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SĂ NE PREGĂTIM TEMEINIC
PENTRU ACTIVITATEA DE VARĂ

Sportivii se alătură luptei pentru pace, pentru viată!
p.RIGBL ȘI ZĂPADA mai stă- 

.mie încă pe meleagurile noa
stre, dar pînă la sosirea primă
verii n-a mai rămas multă vreme. 
Carînd, primele fire de iarbă se 
vor ivi din pâmintu] proaspăt 
dezghețat, vor înmugurii copacii, 
întreaga natură se va trezi la via
ță după o îndelungată hibernare.

Sfirșitu] iernii înseamnă începu
tul muncii de pregătire a activită
ții sportive de vară. Urmînd exem
plul mișcării sportive sovietice co
lectivele sportive, asociațiile și co
mitetele C.F.S. din țara noastră trec 

. în această perioadă la alcătuirea 
planurilor de muncă și la traducerea 
în viață a sarcinilor ce decurg din 
planuri. In multe locuri, spor
tivii au și început pregătirile în 
vederea activității din timpu] verii. 
Astfel, atlețij din Capitală au par
ticipat la concursuri în aer liber, 
echipele de fotbal care nu au început 
încă campionatul au susțin șt nume
roase meciuri amicale și de verifi
care, iar cicliștii au porn't tradițio
nalele lor întreceri de c’clo-cros. In. 
eepere? de timpuriu a activității In 
•er liber iși va vădi ca s guranță 
roadele mai tîrziu, contribuind din 
plin la obținerea de noi recorduri și 
performanțe de înaltă valoare.

Deosebit de importantă este și 
problema asigurării bazei materiale 
a colectivelor sportive de la orașe 
și sate. Pentru multe colective, a- 
ceastă problemă este un prilej de 
intensă și rodnică frământare De 
padă. unele colective sportive să
tești din raionul Satu Mare au ter
minat construirea unor piste de a- 
tletism, în comuna Ghioroc din re- 
giunea Oradea va fi amenajată o 
pistă de atletism, precurm și tere
nuri de fotbal, rugbi, handbal etc., 
iar la Stadionul Tineretului din 
Capitală au fost reamenajate patru 
terenuri gazonate pentru rugbi și 
handbal. Strîngerea la timp a coti
zațiilor și înscrierea de noi mem
bri în colectivul sportiv reprezintă, 
de asemenea , un mijloc de întă
rire a bazei materiale. Astfel, co
lectivul sportiv Flamura roșie—Fa
brica de uleiuri vegetale „Filimon 
Sîrbu" din Capitală și-a propus să 
mărească cu sută la sută numărul 
membrilor săi și să încaseze coti
zațiile la zi. Un bun exemplu în 
această privință sînt și colectivele 
sportive Minerul Cîmpulung Pitești 
și Metalul U.M. Progresul Brăi.a. 
De sigur că, în cadru] acțiunilor 
pentru întărirea bazei materiale, nu 
poate fi trecută cu vederea nici im
portanta problemă a echipamentului 
și materialelor sportive. Reîmpros
pătarea și recondițlonarea inventa
rului sportiv trebuie să însemne o 
preocupare imediată pentru colecti
vele sportive de la orașe și sale 
astfel ca primele zile de primăvară 
să poată fi folosite din plin pentru 
începerea activității. O deosebită 
importanță are amenajarea d n vre
me a pistelor pentru cursa cu obs
tacole G.M.A.

înaintea finalelor campionatului republican de cros, 
individual și pe echipe de asociații sportive

Doar trei zile au mai rămas 
pînă la desfășurarea primului cam
pionat republican de atletism pe a- 
nui 1955. Este vorba de întrece
rile finale ale campionatului repu- 
plican de cros, individual și pe e- 
chipe de asociații sportive, compe
tiție care va avea loc la Oradea 
duminică dimineața.

Spre deosebire de ultimii ani, a- 
nul acesta întrecerile sînt deschise 
numai atleților și atletelo: care au 
obținut clasificarea sportivă, in
tr-tina din cele patru categorii: 
maestru al sportului, I-a, Il-a și 
a Iii-a. In felul acesta, campiona

Primăvara este un anotimp priel
nic intensificării munci; de propa
gandă și agitație. Folosind toate 
mijloacele care le stau la îndemînă 
(gazete de perete, fotomontaje, ziare 
de uzină, stații de radioamplificare 
etc.), colectivele sportive au sar
cina de a atrage în activitatea de 
cultură fizică și sport mase cît mai 
mari de oameni ai muncii. Organi
zațiile U.T.M. care au dovedit o 
bună capacitate organizatorică cu 
prilejul Spa tachiadei de iarnă a sa
telor, pot și trebuie să con
tribuie la mobilizarea tineretului 
în vederep participării la acțiu
nile inițiate de colectivele spor
tive. Un nimerit prilej de angre- 
nare a oamenilor muncii în practi
carea sportului îl constituie des
fășurarea crosului de masă „Să 
în împinăm 1 Mai-’. Crosul, acest 
popular gen de alergare pe teren 
variat, poate însemna pentru mulți 
tineri primul pas în activitatea 
sportivă. Iată de ce consiliile colec
tivelor sportive au dateria să folo
sească din plin acest mijloc de a- 
tragere a tineretului în-activitatea 
sportivă. Trebuie data toată aten
ția angrenării maselor de aspi
ranți G.M.A in concursurile pentru 
trece ea normrlor de atletism, cursa 
cu obstacole, trebuie organizate în
treceri în care aspiranții să-și 
treacă normele la jocuri sportive.

Sarcini deosebite în pregătirea 
activității sportive de vară revin 
antrenorilor și instructorilor spor
tiv: obștești. In planurile de muncă 
ale colectivelor sportive trebuie cu
prinse și ridicarea calificării antre
norilor și instructorilor sportivi, 
organizarea schimburilor de expe
riență între antrenori și instructori 
și popularizarea metodelor de mun
că ale antrenorilor fruntași. Spor
tivii clasificați și, în primit! rînd, 
sportivii fruntași, care au o expe
riență mai îndelungată, trebuie să 
sprijine activ munca antrenorilor 
în vederea pregătirii tinerilor spor
tivi din colectivul respectiv-

In preajma începerii activității 
sportive mai sînt de pus la punct 
o serie de probleme de ordin orga
nizatoric. In primul rînd, este vor
ba de întărirea și reorganizarea, 
acolo unde este caz«), a secțiilor 
pe ramură de sport. Acestea trebuie 
activizate pentru ca, la rîndul lor, 
să poată cuprinde într-o intensă 
activitate masele de tineri dornici 
să practice diferitele discipline spor, 
tive specifice verii.

Munca de pregăftire a acti
vității sportive de vară se împle
tește anul acesta cu acțiunea pen
tru alegerea organelor sportive sin
dicale. Noile consilii ale colective
lor sportive sindicale vor trebui să 
treacă de îndată la pregătirea acti
vității sportive de vară începîndu-Și 
astfel munca în mod concret. Deci 
— toată atenția desfășurării la t’mp 
și în ceie mai bune condițiunj a 
pregătirilor în vederea activității 
sportive de vară!

tele de cros, pe anul în curs, ca
pătă un pronunțat caracter de per
formanță, disptitîndu-și întîietatea 
numai cei mai buni atleți, specia
liști în alergările de semifond și 
fond. Pe de altă parte, organizîn- 
du-se această competiție pentru a- 
tleții fruntași, marea masă a înce
pătorilor, care normal nu au încă 
o clasificare sportivă, pot concura 
cu mai mult succes în cadrul în
trecerilor crosului de masă „Să în- 
tîmpinăm 1 Mai".

La Oradea, unde se va desfășura 
etapa finală a campionatului de 
cros pe anul 1955, comisia regio- |

Membrii lotului reprezentativ de box al R.P.R. 
au semnat Apelul de la Viena

Marți dimineață, membrii teiului 
reprezentativ de box al R.P.R au 
participat la o adunare festivă 
pentru semnarea Apelului de la 
Viena.

După ce antrenorul de stat Ion 
Popa a dat citire Apelului, o serie 
de sportivi ai lotului au luat cu- 
vîntul, exprimîndu-și hotărîrea de 
a lupta alături de toți oamenii 
cinstiți din patria noastră pentru 
apărarea păcii.

In cuvîntul său, maestrul spor
tului Eustațiu Mărgărit a spus : 
„Ca sportiv și ca tînăr nu pot dc- 
clt să urăsc de moarte pe cei care, 
din cauza poftelor lor nesățioase, 
vor să bareze drumul aspirațiilor 
noastre, tîrtnd omenirea într-un 
nou cataclism. Sînt alături de mi
lioanele de oameni drepți și cin
stiți, de adevăratul val uriaș care 
se ridică împotriva dezlănțuirii

Ne pregătim
a

pentru traversarea de 
crestei Făgărașilor

iarnă

Multe echipe de alpiniști au 
străbătut, în iarna aceasta, creasta 
Pietrei Craiului, care constituie 
„piatra de încercare" pentru echi
pele ce vor porni, la 15 martie, în 
marea întrecere „Traversarea de 
iarnă a crestei Făgărașilor". Una 
dintre aceste echipe a fost cea a 
asociației „Locomotiva"’ alcătuită 
din: Radu Constantin, Gh. Ale
xandru, Vasile Tarță, Florian Tu
dor, Mircea Crăciunescu și cel ce 
semnează aceste rînduri.

...Pornim în zori de zi de la ca
bana C.C.S. Curmătura. Peste noap
te a nins puțin. Cerul era înorat. 
Vizibilitatea redusă. Urcăm spre 
Turnul Pietrei Craiului. Trecem 
porțiunile stîncoase, unde zăpada 

rială de atletism și comitetul C.F.S. 
Oradea au trecut încă de acum 
cîteva săptămîni la măsuri concre
te, care privesc aspectul tehnic, or- 
gareiza-toric-administrativ și pro
pagandistic al crosului. De acum, 
la Oradea totul este gata, bine 
pus la punct. Sînt așteptați numai 
concurentii care vor lua startul. 
Iar spectatorii oradeni așteaptă din 
partea acestora, mtreceri dîrze și 
spectaculoase, atît în seea ce pri
vește pe seniori și senioare, cît și 
pe juniori. Lupta pentru cucerirea 
titlurilor de campioni republicani pe 
anul 1955, se anunță deschisă. 

unui război atomic și de aceea mă 
pregătesc cu sirguință pentru ca, 
la nevoie, să fiu și eu în rîndul a- 
celora care vor să apere liniștea 
lumii".

Apoi, Apelul de la Viena a fost 
semnat de maesirul emerit al spor
tului Gheorghe Fiat, maeștrii spor
tului Toma Constantin. Mircea Do- 
brescu, Eustațiu Mărgărit, Uie 
Gheorghe, Vasile Tiță, Ghețu Ve
zica, Dumitru Ciobotaru, Șerbii 
Neacșu, Francisc Ambruș, Petre 
Zaharia, Victor Șchiopa precum 
și de Constantin Dumitrescu, To
ma llie, Nicolae Mindreanu, Du
mitru Adam, llie Dragnea, Dănilă 
Done, Petre Popescu, Ion Popa 
(antrenor), Aurel Weintraub (an
trenor), Constantin Nour (antre
nor) și Gheorghe Popescu (antre
nor).

(Agerpres)

este mai mică și ieșim pe creastă. 
Ninge ușor. Lăsăm în urmă săge
țile indicatoare spre refugiul Diana 
și pe alocuri intrăm sub creastă 
unde pare să fie mai adăpost. A- 
jungem la refugiul 7 Noiembrie. 
Facem un mic popas fără a intra 
înăuntru. Este ora 10-30. Mai de
parte înaintăm prin viscol și ceață. 
Greșim drumul. Mergem pe o 
creastă care începe să coboare. 
Ne dăm seama că am greșit dru
mul. Folosind busola ne înapoiem 
la refugiu de unde pornim îndată 
la drum. Vîntul s-a întețit. Nin
soarea de asemenea. Urcușul a de
venit și el mai greu. Intîlnim din 
ce în ce mai multe porțiuni difi
cile. Șireturile hanoracelor se tran
sformă în șiraguri de gheață. Sprîn- 
cenele și părul ieșit de sub hano
rac ni s-au albit de gheață.

Nu știm precis unde sîniem. nici 
cît ne mai desparte d'e virful „La 
om". Este ora 14.05. Cineva spune 
să întindem cortul, dar nu găsim 
un loc potrivit. Continuăm drumul 
și peste puțin timp deslușim în cea
ță baliza de pe vîrful „La om". Mai 
străbatem vreo 200 m de creastă și 
apoi coborîm cîțiva metri pe un 
contrafort în versantul răsăritean 
și instalăm cortul. Era și timpul. 
Pe obrajii unui coechipier apăru
seră nete albe, semnele începutului 
unei degeraturi. Curînd, la adăpos
tul pereților de p'nză, privim va
sul în oare se topește la flacăra 
primusului zăpada, din care ne vom 
face ceaiul.

NICULAE dobre 
din echipa de alpinism ^Locomotiva"

★
★ ★

Pe Valea Jiului 
Apelul de la Viena. 
este semnat cu en- 
tuziasm de toți a*  
cei care prin murir
ea lor contribuia 
la mărirea produc*  
ției de cărbuni, ca 
și de cei care data 
o nouă viață aces
tei regiuni.

In fotografie 
mem-brii brigăzii 
complexe de con
strucții de la Petri— 
la, formată ' din. 
sportivi, scmneazlL 
Apelul.

ic ★
★

\ SMRTACUIADA DE IARNĂ
A SATELOR LA ȘAH
ÎN PRAG DE FINALĂ

Mai sînt puține zile și vom 
cunoaște pe cîștigătorii uneia . 
d'in cele mai frumoase compe
tiții șahiste de mase. întreceri
le de șah din cadrul spartachia- 
dci de iarnă a satelor, care au 
strîns in jurul tablelor cu pă
trate albe și negre mii de tineri • 
și vîrstnici de pe întinsul țării, 
programează la sfîrșitul săptă- 
minâi primele întîlniri ale fina
lei.

La București este locul de 
întilnfre a celor care după e- 
tape lungi de calificare au 
cîștigat dreptul de a se întrece 
pentru titlurile de campioni ai 
marei competiții. Din cele 18 re- ’ 
giuni ale țării pornesc spre Ca- ' 
piială cei mai buni șahiști 
de la sate pentru a da ultimul 
asalt în frumoasa lor întrecere.

Finala competiției de șah diin . 
cadrul spartachiadei satelor este .' 
programată între 13 și 16 mar
tie. Ea va fi găzduită în sala 
de festivități a Casei de Cultură ' 
a Sindicatelor. Se asigură ast
fel acestei competiții un cadru 
desăvîrșit, pe măsura succesu- : 
lui înregistrat în fazele anteri
oare.

Vom vedea în fața tablelor ; 
de șah pe săteanul Victor Olaru, 
venit tocmai din Suceava, Sza
bo Francisc din părțile Hune
doarei, pe Dumitru Oncescu, 
plecat mai de aproape, de lingă 
Pitești, pe timișoreanul Kovacs 
Emetic, care arde de nerăbdare 
să arate că este tot atît de bun 
șahist, pe cît este de priceput 
fierar în satul său.

Paralel cu întrecerile băieți
lor, se va disputa și finala fe
telor. Din colțuri de țară, vin 
tinerele șahiste care se vor în
trece cu dîrzenie în noua disci
plină sportivă pe care au învă
țat-o cu drag.

întrecerile încep duminică di- 
mineala și continuă pină 
miercuri, cînd este programată 
ultima rundă a turneului fin.?), 
în care se întrec cîte 4 cîMigă- 
tori din rundele eUm-'n.storii; 
Miercuri dună, amiază vr avea 
loc festivitatea de închidere, 
cînd vor fi premiali ciști^ătorii 
acestei mau compot ii i



J
Aspecte diSerite...

In cursul anului 1954 s-au înregistrat frumoase succese pe linia 
i dezvoltăm complexului O.M.A. In regiuni ca Baia Mare, Arad, Su- 
j ceava, Ploești, in raioane ca Vilcea, Cislău, Mureș, în orașe ca 
( rești, Oradea, etc, aplicarea de metode bune tn vederea mobilizării 

cit mai multor asplranfi în trecerea normelor, în vederea ridicării
' calității pregătirii acestor aspiranți și exigența comisiilor de control 
I au avut ca rezultat îndeplinirea cu succes a angajamentelor anuale. 
! Noi am popularizat deseori, in paginile ziarului, metodele bune f°l1^' 
■ site în colectivele orășenești și sătești, in raioane, orașe și regiuni. 
!' Din păcate însă, in cursul anului 1954 au persistat lipsuri destul de 
j serioase, ca subaprecierea importanței complexului, încălcări ule 
J regulamentului, lipsa de exigență in pregătirea aspiranților Și in 
( controlul trecerii normelor. In rîndurile care urmează prezentăm di- 
! ferite aspecte ale felului în care s-a muncit pe t-'nia complexului 
J G.M.A. in cursul anului trecut, precum și unele metode" folosite de 
i activiști care, în goană după succese cifrice, uită însăși rolul com

plexului G. M. A.

„ SPORTUL POPULAR
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® De curînd, 19 activiști din 
Orăștie au primit insigna GALA, 
gradul II. Printre ei se află spor
tivi fruntași ca A. Rejnavski, Al. 
Pap, Gh. Florea și E. Gutter.

(Gh. Balogh, coresp.).
• In cadrul unui concurs de schi 

organizat de către colectivul Știin
ța Institutul Forestier din Orașul 
Stalin, și-au trecut normele G.M.A 
25 de studenți. Printre cei care au 
obținut rezultatele cele mai bttne 
se află Vasile Bucur, I. Știrbu, 
Gh. Sminchișescu (la gradul I) 
precum și A. Mereuță, Gh Herme- 
neanu și G. Bogdan (gr. II). Asis
tentul de educație fizică Piuu Dia- 
conescu a dat un prețios ajutor ti
nerilor studenți în trecerea nor
melor.

