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^niînmii muhice
Păstrez cea mai

(dimineaja și 
antrenamentele 
mod științific, 
bine întocmit, 
toate antrena-

Numeroasele deplasări peste 
hotare mi-au dat putința să cu
nosc echipele multor țări de pe 
continent, să leg prietenii cu 
coechipierii lor și, totodată, să 
schimb, să-mi înnoiesc metode
le de antrenament- Fiecare de
plasare este o amintire...Dar cea 
mai frumoasă dintre ele a fost 
deplasarea la Kiev, în luna iu
lie a anului trecut. In capitala 
Ucrainei Sovietice, intr-un ba
zin minunat, echipa de polo a 
țării noastre a pierdut cu 7—1 
în fața puternicei echipe a U- 
niunii Sovietice. Am pierdut, 
dar am acumulat in schimb o 
prețioasă experiență. In jocurile 
comune de antrenament, care au 
urmat întllnirii oficiale, am re
ținut o sumedenie de lucruri 
noi, interesante și folositoare. 
Selecționata U.R.S.S. s-a pre
gătit sub conducerea antreno
rului de stat Ușakov. Ținute de 

> două ori pe zi ,J'~' ‘~
după-amiaza), 
au decurs în 
după un plan 
De 'notat că la 
mentele efectivul a fost com
plet și, mai ales, că jucătorii au 
respectat cu strictețe sfaturile 

i antrenorului Ușakov. De altfel, 
! disciplina în cadrul echipei so- 
1 vietice m-a impresionat deose

bit de mult și o consider exem
plară. Echipa este un colectiv 
bine sudat, cu o pregătire mo
rală și de voință deosebită. Zi
lele pe care le-am petrecut la 
Kiev, laolaltă cu jucătorii de 
polo din echipa Uniunii Sovie
tice le-am folosit tocmai pentru 
a învăța cît mai multe lucruri 
care aveau să-mi fie folosiloa- 

'■ re. Am constatat cu acest pri
lej că „secretul" succeselor ob
ținute de echipa de polo a U- 
niunii Sovietice constă nu nu
mai în faptul că jucătorii sînt

Li cinstea zilei
Luna Prieteniei Romîno-Sovieii- 

ce, devenita tradiție sonmpă po
porului nostru, este sărbătorită 
cu enhizjasm și de sportivi. Un 
concurs de orientare turistică, o 
competiție organizată de elevii unei 
școli din Focșani și o chemare la 
întrecere, fată despre ce ne-au scris 
corespondenții noștri...

UN CONCURS DE ORIENTARE 
TURISTICA...

Intre Tapia-Maguri-Cireșu-Gărvoj- 
dia s-a desfășurat record un con
curs de orientare turistică, gradul
II. Concursul, organizat de Biroul 
Local de Turism și Excursii din 
Tîmișoâirâ, în cinstea zilei de „7 
Noiembrie, s-a bucurat de o par
ticipare numeroasă: 54 echipe. 
Primele trei sosite s’hf Flamura 
roșie ,,Ion Fonaghi", Progresul In- 
stiitiitiil de..........“ ’ ' ~
cultatea de

Medicină și Știința Fa- 
Electrotehnică.

Sever Șerban 
corespondent

CEA MAI BUNACARE-I
ECHIPA A ȘCOLII?

Desigur că această întrebare 
și-au pus-o mulți dintre elevii 
școlii medii de 10 ani „Unirea" 
din Focșani, atunci cînd s-au în- 

. scris în competiția organizată de 
sfatul sportiv al școlii. Tocmai de 
aceea, întrecerile ia cele cinci dis
cipline sportive ale competiției — 
fotbal, volei, baschet, atletism și 
gimnastică — vor fi viu disputate 
și vor da cel mai bun răspuns.

Adalbert St ane seu

frumoasă amintire

buni înotători. Ei au un nivel 
tehnic ridicat, o pregătire fizică 
excelentă, consecință a modu
lui disciplinat și organizat in 
care se pregătesc, și de aici 
puterea de luptă care le-a adus 
numeroase victorii in fața celor 
mai bune echipe ale continentu
lui. Am căutat să aplic aceste 
învățăminte de îndată ce am 
sosit în țară, și roadele pe care 
le-am cules împreună cu echipa 
reprezentativă au fost din cele 
mai bogate. Deplasarea pe care 
am făcut-o la Kiev a fost pen
tru mine cea mai f-umoasă. De 
ea mă leagă cele mai plăcute 
amintiri, dar, mai ales, di aici 
am avut cele mai multe de în
vățat. Voi fi oricînd bucuros să 
mă întilnesc cu vechile m ie cu
noștințe, jucătorii de polo so
vietici.

ADALBERT STÂNESCU — 
maestru al sportului, jucător în 
echipa de polo Flamura roșie 

Industria Linii, Timișoara

de 7 Noiembrie
Competiția,, icare a și început, 

este un mwuwiat prilej de afirmare 
a celor ta tentați, precum și o do
vadă a felului cum întimpiuă e- 
levii acestei școli zkta de „7 No
iembrie". înscrierile numeroase (la 
fotbal nu mai puți-n de 132, la 
volei 60, la baschet 50) arată că 
sportul are aici mttlți prieteni.

întrecerile vor da multora dintre 
ei posibilitatea să-și treacă normele 
complexului și să devină purtători 

-ai insignei F.G.M.A. sau G,M.A. 
• Paratei cu întrecerile pe discipline, 
are loc și primă fază a crosului' 
„Să întîmpinăm 7 Noiembrie", la 
care de asemenea iau parte mulți 
elevi.

Gh. Corlățeanu
A. Constantinescu 

corespondenți

CHEMAREA COLECTIVULUI 
SPORTIV CONSTRUCTORUL 

DIN PETROȘANI

cinstea ziilai de „7 Noiem- 
colectivul sportiv Constnuc- 

din Petroșani a lansat o 
către toate

In 
brie", 
torul 
chemare la întrecere 
colectivele sportive din Valea Jiu
lui. Punctele principale ale che
mării sînt: fiecare colectiv să-și 
îndeplinească, pînă la 5 noiembrie, 
angajamentele anuale G.M.A.; în 
această perioadă să fie amenajate 
cît mai multe terenuri sportive; o 
participare numeroasă la crosul 
„Să întîmpiuăm 7 Noiembrie".

N. Rovența 
corespondent

Turned internațional de șah 
de la Moscova

Cu fiecare zi lupta devine tot 
mâi încordată în cadrul marelui 
turneu internațional feminin de 
șah de la Moscova. Se poate ve
dea aceasta din faptul că după 
cinci runde, 6 din cele 20 con
curente sînt neînvinse, iar 12 au 
reușit să realizeze un punctaj de 
peste 50 la sută.

In runda 5-a s-au întîlnit între 
ele cîteva din fruntașele clasa
mentului. Gresser și Lazarevic. 
au remizat repede partida lor ca 
și Volpert cu Borisenko. Același 
rezultat a fost consemnat în în- 
tîlnirea dintre Chaude de Sillans 
și Keller-Herman. Ignatieva a 
obținut un punct deosebit de pre
țios în partida cu Gurfinkel. Pri
ma victorie în turneu a repur
tat-o în runda 5-a M. Karf care 
a învins-o pe B. de Moschini. 
Graf-Stefenson a învins-o pe Ker- 
tesz; Ivanova pe Nedelkovic și 
Holuj pe Schua.

Clarificările în clasament le-au 
adus partidele întrerupte. In în- 
tîlnirea dintre Volpert și Heems- 
kerk, șahista sovietică avea a- 
vantaj material pe care a reu
șit să-l realizeze cu toată re
zistența dîrză a camoioanei o- 
landeze. La mutarea 69-a Keller- 
Herman și-a valorificat avantajul 
în partida cu ZvCrrîkina, obținînd 
victoria.

Șahista argentiniană Bodo de 
Moschini a cedat la Zvorîkma 
și fără să mai reia jocul s-a re
cunoscut învinsă și în partida 
cu Chaude de Sillans.

Campioana Franței avea după
. ...................

cu șahista bulgară Ivanova, 
o calitate în minus, Chaude 

Sillans nu a reușit să găseas- 
resurse de apărare, trebuind 
se recunoască învinsă. In în- 

runda I, dintre

cum se știe, o partidă întreruptă 
si
Cu 
de 
că 
să 
trerupla din 
Chaude de Stila,ns și Kertesz, a 
fost înregistrat un rezultat de 
remiză, în timp ce în partida 
Graf Stefenson-Kertesz victoria 

a fost de partea șahistei ame
ricane.

După cinci runde, trei jucă
toare se află la egalitate în frun
tea clasamentului: L. Volpert 
(U.R.S.S.), G. Gresser (S.U.A.) 
și M. Lazarevic (Jugoslavia) au 
acumulat cîle 4 pct. La o jumă
tate de punct în urmă se află 
de asemenea un grup de 3 jucă
toare compus din 
(U.R.S.S.),

i

Borisenko
Graf Stefenson 

(Ș.U.A) și Keller-Herman (R. D. 
Germană). K. Zvorlkina (U.R.S.S.) 
are trei puncte și o partidă în
treruptă iar Rubțova (U.R.S.S.), 
Ignatieva (U.R.S.S), Chaude de 
Sillans (Franța) și
(Jugoslavia) au acumulat cîte 3

Nedelkovic
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I Sâ îmbunată fini activitatea 

în secțiile de lupte 
ale colectivelor sportive

LUPTELE și-au cîștigat un 
jrtne-meritat loc in rindul celor 

mal importante discipline sportive. 
|n ultimii ani, numărul practicanți- 
lor acestui sport a crescut simțitor, 
iar succesele înregistrate de sportivii 
noștri au contribuit la Întărirea 
prestigiului sportiv al țării noastre. 
Tot astfel, numărul competițiilor 
organizate pe plan local sau repu- 
Mican a crescut, angrenînd intr-o 
activitate susținută marea majori
tate a celor încadrați ca luptători 
in colectivele sportive. Faptul că 
tot mai mulți tineri au îndrăgit 
sportul luptelor a determinat — 
pe de o parte — o anumită întă
rire a actualelor secții de lupte din 
cadrul colectivelor sportive, iar pe 
de altă parte a stimulat alte colec
tive, ca Dinamo Lugoj, Voința 
București, Recolta Valea lui Mihai 
etc., să înființeze secții de lupte. 
Firește, că elemente tinere predo
mină acum ca număr, iar in multe 
părți depășesc pe cei ,.bătrîni“ și 
prin valoarea lor. De altfel, multe 
secții de lupte sint încadrate nu
mai cu tineret (Metalul Hunedoa
ra, Metalul Sinaia, Locomotiva Iași 
etc.), și foarte multe alte secții 
de lupte își Împrospătează continuu 
cadrele de luptători.

Dar, dacă situația numerică glo
bală a cadrelor de luptători poate 
fi socotită oarecum mulțumitoare, 
in schimb situația secțiilor de lupte 
din majoritatea colectivelor spor
tive este Îngrijorătoare.

Este clar că acele secții de 
lupte care se bucură de toa
te condițiile, de sprijinul colec
tivului sportiv respectiv și al aso
ciației obțin rezultate corespunză
toare atît în ce privește munca de 
promovare a tinerelor cadre cit și 
rezultatele competiționale.

Puține din secțiile de lupte au . 
condiții bune de muncă, in această 
situație fiind — bineînțeles — în 
primul rind Dinamo București, 
Dinamo Orașul Stalin. In general, 
nu există secție de lupte — cu 
excepția celor citate — care să nu 
se plingă de greutăți care provin 
mai ales dintr-o condamnabilă 
subapreciere a acestui sport. Să 
luăm, de pildă, situația secțiilor 
de lupte Metalul (putea fi tot atit 
de bine Flamura roșie. Progresul 
sau Locomotiva). Asociația res
pectivă are numai in campionatul 
republican categoria A trei echipe, 
In afara celor care activează pe 
plan local. Toate aceste formații 
sînt insuficient sprijinite atit de 
colectivele lot cit și de asociație. 
Toate o duc greu, mai ales din 
cauza lipsei unor săli de antre
nament adecvate. In general, con
siliile colectivelor sportive lasă 
lucrurile să se desfășoare la 
voia Intimplării in secțiile lor 
de lupte Și socotesc — așa cum 
a făcut Metalul Baia Mare

antre-de

acele 
lupte.

de 
de

i s-au achitat de sarcina lor față 
de secție dacă au pus la dispoziție 
fonduri pentru cumpărarea de echi
pament Or, unde sînt îndrumarea 
ți controlul muncii pe care colec
tivele trebuie să ie exercite per
manent asupra acestor secții ale 
lor ? Se întîmplă ca antrenorii 
respectivi să întîmpine greutăți se
rioase, mai ales cu ocazia diferi
telor campionate, cînd luptătorilor 
lor li se fac greutăți la locurile de 
muncă din partea unor șefi, 
maiștri, etic, sportivii fiind puși 
astfel în imposibilitate dc a 
practica sportul pe care l-au îndră
git.

In discuțiile purtate cu diferiți 
antrenori și din cercetarea situa
ției la diferite colective, am putut 
constata că foarte puține secții 
au o formă organizatorică con
formă regulamentului de funcțio
nare a colectivelor sportive. In 
multe colective antrenorul secției 
de lupte îndeplinește o serie de 
sarcini de ordin administrativ, în 
detrimentul muncii sale 
nor.

