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Succes deplin crosului de masă 
„Să intimpinâm 1 Mai”

4T A IN FIECARE din ultimii 
ani, vestea organizării cro

sului de masă „Să întîmpinăm 
1 Mai’3 4 a fost primită cu deose
bit entuziasm de sutele de mii de 
tineri și tinere care, nu odată, au 
trăit din plin bucuria pe care ți-o 
dăruiește practicarea acestui gen 
de alergare. Și, cum zilele căldu
roase, oarecum neobișnuite pentru 
un miez de iarnă, păreau să dăi
nuiască multă vreme, tinerii s-au 
avintat cu și mai multă însufle
țire să se pregătească în ve
derea acestei competiții pe po
tecile proaspăt bătătorite ale pă
durilor. Crosurile de antrena
ment organizate de colectivele 
sportive Flamura roșie U.T.A., 
Locomotiva P.C.A. Constanța, Me
talul Reșița, Progresul Oradea, 
Știința Cluj etc., au însemnat doar 
începutul. Pretutindeni au în
ceput să răsune tot mai puternic 
cîntece tinerești. Se antrenau plini 
de voie bună țăranii muncitori și 
colectiviștii din satele regiunii Su
ceava sau Biriad, minerii din 
Valea Jiului, harnicii constructori 
de la Bicaz, metalurgiștii Reșiței, 
elevii școlilor din Cluj sau din 
Capitală, tineri dornici sa se pre
zinte cit mai bine pregătiți Ia 
startul mult așteptatelor întreceri 
de cros.

3 Giurgiu. Oraș așezat Ia hota
rul de sud al țării. Muncitorii fa-' 
bricii de zahăr s-au adunat intr-un 
miting festiv și au semnat Apelul 
împotriva pregătirii războiului ato
mic, luîndu-și totodată angajamen
tul să contribuie activ' la lupta 
pentru pace prin obținerea de noi 
succese în producție. Sportivii 
s-au angajat să îmbine succesele 
lor în muncă cu cele de pe tere
nul de sport. Printre ei au fost: 
maistrul trmplar Eugen Egri, ju
cător de volei, Cornel Popescu, 
centrul înaintaș al echipei de fot
bal și purtător al insignei G.M.A. 
gr. II, fruntașul în muncă Vasile 
Nemțescu, jucător de fotbal, ing. 
Ion Pleșcan, jucător de tenis de 
masă, electricianul Gh. Anghel,

De mîine, fotbaliștii încep marea 
lor întrecere: campionatul catego
riei A. Etapă de etapă, zeci de 
mii de spectatori vor urmări jocu
rile celor mai bune echipe de fot
bal ale țării. Ei vor vedea faze in
teresante, spectaculoase, ca cea din 
fotografia noastră.

Și dacă în munca organizatorică 
de pregătire a primelor întreceri 
ale crosului de masă „Să întîmpi- 
năm 1 Mai' s-au evidențiat re
giuni ca Regiunea Autonomă Ma
ghiară. Suceava, Craiova, regitmea 
Stalin, în munca de mobilizare a 
tineretului la această tradițională 
competiție de mase, în munca de 
pregătire a celor înscriși, rezulta
te din cele mai frumoase a obținut 
regiunea Hunedoara. In această 
regiune, țăranii muncitori din co
munele Dobra, Darabanți sau de 
la Sarmisegetuza, membri aj co
lectivelor sportive Recolta, și-au în
ceput cu mult timp în urmă pregă
tirile pentru întrecerile de cros, 
reușind de la un antrenament la 
altul să obțină rezultate tot mai 
valoroase.

Pregătirile făcute aproape în în
treaga țară în vederea primelor în
treceri ale crosului de masă n-au 
scăzut în intensitate nici în ulti
mele zile cînd, din nou, zăpada a 
acoperit întinsele cîmpii, potecile 
și drumurile. Știri sosite din nume
roase colțuri ale țării, din Pitești, 
Galați, Iași, Satu Mare, Cluj etc., 
ne vestesc că tinerii își continuă 
cu sîrguință antrenamentele. Și 
iată că mult așteptata zi a prime
lor întreceri s-a apropiat. Mîine 
în diferite orașe și sate se va da 
startul în întrecerile de cros din 
cadrul etapei de colectiv.

Vremea neprielnică unor aseme
nea manifestări sportive va în
greuna într-o oarecare măsură 

buna organizare și desfășurare a 
acestor prime întreceri în unele 
orașe. Firește, este o motivare des*, 
tul de întemeiată, dar acest lucru 
nu trebuie să continuie sau, așa 
cum s-a întîmplat în unele locuri 
anul trecut, să se permanentizeze.

Etapa pe colectiv se desfășoară 
pînă la 27 martie și pînă atunci 
colectivele sportive trebuie să ia 
măsurile necesare pentru a asigura 
tuturor tinerilor înscriși la con
cursurile de cros cele mai bune 
condiții de participare. Sînt co
lective sportive care au întîrziat 
nu numai organizarea primelor 
întreceri, pe care de altfel au timp 
să și-le programeze, ci chiar în
deplinirea sarcinilor pregătitoare 
întrecerilor: înscrierile, alegerea
traseurilor, organizarea vizitei me
dicale a celor înscriși etc.

Acolo unde n-au fost organi
zate concursuri de antrenament și 
tinde nu s-a acordat, în general, 
toată atenția pregătirii celor care 
vor participa la întreceri, trebuie 
luate măsuri pentru lichidarea lip
surilor.

Sarcini în această direcție re
vin, în primul rînd, colectivelor 
sportive și comisiilor de organizare 
a crosului de masă, acolo unde 
acestea au luat ființă. Dar de a- 
ceastă importantă acțiune nu pat 
rămîne străine nici cadrele teh
nice, care trebuie să dea un aju
tor efectiv în organizarea tehnică 
a concursurilor și, mai înainte, în 
pregătirea participanților. Un rol 
important îl au și comisiile locale 
de atletism, care trebuie să-și mo
bilizeze toate forțele în vederea 
sprijiniri; concursurilor de cros or
ganizate de colectivele sportive. 
Nu este tîrziu nici pentru inten
sificarea muncii de propagandă și 
agitație pentru ca la întreceri să 
participe cît mai mulți muncitori 
din întreprinderea respectivă. Fi
rește, alegerea traseului, asigurarea 
numărului corespunzător de arbi
tri, a evidenței rezultatelor etc. 
sînt sarcini tot atât de importante 
care nu trebuie neglijate sau lă
sate pentru ultima clipă.

Primele întreceri de cros vor do
vedi și de data aceasta că tineretul 
nostru dorește cu însuflețire să 
practice crosul, iar mulți dintre ei 
să facă astfel un prim pas în sport.

Să facem ca toți tinerii șl tine
rele din orașele și satele patriei 
noastre slă aibă posibilitatea de a 
participa la întrecerile organi
zate în cinstea zilei de 1 Mai. 
întrecerile trebuie să se desfășoare 
sub lozinca mobilizării unui nu
măr cît mai mare de oamen; ai 
muncii. Fiecare întrecere de cros 
trebuie să devină o adevărată săr
bătoare sportivă. Astfel vom aduce 
o prețioasă contribuție la asigu
rarea succesului deplin al acestei 
populare competiții de mase.

-------------------

SPORTIVII SE ALĂTURĂ CU HOTĂRIRE 
LUPTEI PENTRU PACE, PENTRU VIAȚĂ

Manole Aldescu (Dinamo), proa spătul campion al țării la schi —i
30 km., își pune semnătura pe Apelul împotriva pregătirii războiului 

atomic.

De la um capăt la altul al țării
De la un capăt la altul pi 

țării, sportivii alături de toți 
oamenii iubitori de pace, își 
manifestă hotărît împolrivirra 
lor față de uneltirile războinice 
ale cercurilor imperialiste pu- 
nîndu-și cu încredere semnătu
ra pe istoricul document al se
siunii de la Viena a Consiliului 
Mondial al Păcii. 

jucător de fotbal, Elena Biolan, 
atletă, președintele colectivului 
sportiv Lazăr BÎTă și alții.

■ Baia Mare. Oraș situat toc
mai la celălalt capăt al țării. Sec
ția de fotbal a colectivului sportiv. 
Metalul s-a adunat în sala frumos 
pavoazată, ca să semneze Apelul 
de la Vfena. Intr-o atmosferă 
plină de^ însuflețire, jucătorii își 
pun hotărît semnătura pe Apel: 
—Remus Moraru... Nicolae Bar
bu... Iosif Fuleiter. Acesta, după 
ce semnează, se întoarce către to
varășii lui de echipă și rostește 
emoționat: „Dragi prieteni, am 
semnat acest Apel cu convingerea 
că în acest fel vom stăvili dezlăn
țuirea unui nou război. Sînt hotă
rît să lupt pentru pace, fiindcă în 
felul acesta asigur și pacea cămi
nului meu și fericirea celor doi 
copii ai mei. Popoarele doresc să 
trăiască în bună înțelegere și de 
aceea nu se vor lăsa tîrîte intr-un 
măcel mondial".

Au semnat apoi Zoltan Kovacs, 
Carol Schlessinger, Iuliu Baratki 
(antrenor), P. Balogh și ceilalți 
membri ai secției de fotbal.

(După corespondențele primite de 
la Gh. Bucur-Giurgiu și V. Săsă- 
ranu-Baia Mare).

In cinstea Zilei Internaționale a
In cinstea zilei de 8 Martie, 

Ziua Internațională a Femeii, con
siliul regional al asociației Flamu
ra roșie, prin colectivul sportiv 
Flamura roșie-Comerț București, 
organizează mai nuilte competiții 
sportive. Aceste competiții sînt re
zervate elementelor începătoare și 
celor care dețin categoria IlI-a de 
clasificare sportivă.

Concursul' de natație se va des
fășura in ziua de 6 martie ora 9 
dimineața la bazinul de la Flo- 
reasca. Programul cuprinde pro
bele de 100 m. spate, fluture, bras 
și liber. In cadrul acestor probe 
concurentele pot obține norma de 
clasificare sportivă.

In afară de probele de mai sus 
se vor desfășura și întreceri pen
tru fetițe între 12—14 ani, sări
turi demonstrative și un joc ami
cal de polo pe apă între echi
pele feminine.

In sala de sport a școlii medii 
tehnica alimentare vor avea loc 
duminică, începînd de la ora 9, 
probele din cadrul competiției de 
gimnastică. Tot duminică, la a- 
ceeași oră, pe stadionul Flamura 
roșie fabrica de țigarete se va 
da plecarea concurentelor la în
trecerea de cros. Pe două poligoa
ne, „Gh. Vasilichi“ și cel al aso
ciației Progresul, se vor desfășura

La Moscova 
se construiește 

un nou stadion uriaș
MOSCOVA (Agerpres). - TASS 

transmite:
După cum s-a anunțat, în vara 

anului 1956 se Ața desfășura la 
Moscova „Spartachiada popoare-' 
lor U.R.S.S.". La această grandi
oasă competiție vor lua parte mii 
de sportivi din Uniunea Sovietică, 
întrecerile se vor desfășura pe 
noul stad on care va fj construit 
în apropierea clădirii Universității 
de Stat din Moscova.

In prezent, arhitecții, inginerii și 
constructorii din Moscova pregă-1 
fese proiectul noului stadion. In 
primăvara anului acesta, pe malul 
răului Moscova vor începe lu
crările noii construcții sportive; 
Teritoriul stadionului, împreună1 cu 
diferitele construcții sportive 'anexe, 
va cuprinde o suprafață de 165 hecw 
tare. Cea mai mare construcție est# 
arena sportivă cu tribune avînd o 
capacitate de 100.000 de tocuri.

Ia apropiere vă fi construit u» 
mare bazfrî de înot cm o lungimA 
de 50 m. Se proiectează de aseme-; 
nea construcția unei săli de spor
turi cu tribune pentru 20.000 de 
spectatori. Aici var avea loc reu
niuni de box, concursuri de halterei 
scrimă, baschet, volei și tenis.

Aproape 20.000 de spectatori vor 
putea să ia loc și în tribunele saMi 
cu patinoar artificial, unde se vor 
desfășura în timpul verii meciuri 
de hochei pe gheață și întreceri la 
patinaj viteză. Vor mai fi cons
truite z«ci de terenuri de tenis, 
volei și baschet. Noua construcție 
va fi prevăzută cu numeroase apa-; 
rate moderne de înregistrat rezul
tate printre. care oronometre elecJ 
trice și camere fotoelectrice.

Femeii
astăzi și miine probele de tir. Jo- 
curile de handbal au început de 
ieri după-amiază in sala de sport 
a asociației Recolta, iar cele de te
nis de masă se dispută în sala 
colectivului sportiv Flamura roșie- 
Comerț, din strada Lipscani Nr. 
37 (sîmbătă 5 martie, ora 17 șl 
duminică dimineața de la ora 9). .

CONCURS DE ORIENTARE 
LA LACUL ROȘU

Duminică în împrejurimile La
cului Roșu a avui loc un reușit 
concurs de orientare turistică. Or
ganizată de Biroul de Turism și 
Excursii C.C.S. Gheorghieni între
cerea s-a bucurat de un frumos 
succes, înregistrîndu-se o partici
pare numeroasă. S-au prezentat 
la start 13 echipe alcătuite din 44 
concurente, majoritatea eleve. Tra- 
seul a fost ales în apropierea ca
banei Aluniș și a măsurat 9 kilo
metri. Cu tot timpul nefavorabil 
(vini șl ninsoare) întrecerea s-a 
desfășurat în mod organizat. Pe 
primul loc s-a clasat echipa for- 
mată din Casandra Varvaroi, Ele
na Pop șl Elena Labont, de ta 
școala profesională de prelucrare 
a lemnului.

H. Boldur 
corespondent



Tinerii fotbaliști nu uită să se pregătească nici in timpul iernii...

d?ci de mirare că 
Dinamovist* este 
rezervă de cadre 

„Dinamo", iar 
cerc urcă zi de zi

De cîte ori, aflîndu-vă în tribunele 
vreunui stadjon, n-ați auzit remarca 
unuia sau altuia dintre spectatori : 
„Bine mai joacă băieții ăștia de la 
„Tînărul Dinamovist1’ I Și nu se 
poate să nu fi fost întru totul de 
acord cu această părere. Intr-adevăr, 
tinerii sportivi care reprez ntă culo
rile acestui cerc dovedesc întotdea
una pe terenul de sport o pregătire 
tehnică remarcabila și o disciplină 
exemplară. Nu-i 
cercul „Tînărul 
cea mai bună 
pentru asociația 
membrii acestui 
treptele măiestriei sportive.

Cercii' „Tînărul Dinamovist" a 
luat ființă cu patru ani in urmă. Pe 
vremea aceea, cercul nu avea decît 
8 secții pe ramură de sport, iar nu
mărul membrilor săi era destul de 
redus. Condus cu pricepere, activi
tatea sa s-a dezvoltat neconte
nit și astăzi cercul cuprinde aproa
pe 400 de sportivi împărțiți în 18 
eecții pe ramură de sport Docă 
creșterea aceasta numerică vorbe
ște de la sine, confirmînd progres 
se’e înregistrate, pe plan organi
zatoric nu este mai puțin adevă
rat că și d n punct de vedere al 
consolidării succeselor obținute au 
fost realizate multe lucruri îmbucu
rătoare. O metodă foarte burtă șt 
care a dat în cea maj mare măsură 
rezultatele așteptate, a fost aceea 
a conducerii secțiilor, chiar de că
tre sportivi. Să luăm de pildă sec; a 
de fotbal, în cadrul căreia act - 
vează mai multe echipe de piti i 
și de juniori. Antrenorul secției 
este cunoscutul maestru Petre Ste '- 
bach. Secția este condusă de im 
birou, din care fac parte ch'ar și 
ce mai mici sportivi. Dar despre 
aceasta să-1 lăsăm mai bine pe 
antrenorul Steinbach să ne vorbea
scă : „Dacă ați vizita mai des 
secția noastră v-ați putea convinge 
că tinerii noștri fotbaliști sînt 
angrenați în muncă de secție. De 
p Idă, unul dintre ei poartă răs
punderea secției, altul se ocupă cu 
gazeta de perete, altul cu proble
mele organizatorice, iar altul poar
tă grija treburilor administrative. 
Biroul secției, împreună cu mine, 
organizează întreaga activitate a 
secției, condixîndu-se c'Jpă un 
plan de muncă întocm’t eu grijă. 
Deseori, în cadrul biroului au toc 
discuții îndelungate și purtate într- 
un spirit sănătos, astfel că hotă- 
rîr’te luate sînt de cele mai multe 
ori bine g:iadrte“.

Etapa regională de șah 
de iarnă adin cadrul Spartachiadei satelor

Zilele trecute s-au desfășurat tn 
țară noi întreceri din cadrai etapei 
îjegionale a Spartachiadei de iarnă 
'a satelor. La Constanta, concursu
rile de șah au avut loc în sala Di- 
hamo. Au Uiat parte la întreceri 
13 concurenti. Cele mai bune re
zultate au fost obținute de Mihai 
Ctinpeanu de la G.A.G. Piatonești 
(raion Fetești) și Ecaterna Iones- 
cti de la G.A.S. Fetești (ra-on Fe
tești).

întrecerile regionale de șah »u 
bitrunit numeroși concurenți la Ti- 
tu'șoara. Cele mai bune rezultate 
iu fost înregistrate de Emeric Ko
vacs (G.A.C. Otelec. raionul Timi

Sportivi de Ia „Tînărul Dinamo
vist1’ nu se preocupă numa' de ridi
carea nivelului lor tehnic. De pildă 
antrenorul Petre Steinbach este 
foarte exigent în priv r>ța rezultate
lor pe care le obțin la învățătură 
midi să; fotbaliști. Iu acest scop, 
el organizează dese întâlniri eu pă
rinții și cu profesorii, interesîndu- 
se de comportarea lor la școală și 
in afara școlii. Un ajutor deosebit 
primește antrenorul din partea jucă
torilor din ech'pa Dinamo Bucure
ști și, în deosebi, din partea cunos
cutului internațional Băcuț I.

O altă secție cu activitate remar
cabilă este cea de canotaj. Aceasta 
secție este antrenau de maestrul 
sportidu Gheorghe Cojocaru și fap
tul că, din rîndurile t’nerdor cano
tori, patru au promovat în prima 
echipă a asociației D namo, arată 
că munca decurge și aci to cele 
mat bune condițiuni Dintre cano
tori» de la „Tînărul Dinamovist*, 
cel mai mult s-au impus tinerii 
N. Ciobanii, G. Todea, G. Crc și 
alții.

Secția de tir este de asemenea 
deținătoarea unui „palmares1’ re
marcabil. Dintre sportivii acestei 
secții au ieșit, în mod special în 
evidență tineri ca AL Răzuș și alții.

O activitate rodnică desfășoară 
și secția de gimnastică. Antrenorul 
acestei secții, Ștefan Tarko, a reușit 
să ridice o serie de elemente talen
tate printre care se numără Anica 
Teu, Alexandrina ~ 
Vătășoiu și Anda 
au fost promovate 

Penciu, Elena 
Rusănescu, care 
tn echipa care

(corn. Ghili-șoara) și Ana Truia 
șești, raionul Reșița).

Finala regională de șah, desfă
șurată duminică 27 februar e la Pi
tești, a reunit concurent i și concu
rente din 9 raioane. Pe primele 
locuri s-au clasat Dumitru Oncescu 
(raionul Pitești) și Maria Serbă- 
nota (ra ontt] Pitești).

Tot duminică s-a desiășurat la 
Cluj faza 
le locuri 
dirze lui 
Aiud) și 
Dej)-

întrecerile contmuă să se desfă
șoare în regiunile care nu au or
ganizat încă etapa regională- 

regîona'.ă la șah. Prime
au revenit după dispute 
Emeric Kerekeș (raionul 
Victorfei Troia (raionul

repreztotâ culorile asociației Di
namo. Multe dintre aceste tinere 
gimnaste fac parte și din lotul re
prezentativ care se pregătește în 
vederea viitoarelor întâlniri interna
ționale.

Antrenorul Ion Ginscă suprave
ghează pregătirile atleților. Aci, în 
secția de atletism, se antrenează 
numeroși sportivi care au dovedit 
de pe acum frumoase perspective. 
Nu trebuie u tat că din rîndurile 
atleților de la „Tînărul Dinamovist11 
s-au ridicat elemente deosebit de 
valoroase care au purtat cu cinste 
cu'.ori’e lotului reprezentativ al 
țăr i. Astfel, atleta Sanda Grossu 
și-a început activitatea sportivă și 
a crescut în cadrul acestei secții.