(C. Peticită, coresp.).
■ Și la Institutul de Petrol și 

Gaze din Capitală se duce o rod
nică activitate pe linia complexului 
G.M.A. încă de la începutul anu
lui au fost atrași în trecerea nor
melor adți 230 aspiranți, iar 30 au 
toate normele luate, tirmînd să-și 
dea doar examenul de controL

(N. Tokacek, coresp.).

activitate. Comisia orășenească de 
control G.M.A. a fost reorganizată 
deabia în luna octombrie. Din a- 
ceastă cauză, munca G.M.A. a avut 
mult de suferit. Nu mai vorbim de 
faptul că intendentul stadionului 
Metalul, tov. Szekely Geza, nu per
mite intrarea pe stadion de cît fot
baliștilor, ceea ce, i-a făcut pe mulți 
dintre aspiranții GALA din cadrul 
acestui colectiv să nu-și poată tre
ce examenul de control. Deopotrivă 
de condamnabilă este și atitudinea 
colectivului Metalul care, nedînd 
importanță muncii G.M.A., a „ui
tat" să mobilizeze aspiranții, care 
urmau să dea examenul de control.

Nu cred colectivele sportive din 
orașul Baia Atare și comitetul oră
șenesc C.F.S. că ar fi timpul să se 
lichideze aceste lipsuri?

METODA LOR...

Succese
Multe colective sportive din re

giunea Cluj au obținut in cursul 
anului 1954 frumoase succese pe 
linia complexului G.M.A. Aceste 
succese se datoresc în cea mai 
mare parte muncii pline de elan 
duse de comisiile de pregătire și 
examinare ale acestor colective, pre
cum și capacității organizatorice a 
comisiilor raionale de control, care 
au îndrumat și controlat in per
manență felul în care își duc acti
vitatea' aceste colective.

Cele mai frumoase realizări au 
fost obținute de colectivul spsrtiv 
Constructorul Turda. Datorită unei 
riguroase planificări a muncii, pre
cum și a unei permanente colabo
rări cu organizația U.T.M., acest 
colectiv fruntaș a reușit să-și rea
lizeze angajamentele pe anul 1954 
în proporție de~26f) la sută ia pur
tători de insignă gradul I și 379 
la sută la G.M.A. gradul II. 
Succese la fel de frumoase au fost 
obținute de colectivul sportiv Știin
ța Babeș-Bolyai din Cluj. Aci au 
fost folosite forme vii de propa
gandă și agitație, iar Ia succesele 
obținute au contribuit din plin ca
tedrele de educație fizică și organi
zațiile U.T.M. Rezultatul a fost 
realizarea angajamentelor în pro
porție de 150 la sută la G.M.A 
gradul I și 475 la sută la G.M.A.

— Știi că am obosit?
Ce-i glumă să treci normele 'pentru 45?

O e t o d ă” simplă
De cîtva timp, Ion Stoican, pre

ședintele comitetului raional C.F.S. 
Drăgă.șani, umbla tare îngîndurat. 
Avea omul și de ce. Nu-i lucru de 
glumă ca, după ce-ai fost activist 
la regiune, să fi trimis într-un raion 
pentru a îmbunătăți munca de aco
lo, atunci cînd lucrurile stau așa 
cum le-a lăsat fostul președinte, a- 
dică prost. Uite, numai în domeniul 
purtătorilor insignei GALA. gr. II, 
situația e mai mult decît precară. 
Pînă la începutul lunii octombrie 
nu s-a realizat nici măcar numărul 
de aspiranți egal cu numărul de 
purtători, care constituie angaja
mentul pe anul 19541 Cum să nu 
iii îngîndurat în astfel de condiții?

Dar iată că într-o bună zi norii 
se risipiră de pe fruntea tov. pre
ședinte Stoican, care deveni la fel 
de vesel cum îl cunoșteau ...cei 
care-1 cunoșteau. Nici acest lucru 
nu e de mirare. Ce adică, e de 
glumă ca abia la o lună și ceva de 
cînd ai aplicat o metodă, să poți 
raporta cu mîndrie că angajamen
tele raionului la purtătorii insignei 
G.M.A. sînt îndeplinite și depășite?

Unora dintre activiști, care’ cu
noșteau situația din raionul Drăgă- 
șani li s-a părut acest lucru de-a 
dreptul o minune. Allora, scamato
rie curată. Și totuși, raionul Dră- 
gașani a_ intrat cu surle și trîm- 
bițe în rîndul raioanelor fruntașe I 

lăudabile
gradul II.

O justă apreciere a importanței 
complexului G.M.A precum și o 
bună organizare a muncii comisii
lor de pregătire și examinare a 
dus la importante depășiri ale an
gajamentelor și în alte colective 
sportive din orașul și regiunea 
Cluj. Colectivul Progresul Finanțe 
Sfaturi, Constructorul și Știința- 
Agronomia din Cluj și-au depășit 
angajamentele cu procente între 9 
și 200 la sută. Este demn de re
marcat faptid că în aceste colective 
nu a existat numai o preocupare 
pentru realizarea unor cifre cît mai 
mari, ci s-a dat o permanentă a- 
tenție problemei ridicării nivelului 
calitativ al pregătirii aspiranților. 
In colective ca Progresul Zalău, 
Progresul Dej și multe altele preo
cuparea pentru dezvoltarea conti
nuă a complexului G.M.A a avut 
de asemenea ca rezultat depășiri 
importante ale angajamentelor.

in cadrul unei ședințe de ana
liză, care a avut loc de curînd la 
comitetul regional C.F.S. Cluj, ac
tiviștii acestor colective au fost fe
licitați pentru realizările obținute, 
și li s-au înmînat premia conistînd 
în echipament și materiale spor
tiva.

(De la subredacția noastră din 
Cluj).

în îndeplinirea angajamentelor spor
tive, sub privirile stupefiate ale 
celorlalți activiști, din alte raioane, 
care nu puteau pricepe nimic.

Dar iată că o scrisoare sosită la 
redacție a risipit teribilul secret, 
scoț nd ia iveală „metoda" folosită 
de tov. președinte Stoican pentru 
a realiza purtători ai insignei 
G.M.A. gr. II pe care-i prevedeau 
angajamentele. O metodă foarte 
simplă și la îndemîna oricui. Ea 
constă în... simplificarea opera
țiilor necesare cuceririi insignei. Se 
începe cu mobilizarea cîtorva spor
tivi, prieteni, sau chiar membri de 
familie (dar numai oameni de în
credere!), se continuă cu trecerea 
normelor (în... carnetul de aspirant) 
și se termină cu... decernarea in
signelor. Simplu, nu ? Mai mult 
timp i-a cerut tovarășului Stoiîan 
punerea la punct a... „metodei* ** * *’, de 
cît realizarea celor 45 de purtători 
ai insignei gr. II. Și numai din 
milă față de activiștii din alte 
raioane s-a oprit tov. Stoican la 
această cifră că aiilfel... pînă și 
pruncii din raion ar fi devenit pur
tători ai insignei G.M.A. gr. Ii.

Și cînd te gîndești că această 
„metodă" era la îndemîna oricui... 
are prieteni la regiune, dispuși să 
închidă ochii la astfel de încălcări 
grosolane ale regulamentului com
plexului G.M.A.!

(După o corespondență trimisă 
ne Truță Dumitru de la consiliul 
sportiv regional Recolta-Pitești).

Nu a fost de loc ușor pentru colec
tivul sportiv Locomotiva I.C.C.F. 
ca să cucerească anul trecut dra
pelul de colectiv sportiv fruntaș al 
asociației Locomotiva, pentru înde
plinirea angajamentului GALA. în
tregul consiliu al colectivului spor
tiv ca și întreaga comisie de pre
gătire și examinare G.M.A. au de
pus însă eforturi susținute, pentru 
ca un număr cit mai mare de ti
neri și tinere să-și treacă normele 
complexului G.M.A. Și la sfîrșitul 
anului, acești vrednici activiști spor
tivi și-au văzut munca încununată 
de succes, atunci cînd, alături de 
cele cîteva cupe și fanioane, care 
împodobesc sediul colectivului, a 
fost așezat la loc de cinste și dra
pelul de colectiv sportiv fruntaș pe 
asociație.

Datorită muncii neobosite a aces
tui mănunchi de activiști, 723 de 
tineri muncitori, funcționari sau 
tehnicieni din cadrid colectivului 
sportiv Locomotiva I.C.C.F. și-au 
cucerit anul trecut insigna G.M.A. 
gradul I.

Succesul realizat în anul trecut 
nu a constituit însă un motiv de 
auto-mulțumire pentru consiliul co- |

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

In citeva cuvinte
Scrisorile care ne vin la redac

ție arată că în multe colective spor
tive există încă de la începutul a- 
nului o preocupare temeinică față 
de dezvoltarea complexului G.M.A.

6 Datorită muncii depuse de in
structorii obștești lot! Miiller, Ma. 
ria Homm și Ion Drăgan, numărul 
aspiranților G.M.A. din colectivele 
Recolta Nocrich, Neustadt, Iacobeni 
și Flamura roșie Agnita a crescut 
cu 114. (E- Comăniță, coresp.)-

® Căderea zăpezii a însemnat un 
îndemn pentru tinerii din orașul 
Botoșani să-și treacă normele de 
schi G.M.A. S-au organizat mai 
multe concursuri. Until dintre cele 
mai reușite a fost cel organizat de 
școala elementară mixtă nr. 4. Des
fășurat pe un traseu bine ales, 
concursul a die la trecerea a încă 
25 de norme F.G.M.A Printre cei 
care și-au trecut normele se gă
sesc elevii fruntași la învățătură 
Vasile Schipa, Aurel Măguran, 
B. losub ș.a.

In organizarea concursului s-a 
evidențiat profesorul de educație 
fizică S. Waisman.

(B. Zummer, coresp.).

Lipsă de preocupare
Dacă aiiul trecut, angajamentele 

pe întreg orașul Baia Mare nu au 
putut fi îndeplinite la capitolul 
„purtători ai insignei G.M.A." vina 
— dlupă cum ne relatează subredac- 
ția noastră — este in egală măsură 
a comitetului orășenesc C.F.S. și a 
colectivelor sportive din localitate. 
Intr-adevăr, unele colective sportive 
din acest oraș ca Avîntul, Locomo
tiva Metalu!-„Petre Gheocglie", Me- 
talul-,,7 Noiembrie" și Meta’ul 
„Iozsa Bela" nu s-au străduit în 
cursul anului 1954 să realizeze nici 
măcar un purtător G.M.A. De ase
menea, colectivul Progresul și co
lectivele sportive școlare au obți
nut foarte puține realizări în acest 
domeniu. De pildă, colectivul Pro
gresul nu a realizat nici măcar 10 
la sută din angajamentul anual, iar 
la școala medie de 10 ani nici un 
purtător de insignă nu a fost scos 
în cursul anului trecut. „Succese" 
asemănătoare a obținut și profeso
rul Stoici Slobodan de la școala 
medie tehnică minară, care a reușit 
să realizeze deabia doi purtători 
G.M.A.

Unele colective au dat dovadă de 
birocratism și formalism în munca 
G.M.A. Astfel, președintele colecti
vului Progresul, grăbindu-se să rea
lizeze angajamentele anuale, a tre- 
cut în carnetul unui aspirant G.M.A. 
timpul de 42 secunde în loc de 24 
secunde, cît realizase respectivul 
aspirant în cursa cu obstacole de 
gr. I. De asemenea, activiștii colec
tivului Metalul au trecut la 12 as
piranți G.M.A., la rubrica „norme 
la alegere", șase jocuri de fotbal, 
în loc să specifice că sportivii res
pectivi, conform regulamentului, 
posedă categoria a IlI-a de clasifi
care la această disciplină sportivă.

Vina comitetului orășenesc C.F.S. 
în obținerea acestor rezultate slabi 
constă în insuficienta preocupare, 
pe care a dovedit-o față de această 

lectivului sportiv Locomotiva I.C.C.F. 
și pentru comisia de pregătire și 
examinare, din cadrul acestui co
lectiv. Dimpotrivă, încă din primele 
zile ale acestui an activitatea 
GALA. a cunoscut o rodnică pe
rioadă. 320 de aspiranți G.MA. 
gradul I și-au trecut o bună parte 
din norme, iar 46 de aspiranți ai 
insignei G.M.A. gradul II, mai au 
de trecut doar examenul de con
trol.

Desigur că, am dorit să cunoaș
tem metodele de muncă ale aces
tui colectiv sportiv, unde activitatea 
pe linia complexului G.M.A. este 
atît de rodnică. Și, discutînd cu 
președintele colectivului, tovarășul 
I. Bivolarii, am aflat metoda cu 
ajutorul căreia au fost realizate suc
cesele, despre care am vorbit mai 
sus. Această metodă o împărtășim 
și celorlalte colective sportive și 
celorlalte comisii de pregătire și 
examinare G.M.A.

Metoda — dacă vreți — e sim
plă și ea constă în munca perma
nentă și bine planificată a comisiei 
de pregătire și examinare G.M.A. 
Această comisie își îndeplinește cu 
conștiinciozitate sarcinile care sînt 

...și coiseluxia lor
Munca plină de avint pentru atragerea maselor de tineri in speri 

pentru dezvoltarea largă a complexului G.M.A. oferă satisjac.d deo- 
In colective sportive ca Progresul Dej și Constructorul 

Știința Agronomie Cluj și Locomotiva I.C.C.F. București, c:::-ă 
bucurie se citește pe fața activiștilor care-ți vorbesc plini de 
despre munca lor de-a lungul anului 1954, despre metodele jo.rsite, 
z-accesele obținute pe linia îndeplinirii angajamentelor a rXje 
G.M.A. Activiști din comisiile de pregătire și examinare ale a:es;or 
colective au satisfacția datoriei împlinite, au bucuria de a fi atras 
ncd sufe. de ^neri Pe terenul de sport, de a fi contribuit la întărirea 
sănătății lor și la călirea forțelor lor.

Dar iaiă că, activitatea din anul 1954 a scos la iveală și atitu
dini de subapreciere a complexului, ca acelea intîlnite in colectivele 
din orașul Baia Mare, la Metalul Mao Țze-dun din Capitală sau la 
Recolta Beșcnova. Mai mult, subaprecierea complexului și goana 
după cifre a dus, în raionul Drăgășani, la o gravă încălcare a re
gulamentului complexului.

Luînd drept pildă munca plină de elan dusă in unele colective 
sportive, orașe și regiuni, activiștii din. comisiile de pregătire si exa
minare G.M.A., din comisiile orășenești și raionale de control și din I 
comisiile regional? G.M.A. au datoria de a lupta fără cruțare împo- { 
triva formalismului în munca G.M.A.. pentru noi succese numerice și | 
calitative în această muncă, în anul 1955. ;

din timp repartizate fiecăruia din 
membri. întreaga activitate, pe care 
o duce comisia de pregătire și exa
minare G.M.A. este coordonată de 
președintele comisiei, tovarășul Ion 
Simian și de către secretarul co
misiei, tovarășul Ștefan Tudoran.

O măsură, pe care a luat-o re
cent acest colectiv sportiv, mă
sură care va contribui de bună sea
mă la mărirea numărului de pur
tători ai insignei G.M.A., este aceea 
a întocmirii unui instructaj, prin 
care toate cercurile sportive sînt 
obligate să folosească diferitele com
petiții de mase și, în special, Spar- 
tachiada sindicală, pentru trecerea 
normelor.

Concluzia la cele de mai sus nu 
poate fi decît una singură. Și ea 
este valabilă pentru lirice colectiv 
sportiv. Acolo unde există dorință 
de muncă, aco'.o unde comisia de 
pregătire și examinare G.M_A. își 
îndeplinește cu rigurozi:ate sarcinile 
și acolo unde munca este bine pla
nificată și controlată, rezultatul nu 
poate fi decît o și mai largă rss- 
pîndire a complexului GALA în 
rîndurile maselor de oameni ai 
muncii.

Nu!mai fotbal ?
Colectivul sportiv Recolta de 

pe lîngă GAS. Beșenova Nouă, 
raionul Timișoara, se poate mîndri 
cu o serie întreagă de succese. De 
pildă, după cum ne comunică sub- 
redacția noastră din Timișoara, in 
cadrul colectivului sînt înscriși 
peste 120 de membri cu cotiza-’ 
țiile achitate la zi. Numeroși ti
neri sportivi, ca utemiștii Lazăr 
Covasala și Ion Coiabițu, sînt frun
tași în muncă, iar peste 150 de ti
neri, dintre care 32 femei, au reu
șit pînă acum să cucerească insigna 
G.M.A.

Aceste realizări ar fi deosebit de 
îmbucurătoare, dacă în ultima vre
me n-ar fi existat o scădere se
rioasă în activitatea acestui colec
tiv sportiv și, în mod special, un 
total dezinteres față de activitatea 
G.M.A. Intr-adevăr, dovedind o 
preocupare unilaterală pentru dez
voltarea secției de fotbal, consiliul 
colectivului a neglijat aproape cu 
desăvîrșire organizarea antrenamen
telor și concursurilor G.M.A. Mai 
mult, s-a ajuns ca marea majori
tate a purtătorilor G.M.A. din ca
drul colectivului să nu mai practice 
nici un fel de sport Singurii pur
tători G.M.A angrenați într-o ac
tivitate sportivă continuă, sînt cel 
cîțiva... fotbaliști

Consiliul colectivului, care a fost 
de curînd reorganizat are datoria 
să curme această situație nejustă.

♦
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Cînd îi văd cît sînt de ocupați, 
ce să-i mai deranjez și eu ca 
O.M.A.-ul...



UNELE CONSIDERAȚII ASUPRA CAMPIONATELOR REPUBLICARE DE BASCHET
.i: ui campionatelor republi

cane de baschet s-au disputat du
minică etapa a treia (echipele mas
culine) și etapa întîia (echipele fe
minine).