Pînă aci am amintit 
colective care au secții 
Dar, cu această ocazie, credem că 
este necesar să reamintim asocia
țiilor Flacăra și Minerul, că a tre
cut foarte multă vreme de cind 
— prin reprezentanții respectivi — 
și-au luat angajamentul de a în
ființa secții de lupte în acele cen
tre muncitorești cu o puternică ac
tivitate sportivă, unde există con
diții favorabile (Valea Jiului, Va
lea Prahovei). Este, deci, cazul ca 
acest angajament să capete viață.

Cit despre lipsurile semnalate 
atît colectivele cît și — mai ales — 
asociațiile trebuie să treacă la eli
minarea lor. Bineînțeles că, în pri
mul rind, trebuie schimbată atitudi
nea față de acest sport. Apoi este ne- 1 
cesar ca secțiile să fie încadrate în 
forme organizatorice regulamenta- ’ 
re, iar antrenorul să rămină antre
nor, fiind desărcinat de acele funcții 
administrative care-i stînjenesc 
activitatea sa principală. Este ca
zul ca asociațiile și colectivele să 
sprijine mal mult secțiile lor de 
lupte. In același timp, conducerile 
de întreprinderi ți comitetele sin
dicale trebuie să găsească acea 
înțelegere necesară pentru ca lup
tătorii să-și poată îmbina cît inai 
armonios activitatea in producție 
cu cea sportivă.

Avînd secții de lupte puternice, 
bine încadrate cu luptători ți an
trenori pricepuți, avem și siguranța 
unei activități competiționale mai 
bune și perspectiva unui progres 
sensibil în acest sport

r

La Moscova se desfășoară — 
începînd de la 2 octombrie — 
un mare turneu internațional fe
minin de șah pentru desemnarea 
jucătoarei care o va înttlni anul 
viitor pe campioana mondială E. 
Bikova în meci pentru titlul su
prem. La întrecerile de la Mos
cova participă, după cum se știe, 
20 de șahiste calificate irț cadrul 
turneelor zonale.

’In fotografie, campioana fran
ceză Chaude de Stllans joacă 
cu prima șahistă maghiară 
Kertesz.



PE PROGRAMUL II

Nea Vasile in excursie

Sal’tare taică și
și eu în toamna asta
fiecare iarnă ăi de se _ . _ r_.___ _
unii că le lipsește cîte o doagă, așa cum le-â

-
cu pricina) să facă aicea păstrăvărie cil dig și pod și ioate~’alelaUe.". 
dependințe, da’ fără... apă. Că-mi spunea Florica .mea, cînd am ple
cai de-acasă. să iau cu mine în buzunar vreo undiță. Da de unde să 
știe ea, că [ințarii nu se prind cu undița și că în lacul ăsta — botezat 
așa de ăi’ de la l.E.B.S. — crește mătasea broaștei, se prăsesc (în-

noroc.
pe la Poiana Stalin, a- 

dau cu doagele pâ deal,

Imposibil, tova- 
Nu se 
programul 

veți găsi

ooate I 

vre-un 
pentru 
sporii-

răși I 
lată 
dacă 
locușor liber 
transmisiuni
ve...

— Dar am 
nit noi, poate 
gramul //...

— Ah, poate! 
am o idee Să 
dem I Da, dn... 
o oră de satiră 
mor. De ce n-am fa
ce o pe subiecte spor
tive. Ei, ce 
Batem palma ?

Nu ne-am 
.prea ușor Pe 
tele noastre de notl-

tndrăz- 
oe oro-

Uite, 
ve- 

iată. 
și u-

ziceți ?

hotărît 
zarne-

țe însemnaserăm a- 
tîtea lucruri bune, iar 
acum... să trecem ca 
buretele peste toate ? 
Să folosim penița 
doar ca... săgeată? 
Așa să răspundem.» 
ospitalității ? Dar. 
dacă stai să te gîn- 
dești, chiar activiștii 
și sportivii, aproape 
fără excepție ne-aa 
spus: Nu uitați eă 
na v-am chemat si 
ne lăudațl. Realizări
le le vedem noi 
singuri. Cit 
lipsuri... aveți 
tuli Curaj/

Și dacă așa stau 
lucrurile (mai ales că

și 
despre 
cuvin-

Nu este vorba de binecunoscuta 
emisiune ,.Bună dimineața copii’1, 
pentru că atunci ar fi trebuit s-o 
transmitem la ora 6,45. Numai că 
la ora aceea fotbaliștii de la Stea- 
gu’ roșu sînt încă în brațele Iui 
Morfeu. (Un zeu al lenei nu cu
noaștem, altfel „băieții” ar fi, fireș
te, în „brațele" Iui). Ei visează... La 
ce? La bagheta magică a unui vră- 
jitor bun (pentru ei) care, printr-o 
minune la fel de mare ca aceea 
cînd ar veni toți odată măcar pen
tru o zi la locurile lor de muncă, 
să inverseze clasamentul seriei I a 
campionatului categoriei B. O ast
fel de minune i-ar face să treacă 
din coadă pe locul L De 
aceea, in dorința de a nu tulbura 
irealizabili* lor vis. să ieșim in 
vîrful picioarelor și să nti-j mai de
ranjăm, pînă la ora cînd vom auzi 
pocnind discurile de lemn ale jo
cului de șubah. Atunci este sigur 
că cel puțin cîjlva dintre fotba
liștii de Ia Steagul roșu și-au în
ceput... antrenamentul. E vorba de 
un antrenament mult mai bun de
cît cel de pînă acum o iună-două, 
cînd, sub conducerea antrenorului 
Silviu Ploeșteanu, jucau fotbal... 
redus. Pentru „nespeciaiiști", pre
cizăm: fotbal redus cu... nasturi. 
Și-s oameni în toată firea... nu 
degeaba i-am inclus în emisiunea 
rezervată, în mod obișnuit, co
piilor. Cu aceasta, încheiem emisiu
nea pe care am fi putut-o intitula 
tot atît de bine: „TREZIȚI-VA, 
FOTBALIȘTI”.

F • \ o \

de butadele lui Stroe, imita- 
lui Mircea Crișan și melo- 
lui... mă rog, ale compozit O'
prefer at. Dar, dacă s-a co-

Tii, ce greșeală/ Și tocmai in 
titlu. Ați înțeles însă, de sigur, că 
de fapt era vorba despre radio- 
magazin, o emisiune veselă, presă
rată 
țiile 
diile 
rului
mis greșeala, să plătim: noi, dum
neavoastră și, mai ales, „gospoda- 
rii“ de la Metalul Steagul roșu 
și de la Uzinele de Tractoare. De 
fapt, o... magazie pur și simplu 
le-ar fi folosit mai mult cetățeni
lor în cauză decît o... radio-ma- 
gazie. Nu de alta, dar cele patru 
boburi, cu care, pe bună dreptate, 
se mîndreau cei de la Steagul ro-

primisem asigura rea 
că, în același timp, 
pe programul I as
cultătorii postului de 
radio-ernisivne var 
putea afla despre mi

oare 
Orașul

ile de tineri 
fac sport în 
Stalin, despre sutele 
de sportivi fruntași, 
de aici, despre nume
roșii 
muncesc 
pentru 
mișcării 
ne-am
că... ascultați pe pro
gramul II emisiunea 

de satiră și umor 
sportiv. Ascultați și... 
luați aminte.

activiști care 
fără preget 
dezvoltarea 

sportive), 
hotărît. Așa

Concert ghicitoare

...că mă nimerii 
colo unde se adună in

lipsit ălora cînd le-a trăznit prin cap ’’(probabil taman în ’’locul doagei 
cu pricina) să facă aicea păstrăvărie cu dig și pod și toate alelalte... 
dependințe, da’ fără... apă. Că-mi spunea Florica mea. cînd am ple- 

știe ea, că țințarii nu se prind cu undija și că în lacul ăsta — botezat 
așa de ăi’ de la l.E.B.S. — crește mătasea broaștei, se prăsesc țîn- 
fari, șerpi, șopîrle și alte neamuri de-aproape înrudite cu... păstrăvii, 
numai păstrăvi nu, că ăia au nevoie de apă curată. Eh, da cum nu 
sint eu pretențios aș fi rămas aici pe lac, că dacă lacu' n-are apă, 
are In schimb o insulă și un pom drept în mijlocul ei. Da’ tocmai cînd 
mă pregăteam să acostez pe insulă, s-o fac așa pă Robinson Vasile, 
m-a luai cu frig și mi-am amintit că vine iarna și nu le-o da prin 
cap ăstora de aici să mă salveze, așa cum nu le-a dat prin cap că 
dacă urci o zi întreagă oamenii cu telefcricu’ pă Postăvar, de-abia 
(i-ajunge o noapte întreagă să-i aduci înapoi, că d-aia am rămas eu 
și mai mulți excursioniști, vorba ciniecului „In liniștea nopții" pă 
Postăvar, tot așteptînd tramvai u ăsta dă merge pă sîrmă mai dihai ca 
Tontolini dă la circ. Noroc că am stat de vorbă cu unul care tăia 
lemne, da’ pă schemă era îngrijitor de pîrtie, că de aia lemnele sini 
prost tăiate și pirtiile îngrijite și mai prost. Și așa trecu noaptea pe 
Postăvar și pierdui și trenu’ înapoi la București, dă n-am apucat să 
le spun ălora dă conduc tot combinatul ăsta sportiv un... sal’tare taică 
și... noroc că nu prea vin din București să vadă ce-a(i
făcut voi pă acilea/

«4
O prezentare a acestei „emi

siuni" e aproape inutilă. Cine nu 
l-a auzit pe Stroe, volubil ca în
totdeauna, 
în cadrul 
zin ? Tot 
referă și 
magazinul
Stalin, unde...

debitînd aceste cuvinte 
vreunui

la un... magazin 
caricaturile

I.D.M.S.

radio-maga- 
se 

lui Matty : 
din Orașul

1. Chiar dacă nu 
fotbal sînt cei care prisosesc, tot 
despre lipsuri în aprovizionare 
este

bocancii de

vorba.

2.
care
de sortimente poartă vina.

O confuzie regretabilă în 
nu o prea mare varietate

3. Uneori se mai întîmplă și 
așa, deși 
„servite" 
rilor.

astfel de atitudini sînt 
de obicei cumpărăto-

Pagina noastră nefiind... sonoră, nu 
vă putem reda, firește, decît textul 
„Concertului" no6tru ghicitoare de as
tăzi. Deci. In loc de conceit ghici
toare. o simplă ghicitoare: Ghici cine 

ie cel care:...

Alunei eind crede că i momentul 
Să Ia o drastică măsură 
Modifică regulamentul:
In lac să fluiere, înjură !

Exact I Ați ghicit: chiar el, arbitrul 
de fotbal. Dacă vă Interesează 
ți numele iul, căutațl-1 între...

uă paranteze
(mstfiH

însă 
cele

•V»

O emisiune nouă, cerută de... 
împrejurări. Am cunoscut două fa
milii pe care ținem să vi lc pre
zentăm: 1. Familia Chicombani- 
ior. Cercetînd arborele genealogic 
(state de salariu și rapoarte de ac
tivitate) deosebim două ramuri ale 
acestei vechi și răspindite familii 
de sportivi. Unii sînt, pur și sim
plu, Chicomban!: Traian, antrenor 
de ciclism la Metalul Uzinele de 
Tractoare și Nicolae, antrenor la 
Dinamo, amîndoi oameni muncitori, 
apreciați pentru activitatea lor, de
și rezultatele se văd mai rar la 
Traian. Cea de a doua ramură es
te cea numită a Chicom-banilor. 
Trăsura de unire nu-i unește ci-i 
deosebește pe unii de ceilalți. Iar 

I rezonanța... monetară a ultimei 
părți a numelui lor simbolizează

■ In cursul dimineții de astăzi 
s-a aliat că regulamentul șl instruc
țiunile pentru organizarea crosu
lui „Să întîmpinăm 7 Noiembrie" 
au sosit la sediul comitetului C.F.S. 
Pentru ediția actuală este prea tîr- 
ziu. Pentru cea viitoare, mult prea 
devreme™

■ Un eveniment deosebit, la co
lectivul sportiv Metalul Steagul 
roșu: In curînd va avea loc festi
vitatea de premiere a activiștilor 
sportivi, pentru mobilizarea... pri
mului aspirant G.M.A., în acest an. 
Vești asemănătoare ne-au parvenit 
și de la Metalul „Strungul", Con
structorul „Temelia", Flacăr-a, etc.

■ Cu toate investigațiile făcute, 
nu au lost regăsiți membrii echi
pei de popice Steagul roșu, care

șa au costat o grămadă de bani. 
Totuși, ceea ce a costat fabricarea 
lor este o bagatelă pe lingă ce 
costă, în fiecare an, r.parațiile. E 
și normal, cînd boburile stau toată 
vara undeva prin curtea uzinei. 
Uneori, nimeni nu știe nimic des
pre ele. In prag de iarnă, boberii 
sînt nevoiți să... dea cu bobii pen
tru ca să le găsească, urma. Cît 
despre cele două motociclete ale 
colectivului sportiv de la Uzina 
de Tractoare, ele nu stau decît 
,,pe jumătate" afară. Adică, nu
mai motocicleta Jawa, de mult de
montată și uitată așa. Cit despre 
IJ.-ul colectivului, el se dovedește 
foarte folositor pentru... șeful ga
rajului, M. Vlanarschi, care, de 
mult ce-a îndrăgit-o n-o mai 
părăsește de loc, oriunde s-ar duce.