Cercul „Tînăru) Dinamovist’1 este 
o adevărată „uzină’1 sportivă. Aci 
își încep drumul spre măiestria spor, 
tivă numeroși tineri care într-o zi 
vor promova în echrpele și loturile 
fruntașe ale asociației Dinamo. 
Izvor de cadre tinere și atelier de 
necontenită ridicare a n velului teh
nic și tactic sportiv, cercul „Tînă
rul Dinamovist* a ajuns unta dilm 
cele mai importante pep niere ale 
mișcării noastre sportive.

De curind, a avut loc la Baia 
Mare o ședință de analiză a 
muncii sportive din regiune. La 
ședință a luat parte activul co. 
mitetului regional de partid, al 
comitetului regional (J.T.M., de
legați ai sfatului popular regio
nal și orășenesc, președinți ai 
comitetelor ra'ona'.e CF.S. și 
președinții electivelor sportive 
din regiunea Baia Mere.

Raportul prezentat de tovară
șul Ștefan Zzcra. președintele 
comitetului regional C.F.S. a 
scos in evidență o serie de rea
lizări obținute de mișcarea spor
tivă, pe plan, regional. Astfel, 
cngațamentele pe anul 1954 au 
fost indeplin'te global in pre- 
porfe de 103 la sută Numărul 
membrilor din colectivele spor
tive a crescut cu. încă 7.791, de- 
poșindu-se in acest fel cu 11 la 
sută angajamentele luate. A 
sporit simțitor numărul purtăto
rilor de insignă depăsindu-se 
angajamentele la F.G.M.A. cu 
1.058 purtători, iar la G.M.A. 
gradul 11 cu 20 purtători. Suc
cese importante au fost obținute 
șl pe linia lărgirii bazei mate-

Alegerile organelor sportive sindicale 
Prin colectivele den regiunea Galați

Organele s ndicale și sportive din 
regiunea Galați au privit cu multă 
atenție problema alegerilor organe
lor sportive sindicale. înțelegînd că 
numai printr-o deplină reușită a a- 
cestei acțiuni se va putea porni la 
îmbunătățirea muncii în colectivele 
sportive d n oraș și regiune. In
struirea activiștilor Consiliului 
Sindical Regional și ai comitete
lor sindicale regionale pe ramură 
de producție s-a făcut tntr-un ritm 
rapid, iar în cadrul celor 3 coman
damente, care au luat fință ia Ga
lați, Brăila și Tulcea, sarcinile au 
fost împărțite concret, pe oameni, 
astfel îr.cît și instruirea comite
telor de întreprindere s-a putut fa
ce temeinic, această acțiune mer- 
gînd pînă în grupele sindicale.

Popularizarea alegerilor precum 
și agitația în acest 
cele 
tiive 
lăți 
lăți 
greșul Brăila etc. se desfășoară o 
vie agitație vizuală, iar dările de 
seamă ale cercurilor au fost afi
șate jin vreme, în secțiile între
prinderilor. Mai mult decît atît, la 
Locomotiva D.R.N.C. Galați a fost 
organizată o reușită „seară spor
tivă1’, în cadrul căre a s-au citit 
fragmente din Ho-tărîre și instruc
țiunile privitoare la alegeri, iar, la 
D.R.N.C. Brăila, brigada artistică 
de 
în 
vă 
cu 
vechea conducere a treburilor spor
tive.

Acțiunile organizate în cinstea 
alegerilor au fost multiple și va
riate. In unele întreprinderi (ca de 
pildă la D.R.N.C. Galați) au fost 
organizate schimburi de onoare ale 
brigăzilor de t ne ret, care au reu

scop a luat 
mai variate forme. In co’.ec- 
aa Locomotiva D.R.N.C. Ga- 

și Brăila, Flamura roșie Ga- 
și Brăila, Metalul U.M. Pro-

agitație a întreprinderii a luat 
focul critici; activitatea sporti- 
dusă pînă în prezent satirizînd 
vigoare lipsurile manifestate de

Ans’iza puncii sportive în regiunea Baia Mare
riefe șt a angrenării maselor de 
tinerel in competiții. Astfel, la 
crosurile „1 Mai" și J Noiem
brie- au participat peste 51.000 
de tineri și tinere iar numărul 
bazelor sportive a crescut în în
treaga regiune cu încă 128. La 
competițiile organizate au par
ticipat 24000 sportivi, o bună 
parte dintre aceștia fiind din 
satele regiunii.

In anul 1954 s-a dezvoltat și 
activitatea sportivă la sate. Nu
mai Spartachiada satelor a an

grenat în întreceri, în anul 1954, 
14640 de tineri țărani muncitori, 
față de 8 037. cit au luat parte 
la Spartachiada organizată in 
anul 1953. Cu toate acestea 
activitatea sporiivă in satele re
giunii Baia M re — și mai ales 
munca din cadrul complexului 
G.M.A. — are incă serioase lip
suri.

Rezultate îmbucurătoare au 
fost obținute și pe linia educării 
sportivilor intr-un spirit nou, ca 
și pe linia angrenării profesori
lor de educație fizică și a ce
lorlalte cadre tehnice -ntr-o ac
tivitate continuă. Cei 183 de Pro- 
fesori de educație fizică au mun- 

șit frumoase depășiri de normă țn 
cinstea alegerilor. In ritm rapid 
se desfășoară și înscrierea de noi 
membri, precum și strîngerea la 
zi a cotizațiilor. Astfel, chiar după 
primul spectacol al brigăzii artis
tice de la D.R.N.C. Brăila s-au în
scris în colectiv 143 de noi mem
bri. O creștere masivă a numărului 
de membri s—a înregistrat și în 
coîect vele Metalul Brăila, Me
talul S.N.G. Galați, Flamura ro
șie Fusul Galați etc. Pe linia în
tăririi organizatorice a colective
lor, au fost organizate în cadrul 
întreprinderilor și instituțiilor din 
regiune 140 de noi cercuri spor
tive.

Minunat este elanul cu care spor
tivii din regiune se întrec în cad
rul competițiilor organizate în cin
stea alegerilor. In fiecare colec
tiv sportiv au loc concursuri de 
șah și de tenis de masă, de tir și 
de gimnastei. De asemenea, în- 
tîlnirea de lupte Ploești — Gailați 
s-a desfășurat tot în cinstea alege
rilor organelor sportive sindicale.

Cu asemenea pregătiri nu este 
de mirare că la o serie de cercuri 
sportive, ale colectivelor Metalul 
S.N.G. Galați, U.M, Progresul 
Brăila, S.N. Brăila, Flamura ro
șie Galați etc. alegerile s-au bucu
rat de o reușită deplină. .Trebuie în
să remarcat și faptul că unele co
lective ca, de pildă, Constructorul 
Galați și Constructorul Brăila nu 
se preocupă suficient de pregătirea 
alegerilor. De asemenea, trebuie 
criticată și atitud nea uncr acti
viști ai consiliilor centrale ale a- 
sociațiilor Știința și ’ Locomotiva, 
care stînd cite o zi la Galați, s-au 
mulțumit să dea cîteva îndrumări, 
în fugă, în loc să ajute colectivele 
respective, în mod temeinic.

C Toader 
corespondent

cit in anul 1954, mult mai bine 
decll in trecut.

Cu toate aceste succese, tn 
activitatea sportivă din regiunea 
Boia Mare a existat in anul 
1954 și o serie de lipsuri care, 
au frirtal dezvoltarea sportului 
in rindarile oamenilor muncii 
din această reg:une. Printre cele 
mai serioase lipsuri se numără 
și neindeplinirea dedt in pro
porție de 70 la sută a angaja
mentelor luate la capitolul pur
tători G-M.A. gradul 1. și a în
deplinirii de numai 38 la sută 
la instructori și arbitri. Nesatis
făcător a fost și sprijinul 
dat de sfaturile populare, raio
nale Cărei, Tirgul Lăpuș, Șom- 
cuța Mare și Negrești, care au 
folosit activiștii comitetului 
C.F.S. în alte munci, subapre- 
ciind astfel importanța muncii 
sportive.

Particlpanții la ședință au luat 
apoi cuvintul discuttnd tn spirit 
critic și autocritic lipsurile sem
nalate de raportul de activitate, 
lutndu-și angajamentul de a 
munci mal bine

Vasile Săsăranu 
corespondent

STALIN $1 LUPTA POPOARELOR
Stalin a fost an luptător neobo

sit pentru pace și colaborare paș
nică între popoare. Sub conducerea 
lui Stalin, discipol credincios al 

lui Lenin și continuator al operei 
lui nemuritoare, Statul Sovietic a 
promovat tn mod consecvent o po
litică externă de pace, a făcut to
tul pentru a preîntâmpina cel de al 
doilea război mondial. După război, 
Stalin a continuat să apere cauza 
păcii, care s-a dovedit a ii din 
nou primejduită ca urmare a po
liticii dusă de cercurile guvernan
te ale S.U.A. și Angliei.
' Desigur, în Statele Unite ale A- 
ttiericii, în Anglia ca și în Franța, 
a spus Stalin, există forțe agre
sive care doresc un nou război. 
Ele au nevoie de un război pentru 
a obține supraprofituri, pentru a 
jefui alte țări. Ele, aceste forțe a- 
gresive, țin în mîinile lor guverne
le reacționare și le dirijează.

_ Avertizînd împotriva subaprecie
rii primejdiei dezlănțuirii unui nou 
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război de către imperialiști, Stalin 
a subliniat in repetate rînduri ți 
cu toată vigoarea că o condiție ne
cesară pentru preîntâmpinarea unui 
nou război o constituie lupta hotă- 
rită și organizată a popoarelor pen
tru pace.

»,Pacea va fi menținută și con
solidată, a spus Stalin, dacă po
poarele vor lua în propriile lor 
mîini cauza menținerii păcii și o 
vor apăra pînă la capăt. Războirii 
poate deveni inevitabil dacă ațiță- 
torii la război vor reuși să prindă 
în mreaja minciunii masele popu
lara să le înșele și să le atragă 
într un nou război mondial11.

Aceste cuvinte istorice ale lui 
Stalin sînt o lozincă a omenirii iu
bitoare de pace în lupta pentru pre- 
întîmpinarea unui nou război mon
dial.

Staîin a arătat că pregătind răz
boaiele, imperialiștii s-au străduit 
și se străduiesc întotdeauna să in
ducă în eroare popoarele și să 
le atragă în aventuri militare. îna
inte, aceste încercări le reușeau, 
ceea ce dovedesc fapte inconlesta-

PENTRU PACE
bile ale istoriei, inclusiv ale isto
riei trecutului foarte apropiat Du
pă cum se știe, căutînd să intimi
deze puterile occidentale prin spe
rietoarea comunismului, făcînd zar
vă în jurul pretinsei primejdii a 
bolșevismului, Hitler a înarmat pî
nă în dinți pe naz'ști și a înjghe
bat un bloc al unor state agresive. 
Cercurile guvernante din S.ll.A., 
Anglia și Franța au refuzat să co
laboreze cu Uniunea Sovietică, ca
re a propus crearea unui sistem de 
securitate colectivă; ele au ațrțat 
în fel și chip poftele agresive ’ ale 
lui Hitler ți au contribuit astfel la 
dezlănțuirea unui al doilea război 
mondial. In prezent, propagandiștii 
americani și englezi încearcă din 
nou să prindă p poarele în mreaja 
minciunii, se străduiesc să prezinte 
drept negru ceea ce este alo și 
drept aib ceea ce este negru. Ei 
încearcă să înșele popoarele pre
zentând politica de pace a Uniunii 
Sovietice și a celorlalte state iubi
toare de pace drept o pel tică agre
sivă.

Stalin a demascat neîncetat ca

lomnia imperialiștilor despre „pri
mejdia agresiunii sovietice". El a 
arătat că la baza politicii externe 
a Uniunii Sovietice stă ideea păcii. 
Țara Sovietică este vital intere
sată în menținerea păcii, deoarece 
aceasta reprezintă o condiție de cea 
mai mare importanță pentru cons
truirea cu succes a comunismului. 
Statului Sovietic, unde la putere 
se află oameni ai muncii, îi sînt 
străini tendințele agresive, de co
tropire față d? alte țări. Politica 
externă sovietică apără egalitatea 
în drepturi a statelor mari și miei, 
dreptul fiecărui popor la o exis
tență de stat independentă, fără 
nici un îel de amestec din afară. 
Ca și Lenin, Stalin a arătat în re
petate rînduri că o coexistență în
delungată ți o întrecere pașnică 
între cele două sisteme — social st 
și capitalist — este nosibîă ți că 
în relațiile ei cu țările capitaliste. 
Uniunea Sovietică pocnește de la 
acest principiu. Statin a considerat 
că o colaborare între U.R.S.S. și 
S.U.A. ar fi rezonabilă și pe de
plin realizabilă. „Guvernul U.R.S.S. 
scria Staîin în 1948 în răspunsul 
său la scrisoarea deschisă a lui H. 
Wallace, consideră că în ciuda deo- 

I sebirii dintre sisteme economice și 

ideologice, coexistența acestor sis
teme și reglementarea pașnică a 
divergențelor dintre U.R.S.S. și 
Statele Unite sînt nu numai po
sibile, dar și absolut necesare in 
interesul păcii mondiale.

întreaga politică externă a Un— 
unii Sovietice, numeroasele ei pro
puneri concrete în vederea reglemen
tării problemelor Internationale ae- 
rcglementate dovedesc dragostea 
ei de pace, faptul că ea dorește si 
este gata să colaboreze ea Urile 
occidentale.

Cercurile guvernante din Statele 
Unite ale Americăj ți din alte 
țări occidentale se sitaează pe o po
ziție diametral opusă.

Dacă, spunea Stalin despre con
ducătorii S.U.A. ți Angliei, ei sint 
intr-adevăr pentru pace, de ce au 
respins propunerea Un:unii Sovie
tice în Organizația Națiunilor U- 
nite cu privire la încheierea ime
diată a unui Pact al Păcii între U- 
niunea Sovietică. Anglia, Statele 
Unite ale Americii, China ți Fran
ța. Dacă ei sint intr-adevăr pentru 
pace, de ce au respins propunerile 
Uniunii Sovietice de a se trece ime
diat la reducerea armamentelor, de 
a se interzice imediat arma atomi-



0 DATA MEMORABILA IS ISTORIA POPORULUI NOSTRU:
6 MARTIE 1945

Să ridicăm nivelul calitativ al fotbalului! xj
Scrisoarea membrilor echipei C. C. A.

Mîine se împlinesc zece ani de 
la instaurarea în țara noastră a 
primrflui guvern democratic, în care 
clasa muncitoare avea rolul condu
cător. 6 Martie 1945 reprezintă o 
dată memorabilă în istoria poporu
lui nostru. In fiecare an, aniver
sarea ei ne amintește acele zile, 
cînd masele muncitoare din întrea
ga țară s-au ridicat cu hotărîre 
împotriva coaliției burgheziei și 
moșlerimii .împotriva uneltirilor a- 
geoților imperialiști.

Condițiile istorice în care s-au 
produs evenimentele din martie 
1945 smt indisolubil legate de 
mărețul act al eliberării țării noa
stre de către glorioasele Armate 
Sovietice. Pe drttnul deschis Ia 23 
august 1944, Partidul Comunist din 
Romkiia a mobilizat masele largi 
populare în bătălia pentru demo
cratizarea țării, pentru înjăptuirea 
revendicărilor imediate a:e oameni
lor muncii de la orașe și sate, pen
tru desăvîrșirea revoluției burghezo- 
democratice, pentru cimentarea a- 
I ia aței dintre clasa muncitoare și 
țărănimea muncitoare. In acel mo
ment, sarcina era de a sprijini cu 
toate forțele frontul, de a sprijini 
lupta comună pe care ostașii so
vietici și cei romi ni o purtau îm
potriva cotropitorilor hit'eriști. Ma
sele largi populare au înțeles a- 
ceastă sarc nă. Reacțiunea «-a însă 
hotărîtă să saboteze lupta plină de 
eroism, care se desfășura pe fron
tul anti-hitlerist. In acest fel, par
tidele reacționare nu făceau alt
ceva decît să execute ordinele pri
mite din partea rercurilor impe
rialiste, cercuri care de pe atunci 
puneau la cale un nou război pen
tru dominația mondială, îndreptat 
împotriva Uniunii Sovietice și a 
țărilor eliberate de Armata Sovie
tică. Guvernul Rădescu ducea o 
politică de trădare națională. Nu 
era luată nici o măsură împotriva 
fabricanților, care sabotau produc
ția industr’ală, împotriva moșieri
lor, care lăsau întinderi nesfîrșite 
de pămînt necuriivate Mai mult 
decît atît: guvernul Rădescu. con
form indicațiilor primite de la im
perialiștii americani și englezi, 
pregătea o lovitură de stat și 
dezlănțuirea războiului civil. In 
planurile lor, atît uneltitorii aces
tui mîrșav complot, cit și stăpînii 
lor, au nesocotit însă un element 
esențial: voința poporului. Răs- 
pindit în mase, cuvântul partidului 
clasei muncitoare dăduse roade. 
Zilele premergătoare lui 6 Martie 
1945 sînt zile cînd s-a afirmat cu 
o amploare fără precedent, în isto
ria țării noastre, o mișcare de

Traversarea Făgărașilor va începe
Traversarea Făgărașilor. tură al

pină de iarnă de mare dificultate, 
a stimit în lumea alpină un inte
res deosebit. 'Aproape toate asocia
țiile sportive își pregătesc echipele 
pentru marea întrecere. Cele mai 
multe din ele au și parcurs traseele 
fixate de comisia centrală de alpi
nism, drept standarduri obligatorii, 
iar cele foarte puține care nu au 
făcut-o, au încă timpul să Înde
plinească prevederile regulamentare.

Din executarea turelor standard, 
a reieșit însă că alpwiiștii noștri, 
care în mare parte au făcut în a- 
cest an cunoștință cu dificultățile 
muntelui pe timp de iarnă, nu au

mocratică și antifascistă, care cu
prindea oameni din pături sociale 
diferite, uniți prin dragostea lor 
de patrie și de pace. Creșterea 
continuă a conștiinței politice a 
maselor, încrederea acestora în 
Partidul Comunist, iată factori de 
seamă care au contribuit la suc
cesul luptei populare împotriva 
complotului imperialist După zdro
birea, la 24 februarie 1945, lo
viturii de stat fasciste pregătită 
de cercurile imperialiste cu com
plicitatea coaliției reacționare bur- 
ghezo-moșierești, ziua de 6 Mar
tie 1945, în care s-a instaurat 
guvernul democratic prezidat de 
dr. Petru Groza, a însemnat o 
strălucită încununare a luptei re
voluționare a maselor.

6 Martie 1945 marchează in
staurarea regimului democrat- 
popular în Romînia. Puterea în 
stat nu ma; aparținea capitaliștilor 
și moșierilor, ci maselor largi a’e 
poporului. La bază puterii în stat 
se afla alianța clasei muncitoare 
cu țărănimea muncitoare, în care 
clasa muncitoare avea rolul con-
ducător.

De la a<cel memorabil eveni
ment s-au scurs 10 ani. Poporul 
nostru a străbătut în acest 
timp un drum lung. Acum, 1 
de a 10-a aniversare a I 
Martie 1945. acest drum i 
desfășoară în fața ochilor < 
tablou minunat al l mlelor 
ruințeJor, a| realizărilor și i 
lor împlinite. Cit de puternic se 
desprinde din acest taWou imagi
nea muncii pașnice, clocotitoare, 
a popordui nostru liber, stăpîn pe 
propria-i soartă! Cei zece ani, 
care au trecut de la 6 Martie 
1945, sînt an; de mers avîntat, 
neșovăielnic, pe calea arătată de 
partid, pe calea construirii socia
lismului. In acești ani s-a produs 
transformarea Romînîei dintr-o țară 
înapoiată dri punct de vedere e- 
conomie și cultural, înfeudata pu
terilor imperialiste. Mr-o țară cu 
o economie și cultură înfloritoare, 
în care grija principală este în
dreptată spre ridicarea niveluluj de 
trai al celor ce muncesc, 
sele pe care poporul nostru 
obținut pe frontul 
pașnice, încrederea 
cu care el urmează politica parti
dului, acestea nu sînt pe placul 
imperialiștilor americani și a sa
teliților lor. Din pregătirile impe
rialiștilor în vederea dezlănțuirii 
unui nou război nu lipsesc ame
nințările și calomniile murdare la 
adresa țării noastre și a celor
lalte țări din lagărul socialismu

visuri-

t râs-
u cea
lui 6
ni se
ca un
Și bi-

Succe- 
le-a 

construcției 
nețărmurită

încă pregătirea fizică corespunză
toare pentru traversarea Făgărași
lor, nu au călirea și experiența 
necesară. Aceste deficiențe ca și ză
pada căzută în cantități enorme în 
ultima săptămînă la munte, au 
constituit subiectul principal al re
centei ședințe a biroului Comisiei 
centrale. Pentru a se asigura un 
succes deplin traversării, competi
ție asimilată cu o finală de cam
pionat republican, Comisia centrală 
de alpin ism a luat hotărârea ca se
zonul de iarnă ,a cănii durată a 
fost fixată inițial pînă la 31 mar
tie, să fie prelungit pînă la 15 a- 
prilie. De asemenea, pentru a se 

lui, nu lipsesc măsurile de spriji
nire fățișe a oricăror acțiuni de 
provocare și diversiune împotriva 
poporului nostru. Acestor provocări 
poporul nostru le răspunde strîn- 
gîndu-și și mai mult rîndurile în 
jurul partidului și guvernului, lup- 
tînd cu și mai multă hotărîre în 
cadrul uriașului front al păcii care 
are în frunte Uniunea Sovietică, 
prietenul cel mai credincios ai 
țării noastre.