Ar fi de spus, pentru început, 
cite ceva despre campionatul femi
nin a cărui etapă inaugurală nu 
a corespuns așteptărilor. Echipele 
noastre feminine continuă să arate 
aceleași lipsuri serioase de pregăti
re tehnică individuală, care con
stituie în fond piedica cea mai se
rioasă, în calea realizării unui bas
chet de concepție modernă. Astfel, 
jucătoarele noastre fruntașe abu
zează de dribling, preferă jocul în
cet, static, cu multe complicații 
inutile ; din aceste motive meciuri
le primai etape au avut o valoare 
tehnică scăzută. Toate echipele 
noastre de frunte trebuie să înțe
leagă că mult m,ai importantă es
te. în faza actuailă a baschetului 
feminin, însușirea și aplicarea prin
cipiilor baschetului modern, decît 
urmărirea realizării cu orice preț 
a victoriilor. Avem pretenția să 
cerem echipelor noastre feminine 
un salt calitativ mai' serios, dectt 
cel obținut în campionatul anului 

• trecut, mai ales că printire antre
norii care pregătesc echipele noa
stre feminine se găsesc unii din
tre cei mai buni tehnicieni ai noș
tri. In această direcție socotim 
semnificativă schimbarea structu
rală a concepției de joc a echipei 
Locomotiva București (antrenor 
Alexandru Popescu) care, în parti
da cu Flamura roșie Oradea, ne-a 
dovedit că prin muncă și seriozi
tate, prin colaborare între jucătoare 
si antrenor se pot aplica în destul 
de tun? corrdițiuni principiile mo
derne de joc. Rămîne însă, ca cele 
arătate de echipa bucureșteană du
minică seara în sala Floreasca să
fi? confirmate.

Și fiindcă ne referim la colabo
rarea dintre antrenor și jucători și 
la rezultatele acestei colaborări, e 
bine să relatăm un fapt semnifi
cativ. Am urmărit cu satisfacție de
butul promițător îrr categoria A al 
echipei Constructorul Sibiu, debut 
care a coincis cu o frumoasă vic
torie în fața echipei Progresul F.B., 
pentru ca după dtouă săptămini să 
asistăm la un joc cu totul nesigur 
al acestei formații, care s-a compor. i 
tat în meciul cu echipa CCA sub I 
nivelul arătat in primele etape. Ju- j 
cătorii au făcut multe greșeli de

©el mai vech jucător al echipei C.C.A.
C.f ce îndrăgesc fotbalul îl 

unosc destul de bine pe maes
trul sportului Petre Moldovea- 
nu. De foarte puține ori a in
trat echipa C.C.A. pe teren fără 
acest fin tehnician, cunoscut și 
privit cu... emoție de adversarii 
săi direefi.

încă din copilărie, de pe băn
cile școlii primare, el făcea do
vada unor calități mult promi
țătoare pentru jocul cu mingea 
rotundă. In ceasurile libere, 
după ce își term'na lecțiile, 
Moldovcanu era prezent mai tot
deauna pe terenul Turda. La 14 
ani își făcea dealtfel un promi
țător debut in echipa de juniori 
Turda. N-a trecut prea mult, — 
nici doi ani — și Moldoveanu 
a promovat în echipa l-a a 
Sportului Studențesc unde se 
relevă în mod deosebit. Mai tîr- 
ziu, intrînd în serviciu la uzi
nele AS/lAf, joacă în echipa 
Dinamo Cotroceni alături de 
Paraschiva, Ghcnea Oană, Tă- 
năsescu etc.

In 1947, Petre Moldoveanu e 
chemat să-și facă stagiul mili
tar. După indeplinirca lui, el va 
rămîne in echipa de fotbal a 
militarilor. Alături de Onisie, 
Petre Moldoveanu este „vetera
nul" echipei CCA. Din 1947, cl 
a jucat în postul de aripă stin
gă, luptînd totdeauna cu elan 
pentru victoria echipei.

La antrenamente, Moldoveanu 
execută cu multă conștiinciozi
tate exercițiile cerute de an
trenor.

— Trebuie să muncesc ca 
să-mi păstrez postul în echipă— 
în fața asaltului celor tineri, 
obișnuiește el sa spună, surt- 
zind.

Talentul său — recunoscut de 
toți fotbaliștii — l-a făcut să 
îmbrace de șapte 'ori tricoul re
prezentativei noastre naționale. 
Prinul meci internațional l-a 
susținut în 1948 la Budapesta, 
făcînd parte din echipa naț'o- 
nală B. De atunci el a jucat de 
trei ori în meciurile susținute 
de reprezentativa noastră cu e- 
chipa R. P. Polonă, de două ori 
cu R. Cehoslovacă și odată cu 
R. P. Albania.

Petre Moldoveanu are gradul 
de căpitan și a fost deseori evi

Mingea a trecut și pe lingă Fo dor și pe lingă Costescu și va a- 
junge la un jucător pe care fotografia noastră nu-l arată. In spate 
se văd Folbert și Testiban. Fază din jocul C.C.A.—Locomotiva

P.T.T.

tehnică, în special în privința pre
cizie? paselor și aruncărilor la coș. 
A fost în orice caz o diferență e- 
videntă (ținînd seama chiar și de 
valoarea adversarilor) între Con
structorul Sibiu de la 20 februarie 
și Constructorul Sibiu de la 6 mar
tie ! Cauzele acestui regres, într-un 
timp așa de scurt, trebuiesc cău
tate in insuficienta pregătire, pe 

care jucătorii au efectuat-o în ulti
mul timp. In afară de faptul că, 
primele succese le-au creat o stare 
le autoîncredfere exagerată, baschet- 

baliștii din Sibiu nu prea s-au mai

dențiat în munca sa profesio
nală. Este căsătorit și se mîn- 
drește cu un băiat de a cărui 
creștere se ocupă cu at nție.

Vorbind despre fotbalișt i noș
tri. Moldoveanu are întotdeauna 
cuvinte de laudă pentru Apolzap. 
și Pctschowschi, pe care îi con
sideră cei mai tehnici si experi
mentați jucători. Cind vine vor
ba de adversarii săi dirccți,. 
Moldoveanu precizează:

— Cel mai dificil fundaș de 
care m-am „lovit" pînă acum 
este Michi Mikăilescu. El obiș
nuia să se plaseze în fața mea 
și mai totdeauna îmi „sufla" 
mingea Mai ușor mă descurc în

fața fundașilor rebuști (gen 
Rodeanu, Topșa, Formați, etc.) 
care „așteaptă" la 5-6 metri, in 
fața mea. Atunci, cu o „fentă" 
sau un dribling scurt, poți trece 
mai ușor această „barieră"...

O ultimă întrebare: „Ce ai de 
gind să faci după ce vei în
cheia cu fotbalul ?"

— Aș vrea să joc cit mai mult 
fotbal, pentru că îndrăgesc ne
spus acest sport. Dar în momen
tul cînd îmi voi da seama că 
anii încep să-mi facă unele 
greutăți, voi ceda postul meu 
din echipă unuia mai iînăr. Voi 
trece apoi în rindurile antre
norilor ca să împărtășesc și al
tora din cunoștințele mele, să 
ajut cu munca mea la dezvol
tarea continuă a fotbalului în 
patria noastră"...

g. m. 

„omorît" cu antrenamentele, prafi- 
tind de faptul că antrenorul lor, 
Sigismund Ferencz lipsea. Situa
ția de mai sus nu constituie un 
ca-z izolat, ci ea este caracteristică 
multora dintre sportivii noștri (nu 
numai baschetbaiiști), care consi
deră că, numai atunci cînd sînt 
supravegheați direct de antrenor au 
datoria să se pregătească cu con
știinciozitate, ca și cum antrena
mentul 1-air face de dragul antre
norului !

Arătam într.unul din numerele 
trecute că întrecerea echipelor de 
rezerve se dovedește o inițiativă 
din cele mai utile, fiindteă meciurile 
programate pînă acum au dat Ioc 
la dispute dîrze și uneori de bună 
calitate. Jocurile au scos în eviden
ță multe elemente cu posibilități, 
care altfel n-ar fi avut ocazia să 
se releve (Pușcașu II, Ianculescu, 
Grigoriu etc.)

Iată acum rezultatele înregistra
te in etapa de duminică a cam- 
pionatidui echipelor de rezerve: 
Știința Timișoara—Dinamo Oradea 
44—47; Progresul Orașul Sta’in— 
Știința ICF 42—47; Progresul Tg 
Mureș—Locomotiva PTT 74—62 ; 
Progresul F.B.—Știința lași 43—39.

Clasamentele celor două campio-
nate ale categoriei A se prezintă
astfel :

FEMININ
1. Locom. Buc. 1 1 0 102:29 2
2. Progresul Oradea 1 1 0 71:34 2
3. Constructorul Buc. 1 1 0 67:42 2
4. Știința ICF 1 1 0 44:32 2
5. Știința Cluj 1 1 • 46:37 2
6. FI. roșie Tg. Mureș 1 0 1 37:46 1
7. Progresul Tg. Mureș 1 0 1 32:44 1
8. Știința înv. Buc. 1 0 1 42:67 1
9. Progresul Arad 1 0 1 34:71 1
10. FI. roșie Oradea 1 0 1 20:102 1

MASCULIN
1. Progresul Tg. M. 3 3 0
2 CCA 321
3’. Știința ICF
4. Știința Timișoara 3 2 1
5. Dinamo Oradea 3 2 1
6. Progr. Or. Stalin 3 2 1
7. Constructorul Sibiu 3 2 1
8. Progr. F.B. Buc. 3 12
9. Dinamo Buc.

10. Dinamo Tg. Mureș 3 12
11. Locomotiva PTT 3 0 3
12. Știința Iași 3 0 3

194:173 
230:183 
153:137 
157:142 
161:146 
146:145 
176:196 
197:185 
149:147 
167:160 
143:173 
158:229

6
5
5
5
5
5
5
4
4
4
3
3

Festivitatea de incb.dere 
a competiției „Cupa 8 Martie”

Marți după-amiază a avut loc 
la sediul asociației Progresul, de
cernarea Cupei 8 Martie, ciștigă- 
toarelor întrecerilor desfășurate la 
cinci discipline sportive, în cadrul 
concursurilor dotate cu Cupa 8 Mar. 
tie. Au vorbit: maestra sportului 
Mariana Bunescu, voleibalista Ma
ria Sotir, din colectivul I.T.B., cla
sat pe primul loc al întrecerilor, 
care a arătat că sportivele de la
I. T.B. se străduiesc să fie fruntașe 
în muncă și în sjrort și gimnasta 
Cleo Costea din echipa Progresul
II, clasată pe locul întîi la întrece
rile de gimnastică.

Adunarea s-a desfășurat în.tr-o 
atmosferă sărbătorească.

Ziaral uzinei „Ianoș Herbak” 
sprijină activitatea sportivă

In rîndul muncitorilor de la u- 
zinele „Ianoș Herbak’‘ se bucură 
de o mare popularitate ziarul „Via
ța uzinei", ziar care apare din 
două în două săptămîni, atît în lim
ba rom nă cît și în limba maghia
ră- Popularitatea lui se datdrește 
faptului că, în el sînt oglindite 
toate problemele legate de activi
tatea din producție, ca și de activi
tatea de pe tărîm politic, social și 
cultural-sportiv. In paginile acestui 
ziar întîlnești articole ale fruntași
lor în producție, care împărtășesc 
din metodele înaintate, pe care le 
folosesc, articole despre reuniunile 
culturale din cadrul uzinei, precum 
și o rubrică de sport din care poți 
afla ce rezultate au obținut sporti
vii uzinei sau ce competiții interne 
se organizează pentru marea masă 
a salariaților

Rubrica sportivă a ziarului „Via
ța uzinei*  a avut și are un rol im
portant în mobilizarea muncitorilor 
în diferite competiții de masă. Ast
fel, articolele apărute în această ru
brică au contribuit în bună măsură 
la atragerea unui număr de 900 sa- 
lariați la întrecerile Spartachiadei 
sindicale. De asemenea, îa crosul 
„Să întîmpinăm 7 Noiembrie’* au 
fost angrenați 960 muncitori. Foar
te mult sînt popularizate, în acest 
ziar, concursurile inter-secții la 
fotbal, popice, atletism, înot și tir, 
concursuri care s-au bucurat de par
ticiparea a peste 1.000 muncitori, 
tehnicieni și funcționari. Trebuie 
remarcat faptul că numai la compe
tiția de fotbal au participat 11 e- 
chipe ale căror întîlniri au fost ur
mărite, cu regularitate, de nume
roși muncitori ai diferitelor secții 
din cadrul uzinei.
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Progresul C.P.C.S. a 
in campionatul categori

In etapa intermediară a campio
natului republican de volei femi
nin care s-a desfășurat ieri în sala 
Giulești, Știința I.C.F. a întrecut 
Dinamo cu scorul de 3-1 (15-6. 
15-5, 11-15, 15-11). Din primele 
seturi studentele se impun prrn 
servicii puternice și reușesc acțiuni 
eficace. In general, în aceste două 
seturi studentele s-au comportat 
bine. In cel de al treilea set situ
ația se schimbă. I.C.F.-istele, sigu
re oarecum datorită cîștigării ușoa
re pe primele două seturi, slăbesc 
alura, pierd puncte și cu aceasta 
și setul. Dinamovistele speculează 
situaț'a de derută în care se aflau 
adversarele lor și continuă cu elan 
cel de al patrulea set, care este 
ciștigat — cu destule emoții — de 
studente.

Partida dintre Locomotiva șl 
FVogresul C.P.C.S. nu a corespuns 
așteptărilor, Progresul ciștigind ca
tegoric cu scorul de 3-0, (la 10, 7, 
12). fără să întîmpine o rezisten
ță serioasă. Meciul a început în 
noia de dominare a Progresului 
care a jucat foarte bine, atît in de
fensivă cit și în ofensivă.

Jucătoarele de la Locomotiva, 
derutate de atacurile în forță ale 
Progresului au jucat slab și nesi
gur. Eie au utilizat un joc șablon, 
lipsit de orice fantezie și au gre
șit multe servicii.

„Cupa Sportul popular” la ciciocros
Vestea crganjzârii unui cicio

cros cu prilejul împlinirii — în 
ziua de 19 martie — a 10 eni 
de la apariția primului număr al 
ziarului „Sportul popular" a fost 
primită cu mult interes și entu
ziasm de către cicliștii din Capi
tală. La ultima ședință a comisiei 
orășenești d« ciclism (care contri
buie la organizarea acestui con
curs) au fost stabilite amănuntele 
de traseu și participare la această 
întrecere.

Delegații de colective și asoci
ații , precum și antrenorii prezenți 
la ședință și-au luat angajamen
tul de a înscrie un număr cît mai 
mai_ de concurenți. Faptul că ia 
această probă vor lua parte cei 
mai valoroși specialiști ai acestui 
gen de întreceri, printre care și 
Iulian Gociman, maestru al spor
tului și campion de ciciocros în 
repetate rinduri, ca și Ion Baciu, 
Ion Moraru, M. Voinescu, A. Șela- 
ru, A. Faniciu, G. Dumitrescu, D. 
Doncu și alți fruntași ai cicloero- 
sului, asigură disputei un dina
mism deosebit. La aceasta contri
buie ȘÎ faptul că proba de dumini- 

] că este prima din ciclul de 13 a-

Aceste frumoase rezultate obți
nute de colectivul sporiiv al uzi
nei se datoresc în mare măsură 
muncii de agitație .și propagandă 
desfășurată de rubrica sportivă a 
ziarului de uzină. Adesea’scriu Ia 
această rubrică muncitori și tova
răși cu munci de răspundere ca 
tov. I. Zovanyi, organizatoric în bi
roul organizației de partid, tov. D. 
Herșcovics, responsabil cu agita
ția și propaganda, tov. Șt. Nagy, 
N. Lovi ș.a. Muncitorul I. K oven di, 
de exemplu, a .scris un articol critic 
la adresa echipei de foibal, pentru 
că nu a luptat cu destulă convitlJ 
gere în trecutul campionat al cate
goriei B. Datorită criticilor con
structive, care s-au adus prin a- 
ceastă rubrică diferitelor secții pe 
ramură de sport în care activitatea 
lîncezea, și în care nu se ducea o 
muncă susținută de atragere a mun
citorilor în practicarea respectivei 
ramuri de sport, - s-a îmbunătățit 
situația din secțiile de gimnastică, 
schi, patinaj, înot și popice. In a- 
ceastă privință este deajttns să ară
tăm că secția de gimnastică și-a 
dublat în ultima vreme efectivul, 
numărînd acum peste 70 membri.

Prin materialele publicate, acest 
ziar de uzină a scos în evidență a- 
tît frumoasele rezultate obținute de 
colectivul sportiv de la „Ianoș 
Herbak* ’ cît și lipsurile ivite și care, 
odată înlăturate, au prilejuit dez
voltarea normală a activității sper- 
tive în rîndurile harnicilor munci
tori ai acestei uzine, muncitori care 
aduc o însemnată contribuție pe 
tărîmtil producției bunurilor de 
larg consttm.

R. FISCH - E. BOCOȘ 
(de la siibredaeția mostră din Cluj)]

întrecut Locomotiva 
i A la volei feminin

AZI IN SALA FLOREASCA DI-l 
NAMO — LOCOMOTIVA SI C.C.A. 

- PROGRESUL LA VOLEI 
MASCULIN

Desigur că iubitorii voleiului nu 
vor lipsi azi după amiază din sala 
Floreasca, unde pot asista la tra
diționalele jocuri dintre cele mai 
bune echipe bucureștene, în rin
durile cărora se află majoritatea 
compenenților lotului nostru repre
zentativ. In prima partidă — ca<re 
începe la ora 17 — se vor întîlni 
CCA și Progresul ITB. Formația 
tînără a Progresului poate pune la 
grea încercare echipa rutinată 4 
militarilor. In al doilea joc se var 
intirece Locomotiva și Dinamo, care 
au oferit totdeauna partide deose
bit de spectaculoase și viu dispu
tate. Iată loturile celor patra 
echipe: CC.4 : Roman (căpitanul 
echipei), Sușel-sca, Claici, Mitrol. 
Tănăsesctt, Dorin lonescu, Ghighea*  
nu, Pirloagă, Stanciu; PROGRE~ 
SUL: Medianu (căpitahul eclipei)*  
Nicolau, Chezan, Stelian, Pcl'n.Sot 
tir, Rusescu. Bercvo-scu. Radu, Go- 
n-,: LOCOMOTIVA: Erdelu^ (că- 
pifanul echipei), Ponova, Răduca*  
nil, Crivăț, Orășeanu, H. Nicolau, 
Lăzărescu, Bereanu, Kurt, Lupan, 
DINAMO : Mihăilescu (căpitanul 
echipei), Teodorescu, Scb. Apostol, 
M. Cristea, Novac, Mtculescu, Der- 
zsi. Botez, Morarii, Georgescu, Corn 
stantinescu.

lergări al căror punctaj contează! 
în competiția recent înființată i 
„Cupa Comisiei centrale de ci
clism*.