4. S-au
de atletism care cîntărcsc... peste 
10 kilograme. Precum se vede, 
această „inovație" poate duce la 
cele mai neașteptate consecințe...

pus în vînzare greutăți

fapțul că Vasile și Ioniță nu jus
tifică prin muncă sufixul atit de 
îmbietor al numelui lor. Amîndoi 
sînt președinți de consilii sportive 
regionale: Vasile la Recolta, unde 
(spun activiștii comitetului C.F.S.) 
este cel mai bun pentru că ceilalți 
nu fac absolut nimic, iar Ioniță la 
Metalul, unde nu poate fi cel mai 
bun pentru că e... singur.

2. Familia Roșu. EL: jucător de 
baschet la Constructorul... Bucu
rești, jucător de volei la FI. roșie 
Orașul Stalin, antrenor de baschet 
Ia Voința, profesor la liceul de bă
ieți, secția sportivă și, în orele libe
re, fost conducător de loturi spor
tive regionale. EA: jucătoare de 
baschet (ca să nu fie ceartă în 
familie) tot la Constructorul... 
București, anlrenoare la Construc
torul Orașul Stalin și, uneori, ju
cătoare de baschet la Voința (în 
meciurile amicale). Ea, mai avea 
însă și ceva timp liber (să vezi 
și să nu crezi) așa că, amintin- 
du-și că e legitimată ca handba- 
listă la Știința... Timișoara ,a ce
riu să facă antrenamente de hand
bal la Progresul Orașul Stalin (de 
unde se vede că prin... ..Știință11 
se poate ajunge la... „Progres” (-ul).

Zilele trecute a fost însă un mare 
„scandal11 în familie; EL: propu
sese să meargă împreună la 
tru.
ore
De 
Noi 
nimerită: EL, să meargă la prime
le două acte. EA, Ia ultimele două. 
EL și EA: la proxima întîlnire 
(cînd oare?) să-și povestească re
ciproc cele văzute.

tea-
EA: a refuzat, avind niscaiva 
la școala sportivă de tineret, 

aici ceartă, reproșuri... Păcat! 
le-am fi dat soluția cea mai
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MUZICA CERUTA DE ASCULTĂ
TORI. Fii sportiv. Cîntec de Lepih, 
cerut cu insistență de cei care nu 
odată au fost martorii manifestărilor 
cu totul nesportive ale unora dintre 
suporterii echipei de fotbal Metalul 
Uzinele de Tractoare.

s-au împrăștiat cu cîtăva vreme 
în urmă. Cercetările continuă.

■ O veste „bună" pentru ama
torii de handbal de la Uzinele de 
Tractoare: răspunzînd criticii fă
cute în urma desființării echipei 
feminine de handbal, colectivul 
sportiv a hotărît să o reînființeze 
prin transferarea întregii echipe 
Constructorul, în colectivul lor.

SELECTIUNI DIN OPERE. Bărbie
rul din Sevilla, localizare radiofonică 
dar... nesportivă, interpretată de Gh. 
’ărbleru, președintele colectivului 

Flamura roșie, care neresp -ctind... li
bretul și-a luat așa, un... vînt de 
libertate și a pălmuit o sportivă. 
Rantofiorii țarinei, operă comică, in
terpretată de Iosif... Papuc, arbitru 
și jucător de baschet. Cînd Interpre
tează rolul arbitrului, ține sub... pa
puc pe jucătorL In rolul jucătorului, 
caută să recolteze aplauze prin mij
loace nepermise, fapt care-i silește 
desecri pe arbitri să-i dea... papucii.

MUZICA POPULARA. Fudula, cîn
tec satiric popular. Interpretează ci- 
cllsta Veber Maria (FI. roșie). Este 
cea mai indicată, pentru că, de cînd 
i-a Intrat în cap că e sportivă frun
tașă, nu-i mal poți ajunge cu prăjina 
la nas.

MUZICA DE E...STRADA. Bat Iar 
drumul către tine. Cîntec de mare 
succes pe care-1 interpretează ...fără 
succes activiștii Comitetului C.F.S. 
ori de cite ori cer Sfatului popular 
să le analizeze activitatea.

Jurnalul satelor
Rîșnov, acum vreo doi ani. Cam 

veche întîmplarea, dar ea a intrat 
în folklorul sportiv al regiunii.

...Conducerea Gostat-ului organiza o 
excursie pentru muncitorii agriooli. 
Aflînd despre acest lucru, un acti
vist sportiv a intervenit pe lîngă 
rector:

— Tovarășe director, să trecem 
ocazia asta și normele G.M.A. 
exemplu, putem lua turismul... 

Nu, numai turismul nu, 
niică director^’. Am tost înțelegător, 
v-am dat autocamionul. De „turism “ 
am eu nevoie...

De unde se vede cîtă importanță 
are o bună agitație înainte de a veni 
cu o cerere, oricât de justă ar fi ea.

di-

cu 
De

re-

Recomandări din... program ări
Intr-o zi, atent citeam
Un anunț, într-un program: 
„Mîine, cei de la Știința 
Joacă volei cu Voința. 
Locul cu pricina e: 
Terenul C.C.F.S."
Am pornit, de dimineață 
(Să-mi găsesc un loc în față) 
Dar, acolo am aflat
Că programul s-a ...schimbat. 
Și că meciul indicat 
E pe alt teren mutat 
Insă... nu e prea departe 
E pe undeva pe... Warte 
Ei. mi-am zis, mergînd mai iute 
Fac doar cîteva minute 
Dar aici, ce mi-a fost dat 
Să aud? Iar s-a mutat.
Și mi-am luat în grabă zborul 
Tocmai jcs, către ,,Tractorul4‘ 
De acolo, dragii mei, 
Inc-o fugă pînă-n Schei 
Și spre seară, ca un zmeu 
Sosii în... Bartolomeu. 
Toată ziua am umblat 
Și ce credeți c-am aflat? 
Meciul nici nu s-a jucat 
Căci fusese... amînat.
Foarte bine: amînat 
Dar, de ce n-ați anunțat?

★
N-am pățit-o numai eu, 
Se întîmplă tet mereu 
Să nu poți vedea un meci. 
Deci,
Singura recomandare: 
„Fiți atențl la programare!"

I
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Campionatele republicane de probe combinate, 
ștafete și 50 km. marș

Sîinbătă și duminică se vor des
fășura pe stadionul >, .Tineretului 
din Capitală întrecerile din cadrul 
campionatelor republicane de probe 
combinate, ștafete, și 50 km. marș. 
Paralel cu aceste campionate se 
va desfășura și un concurs alcă
tuit din probe neclasice. Iată pro
bele la care se vor atribui titlurile 
de campioni republicani: seniori: 
decatlon, 200 m. garduri. 50 km. 
marș, 4 X 200 m., 4x800 m., 
4XL500 rrț.; senioare: pentatlon 
(greutate, înălțime, 200 m., 80 m.g., 
lungime) și 4 X 200 m.

Concursul suplimentar va cuprin
de următoarele probe neclasice: 
SENIORI : 300 ra., 1.000 m„
3.000 m., 5 km. marș pe pistă, 
4+3+2+100 m.; SENIOARE: 60m.,

Cupa R.P.R. la rugbi, din nou in posesia echipei C.C.A.
Nici de data aceasta C.C.A. și 

Locomotiva nu au reușit să re
zolve problema celei mai bune e- 
chipe dintre ele, cu toate că mili
tarii și-au luat o frumoasă și me
ri lată revanșă, învingînd în întîl- 
trirea de dumimcă cu 9-3 și adju- 
decîndu-și totodată și Cupa R.P.R., 
a cărei finală a prilejuit cea de a 
treia partidă din acest an.

Rivalitatea sportivă C.C.A.—Lo
comotiva la rugbi rămîne deschi
să: primul meci din campionat a 
luat sfîrșit cu rezultatul de 3-3, în 
cel de al doilea feroviarii au în
vins cti 9-3, iar în Cupă, C.C.A. 
a reușit același scoc 9-3. Deci, 
rezultatul final al jocurilor dintre
C.C.A.  și Locomotiva, în cursul 
anului Î955, este de 15-15.

Acest fapt este cît se poate de 
îmbucurător, fiindcă, după o în
trerupere de cîteva sezoane, iată 
că echipa Locomotiva a revenit în 
primul pluton al echipelor noastre 
fruntașe, C.C.A. și Dinamo, fiind 
urmată și de reprezentanții asocia
ției Constructorul. Acum, rezulta
tul întâlnirilor dintre aceste forma
ții este greu de întrevăzut, oricare 
dintre ele puțind culege victoria.

Revenind la finala Cupei, tre
buie să arătăm că, deși este pri
ma finală din ultimii ani care nu 
a necesitat prelungiri ori chiar re
petări de meciuri, ea i-a satisfă
cut din toate punctele de vedere

Campciiatul de atletism pe echipe 
București
Stoîan (Prog.)
Tudose (Din.)

al orașului
Penultima etapă a campionatu

lui de atletism pe echipe al ora
șului București s-a desfășurat, joi 
și vineri pe stadionul Tineretului.

Ia tă cîteva dintre cele mai bune 
rezultate individuale 
acest prilej:

RARBAȚI : 190 m.: 
(Din.), M. Ursa.: (Loc.) și I. Ghi- 
du (Din.) toți 11,5 se.-.; 800 m.: 
D. Gonstantinescu (Din.) 2:02,0; 
S. Rizescu (Loc.) 2:03,9;3.000 m.: 
V.jWjU (Din.) BirtO; J.Voteu 
(Dih.) 9:1(14; 5 Hm. marș:' N. Roa. 
teș (FI. r.) 24:19,6: Gh. Tabacii 
(Din) 25:13,6; 1. fldWovan (FL r.) 
25:20,2; lungime: Gh. Iamandi 
(Din.) 6,29; 1. Nicolescu 6,23; 
înălțime: Șt. Dînescu (Știința)
1,80; V. Crncă (Din.) 1,75; greu
tate: Oct. Corban (Loc.) 13»4O;

cbținute cu

I. Eliedi

Răspund arbitrii
Se mai îniîmplă să vezi uneori 

pe terenurile de sport cum efortu
rile unor jucători angrenați într-o 
competiție sînt irosite de un arbi
traj necorespunzător. Unii dintre 
arbitri își însușesc observațiile 
critice făcute în presă sau la șe
dințe și se străduiesc chiar să li
chideze lipsurile care, de cele mai 
multe ori, se datoresc necunoaște
rii regulamentului. Alții se stră
duiesc mai puțin sau ...de loc și, 
în aceste cazuri, desigur că arbi
trajele slabe continuă să existe.

Un exemplu de atitudine justă 
față de critică ni-1 oferă arbitrul 
de handbal Iosif Lucaci din Cluj. 
Acesta a fost criticat de curînd în 
coloanele ziarului nostru pentru 
greșelile făcute de arbitrajul pres
tat la jocul dintre Dinamo VI 
București și Flamura Roșie Cisnă- 
die. Iată ce ne răspunde la aceas
ta tov. Iosif Lucaci;

4+3+2+100 m. ; JUNIORI cat. 
1 (17-18 ani): 1.000 m., 3.000 m„
3 km. marș pe pistă. 4X200 m.,
4 X 800 m. 4 -ț- 3 + 2 + 100 m,
triatlon (100 m. lungime .greuta
te); JUNIORI Cat. a Il-a (15.16 
ani): 500 m.; JUNIOARE cat. I: 
60 m, 500 m., 4+3+2+100 m.,
triatlon (100 m., lungime, greuta
te); JUNIOARE cat. a ILa:60m.

Echipele de ștafetă nu pot fi 
alcătuite de cît din alergători 
aparținînd colectivelor sportive ale 
acelorași asociații.

Rezultatele tehnice vor fi stabi
lite conform regulamentului inter
național de atletism, pentru pro
bele combinate folosindu-se tabela 
de punctaj a I.A.A.F.

pe cei peste 5000 de spectatori 
prezenți la joc. Altfel nu ne pu
tem explica pasiunea cu care au 
fost susținute finalistele de către 
simpatizanfii lor, care au dat și ei 
o veritabilă „luptă", din tribune, 
bineînțeles. De mult publicul de la 
rugbi nu a fost a>tît de „încălzit" 
ca duminică, la finala Cupei. De 
altfel, jucătorii celor două echipe 
au făcut ca rezultatul meciului 
lor să fie incert pînă în ultimele 
minute, sau, mai exact, pînă în 
clipa în care Al. Penciu a mărit 
scorul la 9-3 transformînd o lovi
tură de pedeapsă de la distanță, 
acordată de arbitru pentru un „ți
nut". De-abia la 9-3 militarii și-au 
văzut victoria la adăpost de sur
prize.