Aniversarea zilei de 6 Martie 
1945 este un prilej fericit de a 
trece în revistă realizările obți
nute în decursul acestui deceniu 
în toate sectoarele de activitate. 
Și pe tărîmul sportului, bianțul 
pe care-1 încheiem cu acest prilej 
este un bilanț rodnic. In el se în
trevede un crîmpei din viața nouă, 
luminoasă, a tineretului patriei 
noastre, in aceștj zece ani miș
carea sportivă a devenit o mișcare 
de mase. Acest lucru a fost cu 
putință datorită grijii partidului 
și guvernului de a pune ’a înde- 
mîna tineretului acest minunat 
mijloc de întărire fizică și morală, 
care este sportul. Asigurarea unor 
condițiuni materiale corespunză
toare face ca astăzi problema răs
pândirii sportului în mase'e cele 
mai largi, în cele mai indepirtate 
colțuri ale țării, să fie pentru activi
tatea noastră sportivă o problemă 
nu de perspertivă ci de strictă 
actualitate. Din partea tuturor ac
tiviștilor mișcării noastre sportive 
se cer eforturi sporite pentru a în
deplini cu succes această sarcină 
de cinste: răspândirea sportului 
în mare.

Astăzi, sportul nostru ocupă în 
arena internațională cu totul alt 
Io? decît cel pe care-i ocupa cu 
10 ani in urmă. Ii dau dreptul Ia 
aceasta titlurile mondiale cucerite 
de jucătoarele de tenis de masă, 
performanțele trăgătorilor, cano
torilor. voleibaliștilor, atleților, 
gimnastelor. In acest deceniu, sub 
soarele regimului democrat—popular 
au crescut generații de sportivi 
noi educați în spiritul dragostei 
fierbinți față de patrie. Pentru 
anul 1955 ca și pentru cei ce vor 
urma, întregul nostru popor aș
teaptă de la acești sportivi suc
cese mai importante decît cele de 
pînă acum, succese care să ridice 
tot mai sus gloria sportivă a pa
triei.

Sărbătorind 10 ani de la 6 Mar
tie 1945, să pornim înainte, cu 
forțe sporite, pentru construirea 
socialismului în țara noastră, pen
tru triumful cauzei păcii în în
treaga jume!

la 18 martie
da posibilitate echipelor asociațiilor 
să-și îmbunătățească pregătirea, s-a 
stabilit ca traversarea Făgărașilor 
să înceapă la 18 martie, echipele 
urnvrri să între in traseu, la in
terval de 24 ore, în ordinea urmă
toare : 1. C.C.A. ; 2. Voința; 3. 
Dinamo; 4. Flamura roșie; 5. Ști
ința; 6. Metalul; 7. Locomo iva; 
8. Progresul ; 9. Constructorul.

Traversarea se va efectua de la 
vest la est, ple-#rea dindu-se din 
satul Porcești, iar sosirea avînd 
loc la Zămești. Pînă la diata fixată 
pentru intrarea fiecărei echipe, o 

| bună parte din asociații vor orga
niza centre speciale de pregătire.

Peste cîteva zile echipele din ca
tegoria A de fotbal vor porni în 
întrecere pentru cucerirea titlului 
de campioană a R.P.R. pe anul 
1955.

Nouă, jucătorilor, ne revin sar
cini de seamă in viitoarea activi
tate fotbalistică. Noi sintem datori 
să aducem o contribuție importantă 
la consolidarea succeselor dobîn- 
dite în ultimul timp, să ridicăm 
nivelul calitativ ai fotbaF-iiui, să 
obținem în competițiile internațio
nale pe care le von avea de sus
ținut rezultate cit mai valoroase.

Socotesc că una din îndatoririle 
noastre este de a veghea ca între
cerile să se desfășoare în limitele 
celei mai perfecte sportivități. A- 
cest lucru depinde în primul rind 
de conduita noastră pe teren, de 
Însușirea principilor morale care 
trebuie să caracterizeze pe sporti
vul de tip nou. Respectarea regu
lamentului. renunțarea la neregu- 
larități, la atitudini vedetiste, sti
ma față de partenerul de întrecere, 
atitudinea disciplinată față ds ho- 
tărîrile arbitrilor, toate acestea 
contribuie Ia z-sigurarea unei dis
pute de un înalt nivel tehnic, în 
care victoria să revină celui mai 
bun.

Totodată noi, jucătorii, trebuie 
să ne străduim necontenit pentru 
periec ionarea tehnicii individuale 
și a jocului de ansamblu.

Ridicarea măiestriei noastre 
sportive ne cere să respectăm In 
totul programul de antrenament, 
Îndrumările antrenorilor. De ase
menea, noi avem obligația de a 
depune străduințe mai mari ca 
pînă acum in direcția ridicării ni- 
vehriui nostru politic și lărgirii 
cunoștințelor culturale, ținînd sea
ma că fără aceasta nu e cu pu
tință să obținem rezultate pozi

Vești despre întrecerile
De curînd, ne-au sosit ia redac

ție scrisori în care corespondenții 
noștri ne redau aspecte din cadrul 
competițiilor celor mai mici spor
tivi : pionierii. In lunile de iarnă 
micuții elevi ai școlilor din întrea
ga țară au participat la o întrece
re sportivă de gimnastică, schi, șah 
și săniuș. Despre entuziasmul mi
cuților sportivi, despre ambiția cu 
care ei au luptat pentru victorie, 
despre frumusețea acestor între
ceri iată ce ne-au scris corespon
denții noștri ;

• Prof. Const. Căpățînă din Pe
troșani ne scrie că Spartachiada 
pionierilor, așa cum este numită 
această compet ție, a înregistrat 
un deosebit succes în Valea Jiului. 
Deși pînă la data cînd ne-a scris 
profesorul Căpățînă nu se disputa
seră decît concursurile de șah și 
de gimnastică, totuși numărul mare 
de concurenți, precum și buna lor 
pregătire 3U făcut din aceste con
cursuri adevărate întreceri sporti
ve sărbătorești, La coixrursul de 
gimnastică au participat 9 echipe 
de fete și 4 de băieți, dintre care 
cele mai bune s-au arătat a fi 
cele de la școala nr. 1 Vulcan la 
fete și școala nr. 1 Lupeni la bă- 

tive, atît în munca noastră de zi 
cu zi. cit și în activitatea sportivă.

In cadrul echipei noastre s-a fă
cut recent o amplă analiză a acti
vității jucătorilor în perioada com- 
petițională a anului trecut și s-au 
luat unele hotărîri în vederea îm
bunătățirii activității echipei. Eu și 
alți cîțiva jucători din echipa noa
stră am greșit atunci cînd, la 
unele meciuri, ne-am pierdut cal
mul, lăsîndu-ne antrenați intr-un 
joc dur contribuind la crearea pe 
stadion a unei atmosfere de încor
dare. Presa m-a criticat pe bună 
dreptate atunci cînd am avut o ati
tudine nesportivă și, iu calitate de 
căpitan al echipei, n-am temperat 
la timp ieșiri asemănătoare ale 
tovarășilor mei de echipă.

Campionatul care va începe cu- 
rînd trebuie să marcheze un pro 
greș pentru toate echipele de aso- 
ciație. Să nu uităm că noi. jucă
torii mai experimentați, avem dato 
ria să fim exemplu pentru compo 
nenții echipelor tineret care, 
îrn-âțînd de la noi și desăvîrșin- 
du-și pregătirea, vor asigura in 
viitor mersul înainte al fotbalului 
în R.P.R.

Eu și tovarășii mei din echipă 
C.C.A. ne angajăm să depunem 
toate străduințele pentru a ajuta 
la desfășurarea campionatului re
publican în condiții corespunzătoa- 
re și adresăm un însuflețit apel 
jucătorifor tuturor celorlalte echi
pe să fie alături de noi în lupta 
pentru ridicarea nivelului tehnic al 
jocului de fotbal.

In numele echipei C.C.A.

ALEXANDRU APOLZAN 
maestru al spartului

*) Articol apărut în ziarul „Scîtn 
teia" nr. 3223 din 4 martie 1955.

pionierilor
feți. Cit privește întrecerile de șah, 

în cadrul primei etape au concu
rat aproape 1.200 de tineri șahiști. 
Etapa finală, la care au luat parte 
cele mal bune echipe din raion, ă 
avut loc la Petroșani și s-a termi
nat cu victoria echipei școlii nr.. 
1 d'n Lupeni.

In încheierea scrisorii, profesorul 
Căpățînă ne sicrie că întrecerile 
sportive ale pionierilor ar fi putut 
avea rezultate și mai frumoase, 
dacă la școlile maghiare din Lu-, 
peni. Vulcan și Lonea și cele romîJ 
ne din Petrila și Aninoasa ar fi 
existat mai multă preocupare pen
tru astfel de concursuri.

• Corespondentul nostru S. Ia^ 
vorski, din Pitești ne scrie despre 
excelentele ccnd ții în care a fost 
pregătită și organizată competiția 
pionierilor. Un amănunt interesant 
este acela că în întreaga regiune 
Pitești micii școlari și-au confec
ționat singuri materialele sportive 
(șahuri, sănsițe și chiar schiuri).

Cu prilejul Spartachiadei pionier 
rilor s-a desfășurat o intensă acti

vitate șahistă în majoritatea școli-' 
lor din regiune și, în special, în 
școlile de 7 ani din comunele Bas-' 
cov, Merișani, Racoviță, Zîmeștfc 
Ștefănești, Leicești și Vulturești

că ? Dacă cercurile guvernante a- 
mericane și engleze sînt intr-ade
văr pentru pace, de ce se eschi
vează ele de la discutarea propu
nerilor U.R.S.S. cu privire la re
glementarea pașnică a celor mai 
importante probleme internațional ? 
„Lucrurile stau așa : — a spus
Stalin — inspiratorii politicii agre
sive din S.U.A. și Anglia nu se 
cons’deră interesați în înțelegere și 
colaborare cu U.R.S.S. Lor nu le 
trebuie înțelegere și colaborare, ci 
vorbărie despre înțelegere și co
laborare, pentru ca zădărnie nd a- 
cordul, să arunce apoi vina asupra 
Uniunii Sovietice și să „dovedeas
că" prin aceasta imposibilitatea co
laborării cu U.R.S.S. Ațițătorii la 
război care tind să dezlănțuie un 
nou război se tem mai mult ca de 
orice de o înțelegere și de o co
laborare cu U.R.S.S., deoarece o po
litică de înțelegere cu Uniunea So
vietică subminează pozițiile ațîță- 
tonior la război și face lipsită de 
sens politica agresivă a acestor 
domni".

Acțiunile cercurilor guvernan
te ale S.U.A. și ale puterilor oc
cidentale sînt într-o contradicț'e de 
neîmpăcat cu cuvintele lor cuvioase 
despre pace, despre inexistența unor 

intenții agresive, despre dezarmare 
etc

Toată lumea știe că puterile oc
cidentale se înarmează furibund, că 
înjghebează blocuri militare, caută 
să reînvie o armată revanșardă 
vest-germană, impun și sprijină în 
țările dependente de ele, fără a 
se da înlături de la nici un fel 
de mijloace, regimuri reacționare 
care le ajută în pregătirea unui 
nou război.

Mai ales în ce privește S.U.A., 
ele creează baze militare, terestre 
și aeriene în Imediata apropiere a 
U.R.S.S. și a celorlalte state iubi
toare de pace, la o distanță de 
multe mii de kilometri de granițe
le S.U.A.

Acest lucru îl dovedește și po
ziția lor în problema armei ato
mice. Este clar pentru oricine că 
arma atomică este o armă de a- 
greslune și nu de apărare și dacă 
U.R.S.S. este pentru interzicerea ar
mei atomice, dimpotrivă, S.U.A. și 
Anglia au impus în cadrul Con
siliului N.A.T.O. hotărîrea cu privi
re la folosirea armei nucleare.

In tata primejdiei crescînde a dez
lănțuirii unui nou război de către 
cercurile guvernante americane, 
lupta activă a popoarelor pentru 

o pace trainică și îndelungată de
vine o sarcină de cea mai mare im
portanță.

După cum a arătat Stalin, a a- 
păra pacea înseamnă a lupta activ 
împotriva ațițătoriior la război, de- 
mascînd pas cu pas planurile lor, 
dindu-le o ripostă holărită. In a- 
ceasta rezidă chezășia victoriei tor
țelor păcii asupra forțelor războiu
lui. Aceasta o dovedește experiența 
luptei popoarelor pentru pace, ex
periența acumulată de omenire. Toc
mai voința popoarelor iubitoare de 
pace, acțiunile ferme ale sutelor 
de milioane de luptători pentru 
pace au fost aceiea care au împie
dicat pe agresori să folosească ar
ma atomică în aventurile lor mi
litare în Coreea și Indochina și au 
dus la încetarea vărsării de singe.

In prezent, sarcina cea mai im
portantă în lupta pentru asigurarea 
păcii este reducerea armamentelor 
și interzicerea armei a ornice. A re
zolva problema reducerii generale a 
armamentelor și în primul rînd pro
blema unei reduceri considerabile 
a armamentelor statelor mari, a ob
ține interzicerea armei atomice și a 
oricăror alte arme de exterminare în 
masă — ar însemna a crea adevă
ratele condiții pentru asigurarea pă

cii în toate părțile globului pă- 
mînîesc.

Agravarea primejdiei războiului 
atomic cere unirea sirînsă și activi
zarea tuturor forțelor iubitoare de 
pace. Iată de ce sesiunea lărgită a 
Biroului Consiliului Mondial al Pă
cii, care a avut loc anul acesta la 
Viena, a adresit popoarelor din 
toate țările Apelul de a organiza 
o largă mișcare pentru interzice
rea armei atomice. Campania de 
strîngere de semnături care a în
ceput în întreaga lume și Apelul 
de la Viena adresat popoare! r 
prin care se cere distrugerea in 
toate țările a stocurilor de arme a- 
iomice și încetarea imediată a pro
ducției acestora, prezintă o impor
tanță din cele mai mari.

Interesele vita'e ale popoarelor 
din toate țările cer ca arma a- 
tomică să fie interzisă, iar energia 
atomică să fie folosită în scopuri 
pașnice. In conformitate cu aceasta, 
în legătură cu începerea lucrărilor 
subcomitetului Comisiei O.N.U. pen
tru dezarmare și pentru o comple
tare a propunerilor prezentate de 
el la cea de a 9-a sesiune a Adună
rii Generale a O.N.U., guvernul so
vietic a prezentat propunerile ca stas 

tele să-și asume obligația de _ a 
distruge în întregime stocurile exis
tente de arme atomice și cu hi
drogen, folosind materialele ato-1 
mice exclusiv în scopuri pașnice, 
de a nu spori efectivul forțelor ar
mate și armamentele lor în raport 
cu nivelul din 1 ianuarie 1955 și da 
a nu spori alocările în scopuri mi
litare în raport cu nivelul alocărilor 
bugetare pe anul 1955.

Guvernul sovietic consideră nece
sar ca Organizația Națiunilor Unite 
să convoace încă în anul 1955 o 
conferință mondială pentru reduce
rea generală a armamentelor și in
terzicerea armei atomice. Aceste 
propuneri ale U.R.S.S. corespund in
tereselor întregii omeniri și se bu
cură de sprijinul deplin al popoare
lor iubitoare de pace.

I. V. Stalin a arătat că forțele cș- 
re sînt pentru pace sînt deosebit 
da însemnate și mari, că dacă a- 
ces'e forțe vor fi dîrze și ferme 
în apărarea păcii, planurile agre
sorilor vor suferi un eșec. Popoare
le de pe întregul glob pămîntesc vor 
ține minte aceste cuvinte ale lui 
Stalin, ele își vor mobiliza toate 
forțele în lupta pentru victoria cau- 
zgi păcii. (Agerpres).



Natația noastră în anul 1954 (III)
După cum am arătat, publicarea 

primelor zece performante în prin
cipalele probe de seniori și senioare 
a avut ca scop să arate, pe baza 
cifrelor, progresele și lipsurile na- 
tației noastre în cursul anului 1954. 
Privind tabelele cu rezultate, ne 
putem da seama că în anul care a 
trecut realizările obținute sînt mult 
mai evidente decît în anii anteriori. 
Astfel, mediile primelor cisci și 
zece performanțe au fost întrecute 
în toate probate, cu excepția celor 
pe distanțele de 1500 m. liber se
niori, 100 m. bras senioare $ 100 
m. libeir senioare. La acestea trebuie 
să adăugăm că au fost doborîte a- 
proape 130 recorduri de seniori, 
juniori și copii, dintre care unele 
de o certă valoare (100 m. fluture, 
200 m. bras seniori, 100 m. liber 
juniori etc.)'.

Aceste succese se datoresc în pri
mul rînd îmbunătățirii considerabile 
a procesului de pregătire a înotă
torilor noștri. Avem astăzi antre
nori ca: Emeric Freund (Dinamo), 
Johan Frtncu (C.C.A.), C. Vasiliu 
[(Prog. Buc.), N. Blidarii (Constr. 
Buc.), soții Enăceatiu (Știința 
Buc.) sau Toth Pali Iuliu (Prog. 
;Tg. Mttffeș) care au contribuit din 
plin la ridicarea nivelului celor 
mai buni înotători ai noștri. Avem 
și o serie de antrenori cu mai pu
țină experiență ca: T. Angelescu, 
'L. Ungur (Prog.), /. Pecsi.(Constr. 
Oradea) etc. care au însă și ei me
rite în ridicarea de noi elemente. 
In anul 1954 s-a observat o terr- 
tiiintă dte îmbunătățire a relațiilor 
dintre antrenori, de împărtășire a 
cunoștințelor lor, de schimb de ex
periență. Acest lucru înseamnă că 
și în natația noastră a pătruns un 
spirt nou de colaborare, că și an
trenorii de natație au început să 
renunțe la tendințele separatiste, 
la interesele înguste care în reali
tate frînau progresul gerrerail. Din 
păcate însă, acest spirit de colabo
rare este evident mai mult ta Bucu
rești, în timp ce în unele centre 
din țară (Timișoara, Cluj) predo
mină încă spiritul vech! în munca 
antrenorilor.

In mod real a contribuit la suc
cesele obținute introducerea unor 
noi metode de pregătire și în spe
cial folosirea rodnică a multor ino
vații tehnice, (ca de exemplu stilul 
delfin sau îmbunătățirile aduse sti
lului bras) ca și tendința de a 
multilateraliza pregătirea înotători
lor. Dacă problema practicării mai 
multor disciplme sportive este încă 
deschisă pentru cei mai mulți din
tre înotătorii noștri, în schimb s-a 
rezolvat cu succes problema con
vingerii înotătorilor asupra necesi
tății de a practica toate stilurile. 
De aceea nu trebuie să ne mire 
faptul că întilmim mulți înotători 
în special tineri, ca A. Zahan, Mar
gareta Wittgenstein, G. Blajek etc. 
pe tabelul celor mai bune perfor
manțe,' în mai multe stiluri. 
Experiența anului 1954 a dovedit 
rolul pe care-1 are această metodă 
de pregătire in îmbunătățirea con
diției fizice, în primul rînd, ca și 
a performanței în stilul propriu. 
In același capitol intră problema 
practicării jocului de polo de către 
înotătorii fruntași și. invers, par
ticiparea la probele de înot a jucă
torilor de polo. S-a dovedit că a- 
ceastă „reciprocitate" are un rol 
însemnat în taibunătățirea nivelu
lui ambelor ramuri ale natației și 
trebuie mers mai dsparte pe această 
Linie, bineînțeles fără exagerări. 
Este vorba în primul rînd, de îno
tătorii fruntași care pot folosi jocul 
de polo ca mijloc de dezvoltare a 
forței și rezistenței și de îmbună
tățirea pregătirii fizice generale^ 
dar nu e recomandabil să facă 
parte dintr-o echipă înscrisă in
tr-un campionat oficial.