De asemenea, colectivele sporti
ve și asociațiile vor -pune un ac
cent deosebit pe participarea tmuj 
cît mai mare număr de posesori 
de biciclete de oraș, semicurse și 
fete, dat fiind caracterul populart 
pe care îl are competiția organizată 
de ziarul nostru. In acest sens, co
misia orășenească de ciclism a luat 
masuri pentru popularizarea aces
tei probe în cadrul diferitelor îrH 
treprinderi din Capitală, în care sd 
află numeroși posesori de bicicle'e 
de oraș

Pentru o cît mai amănunțită 
studiere a tra eului, tofi pârtiei- 
punții la ciclocrosul de duminică se 
vor aduna astăzi la ora 16, la se
diul ziarului (str. G. Miile 17), de 
unde vor porni, sub conducerea 
unei delegații a comisiei orășe
nești, să recunoască traseul.



Pregătirile echipelor 
de handbal

După un bogat program în sa
lă, handbalul își va începe în cu- 
rind activitatea în aer liber. Anul 
acesta numărul întrecerilor cu ca
racter republican a crescut simți
tor, ceea ce mărește fără îndoială 
interesul cu care sînt așteptate 
primele jocuri oficiale de handbal.

In așteptarea acestor meciuri, 
trebuie sa ne mulțumim deocam
dată numai cu... pregătirile pe 
care le tac echipele, în vederea 
acestui important eveniment. Și 
în acest sens trebuie să arătăm 
că la redacție ne-au sosit multe 
scrisori, în care se vorbește des
pre antrenamentele handbaliștilor. 
Gele mai multe le-am primit de la 
Sibiu.

Vorbind despre pregătirile hand
baliștilor din Sibiu vom începe, 
bine înțeles, cu cei de la Voiuț3. 
După ce echipa a terminat tur
neu! in sală de la Orașul Stalin, 
Întregul iot de jucători a început, 
sub supravegherea. 
Wilhelm Kirschner, 
tele pentru 
ședințe au 
pe schiuri 
gimnastică 
tndeminare. _ _
sește în plină perioadă de antrena
mente, care se fac unele în sa ă 
ți alt le in aer liber. Lotul de ju
cători al echipei Voința Sibiu nu 
s-a schimbat prea mult, așa că, 
în linii generale, la primele jocuri 
echipa va prezenta aproape aceeași 
formație ca arul trecut

Tot de la Sibiu ne-au sosit și 
alte scrisori în care ni se relatea
ză felul în care se pregătește echi
pa Flamu-a roșie Cisnădie. Pînă 
în prezent această echipă s-a pre
gătit foarte serios în vederea cam
pionatului. sub conducerea antre
norului Wilhelm Soger. In ultima 
săptămina a lunei februarie echipa 
din Cisnădie a disputat două 
jocuri cu două echipe din campio
natul regional al Regiunii Stalin, 
în care majoritatea jucătorilor 
au arătat o 
cadrul acestui ___r____ __
din Cisnădie va prezenta o forma
ție întărită cu o serie de jucători 
de valoare care vor contribui la 
îmbunătățirea jocului de ansamblu 
al echipei, lată ’otul de jucători: 
Mihai Chimpel și Romulus Dumi- 
triu (portari), E. Lintzmaier, I. 
Zank, K. Falk, C. Sorescu, P. 
Lang, F. Zilich, H. Rommer și I. 
Octsenfeld (apărători), M. Marcu, 
P. Kapp, G- Schuster, C. Mantsch, 
F Schaschinger și W. Soger, îna
intași.

antrenorului 
antrena men - 

campionat La primele 
fost executate crosuri 

$i fără schiuri, multă 
și unele exerciții de 
Astăzi, echipa se ga-

Calendarul intern al Secției Sport C. C. S
I. Secția sport C.C.S.
A. SPARTACMIADA SINDICALA

Sporturi Etapa I pe colectiv

Etapa II 
intercolec- 

tive 
pe iocalități

Etapa III 
pe asociații

Etapa IV 
inter.

asociații
Locul

'to

Schi dela 1.1. — pînă 27 II 4-6 III Poiana Stalin

Atletism 15 IV—15 VI 16 VI-
31 VII

14—28 VIII 3—4 IX Orașul Stalin

Gfmnastică 1 II—30 IX 1 II-
15 III

16 III—
I IV

15-17 IV Cluj

Natație 15 V—17 VII 18 VII—
30 VII

1-14 VIII 19—21 VIII București

Oină 15 III —15 V 16 V—
15 VII

15—26 IX 7—9 X Craiova

Tir 15 III—15 V 15—29 V 1—7 VIII 2—9 X București

Volei 15 III —24 V 24 V-
3 VII

1—7 VIII 20-30 VIII Constanța

B. CAMPIONATUL REPUBLICAN DE FOTBAL-COP11 1.V.-2.X. 

Etapa I pe orașe I.V.—21.VIII.
„ II pe zone 4,11 și 18 IX
„ III semi-finale 25.1X București
„ IV finala 2.X București

II. Asociații sportive
DENUMIREA DATA | ORGANIZATOR | LOCUL

DENUMIREA

11. „Gupa Dinamo’1 concurs de viteză cu motoci
cliști invitați

12. Concurs de viteză

în

întreaga țară
13. Concurs auto-moto
14. Concurs 

vitate
de viteză

15. Concurs 
vitate

de viteză

16. Concurs 
vitate

de viteză pe

pe circuit cu alergători din

dirt-trak cu toate asociațiile 
în circuit cu -----—în circuit asociațiile in-

14 '

2
- '

circuit

pistă

cu

cu

ALPINISM

asociațiile

asociațiile

in-

formă bună. In 
campionat echipa

1. Tura de iarnă —traversarea crestei Piatra Cra
iului
„Cupa 14 Mai" cu alpiniști invitați
„Cupa 26 Iunie’1 cu reprezentanți de asociații
Concurs pe asociație cu
Concurs pe asociație cu 
„Cupa 23 August" cu 
ciații

7. Concurs pe asociație cu

2.
3.
4.
5.
6.

1. Concurs 
bruarie"

2. Concurs 
asociații

3. „Cupa 6

ACTIVITATEA LA BOX
In momentul de față, pugiliștii 

noștri sînt angajați in două im
portante competiții cu caracter re
publican : campionatul de calificare 
— faza interregională — și cam
pionatul republican de juniori — 
uza I-a.

Din Tr. Severin, ne scrie cores
pondentul nostru I. Buzulică a- 
nunțindu-ne numele celor calificați 
Kntru următoarele concursuri. Iată 

ta campionilor regiunii Craiova. 
Cat. hîrtie. I. Sămureanu (Tr. 

Severin), muscă : V. Vintilâ (Tr- 
S) cocoș: I. Croitoru (Tr. S). 
pană: Motea Zaharia - (Craio' e) 

6emi ușoară : O. Mărăcineanu (Cra
iova) semimijlocie: D. Manolache 
(Tr. S). mijlocie: Dumitru Sandu 
(Craiova) semi-grea : Natz Zoltan 
(Craiova)

In capitală juniorii au început 
întrecerea lor pentru campionatul 
republican. Corespondentul nostru 
Nicolae Tokacek ne relatează că 

primele meciuri disouta’e î.i sala 
ICAS nu au corespuns așteptări
lor, marea majoritate a pugiliști- 
lor dinri dovadă de lipsuri evidente 
hi pregătirea lor. S-au făcut ob
servate greșeli elementare în apli
carea loviturilor, atacuri periculoase 
cu capul, lipsa condiției fizice. A- 
ceste deficiențe trebuie să dea de 
gindit antrenorilor respectivi, care 
sînt datori să pregătească mai a- 
tent tinerele elemente.
. S-au calificat următorii juniori, 
cat. muscă : M. Urlățeanu (Tină- 
rul dinamovist). cat. cocoș : C. Pan- 
drea (Loc. Grivița roșie) și N. 
Beliu (Progresul Gospodării), cat.

1.
2.
3.

2.X
BOX

!o- 
fruntași din asociațiile

„Cupa Voința"
Concurs pe asociație
„Cupa 26 Iunie1’ cu
Locomotiva, Dinamo și CCA
Concurs pe asociații cu juniori și seniori 
Concurs pe asociație

Locomotiva, tur-retur

4.
5.

6. Meci Metalul

7. Concurs
8. Concurs
9. Concurs

10. Concurs
11. Concurs

pe asociație
pe asociație
pe asociație 
pe asociație 
local interasociații juniori

>

in-

1-

călări

colective proprii 
colective proprii 

reprezentative de

colective proprii

aso-

ATI.

de sală interasociații „Cupa 16 Fe-

de iarnă cu participarea echipelor de

Martie" cu reprezentative locale

1. Concurs de dresaj și obstacole
2. Concurs de dresaj și obstacole cu 

vitați
3. Concurs de dresaj și obstacole
4. Cupa Dinamo cu călăreți invitați

5: Concurs de dresaj și obstacole
6. Concursuri populare cu colectivele 

raioane

călăreți in-

proprii ta

pană : D. .Angliei (Progresul ITB), 
Emilian Petrescu (Met. 23 August), 
St. Comaroiu (Met. Mathyas Rako. 
si), V. Hrenciuk (Rezervele de 
muncă). Al. Pană (Met. Element 
Gottwald), cat. semiușoară : C. Sto- 
fen (Tînărul dinamovist) și Oct. 
Grozea (Met. Element Gottwald), 
cat. ușoară : Mihai Vasiliu (Tînă
rul dinamovist). cat. mijlocie mică: 
Gh. Popescu (FI. roșie Alimentație 
publică).

Astă seară, începînd de la orele 
19, în sala Progresul ÎCAS se des
fășoară a Il-a reuniune din cadrul 
tampionatului juniorilor.

1. „Cupa Deltei" la caiac-canee cu pa 
colectivelor proprii din Galați, Tulcea, Sulir.a, 
Sf. Gheorghe, Jurilovca, Constanța

2. Concurs de canotaj 
echipaje invitate

3. Concurs de canotaj 
asociațiile invitate 
Concurs cu echipele 
Timișoara și Arad

academic caiac-canee cn
2.Y

15

șoara—Orașul 
Stalin—Oradea—' 
Cluj—Rm. Vîlcea- 
Iași—Ploești

15.11—15.III
9—15'V
20—26. VI
2-3. VII
5—9.VII

9— 11. VII
10- 15. VII

LETISM

Metalul 
Dinamo 
Progresul
Flacăra
FI. roșie

Locomotiva 
Avîntul

Piatra Craiului
Bucegi
Bușteni

Bucegi

Bucegi
Cheile Bicazulul

5-6. II Locomotiva București

19—20.11 Locomotiva București
1—7.II1 FI. roșie București—Arad— 

Timișoara—Cluj— 
Oradea—T g.Mureș

10.IV Locomotiva București

2.V Ziarul „Scînteia
tineretului" București

13—15.V Dinamo București

11 —12.VI Constructorul București
4—5. VI Rez. Muncă București

18—19. VI FI. roșie București—Arad— 
Timișoara—Cluj— 
Oradea—Iași— 
Orașul Stalin— 
Brăila

18—19. VI Locomotiva București

19. VI Ziarul „Munca1’ București
26.VI FL roșie București—TVad— 

Constanța—Timi-

4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.

1.

academic cu juniori din 

locale ale asociațiilor ia

echipele locale din GalațiConcurs de caiac cu < ................... ~
„Cupa 26 Iunie’1 (Voința)
„Cupa Dinamo" la schit, caiac și canoe 
Concurs de canoe, juniori și seniori cu echi
paje invitate la București, Arad și Galați 
Cursa Brăila—Tulcea 
lor invitate
Concurs interasociații 
academic

cu echipajele asociații-

local la caiac, canoe și

1

12.1

14’

1

23u

CICLU
ciclocros cu participarea iade marș PTT cu participarea atle- 

asociații
4. Circuitul

ților din
Ștafeta de marș Breaza—București cu 
de asociații

5.

6.
7.

8.
9.

„Cupa 14 Mai" cu atleți invitați
„Cupa Constructorul" cu participarea 
ției Locomotiva
Concurs pe asociație (finala)
„Cupa 26 Iunie" cu reprezentative de 
ții pe localitate

2. cu participarea cicliștilor
echipe

asocia-

asocia-

10. Camp. Școlilor medii și profesionale CFR — 
PTTR — Transporturi (finala)

11. Circuitul Capitalei —marș cu echipe de co
lective
„Cupa Orașelor" prin corespondență12.

13.

e

Concurs cu participarea colectivelor proprii 
din regiunile Ploești și București
Circuitul de marș al gărilor, cu echipe selecț. 
de asociații

15. Concurs de juniori cu atleți invitați
16. " " ’ ... - -

14.

Concurs cu participarea colectivelor proprii din 
regiunile Stalin, Cluj, Hunedoara
Concurs interasociații cu participarea FI. Roșie, 
Recolta, Avîntul, Minerul
Cupa juniorilor categ. I, II cu colectivele pro
prii (finala)

19. Cupa M.P.TT. de marș cu colectivele proprii 
(finala)
Concurs pe asociație
Concurs de triatlon cu participarea sportivilor 
neclasificați și categ. IH-a din colectivele 
prii (finala)
Concurs pe asociație cu colectivele proprii 
nala)
Dinamoviada, cu atleți proprii calificați 
Maraton redus, cu alergători invitați

17.

18.

20.
21.

22.

23.
24.

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

3.

4.

5.
6.

13.

26. VI

3.VII
10. VII

10. VII

24.VII

24.VI1

24.VII
6—7.VII1

Flacăra București

pro-

(fi-
21.VIII

3—4.IX
16—18.IX 
I8.IX

AUTO-MOTO
„Cupa 16 Februarie" concurs de regularitate, 
cu participarea alergătorilor din orașul Bucu
rești
„Cupa de cristal" viteză cu motocicliști in
vitați
„Cupa de primăvară" concurs de viteză cu 
asociațiile invitate
Concurs automoto Dirt-trak cu toate asociațiile
Concurs de circuit cu invitați
„Cupa Voința viteză în circuit cu 
invitați
Concurs de viteză pe circuit cu 
asociațiilor 
„Cupa 26 Iunie1’ cu participarea 
invitate

9. Concurs de regularitate cu asociațiile invitate
10. „Cu-a Mela'v'". conoure de viteză pe circuit

. cu asociațiile invitate

motocicliști

participanții

asociațiilor

Avîntul" București — Găești — Bucu-

Sein teii
București — Găești — București cu 
locale ale asociațiilor
începătorilor, concurs popular cu bici- 

oraș în orașele București, Arad, Timi- 
Orașul Stalin, Cluj, Tg. Mureș, Oradea,

„Cupa 16 Februarie* ’, 
cicliștilor invitați 
Concurs de c ic loc ros 
din București
Concurs cu participarea asociațiilor din Bucu
rești 
„Cupa 
rești
Cursa
Cursa 
echipe

7. Cursa
clete
șoara,
Sibiu

8. Cursa 
participarea echipelor reprezentative locale ate 
asociațiilor

9. Concurs de pistă cu participarea colectivelor 
proprii în București
„Cupa 26 Iunie’1 cu sportivi fruntași — piști 
și șosea
„Cupa Dinamo" pe pistă
„Cupa Munților’1

10.

11.
12.

13.

14.

10.

Locomotiva
Metalul

București
Cîmpia Turzii 15.

Flacăra

Flacăra

FI. roșie

Locomotiva 
Minerul

FI. roșie

Voința
Dinamo
Metalul

Ocna Mureș

Ploești

Arad

București
Petroșani

Constanța

Oradea
Constanța
București

13.11 Locomotiva București

15.V Dinamo București

22. V Locomotiva București
29.V Progresul București
5. VI Avîntul Tg. Mureș

12. VI Voința București

18—19. VI Flacăra Ploești

26. VI Progresul București
3. VII Avîntul București

17.VII Metalul Orașul Stalin

16.
17.

18.

19.

1.

2.
3.

4.
5.
6.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

2.V

București — Giurgiu — București cu

Cursa București — Pitești 
participarea reprezentativelor de asociaț 
„Cupa Poștașului", concurs deschis posesoriar 
de biciclete de oraș, semicurse și curse ta ora
șele reședință de regiune
Concurs pe asociație cu participarea colecSre^ 
lor proprii

Cursa Victoriei
„Cupa Constructorul1’ cu tacepă’.c- pe 
ciații
Circuitul 
zentative
Concurs 
București

„Cupa Petrolului" cw eth’ț»; repre- 
de asociații 
ciclist cu participarea echipetar

Februarie’’ cu repreaeatative„Cupa 16
ciații
Concurs pe asociație
„Cupa Minerul" cu echipe invitate din 
sociații 
Concurs
Concurs
Concurs

Concurs
„Cupa 1 
ciații
Concurs 
Concurs 
Concurs 
Concurs 
Concurs

pe 
pe 
pe

asociație 
asociație 
asociație

asociație cu începătoripe
Mai’1 cu participarea echipelor

pe asociații 
pe asociații 
pe asociații 
pe asociație 
pe asociație

1. Concurs pe asociație culapUtarfi 
cipă în divizie

2. „Cupa 16 Februarie" cu partiapMta 
(latelor locale de asociații Cfjti»î torid, MlMMV 
Știința, Progresul



al asociațiilor sportive pe anul 1955
ORGANIZATOR | LOCUL

Dinamo București

Progresul
Progresul

Alba Itilia
București

Progresul București

Minerul București

Locomotiva Ploești

Voința
Voința

București 
Brăila

Progresul
Locomotiva
Minerul
Metalul 
Locomotiva
Progresul
Recolta 
Dinamo 
Flacăra 
Rez. Muncă

București
Craiova, Constanța 
I upeni
Reșița
Brăila
iași
Saionta
Oradea
Ploești
București,
Galați și Craiova

SCHI

Nr. | DENUMIREA | DATA ORGANIZATOR LOCUL

3. Concurs pe asociație cu sportivii proprii 22. V Minerul Lupeni
4. Concurs pe asociație 1 — 10 VI Locomotiva București

NATAȚIE
I. „Cupa 16 Februarie" concurs de hală cu par-

ticiparea selecționatelor d-_ asociații 1 — 13.11 Locomotiva București
2. „Cupa Voința ■ eu participarea diferitelor aso-

ciații 19 III Voința București
3. Concurs pentru copii cu participarea celorlalte

asociații 25. VI Avîntul București
4. Concurs pe asociație 17. VII Rez. Muncă București
5. Concurs pe asociații 29—31 Vil Voința Lugoj
6. Concurs pe asociație cu colective proprii 31.Vil Minerul Lupeni
7. „Cupa Me.aiul" la înot, polo și sărituri juniori,

cu participarea asociațiilor invitate 1—2. VIII Metalul Cluj
8. Campionatul școlilor medii P.T.T., C.F.R. și

Transp. 1—7. VII Locomotiva Cluj
9. Concurs pe asociații cu juniori 6—7.VIII FL roșie lugoj

10. „Cupa Petrolului'" cu colectivele proprii 12—14. Vi II Flacăra împina
11. „Clipa Constructorul" la juniori cu asociațiile

invitate din București 12—14 VIII Constructorii. București
12. Concurs pe asociații cu colective proprii 2LVIII Minerul Lupeni
13. Cupa Tg. Mureș’- la natație, sărituri și polo 3-4.IX Progresul Tg. Mureș
14. „Cupa Dinamo" cu invitați 24—26.XI Dinamo București

PENTATLON MODERN
1. „Cupa Dinamo" cu invitați 6-11. IX Dinamo București

1.
Recolta Ploești

Metalul
CCFS Ploești 
Dinamo 
CCFS Tg. Mureș

Sibiu
Ploești 
Constanța .
Tg. Mureș

2.
3.