Ei au reușit să cucerească din 
nou Cupa. Aceasta nu poate mira 
pe nîmeni, dtoarece mHHarii rtu în- 

’ scris ide cele mai miudte ori numefie 
echipei lor pe palmaresul Cupei 
R.P.R. Maniera de care au cîștigat 
însă, la numai două săptămîni 
după ce fuseseră depășiți net de 
aceiași jucători ai Locomotivei, a 
constituit elementul surpriză al jo
cului. Mărturisim că nu ne-am 
așteptat la această revenire în for
mă a C.O.A., sau, mai exact, la 
această puternică dorință de a în
vinge, deoarece cei 15 rugbiști ai 
echipei dovediseră, nu de mult, o

13,01; 110 m.g.:
15,7 ; Gh. Vin- 

Nap. Bercaru

Maria Buzdu-

D.
A. . .
tilă (Prog.) 15,9; 
(Loc.) 16,î;

FEMEI: 80 m.g.:
gan (Met.) 13,2; Antonetș Drago- 
mirescu (Loc.) 13,3; Maria Iones- 
cu (Loc.) 13,3; 500 m.: Zamfira 
Voinea (Flacăra) 1:25,2; Elena 
Popescu (Flacăra) 1:27,1; lungime: 
Adina Caloencscu (Constr.) 4,79; 
Iuliarxa Marin (Prog.) 4,72; Vic
toria Seitart (Din.) 4,79; înălțime: 
Elena lonescu ÎDin.) 1,38; Niculi- 
na Ba#bu (Fl. r.) IPaula Con,. 
stantinescu (Din.) 1,35 greutate: 
Maria Vintîlă (St.) 10,94; Alice
Junele (Flacăra) 10,54.

'Nicolae D. Nicolae, coresp.

„Critica făcută la adresa mea 
cu privire la greșelile de arbitraj 
este justă și sînt întru totul de 
acord cu cele arătate de autorul 
articolului. Referitor la întrebarea: 
ce măsuri am luat pentru reme
dierea greșelii, vă pot răspunde 
că sînt hotărît a studia din nou 
și cît mai temeinic regulamentul 
jocu'ui cu toate modificările ce
i-au  fost aduse. Angajamentul 
meu izvorăște din dorința sinceră 
de a asigura viitoarelor întîlniri 
la care voi fi delegat, un arbitraj 
corect și la înălțimea cunoștințe
lor ce trebuie să le aibă un arbi
tru de categoria mea”.

Aceeași atitudine pozitivă față 
de critică a adoptat și arbitrul de 
fotbal Max Stern din Rădăuți,

0 nouă premieră alpină
In cinstea zilei de 7 Noiembrie, 

o echipă de alpiioiști de la asocia
ția Flamura roșie, formată din Stan 
Florin, cap de coardă și Stanciu Ion, 
ambii muncitori la Filatura Dacia, 
a efectuat în masivul Bucegi o pre
mieră alpină de dificultate supe
rioară (gradul 4 B), pe versantul 
nordic al Colțului Strungii Gălbene
lelor.

Premiera efectuată a constat în 
parcurgerea traseului surplombelor 
din acest perete și a necesitat apli
carea tehnicii de cățărătură la 
dublă coardă, pe cea ma,i mare 
parte a traseului.

cbozeală generală, o lipsă de voin
ță care le-a și fost fatală în jocul 
de campionat cu Locomotiva, o im
posibilitate de concentrare în de
cursul meciului, lipsuri pe care nu 
vedeam cum le-ar fi putut remedia 
atît de repede. Explicația reveni
rii O.C.A. să fie oare „mirajul" Cu
pei, care fusese așeza’Jă pe postavul 
roșu al unei mese în dreptul cen
trului terenului ? Credem că mai 
curînd lucrul la antrenamente, se
rioasa analizare a înfrîngerii sufe
rite din partea Locomotivei și con
tribuția antrenorului Al. Argeșiu în 
asigurarea atmosferei prielnice unei 
finale atît de importante ca aceea 
de duminică explică succesul mili
tarilor.

Sub aspect tehnic trebuie remarcat 
jocul foarte bun al înaintării echi
pei CCA, în care au excelat M. 
Blăgescu și A. Marmache, ca și 
străduința liniei de trei sferturi de 
a nu se lăsa depășită (dacă nu 
va reuși să înjghebe atacuri). În
scrierea primei încercări a învin
gătorilor, care s-a produs în prime, 
le minute de joc, a dovedit chiar 
de la început că militaru sîni de
ciși să lupte pentru un rezultat fa
vorabil (pe o lovitură a lui Dohre 

un grup de 5—6 jucători au urmă
rit cu insistență balonul și unul 
dintre ei — Penciu — a înscris 
printr-wi plonjon spectaculos).

Locomotiva Grivița Roșie a pier
dut meciul și Cupa R.P.R. Desigur, 
aceasta nu poate face plăcere jucă
torilor săi și nici celor care-i sim
patizează. Insă, indiferent de re
zultat, pe teren Locomotiva s-a a- 
rătat, în general, egală cu C.C.A., 
fiind rareori depășită și avtnd la 
rindul ei numeroase perioade de 
dominare. C.C.A. a avut în plus 
față de Locomotiva ceea ce acea
sta avusese în plus față de C.C.A. 
cu două săptămîni în urmă : deci
zie în momentele mai importante 
ale , jocului^, dîrzenie. și joc colec
tiv dus fără menajamente.

Oricum, Locomotiva s-a dovedit 
demnă de cinstea care se răsfrînge 
asupra unei echipe ajunsă, în finala 
Cupei R.P.R.

EM. VALERI U

criticat în articolul întitulat „Un 
arbitraj promițător dar...” pentru 
confuziile făcute în arbitrajul 
prestat la jocul dintre Locomo
tiva București și Progresul Sibiu. 
In scrisoarea de răspuns adresată 
redacției, arbitrul Max Stern mul
țumește pentru felul concret în 
care i s-au arătat lipsurile arbi
trajului prestat de el și ne asigură 
de însușirea celor semnalate și de 
hotărîrea luată pentru lichidarea 
lor

Și alt răspuns...
Dar, iată și un alt fel de a pri

vi critica, un fel deosebit de cele 
cu care ne-am obișnuit în ultimul 
timp. Este vorba de răspunsul pri-

„Șahul în U.R.S.S.” —o revistă cerută la Cairo, 
Paris, București...

„Literatura șa
hi stă sovietică este 
cea mai bună din 
lume", iată cuvin
tele cu care am în
ceput discuția des
pre șahul sovietic 
cu maestrul egip
tean Basiuni, cînd 
am făcut cunoștin
ță în Republica 
Cehoslovacă.

„Aș dori să ob
țin lunar Sahmatt 
v Ș.S.S.R.” aceas
tă excelentă revis
tă de șah, pentru 
că cu greu poate 
satisface librarul 
nostru șahist din 
Paris toate cere
rile pe care le are, 
îmi spunea fran
cezul B-urstein la 
întîlnirea din Bucu
rești.

Mergînd pas în 
pas cu dezvoltarea 
șahului în U.R.S.S., 
cu rezultatele excelente ale școlii 
șahiste sovietice, literatura șa- 
histă și îndeosebi revista de spe
cialitate „Șahul în U.R.S.S." îm
bogățește cu fiecare număr te
zaurul literaturii șahiste mon
diale. Revista „Șahul în U.R.S.S." 
conține un material bogat, scris 
și comentat pe larg de cei mai 
buni jucători din lume, adresîn- 
du-se tuturor șahiștilor, indife
rent de nivelul lor. Dintre ru
bricile revistei aș vrea să re
marc mai cu seamă pagina „Ci
titorii critică", una din noutățile 
pe care redacția le-a adus re
vistei, transformînd-o într-o tri
bună a marelui public, de la 
care cititorul contribuie direct la 
îmbunătățirea publicației. Datori
tă nivelului înalt care există în 
masă, „șahiștii necunoscuți" sau 
micile colective comentează fie 
comportarea anumitor jucători 
fruntași în diferite competiții, 
materialele din revistă sau anali
zele diferitelor partide. De multe 
ori pornesc de aici discuții șa
histe teoretice extrem de intere
sante între colaboratorii revistei 
(Botvinik, Smîslov, Bronștein, 
Xeres) și iubitorii șahuhli din 
U.R.S.S., discuții care au dus de 
multe ori la îmbunătățiri de va
riante și la o mai serioasă a- 
tenție în comentarea partidelor.

Nu pot uita nici articolele 
teoretice pentru care revista re
zervă întotdeauna un spațiu 
larg, care mie personal mi-a fost 
de un real folos, contribuind din 
plin la formarea unui repertoriu

mit de la colectivul sportiv Recol
ta Zalău, gestionarul ștrandului din 
Zalău care a fost criticat la ru
brica „De pe tușă” pentru negli
jență și delăsare în întreținerea 
bazelor sale sportive. Consiliul co
lectivului ne comunică că nu-și în
sușește critica, deoarece ea nu co
respunde în... întregime. In același 
timp, scrisoarea primită din partea 
sfatului popular al raionului Za
lău ne confirmă justețea celor sem 
nalate în ziar, precizînd că vino
vat este colectivul sportiv Recolta 
Zalău. Intre cele două scrisori pri
mite de la Zalău există • mare 
deosebire în ceea ce privește ati
tudinea față de critică precum și 
cea față de respectarea adevărului. 
Cea mai mare deosebire este însă 
aceea de curaj. Aceasta, mai ales 
dacă ținem seama de faptul că 
scrisoarea de răspuns trimisă redac
ției noastre de colectivul Recolta 
Zalău, este semnată pentru preșe
dinte de un personaj... indescifra
bili.. A
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de deschideri modeme bine pus 
la punct și, mai ales, corect La 
această rubrică scriu întotdea
una cei mai buni teoreticieni din
tre marii maeștri și la un nivel 
atît de ridicat încît multe din 
revistele occidentale, fără să mai 
vorbim de cele din țările de de
mocrație populară, le traduc în 
întregime, publicîndu-le .

In ultimele numere, cîțiva șa
hiști sovietici au deschis o nouă 
problemă, o discuție științifică 
care, se spunea, era de mult în
cheiată, despre „ce este șahul ?“, 
artă, sport sau un simplu joc ? 
Discuția este atît de interesantă 
încît pe marginea ei maeștrii ro- 
mîni s-au gîndit să scrie și ei, 
după, ce articolele din revista 
sovietică vor fi traduse și pu
blicate în revista noastră, cu- 
noscînd astfel și părerile unor 
specialiști, candidați în științe 
filozofice. .

De asemenea, merită a fi sub
liniate paginile pe care revista 
le .rezervă popularizării șahiștilor 
taleritați care se ridică mereu din 
rîndul masei, colectivelor fruit 
lașe precum și rubricii „cronică" 
a competițiilor i mai gliei din 
U.R.S.S. sau a știrilor de pețde 
graniță. Revistă are, de aseme
nea, o mică rubrică pentru „șa
hul prun corespondență", lucru 
pe care și revista noastră ar 
putea să-l facă, ținînd seama de 
importanța acestor competiții 
pentru ridicarea nivelului șahu
lui. Dese ori marii maeștri șî 
maeștri străinr scriu acestei re
viste despre noutățile șahiste din 
țările lor, despre competițiile in
ternaționale la care au luat 
parte sau despre anumite va
riante teoretice la care ei au 
lucrat, aducînd îmbunătățiri.

Amatorul de șah își poate în
chipui cu ușurință lupta care a 
avut loc într-un concurs intern 
sau internațional de mare am
ploare, cînd citește articolele atît 
de interesante ale marelui maes
tru Flohr, înflorite cu glume ia 
adresa anumitor jucători sau 
caracterizarea anumitor situații 
ivite la masa de șah.

Competițiile internaționale la 
care participă jucătorii sovietici 
sînt comentate pe larg, mate
rialul tehnic ajungînd astfel re
pede în mîinile maeștrilor din ce
lelalte țări. Și acest material 
constituie prilej minunat de stu
diu și de perfecționare în aria 
șahistă.

V. CIOCILTEA
maestru al sportului



Campionatele de baschet in plină desfășurare DUPĂ CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE DE ATLETISM ALE R.P.R.
De ia începerea returului campio

natului masculin de baschet au 
trecut trei etape și nu am avut oca
zia să ne ocupăm de întrecerile ce
lor mai buni baschetbaliști ai 
noștri. Caracteristica generală a 
meciurilor desfășurate pînă acum 
a fost scăzutul1 lor nivel tehnic. In-; 
tr-adevăr, marea majoritate- a în- 
tîlnirilor nu s-a’ ridicat ,1a înălți
mea cerută de un campionat de 
prima categorie.* Echipele sînt în 
general slab pregătite și această 
constatare ridică din nou problema 
întreruperii prea îndelungate . a 
campionatului și, legată de ea, pe 
aceea a folosirii de către jucătorii 
neselecționați în reprezentativă a 
timpului pe care îl au la dispozi
ție în perioada cînd selecționata 
noastră se pregătește sau susține 
jocuri internaționale. Motivele de 
mai sus sînt, după părerea noas
tră, cele care fac oa actualmente 
să nu putem urmări întreceri de 
calitate, la adevăratele posibilități 
ale baschetbaliștilor noștri. O serie 
de echipe cum sînt Dinamo Bucu
rești. Știința ICF, Știința Timi
șoara, Progresul Orașul Stalin etc. 
se prezintă mult mai slab decît în 
tur. Excepție nu fac decît frun
tașa clasamentului, OCA — care 
s-a dovedit cea mai constantă for
mație a actualului campionat — 
Constructorul Cluj și Știința Iași, 
două echipe care nu au pierdut în 
zadar timpul de la terminarea tu
rului. Este adevărat că însăși parti
ciparea la campionat va contribui 
la readucerea în formă a multor 
jucători. Dar antrenorii și jucă
torii trebuie să grăbească produ
cerea acestui „fenomen“ printr-o 
pregătire intensă și serioasă în 
cadrul antrenamentelor.