In general, îmbunătățirea proce
sului de antrenament s-a făcut pe 
baze științifice, a existat și cola
borarea strînsă între antrenori și 
medicul lotului reprezentativ, iar 
contribuția antrenorului maghiar 
I. Vertesi la realizarea tuturor a- 
feestor îmbunătățiri a constituit nu 
numai un ajutor de moment, ci a 
dus la crearea unui nou stil de mun" 
că, stil care deschide frumoase 
perspective în dezvoltarea natației 
noastre.

NUMAI IN BUCUREȘTI ?

Din păcate însă, nu se poate 
yorbi despre o îmbunătățire ra
dicală a procesului de pregătire 
precum și a muncii de ridi
care de noi elemente, diecit cind ne 
referim la București. In celelalte 
centre ale țării, natația a rămas
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în urmă. Existența unui bazin aco
perit modern în Capitală nu justi
fică întru totul această situație. In 
fond, la Sibiu există un bazin aco
perit, mai vechi decît cel din Bucu
rești, iar din anul acesta funcțio
nează și la Cluj un bazin acoperit 
modern>. La Timișoara, Galați și 
Tg. Mureș, există de asemenea con
dițiile necesare pentru a se asigura 
antrenamentul fruntașilor sportivi 
(pentru a nu mai reaminti despre 
„vestitul" bazin acoperit din Orașul 
Stalin, care încă n-a fost redat na
tației). In prezent, colectivele Con
structorul Oradea și Flacăra Cîm- 
pina fac eforturi pentru acoperirea 
unor bazine existente sau construi
rea cu minimum de cheltuieli a al
tora noi. Deci, nu problema mate
rială este cea care a determinat ră- 
mînerea în urmă a unor centre cu o 
tradiție mai veche în natație. Cau
zele reale trebuiesc căutate în pri
mul rînd în indiferența unor co
lective (Flamura roșie Timișoara, 
colectivele dim Galați, Orașul Stalin 
și Tg. Mureș) precum și în slaba 
activitate a unor antrenori (la Ti
mișoara, Orașul Stalin și în special 
la Sibiu, unde antrenorul Szigetti 
activează sub orice critteă). In mo
mentul în care comisiile regionale 
de natație și asociațiile sportive 
vor remedia lipsurile existente, în 
momentul în care colegiul central de 
antrenori va-controla cu mai multă 
exigență activitatea antrenorilor și 
va promova cu mai mult curaj pe 
tinerii care au urmat cursurile de 
inițiere sau perfecționare, multe 
dintre cauzele slabe: activități din 
țară vor fi lichidate. Experiența 
activității din Capitală este conclu
dentă : numai organizarea muncii 
de ridicare de noi cadre și de pre
gătire a înotătorilor după sistemul 
„centru de antrenament", precum 
și organizarea cît mai multor con
cursuri în tot cursul anului, poate 
duce la un progres rapid și evi
dent. Clujul a și pornit pe acest 
drum. Este cazul Ca și celelalte 
centre din țară să urmeze acest 
exemplu (cel puțin în timpul verii) 
iar biroul comisiei centrale trebuie 
să exercite o mult mai eficientă 
muncă de îndrumare și control în 
acest domeniu. Tot la acest capitol 
trebuie reamintită o problemă des 
dezbătută în coloanele ziarului 
nostru. Este vorba despre a- 
titudiinea unor asociații ca: 
Metalul, Avîntul etc. care nu 
dau nicun fel de sprijin dez
voltării natației în colectivele res
pective. Faptul că secția de na
tație din Capitală a asociației Lo
comotiva s-a... autodizolvat, că ac
tivitatea la natație din cadrul co
lectivului Flamura roșie Industria 
Linei Timișoara merge din an în 
an mai slab, că față de c<te opt 
bazine de înot existente în colec
tivele din regiunea Ploești, în anul 
1954 s-a ajuns la... un singur îno
tător clasificat, reflectă două as
pecte. In primul rînd este vorba de 
o inadmisibilă subapreciere a nata
ției din partea asociațiilor sportive 
și apoi de insuficienta legătură din
tre biroul comisiei centrale și sec
ția C.F.S. a C.C.S. și consiliile cen
trale ale asociațiilor. Numai reme- 
diindu-se această situație in anid- 
1955. putem spera la o creștere a 
interesului asociațiilor sportive sin
dicale față de natație și la o îmbu
nătățire generală a situației exis
tente în acest sport.

NATAȚIA FEMININA A RAMAS 
IN URMA

Nu putem în nici un caz să ne 
declarăm mulțumiți cu rezultatele 
obținute de înotătoarele noastre. 
După cum reiese și din tabelele pri
melor zece performanțe, noi avem 
prea puține înotătoare, iar rezulta
tele lor sînt la un nivel scăzut. In 
acest domeniu, anul 1955 trebuie să 
constituie o cotitură, așa după cum 
în anul 1954 s-a înregistrat o co
titură în domeniul natației mascu
line. Trebuie să se treacă cu curaj 
la descoperirea și ridicarea de noi 
elemente, trebuie să se meargă pe 
linia îmbunătățirii calitative a pre
gătirii elementelor existente. Privi
rile celor mai buni antrenori ai 
noștri trebuie să se îndrepte cu 
toată atenția asupra formelor de 
practicare in masă a natației, (com
plexului G.M.A., Spartachiada sindi
cală la natație și în special con
cursurile școlare și pionierești), 
pentru că aceste forme sint cale 

care pot furniza cele mai multe ele
mente talentate. Centrele de învăJ 
țâre a înotului și de perfecționare 
trebuie să dea o atenție deosebită 
angrenării tinerelor fete și să corn 
stituie adevărate rezervoare pentru 
întărirea cu noi elemente feminine 
a secțiilor de natație. Trebuie de 
asemenea evitată periculoasa prac- 
t că a „clasării" ținerilor și tinerelor 
în elemente „talentate" și „neta- 
lentate" pe baza unei simple pri
viri. Antrenorii noștri trebuie să se 
conducă în alegerea elementelor 
mai ates pe dorința lor de a munci 
și pe hotar ir ea lor de a se pregăti 
temeinic, acestea fiind principalele ■ 
criterii valabile în introducerea n- 
nui nou element în secția de nata
ție.

UN ÎNDREPTAR...

Concluzia generală a celor ară
tate pînă acum este că natația noas
tră se poate ridica la un nivel mult 
mai înalt deoarece există condițiile 
necesare, iar prxnii pași s-au și 
făcut Există de asemenea și un 
punct de reper asupra obiectivelor 
ce trebuiesc atinse in viitorul apro
piat : Regulamentul cu privire 1a 
clasificarea sportivilor din R.P.R. 
Normele prevăzute In regulament, 
în special cele pentru cucerirea ti
tlului de maestru al sportului, i-au 
făcut să._ ofteze pe mulți înotători 
și ch:ar pe unii antrenori. Și to
tuși, atingerea acestor norme la 
majoritatea probelor va însemna 
ridicarea natației noastre la nivelul 
dezvoltării pe scară internațională 
a înotului. Că acest lucru nu este 
imposibil rre-o dovedește și faptul 
că la 100 m. fluture există un îno
tător care are norma prevăzută 
pentru titlul de maestru după noul 
regulament: Alexandru Popescu 
Este adevărat că în celelalte probe 
există diferențe apreciabile între 
recordurile noastre actuale și nor
ma de maestru. Tot așa de ade
vărat este că, în special ta probele 
de spate și cele feminine, normele 
de clasificare pentru titlul de maes
tru și chiar pentru categoria I-a 
par, la prima vedere, imposibil de 
realizat. Nu trebuie privit însă a- 
cest lucru doar prin prisma nivelu
lui ridicat al acestor norme 
ci mai ales, prin prizma ni
velului scăzut al performanțe
lor în probele respective, în 
momentul de față. De asemenea nu 
trebuie să uităm că normele, ta. 
general, au un caracter stimulativ, 
că ele trebuie să împingă înainte, 
nu să îndemne la stat pe loc. Ni
meni nu trebuie să uite că titlul de 
maestru al sportului pretinde cali
tăți fizice, morale și de voință care 
nu pot fi însușite altfel decît prin- 
tr-o pregătire temeinică, științifică, 
printr-o profundă cunoaștere a pro
bei și a sportului respectiv, prîn- 
tr-un nivel ridicat din toate punc
tele de vedere. Cucerirea titlului 
de maestru al sportului cere în 
primul rînd o muncă intensă, o 
disciplină de fier, cunoștnțe pro
funde și variate, perseverență și 
voință. Rolul a^ren-orului este toc
mai de a educa aceste calități no
bile, de a stimula dorința înotăto
rilor de a cuceri cal mai înalt titlu 
sportiv, punîndu-le la încercare 
toate resursele fizice, morale și de 
voință. Atingerea nivelului cerut 
de regulamentul de clasificare nu 
numai că nu este un lucru imposi
bil, dar poate fi realizat destul de 
curînd la unele probe. De aceea, 
antrenorii și înotătorii nu trebuie 
să considere acest nou regulament 
ca pe o... piedică pusă în calea 
clasificării în categorii înalte, ci 
ca pe un adevărat plan de dezvol
tare a natației noastre, plan pe 
deplin realizabil în condiț ile create 
și cu un tineret care are calitățile 
tineretului nostru.

Pornind cu hotărîre la muncă în 
noua perioadă de activitate, pro- 
punîndu-și ca ob-ectiv al planuri
lor de antrenament realizarea stan- 
dardurilor indicate în regulamen
tul de clasificare, urmărind în pri
mul rînd' realizarea unui progres 
real, în timp, și nu a unor rezul
tate imediate, antrenorii și înotă
torii pot -ridica natația noastră la 
un nivel care să ne facă cinste.

V. ARNAUTU 
G. N1COLAESCU

Sarosi va marcat Baschetbalistul Științei l.C.F. a trecut de Vilag 
(Progresul F.B.) și va înscrie două puncte pentru echipa lui. Fa
ză din jocul Știința ICF —^Progresul F.B., disputat în etapa a de.a 
a campionatului masculin de bas chet.

(Foto: Gh. Epuran)

— _-------

Începe campionatul feminin de baschet a! categcJei A
De mîtae, echipele feminine de 

baschet se alătură echipelor mas
culine, tacepînd și ele campionatul 
categoriei A. Dintre jocurile etapei 
întîii’a, pe primul plan se situează 
partida je la Tg. Mureș, unde Pro. 
greșul va primi vizita echipei bucu- 
reștene Știința l.C.F. Mureșencele, 
care la sfîrșitul campionatului tre
cut au arătat o frumoasă ascen
dență de pregătire, se anunță drept 
adversare destul de dificile pentru 
echipa studentelor.

Echipele debutante' în campiona
tul categoriei A, Știința Invăță- 
mînt București și Flamura roșie 
Tg. Mureș susțin partide grele, dar 
care vor fi o bună verificare pen. 
tru început Știința Invățămînt 
joacă cu echipa Constructorul 
București care — față de ultimele 
meciuri ale campionatului și de 
cele amicale din anul acesta — 
poate fi socotită în rîndul echipe
lor fruntașe. A doua, recent promo
vată în campionat, Flamura roșie 
Tg. Mureș debutează chiar în com
pania echipei campioane, Știința, 
pe care o întîlnește la Cluj.

In program mai figurează două 
partide: Locomotiva București — 
Flamura roșie Oradea și Progre
sul Oradea — Progresul Arad.

Campionatul feminin care începe 
mâine trebuie să-și îndeplinească 
scopul : creșterea nivelului calita
tiv al baschetului nostru feminin. 
In această direcție, jucătoarele tre
buie să-și intensifice eforturile, a- 
tît fn ceea ce privește pregătirea, 
cît și în realizarea unor jocuri de 
calitate superioară, în cursul că
rora să utilizeze cu curaj elemen
tele tehnice și tactice pregătite la 
antrenamente

★
Echipele masculine sînt la a tre

ia etapă. Față de rezultatele prime
lor etape este posibil a se afirma 
că nici una dintre întrecerile de 
mâine nu se prezintă dezechilibra
tă. Echipele aflate pe primele locuri 
în clasament au toate jocurile 
deosebit de grele.

Astfel, Constructorul Sîb u în
tîlnește în București redutabila 
formație a Gasei Centrale a Arma

Cercul de șah al Casei de Cultură a Sindicatelor
Joi la Casa de Cultură a Sindi

calelor (bd. 6 Martie 25) a avut 
loc deschiderea festivă a cercului 
de șah. După cuvîntul de deschi
dere rostit de candidatul de mae
stru dr. VI. Constantinescu, a ur
mat un s’multan de șah la 33 
mese susținut de maeștrii sportu
lui G. Alexandrescu și V. Ciocîl- 

tei, Dinamo Oradea joacă la Ti
mișoara cu Știința care a făcut 
totdeauna clipe grele pe teren pro
priu oricărei echipe, iar Progresul 
Tg. Mureș va primi replica Loco
motivei P.T.T. București, care este 
în revenire de formă. După cum se 
vede, două dintre ech pele frun
tașe ale clasamentului susțin me
ciuri în deplasare. Singura care 
joacă acasă este Progresul Tg. Mu
reș. Relativ la această echipă, ca
re a reușit performanța de a învin
ge consecutiv pe C.C.A. și Dinamo 
București, trebuie arătat că a rea
lizat un progres și în privința 
atitudinii pe teren. Duminica tre
cută în partida cu Dinamo 
București, jucătorii mureșeni au a- 
vut o comportare disciplinată, lu
cru care se poate spune de altfel 
și despre baschetbaliștii buctireș- 
teni. O mențiune pentru atitudinea 
perfect sportivă a publicului, care 
a aplaudat acțiunile frumoase ale 
lui Dinamo București, mai ales 
oînd aceasta luase conducerea a- 
proape de sfîrșit. Modul cum s-a 
desfășurat jocu] de la Tg. Mureș, 
sub aspect disciplinar, poate fi un 
exemplu.

Etapa mai programează trei în-, 
tîiiniri : ’Progresul F.B. — Știința 
Iași, în care Progresul F.B. are 
posibilitatea unei reabilitări după 
cele două înfrîngeri suferite; Pro
gresul Orașul Stalin — Știința 
I.Q.F., joc destul de greu pentru 
studenți fiindcă Progresul este 
foairte bună pe teren propriu; Di
namo București — Dinamo Tg. 
Mureș.

Iată acum programul întrecerilor 
din Capitală: sîmbătă, sala Dina
mo, ora 19.30: Știința Invățămînt
— Constructorul București (femi
nin), precedat de jocuri de volei; 
duminică; sala Dinamo, ora 19.30 : 
Dinamo — Dinamo Tg. 'iureș 
(mascul n) precedat de jocuri de 
volei; sala Floreasca, încep: ■ : de 
la ora 16 : Progresul F B. — Ștți-.- 
ța lași (masculin), Progresul F.B.
— Știința Iași (rezerve). Locomo
tiva Bucureșt- — Flamura roșie O- 
radea (feminin), G.C.A — Cons
tructorul Sibiu (mascul n). < 

tea. Simuitaniștii au ia-u: —r- 
nativ mutările la tea’ rmseie. 
ceea ce constitui' o todâ o gi- 
nală și foarte a r;vi Cei coi 
maestri au obținut re ui*at 4 final 
de + 28 =1 — 4.

Activitatea cercri.i de șah de ia 
Casa de Cultură a Sirdicrtclor va 
constitui un sprijin important adus 
vieții șah ste din Capitală.



ÎNCEPE CAE RONATUL GATEGORtEI A LA FOTBAL
începe mai devreme decît în alți ani și — putem 

spune —- in condiții mai grele. Pentru că iarna 
tîrzie care s-a abătut în toată țara în acest înce
put de martie, a adus dificultăți activității fptba- 
lisiice, nu numai prin faptul că n-a permis o con- 
tinuare normală a pregătirilor celor mai multe din 
echipe, dar și prin aceea că, peste noapte, a făcut 
toate terenurile impracticabile. Munca asiduă de 
deszăpezire dusă în ultimele zile pe toate terenu
rile unde sînt programate miine jocurile primei 
etape, va aduce insă, tuturor iubitorilor de fotbal, 
satisfacția de a asista, însfîrșit, la mult așteptata 
„inaugurare".

Din nou pe terenurile de fotbal! Din nou, lupta 
dirză pentru balon va ridica în picioare pe suoor- 
terii pasionați ai echipelor, care se întrec pe teren, 
din nou iubitorii de fotbal se vor îndrepta, dumi
nică de duminică, zeci și zeci de miii spre marile 
stadioane ale țării. Din nou vom urmări cu înfrigu
rare cronicile jocurilor și clasamentele, și ne vom 
întreba „cine va termina pe primul loc

Etapa de. mîine, prima a campionatului pe 1955, 
este — totodată — și primul pas pe drumul atin
gerii obiectivelor ce stau in fața fotbalului nostru 
in acest an. îmbunătățirea muncii organizatorice 
a tuturor organelor cu răspundere în activitatea 
de fotbal, intensificarea muncii educative cu jucă
torii în scopul lich'dării rămășițelor unor mentali
tăți putrede, dezvoltarea concepției de joc unitare, 
ridicarea continuă a nivelului cunoștințelor antre
norilor și arbitrilor, pregătirea jucătorilor în așa 
fel, încît să facă față cu succes sarcinilor de răs
pundere ce stau în fața fotbalului nostru pe plan . 
intern și internațional, extinderea fotbalului în rin- 1

durile tineretului, promovarea de noi jucători în 
echipele de categoria A și categoria B, sprijinirea 
dezvoltării fotbalului la sate, — iată cîteva din cele 
mai importante obiective ale activității fotbalului 
pe anul în curs.

Ziua de mîine capătă o importanță cu totul deo
sebită pentru activitatea fotbalului nostru. Pentru 
că, paralel cu campionatul categoriei A, începe ° 
competiție care se organizează pentru prima dată 
la noi: campionatul republican de tineret. Această 
competiție, ale cărei jocuri se dispută in deschi
dere la partidele de categoria A, vine să dea un 
nou, impuls muncii de ridicare a cadrelor tinere, 
asigurindu-le acestora o activtaie regulată și o 
pregătire corespunzătoare unei eventuale promovări 
în prima garnitură.
La început de drum, ginduUle iul tor.lor fotbalu

lui din țara noastră se îndreaptă către toți cei le
gați îndeaproape de buna desfășurare a campiona
tului republican, cerindu-le să depună toate stră
daniile pentru succesul celei mai populare compe- 
tiț i a fotbalului din R.P.R.

De la jucători se așteaptă o neîncetată activitate 
pe drumul ridicării măiestriei lor sportive și o com
portare sportivă, disciplinată, tovărășească; din 
partea antrenorilor se așteantă permanente eforturi 
pentru ridicarea nivelului științific al activității lor 
și împletirea muncii de instruire cu cea de edu
ca} e; de la arbitri, așteptăm eforturi și mai mari 
pentru îmbunătățirea calității arbitrajelor.

Tuturor, le urăm un călduros SUCCES , pentru, 
mersul continuu înainte al fotbalului nostru, pen
tru noi realizări de seamă ale mișcării noastre 
de cultură fizică și sport l

Terenurile, dintre care unele au fost acoperite de zăpadă, au fost 
curăfite din timp. După cum vedeți din fotografia noastră așa s-a fă
cut și cu terenul Stadionului Repu blicii.

Pregătirile echipelor de categoria B

USt meie pregătiri mantea prâielar jocuri '
12 din cele 13 echipe partici

pante la campionatul categoriei A 
inaugurează mîine sezonul oficial 
de fotbal, prin 6 meciuri care stâr
nesc un interes cu mult mai mare 
decît anul trecut, în ciuda condi
țiilor speciale în care se deschide 
campionatul categoriei A. Anul 
acesta, €chipeie se prezintă cu lo
turi mult mai echilibrate, care au 
fost supuse unei atente pregătiri. 
Ele sînt gata acum să înceapă 
rnarra și pasionanta întrecere care, 
după 26 de etape, va desemna, 
echipa campioană a țării.