4.
Recolta

FI. roșie Galați

Constructorul București

Metalul București

Metalul

Metalul
Voința
Dinamo

Arad și
Timișoara 
Galați 
București 
București

Metalul București

FL roșie Brăila

Rez. Muncă București

Locomotiva București

Ziarul Sportul
popular 

Progresul
București
București

Avîntul
Ziarul „Scînteia"

București
București

FI. roșie București

FL roșie

Metalul București

FL roșie București

Progresul
Dinamo
Dinamo

București
București 
Plecare din 
Orașul Stalin

Minerul București

Locomotiva

Recolta

®. G. A. București

Constructorul București

Flacăra Ploești

Progresul București

Locomotiva
Rez. Muncă

București
București

Minerul
Recolta 
Voința 
Dinamo

Petroșani 
Orașul Stalin 
București 
București

Constructorul București

Progresul
Dinamo 
FL roșie 
Știința 
Metalul 
Locomotiva

București
Orașul Stalin
Saionta
București 
Timișoara
București

Recolta București

Locomotiva București

5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

1.

2.

3.

4.

„Cupa Avîntul" cu invitați din toate asociațiile 
sportive

. „Cupa Metalul” probe alpine și nordice
Concurs pe asociații

. „Cupa Juniorilor" cu invitați din 
sportive

. „Cupa 16 Februarie* ’ cu participarea 
invitați de categoria II și a IlI-a 

. Concurs pe asociație 

. Concurs pe asociație 

. „Cupa Progresul" cu juniori invitați 
asociațiile 
Concurs pe asociație 
„Cupa Dinamo’* cu schiori invitați 
„Cupa Voința" cu schiori invitați

. „Cupa Victoriei* ’ cu schiorii asociațiilor sportive

BASCHET 
„Cupa 16 Februarie" cu echipe invitate, mascu

line și feminine
„Cupa 6 Martie’* cu reprezentative de asociații 
pe localitate ■ București, Arad, Timișoara, Cluj, 
Oradea, Tg. Mureș
„Cupa Primăverii" cu 8 echipe de categoria A 
invitate
„Cupa 26 Iunie* ’ cu participarea selecționatelor 
C.C.A, Dinamo, Locomotiva, Progresul 
Concurs pe asociație 
Concurs pe asociație 
„Cupa Metalul" cu echipe de asociație 
Campionat pe asociație cu echipe proprii

asociațiile

schiorilor
28—30.1

din toate

5-7.II
8—10.11
12-13.11

16-30.1

1-6.III

1-15.V

Avîntul 
Metalul
Minerul

Bușteni
Reșița 
Straja 
Lupeni

FI. roșie Predeal

locomotiva
Voința
Rez. Muncă

Progresul 
Recolta 
Dinamo 
Voința
G. G. A.

Locomotiva

FI. roșie

Dinamo

Predeal 
Predeal 
Predeal

Sinaia 
Predeal
Bucegi
Bucegi
Făgăraș

București

București

5.
6.
7.
8. . . ...

9. Campionat de sală cu 8 echipe de categ. A 
invitate

1. Campionatul asociației
2. “ *............ "„Cupa 26 Iunie” Cu participarea asociațiilor Lo

comotiva, C.G.A. și Dinamo
3. Meci în ziua Minerului cu o echipă categ. B. 

„Cupa 7 Noiembrie" cu sportivii neclasificați 
asociații

5. Competiție pe asociație (dinamoviada)
§. „Cupa Lunii Prieteniei Romîno-Sovietice* ’ cu co

lectivele proprii din București

4.

l.

3.

4.

pe

19—26. VI
6-7.VIU
25—28.VIII
11—18.IX 
4.IX

18—30.XII
FOTBAL

4-5.VI

19-26. VI
7. VIII

l.XI—20.XI
HANDBAL 

„Cupa 6 Martie" în sală, cu participarea echipe
lor invitate din reg. Timișoara 
„Cupa Primăverii" cu echipe reprezentative de 
asociații ce nu participă în campionatele divizio
nare 
„Cupa Măgura Godlei" cu echipe de fete, in
vitate

„Cupa 30 Decembrie* ’ (în sală) cu echipe in
vitate

1. Concurs între echipe selecționate ale 
băieți și fete

1 — 15.11

12—15.V

27—28.VIII

12—25.XII
HOCHEI PE IARBA

„Cupa 16 Februarie” cu echipe invitate din 
asoc. :Iași, Constanța, bucurești, Ploiești, Craio
va, Timișoara, Arad, Cluj, Orașul Stalin, Sibiu, 
Dorohoi
„Cupa I Mai" pe asociații
Concurs pe asociație

4. Concurs pe asociații masculin
„Cupa Recolta” cu asociații invitate din Bucu
rești
„Cupa 30 Decembrie" pe asociație
Concurs pe asociație, feminin

1.

2
3.

5.

6.
7.

Progresul
Flacăra 
Voința 
Metalul
Minerul

București 
Ploești 
Iași
București 
București

Dinamo București

Rez. Muncă

Progresul
Minerul

FI. roșie 
Dinamo

FI. roșie

Metalul

Flacăra

Avîntul

Recolta

București

București 
Pescăreasca

Tecuci

București

Timișoara

Ploești

Codlea

București

1. Dinamoviada
2. „Cupa 7 Noiembrie" cu echipe invitate din alte 

asociații
3. Concurs cu colective proprii

25.X 1 ogresul București

OINĂ

10—20.VII Dinamo Suceava

25.IX Minerul Cp.-Lung Muscel
23. X Flacăra Moinești

POPICE

1. Concurs de floretă feminin cu participarea aso
ciațiilor

1. „Cupa 16 Februarie” cu participarea trăgători
lor invitați la București, lași, Galați, Dorohoi, 
Arad, Oradea, Cluj, Orașul Stalin, Sibiu, Cra
iova
„Cupa Dinamo"
Concurs de talere pe asociații
„Cupa Metalul' la arm?, liberă combinată băr
bați. t mei, cu e hipele asoc. sindicale și C.G.A. 
Dinamo și Voința

2.
3.
4.

1.1—13.11
24.IV
12—16.VI
1-4.XI1

Locomotiva 
Minerul 
Constructorul 
Voința

Petroșani
București 
Cluj

4—1 LXII
4—25.XI1
26—28.X1I

Recolta 
Metalul 
Voința

București
București 
Ploești

RIMA
1-
30.X1 Știința Cluj

TIR

5—6.II 
U-17IV
24. IV

Locomoliva
Dinamo 
Avîntul

București
București

6—8.V Metat n București

(Conuriuure in pag. a)

Faza regionala
a campionatului ce motocros

Subredacția noastră din Timi
șoara ne informează că alergarea 
de motocros (faza regională), des. 
fășurată pe un traseu accidentat, 
de 51 km. s-a bucurat de un deose
bit succes. Pe echipe, atît la clasele. 
125, 250, cit și ia 35- cmc, victor a 
a revenit echipcor Dinamo La in
dividual, titlul de campion regional 
a revenit iui Iosif Wilms pemru 125 
cmc, lui Schwartz Kapp ia 250 
cmc., lui Hirschvogel la 500 cmc 
și lui Andrei Kiss - Grigore Dongo 
la 750 cmc. ataș. 1 a Galați, taza 
regională a. campionatului s-a des
fășurat numai pentru individuali. 
Campioni, au fost desemnați ur-. 
mătorii: 0. Tănase (Voința Galați) 
la 100 cmc, Gheorghe Stan (Voința 
Brăila) ia 125 cmc, I. Oprișan 
(Voința Brăila) ia 250 cmc, O. Ne- 
gulescu (Voința Brăila) la 356 
cmc. și Gheorghe Constantin (Vo
ința Galați) la 750 cmc

Pentru motocicliștii bucureșteni, 
faza regională a campionatului de 
motocros urmează să aibă icc du
minica aceasta. Cel puțin așa pre
vede calendarul competiționai. re
cent apărut Nu se știe însă, dacă 
cursa respectivă va putea avea loc 
și aceasta datorită faptului că regu
lamentul campionatului a tost de
fectuos întocmit. Comisia regională 
primind regulamentul acestei com
petiții cu întîrziere, nu a putut pre
vedea că această alergare se dispută 
de-a lungul a trei zile, așa cum 
este prevăzut în regulamentul cam. 
•'ionatului. Pentru a nu se începe 
iarăși cu amînările, așa cum s-a 
întîmplat anul trecut, comisia 
centrală de auto-moto are datoria 
să ia fără întîrziere legătura cu co
misia orășenească, să studieze po
sibilitățile pentru ca prima fază a 
campionatului de motocros să poa
tă avea loc și în Capitală, la data 
hotărîtă.

SPORT țA ZI
® POLO. Meciurile de polo pro

gramate durriin'că în cadrul etapei 
a patra a „Cupei de iarnă1* com
petiție rezervată juniorilor s-au ter
minat cu următoarele rezultate ; 
Progresul l — Știința 2—2 (1 — 1) 
Au marcat: Răducanu, Vasiliu (Ști
ința) în propria poartă pentru Pro
gresul și Chirvăsuță și Vasiliu pen
tru Știința. 
Muncă 7 — 1 
vingă tocilor 
Ghidali (4) 
Naghi. 
Cupeș

— Tot duminică, în cinstea zilei 
de 8 Martie, s a disputat primul 
meci de oolo feminin, între forma
țiile colectivelor Progresul și Vo
ința. Jocul a plăcut spectatorilor 
prezent: în tribunele bazinului aco
perit de ’a Florsasca și a revenit 
jucătoarelor de la Progresul cu 
s-orul de 5—1 (3—0).

• GIMNASTICA. — In organi
zarea asociației Flamura roșie a 
avut loc un concurs de gimnastică 
în cinstea zilei de 8 Ma tie. Cla
samentul pe echipe se prezin:ă ast
fel : 1. Tînărul dinamovist 305.90 
p.; ?. FI roșie 265 o.: 3. Progre
sul 247 p. S-au remarcat dintre 
participante i Delia Stroiescu ș: Mi
na iVeiss (TD), Erica Orosz 
(Prog), Dorii Șerbu (FI. roșie).

/. Kaufman, corespondent.
• HANDBAL. — în finala com

petiție de sală organizată de co
lectivul Știința Ministerul Invăță- 
mintului s-au înregistrat rezultate
le : Știința Min. înv. — Flamura 
roșie Steagul roșu 8—5 ; Locomo
tiva—Progresul FB 3—2 și Flamu
ra roșie F C. Gheorghiu Dei — 
Flamura roșie FTB 3—2. Competi
ția, dotată cu „Cupa 8 Martie", a 
revenit echipei Știința Ministerul 
Invățămîntului. care a terminat pe 
primul loc, urmată de FI. roșie 
St. roșu și Locomotiva. (Silvia 
Georgescu, coresp.).
• LUPTE. — Zilele trecute, s-a

disputat la Galați meciul amical 
de lupte dintre echipa locală Fia. 
mura roșie, proaspăt promova:ă 
în categoria A 
Ploești. Victoria 
locale cu scorul 
tul constituie o 
dește, totodată. . _ , „
gazdelor Remarcabilă, victoria lui 
1. Chirită asupra lui V Bularca 
(Constructorul).

■ FOTBAL. — Biletele pentru 
jocul Progresul București—Loco
motiva Timișoara se găsesc de as
tăzi la agenția Dinamo (șos. Ște
fan cel Mare), agenția C-C A. Pro
nosport calea Victoriei Nr. 9 și 
la casele Stadionului Republicii din 
bd. Haideți.

— Ieri, la Mediaș în meci a- 
mical Flacăra Mediaș a întrecut 
Flacăra Ploești cu 3 — 1 (3—1).
Au marcat: Fllip (2), Binder, res
pectiv Capoianu.

Voința—Rezervele 
(3—0). Punctele 

au fost înscrise
Urseanu, Pescaru, 

Pentru învinși a marcat

d? 
în
de
și

și Constructorul 
a revenit echipei 
de 5—3 Rezulta- 
surpriză și dove- 
buna pregătire a
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DENUMIREA | DATA | ORGANIZATOR j LOCUL

Finalele campionatelor individuale 
de tenis de masă ale R.P.R.

. 5. Concurs pe asociație
i 6. Concurs pe asociație

7. Concurs armă sport p'“ asociații
i 8. „Cupa 26 luni. “ cu s. 'e.ționate de asociații

9. Dinamoviada cu trădători proprii calificați
10. Concurs pe asociație
11. „Cupa Minerul’" cu echipe selecționate de aso

ciații
12. Campionatul școlilor medii P.T.T., C.F.R. și 

Trans.
13. „Cupa de cristal" cti trăgători invitați

22.V
27—29. V
10—12.VI
18—19.VI
15-25.VII

13—14.VIII

24—25.IX

24—25.IX
II—13.XI

Rez.Muncă
Voința
Flacăra 
Progresul 
Dinamo

Minerul

Minerul

Locomotiva
Dinamo

Cluj
Orașul Stalin
Pioești
București
Cluj
Lupeni

Petroșani

București
București

VELE
X Concurs de vele clasa Snipe cu echipaje invitate 17—24.V Constructorul București

ȘAH
1. Concurs pe asociație 2—5.II
2. „Cupa 16 Februarie"’ cu echipe invitate la Iași,

Constanța, Galați, Brăila, Pioești, București,
Craiova, Timișoara, Arad, Cluj, Orașul Stalin 1.1—13.11

3. Dinamoviada 1—15.IV
4. „Gupa Constructorul" cu participarea selecționa

telor asociației Progresul și Locomotiva 3—17.IV

Știința București

TENIS DE MASA

1. Concurs pe echipe cu asociațiile invitate din 
București

2. Cupa Minerul pe asociație
3. Concurs pe asociație
4. „Cupa 7 Noiembrie’" cu selecționate de asociații

11 — 16.11
6.III
9— 11.X
30.X—6.XI

TENIS DE CIMp
.1. „Cupa 26 Iunie" cu echipele Locomotiva C.G.A.

și Dinamo 19—26.VI
VOLEI

1. Cupa 16 Februarie cu selecționatele de asociație
2. Campionatul școlilor medii P.T.T., C.F.R. și

Transp. *
3. Concurs pe asociație
4. Dinamoviada cu echipe proprii calificate
E. Concurs pe asociație

16.1—6.11"

1-15.VI
8—10. VII
1- 15.VIII
8—11.XI

Locomotiva
Dinamo

Constructorul

Constructorul
Minerul
Flacăra 
Progresul

Progresul

Locomotiva

Locomotiva
Flacăra 
Dinamo 
Voința

Orașul Stalin

București

București
Petri la 
Pioești 
București

București

București

București 
Pioești 
Iași
Sibiu

NOTE ȘI COMENTARII
JOC DESCHIS

Această primă etapă a campio
natului categoriei A a subliniat 
multe lucruri interesante in legă
tură cu pregătirea și orientarea în 
joc a echipelor. Din numeroasele 
constatări tehnico-tactice asupra 
jocurilor, desprindem ca pe una 
pozitivă pe aceea a orientării că
tre un joc deschis — de atac — a 
echipelor Locomotiva Timișoara și, 
mai ales, Flamura roșie Arad. 
Faptul este îmbucurător și l-am 
dori confirmat pe parcursul aces
tui campionat și de alte echipe. 
Flamura roșie a condus de două 
ori în mec.u! inaugural de la Timi
șoara, dar nu s-a retras intr-un 
joc defensiv, dovedind și cu acest 
prilej că se orientează just, spre 
un fotbal cît mai ofensiv. Arădanii 
au continuat să joace deschis și au 
contribuit la menținerea pînă la 
urmă a interesului pentru joc. Lo
comotiva Timișoara, se știe din 
campionatul trecut, estg echipa 
care ? pus un accent deosebit pe 
apărare, deoarece acest comparti
ment era mai bun decît atacul. 
Jocul liniei de înaintare era în așa 
fel organizat — pe teren propriu 
sau în deplasare, în funcție de ad
versar — incit unul sau doi ata- 
canți activau mai mult ,p€ poziții 
defensive. De data aceasta, timișo
renii au o echipă mai echilibrată, 
linia de înaintare este sensibil a- 
propiată ca randament de apărare 
și echipa a început să practice un 
joc complet, cu accent pe ofensivă 
și tu pe jocul retrograd de apă
rare. Și această schimbare îmbu
curătoare este de reținut.