Clasamentul nu a suferit prea 
multe modificări, după cum se 
poate constata din cercetarea lui:
1. C.C.A. 14 12 2 1037:778 26

! 2. Știința ICF 14 11 3 855:743 25
' 3. Dinamo Buc. 14 10 4 853:699 24
’ 4. Progr. Tg. Mureș 14 10 4 853:776 24
I 5. Dlnamo Oradea 14 7 7 837:820 21
’ 6. Constr. Cluj 14 7 7 808:815 21
’ 7. Progr. Or. Stalin 14 6 8 826:844 20
' 8. Progresul F.B. 14 6 8 790:828 20

». LOC. P.T.T. 14 5 9 767:849 19

S-AU ÎNCHEIAT campionatele de cauficare la volei
In. urma întrecerilor desfășurate 

ia Galați, clasamentele campio
natelor de calificare pentru cam
pionatul republican de volei se 
prezintă astfel: MASCULIN: 1. 
Știința București, 2. Progresul 
Galați, 3. Flacăra Ploești, 4. 
Știința Iași. FEMININ: 1. Fla
mura roșie Cluj, 2. Dinamo A- 
rad, 3. Constructorul București. 4. 
Locomotiva Constanța. Pentru cam

TURISM—ALPINISM
Xăsfobd caietele cu impresii 

ale expozițiilor regionale 
din Concursul de fotografi 

turistice
Concursul de fotografii turistice 

pe anul 1955 se apropie de etapa 
finală.

început cu luni de zile în urmă, 
acest concurs a atras foarte mulți 
fotografi amatori din tara noastră, 
numărul lor fiind mult mai mare 
decît cel de anul trecut. Se apre
ciază la 1800 numărul de foto
grafii trimise — față de 980 pri
mite la primul concurs. Acest 
lucru a reieșit de altfel și din 
expozițiile, regionale, organizate în 
a doua jumătate a lunii august 
în cele 15 regiuni unde s-a or
ganizat concursul. Fotografiile ex- < 
puse la aceste expoziții au dove
dit calitativ și tematic o creștere: 
însemnată fată de cele expuse a- 
nul trecut. De altfel. însemnările1 
făcute în caietele de însemnări 
de. numeroșii vizitatori care au 
vizionat expozițiile și care au ă- 
preciat calitățile fotografiilor pre
zentate reliefează și acest lucru.

Dar, pe lîngă interesul trezit 
în rîndul fotografilor amatori, 
Concursul de fotografii turistice 
prin expozițiile regionale organi
zate a avut un mare succes și 
printre vizitatori. Mulți dintre ei, 
după ce au văzut fotografiile ex
puse. au devenit prieteni ai tu
rismului, pentru că aceste expo
ziții dau imbold celor ce nu cu
nosc ^frumusețile patriei să por
nească la drum și ,să le cunoas
că. De pildă, elevul Jenică 
Rusu, care a vizitat expoziția or
ganizată la Ploești, s-a hotărît 
să devină un activ turist. La fel 
ca el mai sînt și alții.

10. Șt. Timișoara 14 5 9 «1:794 19
11. Din. Tg. Mureș 14 3 11 7M:886 17
12. Șt. Iași 14 2 12 714.-935 16

După prima etapă a returului, în 
clasamentul campionatului feminin 
nu s-a produs nici o schimbare. 
Continuă să conducă- Știința -ICF, 
urmată de Locomotiva și Construc
torul, ambele din București.

mai multa atenție atitu
dinii JUCĂTORILOR PE TEREN

Despre comportarea din punct de 
vedere disciplinar a jucătorilor de 
baschet s-a scris deseori. Este 
drept că anul acesta s-au înregi
strat unele progrese în privința a- 
titudinii pe care trebuie să o' aibă 
un jucător de baschet, mai ales 
unul fruntaș. Iată că s-au semna
lat totuși o serie de. abateri și, 
ceea ce este mai grav, din partea 
unor componenți ai ledului repre
zentativ. Astfel, jucătorii M. Ne- 
def și E. Răducanu au avut com
portări nesportive ,în cadrul unor 
întreceri internaționale, abateri care 
au dus la. suspendarea lor din lot 
pînă la sfîrșitul anului. De ase
menea, fh cadrul jocului Dinamo 
Tg. Mureș-Dinamo Oradea s-au 
înregistrat o serie de incidente care 
dovedesc că conducerile de colec
tive nu privesc cu suficientă aten
ție nici problema educării jucători
lor și nici pe aceea a bunei or
ganizări a meciurilor.

O atitudine perfect sportivă, co
rectă, trebuie să aibă și antrenorii 
sau conducătorii tehnici ai echi
pelor. Ei, care trebuie să consti
tuie un exemplu pentru sportivii 
pe care-i pregătesc, au datoria 
să se controleze permanent și să 
contribuie efectiv la munca de edu
care a jucătorilor. In această pri
vință un exemplu negativ l-a con
stituit conducătorul tehnic al echi
pei Dinamo București, Adrian Pe- 
troșanu, care după meciul Dinamo 
București — C.C.A. s-a comportat 
cu totul nesportiv față de arbitrii 
întîlnirii. In urma acestei abateri 
s-a luat hotărîrea să i se interzică 
pe timp de un an intrarea pe te
renurile și în sălile de baschet 

pionatul republican din anul viitor 
s-au calificat echipele Știința Bucu
rești, Progresul Galați, la băieți și 
Flamura roșie Cluj, Dinamo Arad, 
la fete. întrecerile s-au desfășurat 
în nocturnă și au constituit o bună 
popularizare a voleiului. In fiecare 
seară au asistat la jocuri peste 
1.000 de spectatori

' A. Schenkman, Gr. Birsan 
corespondenți

Alți vizitatori ai expozițiilor 
au scos în evidență calitățile și 
defectele tehnice ale fotografiilor 
prezentate. De exemplu, multe fo
tografii se prezintă cu greșeli o- 
cazionate de developarea filmelor 
(zgîrieturî, contururi neregulat», 
fotografii neclare) ceea ce, desi
gur, scade din valoarea lor.

Un vizitator al expoziției orga
nizate la Iași, probabil el însuși 
un pasionat fotograf amator, a 
arătat că „procesul de creație al 
unui fotograf nu este numai „de
clanșarea aparatului asupra unei 
vederi îneîntătoare", ci este un 
proces complicat de concepere a 
cadrului înainte de declanșare și 
apoi o muncă creatoare în labo
rator”. Mult adevăr, în aceste 
cîteva rînduri 1

Un turist din Ploești se în
treabă, și pe drept cuvînt, de ce 
majoritatea fotografiilor prezen
tate la acest concurs reprezintă 
numai imagini din munții Bucegl. 
Oare „Platoul Penteleului" — de
spre care, în Romînia pitorească. 
Alexandru Vlahuță scria că e cel 
mai frumos din Carpați — de 
ce nu este reprodus? — se în
treabă el.

Cele scrise în caietele de impre
sii sînt foarte importante și des
chid teme pentru multe discuții.

In încheiere, vrem să insistăm 
asupra unei alte probleme ridi
cată de un grup de tinere eleve 
din Pitești, și anume, aceea a or
tografiei folosite Ia expozițiile re
gionale. „Nu se scrie „peisagii", 
ci „peisaje" — spun Margareta 
Vlădescu, Elena Cristea și Adria
na Novacovici, eleve în clasa a 
Vl-a B la o școală medie din 
Pitești. Intr-adevăr, au dreptate. 
Va trebui ca la viitoarele expo
ziții să se acorde tot interesul și 
«££âl£i .cjiestiunL

Cea de a VlII-a ediție a Cam
pionatelor Internaționale de atle
tism alp R.P.R. a intrat și ea în 
domeniul amintirilor pentru cei 
mai mulți dintre participant, dar 
continuă să. rămînă în actualitate 
pentru .cronicarii de (atletism, care 
nu au pus încă punct comenta
riilor lor pe marginea acestor în
treceri. ' 1 • ‘

Toți cei care au asistat la des
fășurarea ediției din acest; an a 
acestei mari competiții atletice și 
care' au ^comparat rezultatele în
registrate acum cu . cele înregis
trate în cadrul fiecăreia dintre cele 
șapte ediții precedente, au fost de 
acord, că valoarea atinsă de e- 
diția a, VlII-a întrece cu mult 
valoarea edițiilor, anterioare și de
pășește pe aceea a oricărui con
curs atletic, organizat în acest an 
în Europa. Toți specialiștii au re
cunoscut că dacă timpul ar fi 
fost prielnic și vîntul n-ar fi su
flat ,atît de tare din față (atleții 

f sușțin, de pildă, și pe bună drep
tate, că pentru ei vîntul este un 
adversar cu mult mai greu de 
biruit decît ploaia), pe pista sta
dionului Republicii ar fi fost în
registrate mult mai multe rezul
tate de valoare mondială decît au 
fost obținute în cele trei zile de 
întreceri. Să nu uităm că minu
natului atlet sovietic Vladimir Kuț 
i-au lipsit numai 5 secunde pen
tru a deveni recordman mondial 
și pe 10.000 m. și că în condi- 
țiuni atmosferice normale efortu
rile sale ar fi putut fi încununate 
de recordul la care are tot drep
tul să aspire. Și așa, luptîndu-se 
cu un vînt puternic — care l-a 
obligat să-și schimbe mereu, tur 
de tur, ritmul alergării — Vla
dimir Kuț a reușit a doua per
formanță mondială din istoria a- 
cestei probe. Același lucru se 
poate spune despre fiecare din 
probele care au figurat, în spe
cial pe programul celei de a IlI-a 
zi de întreceri. Ne referim la 
cursele de 200 m. (bărbați și fe
mei), la 800 m. femei, la 80 m. 
garduri, la 1.500 m. Iată de pildă

Nicolae Liga

Aurelia Drăghici (D.’namo) și Ion Ionița (C. C. A.) 
campioni ai R. P. R.» la ciclism

Maria Iliescu (Metalul) a stabilit un nou record re publican
întocmai ca probele indniduale 

pe șosea, întrecerile contra cro
nometru pe velodrom sînt lipsite 
și ele de spectaculozitate. Speci
ficul acestor probe constă într-o 
goană îndîrjită de unul singur, 
în luptă permanentă cu distanța 
și... acele cronometrelor. Aci, doar 
jocul cifrelor — anunțate la mi
crofon, după fiecare încercare — 
stîmește interes și provoacă 
unele emoții.

Și cu toată această lipsă de 
spectaculozitate, numeroși iubi
tori ai siportului pedalei au asis
tat ieri la întrecerile din cadrul 
celei de a doua zi a campiona
telor republicane pe pistă.

Deși condițiile atmosferice nu 
au fost de loc prielnice.— vîntul 
destui de puternic a influențat 
evident rezultatele — și ieri s-au 
înregistrat cifre, în genere, va
loroase.

Astfel, în proba feminină pe 
1.000 metri, cu start de pe loc, 
Aurelia Drăghici a înregistrat 
timpul de 1 min. 26 sec. 2/10., 
cifră doar cu 9 zecimi mai slabă 
decît recordul țării stabilit de 
ea anul trecut. Un alt timp, de 
asemenea bun, a stabilit Her« 
mina luhasz (1:26,5). Campioana 
de viteză pe 1955, Maria Iliescu 
a realizat al treilea timip al zilei 
1:30,5, iar la o diferență de o ze
cime, tînăra lolanda Iacob a oh* 

cursa de 1.500 m. în care primii 
trei clasați au marcat rezultate 
superioare recordului stadionului 
nostru, rezultate care în condi- 
țiuni normale cu siguranță că 
ar fi fost mult mai bune. Dar, 
și așa, tînăruî atlet german Klaus 
Richtzenhain (născut în 1934) a 
înregistrat cel mai bun rezultat 
din cariera sa sportivă : anul tre
cut el era al 17-lea atlet din R. D. 
Germană, cu 4:01,2, iar acum a 
alergat în 3:45,6. Și atletul jugo- 
slav Velisa Mugosa a înregistrat 
cel mai bun rezultat al său pe 
1.500 m. alergînd 3:45,8 și stabi
lind astfel, un nou record al R. P. 
F. Iugoslavia. Dar cîte alte re
zultate bune nu au fost obținute 
în acest concurs, cu plata unor 
îndoite eforturi din partea atle- 
ților care «aveau de înfruntat pe 
cel mai dificil adversar: vîntul!