IntEniriie de miine sint aștepta
te cu egal interes, fie că este vor
ba de meciuri intre echipe care au 
mai jucat, fie că este vorba de de
butul formațiilor nou promovate. 
De aceea este greu de spus că una 
interesează mai puțin decît cele
lalte.

Patru din aceste meciuri sînt 
reeditări ale unor jocuri disputate 
in ultima etapă a campionatului 
de anul trecut:

CCA — Știința Timișoara (1-0 
in retur și 0-0 in tur).

Locomotiva Timișoara -— FI. ro
șie Arad (0-2 în retur și 1-1 în 
tur).

Știința Cluj — Locomotiva Tg. 
Mureș (2-0 în retur și 0-1 în tur).

Minerul Petroșani — Dinamo 
Orașul Stalin (1-1 în retur și 0-3 
în tur).

Deci, adevărate revanșe, care 
măresc interesul pentru primele 
jocuri oficiale ale anului.

In celelalte două partide Dina
mo București — Locomotiva Con
stanța și Âvîntul Reghin — Pro
gresul București debutează cele 
trei echiipe promovate anul acesta. 
Debutul acesta este așteptat cu le
gitimă curiozitate.

In deschidere vor avea loc întâl
nirile dintre echipele de tineret 
respective, care-și încep mîine pri
mul lor campionat pe țară.

★
Ultimele pregătiri făcute de echi

pe subliniază importanța acordată 
celei mai populare competiții de 
fotbal.

In primul rind, colectivele spor
tive și administrațiile de terenuri 
au luat măsuri grabnice pentru 
curățarea terenurilor de zăpadă, 
făcîndu-le practicabile pentru jocu
rile de mîine. In legătură cu aces
te ultime pregătiri, iată care sînt 
veștile primite în cursul zilei de 
ieri, din țară și din Capitală.

Activul asoc'ației Drnamo și 
membri ai colectivelor sportive Di
namo au lucrat intens joi la cură
țarea terenului din Parcul Sportiv 
Dinamo. De ieri dimineață, terenul 
era gata să găzduiască primul joc 
de campionat.

Echipa dinamoviștilor Va benefi
cia în partida cu Locomotiva Con
starea de serviciile unui nou jucă- 
ter: Boian, care — făcînd aripă 
cu N cușor — a dat satisfacție la 
antrenamente. Echipa constănițeni-

- soscș’.e astăzi ir» Capitală cu 
formația znunțată.

'k
Pe S‘..< —ui Republicii, grație 

măsurilor luate de IEBS, s-a des
fășurat joi și ieri o activitate in
tensă pentru deszăpezirea terenului 
de joc.

Echipa CCA și-a încheiat pregă
tirile pentru jocul cu Știința Timi
șoara. Formația studenților a sosit 

aseară în Capitală cu lotul cu
noscut, d.n care face parte și Bo- | 
roș. In poartă va juca tinărul ju
cător Uțu.

★
Lotul de jucători al Progresului 

București a plecat aseară la Re
ghin. Aici, timpul s-a îndreptat în 
ultimele zile. Terenul a fost cu
rățat de zăpadă, dar este puțin 
noroios. Tribuna a fost mărită. 
Joi, Avîntul a susținut un joc de 
verificare cu Dinamo Tg. Mureș. 
Rezultat: 2-1 (2-0) pentru Avin-
tul.

★
La Timișoara, temperatura «ra 

ieri —2°. Terenul este acoperit de 
un strat subțire de zăpadă, care 
va fi curățat sr.nbătă dimineață. 
La stadionul Locomotiva sînt în 
curs de construire noi porți de 
intrare. Locomotiva s-a antrenat 
joi pe terenul mic cu echipa de ti
neret. Rezultat: 5-3 pentru prima 
formație. In jocul cu Flamura ro
șie Arad, Locomotiva va folosi 
echipa anunțată, din care la an
trenament au lipsit Corbuș și A. 
Covaci. Arădenii și-au încheiat și 
ei pregătirile și speră intr-un re
zultat bun.

★
—12° s-a înregistrat ieri la Cluj, 

dar timpul este frumos. Terenul a 
fost curățat de marți, însă joi a 
nins iar și terenul a fost din nou 
curățat. Cîmipul de joc este înghe
țat. Știința va alinia formația a- 
rmnțată ca și Locomotiva Tg. Mu
reș care va sosi sîmbătă la Cluj. 
Intre meciul de tineret și cel al 
primelor echipe se va desfășura 
festivitatea de deschidere a activi
tății fotbalului.

★
Minerul Petroșani s-a antrenat 

joi la Lupeni, unde de altfel va 
avea loc partida cu Driamo Orașul 
Stalin. Terenul din Lupeni este 
acoperit de un strat de zăpadă de 
20 cm. Zăpada a început să fie 
scoasă de pe teren. Timpul este 
frumos, iar zăpada a încăput să 
se topească. Minerul a jucat cu 
Minerul din Lupeni și a câștigat 
cu 7-2 (1-1) prin punctele marcate 
de Farcaș I (4), Paraschiva, Ga
bor și Szoke, respectiv Tais și Ne
meș II. Petroșănenii au arătat o 
bună pregătire

★
Deci, pretutindeni se desfășoară 

pregătiri pentru prima etapă. Aces
te pregătiri însă, trebuie însoțite 
de câteva măsuri, privind ordinea 
pe care trebuie s-o asigure pe te
renuri colectivele organizatoare.

In primul rînd, potrivit unei dis
poziții mai vechi a comisiei cen
trale de fotbal, nimeni nu are voie 
să stea în jnc'nta terenului, cu ex
cepția antrenorilor și a jucători
lor de rezervă ale echipelor res
pective, a medicului delegat, a ob
servatorului special și a reprezen
tanților CCFS. Toate acest; per
soane nu au voie să circule în ju
rul terenului sau să stea în spatele 
porților în timpul jocului. Locul 
lor este pe băncile așezate în drep
tul liniei de centru.

Jucătorii de rezervă vor pur'a 
în mod obligatoriu numerele 12 
(portarul) și 13 (jucătorul de 
cîmip).

Căpitanii de echipă vor purta 
pe brațul stâng o banderolă vizi
bilă, ca semn distinctiv.

Programul jocurilor 
de campionat din Capitală

STADIONUL REPUBLICII

Ora 13.45 : C.C.A. — Știința Ti. 
mișoara (tineret), arb. S. Lupu 
(Focșani).

Ora 15,30: C.C.A.—Știința Timi
șoara, arb. S. Segal (București).

STADIONUL DINAMO

Ora 13.45: Dinamo — Locomo
tiva Constanța (tineret), arb. Gh. 
Osiac (Timișoara).

Ora 15.30 : Dinamo — Locomo
tiva Constanța, arb. A. Maier 
(Lugoj).

JS I. S. PRONOSPORT a avut o 
convorbire telefonică cu Ferenc 
Puskas, căpitanul echipei reprezen
tative de fotbal a R.P.U., care a co
municat că timpul frumos și terenu
rile deszăpezite asigură desfășurarea 
în bune condițiuni a tuturor meciu
rilor programate.

F. Pușcaș a dat pronosticurile sale 
pentru meciurile maghiare:

VII. Dorogi Banyasz — Vasas Bp.
(R.P.U.) 2

VIII. Dozsa Bp. — Voros Lob. Bp.
(R.P.U.) X, 2, 1

IX. Vasas Izzo — Gyori Vasas
(R.P.U.) 1

X. Salgotarjani — Banyasz Lă- 
giero (R.P.U.) 1

Echipele de categoria B rus',in 
jocuri amicale, de verificare, cău
tând să folosească timpul care a 
rămas pînă la 20 martie, cînd în
cepe campionatul.

• Astfel, Locomotiva București 
va juca- mîiine la ora 10 pe stadio
nul Giulești cu Știința București, 
recent promovată în categoria B. 
Tot mîine, la ora 9,30, pe terenul 
Progresul I.T.B. se întâlnesc alte 
două echipe de categoria B: Pro
gresul C.P.C.S. și Dinamo 6. Pro
gresul C.P.C.S. a jucat miercuri la 
Sibiu cu echipa Progresul din a- 
ceastă localitate, de care a dispus 
cu 4—2 (1—2). Punctele bucu- 
reștenilor au fost înscrise de Geor
gescu (2), Ghibea și Neamțu. Pen
tru sibieni a marcat Belașcu. Pro
gresul C.P.C.S. a folosit următoa
rea formație : Vaida — Neamțu, 
Stancu, Ștefănescu — Bodo, Ma

INFORMAȚII ®onosport
XI. Lokomotiv Szomb. - - Kinizsi

Bp. (R.P.U.) 1, X, 2
XH. Diosgydri Vasas — Pâcsi Dozsa

(R.P.U.)

■ Și meciurile uln R. P. Bulgaria 
se vor disputa în mod sigur, timpul 
fiind favorabil.

La cererea I. S. PRONOSPORT, 
tovarășii din redacția „Naroden 
Sport“ au dat următoarele prono
sticuri pentru concursul Nr. 9 (la 
meciurile din campionatul R.P.B.):

A. V.M.S. Stalin' — T.D.N.A
(R.P.B.) 2

B. Minior Dimitrovo — Torpedo Se
fia (R.P.B.) 1

C. Spartak Pleven — Dinamo So
fia 2 

ior — Copil, Ghibea, Ene, Geor
gescu, Virgil Florea.

• Joi a avut loc la Bocșa Ro- 
mînă meciul amical dintre cîștigă- 
toarea Cupei R.P.R., Metalul Re
șița și Metalul din localitate. Re- 
șițenii au învins cu 3—1 prin go
lurile marcate de Andrei (min. 47) 
în proprie poartă, Seleș (min. 63) 
și Davidescu (min. 69). Pentru 
Metalul Bocșa Romînă a înscris 
Periau (min. 22).
• Metalul Baia Mare a susținut 

o partidă de verificare cu Recolta 
Cărei. Meciul s-a terminat la ega
litate : 2—2 (1—1), di.-ă ce in
tr-un prim meci Metalul câștigase 
cu 3—2. Pentru Metalul au înscris 
Tirică și Horja iar pentru Recolta, 
Bovan și Cîrnațiu (în proprie 
poartă).

D D.N.A. Plovdiv — Spartak Plot»* 
div 1

INTÎLNIRI INTRE FOTBALIȘTII 
FRUNTAȘI ȘI PARTICIPANȚI

Astăzi între orele 17-19, la Agenția 
centrală PRONOSPORT din Calea 
Victoriei nr. 9, o serie de fotbaliști 
fruntași, printre care și maestrul 
sportului Valeriu Călinolu, vor sta 
de vorbă cu participanții la con 
cursurile PRONOSPORT, discutînd 
asupra meciurilor din etapa de mii
ne 6 martie.

PLATA PREMIILOR 
LA CONCURSUL Nr. 8

Plata premiilor la concursul Nr. 8 
(etapa din 27 februarie 1955) a în
ceput să se facă începînd de vineri 
4 martie 1955 la următoarele agenții:

Agenția Nr. 1 din Calea Victoriei 9 
(buletinele depuse la agențiile 1, 
7-2°).

Agenția Nr. 2 din str. Aristide 
Briand 4 (buletinele depuse la agen
țiile 2, 31-47).

Agenția Nr. 3 din Calea Victoriei 
33 (buletinele depuse la agențiile 3, 
49-62).

Agenția Nr. 4 din Calea Victoriei 
114 (buletinele depuse la agențiile 4, 
65-80).

Agenția Nr. 5 din Calea Moșilor 
90 (buletinele depuse la agențiile 5, 
82-95).

Agenția Nr. 6 din Bd. 1848 Nr. 39 
(buletinele depuse la agențiile G, 
96-116 și buletinele depuse în alte 
localități).
f
PROGRAMUL CONCURSULUI PRO
NOSPORT Nr. 10 ETAPA DIN 13 

MARTIE 1955

I FI. roșie Arad — Flacăra Plo- 
ești

II Progresul Buc. — Locom. Ti
mișoara

III Știinta Tim. — Știința Cluj
IV Locomotiva Tg. Mureș-O. C. A.
V Din. Orașul Stalin — Dinamo 

București
VI Loc. Constanța — Min. Petro

șani
VII Gyori Vasas — Dorogi Banyasz 

(R.P.U.)
VIII Legierd — Csepeli Vas. (R.P.U4
IX Diosgyori Vasas — Dozsa Bp. 

(R.P.U.)
X Kinizsi Bp. — P6csi Dozsa 

(R.P.U.)
XI Vords Lob. Bp. — Vasas Izz© 

(R.P.U.)
XII Vasas Bp. — Salgo. Banyasz

(R.P.U.)

A. Empor Rostock — Din. Berlin 
(R.D.G.)

B. Aktiwist B. Senfv. — Einheit 
Dresd. (R.D-G.)

C. Motor Zwickau — Rotat. Bahels.
(R.D.G.)

D. Vorwcrts Berlin — Rotat. Leipzig
(R.D.G.)

SPORTUL POPULAR
PC. 2577 Pag- 5-a



FINALELE CAMPIONATULUI INDIVIDUAL DE TENIS DE MASĂ AL R. P. R.
zote cîteva zile vor începe, ta 

Capitală, întrecerile finale ale cam- 
pksoaiului individual de tenis de 
mj«ă al R. P. R. Anul acesta 
jocurile, individuale s-au desfășurat 
după o formulă deosebită fată de 
ceilalți an.i. Astfel, în fazele de ra
ion și regiune gu participat numai 
jucătorii și jucătoarele de categoria 
a IH-a și a 11-a, în timp ce, jucă
torii de categoria I-a și maeștrii vor 
concura direct în faza finală. De 
asemenea, în acest gn, finalele cam
pionatului individual republican nu 
se vor mai disputa în același timp 
cu finalele probelor pe echipe. A-

După un bogat sezon de activitate la handbal in sală
Nu mai poate fi nici o îndoială 

asupra faptului că. în activitatea 
sportivă d n această iarnă, un loc 
de frunte l-au ocupat jocurile de 
handbal în sală. Spunem acest lu
cru nu numai pentru faptul că în 
București sala Floreasca s-a dove
dit nneori neincăpătoare față de 
marele număr de spectatori, care 
doresc să asiste la meciurile de 
handbal în sală, cît și pentru fap
tul că handbalul in sală a pătruns 
și în alte centre (Orașul Stalin', 
Tg. Mureș, Ploești. etc.), unde pînă 
nu de mult era necunoscut

Astăzi, se poate vorbi despre o 
rodnică activitate la handbal in 
sală, despre o activitate în care 
au fost angrenate cele mai bune 
echipe din țara noastră despre o 
activitate care a cîștigat simpatia 
și interesul publiculu'. Firește că, 
sub aspectul propagandistic între
cerile de handbal in sală și-au 
at:ns scopul. Dar nu nmna; atît 
Este foarte important să subliniem 
aci că organizarea unor asemenea 
întreceri a contribuit la completa
rea pregătirii echipelor noastre 
fruntașe tw vederea participării lor 
la campionatele din acest an.

Analizînd felul în care s-au des
fășurat întrecerile de handbal în 
sală în actualul sezon sportiv vom 
face în primul rînd constatarea că, 
în majoritatea cazurilor. echipele 
participante s-au prezentat la pri
mele meciuri fără o pregătire spe
cială. Odată terminat campionatul 
republican sau campionatul de ca
lificare, atît echipele feminine cît 
și cele masculine, și-au acordat o 
scurtă vacanță, după care imediat 
au început jocurile de handbal în 
sală. Antrenamente speciale pentru 
această activ'tate au început să se 
facă abia cînd echir.ele au fost an
grenate în competiție, ceea ce de
sigur trebuie evitat pe viitor.

In orice caz. cu toate că nu au 
avut o pregătire snec'ală penT» 
handbal m sală, jucătorii și jucă
toarele. prin participarea la me
ciuri. au manifestat totuși o se
rioasă creștere in ceea ce privește 
tehnica rndîv’duală. Pr n ca-acte- 
risticele sale, handbalul în sală 
a contribuit efectiv ca. in generat 
execuțiile tehnice să capete o mai 
mare finețe și viteză. De asemenea, 
tot datorită caracteristiceior acesta7 
joc s-a putut observa că majorita
tea jucătorilor și jucătoarelor și-au 
însusit o ser e de procedee tehnice 
de deplasare în teren, cum ar fi 
dep’asările laterale, fentele, pasele 
înșelătoare, pasele din mișcat*. a- 
rnncârJe din sărituri. încercări: e 
de a folosi aruncările la Doartă 
gindite în senstsl că ele erau ra
portate la poziția norfaruiu;. la ca
litățile lu:. Ia stilul lui personal 
<îe apărare și Ia unghiurile sub care 
se aruncă.

In ceea ce privește tactica, lu
crurile sînt ceva mai paț:n simple.

Campionatele categoriei A la volei
In etapa a patra a campionate

lor de volei, o întîlnire tare se a- 
nunță la Timișoara, unde echipa 
feminină Vonța Sibiu, care tre
buie socotită, pe drept cuvînt, per
formera de pînă acum a campio- 
natu’ui, va întilni echipa Progre- 
suI.Tct în cadrul campionatului fe- 
min n, la București, Di-iamo va 
juca cu Constructorul București. 
Cele dona echipe sînt angajate în 
lupta pentru evitarea ultânulu’ loc 
d'ntre echipele bucureștene și întîl- 
nirea dtatre ele este decis vă în 
acesta întrecere. Celelalte trei nu- 
c uri ale campionatului feminin 
sînt următoarele: Progresai Bucu
rești — Voința Orașul Stalin, F.a- 
mura roșie Iași — Știința I.C.F. 
și Locomotiva București — Pro
gresul Cluj,

oate echipele bucureștene mas
cul ne vor juca acasă. în etapa a 
patra Dintre ele, mciuri grele au
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, ceasta, deoarece campionatul pe e- 
i chipe pe anul 1955 se va disputa 

după o nouă formulă (sistem tur
neu, tur și retur) și va începe abia 
peste două tuni.

In primele întreceri care vor avea 
loc cu începere de miercuri 9 mar
tie in sala Floreasca din București, 
se vor întilni jucătoarele și jucătorii 
calificați dta etapele anterioare 
care-și vor disputa titlul de cîști- 
gători ai concursului republican la 
categoria a Il-a. Meciurile, care 
sînt eliminatorii vor continua joi, 
iar vineri se vor desfășura finalele 
acestei categorii. Tot vineri, în a- 
ceeașr sală, vor începe întrecerile

pentru desemnarea campionilor in
dividuali ai R.P.R. la cele cinci 
probe (simplu bărbați, simplu femei, 
dublu bărbați, dublu femei șî du
blu mixt). De data aceasta, se vor 
înfrunta jucătorii și jucătoarele de 
categoria a I-a și maeștri, precum 
și primii opt clasați cte la jocurile 
categoriei a Il-a. Aceste partide 
vor continua și în zilele de 12 și 
13 martie. Primele meciuri lg pro
bele de simplu bărbați și simplu 
femei se vor disputa sistem elimi
natoriu, iar primii opt clasați la 
băeți și primele șa e clasate la fe
mei vor participa apoi la un turneu.

Aceasta, deoarece experiența altor 
țări, și în special a handbalului 
de sală din R. Cehoslovacă și R. D. 
Germană, nu a putut fi folosită la 
noi pentru că focurile în țara noas
tră s-au disputat în cinci jucători 
de cîmp, pe cînd acolo, ca de alTel 
în toate țările unde se practică a 
cest joc, echipele stat compuse din 
șase jucători de cîmp. Nu puteau 
fi folosite deci decit scheme tactice 
improvizate de antrenorii noștri, 
care — trebuie să recunoaștem — 
aveau o prea redusă experiență în 
acest domeniu.

Totuși, la capitolul tactică s-a 
obser at un lucra extrem de impor
tant și anume aceia că în priviDța 
tacticii individuale, înțelegind prin 
aceasta capacitatea de orien
tare tactică a fiecărui jucă
tor, s-au făcut progrese în
semnate. Astfel, marcajele, de- 
marcajele, aplicarea principiului a- 
sigurărh mingii, etc. s-au executat 
mai prompt, fiecare jucător sau ju
cătoare contribuind astfel la asigu
rarea unui joc de ansamblu cu o 
oarecare omogenitate.