CU ADEVARAT GAZDE
Dacă echipa Avîntut Reghin n-a 

debutat cu o victorie în campiona
tul categoriei A, în schimb, acea
stă merituoasă formație și-a făcut 
un alt debut pentru care merită 
felicitări. Este vorba de comporta
rea sportivilor de la Reghin ca 
gazde.

Intr-adevăr, jucătorii echipei Pro
gresul București au fost plăcut im
presionați de primirea tovărășeas
că. pl nă de atenție, care li s-a fă
cu1 la Reghin. Este suficient să 
ar.'ăm numai unul din amănuntele 
pe care ni Ie-a semnalat jucătorul 
Florin Știrbei de la Progresul: 
ajunși noaptea tîrziu la Reghin, 
bucureștenii au constatat că sînt 
așteptați la gară de urr autobus 
care i-a dus la locul de cazare.

De altfel, în tot timpul șederii 
lor, jucătorii Progresului au fost 
înconjurați cu prietenie și atenție. 

TRICOURI PUȚINE, 
MARCAJ SLAB

Spectatorii de duminică de ia Di
namo ,-.u asistat la o scenă destul 
de neplăcută- unu! din jucătorii 
de rezervă ai Locomotivei Cons

tanța, Stâncescu, fiind introdus in 
joc în locul lui Beioglu, n-a avut 
tricou de aceeași culoare și a fost 
nevoie să-1... dezbrace pe coechi
pierul său. Grăbit să intre pe te
ren, Stăncescu a jucat cîteva mi
nute cu tricoul îmbrăcat pe jumă
tate... Nu mai vorbim de faptul că 
tricoul „împrumutat" era ud și 
plin de noroi. Este o mare lipsă 
a colectivului constănțean de a nu 
se fi îngrijit să aibă mai mult de 
10 tricouri de aceeași culoare.

O altă lipsă remarcată, de data 
aceasta în sarcina administrației 
stadionului Dinamo: terenul de joc 
a fost slab marcat, iar pe măsură 
ce s-a jucat, liniile de demarcație 
au devenit pur și simplu invizibile.

MAI MULTA ATENȚIE 
ECHIPELOR DE TINERET

Campionatul echipelor de tine
ret a avut un început promițător. 
Jocurile și comportarea generală 
a echipelor au confirmat necesita
tea unei astfel de competiții.

Jocul de la Cluj ne-a arătat 
însă, că echipelor de tineret tre
buie să li se acorde o grijă deose
bită. Iată două exemiple:

Echipa Locomotivei Tg. Mureș a 
sosit la Cluj la ora 13 cu 12 jucă
tori și fără treninguri (era destul 
de frig) și la ora 13.45 a intrat 
pe teren pentru a disputa meciul 
cu Știința Cluj, Este adevărat că 
mureșenii au reușit în acest 
joc un tur de forță: conduși cu 
3-0, au terminat la egalitate (4-4) 
dar cu prețul unor eforturi mari, 
care nu trebuie trecute cu vederea, 
mai ales că este vorba de elemente 
tinere, în plină dezvoltare.

In ceea ce privește rezultatul 
meciului, acesta se datorește mai 
mult jucătorilor Științei Cluj, care, 
văzînd că conduc cu 3-0, au soco
tit că partida este cîștigată și nu 
au mai insistat în joc. Această au- 
toîncredere este periculoasă și tre
buie combătută cu toată energia, 
mai cu seamă că ea s-a manifes
tat la jucători în formare.

CIND FLUIERI ÎNCET...
...provoci confuzie chiar în situa

ții în care decizia dată este justă. 
Asupra acestei chestiuni ar putea 
reflecta, mai ales arbitrul A. Maier 
(Lugoj), care — la un moment 
dat, în meciul dintre Dinamo Bucu
rești și Locomotiva Constanța — 
a sancționat just o poziție de „a- 
fară din ioc” a unui atacant con
stănțean. Dar, pentru că a fluierat 
prea încet, pe de o parte, iar pe 
de alta și pentru că jucătorii con- 
stărrfeni nu s-au oprit din acțiune, 
ci au tras la poartă mareînd, spec
tatorii au rămas cu impresia că 
arbitrul a pedepsit poziția de ,.a- 
fară din joc" după marcarea po
lului. In realitate, arbitrul fluie

rase, dar — cum spuneam — prea 
încet pentru a fi auzit și în tri
bune.

Desigur, nu sîntem pentru un 
fluierat exagerat de tare, folosit de 
unii arbitri, dar nu 6întem nici 
pentru un fluierat în surdină, care 
să nu țină seamă că și pe spec
tatori îi interesează opririle jocului.

PETRE GATU 
RADU URZICEANU

Mîine dimineață, cei mai buni ju
cători și jucătoare de tenis de ma
să din țară vor începe întrecerea 
pentru desemnarea campionilor in
dividuali ai R.P.R. pe anul 1955. 
Intîlnirile se anunță deosebit de in
teresante deoarece vor lua parte, 
pe lingă membrii lotului republi
can, și ceilalți jucători și jucătoare 
de valoare din țară. Astfel, alături 
de campionul actual al țării, ma
estrul sportului Matei Gantner, 
maestra emerită a sportului și 
campioana mondială Angelica Ro 
zeanu, maeștrii sportului Tiberiu 
Harasztosi, Toma Reiter, Paul 
Pesch, Mircea Popescu și Nicu 
Naumescu, vor mai concura pentru 
titlul probei de simplu bărbați și 
jucători cunoscuți ca Griinfeld, Pa
neth, Vladone, frații Garabedian, 
Bodi, Leker, Botner, Stan llie, He- 
gyesi precum și cîțiva dintre cei 
mai buni jucători de categoria a 
Il-a.

La proba de simplu femei, parti
dele sînt așteptate, de asemenea, 
cu nerăbdare. Gele mai bune jucă
toare se vor întrece pentru a de
semna pe aceea care va susține fi. 
nala probei cu Angelica Rozeanu, 
Campioana noastră cu acest prilej 
va juca pentru a 20-a oară ca să 
cucerească titlul de campioană a 
țării, pe care l-a cîștigat pînă a- 
cum de 19 ori. Dintre participante 
se remarcă maestrele sportului Șa- 
ri Szasz și Ella Zeller și jucătoa
rele Demian, Geta Strugaru, Ju
dith Grunwald, Luci Slăvescu, A- 
nita Babichian, Tira Catrinel.

Dispute interesante vor oferi, de
sigur, și meciurile din cadrul pro
belor de dublu. Astfel, la proba de 
dublu bărbați ies în evidență cu
plurile Reiter-Gantner și Harasz- 
tosi-Naumescu, iar la proba de du
blu mixt perechile Ella Zeller-Ma- 
tei Gantner și Șari Szasz-Toma 
Reiter. Angelica Rozeanu va juca 
împreună cu Mircea Popescu stit 
la proba de dublu bărbați cît și 
la proba de dublu mixt. La între
cerile de dublu femei prima șansă 
o are, fără îndoială, perechea An
gelica Rozeanu-Ella Zeller.

Ieri au început în sala Floreasca 
din Capitală primele întîlniri din 
cadrul concursului republican de 
categoria a II-a la probele indivi
duale.

Iată rezultatele tehnice mai im-» 
portante înregistrate: simplu femei: 
Pia Dumitrescu — Bathary 3-0, 
Takacs —- Albină 3-0; simplu băr-i 
bați: Bujor — Barasch 3-0, Leit
ner — R. Dancea 3-2, Hanig —» 
David 3-0, Zamfir — Seitan 3-1, 
Saiabalian — Dinu Grigore 3-0, 
Szoher — Bojogian 3-0, Gavriles- 
cu — Ferber 3-0; dublu femei: 
Tompa, Tolna — Silberman, Ba-» 
rasch 3-1, Vasilescu, Dumitrescu — 
Merkler, Stoica 3-1, Golopența, 
Magyari — Takacs, Laub 3-2, 
Tompa, Tolna — Gavrilă, Albină 
3-0, Vasilescu, Dumitrescu — Flei
schman, Munteanu 3-1; dublu mixt: 
Dumitrescu, Tulcea — Dima, 
Creangă 3-0, Tompa, Gavrilescu — 
Olteanu, Petrifălean 3-1, Pienescu, 
Ludu — Takacs. Spitz 3-2, Mer
kler, Hanig — Gavrilă, Seitan 3-0, 
Magyari, Bujor — Brădățeanu 
Leitner 3-0, Laub, Grunwald —• 
Valdman, David 3-1, Tolna, Za- 
dor — Albina, Stoan 3-0, Vasiles- 
cu, Andronache — Silberman. Na- 
zarbeghian 3-0; dubiu bărbați} 
Grunwald, Tulcea — Saiabalian, 
Nazarbeghian 3-0, Bujor. Șirlin- 
can —Stoian, Zamfir 3-0, Gavri
lescu, Zador — Dinu Grigore, Pe
trifălean 3-0, Hanig, Schlee —- 
Bernstein, Spitz 3-0.

Alte rezultate obținute: dublu 
mixt: semifinale: Merkler, Hanig- 
Laub. Grunwald 3-1. dublu băr
bați: Bujor, Șirlincan-Hanig, Schtee 
3-1, Gavrilescu, Zador-Grunwald, 
Tulcea 3-0; simplu bărbați: optimi 
de finală: Zamfir-Hanig 3-1, Saia- 
balian-LeiInes' 3-2, Gavrilescu-Szo- 
her 3-0, Bujor-Petrifălean 3-0: se
mifinale; Gavri'escu-Saiabalian 3-1.

★
Astăzi jocurile continuă între 

orele 9—13, iar mîine între orele 
9—13 și 17—21,30 tot în sala Flo
reasca.

Discuție in jarul cărții „Tenis de masă”
Inspecția de ten s de masă 

din CCFS împreună cu Editura 
Tineretului organizează astăzi 
de la ora 18 la sediul CCFS

din str. V. Conta nr. 16 o in- 
tîilnire între jucătorii de tenis 
de masă și autorii cărții „Te
nis' de masă", V. Marcu și T. 
Reiter.

INFORMAȚII l^onosport
In urma trierii și omologării bule tinelor depuse la concursul PRONOSPORT Nr. 9 (etapa din 6.111955) s-au 

Stabilit următoarele rezultate: '
Buletine depuse 237.401
Premiul I 57 buletine cu 12 rezultate exacte a cîte 1978 lei fiecare.
Premiul II 1035 buletine cu 11 rezultate exacte a cîte 120 lei fiecare.
Premiul III fiind sub 25 lei, conform regulamentului suma ce-i revine a fost alocată premiilor I și II.
Din provincie au obținut premiul I participant din următoarele orașe: Cluj 7. Hunedoara 5 Arad 4 Pio

ești 4, Orașul Stalin 3, Timișoara 3, Oradea 3, Baia Mare 2, Constanța 1, Galați 1, Suceava 1, Pitești 1 șl'din 
Regiunea Autonomă Maghiară 2.

. ★ _ . . ★ -ir
lata pronosticurile căpitanilor de echipă pentru etapa din 13 martie 1955: A =■ Mercea (Flamura roșie 

Arad); B — Apolzan (C.C.A.); c — Ene (Dinamo Buc.); D = Covaci (Loc. Tim.); E = Dr. Luca (Știința Clui): 
F ■= Marcu (Știința Junișoara); G - Paraschiva (Minerul Petroșani). H = Ghirling (Loc. Tg. Mureș); i = pereț
11’iacuia «j — riuui îiicfiiitJ wrașui oraiinj J
stanța); M = Vecsy (Avîntul Reghin).

I. Flamura roșie Arad — Flacăra Pioești
II. Progresul Buc. — Locomotiva Timișoara

III. Știința Timișoara — Știința Cluj
IV. Locomotiva Tg. Mureș — C.C.A.
V. Dinamo Orașul Stalin — Dinamo București

VI. Locomotiva Constanța — Minerul Petroșani 
VII. Gyori Vasas — Dorogi Banyasz (R.P.U.)

VIU. Legierd — Csepell Vasas (R.P.U.).
IX. Diosgydri Vasas-Dozsa Budapesta (R.P.U.).
X. Kinizsi Budapesta — Pecsi Dozsa (R.P.U.)

XI. Vasas Budapesta — Salgotarjani Banyasz
A. Empor Rostock — Dinamo Berlin (ROG)
B. Aktiwist Brieske Senft. — Einheit Dresden
C. Motor Zwickau — Rotation Babelsberg
D. Vorwărts Berlin — Rotation Leipzig

Meciul Voros Lobogo — Vasas Izzo disputîndu-se s 
lui intră primul meci de rezervă: Empor Rostock

București); L = Ispas (Loc. Con

tă, nu mai figurează în programul nr. 10. In locul 
Dinamo Berlin (R.D.G.).

A B C D E F G H I J K L M
1 2 1 2 1 1 1 X X 1 1 X 1
X 2 X X X 1 2 2 2 1 1 2 1
X x X X 2 1 X X 2 1 X X X
2 2 2 2 2 X 2 1 2 2 2 2 2
2 X 2 X 2 2 2 2 2 1 X 1 X
X 1 X 1 1 X 2 2 1 1 1 1 1
1 1 1 X 1 1 X X 2 1 X X 1
X 2 1 1 2 2 2 2 2 X 2 1 1
2 1 2 2 X 2 2 2 2 1 2 X 2
1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 X
1 2 X 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2
1 2 X X X X 1 X 1 1 1 1 1
X 1 X 1 1 X X 1 1 X X X X
1 1 2 2 X 1 1 1 1 X 1 1 1

FORMAȚIILE ECHIPELOR DIN 
R. P. UNGARA

Bd. Honved
Henrich — Palicsko, Lorant, 

Banyai — Bozsik — Kotasz — Bu- 
dai, Kocsis, Tichy, Puskas, Czi- 
bor.

Antrenor: Kalmar leno 
Salgotarjan

Olah — Kiss, Pona, Jedlicska — 
Szojka, David — Bablena, Opova, 
Csalki, Vasas, Teket.

Antrenor: Szucs Gyorgy.
Bd. Vasas

Kovalik — Sarosi, Font ha, Bodz. 
sar — Bundzsak, Karacsonyi — 
Raduli, Csordas, Szilagyi I, Be- 
rendi — Milosevics,

Antrenor: Barotj Lajos.
Vasas Izzo

Komaromi — Tun yogi, Varosi, 
Solyom — Kiradi, Tujes — Lelen- 
ka, Bukovi, Varnai. Dobo, Kovacs.

Antrenor: Dr. Kălocsay Geza. 
Dorogi Banyasz

Ilku I — Buzanski. Konya II, 
Bakonyi — Dacsev. Kinczel — Poz.

sonyi, Varga, I'ku II, Prohaszka, 
Palmai. Antrenor : Szabo Peter. 
Legierd

Garamvolgyi — Kaipuszta, Janc 
sik, Sipos I — Sipos II, Herbszt — 
Jagodics, Bârfi, Dombaii, Narai, 
Fischer.

Antrenor: KoMath Ferenc.
Pecsi Dozsa:

Krausz — Szocs, Kocsis, Hegyi-r 
Pleck, Schvara — Grozd'ics, Lehel 
Brada, Keszler, Kresz.

Antrenor: Orczifalvi Istvan 
Szombathelyi Lok.

Horvath — Nyiro, Tarr, Szol- 
losi — Kulcsar, Dombai — Papp, 
Bencsics. Czigony, Szakaly, Kola- 
samezky.

Antrenor: Kormendi Gyula
Bd. Kinizsi

Gulyas — Matrai, Kispeter, Dal- 
noki — Szabo, Dekany — Kertesz, 
Lang, Ombodi, Viileszsal. Feny- 
vesi.

Antrenor: Sos Karoly
Csepeli Vasas

Toth — Ughy, Mednyanszky,

Takacs — Csemai, Kleiban — Tota 
II, Sarvari, Keszthelyi, Gondoe, 
Povazsai

Antrenor: Kalloi Bela
Bd. Dozsa-

Henni — Rajna, Varhidi, Far
sa,ng — Barsartyi, Feller — Zsam- 
boki, Aspirany, Virag, Sz'usza. 
Toth.

Antrenor: Bukovi Marion
Gyori Vasas

Padotai — Karpati, Katmar II, 
Iozsa —- Fehevar:, Tamas — Dom- 
bos, Koos, Hegedus, Kalmar III, 
Palfy.

Antrenor: Jeny Rudolf.
Bp. Voros Lobogo

Fazekas — Kovacs II, Borzset, 
Lantos — Kovacs I, Zakaries — 
Sandor, Karasz, Hidegkttti, Molnar, 
Szimcsak.

Antrenor: Kemeny Tibor.
Diosgydri Vasas

Toth — Dudas, Torok, Kekesi — 
Pesti, Gyurik — Nagy, Viragh, 
Tiba, Szigeti, Bako.

Antrenor: Javor Pal.