In întrecere eu cei mai buni 
atleți din Europa, atleții noștri au 
reușit o serie de rezultate bune 
și pe-au adus satisfacția victoriei 
în trei dintre probe: lolanda Ba
laș a cîștigat înălțimea, Ion. O- 
priș 110 m. garduri și Ion Soter 
înălțimea. Dacă stai să te gin^ 
deșfi, nu știi care din aceste trei 
victorii este mai valoroasă. Fie
care dintre acești reprezentanți ai, 
atletismului din țara noastră a 
avut de înfruntat adversari puter
nici, cu renume în Europa și chiar 
în lumea întreagă. Să nu uităm 
că învinsele Iotandei Balaș (Thel
ma Hopkins și Olga Modrachova) 
sînt cele mai bune atlete din lu
me ; sau că Ion Opriș i-a învins 
pe Boris Stolearov, Stanko Lor- 
ger, Peter Hildreth, Milan Toș- 
nar, Jean Kost, Lucien Depauv, 
etc., atleți cu frumoase cărți de 
vizită; sau că Ion Soter a urcat 
pentru a opta oară pe treapta cea 
mai înaltă a podiumului de pre
miere, anul acesta, după o în
trecere cu mult mai „tare" decît 
în anii trecuți, avînd de înfruntat 
concurența unor atleți cunoscuți 
cum sînt Kovar, Stepanov, Holm
gren, Marianovic, Koșkarev, Mika 
etc. Trei victorii care fac cinste 
mișcării sportive din țara noastră!

In afara acestora, comportări 
excelente au avut: Alexandra Si- 
coe, locul trei la 400 m. cu un 
timp (54,9) care reprezintă nu 
numai un nou record al R.P.R., 
dar totodată și cea de a IV-a 
performanță realizată vreodată în 
lume pe această distanță. Tînărul 
Zoltan Vamoș a întrecut recordul 
pe 800 m. cu 1:52,2, atît la ju
niori cît și la seniori ; Constantin 
Grecescu a doborît și el recordul 
pe 10.000 m., alergînd 31:00,0. 
Dar timpul său putea fi cu mult 
mai bun dacă Grecescu se hotăra 
să accelereze ritmul alergării cu 
cîteva ture înainte de sfîrșit. Gre
cescu este un alergător tînăr cu 
reale perspective de a progresa, 
dar pentru a putea ajunge la re
zultatele de care este capabil tre
buie să aibă personalitate, să fie 
mai combativ în cursă și să re
nunțe, în unele cazuri, să stea ca 
o „umbră" în spatele cutărui sau 

ținut a patra performanță a aces
tui campionat.

Rezultatul tehnic: 1. Aurelia 
Drăghici (Dinamo) 1:26,2. Cam
pioană a R.P.R. pe 1955. (Antre
nor Mircea Mihăilescu). 2. Her
mina luhasz (Dinamo) 1:26,5; 3. 
Maria Iliescu (Metalul) 1:30,5;
4. lolanda Iacob (Dinamo) 1:30,6;
5. Silvia losif (FI. roșie) 1:31,3. 
De notat și timpul realizat de 
Azafeea Maxim (FI. Roșie) 
1:31,5.

In proba masculină pe aceeași 
distanță, 1.000 metri cu start de 
pe loc, Ion loniță a înregistrat 
cel mai bun timp: 1 min. 13 sec. 
5/10. La numai 9 zecimi de re
cordul țării, stabilit tot de el în 
1953 (la Festival). Cu 2 sec. și 
4 zecimi mai slab de cît timpul 
lui Ioniță este cel obținut de C. 
Dumitrescu (al doilea timp al 
zilei). Timpul de 1:18, stabilit de 
Navrea marchează un evident 
progres al acestui alergător. Măi 
'sînt de consemnat timpurile 
1:18,3 (M. Voinescu) 1:18,8 (A. 
Șelaru) și 1:19,2 (Șt. Lemîn- 
drotu). V. Oiprea, deși a rulat 
foarte biine două treimi din dis
tanță, a cedat pasul spre sfîrșit, 
timpul obținut de el clasîndu-1 
abia pe locul 8, într-o probă care, 
se știe, nu constitute specialitatea 
acestui alergător.

Rezultatul tehnic: 1. Ion lonifă 
(C.C.A.) 1:13,5. Campion al

Gheorghe Stănel

cutărui alergător, pe care să-l 
. depășească la finiș. Alte recorduri 
. au stabilit Nicolae Liga-la 20 km.
marș și Tadeus Strzelbicki . pe 
3.000 m. obstacole. Amindoi își 
vor putea corecta în curînd și , 
aceste ultime rezultate.

Merită a fi subliniate, de ase
menea, comportările Jui Constan
tin Dumitru (locul trei la ciocan); 
ale celor doi aruncători de suliță 
Dumitru Zamfir și Iuliiis Iordan,# ; 

Gh. Stănel pentru ambele curse 
de garduri; „bătrînul" Ahmed Su- 
liman pentru maraton; Dumitru 
Petrescu pentru lungime, Ion Bă- 
dici pentru 3.000 m. obstacole 
(timpul său real a fost de ’9:13,4) 
și în special același Dinu Cristea 
care, la 44 de ani, a reușit cel 
mai bun rezultat al său pe 10.000 
m. Comportări slabe au avut însă 
alergătorii și alergătoarele de vi
teză (exceptînd cursa băieților la 
ștafeta de 4 x 100 m.), cei de la 
5.000 m„ aruncătorii de greutate, 
cei de la 1.500 m., săritorii de 
triplu, aruncătoarele de disc și 
alții.

Despre arbitraj, în general, se 
poate spune că a fost de bună 
calitate. Totuși trebuie puse în 
discuție greșelile grave săvîrșite 
de judecătorii de sosire, care au 
fost neatenți Ia probele de 1.500 
m. (atît în serii, cît și în finală) 
și la 110 m.-garduri. De aseme
nea s-a făcut o greșeală și atunci 
cînd, după ce Wolfbrand a fost 
descalificat la 400 m., pentru fi
nală nu a fost anunțat imediat 
următorul clasat, pentru a se pu
tea pregăti, așa că finala s-a a- 
lergat numai cu cinci atleți. Dar 
lipsa cea mai gravă — așa.cum 
remarcau cel mai mulți dintre oas
peții noștri — a fost aceea a star- 
terului, care nu a reușit să sa
tisfacă toate cerințele. Trebuie să 
ne ocupăm, încă de pe acum, de 
pregătirea mai multor starteri, pe 
care să-i avem în sezonul anului 
1956. ' ' ■

R.P.R. pe 1955. (Antrenor Iulian 
Gociman) 2. C. Dumitrescu 
(C.C.A.) 1:15,9; 3. G. Navrea
(C.C.A.) 1:18,00; 4. M. Voinescu 
(Dinamo) 1:18,3; 5. A. Șelaru
(Dinamo) 1:18,8; 6. Șt. Lemîn- 
droiu (Dinamo) 1:19,2; 7. E. Po
pescu (Dinamo) .1:20,1; 8. V. O- 
prea (C..C-A.) 1:20,5; 9.P.Gane
(Constr.) 1:21,3; 10. Tache. Petra 
(Dinamo) 1:21,5.

UN NOU RECORD R.P.R. ;

..După terminarea probelor pe 
1.000 metri, ' ătergătoarea Măria 
Iliescu a. făcut o reușită tentativă 
de record pe 200 metri lansat. Ea 
a realizat valoroasa cifră de 13 
sec. 8/10, doborî nd astfel vechiul 
record al țării: 14 sec. 2/10 rea
lizat de Venera Vasilescu la 9 
septembrie 1953. Noul record al 
acestei tinere alergătoare (M. 
Iliescu a împlinit recent 19 ani) 
deschide largi perspective în 
cursele pe velodrom valoroasei 
reprezentante a asociației Me
talul.

Campionatele continuă astăzi, 
cu începere de la ora 15, cu des
fășurarea probei de urmărire in
dividuală (femei și bărbați) iar 
tineri se va disputa proba do 
urmărire pe echipe (femei și băr
bați).

EMIL IENCEC



VA REAMINTII!?
DE AICI SE REIA CAMPIONATUL CATEGORIEI A...
O etapă de Cupă, ca... repetiție generală.„
La 31 august s-a disputat ulti

mul joc înainte de întreruperea 
campionatului. A fost restanța Lo
comotiva Timișoara — Dinamo 
București, cu al cărei rezultat (5-1

1. Dinamo București <
2. Flacăra Ploești
3. Progresul București
4. Minerul Petroșani
5. FI: roșie Arad
6. Știința. Cluj
7. C C.A- București
8. Dinamp Orașul Stalin
9. Știința Timișoara

10. Locomotiva Timișoara
11. Locomotiva Tg. Mureș
12. Locomotiva Constanța
13. Avîntul Reghin

Primele meciuri, programate du
minică 16 octombrie, vor redeschide 
pasionanta Întrecere pentru titlu, 
pentru evitarea ultimei părți a cla
samentului, într-un cuvfnt, pentru 
clasament.

Aceste partide de reluare sînt ur
mătoarele: *

București: C.CA. — Progresul 
București (1—2}

București: Dinamo — Știința Ti
mișoara (2—1)

Ploești: Flacăra — Minerul Pe
troșani (2—1)

Timișoara: Locomotiva — Loco
motiva Tg. Mureș (0—1)

Arad: FI. roșie — Locomotiva 
Constanța (0—1)

Reghin: Avîntul — Dinamo Ora
șul Stalin (0—1).

Apoi, campionatul urmează să 
continue la: 23, 26 și 30 octombrie, 
6, 13, 16, 20, 27 și 30 noiembrie. 
Așa cum este alcătuit proiectul de 
desfășurare viitoare a returului 
campionatului, echipele vor fi che
mate să facă un efort serios, ju- 
cînd aproape în fiecare duminică 
și miercuri, pentru a termina cam
pionatul în timp util. Și, cu acest 
prilej, ele vor dovedi în ce măsură 
au știut să folosească — pentru 
pregătire — perioada de întreru
pere a activității oficiale.

O ETAPA DE CUPA, CA... 
REPETIȚIE GENERALA...

înainte de reluarea campionatu
lui însă, echipele de categorie A 
vor avea de susținut jocuri de 
Cupă. Intr-adevăr, joi 13 octom
brie, adică poimîine, este progra
mată etapa 16-imilor Cupei

Scurte știri
• Stenbătă s-a disputat în Bucu

rești jocul amical dintre Dinamo 
București și Progresul București. 
Meciul a fost destul de animat, cu 
faze interesante și multe situații 
de gol. După ce Dinamo a condus 
cu l—O prin punctul marcat de An- 
ghel, Progresul insistă mai mult 
în atac, egalează prin Lăzărescu și 
înscrie punctul victorios prin Co- r 
loși, cu 3 minute înainte ide sfîrșit. 
Scor finad: 2-1 (0-0)
• In deschidere la această par

tidă s-au întilnit Dinamo Orașul 
Stalin și Progresul București (ti
neret). Jucînd mai bine, mai ales 
fci atac, Dinamo Orașul Stalin a 
cîștigat cu 3—1 (2—0). Punctele 
au fost marcate de Boitoș (3) și 
respectiv Dragomir
• La Timișoara, Știința din lo

calitate a jucat duminică amical 
cu FI. roșie Arad de care a dispus 
cu 5—3 (3—3). Golurile au fost

AMĂNUNTE DESPRE CONCURSUL 
SPECIAL DIN 13 OCTOMBRIE 1955

I. METALUL HUNEDOARA — MI
NERUL PETROȘANI (Cupa R.P.R). 
(In campionat 1954: a—0 si 5—0). Me
talul! Hunedoara s-a calificat dato
rită meciului egal (2—2) obținut In 
deplasare cu Minerul Lupeni.

II. METALUL ClMPIA TURZII — 
LOCOMOTIVA TG. MUREȘ (Cupa 
R.P.R.). (In campionat : 1952: 1—1 și 
0—5; 1954: 1—1 șl 1—1). Met. C. Turzii 
s-a calificat fnvingînd In deplasare 
Avîntul Toplița cu 3—2 (1—0; 2—2).

HI. PROGRESUL ORADEA — LO
COMOTIVA TIMIȘOARA (Cupa 
R.P.R.). (In campionat 1950: 1—0: șl 
3—0; 1951: 5—4 și 4—2; 1952 ; 4—1 și 
0—2; 1953 : 2—0 și a—1; 1954 : 0—5 și 
2-2).

IV. DINAMO BACAU — PROGRE
SUL FINANȚE BANCT. (Cupa 
R.P.R.). Dinamo s-a calificat învin- 
glnd în deplasare Progresul Focșani 
cu 6—0.

v. flacara cîmpina — dina- 
MO ORAȘUL STALIN (Cupa R.P.R.) 
Flacăra Cîmpina s-a calificat învln- 
gînd în deplasare Flacăra Moreni cu 
5—1,

VI. FLACĂRA mediaș — AVIN- 

pentru timișoreni — marea surpri
ză a campionatului) clasamentul 
s-a fixat la următoarea înfăți
șare:

15 9 5 1 28:12 23
14 7 5 2 28:13 19
14 7 4 3 25:16 18
14 7 3 4 17:14 17,
15 7 3 5 22:19 17
15 6 5 4 18:18 17 
i5 5 5 5 22:15 15
15 6 3 6 20:21 15
15 4 6 5 21:19 14
15 4 5 6 19:21 13
14 2 5 7 11:25 9
15 3 3 9 11:27 9
14 1 2 11 12:34 4

R.P.R., fn care intră șl echipele 
de la „A**. Un singur meci de 
Cupă are loc mii ne, miercuri: Lo
comotiva Oradea — Metalul Baia 
Mare. Restul etapei se va desfă
șura joi, după cum urmează:

Locomotiva București — Loco
motiva Constanța (Stadionul Giu- 
lești, ora 15).