Una din problemele cele mai 
acute ale handbalului în sală s-a 
arătat a fi problema arbitrajelor. 
Și aeest lucru îl afirmam nu numai 
pe baza experienței jocurilor dis
putate la București ci și pe baza 
celor disputate în provincie. Se 
pare că foarte puțini arbitri de 
handbal au înțeles că între hand
balul de cîmp și cel de sală este o 
mare diferență. Viteza mult mai 
mare în handbalul de sală, face ca 
un arbitru olișnuit cu ritmul jocu
rilor din aer liber, să nu poată 
urmări cu eficacitate un joc. Este 
neapărat necesar, pentru vi:tor, ca 
îna’nte de începerea sezonului de 
handbal in sală să se facă un curs 
de arbitri pentru aceste jocuri.

In concluzie, experiența bogatei 
activități la handbal în sală din a- 
cest an ne ridică unele probleme 
a=upra cărora trebire să ne îndrep
tăm atenția in viitor. Prima dintre 
acestea ar fi aceea că este bine să 
se studieze posibilitatea organizării 
une- competiții ca un carac*er usai 
larg, ia care să fie cuprinse cei 
puțin centrele care anul acesta au 
avut jocari oe handbal în sală 
iBucures45, Ti-riroara. Tg. Mureș. 
Orașul Stalin. Ploești).

O asemenea întrecere va contri
bui serios la dezvoltarea acestui 
frumos joc sportiv, mai ales prin 
aceea că se va putea f3ce un pre
țios schimb de experiență.

De asemenea. începând din se
zonul vutar și la no' in țară va 
trebui să se jrace cu șase jucători 
de cîmp. pentru ca să poată fi ro- 
losi'â cu succes experiența țărilor 
unde iocul de handbal în sală are 
o tradiție mai veche.

ION KONST, antrenor 
A. CALIN

Locomotiva și Dit imo. care vor 
intîlni Știința A»ad și respectiv 
Progresul Cluj. Dintre celelalte e- 
chpe. două vot juca între ele 
(C.C.A. cu Dinamo IX), iar Pro
gresul va pr mi replica Flamurei 
roșii Tg. Mureș. Un s’ngur meci 
se ra disputa in țară. în campiona
tul mascu’in: Metalul Orașul 
Stal n — Șt’ința T mișoara.

Iată acum programul jocurilor 
de volei din Capitală • simbitâ, 
sala Dinamo — ora 17: Dinamo 
IX — C.C.A (masculir) ; ora 18 : 
Dinamo — Constructorul (femi
nin) : urmează un joc de baschet 
feminin).

Duminică, sala Dinamo : ora 9: 
Locomotiva — Progresul Cluj (fe
minin) : ora 10.30: Progresul 
București — FI. roșie Tg. Mureș 
(masculin); ora 11.30: Dinamo — 
Progresul Cluj (masculin) : ora
17.30; Progre ui București — 
Voința Orașul Stătu (fem'nin) ; 
ora 18.30; Locomotiva — Știința 
Arad (masei) n) (urmează un joc 
de baschet masculin).

! Suferință wtotct-jtiințifid *

— Luni 14 martie 'e avea } 
loc la CCFS, în str. Vasile | 
Conta nr. 16, o nouă conferință 1 
metodco-științil icâ cu titlul : I 
„Corelația intre tehnică și tac- | 
tică in procesul de instruire- | 
anir levamenr". Confenenț'-ar: l 
prof. Leon Teodore seu.

SpG^r
• FOTBAL. — Biletele pentru 

meciul C.C.A. — Știința Timișoa
ra se găsesc în vînzare la Sta
dionul Republ cii (casele din str. 
Isvor, intrarea la tribuna II), A- 
genția Pronosport din cal. Victo
riei 9 și 1a Agenția C C.A. din bd. 
6 Martie ; iar pentru meciul Dina
mo București — Locomotiva 
Constanța la Agenția Dinamo dn 
șos. Ștefan cel Mare 43 și la Agen
ția Pronosport din cal. Victorie; 9. 
Accesul pe stadionul Dinamo se 
face de la ora 13. Spectatorii sînt 
rugați să respecte intrările indicate 
pe bilete pentru a ev ta aglomera
țiile la porii.

e BOX. Astă, seară, în sala Pro
gresul ICAS din strada Virgiliu, 
au loc primele meciuri de califi
care din cadrul campionatului re
publican de juniori. Se vor dis
puta 12 întîlniri.

• CICLISM. — Mîine se va des
fășura, în organizarea comisiei oră
șenești de ciclism București, faza 
regională a campionatului de cclo- 
cros al R.P.R. La această compe
tiție participă alergători din cate
goriile I și II, precum și primii trei 
clasați din fiecare raion, în faza 
raională a campionatului, desfă
șurată duminica trecută.

Adunarea ccncurenților la ora 
9,30 pe terenul de sport Progresul 
l.T.B din șoseaua Ștefan cel

— Comisia orășenească de c - 
cîîsm București organizează o 
școală de arbitri, care își va începe 
cursurile marți 8 martie, la ora 19( 
in localul din str. Căderea Băltii iei 
nr. 13.
• NATAȚIE. Cons»l:nl central al 

I asociație- Flamura roșie organizea
ză mî:ne la bazinul acoperit de la 
Floreasca începind de la ora 9 
un concurs do natație dotat cu 
„Cupa 8 Martie". In program sînt 
prevăzute probe la care participă 
numai înrtătoare. Asociația clasată 
pe primul loc va primi „Cupa 8 
Martie" iar cele clasate pe locurile 
următoare» plachete.

• PATINAJ: Consiliul regional 
al asociației Știința a amenajat 

un patinoar pe terenurile centrului 
de antrenament Știința (fost Doher
ty), care este deschis zilnic.

• TENIS DE MASA. In cinstea 
Zilei Internaționale a Femei; aso- 
c ația sportivă Flamura roșie, cu 
sprijmul colectivului sportiv Flamu
ra roșie Comerț, organizează o 
competiție de tenis de masă dotată 
cu „Cupa 8 Martie". La această 
competiție participă reprezentativele 
feminine de asociaț:i. întrecerile se 
vor desfășura azi începind de la 
orele 17 și mîine de ’la orele 9, în 
sala Textila, strada Lipscani 37.

9 HANDBAL. — Jocurile finale 
aie competiției dotată cu „Cupa 8 
Martie" și organizată de colectivul 
sportiv Știința Ministerul Invălă- 
mir.tului, se vor disputa mîine di
mineață, în sala Floreasca, după 
următorul program: 

ora 9.45 : Locomotiva-FIamura ro
șie F.C. Gheorghiu-Dej; ora 10.30: 
Progresul F. B.-Fl’amura roșie 
F.T.B. : ora 11.15: Flamura roș'e 
Steagul roșu-Știința Invățămînt.

© GIMNASTICA. — Mîine du
minică, începind de la orele 9, se 
va desfășura în sala mică Dinamo, 
faza regională a campionatului 
școlilor profesionale (Rezervele de 
muncă).

Etapa de mîine a campionatohi republican d? scrimă
Di» etapa de mîiine a campionatu

lui republican die scrimă pe echipe 
categoria B, cel mai important meci 
va avea loc la Tg. Mureș. Actuala 
fruntașă a clasamentului, echipa 
Progresul LMF Tg. Mureș, întilneș- 
te echipa Flacăra Ploești care, în 
ultimele meciuri s-a dovedit una 
din principalele pretendente la pri
mul loc. In plus, acest meci repre
zintă un nou prilej pentru verifi
carea stadiului de pregătire al 
unor trăgători juniori care sînt 
susceptibili de a fi selecționați în 
echipa reprezentativă. întrecerea in. 
tre valoroșii trăgători juniori Ho- 
vanyi, Harwath, Peterffi din for
mația Progresai și Isopescu. Poe- 
r»ru și Petrovici din echipa Fla

Un centra eare se afirmă în activitatea 
de scrimă: Pîorșd

Turneul pentru „Cupa orașelor" 
rezervat echipelor de scrimeri ju
niori...

De trei ori, odată în fața bucu- 
reștenilor, „favorițti" concursului de 
floretă băieți și apoi în întîln:rea 
cu echipele Oradea și Satu Mare, 
formația Ploeștiulu: a fost Ia un 
pas de victorie. Numai lipsa de 
experiență a juniorilor ploeșteni a 
făcut ca ei să piardă la limită a- 
ceste meciuri (4—5) și astfel să 
se claseze pe un loc inferior celui 
la care» erau îndreptățiți prin ni
velul for de pregătire și prin în
suflețirea cu care luptau împotriva 
unor adversari experimentați.

Echipele Ploeștiului au fost ur
mărite și la floretă băieți și la sabie 
cu foarte mult interes de către toa
tă lumea. Era surprinzător cum tră
gătorii din acest nou centru al scri
mei din țara noastră pot lupta cu 
atît succes împotriva unor echipe 
de acum consacrate. Intr-adevăr, 
prin faptul că în orașul Ploești scri
ma a devenit o preocupare abia 
în anul 1953 și atunci prin activi
tatea timidă a unor tineri începă
tori, iar acum — diupă numai doi 
ani — vgloarea ei este egală cu 
aceea a reprezentanților unor orașe 
cu o activitate de mult cunoscută 
și apreciată, este un salt neaștep
tat pentru toată lumea. Cu toate a- 
cestea, nimic din comportarea plo. 
eșteniior nu este uluitor și inexpli
cabil. Faptul că se numără acum 
printre orașele fruntașe ale țării 
este urmarea firească a activității 
rodnice depusă în acești ultimi doi 
ara’. Așa se explică pașii uriași tă
cuți In dezvoltarea cantitativă și 
calitativă a centrtilui de scrimă din 
Ploești.

Anul 1955 se pare că va fi un an 
și mai pozitiv în munca animatori
lor acestui sport din orașul și re
giunea Ploești. Iată numai cîteva 
dintre obiectivele planului de mun
că aJ comisiei regionale de seri 
mă Ploești: a. — organizarea unei 
școli de arbitri pe scară regională; b.

Știința continuă să conducă in campionatul de șah 
pe echipe al Capitalei

La începutul săptămînii s-au ju
cat două runde importante în pri
ma grupă a eampionatujui de șah 
pe echipe al Capitalei. Joi după 
amiază, întîlnirile au fost înche
iate prin jucarea partidelor între
rupte.

Dinamo, care întrerupsese dumi
nică în dezavantaj cu Progresul 
I.T.B., ceea ce a constituit marea 
surpriză a etapei a 5-a, a arătat 
din nou forța de analiză a colec
tivului său și a reușit să pecetlu
iască un rezultat de egalitate : 
4—4. De notat victoriile la scor 
identic (7—1) obțtaute de Pro
gresul D-C.S. și Știința Politehnica, 
ca și rezultatul de 8—0 înre
gistrat de Constructorul. Astfel, 
dacă Dinamo a fost oprit pentru 
moment, celelalte echipe care as
piră la locurile fruntașe își conti
nuă cursa în ritm foar.e susținut.

Iată rezultatele definitive ale e- 
tapei a 5-a: Dinamc — Progre
sul l.T.B. 4—4. Progresul F.B. — 
FI. roșie M.C.I. 3'/2— 3'/2 (dublu 
forfait la masa 8-a I). Progresul 
1 M.F. — Progresul D.C S. 1—7, 
Locomotiva — Metalul 672—1'/2, 
Știința — C.C.A. 7—1, Constructo
rul — Constructdrul I.PC H. 8—0.

Fruntașii au făcut scoruri mari 
și în etapa 6-a, de marți, cu ex
cepția Progresului D.C.S., care a 

căra Ploești se anunță drept ua 
spectacol de bună editate. Intîl- 
nindu-se în cadrul meciurilor pen
tru „Cupa orașelor" acum o săp
tămână la București, victoria a «o-' 
venit trăgătorilor din Tg. Mureș cu 
6—3 atît la floretă băieți, cît și 
la sabie.

In celelalte două meciuri ale eta
pei, Progresul Oradea va întâlni la 
Oradea pe Flamura roșie Sibiu, iar 
la Arad, Rezervele die muncă vor 
primi replica trăgătorilor și trăgă
toarelor de la Progresul Cărei. 'Soa
țe aceste trei meciuri sînt deosebit 
de importante pentru aspectul fi
nal al clasamentului turn'.ui cam
pionatului republican pe echipe ca
tegoria B.

— efectuarea unor demonstrații ta 
orașele de regiune; c. — tafința- 
rea in regiune a două sau trei cen
tre noi de scrimă; d. — înființa
rea în orașul Ploești a două secț** 
noi etc.

Abia două luni an trecut din •- 
cest an și una din cele mai im
portante sarcini s-a tradus în via
ță : în Ploești a luat ființă o nouă 
secție de scrimă la colect'vul Pro
gresul în egre activează deocam
dată 19 băieți și 7 fete, toți tineri 
începători.

Colectivul Flacăra Ploești pre
zintă o echipă fruntașă în cam
pionatul categoriei B. Pe lîngă a- 
ceastă echipă mai activează încă 
un număr de 20 începători, toți 
tineri. Progresul accentuat al aces
tei echipe se datorește discipline', 
modestiei, coeziunii din sînul for
mației și accentului pus pe ele
mentele tinere. Antrenamentele sec
ției se desfășoară' în fiecare zi de 
trei ori pe săptămână pentru lotul 
din campionat și de trei ori pe»-' 
tru începători. In acest fel s-a ajuns 
să se ridice o serie de elemente os 
Gheorghe Isopescu, Cecilia Neagu Și 
Sorin Poenaru, toți juniori de va
loare.

Și dtn punct de vedere organiza, 
toric colectivul Flacăra Ploești se 
prezintă bine, constituind un exem
plu chiar pentru multe dta echipele 
fruntașe. Planificarea și desfășura
rea pregătirii, popularizarea com
petițiilor organizate, precum și a- 
sigurarea celor mai bune condiții 
pentru disputarea concursurilor de 
scrimă din orașul Ploești, sînt sar
cini permanente ale colectivului 
sportiv, acesta Fiind sprijinit în rea
lizarea lor de către Comitetul Re
gional pentru Cuitură Fizică și 
Sport.

Aceasta este în cîteva cuvinte ac
tivitatea noului centru de scrimă 
Ploești, mică în timp, dar mare în 
realizări.

CORNEL GEORGESCU

cîștigat la numai 2 puncte dife
rență în fața Locomotivei. Acea
sta manifestă o revenire în formă, 
pe adevărata măsură a posibilită
ților echipierilor săi. De notat, vic
toria echipei C.C.A., care a între
cut Progresul l.T.B

In etapa 6-a s-au înregistra» te
mătoarele rezultate: Dinamo — 
Constructorwl I.P.C.H. 6'7—l1/,. 
Constructorul — Progresul FB. 
7—1, FI. roșie — Progresul I.ALF. 
2‘/2—5!/2. Progresul D C.S. — Lo
comotiva 5—3, Știința — Metaiul 
7—1, C.C.A. — Progresul l.T.B. 
41/0-31/,.

Clasamentul după șase etape 
este următorul: Știința JS’-'j. Cat- 
structorul 36‘l2, Diratr.o 34, Pro
gresul D C.S. 30, Progresul 1JA.F. 
25'/2, Progresul / T.B 23, Locomo
tiva 22'l2. C C A. 20, CmsTucto- 
rul I.P.C.H. Progresul F.B.
16, FI. roșie 74'/2, Metalul Ener
gia 9.

Duminică d'minrața (ora 10) 
este programată etapa 8-a: Pro
gresul l.T.B. — Metalul (șos. Ște
fan cel Mare 99), Progresul D.C.S. 
— C.C.A. (str. N. Golescu 16), Fi. 
roșie — Știința (str. Polizn 1), 
Constructorul — Locomotiva (str. 
Ing. Saligny 3), Dinamo — Pro
gresul I.M.F. (șos. Ștefan cel Ma
re 43), Constructorul I.P.C.H. — 
Progresul F.B, (sir. Lipscani 16).



Fenta în jocul de rugbi
In ultimele întîlniri internaționa

le, fenta a jucat un rol important 
în reușita executării unui atac, 
dînd pe lingă eficacitate și o for
mă spectaculoasă fazei de joc.

Toate mișcările făcute cu brațele, 
corpul și picioarele de jucătorul ce 
poartă balonul, în scopul de a de
ruta adversarul din fata sa, și 
pentru a putea trece de el, se nu
mesc fente.

Iată care este mecanica fentelor, 
mecanică pe care orice jucător tre
buie s-o cunoască. Un jucător care 
»tă cu picioarele pe pămînt, avind 
greutatea corpului repartizată egai 
pe arr.be'e picioare, are ca baza de 
susțin re un poligon. Cînd acest 
jucător este în alergare, greutatea 
corpului rămtae pe piciorul de pe 
pămînt. Fentele se fac tocmai cu- 
scopul de a-1 prinde pe adversar 
cu centrul de greutate pe partea o- 
pusă celei pe unde vrem să tre
cem, prinzindu-l în acest fel pe 
„pictor greșit” așa cum se spune 
în mod obișnuit. Alegerea d'stanței 
pentru derularea adversarului este 
de foarte mare importanță. Reușita 
fentei depinde în mare măsură și 
de calitățile fizice ale jucătorului 
atacator. In nici un caz, ea nu 
trebuie făcută prea departe de ad
versar pentru că acesta ar vedea 
intenția și, natural ar lua măsuri 
de apărare. In momentul în care a- 
tacatoru! vede că i a reușit fenta, 
el trebuie să accelereze brusc vi
teza spre a-și putea depăși în a- 
cest fel adversara! care est? pus, 
astfel, pe picior greșit

învățarea fentei se face prin an
trenament metodic și cere mult e- 
xercițta, răbdare și perseverență. Ea 
se învață mai repede sau mai în
cet, în raport cu felul de antre
nament, cu calitățile fizice și spi
ritul de inventivitate al jucătorului.

Bazați pe principiul că orice e- 
xereițlu se execută de la ușor la 
greu și de la simplu la compus, ju
cătorii vor face mai întîi exerci
ții de viteză (cu starturi și opriri 
brușteî ș: suplețe și vor învăța teh
nica pasei. După aceasta, ei vor 
trece ta exerciți: swnpte de fentă, 
fără baoa» a» cu balonul și în 
cete dm uimi cu adversar în față 
peafn perie. ■-■303re. Primele exer
ciții pentru fentă, se fac trecând 
printre jaloane înșîisie din 3 in 3 
metr.. printre scaune ori printre 
pomii unei alei. Este bine să se 
folosească jaloane pentru că astfel 
se poate micșora distanța dintre ele 
obligînd astfel pe jucători să fa
că fente de pasă și schimbări de 
picior cit mai scurte. Un exerci
țiu ajutător pentru Însușirea acestui 
element este „leapșa-.’ Acest ioc 
trebuie jucat pe o suprafață mică 
de teren. Jucătorii fug . spre a nu 
fi atinși cu mina de jucătorul 
„leapșa", ferin-du-se prin fente scur
te de corp, prin schimbare de pi
cior și prin schimbare de direcție. 
Alt exercițiu este acela, în care ju
cătorii, se aleg perechi și se a- 
țează la o distanță de 10—15 me
tri in fată- Unul din ei atacă, iar 
ceță-lat se apără. Jucătorul care 
atacă, vine în plină viteză, căutînd 
sâ-1 treacă pe jucătorul din apă
rare, prin fente, rolul jucătorului 
din apărare fiind de a nu se lăsa 
înșelat, și de a placa în mod co
rect Se continuă acest exercițiu 
schimbînd rolurile celor doi jucă
tori.

Urmează fenta de pasă și corp 
cu balonul, trecîud printre jaloane, 
a căror distanță trebuie micșora
tă din ce în ce mai mrtlt.

fată acum, de cîte feluri sînt 
fentele:

1. Fenta de trecere (de pasă). 
Jceătoru’ care poartă balonul, cînd 
ajunge aproape la distanța de pa
sare a balonului, se întoarce cu 
trunchiul către partener, întinde bra. 
(ele simufînd trecerea balonului. 
Pentru ca această fentă să reușeas
că, este absolut necesar ca ea să 
fie făcută corect, fără să trădeze 
intenția, în plină viteză și cu iu
țeală mare de execuție. Dacă fenta 
a reușit, jucătorul în apărare se 
îndreaptă către partenerul spre ca

Activitatea pugilistică la Cluj
CLUJ (prin telefon de la su&- 

îedacția noastră). — In sala Ar
matei în fața a peste 1500 specta
tori s-au desfășurat finalele cam
pionatului republican de box — faza 
regională. In urma meciurilor dis
putate au fost desemnați ur
mătorii campioni ai regiunii 
Ctuj : Categoria muscă: A. Mu- 
dura. Cai. Cocoș: A. Paloczi. 
Cat. pană: Iosif Ambruș. Cat. 
semiușoară : G. Laszlo. Cat. ușoa
ră: Mircea Vișoiu. Cat. semimijlo- 
cie : Laurențiu Halmagy. Cat. mij
locie-mică : Ludovic Orharr. Cat. 
mijlocie: Kuhn Ștefan. Cat. semi
grea : I. Kovacs.