Pentru unificarea tehnicii de vîslit 
în canotajul academic

Desigur că, s-ar putea lua în 
discuție mai multe aspecte ale pre
gătirii care trebuie efectuată cu 
vîslașii, însă ne vom limita să a- 
rătăm unele lucruri în legătură cu 
pregătirea tehnică. Locul și impor
tanța pregătirii tehnice în procesul 
de antrenament sint recunoscute — 
mai mult sau mai puțin — de toți 
antrenori: de canotaj academic, în 
linii mari ei fiind de acord că vîs- 
lașu' trebuie să-și formeze un ste
reotip dinamic al mișcării de vîslit, 
bine fixat. Insă. în momentul cînd 
se pune întrebarea ce anume fel 
de mișcare trebuie învățată de vîs- 
lași, părerile sînt diferite. Aceasta 
este dăunător progresului canota
jului. In ultimul timp însă, s-au 
făcut pași mari pe drumul amelio
rării acestei situații și mulți dintre 
antrenorii fruntași au început să 
aibă puncte de vedere comune, jn 
ceea ce privește tehnica. Ar fi ne
cesar să nu ne mulțumim cu unele 
aspecte izolate de acest fel și să 
se generalizeze această unificare a 
concepțiilor tehnice. Ca prim rezul
tat pozitiv ar fi formarea și în țara 
noastră a urnei școli reprezentative 
a tehnicii vîslitului, adică toți vis- 
lașii noștri să folosească aceeași teh
nică. Apare însă, condiția obligato
rie ca această tehnică să reprezin
te cu adevărat cea mai eficace și 
economică mișcare. Exemple de ast
fel de școli de rdsiit au fost văzute 
la campionatele europene de anul 
trecut, unde s.a observat că în ma
joritatea cazurilor, echipele acele
iași țări folosesc aceeași tehnică, 
formînd astfel o școală specifică

Cele mai reprezentative în a- 
ceastă direcție au fost echi
pele U.R.S.S., care în totalitatea 
lor (13 echipe) au vîslit — în 
ceea ce~ privește principiile de bază
— după aceeași tehnică. Deși echi
pele erau din colective și asociații 
diferite, cu antrenori diferiți, eile 
au dovedft că fac parte dintr-o 
școală superioară de vîslit, care a 
revoluționat vechile concept:: con
servatoare jn domeniul tehnicii. In. 
Icispînd di-’ti 1951, în fiecare an 
ne-am întîlnit și noi cu canotorii 
sovietici. Si putem spune că răsu
nătoarele lor succese se datoresc 
în foarte mare măsură tehnicii fo
losite (la campionatele europene, 
au cîștigat toate probele feminine 
și 8+1 și 4 + 1 h băieți). Din ob
servarea și filmarea acestei teh
nici. <im discuțiile purtae cu an
trenorii sovietici, ne-am dat seama 
că această mișcare se bazează pe 
prmcioiul naturaleții și al studie
rii științifice a procesului mecanic 
de efectuare a loviturii.

Am încercat să formulăm de
scrierea unei mișcări ca-e sase a- 
propie cît mai mult de mișcarea 
luată ca model — tehnica so’ (etică
— și care să poată ii adapta'ă cu 
ușurință la posibMităț+le actuale 
ale vîslașjlor noștri. Irr toamna 
trecută, în cadrul unui curs de re
împrospătare a cunoștințelor, a. 
ceastă mișcare numită „tehnica 
model" a fost prezentată antreno
rilor noștri, cu recomandarea să 
fie folosită de acum înainte ca sin
gura tehnică, jn care să fie instru. 
iți vîslașii. O parte din antrenori 
au lipsit de la acest curs, iar o 
parte nu sînt destul de convinși 
de necesitatea aplicării celor reco
mandate. Ar fi poate necesar ca 
atit comisia centrală, cît și inspec
ția de sporturi nautice să nu se 
limiteze să recomande, ci să im
pună o anumită linie de urmat în 
această direcție și — așa cum au 
fost obligați antrenorii de baschet 
și handbal să-și pregătească echi
pele dtapă anumite princip’i date
— fot așa și antrenorii de canotaj 
academic să fie obligați a pregăti 
pe vîslași înfr-o anumită tehnică. 
Pentru a veni în ajutorul antreno
rilor și vîslașilor noștri în învăța
rea tehnicii recomandate, redăm 
mai jos, pe scurt, descrierea ei. 
..Pentru ușurarea descrierii tehni

cii vom urmări ciclul unei lovi
turi, fixînd unele poziții mai carac
teristice, prin termeni simpli.

Poziția de terminare : In această 
fază, picioarele sînt întinse, cu 
musculatura relaxată. Trunchiul 
este ușor înclinat înainte, centura 
scapulară relaxată, spinarea fiind 
puțin rotunjită. Capul este ușor a- 
plecat in față. MîînHe sînt așezate 
liber, pe minerul ramei, care se 
găsește la 20—25 cm. de trunchi. 
Coatele sînt ușor depărtate spre la
teral si lăsate în jos. Articulația 
pumnului se găsește puțin sub ni
velul minerului, degetele mari 
prirrzîndu-1 de ios. Depărtarea în
tre mj-ni. 1—1*/ 2 palme. înălțimea 
minerului deasupra coapselor 1— 
1,5 cm. Inelul ram»i este presat >n 
furchet, pala ramei este răsucită.

Revenirea : Din poziția descrisă 
mai sus, vîslașul conduce minerul 
spre cîrrnă, astfel ca pala să ur
meze un drum paralel cu apa. Se 
petrece treptata întindere a brațe
lor și aplecarea trunchiului spre 
înainte. La trecerea minerului de 
genunchi, începe flexia membrelor 
inferioare. Laba piciorului prinsă 
în palonier ajută vîslașului să re
vină spre cîrrnă, găsind punct de 
sprijin jn cureaua palonieruluî. 
Trunchiul trebuie să fie pregătit 
pentru „prinsul apei" înainte de 
terminarea revenirii. In cazul unei 
executări corecte a mișcărilor de 
mai sus, viteza căruciorului se mă
rește ușor spre sfîrșitul revenirii.

„Prinsul" apei. La sfîrșitul re
venirii, cînd minerul trece deasu
pra palonieruluî, mina „interioară" 
realizează răsucirea palei. Această 
răsucire se realizează, cînd minerul 
începe să descrie o mișcare semi
circulară, (înainte — în sus, jn 
sus — înapoi). La începutul aces
tei mișcări, brațul extern se în
tinde complet, iar în a doua parte 
a semicercului se flexează foarte 
puțin din articulația cotului, in- 
troducindu-se pala ramei în apă, 
prin mișcarea „in sus — înapoi*.  
Această mișcare semicirculară se 
execută extrem de repede, im pri
mind palei elanul necesar. înain
tea „prinsului apei", mișcarea de 
revenire se înviorează, pentru a- 
cumularea unui elan de atac. Ca 
o consecință, viteza de revenire a 
palei crește progresiv către atac. 
Pentru realizarea elanului de atac, 
viteza de revenire a ramei și a 
căruciorului se mărește spre sfîr
șitul revenirii. Brațele execută 
semicercul de atac, în timp ce că
ruciorul își face ultima porțune 
din revenire. Pa'a trebuie introdusă 
în apă cu o viteză mai mare, de- 
cît viteza de mișcare a bărcii. In 
momentul atingerii apei cu pala, 
se execută o puternică împingere 
a picioarelor in palonier, care este 
corect executată cînd căruciorul nu 
se oprește în poziția limită a re
venirii. Trunchiul se înalță puțin, 
capul de asemenea. înaintea „prin
sului apei", genunchii nu trebuie 
depărtați prea mult, iar trunchiul 
nu se înclină lateral.

Trecerea prin apă. In timpul tre
cerii. brațele se flexează treptat, 
coatele mișcjndu-se la înălțimea 
minerului. iar articulația pumnului 
fiind in prelungirea antebrațului. 
Picioarele continuă împingerea pu
tem :că -n palonier. trunchiul con
tinuă ridicarea, trecind pină la ter
minarea loviturii prin poziție ver
ticală. Presiunea palei asupra apei 
trebuie menținută constant în de
cursul Întregii „treceri*  și pala să 
fie adîncită în apă pină la gft 
Pentru păstrarea presiunii constan
te a palei în apă, spre sfîrșitul 
trecerii prin apă. este necesar să 
se accelereze viteza de tracțiune a 
minerului și mișcarea de avint a 
truncl iului, suprapunind această 
mișcare cu un putern:c sprijin al 
picioarelor in palonier.

Degajarea. Fără a micșora forța 
de sprijin a palei in apă și con- 
tinuînd tracțiunea minerului către 
sine, vîslașul întinde complet pi
cioarele. Trunchiul trece de verti
cală cu 25—30 grade printr.o miș
care de elan. In același timp, bra
țele termină apropierea minerului 
de trunchi și înainte ca minerul Să 
se lovească de trunchi, îi imprimă 
o mișcare semicirculară (înapoi — 
In jos, în jos — înainte). Ir 
timpul acestei mișcări semicircu
lare, pala ramei iese din apă. E- 
xecuția mișcării se face foarte ra
pid, astfel că pala, parcă ar sări 
afară din apă. Răsucirea palei se 
face în partea a doua a mișcării 
semicirculare. In clipa ieșirii palei 
din apă, trunchiul se ridică, folo
sind ca sprijin mînerul, trece ușor 
de verticală și vîslașul ajunge din 
nou în poziția dfe terminare.

★
Numai după descrierea făcută 

mai sus, este greu să-ți imaginezi 
executarea unor lovituri, in condiții 
de concurs, dacă n-ai văzut vîslind 
echipele sovietice. Privind executa
rea corectă a tehnicii descrise, te 
impresionează ușurința și natura
lețea mișcării, viteza executării a- 
tacului, explozivi tatea- cu care se 
realizează trecerea prim apă. Ma
joritatea antrenorilor noștri i-au 
văzut însă pe vîslașii sovietici în 
timpul concursurilor Festivalului și 
le va fi mult mai ușor să interpre
teze just descrierea tehnicii, prezen. 
tată pentru a le servi ca un ajutor 
în procesul de instruire a vîslașilor.

SERGIU ZELINSCHI
— asistent la I.C.F. —

! Campionatul republican de schi
POIANA STALIN (prin telefon 

de la trimisul nostru). Marți dimi
neața s-a desfășurat pe pîrtiile de 
la Poiana Stalin ultima probă din 
cadrul campionatului republican de 
schi: 50 km. fond. Partic’panții 
s-au întrecut pe tm traseu închis 
de 25 km.

La capătul unui efort susținut 
Gheorghe Drăguș de la Casa Cen
trală a Armatei a terminat cursa 
pe primul loc și astfel și-a adju
decat titlul de campion R.P.R. pe 
anul 1955 la această probă. Per
formanța lui Gheorghe Drăguș este 
cu atit mai valoroasă, cu cit tim
pul înregistrat de el este mai btm 
cu 4 min. 7 sec. decît timpul pre
văzut pentru îndeplinirea normei de 
maestru, după noile norme de cla
sificare.

O comportare frumoasă a avut’ 
și reprezentantul asociației Voința, 
Mircea Drișcu, care s-a clasat pe 
locul trei înaintea unor concurenți 
de valoare.

Fondiștn dinamoviști ar fi putut 
obține timpuri mai bune dacă an
trenorul acestora nu ar fi calculat 
greșit ceara. Fondistul I. Sumedrea 
(Dtnamo) unul dintre preiendenții 
principali la primele locuri, greșind 
traseul, a fost nevoit să abando
neze. Un fapt negativ a fost nu
mărul redus de concurenți. Astfel 
la startul probei de 50 km fond 

s-au prezentat numai nouă concu
renți, dintre care trei au abando
nat...

Iată acum și ordinea sosirii la 
această probă :

1. Gh. Drăguș (C.C-A.) campion 
R.P.R. 3 h 02,43; 2. Gh. Olteanu 
(Dinamo) 3h. 07,21: 3. Mircea
Drișcu (Voința) 3h, 24,30 ; 4. FI. 
Lepădatu (C.C.AJ 3h. 26,13; 5. L 
Miloiu (Metalul) 3 h, 27,28 ; 6. 
Aurel Chițu (Voința) 3F. 41.50.

TUDOR VORNICU

In R. D. Germană a fost construită 
prima trambulină artificială de schi 

din lume
Anul acesta, și in Republica De

mocrată Germană iama a fost mai 
săracă in zăpadă decit in ceilalți 
ani. Dar iată că schiorii din Re
publica Democrată Germană, avind 
concursul unui grup de tehnicieni, 
au găsit o soluție, cu care au pu
tut să înlocuiască zăpada. Acea
stă soluție constă In confecționa
rea unor planșe de lemn legate in 
așa fel. incit să aibă multă elas
ticitate. Pe aceste planșe, schiu- 
rile unse cu un preparai special 
alunecă cu aceeași iuțeală ca și 
pe zăpadă.

La Oberhof, renumita stațiune 
de iarnă din R.D. Germană, a fost 
construită prima trambulină artifi
cială pentru sărituri la schi, din 
lume. De la 21 decembrie 1954, 
cină a fost inaugurată această 
trambulină și pină azi, au fost or
ganizate aci zeci de concursuri, in 
cadrul cărora schiorii germani au 
avut prilejul să-și continue antre
namentele și să-și îmbunătățească 
necontenit tehnica. Pe această 
trambulină se pot face antrenamen
te în tot timpul anului și se pat 
efectua sărituri pină la 48 m.

In fotografia din stingă, un tl- 
năr schior german își ia avint pe 
pîrtia de lansaj. In fotografia din 
dreapta, schiorul lansat de pe o 
trambulină artificială este în plin 
zbor. El nu are nici o grijă pen
tru că știe că pîrtia de aterizare, 
nu-î va provoca nici un accident.

Comunicatul comisiei de organizare 
a Spartachiadei de iarnă a satelor

1. Din cauza condițiilor atmo
sferice nefavorabile (lipsă de ză
padă) nu s-au desfășurat în toate 
regiunile concursurile de schi și 
săniuțe prevăzute în regulament 
pe etapă de comună, centre de co
mună, raioane și regiuni. Etapa fi
nală la schi nu se mai organizea
ză.

In regiunile unde a căzut zăpa
dă se vor face noi înscrieri pentru 
etapa pe comună la schi și săniu
țe și se vor desfășura concursurile 
respective.

2. Comisiile regionale, raionale

Pregătirile echipelor de
GALAȚI. — Antrenamentele ce

lor două echipe locale Dtnamo și 
Locomotiva se desfășoară cu regu
laritate. Recent, ele au susținut 
meciuri de verificare cu o aceea
și echipă, Recolta Galați. Loco
motiva a cîștigat cu 4—1, Dinamo 
cu 2—0.

Pentru echipele gălățene se pu
ne însă problema terenului pe 
care se vor disputa partidele de 
campionat. Terenul Portul Roșu 
este în reparație și nu se știe 
dacă se va putea juca pe el îna
inte de trei luni. A fost începută 
amenajarea unui alt teren, dar 
nici acesta nu va fi gata la tim
pul oportun. Astfel că este pro
babil ca ambele formații să-și 
dispute meciurile Ia Brăila, (co
respondenți A. Schenkman și Gr. 
Birsan).

FOCȘANI. — Echipa Progre
sului și-a început de mult antre
namentele sub conducerea antre
norului Alexandrescu. Recent Pro
gresul a jucat cu Voința din lo
calitate și, după trei reprize a 30 
minute, a cîștigat cu 6—0, prin 
punctele marcate de Vilceanu (3), 
Stoenescu, Rotenstein și Carama- 
lău. Echipa dispune de următorul 
lot de jucători : Brînzan, Gaiță și 
Bordei (portari), Hoisan, Mitrea. 
Tolea, Cristea (fundași), Stoenes
cu, Pană, Rotenstein (mijlocași), 
Caramalău, Firigescu, Stoica, Ni- 
culescu, Vîlceanu, Arbore, Simone 
și Mărglneanu (înaintași). (co
respondent Vasile Anghel).

MORENI. — Flacăra a susținut 
primul joc de verificare acum două 
săptămîni, în compania echipei a 
doua combinate cu juniori. Apoi, 
a jucat cu Flacăra G.R.T. Moreni 
— din campionatul regional — 
în două reprize a 30 minute. Scor 
final: 3—0 (1—0). Echipa s-a 
comportat mai bine, avînd o pre
gătire superioară, în cel de al trei, 
iea med, cu Flacăra Ploești (tine
ret). De data aceasta, s-a jucat un 
meci complet. Punctele au fost 
marcate de Tocan și Vafan. Fla
căra Moreni a dovedit o bună pre
gătire fizică, însă a arătat lipsuri 
tehnice și în omogenitate, asupra 
cărora și-a îndreptat apoi atenția 
antrenorul C. Humis.

Din lipsă de preocupare din 
partea îngrijitorilor și de control 
din partea colectivului, terenul de 
antrenament se prezintă într-o 
stare proastă și nu se poate juca 
pe el. Cimpul de joc trebuie gre
blat și tâvălugit; în plus, împrej- 

și cele comunale nu se vor dizcJJ 
va după etapa finală a Spartachia. 
dei. Ele rămîn constituite, iar în 
comunele și satele unde n>u au lu
at încă ființă, se vor constitui și 
își vor continua activitatea îrr ac
țiunile sportive ce vor începe in lu
na aprilie în cinstea celui de al 
V-lea Festival Mondial al Tinere
tului și Studenților de la Varșo
via.

COMISIA CENTRALA DE 
ORGANIZARE A SPARTA- 
CHIADEI DE IARNA A 

SATELOR

fotbal din categoria B
muirea terenului trebuie complet 
refăcută, (corespondent Paul An
drei).

T. SEVERIN. — Intr-un joc da 
antrenament cu Metalul S.R.N., 
Locomotiva a avut o comportare 
destul de bună, cîștigînd cu 6—1. 
prin punctele marcate de Vlad, 
Cristanovici, Hiitl, Biolan și Croi- 
toru (2). Locomotiva (antrenori: 
Mihăilescu și Pîrjol) are următo
rul lot: Andrei, Mităchescu (por
tari), Cătănescu, Sbîrcea, Moțica; 
Drăgulici, Ghiță (fundași), Glă- 
meanu, Hiitl (mijlocași), Vidan, 
Zaharia, Ludwig, Cristanovici, 
Vlad, Biolan, Pistrițu, Croitoru 
(înaintași).

SATU MARE. — Echipa Pros 
greșul se antrenează intens sub 
conducerea antrenorului Isac Glass- 
mann, care caută să pună îrt 
practică toate cele învățate în ta
băra de la Bistrița. Activitatea de 
pregătire tehnică este îmbinată cu 
munca educativă. Participarea la 
ședințe este de sută la sută. Lotul 
cuprinde următorii jucători: Oros- 
zi, Pintea și Veron (portari), Mu- 
reșan, Deszi, Ianaciovici, Suta 
(fundași), Olah, Mandi II, Iacob 
(mijlocași), Tudor, Ferenczi, Mol
nar, Niculescu, Ambruș, Candrea 
C-, Graban și Mathi (înaintași). 
Ultimul este un junior care s-a 
impus în campionatul de anul tre
cut. (corespondent N. Bara).

ARAD. — La Locomotiva se a- 
cordă o mare atenție pregătirii 
In vederea campionatului. „Trebuie 
să ne pregătim foarte serios —■ 
ne-a spus antrenorul Slivăț — de
oarece seria noastră este cea mai 
puternică, dată fiind valoarea e- 
chipelor participante (Progresul 
Oradea, Metalul C. Turzii, Metalul 
Hunedoara, Metalul Reșița, Me
talul Baia Atare etc.)*.