Avîntul Fălticeni — Știința Cluj 
Dinamo Bîrlad — Flacăra Plo

ești
Flacăra Cîmpina — Dinamo Ora

șul Stalin
Dinamo Pitești — C.C.A. Bucu

rești
Locomotiva T. Severin — Dina

mo București
Metalul Hunedoara — Minerul 

Petroșani
Dinamo Bacău — Progresul 

București
Progresul Oradea — Locomotiva 

Timișoara
Metalul Oțelul Roșu — Știința 

Timișoara
Metalul C. Turzii — Locomotiva 

Tg. Mureș
Flacăra Mediaș — Avîntul Re

ghin
Metalul 108 — FI. roșie Arad 
Locomotiva Pașcani — Dinamo 

6 București
Dinamo Galați—Progresul CPCS 

București
Celelalte etape ale turului final 

al Cupei R.P.R. vor avea loc la: 
2 noiembrie (8-imile), 23 noiembrie 
(4-imile), 4 decembrie (semifina
lele) și 7 decembrie (finala). ,

Toate jocurile de cupă din etapa 
aceasta vor începe la ora 15, spre 
a fi timp pentru eventuale pre
lungiri.

de fotbal
marcate de Boroț (2), Ciosescu, 
Ciurugă și Gîrleanu. Pentru ară- 
dani au înscris Dumitrescu, Ser- 
fozo și Petschowski. A arbitrat bi
ne losif Covaci.

■ Intr-un joc de .pregătire care 
a avut ioc în cursul zilei de ieri, 
echipa G.O.A. a întîlnjt Locomotiva 
Constanța, de care a dispus cu 
5—2 (2-0).

■ Semifinalele Cupei Orașelor, 
competiție rezervată selecționatelor 
de tineret, se vor disputa la 30 
octombrie: Bacău — Ploești la Ba
cău și Timișoara — Cluj la Timi
șoara.

■ Duminică va începe (urneul fi
nal al campionatului republican de 
juniori. Participă echipele Locomoti
va și Tînărul Dinamovist. I din 
București, Locomotiva Iași (în se
ria I), Știința Cluj, Știința Timi
șoara și Progresul Sibiu (în se
ria Il-â).

^^onosport
TUL REGHIN (Cupa R.P.R.) Flacă
ra Mediaș s-a calificat învingînd în 
deplasare Voința Odorhei cu 4—1 
(i—i; i—D-

VII. DINAMO GALAȚI — PRO
GRESUL C.P.C.S. (Cupa R.P.R.) Di
namo Galați s-a calificat învingînd 
în deplasare Recolta Tuilcea cu 5-2 
(1—1; 1-1). iar Progresul dispunînd
de Metalul St. Roșu cu 3—2. Dinamo 
Galați ocupă locul 11 în seria III-a 
a cat. B. iar Progresul cuprinde ma
joritatea juniorilor din lotul R.P.R.

VIII. LOCOMOTIVA PAȘCANI — 
DINAMO 6 BUCUREȘTI (Cupa 
R. P. R.) Locomotiva Pașcani s-a ca
lificat dispunînd acasă de F. 
roșie Bulruși cu 1—9 (0—0; 0—0). iar 
Dinamo 6 învingînd Metalul Bucu
rești cu 2—0 (1—0).

IX. ȘTIINȚA BUCUREȘTI — FLA- 
CARA MORENI (Cat. B) (tur 1955: 
1—1). Ultimele rezultate: Știința Buc.— 
Prog<^ul Sibiu; 0—1 (0—0); Flacăra

Fazi din meciul R.P.R. — R. P. B. (juniori). Fundașul Coetov respinge un atac al echipei romine.-------------. * -
DOUĂ ASPECTE SEMNIFICATIVE

Cu jocurile de duminică, repre
zentativele noastre naționale și-au 
încheiat activitatea din acest an 
cu un bilanț care — trebuie să 
accentuățn — nu mulțumește. Dacă 
echipa de juniori și chiar echipa 
secundă sau de tineret au avut, 
totuși, comportări în general satis
făcătoare — mai ales reprezenta
tiva de juniori —, în schimb, pri
ma noastră reprezentativă a de
zamăgit și prin rezultate și, în 
special, prin factura jocului prac
ticat. Ne gîndim că 2 victorii, 2 
meciuri nule și 2 înfrîngeiri (din
tre care o victorie, două meciuri 
nule și o înfrîngere pe teren pro
priu) nu pot constitui în nici un 
caz un palmares la nivelul pre
tențiilor fotbalului nostru. Dar, 
mai mult decît această situație 
a rezultatelor, contează comporta
rea echipelor noastre, valoarea fot
balului arătat în înțîlnlrila inter
naționale din acest an. Și la acest 
capitol, concluziile sînt puțin îm
bucurătoare. Analizînd activitatea 
reprezentativelor noastre naționale 
prin prisma condițiilor de dezvol
tare asigurate fotbalului nostru, ca 
și prin aceea a valorii reale a 
jucătorilor noștri fruntași, ajun
gem la concluzia că această ac
tivitate a fost sub așteptări.

Cauzele sînt numeroase: insufi
cienta mutică de instruire —antre
nament în colective — câre dau 
astfel loturilor reprezentative ju
cători cu o pregătire necor'espun- 
zătoare; lipsa de continuitate a 
importantelor competiții interne și 
durata prea mare a perioadelor 
de pregătire a loturilor; incon
stanța — pe de o parte, — țar 
pe de alta ușurința cu care unii 
jucători privesc, în general, jocu
rile internaționale etc.

Ultimele jocuri, în special, ne-au 
întărit convingerea că fotbaliștii 
noștri sînt de o inconstanță de-a 
dreptul îngrijorătoare. După un 
meci slab cu echipa R.D.G. (în 
care un mare rol La jucat o auto- 
încredere nepermisă), a urmat o 
comportare mai bună în partida 
cu Belgia, în orice caz mal a- 
proape de valoarea fotbalu’ui no
stru, pentru ca duminică, împo
triva reprezentativei R. P. Bul
garia, să înregistrăm din nou o 
partidă scăzută ca nivel tehnic. 
Desigur că această inconstanță se 
datorește și modului cum se pre
gătesc jucătorii, dar yărerea noaj 
stră este că în principal aceasta . 
inconstanță își are originea în'fe- 
Iul cum gîndesc și cum privesc 
jucătorii at-ît participa-ea mr la 
pregătire, cît și, mai ales, jocu-

Moreni — Locomotiva Craiova: 3—1 
(2—0).

X. MINERUL LUPENI — FLAMU
RA ROȘIE CLUJ (Cat. B.) (1954 : 0—0 
șl 1—2; 1955: 0—1). Ultimele rezultate; 
Minerul Lupeni — Metalul Cîmpia 
Turzii: 0—2 (0—1); FI. roșie Cluj — 
Metalul Oradea: 3—3 (2—2).

XI. FLAMURA ROȘIE BACAU — 
PROGRESUL FOCȘANI (Cat. B) (1954; 
2—0 șl 2—0; 1955: 1—1). Ultimele rezul
tate: Fl. roșie Bacău — Dinamo Ba
cău: 1—1 (1—0); Progresul Focșani — 
Avîntul Fălticeni : 1-0 (1—0).

XII. AVÎNTUL FĂLTICENI — DI
NAMO BIRLAD (Cat. B) (1955; 1—1). 
Ultimele rezultate: Avîntul Fălticeni— 
Progresul Focșani: 0—1 (0—1); Dinamo 
Bîrlad — Flacăra ,,1 Mal“ Ploești: 2—1 
(0-1).

★
In urma trierii celor 543.507 buletine 

depuse la concursul PRONOSPORT 
40, etapa din 9 octombrie 1955, au fost 
găsite:

10 buletine cu 12 rezultate
195 buletine cu 11 rezultate

3.033 buletine cu 10 rezultate

Omologarea concursului are loc azi 
după amiază. 

rile internaționale în sine. Altfel 
nu poți să explici cum La un meci 
(cu Belgia) fotbaliștii noștri au 
știut să aplice întocmai îndrumă
rile date și să joace cît mai a- 
proape de va loarei lor adevărată, 
iar 10 zile mai tîrziu mulți din
tre ei să nu reușească nici măcar 
o comportare medie și să iacă e- 
lementare greșeli de ordin tactic.

Poate că aceeași cauză, la care 
se adaugă și lipsa unei rezistențe 
nervoase și fizice, precum și o 
veche meteahnă a jucătorilor noș
tri (de a nu insista atunci cînd 
iau conducerea), face ca repre
zentativele noastre să nu poată 
păstra un rezultat favorabil, lată 
echipa A, de pildă. A condus cu
1— 0 în meciul cu R. P. Polonă 
și pînă la urmă a trebuit să lupte 
disperat ca să egaleze, pentru că, 
între timp, jucătorii polonezi au 
egalat și au luat conducerea cu
2— 1; a condus și în meciul cu 
R. D. Germană, cu 1—0 și 2—1 
și a pierdut în uVimele minute cu
3— —2; iar duminică, cu R. ?. Bul
garia, a condus 82 de minute cu 
1—0 și a terminat la egalitate. 
De aitfei, înlilnirile cu bulgarii 
au fost semnificative: echipa de 
tineret a primit cele două goluri 
în ultimele 18 minute, iar echipa 
de juniori trei goluri în ultimele 
12 minute!...

Concluzia este una singură: e- 
chipele noastre nu știu să păs
treze un rezultat favorabil. Și 
cînd facem această afirmație, nu 
ne gîndim la menținerea unui re
zultat printr-o retragere generală

CITEVA DECLARAȚII
E. STEINER (Austria), arbitrul 

jocului R.P.R — R.P.B. (A) ; „E- 
chipa romînă ar fi meritat victo
ria. A jucat mai tehnic, a atacat 
mai mult și a avut numeroase o- 
căzii de gol. Bulgarii s-au apărat 
șl au încercat — destul de rar, 
insă — să atace prin surprin
dere".

ST. PASZKOWSKI (R. P. Po
lonă), arbitru de tușe: „In pri
ma repriză, romînii au avut o 
clară superioritate teritorială, însă 
n-au știut să fructifice toate oca
ziile avute. In repriza secundă, 
bulgarii au urmărit să anihileze 
toate acțiunile echipei romine, reu
șind pînă la urmă sd obțină un 
rezultat de, egalitate*.

J. KOVALI (R. P. Polonă), ar
bitru die tușe: „începutul jocului 
a fost frumos. Apoi, jucătorii ce
lor două echipe au început să prac
tice un joc dur. Arbitrul Steiner 
a știut să „tempereze" jucătorii 
și a condus foarte bine. Rezulta
tul de egalitate corespunde situa
ției de pe teren. Jucătorii romîni 
au ratat însă numeroase ocazii".

I. Ș1CLOVAN, vicepreședinte al 
comisiei centrale de fotbal: .Ju
cătorii noștri au fost superiori, 
înaintarea a greșit însă, atacînd 
răzleț și nefiind suficient de o- 
rientată pentru a trage mai atent 
la poartă. Apărarea a fost bună. 
Bulgarii au o echipă de luptă și 
care joacă dur. Știam că practică 
un fotbal mai tehnic, dar de data 
aceasta nu au oferii un astfel 
de joc. Noi am făcut meci, nul 
pentru că echipa noastră s-a an
grenat în jocul de hărțuia ă al 
oaspeților, părăsind — în ultima 
parte a partidei — jocul de com
binații".

MAJOR LASZLO (R. P. Un
gară), arbitrul jocului de juniori: 
„Eram convins că echipa romînă 

a jucătorilor în apărare, ci la a- 
părarea unui scor printr-un joc 
de contraatacuri — dacă nu-i po
sibilă apărarea prin atac —. cu 
participarea efectivă a întregii e- 
chipe, mai ales că avem elemente 
capabile să susțină o asemenea 
tactică. Lipsa aceasta s-a obser
vat și la echipele noastre din cam
pionat. Unele echipe „stopează" 
în momentul în care se văd în 
avantaj cu un singur gol, ca și 
cum meciul ar fi terminat în acel 
moment. Dar, așa curn, de pildă, 
au dovedit-o foarte bine fotbaliștii 
bulgari, un meci nu este terminat 
decît atunci cînd arbitrul fluieră 
sfîrșitul lui. Oaspeții au insistat 
fără să se descurajeze nici o clipă 
și eforturile lor au fost Încunu
nat; de succes. Concluzia: jucă
torii noștri trebuie să lupte din 
Iirimul pînă în ultimul minut de 
oc, cu aceeași energie și însufle

țire,. păstrîndu-și calmul și dozîn- 
du-și cît mai bine efortul fizic și 
nervos.

Aceste două constatări, ca și 
multe altele pe care ni le-au pri
lejuit întîlnirile internaționale din 
acest an, trebuie să ducă Ia mă
suri menite să înlăture lipsurile 
și deficiențele serioase din fot
balul nostru și să asigure com
portarea echipelor noastre repre
zentative la înălțimea popularită
ții și prestigiului pe care și le-a 
cucerit sportul cu balonul rotund 
în țara noastră.