— Cu mult interes este așteptată 
de către sportiv'i d'in Cluj întîlni- 
rea dintre echipele C.C.A. și seitec- 

re s-a făcut fenta. în acest caz, ju
cătorul atacator readuce balonul lin
gă corp și sprintează brusc „în 
gaura" lăsată liberă de apărător.

2. Schimbarea de direcție. Jucă
torul care are balonul fuge cu ma
ximum de viteză, cît mai drept 
(spre terenul de țintă advers), că
tre un adversar care se află situat 
la 10 metri în față. Cînd ajunge 
la circa 4—5 metri de el, mic
șorează din viteză și fuge puțin 
în stînga, făcînd pe adversar să 
se îndrepte către el. In clipa cînd 
posesorul balonului vede că adver
sarul vine în această direcție și 
este pus pe picior greșit, el se opreș
te brusc și pleacă imediat în di
recția opusă, adică în dreapta, a- 
vînd totodată grife să redreseze a- 
tacul cît mai curînd posibil, șprin- 
tînd puternic în această breșă

3. Schimbarea de picior. Se cu
nosc mai multe feluri de schim
bări de picior, dar cea mai mult 
folosită este următoarea: un jucă
tor face o schimbare de picior spre 
stînga. Jucătorul atacator aflat în 
plină viteză, se îndreaptă către te
renul de țintă. In acest timp, an 
apărător vine spre el din față. Ju
cătorul din atac își continuă cursa 
cît mai drept, pină la o distanță 
care-î convine pentru a face schim
barea de picior. Cînd se hotărăște 
s-o execute, face o fentă de pasă 
spre dreapta, către un partener, el 
fiind în acest timp cu piciorul sting 
înainte și pe pămînt. tn momentul 
cînd vede că apărătorul este prins 
pe picior greșit, el readuce brusc 
balonul lingă corp și totodată a- 
duce și piciorul drept lingă călcîiul 
piciorului sting, se sprijină apoi pu
ternic pe piciorul drept, ajutîndu-se 
și de o mișcare a șoldurilor și 
trunchiului, pleacă brusc tot cu 
stîngul, printr-un salt spre stîn
ga, reușind astfel să scape de 
apărător și continuîndu-și alerga
rea mai departe în vechea direcție.

4. „Croșeul”. Consider că se exe
cută un croșeu la stînga ca și la 
schimbarea piciorului descrisă mai 
sus. Cazul dat, precum și mișcări
le sînt aceleași pînâ la mutarea pi
ciorului drept, care în loc să fie 
adus lingă călriml piciorului sting, 
este dus înainte șt dincolo de pi- 
c:cru: sting, trecând astfel piciorul 
drept peste stîngul, de unde vine 
și denumirea de croșeu.

Pentru a reuși bine orice fen
tă, atacul trebuie să fie cît mai 
drept, în plină viteză, pentru a de
rula adversarul, iar aproape de lo
cul unde trebuie făcută fenta, se 
va micșora puțin viteza. Prin mic
șorarea vitezei, jucătorul atacant 
urmărește studierea fentei în raport 
cu direcția din care vine adversarul 
și crează totodată jucătorului din 
apărare un moment de nedumerire, 
de nesiguranță. De acest fapt tre
buie să profite imediat jucătorul în 
atac, care are — ta acest fel — 
avantajul inițiativei, reușind astfel 
să treacă de apărător, după ce a- 
cesta a fost pus mai întîi pe pi
cior greșit, printr-o plecare bruscă 
și prin surprindere.

Acest foarte important moment al 
pregătirii execuției, se realizează 
treptat prin .exerciții șî studiu în
delungat și după multă experiență, 
el fiind extrem de folositor, atîi în 
atac cît și în apărare.

Toți jucătorii echipei, dar mai 
ales cei din linia de trei sferturi, 
trebuie să cunoască bine subtilita
tea acestor fente, pentru a putea 
să-și deruteze adversarul, cu scopul 
de a mări numărul aiacaiiților echi

pei sale, dar mai ales pentru a ști 
sâ-si demarce aripile, lucru pe care 
liniile noastre de trei sferturi 
îl fac dn păcate, din ce în ce mai 
puțin.

Nu vreau să spun prin aceasta 
câ toți jucătorii trebuie să uzeze 
continuu de fente. Fenta se facenu- 
mai atunci cînd este nevoie. In a- 
cest fel ea aduce un mare fotos e- 
chipei și contribute astfel la spo
rirea eficacității echipei.

GHEORGHE PIRCALABESCU 
antrenor al echipei Locomotiva 

Grivița Roșie

ționaia orașului nostru. Se vor 
disputa următoarele intilniri;

A. Paloczi (Cluj) — Toana life 
(C.C.A.), Gustav Ripca (Cluj) — 
Mareea Do hr e seu, Ion Teodorescu 
(Cluj) — Victor Schiopu (C.C.A.), 
fon Chenidreanu (Cluj) — Ștefan 
Bogdan (C.C.A.), losif Ambruș 
(Cluj) — Ștefan Czebely (C.C.A.), 
Mircea Miclăuș (Cluj) — Ioan 
Stoianovici (C.C.A.), Gheorghe 
Deac (Cluj) — Francfec Ambruș 
(C.C.A.), Mircea Vișoiu (Cluj) — 
Dumitru Adam (C.C.A.), Laurențta 
Halmagy (Cluj) — Șerbu Neacșu 
(C.C.A.), Ludovic Orban (Cluj)— 
Virgil Mitrache (C.C.A.), loan 
Kuhn (Cluj) — Valeria Galeș 
(C.C.A.).

(R. Fisch, corespondent)

Campionatul de șah al U. R. S. S.
Ultimele runde din finala cam

pionatului de șah al U.R.S.S. au fost 
caracterizate de revenirea excep
țională a lui Paul Keres, care re- 
găsindu-și forma de ,,zile mari’* a 
obținut 4’/2 p. dn 5 partide și a 
intrat astfel din nou în lupta di
rectă pentru titlu. Fostul campi
on al U.R.S.S. a dovedit din nou 
în aceste partide, atît măiestria sa 
combinat vă (întîlnirea cu Taima- 
nov și Borisenko) cit și arta de- 
săvîrșită a realizării avantagi- 
ilor minime (finalurile cu Lisițin 
și Kân) Acum după consumarea 
rundei a 12-a, Keres a redus la 
U/2 P- hand capul care-1 desp.ee 
de primul loc.

In rest, nu s-au produs schim
bări esențiale în plutonul fruntaș. 
Gheller, după ce a fost stopat de 
Smîslov în runda 9-a, a cîștigat 
din nou două partide consecutive, 
remind șef a clasamentului (pără
sită o singură rundă) pe care o 
împarte acum cu învingătorul său 
șî al lui Botvlnik.

Gheller prestează în acest cam
pionat un joc eminamente agre
siv. Aceasta l-a costat două înfrîn- 
geri, dar i-a adus și cel mai mare 
număr de vctorii în turneu (7 în 
12 runde). Diametral opus joacă 
în schimb Petrosian. El este de 
părere că, într-un turneu de forța 
acestuia, esențial este să pierzi cât 
mă; puține partide Pînă acum Pe
trosian și-a realizat sută la sută 
planul fiind singurul concurent ne
învins al campionatului. Ținînd 
seama că el a întîlnit deja șapte 
mari maeștri, mai avînd doar de 
jucat cu Keres, iar în rest numai 
cu adversari din a doua jumătate a 
clasamentului, putem spune că tî- 
nărul mare maestru păstrează șan
se aprec abile la unul din primele 
locuri.

Botviirik a trecut prin momente 
extrem de dificile în întîlnirea cu 
Simaghin. După ce a întranrpt de 
două ori partida în poziții dezavan
tajoase, el a reușit să obțină o 
prețioasă jumătate de punct dar

De două ori a fost oprit pină 
acum Ef*m Gheller din remarca

bila sa cursă sipre titlul de cam
pion al U.R.S.S. De două ori, în 
a 6-a și în a 9-a rundă, Gheller 
a părăsit învins sala Casei Fero
viarilor. Dacă cea de a dona in- 
frîngere. suferită în fața fostului 
chaleng-er la titlul mondial, V. 
Smîslov, nu prezintă nimic neaș
teptat, în schimb prima a fost 
unul din rezultatele-surpriză ale 
camp «natului.

Am sipus bine a fost, fiindcă în
cepând din acea a 6-a rundă, re
zultatele Ini Boris Spaski — a- 
cesta a fost primul învingător al 
lui Gheller — nu mai contează ca 
,.surprize", chiar dacă printre în
vinși sînt mari maeștri. Atunci. 
Spaski l-a egalat pe Gheller In 
fruntea clasamentului și apoi, 
după o altă serie de rezultate exce
lente, oel mai tînăr participant a 
arătat cu prisosință că merită să 
figureze printre candidații direcți 
la titlul unional. Mai ales că prin
tre învinșii lui Spasski se află 
chiar actualul deținător al titlului, 
marele maestru Averbach.

Poate, nuci unul dintre șahiștii 
care Se întrec ta finala cehii de ai 
XXTI-lea campionat al U.R.S.S. nu 
este urmărit cu atita dragoste, la 
noi la București, ca acest tîaăr 
maestru internațional, Boris Spas
ki. De cîte ori nu auzim în re
ceptorul telefonului pe acei citi
tori grăbiți, care înainte de a se 
interesa de ultimele rezultate de la 
hochei, ne întreabă înfrigurați: 
„Ce a făcut ieri Spaski?...“ $i este 
firesc să fie așa, fiindcă Spaski 
și-a început aci fa București carie
ra de maestru internațional în 
șah, acum doi ani, cînd a fost me
zinul răsfățat al delegației sovie
tice la neuitatul nostru turneu.

Lor. numeroșilor admiratori ai 
lui Boris Spaski, le redăm aci in 
întregime partida sa de răsună
tor succes, victoria din runda 6-a 
asupra lui Efim Gheller.

APĂRAREA NIMZOVICT

Aib: E. Gheller
Negru: B. Spaski

1. d4 Cf'6 2. c4 e.6 3. Cc3 Nb4 
4. a3 N:c3+ 5. b:c3 c5 (Această 
variantă, atît de des văzută astăzi, 
nu este deloc nouă. Luarea sub 
atac a centrului alb a fost adop
tată încă de r.ctim 20 ani de ac
tualul campion mondial, M. Bot- 
.vinik) 6. e3 Cc6 7. Nd3 d6 8. Ce2 

care l-a costat nu ma puțin de 
110 mutări (aproximativ 14 ore de 
joc) _

Și în partea doua a clasamentu
lui lupta se anunță extrem de 
strînsă. E sulicfent sa arătăm că 
de-a lungul a l-'/2 p. sînt înșiruiți 
nu mai puțin de 9 concurenta iar 
diterența dintre primul și cel de 
al 14-’ea clasat este numai 3 pun
cte.

In general, marii maeștri și-au 
demonstrat superioritatea față de 
maeștri. Pînă acum în 58 întiîn ri 
marii maeștri au cîștigat 25 par
tide. au pierdut numai 7, 26 fiind 
remize.

Dintre maeștri, Spasski și Fur
man au cel mai bun scor în fața 
marilor maeștri, primul realizînd 4 
p. din 7 partide iar ce! de al doi
lea 3 dn 6. Cît de greu este de 
jucat contra marilor maeștri, o de
monstrează faptul că un șahist de 
forța Iu; Kan a reușit doar U/2 p. 
dm 7 partide iar fostul campion al 
Moscovei Simagh n 1 p. (2 remi
ze). Dintre șahiștii tineri, în afară 
de Spasski o figură foarte frumoasă 
face maestrul Antoșin. șî el debu
tant în finala camp or.atului unio
nal. După un start slab (3 înfrîn- 
gerj consecutive) Antoșin și-a re
găsit cadența, obținiuj în urmă
toarele 9 partide un procentaj de 
peste 60 la sută (57s p.)_ In
schimb Viktor Korcinoi, cîștigăto- 
sul celui de al IV-lea turneu inter
național de la București, este de
parte de forma sa cea bună. Se 
pare că Korc noi și-a schimbat 
oarecum stilul, adoptind o manieră 
pozițională de joc. Pînă acum el 
a reușit doar 8 remize față de 4 în- 
fringeri suferite.

In campionatul U.R.S.S. au mai 
rămas de jucat puține runde. 
Aceasta înseamnă că se apropie 
sprintul final, cel care va stabil; rru 
numa: pe campionul țării, ci și pe 
cei patru șahiști calificați la tur
neul interzonal de la Stockholm de 
anul viitor.

Un viitor mare maestru

Maestrul internațional BORIS 

b6 9. 0—0 Dd7 (Negrul combină 
aci planul obișnuit <fe atac asu
pra pionului c4 cu o strategie 
nouă, bazată pe aducerea regelui 
pe flancul damei, prin rocada 
lungă). 10. e4 Na6 11. NgS 0—0—0 
12. Cg3 (Acest tentant sacrificiu de 
pion — care nu poate fi acceptat 
din cauza 12... c:d4 13. c:d4 C:d4 
14. Ch5f — nu pare a fi totuși cel 
mai bun plan de joc. După parti
dă- însuși Spcski a arătat o mai 
bună executare a sa, prin 12. Cell 
cnl4 13.crd4 CteM 14.a41 cu perspec
tive de atsc pentru alb) 12...h613. 
N:f6 g-.f6 14.C115 15.c:d4 C:d4
l6.C:j6 De7 (Iu fața deschiderii co
loanei negrul are prilejul de
a-și muta centrul operațiunilor pe 
flancul regelui) 17. Da4 Nb7 18. 
Cti5 (Încercarea de a sacrifica o 
figură, pentru a obține inițiativa, 
cu 18. Cd51? n-ar fi dat rezultat. 
In loc de 18... e:d5 19. c:d5, care 
expune pe negru la riscuri, marele 
maestru A. Lilienthal a propus in 
„Soviețki Sport" următoarea va
riantă: 18... Dh4! șl albul stă rău 
atît după 19. D:r7 CÎ3+! 20. g:!3 
Thg8+ 21. Rhl Dh3, cît și după 
19. Ce3 Thg8 20. Rhl fffl) 18.... 
Thg8 19. Ddl (Albul trebue să re
cunoască pierderea inițiativei. 19. 
D:a7 nu mergea din cauza 19... 
T:g2+! 20. R:g2 N:e4+ cu pierde
rea damei) 19...[5! 20. Tel Dh4 21. 
Î4 e5 (Se putea juca direct 21... 
D:el cu cîștigul calității, dar mu
tarea lui Spaski est: și mai tare, 
ea urmărind o decizie imediată) 
22. Tel (La 22. Rhl Tg4!) 22... |

Paul Keres, 
eaesiru al atacului

a survenit în întîlnirea dintre marii 
maeștri Paul Keres și Mark Tai- 
manov în cea de a 7-a rundă ă 
campionatului de șah al U.R.S.S. 
Jucînd extrem de energic deschi
derea, Keres a obținut o presiune 
evidentă asupra poziției negrului, al 
cărui rege după cum se va vedea 
nu este de loc în siguranță.

In partidă a urmat 23. Ce6 Ge5 
(Aproape forțat. La 23... Tdg8 urma 
continuarea simplă 24. Ctc7 Dg7 
25. D:d7 + cu trecerea într-un final 
ușor cîștigat). 24. Dd4! (Pregă
tește o încheiere combinată frumoa
să acestei partide. Negru! nu poate 
apăra amenințarea sacrificiului de 
cai pe c7). 24... Tdg8 25. Cte7+1 
Rb8 (Evident că acest cal nu se 
poate lua, deoarece după 26. D:b6-|- 
urmează mat la mutarea următoa
re). 26. D:b6 Cd3-|- 27. Rft CM 
28. T:b4! a:b4 29. Cb5 și negrul 
cedează.

Un final elegant condus de mas 
rele maestru Keres.

SPASKI la tabla de șh.

e:f4 23. Nfl D:el\ (Calitatea va fi 
acum luată irrtr-o poziție comptet 
cîștigată) 24. D-.el Cf3+ 25. Rf2 
C:el 25. T:el f3f (Iată cum se 
forțează rapid ciștigul!) 27. g:f3 
f:e4 28. J:e4 Tdf8+ 29. Re3 N:e4! 
30. NH3+ Nf5 31. N:j5 T:J5 și al
bul a cedat.

ir
Partida aceasta demonstrează 

convingător că Boris Spaski a a- 
juns acum la o măiestrie desăvîr-i 
șită, că el posedă o clarviziune a 
jocului, pe care șahiștii nu o ca
pătă deobicei decît după ani de 
practică a jocului de turneu. Ne 
aflăm, fără îndoială, în fata unui 
talent exceptional, a unui viitor 
mare maestru, din cei mai proe-- 
minenți.

Cu punctajul său excelent, obținut 
după 12 runde (8V2 puncte — deci 
71 ia sută din totalul posibil) 
Spaski se menține cu cele mai 
bune șanse pentru calificarea la 
viitorul turneu inter-zonal de la 
Stockholm, unde șahiștii sovietici 
mai trebuie să desemneze patru 
participanti. Cum trebuie să-1 lă
săm de o parte pe Botvinik și 
Smîslov, ca și pe Keres (calificat 
de drept), cei mai indicați pentru 
a participa la viitoarea etapă a 
campionatului mondial par a fi 
pînă acum Gheller, Spaski și Pe
trosian. In schimb, lupta pentru 
cel de ai patrulea toc rezervat pen
tru Stockholm continuă să fie 
foarte deschisă.

desp.ee


Pregătirea în comun a ehîiștiloi din R.D.G. și R.P.R., 
in vederea „Cursei Păcii11

Joi după-a,miază a sosit în Capi
tală lotuț de ciclism al R. D. Ger
mane, invitat de către C.C.F.S. în 
vederea pregătirii în comun cu ci
cliștii noștri, pentru cursa Praga- 
Berlin-Varșovia.

Lotul este alcătuit din următo
rii cicliști: Tăve SCHUR, 24 ani, 
maestru al sportului, 6tudcnft; 
Benno FUNDA, 22 ani, funcționar; 
Detlev ZABEL, 22 ani, student la 
politehnică; Helmud STOLPER, 
26 ani, lăcătuș; Fritz JĂHRLING, 
30 ani, funcționar; Manfried 
REICHMAN, 20 ani, mecanic; 
Heinz FIEDLER, 30 ani, lăcătuș; 
Heinz ZIMMERMAN 21 ani, croi
tor; Lothar MEISTER, 27 ani, pic
tor ; Emil REINECKE, 21 ani, 
student la Institutul de Cultură 
Fizică ; Wolfgang GRUPE, 24 ani, 
student. Ultimii doi au locuit pînă

in ianuarie in Germania occiden
tală, de unde au trecut în R. D. 
Germană. Antrenorii 
Herbert Weissbrod 
Schiffner.

In cursul dimineții 
s-a prezentat la C.C.F.S. și apoi 
a făcut cunoștință cu cicliștii ro- 
mini. care se pregătesc pentru 
„Cursa Păcii". Tot Ieri, cicliștii oas
peți au vizitat Capita ia. Astăzi, 
oaspeții își vor pune la punct bici
cletele, urmind ca miine să facă 
prima ieșire pe șosea.

Lotul de ciclism al R. D. Ger
mane împreună cu lotul R.P.R. va 
pleca, în cursul zilei de luni, la 
Cluj, unde va începe un program 
de pregătire în comun pentru cea 
de a VHI-a ediție a tradiționalei 
competiții cicliste închinată păcii: 
P raga - B erl in-Varșovia.

lotului sînt i 
și Werner

de ieri lotul

La Poiana Stalin

A început Spartachiada sindicală la schi
4 (prin tde- 
nostru). Azi

Campionatele mondiale de hochei
U. R. S. S.Miine se

POIANA STALIN 
fon de Ia trimisul 
(n. r. ieri) a început la Poiana 
Stalin Spartachiada sindicală la 
seti. La această competiție parti
cipă peste 240 de schiori reprezen
tanți a 10 asociații sportive. în
trecerea se desfășoară înntr-un ca
dru festiv, organizarea fiind pină 
in momentul de față excelentă. De 
remarcat faptul că majoritatea 
pa-rticipanților sînt schiori tineri, 
cu un deosebit spirit de luptă. Am 
mai remarcat la această întrecere 
frumoasa atitudine a sportivilor 
.runtași Gh. Olteanu și Sumedrea 
de la Dinamo și Cimpoia de la 
C.C.A., care au împrumutat schiu- 
rile lor de concurs și au dat o se
rie de sfaturi și indicații prețioase 
tinerilor participanți. După între
cerile de azi concurenții asocia
țiilor Flamura roșie, Metalul, Pro
gresul și Recolta par a fi cei mai 
bine pregătiți.