Locomotiva a procedat la îm
prospătarea lotului primei echipe 
cu elemente tinere care corespund 
așteptărilor. Datorită lor vor fi li
chidate multe din lipsurile remar
cate tn campionatul trecut, în spe
cial ineficacitatea atacului.

Lotul feroviarilor cuprinde pe 
următorii: Demșoreanu și Deme- 
ny (portari), Izghireanu, Mădără" 
șan, Popescu, Docmanov și Flo-t 
rescu (fundași), Tudoroiu, Stan, 
Tomescu, Blaj, Cilan (mijlocași). 
Ciurdărescu, Tigăniuc, Ciocănete, 
Izrăilă, Petz și Negru (înaintași)*  
(corespondent L. Walkersdorfer).



Ua Sirbu a realizat un nou recoid la „armă liberă
- ț-e poligoanele „Gheorghe Vasi- 

lichi“ și Dinamo au avut loc zilele 
trecute întrecerile de tir armă libe
ră și armă sport 3x20 focuri or
ganizate în cadrul „Cupei 8 Mar
tie". ■

La acest concurs au participat 
numeroase trăgătoare fruntașe din 
Ctpitală, ceea ce a asigurat între
cerii un succes deplin. Buna pre
gătire dovedită de trăgătoare, pre
cum și valoarea apropiată a tutu
ror concurentelor au făcut ca în
trecerile să s© ridice la un înalt 
nivel tehnic. A avut loc o luptă 
strînsă iar rezultatele înregistrate 
au depășit așteptările la acest în
ceput de sezon competițiorjal.

Luptînd cu toată atenția pentru 
a-și depăși adversarele directe care 
obținuseră înaintea sa rezultate 
remarcabile, maestra sportului Lia 
Sîrbu a reușit să-și înscrie numele 
printre cîștigătoarele competiției 
organizate în cinstea Zilei Inter
naționale a Femeii. Mai mult, re
zultatul obținut de Lia S’rbu la 
armă liberă 3x20 focuri (567

La Poiana Stalin an început 
campionatele republicane de schi la juniori
POIANA STALIN, 9 (prin tele

fon de la trimisul nostru).
Azi dimineață (N.R. ieri) au în

ceput la Poiana Stalin întrecerile 
pentru campionatul republican de 
juniori. Din rezultatele obținute la 
fiecare probă reiese lupta dusă de 
fiecare concurent pentru a obține 
un loc cît mai bun în clasamentul 
probei. Cu toate că condițiile de 
concurs au fost dificile — în tim
pul probelor de fond a plouat, iar 
în timpul desfășurării probei de 
slalom uriaș, ceața groasă a îm
piedicat obț ncrea unor rezultate 
mai bune — concurenții au luptat 
cu o deosebită dîrzenie și voință 
pentru obținerea unor performanțe 
valoroase. Iată rezultatele înregis
trate ;

FOND 10 KM.: LI. Learrtpă 
(Voința) 56’23”; 2. I. Rășină (Me
talul) 56’43”; 3. A. Ziider (Fla

Pri'ul concurs de scrimă pentru începători 
organizat în Capitală

Colectivul sportiv Voința Lemn- 
mobilă a organizat în sala Știința 
I.C.F. un concu j de scrimă des
chis începătorilor. Este prima ac
țiune de acest fel, organizată în 
ultimii ani în Capitală, de un co
lectiv sportiv. Inițiativa secției de 
scrimă de la Voința Lemn-mobilă, 
secție organizată în acest an, me
rită să fie evidențiată și dată ca 
exemplu pentru toate celelalte co
lective sportive bucureștene.

Este negativ faptul că cele mai 
multe dintre colectivele invitate să 
participe la acest concurs al înce

In cadrai „Cupei 8 Martie”

puncte din 600 posibile) reprezintă 
un nou record al țării noastre la 
această probă. Performanța sa este 
deosebit de valoroasă întrucît de
pășește cu 8 puncte vechiul record 
al țării și mai ales pentru că a 
fost reaiizată în timpul perioadei 
pregătitoare.

Celelalte rezulta e sînt remarca
bile. $1 Felicia Iovănescu și Ana 
Dubaș au reușit rezultate care de
pășesc vechiul record. Tot atît de 
valoroase sînt și performanțele ob
ținute de trăgătoarele participante 
în proba de armă sport 3x20 
focuri.

lată rezultatele tehnice: armă li
beră 3x20: 1. LIA SIRBU (Pro
gresul) — 567 p., 2. Felicia lo- 
vănescu (Progresul) — 562 p., 3. 
Ana Dubaș (Flamura roșe —561 
p.; armă sport 3x20: Sibile Gă- 
mănescu (FL roșie) — 480 p., 2. 
Elena Ton (Progresul) — 450 p..
3. Stefania Tudor (FL roșie) — 
449 p.

P. I mb r eseu 
corespondent

mura roșie) 56’46”; 4. Gh. Bă- 
descu (Progresul) 57’32”. 5. I. 
Muscoiu (FI. roșie) 58*27 ”; 6. I. 
Ducaru (Metalul) 58’42”.

pătorilor n-au înțeles importanța 
lui și ca atare nu au prezentat 
concurenți.

Singurele colective care au avut 
reprezentanți în această întrecere 
au fost Voința Lemn-mobilă ți 
Știința I.C.F.

Iată rezultatele înregistrate:
1. Cotlear (Voința), 2. Gher- 

culescu (Știința I.C.F.), 3, Ionescu 
(Voința), 4. Pălădescu (Știința 
I.QF.), 5. Nicolau (Știința I.G.F),
6. Baravache (Știința I.G.F.), 7.
Georgescu (Știința LG.F.), 8. An- 
toniu (Voința).

5. KM. JUNIORI: 1. Gh. Cin- 
cu (Rez. Muncă) 34’50”; 2. D. 
Mirean (Loc.) 35’27”; 3. Gh. Voi- 
cu (Dinamo) 36’28”; 4. Gh. Neac 
(Rez. Muncă) 38’16”; 5. Sorin
Scurtu (Dinamo) 39’02”; 6. Gh. 
Ciobanu (Dinamo) 41’02”.

SLALOM URIAȘ JUNIORI : (33 
porți): 1. N. Iovici (Fi. roșie)
1:56,9; 2. H. Hanisch (FI. roșie) 
1:58,7; 3. Gunter Lipliarth (FI. ro
șie) 2:00,5; 4. Simion Vintiflă (Rea. 
Muncă) 2:01,3; 5.—6. A. Cristian 
(Știința) și P. Clinei (Progresul) 
2:04,4.

Proba de SLALOM URIAȘ JU
NIOARE a fost eîștigiată de Ma
ria Cristoloveanu (Dinamo).

T. VORNICU

Concirsyl international
de patinaj a:tsiic &e la hsma

MOSCOVA ț Agerpres). — 
TASS transmite :

Pe patinoarul „Dinamo" din 
Moscova au început la 8 martie 
întrecerile din cadrul concursului 
internațional de patinaj artistic, 
la care alături de patinatorii so
vietici participă cei mai buni spor
tivi din R. P. Ungară, R. D. Ger
mană, R- P. Polonă și R- Ceho
slovacă. La această competiție iau 
parte campionii europeni Mariane 
și Laszlo Nagy (R. P. Ungară), 
premiă- ții campionatelor europene 
Vera Suhankova și Zdenek Dole- 
zal (R. Cehoslovacă), campionul 
R. P. Unga-e Istvan Szenesz, cam. 
pionul R. Cehoslovace, Karol Di
vin și campionii Uniunii Sovietice, 
Tatiana Lshareva și Igor Parsian- 
țev — ta total peste 40 de patina
tori.

In prima xt s-au disputat pro
bele impuse rezervate bărbaților. 
Au concurat 21 de patinatori, fie
care av’nd de executat crte șase 
figuri impuse. Primul loc a re
venit sportivului cehoslovac Ka
rol Divin care a totalizat 97.6 
puncte. Locul doi a fost ocupat de 
Istvan Szenesz (R. P. Ungară) cu 
84,4 puncte, iar pe locul trei s-a 
clasat Igor Persianțev (U.R.S.S.) 
cu 74.2 puncte.

Lokomotive Leipzig 
C- W. K. S. Varșovia 2-2
LEIPZIG (Agerpres). A.D.N. 

transmite: In cadirul manifestărilor 
sportive organizate cu prilejul Tîr- 
guliui internațional de la Leipzig, 
ta localitate a avut loc întîlnirea 
internațională de fotbal dintre echi
pele „Lokomotive" Leipzig și 
C.W.K-S. Varșovia. Jocul a luat 
sfîrțiit cu un rezultat de egalitate: 
î-2.

■ La Moscova s-au desfășurat în- 
fcrecerile celor mai bune echipe so
vietice de polo pe apă. Victoria a re
venit echipei clubului sportiv central 
al Ministerului Apărării U.R.S.S. care 
a totalizat 13 puncte din 14 posibile. 
Sportivii militari au obținut 6 victo
rii, dintre care una cu scorul de 5-2 
asupra echipei Dinamo clasată pe lo
cul al doilea. (Agerpres).

S Recent a luat sfîrșit campiona-, 
tul de șah al Jugoslaviei. Ih ultima 
rundă, partida decisivă dintre Kara- 
klajici și Gligorici s-a terminat re
miză. Iată clasamentul complet al 
campionatului: 1. Karaklajici 12 p.. 
2. Gligorici 11 p.; 3—4. Ivkov, Rabar 
10* 1/, p.; 5—6. Matanovlci, Milici 10 p.; 
7—9. Bertok, Matulovici, Trajkoviei, 
•’A p.; 10—11. Djurașevici, Ianosevici 
9 p.; 12. Udovcici S’/2 p.; 13—14. Bod- 
ganovici, Segi 7 p. 15—16. Puc, Seme- 
deravak S’/s P- Lukici 5 p.; 18. 
Vospemik 4 p.

K La Minsk, capitala Bielorusiei au 
hiat sfîrșit Întrecerile pentru cam
pionatul unional de tenis de masă. 
Titlurile de campioni au fost cuce
rite de sportivii estoni Eveline Les tel 
(femei) și Alfred Frants (bărbați)- In 
proba de dublu bărbați victoria a re
venit cuplului Frants— Kanep iar la 
dublu mixt titlul de campion a fost 
cucerit de Frants-Saar. (Agerpres).

■ Ziarul belgian „Les Sports“ a 
alcătuit un clasament al celor mai

Campionatul de șah al U.R.S.S.
MOSCOVA (Ageripres).— TASS | 

transmite:
La 8 martie s-a desfășurat la 

Casa centrală de cultură a ferovia
rilor d’in Moscova cea de a 15-a 
rundă a finalei campionatului de 
șah al U.R.S.S. Interesul specta
torilor s-a îndreptat mai ales că
tre partidele importante pentru 
primele locuri ale clasamentului : 
Taimanov-Botvinik, Smîslov-Kan și 
Korcinoi-Gheller

Taimanov și Botvinik au ales un 
sistem original în deschidere. Albul 
avea un pion izolat în centru, dar 
iu compensație piesele sale ocu
pau poziții bune, cu perspective 
de atac. Cu toate acestea, Taima
nov n-a putut să-și realizeze pla
nul, deoarece campionul mondial 
ți-a regrupat forțele, parînd la 
timp amenințările directe ale par
tenerului său. După o serie de 
simplificări, la mutarea 32 cei doi 
mari maeștri au căzut de acord 
asupra remizei.

Partida Smîslov-Kan a dat loc 
unei subtile lupte de manevre ți 
mult timp a fost greu de stabilit 
de partea cui se află avantajul. La 
mutarea 26 Smislov a sacrificat un 
pion, cîștigînd apoi doi. Tentati
vele lui Kan de a restabili ega
litatea materială au rămas zadar
nice. La întrerupere, Smislov îți 
păstrează superioritatea și are șan
se tie cîștig.

In partida oi Ghelter, maes
trul Korcmoi a reușit să cîștige 
la incețut un pion. Se părea că 
șahistul din Leningrad va cîștiga

Echipa de volei Spartak Kiev
va susține mai
MOSCOVA (Agerpres).— TASS 

transmite:
Răspunzînd invitației arganiza-ți- 

iilor sportive din India, la 8 mar
tie a părăsit Moscova plecînd spire 
Calcutta, echipa masculină de vo
lei „Spartak" din Kiev, Din echipă

PE SCURT
bune echipe de polo pe apă din lu
me, clasament alcătuit nu numai prin 
prizma rezultatelor obținute, ci și 
calităților tehnice și tactice ale 
echipelor. Pe primul loc se află echi
pa R. P. Ungare, pe locul al treilea 
echipa Uniunii Sovietice, iar pe locul 
10 echipa R. P. Rojmîne, care se află 
înaintea Belgiei, Argentinei, Franței, 
Austriei, Africei de Sud și a altora.

8 Pînă la 28 februarie, comitetul 
internațional olimpic a primit pro
puneri pentru organizarea Olimpiadei 
din I960, din partea următoarelor 
orașe: Budapesta, Roma, Lausanne, 
Squaw Valley (California), Bruxelles, 
Detroit și Tokio. Pentru organizarea 
Jocurilor Olimpice de iarnă, au fost 
introduse cereri din partea orașelor: 
Innsbruck, Garmisch-Partenkirchen 
și St. Moritz.

g? Cercurile sportive din orașul 
Kleipeda au sărbătorit aniversarea a 
70 ani de la nașterea cunoscutului al
pinist lituanian Ludas Alseika. Alsei- 
ka a efectuat primele sale expediții 
turistice cu 45 ani în urmă. De atunci 
el face cu regularitate ascensiuni în 
munții Uniunii Sovietice. Numai în 
ultimii 2 ani, Alseika a fost în Ukrai- 
na și Urali în Kazahstan și Trans - 
caucazia. Cel mai. bătrîn alpinist din 
Lituania este profesor de geografie 
la institutul agronomic din Kleipeda.

(Agerpres) 

partida, dar, după cîteva mutări, 
aspectul luptei s-a schimbat brusc. 
Gheller a dezlănțu.t un atac pu
ternic împotriva regelui aib, ră
mas în centrul tablei. La mutarea 
43, Korcinoi s-a recunoscut învins.

Marele maestru Keres a jucat 
excelent partida sa împotriva lui 
Scerbakov, repurtînd victoria. Ma
estrul Ilivițki din Sverdlovsk s-a 
întîlnit cu tînărul maestru Spasski 
și a ajuns chiar din deschidere 
Intr-o poziț:e avantajoasă. In con
tinuare Spasski a jucat însă foar
te precis și la mutarea 26 partida 
a fost consemnată ca remiză. Tot 
remiză s-au terminat partidele Li- 
sițîn - Petrosian și Mikenas-Anto- 
șin.

La partidele întrerupte Furman 
are un turn în plus la Simaghin, 
Flohr avantaj material in fața lui 
Averbach și Kotov doi pioni mai 
nrutt la Borisenko.

Aseară s-a disputat runda a 
XVI-a.

Numai trei partide s-au termi
nat în primele cinci ore de joc. 
Spasski a cștigat intr-un stil stră- 
tacf. la Taimanov. iar Gheller ia 
Ltsițta. După o luptă agitată par
tiția Smislov — Furman a fost con
semnată remiză. Celelalte întîlniri 
ale rundei au fost întrerupte.

In felul acesta configurația pri
melor locuri ale clasamentului este 
următoarea:

Gheller 10*/j  p.; Smislov 10 p. 
(1); Spasski 10 p.; Botvinik 9'/i (1); 
Petrosian 9 (1); Taimanov 9;
Keres 87, p. (1).

multe jocuri in India
fac parte maestrul emerit al spar
tului Mihail Pimenov, maeștrii 
sportului Arnold Moiseenko, Iurii 
Savcenko, Iurii Saiko și alții.

Voleibaliștii sovietici vor susține 
mai multe întîlniri prietenești cu 
diferite echipe indiene d'e volei;

■ .Cunoscutul șahist maghiar Szabo 
Laszlo a părăsit la 2 martie Buda
pesta, plecînd cu avionul în Argon- 
ttna, unde va participa la marele con
curs internațional de șah de la Mar 
del Plata.

8 Cinci jucători din echipa F. C. 
Austria, de mai multe ori campioană 
de fotbal a Austriei, au declarat gre
vă, refuzînd să joace meciul de cam
pionat împotriva echipei LASK. Mo
tivul este de ordin material: patronii 
clubului au refuzat să le plătească 
sumele contractate pentru meciurile 
pe care le-au susținut în timpul 
iernii în America de Sud.

E La campionatele mondiale de 
scrimă pentru juniori, care se vor 
desfășura la Budapesta, programul 
este următorul: 8 aprilie — floretă 
femei, 9 aprilie — floretă bărbați, 
10 aprilie sabie — bărbați.

£3 Echipa de hochei pe gheață a 
orașului Budapesta va întreprinde 
între 12 și 17 martie un turneu în R. 
Cehoslovacă. Hocheiștii maghiari vor 
juca la Bratislava, Opava, Pardubice 
și alte orașe din R. Cehoslovacă.'

Î3 Recent, a început la Budapesta 
campionatul districtual de fctbal. In 
această competiție participă 1129 echi
pe cu un efectiv de peste 20.000 ju
cători care-și dispută în' îi etatea în 69 
serii.

tatorii
Președintele C.C.F.S. din orașul Zalău, tov. Georgescu, este de părere că spec- 
care nu susțin echipa sa favorită nu au ce căuta în sala de sport a ora*””*1nu susțin echipa sa favorită nu au ce căuta în sala de sport a ora=””':

OQÂ STATI 'iMÂUMTR.O sf 1 
V.MtTi cO AJOÎ,... OlZi TiWETj 
CU ĂIA STATÎ * ‘ ’

In organizarea (!) colectivului sportiv Locomoti. a-Craiova s-a desfășurat un concurs 
, tir care a început cu o oră și jumătate mai tîrziu, în condiții necorespunzătoare 
(murdărie, frig), ca sa nu mai vorbim că participanții înșiși au trebuit să-și aducă
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tele se taa la oficiile poștale prin las tarii poștali ți diluzorii voluntari din Întreprinderi,