Cuvintul de deschidere a acestei 
competiții a fost ținut de tov. Neto- 
linschi, vicepreședintele comisiei 
centrale de schi, după care au în
ceput întrecerile cu disputarea pro-

belor de fond 10 km. băieți și 5 
km. fete.

Iată și rezultatele tehnice înre
gistrate la aceste probe: Fond 10 
km. băieți (30 concurenți)’ t 1. N. 
Sălăvâstru (FI. roșie) 40 min. 24 
sec.; 2. Gh. Cojan (Recolta) 41 
min.; 3. A. Oncioiu (FI. roșie) 41 
msn. 08 sec.; 4. Gh. Fincu 
41:26; “ “
41:57;
7. Gh.
8.
5 km.
Teutsch (Prog.) 27 min. 04 sec.
2. Heria Schuster (FI. r.) 27:42
3. .Margareta Arvai (Met.) 28:02
4. Elena Moroianu (Loc.) 28:29,
5. Eugen:a Scurtu (Met) 28:32.

Miine (n. r. astăzi) au loc pro
bele de slalom special băieți și 
slalom special fete, iar 
concursul 
ștafetelor 
km. fete.

V.

(Met.) 
(Met.) 
42:49; 
43:14; 
43:25 ;

5. Gh. Gărbăcea
6. N. Mălai (Loc.) 
Bădescu (Prog.) 
Șupeală (AvîntuJ) 
fete_ (32 concurente) : 1. I.

»

duminică, 
continuă cu disputarea 

4x10 km. băieți și 4x5

★
și 13 martie se vor des- 

Poiana
Intre 8

fășura pe pîrtiile de la
Stalin campionatele republicane de 
schi rezervate juniorilor.

TUDOR VOR NICU

Progresul Gheorghieni și 
s-au calificat pentru
La Miercurea Ciuc s-au disputat 

joi și vineri ultimele întîlniri din 
cadrul campionatului de calificare 
pentru categoria A la hochei pe 
gheață. Echipele Progresul Gheor
ghieni și Flamura roșie Sighișoara 
s-au clasat pe primele două locuri, 
obțmînd In acest fel dreptul de a 
participa in anul viitor la jocurile 
primei categorii.

Iată citeva amănunte asupra ul
timelor două etape:

In primul joc de joi. Flamura 
roșie Sighișoara a întîlnit Progre
sul Miercurea Ciuc, un serios pre
tendent la calificare. Jocul a fost 
viu disputat și sighișo.-enii, mai 
buni, au cîștigat cu 4—2 (3—2, 
0—0, 1—0). Punctele învingători
lor au fost înscrise de Matefi, E- 
der. Balaș, Camili. iar cele ale lo
calnicilor de Becshazi și Imre.

Progresul Gheorghieni a repurtat 
o victorie la scor în fața Avintului 
Sebeș: 14—5 (3—1, 7—0,4—4).
Au marcat: Elekeș (4), Dobriban, 
Balla (3), Almași I (2), Kari (2), 
Almași II, Karda. Pentru Avîntul 
au marcat: Barda, N. Munteanu, 
R. Munteanu (2), Hăpreanu.

Vineri dimineața, pe o tempera
tură de —20 grade, s-au disputat 
ultimele partide. Progresul Miercu
rea Ciuc a întîlnit Avîntul Sebeș, 
dc care a dispus ou scorul de 8—4 
(2—2, 5—2, 1—0). Au marcat pen
tru Progresul: Sava (3), Biro 
(2), Cazan (2) și Maghiar, iar 
pentru Avîntul : Bogdan, R. Mun
teanu și Hăpreanu (2). Au condus

Flamura 
categoria

arbitrii V.
Cu mult 

partida dintre 
giiieni și Flamura roșie Sighișoa
ra, care avea să desemneze pe o- 
cupanta primului loc. Meciul a co
respuns așteptărilor, fiind viu dis
putat și avind o pasionantă evolu
ție de scor. Prima repriză a fost 
egală, ambele echipe înscriind 
cite două goluri; Etobribari și 
Balla pentru ProgresuL Sirbu și 
Balaș pentru Flamura roșie, Dwpâ 
pauză, sighișoren'i au Kaî ceriu- 
cerea prin punctul înscris 3e Ma
tefi. Cei din Gheorghieni au ega
lat prin Fodor, iar Kari a înscris 
golul victoriei. Ultima repr ză a 
fost egală. Scor final: 4—3 (2—2, 
2—1, 0—0) pentru Progresul. Au 
condus arbitrii: V. Welther și A. 
Teodor eseu.

In urma acestor rezultate, clasa
mentul turneului 
prezintă astfel: 
Prog. Gheorghieni 
Flamura r. Sigh.
ProgT. M. Ciuc 
Avîntul Sebeș

Welther și I. Petrov:ci. 
interes a fost așteptată 

Progresul Gheor-

de calificare se

3 3 0
3 2 0
3 1 0
3 0 0

0 
1 
2
3

30:10=6 
15: 7—4 
12:20—2 
10:30-0

Cupa „8 Martie” 
ia patinaj artistic
Duminică dimineața, începind de 

la ora 9, pe patinoarul Știința 
Invățămînt din calea Plevnei va 
avea loc un concurs de patinaj 
artistic deschis tuturor patinatori
lor și patinatoarelor din Capitală. 
Concursul esle organizat de co
misia orășenească de patinaj, fiind 
dotat cu cupa „8 Martie".

Există astăzi în lume două fe
luri de hochei. Unul care, fără a 
neglija jocul bărbătesc, însuflețit, 
se bazează pe o cît mai înaltă teh
nică în conducerea pucului, pe sche
me tactice bine studiate, ,pe combi
nații rapide și spectaculoase. Este 
jocul practicat îndeobște pe con
tinentul european, în care strălu
cesc foștii campioni mondiali, ho
cheiștii R. Cehoslovace și pe care 
l-au dus la perfecțiune actualii de
ținători ai titlului, hocheiștii Uni
unii Sovietice.

Dar există și un al doilea fel de 
hochei... S-au găsit așa ziși „spor
tivi" care să promoveze un alt stil, 
acesta străin de însăși esența jo
cului. Este stilul exclusiv dur, al 
permanentului „atac la om", al „a- 
nihilării" prealabile a adversarului, 
pentru ca numai pe urmă să te o- 
cupi și... de puc. Pe marginea re
gulamentului de hochei se pot pro
duce asemenea denaturări ale jocu
lui, care nefiind întotdeauna sanc
ționate de arbitri, dau meciului 
un aspect cu totul străin de însăși 
îdeia sa fundamentală. Este stilul 
practicat de hocheiștii de peste o- 
cean, demonstrat cu prisosință de 
două echipe participante la cam
pionatul mondial — Canada și 
S.U.A. — „demni" exponenți ai 
sportului ticluit după „modul die 
viață american". Este acel stil, care 
încearcă să combine în mod stra
niu hocheiul pe gheață cu lupte
le de „catch"...

Desele eliminări de pe teren, dic
tări- de arbitrii meciurilor, din ca
drul campionatului mondial, nu sînt 
de natură să astînnpăre pe acești 
extrem de „bătăioși" sportivi ame
ricani, care fac uz de un întreg ar-

★

me

intilnesc echipele 
și Canadei

serial de durități și „trucuri", 
uite să le aducă victoria.

In meciul susținut de echipă 
U.R.S.S., împotriva echipei S.U.A. 
a căzut victimă jocului brutal 
mericanilor unul din cei mai 
hocheiști sovietici: Evghenii 
bici. El a fost rănit și este 
blematic dacă va mai putea 
in meciul decisiv de duminică,"îm
potriva Canadei. Cazul este cît se 
poate de limpede. Echipa S.U.A. 
și-a îndeplinit „misiunea", pentru 
care a fost înscrisă în campionat 
Fără șanse la primul loc, ea face 
însă „jocul" canadienilor, care vor 
cu orice preț să recîștige suprema
ția în hochei.

Joi seară, echipa S.U.A. a jucat 
cu echipa R. Cehoslovace. 0 con
fruntare a celor două feluri de 
hochei, diametral opuse. De o parte, 
tehnica și eleganța combinativă a 
hocheiștiior cehoslovaci („Un ade
vărat joc de șah pe gheață!..." — 
a exclamat radio-reporterul germara 
Henry Eckenberger) de cealaltă 
parte, jocul dur, apoteoza „bedy- 
check“-ului... Rezultatul : 4—4, ega
litate datorită însă unei grave e- 
rori de arbitraj care a permis ame
ricanilor să egaleze în ultimele 
secunde. Egalitate pe tabela de 
scor, dar superioritate evi'dentă a 
cehoslovacilor în ceea ce are mai 
frumos jocul de hochei, — tehnica 
și spiritul „fair" I Hocheiștii ceho
slovaci n-au cîștigiat jocul de la 
Koln, dar în schimb au cîștigat ini
mile spectatorilor germani, care i-au 
aclamat frenetic la ieșire și au 
huiduit prelung pe arbitrul elve
țian Lutta, care a împiedicat con
semnarea unei victorii a adevăratu
lui hochei.

al a- 
buni
Ba- 
pro- 
juca

★ ★
Miercuri, cel mai important meci 

al campionatului mondial de ho
chei a fost acela dintre echipele 
Uniunii Sovietice și Statelor Uni
te ale Americii. Jucătorii americani 
depășiți net din punct de vedere 
tehnic au folosit un joc plin de 
durități, care le-a adus eliminări 
de 15 minute. Echipa Uniunii So
vietice a prestat un joc bun, a or
ganizat atacuri periculoase și nu
mai forma extraordinară a porta
rului Don Rigazio a salvat echipa 
S.U.A. dela o înfrîngere la scor.

Primul punct este marcat die Uko
lov. In repriza secundă. Gurișev și 
Uvarov maii înscriu de dbuă ori. 
Scorul final: U.R.S.S.—S.U.A. 3-0 
(1-0, 2-0, 0-0).

Echipa Canadei a jucat cu repre
zentativa Elveției. Intîinind un ad
versar slab, canadienii și-au ad-

judecat o victorie comodă la sco
rul de 11-1 (4-1, 3-0, 4-0).

Echipa R. Cehoslovace a întîlnit 
echipa Germaniei occidentale. In 
prima repriză hocheiștii germani au 
făcut față atacurilor jucătorilor ce
hoslovaci menținînd 20 de minute 
scorul alb. In următoarele două 
reprize, hocheiștii cehoslovaci do
mină net reușind să înscrie de opt 
ori : Pantucek (2), Barton (2). Za- 
brodsky, Sekyra, Vlastimil Bubnik 
și Hajșman. Scor final : 
5-0, 3-0).

In ultimul joc al zilei, 
suedezi au întîlnit echipa 
de care au dispus cu severul scor 
de 9-0 (1-0, 6-0, 2-0).

Joi, echipa Uniunii Sovietice a 
întîlnit echipa Germaniei occi
dentale. In prima repriză hocheiștii 
germ ac. i reușesc să marcheze un

8-0 (0-0,

hocheiștii 
Fmlandtei

gol prin Guttowski. In celelalte 
două reprize jucătorii sovietici au 
jocul la discreție înscriind de 5 ori 
Kuzin (3) și Hlîstov (2). Scor fi
nal: 5-1 (0-1, 2-0, 3-0).

Hocheiștii R. Cehoslovace au in- 
tîtoit echipa S.U.A. Meciul a avut 
un final neașteptat. In ultimul mi
nut de joc cînid scorul era de 4-3 
in favoarea echipei cehoslovace ar
bitrul elvețian Lutta a acordat echi
pei americane un gol din poziție 
clară de ofsaid. Celălalt arbitru, o- 
landezul Dwars, fluerase infracțiu
nea, însă Luttă n-a vrut să schim
be decizia care nedreptățește fia- * 
grant echipa R. Cehoslovace.

Meciul a avut o desfășurare pal
pitantă prin evoluția scorului. In 
primul minut de joc americanii mar
chează prin Titus. Puțin mai tîrziu, 
la un atac al echipei cehoslovace, o 
combinație între Danda și VI. Bub
nik se termină cu înscrierea punc
tului egalizator de către ultimul. In 
repriza sectir»dă, americanii iau din 
nou conducerea prin Doherty, pen
tru ca Bacilek să egaleze. In ul
tima repriză Andersson ridică sco
rul la 3-2 în favoarea echipei S.U.A. 
pentru ca după citeva minute Hajș- 
man să egaleze. Cu 6 minute îna
inte de sfîrșit Danda înscrie cel 
de al 4-lea punct al echipei sale. 
Dar, în ultimul minut arbitrul el
vețian Lutfa, „servește" echipei 
S.U.A. un rezultat de egalitate re 
care aceasta nu-1 merita. Scorul fi
nal : R. Cehoslovacă—S.U.A. 4-4 
(1-1, 1-1, 2-2).

Echipa R. P. Polone juc-nd in 
compania echipei Finlandei a reușit 
o victorie la scorul de 6-3 (1-1, 
2-1, 3-1). Au înscris: Jezak (2), 
Jaitiiczko, Nowak, Forisz și Chada- 
kowski pentru învingători și Hak- 
kala, Rekkomma și Chodakowski 
(în proprie poartă) pentru învinși.

Echipa Canadei, căreia i-au so
sit 2 jucători cai ;..înrtăritu-ri (fun
dașul Tazzart și înaintașul Middle
ton) a întîlnit pe cea a Suediei. 
Scorul meciului a fost stabilit în 
decurs de 4 minute, în repriza se
cundă, cînid Tarala, G. Warwick și 
B. Warwick au înscris cele 3 goluri.

Aseară s-au înregistrat următoa
rele rezultate tehnice: U.R.S.S.— 
Elveția 7—2; S.U.A. — R.P. Polo
nă 6—2 ; Canada — Germania occ. 
10—1.

Astăzi, aîmbătă, se dispută Urmă, 
toanele jocuri: R. Cehoslovacă— 
R. P. Polonă ; Suedia—S.U.A. și El
veția—Finlanda.

Miine duminică : Uniunea Sovie
tică—Canada ; Germania occ.—El
veția. R. Cehoslovacă—Fmlanda și 
Suedia—R. P. Polonă.

Importante hotărîri ale Uniunii Europene de Fotbal
VIENA 4. — In zilele de 2 și 

3 martie s-a desfășurat la Viena 
adunarea generală a Uniunii Euro
pene de Fotbal Asociație 
(U.E.F.A.), la care au participat 
reprezentanți a 29 de țări din Eu
ropa. in urma discuțiilor, care au 
avut loc s-au hotărit următoarele: 
fosta competiție .•Cupa Europei" 
la care au participat echipele re
prezentative ale R.P. Ungare, R. 
Cehoslovace, Italiei, Elveției și 
Austriei se înlocuește cu competi
ția ,’Cupa Internațională", la care 
au fost admise următoarele 6 echi
pe reprezentative: R. P. Ungară, 
R. Cehoslovacă, Austria, Elveția, 
Italia și Iugoslavia. Competiția va 
încape amil acesta și va lua sfîrșit 
în anul 1958. Meciul R. Ceho
slovacă — Austria, care se va 
disputa la 27 martie, contează pen-

tru această competiție. Meciurile 
se dispută tur-retur.

La turneul F.I.F.A., rezervat 
echipelor de juniori, care se va 
desfășura cu începere de la 6 apri
lie în Italia s au înscris 20 de 
echipe, care au fost împărțite în 5 
serii după cum urmează. SERIA 
I-a: Franța, R.P.R., Austria, Bel
gia. SERIA Il-a: R.D.G., Germa
nia Occ., Portugalia, Italia. SERIA 
IlI-a: R. P. Bulgaria, R. P. Po
lonă, Irlanda de Nond, Spania. 
SERIA IV. R.P. Ungară, Luxem
burg, Turcia, Iugoslavia. SE
RIA V-a : Elveția, Anglia, R. 
Cehoslovacă, Saar. Meciurile se vor 
desfășura într-un singur tur în 
următoarele orașe: Livorno, Flo
rența, Siena, Pissa și Bologna.

acesta cu prilejul celei de 
aniversări a Federației Ir- 
de fotbal s« va desfășura

In viitor, meciurile de fotbal vor 
putea fi transmise prin radio și 
televiziune, numai in cazul cînid 
federațiile în cauză tor fi de a- 
cord.

Anul 
a 75-a 
landeze
la Belfast întîlnirea de fotbal din
tre reprezentativele Marei Britanii 
și Europei.

Proiectul campionatului de fot
bal al Europei a fost înaintat comi
siei F.I.F.A. spre 
rece datele fixate 
fășurarea normală 
Urmează ca acest
refăcut și prezentat din nou Uniu
nii Europene de Fotbal Asociație.

discutare, deoa- 
nu permit des- 
a competiției, 

proiect să fie

din cadrul campionatelor unionale de 
patinaj artistic.

Titlul de campion unional în pro
ba rezervată bărbaților a fost cuce
rit de reprezentantul orașului Mos
cova, Igor Persianțev (Dinamo). Noul 
campion este în vîrstă de 18 ani și 
urmează cursurile Universității 
Stat „M. V. Lomonosov”.

■ Echipele reprezentative de bas
chet (băieți șl fete) ale R. Ceho
slovace care vizitează în prezent 
Uniunea Sovietică au jucat la 1 mar
tie cu reprezentativele orașului Mos
cova.

Imîlnirea dintre echipele iemintne 
a luat sfîrșit cu victoria sportivelor 
cehoslovace cu scorul de 55-48. Me
ciul dintre echipele de băieți s-a ter
minat cu scorul de 92-76 în favoarea 
baschetbaliștilor sovietici.

E In orașul Lodz au luat sfîrșit în
trecerile din cadrul campionatelor de 
tenis de masă ale R. P. Polone pe 
anul 1955. La proba de simplu băr
bați, pe primul loc s-a clasat Otrem- 
ba. Titlul de campioană la simplu 
femei a revenit sportivei Skurato- 
wicx.

a fost desemnat belgianul

mare număr de sportivi din 
țări și-au anunțat participa-

de

4K Federația poloneză de box 
anunță că echipa reprezentativă a 
orașului Hamburg va susține la în-

ceputul lunii viitoare două meciuri 
in R.P. Polonă. Boxerii germani vor 
evolua la 6 martie la Varșovia, iar 
două zile mai tîrziu vor susține o 
întâlnire la Poznan. In calitate de 
judecător neutru pentru cele două 
întîlniri 
Devos.

H Un 
diferite , , _
rea la tradiționalul concurs interna
țional de schi pentru „Cupa memo
rials B. Czech și S. Marusarzowna" 
care va avea loc la Zakopane (R.P. 
Polonă) între 13 și 24 martie.

Comitetul de organizare a con
cursului a primit pînă acum înscrieri 
din Austria. R.P. Ungară, R.P.R., 
R. P. Bulgaria, R. D. Germană, Fran
ța, Elveția și Norvegia.

B Pe stadionul central ,,Dinamo” 
din Moscova au continuat întrecerile

intemațio- 
a avut 

Budapesta, 
a întrecut

® In cadrul unui meci 
nai de fotbal care 

loc miercuri 2 martie la 
echipa maghiară Honved 
c.W.K.S. Varșovia cu 3-2 (1-1). Punc
tele au fost înscrise de Machos (2) 
șl Tichy pentru Honved și Brychy 
pentru C.W.K.S.

B Echipele selecționate de volei 
(băieți și fete) ale orașului Belgrad 
vor susține între 10 și 20 martie o 
serie de jntîlniri cu cele mai puter
nice echipe poloneze.

Ultimele rezultate
din campionatul de $ah al U.R.S.S.

Aseară, în cea de a XlII-a run
dă, s-au înregistrat rezultatele:

Borisenko — Petrosian '/2—'/i ; 
Ilivițki — Kotov Vj—V2; Flohr — 
Botvinik */z—'/2 ;
Spasski 1—0 ; 
bach
1-0. 
rupt.

In 
ducă
Ier 8V2 (1) ; Botvinik 8-:: Petro-' 
sian, Spasski 8 ; Keres 7 (1) ; Fir
man, Ilivițki 7 puncte.

Celelalte

Furman
Smîslov — Aver- 
Smaghin — Kan 

partide s-au între-

continuă săclasament
Smîslov cu 9 puncte ;

con-
Ghel-
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