P. GAȚU ) 
EF. IONESCU )

va cîștiga la scor și cred că așa 
ar fi fost normal după cum a 
jucat timp de 80 de minute. Nu-mi 
pot explica această cădere bruscă, 
tn cît ev a minute, a echipei romi
ne. Cred că jucătorii rom>nl au 
fost surprinși, ca și spectatorii, de 
golurile cu totul neașteptate ale 
fotbaliștilor bulgari. La 3-2 mi-am 
dat seama că echipa romînă 
este complet derutată și, ea ur
mare, bulgarii au egalat și n-a 
lipsit mult să și clștige. Iată o 
învățătură prețioasă: un meci se 
joacă atent și serios timp de 90 
de minute".

C. TEAȘCA, antrenorul echipei 
romîne de juniori: „Bulgarii au 
prezentat o echipă destul de pu
ternică, bine pregătită și cu mai 
mult echilibru între comp.vtimen- 
te. Ei se mișcă frumos, contra-, 
lează bine balonul: tn general, 
sînt în progres față de comporta
rea lor tn turneul FIFA din Ita
lia. Echipa noastră a corespuns 
numai 60 de minute, cînd jucăto-, 
ril au practicat un joc pe jos și 
și-au dominat adversarul. Greșita 
dozare a efortului a făcut ca a 
parte din jucători (chemați, de 
altfel, tn lot cu o zi înainte de 
meci) să „cadă". ț

PACEDG1EV (R. P. Bulgaria)", 
antrenor de stat: „tn prima re
priză echipa romînă a avut ini-, 
țiativa și o greșeală a portarului 
losifov a adus golul. In schimb'/] 
tn a doua parte a jocului ai noștri 
au fost mai periculoși și a.l reușit 
egalarea. Dacă romînii n-au vrut 
să ne învingă în prima repriză 
cînd au ratat multe ocazii, nouă 
ne pare rău că na i am bătut în 
a doua. Ozon este cel care a fi
xat rezultatul. M-a impresionat jo-. 
cui tînărului Georgescu, o spe-. 
ranță de prl^țoij^



Un aspect din întrecerile de la Mamaia

★

După concursul republican de vele 
clasa star de la Mamaia

SĂ RIDICĂM NIVELUL CALITATIV AL BOXULUI NOSTRU!

Sportul velelor din țara noastră 
a înregistrat de curând un eveni
ment din cele mai importante: 
concursul republican de vefe*— 
clasa star. Desfășurat la Mamaia, 
pe lacul Siut-GhioVactst ^feoncurs 
a angrenat în întrecere cele mat 
bune 22 echipaje din țară, consti
tuind, în felul acesta, nu numai o 
bună verificare a valorii lor, ci și 
un prețios schimb de experiență 
între veliștii de la noi. Deosebit 
«le aceasta, prin organizare și prin 
locul de disputare concursul repu
blican din acest an are meritul de 
a se fi ridicat cu mult deasupra tu
turor concursurilor de acest fel 
desfășurate vreodată la noi, astfel 
îneît o analiză, sumară chiar, a 
problemelor ridicate, nu va fi de
cît în folosul sportului vedelor.

Marea majoritate a celor 22 de 
echipaje prezente la acest concurs 
au fost din București, doar 5 echipa
je reprezentînd orașul Constanța. 
In dorința lor de a realiza com
portări superioare, multe echipaje 
s-au deplasat chiar cu o săptă- 
mlnă înaintea concursului, pentru 
a se acomoda cu condițiile oferite 
de lacul Siut-Ghiol, care sânt cu 
totul diferite de cele de pe lacul 
Snagov. Este cazul echipajelor aso
ciațiilor Constructorul, Progresul 
și Știința, care au avut, ca ur
mare, mai multă precizie și sigu
ranță în timpul concursului. Din 
totalitatea echipajelor participante, 
cea mai bună pregătire a arătat-o 
echipajul Gh. Lungu-M. Dimitriu 
(Constructorul), care a și cîștigat 
acest greu concurs. De-a lungul 
desfășurării regatelor, componeidii 
echipajului învingător au dovedit 
o temeinică pregătire fizică, o jus
tă orientare tactică și multă pri
cepere în manevrarea starului. Din- 
trt. ceilalți* concurenți, o compor
tare frumoasă au avut și echipa
jele: N. Navasart-A. Zilberman 
'Constructorul), T. Mîlio-P. Svo-^ 
boda (Șțiințat, P. .Mpnu-N. 
preanu (Șftinția);'- N? CâldSi-Gh." 
Florea (Casa Ofițerilor C-ța) și I. 
Naum-I. Oprea (Constructorul), a- 
cesfea două din urmă constituind o 
adevărată surpriză. La primul lor 
concurs republican, echipajele lui 
Calcain și Naum au reușit perfor
manța de a ajunge în finală, unde, 
«le asemenea, s-au comportat pes
te așteptări. In schimb, mai slab 
decît se aștepta s-au comportat o 
serie de echipaje valoroase ca: 
Gelas, Butucaru și Țico, care au 
fost sub valoarea Ier obișnuită. 
Mai mult decît atît, au fost unele 
echipaje, ca, spre 
Petrescu, A. Nica, ________
care a demonstrat o slabă pregă
tire atît sub raport fizic, cît și 
tactic. Nu putem încheia aceste 
considerații fără a arăta necesita
tea dezvoltării continue a pregă
tirii veliștilor noștri în condițiile 
oferite de lacul Siut-Ghiol. Com
portarea unora dintre Veliști ca Bu
tucaru și chiar Gh. Lungu, care 
sînt foarte bine pregătiți pe 
vînt slab și mediu, a scos în evi
dență necesitatea unei pregătiri 
mai bune pentru regatele desfășu
rate pe vînt puternic, cînd mane
vrarea ambarcațiunilor constitui» 
un capitol tot atît de important, 
dacă nu chiar mai important decît 
concepția tactică.

Fără îndoială că la asigurarea 
succesului acestui concurs republi
can de vele organizarea a contri
buit din plin. Din acest punct de 
vedere, A.V.S.A.P. are merite de
osebite și concursul poate fi dat 
ca exemplu. Atît cazarea cît și 
hrana sportivilor au fost irepro
șabile pe toată perioada con
cursului. Pe de altă parte, con-

exemplu: Gh. 
T. Săvulescu.

•k

curenții au fost scutiți de grija re
parării ambarcațiunilor, aceasta 
fiind tot timpul în atenția organi
zatorilor. Totuși, ținînd seama de 
faptul că unele defecțiuni ivite în 
titnpul curselor la ambarcațiuni 
(proprietate a organizatorilor^ au 
creat situații grele unor concu- 
renți (Lungu, Navasart, Geles),de- 
zavantajîndu-i față de ceilalți, a- 
cest concurs a ridicat încă odată 
în fața asociațiilor problema pro
curării de ambarcațiuni, pentru ca 
fiecare concurent să poată partici
pa pe starul său. Insistăm asupra 
caracterului imperios al rezolvării 
acestei probleme, întiucît actuala 
situație, cînd starurile tuturor aso
ciațiilor la un loc pot fi numărate 
pe degetele unei singure mîini, nu 
este de loc în folosul sportului 
velelor.

Concursul de care ne ocupăm 
este primul organizat pînă acum 
pe lacul Siut-Ghiol. Condițiile mi
nunate pe care le-a oferit acest 
lac ne determină să facem cîteva 
observații de care e bine să se ți
nă seama în viitor la programarea 
concursurilor. Intr-adevăr, trebuie 
arătat că lacul Siut-Ghiol este, prin 
calitățile sale, mult mai avantajos 
decît lacul Snagov, pentru sportul 
velelor. Acest lac, spre deosebire 
de Snagov, unde concurenții tre
buie să aștepte vîntul, prezintă în 
primul rînd marea calitate că asi
gură continuitate desfășurării 
concursurilor. Pe de altă parte, la
cul Siut-Ghiol este superior Snago- 
vului și prim suprafața sa mult mai 
mare, ceea ce permite stabilirea 
unor parcursuri de vele apropiate 
celor din străinătate. In același 
timp, nu trebuie uitat faptul că 
vînturile de pe acest lac sînt mult 
mai constante, oferind astfel veliș- 
tilor condiții mai bune de concurs. 
Aceasta, fără a mai vorbi pe larg 
despre faptul că aici, întîlmind va- 
Juri, sportivii s-au^acomodat pen
tru viitoarele’ concursuli pe mare.

Privit în general, se. poate spu
ne că arbitrajul a fost la înălți
me și în comparație cu alte 
concursuri de acest gen, se poate 
spune că juriul și arbitrii și-au a- 
dus partea lor de contribuție Ia 
succesul acestui concurs. Totuși, mu 
trebuie pierdute din vedere unele 
deficiențe manifestate în această 
privință și care se cer înlăturate 
în viitor. Astfel, va fi necesar să 
se facă o mai atentă alegere a ar
bitrilor ajutători și să nu se re
curgă la elemente nepregătite, care 
nu fac nici un serviciu concursu
rilor. In același timp, mai este ne
cesar ca pe viitor, într-un aseme
nea concurs desfășurat pe o su
prafață mare, numărul arbitrilor a- 
jutători să fie mărit, asigurîndu-se 
condiții pentru ca aceștia să ur
mărească de aproape desfășurarea 
regatelor. Concursul republican de 
la Mamaia a mai ridicat însă și o 
altă problemă, foarte importantă, - 
aceea a interpretării regulamentu
lui. Diferitele contestații înregis
trate au impus necesitatea unifor
mizării interpretării regulamentu
lui de vele, astfel ca, pe viitor, 
între concurenți, juriu și arbitri 
să existe o uniformitate de inter
pretare. In acest scop, este nece
sar ca, în perioada de iarnă, co
misia centrală de sporturi nautice 
să ia inițiativa discutării acestui 
regulament, angrenînd în discuție 
pe cei mai buni veliști din țară.

P. Enache, V. Păunescu 
corespondenți |

Desfășurarea campionatelor re
publicane individuale de box din 
acest an a scos în evidență o 
serie de lipsuri serioase de or
din tehnic și tactic. De aceea, 
organizarea unui curs de reîm
prospătare a cunoștințelor pentru 
antrenorii de box, la scurt timp 
după terminarea campionatelor, 
a însemnat o inițiativă bineve
nită din toate punctele de ve
dere. Cursul a cuprins lecții 
practice și teoretice susținute de 
antrenorul de stat Ion Popa, 
maestrul sportului Eustațiu Măr
gărit, asistent la catedra de box 
a I.C.F., precum și antrenorii 
A Weintraub, C. Cionoiu, Tr. 
Ogrlnjeanu,- si alții. înaintea în
ceperii cursului a avut loc o șe
dință de analiză a campionate
lor. S-au purtat discuții vii, pro- 
punîndu-se o seamă de măsuri 
pentru îmbunătățirea calității bo
xului nostru. încă de la începu
tul dezbaterilor s-a ajuns la 
concluzia că, dintr-o greșită in
terpretare a combativității, a fost 
negTîjatâ însușirea procedeelor 
clasice de atac și apărare. Unii 
antrenori au adus în ring ele
mente cu o pregs^re tehnică ne
corespunzătoare. Boxerii, greșit 
îndrugiați de s antrenori nu-și în
sușesc, în general, principiile bo
xului tehnic, manifestînd nesă
nătoasa înclinație spre o luptă 
fără orizont. Preocupările tactice 
sînt absente chiar și la unii bo
xeri fruntași. Din discuții, ca o 
consecință logică, a reieșit ne
cesitatea adoptării unei metodice 
unice de pregătire, aplicabilă în 
orice secție de box și capabilă 
să ducă la o serioasă creștere 
calitativă a boxului nostru. Mun
ca de instruire trebuie îndreptată 
spre întărirea mobilității și sta
bilității, vitezei de reacție și for
ței loviturilor, ca și spre asigu
rarea posibilităților de a luca 
cu ambele brațe, excluzîndu-se 
însă poziția frontală. Va trebui 
să se aiungă la o dezvoltare ar
monioasă a forței, vitezei și pre

A luat sfîrșit campionatul feminin 
de șah al

Duminică, odată cu desfășura
rea partidelor întreruote din run
da a XlX-a, a luat sfîrșit cea de 
a Vil-a ediție a campionatului 
feminin de șah al R.P.R.

Iată mai întîi rezultatele celor 
două partide întrerupte din run
dele a XVII-a și a XVlII-a: 
Szathmary a pierdut ambele to- 
tîlniri, ia Kuznețov și Hodoș.

Ultima rundă a fost caracte
rizată printr-un număr impresio
nant de rezultate remiză. Șapte 
din cele zece partide s-au termi
nat la egalitate. Maria Albuleț- 
Pogorevici nu a căutat să forțeze 
poziția în partida cu Manolescu, 
acceptînd repede remiza. Același 
rezultat a fost consemnat în par
tidele Fîfioescu—Tzitron. Sitmi— 
Reicher, Graboviețchi—Teodores- 
cu, Szathmary—Hajdara, Ududec 
—Kuzinețov și Pali—Pențek. Cam
pioana de anul trecut Lidia 
Giuroiu a depus toate eforturile 
pentru a cîștîiga la Diaconescu, 
a reușit să obțină acest punct, 
care însă nu i-a adus nimic mai 
muUt decît locul V în clasament, 
pe care l-ar fi avut și cu o re
miză. In schimb, victoria asupra 
Clarei Hodoș i-a permis șahistei 
Ionescu să ocupe locul VI, tre- 
cînd înaintea Clarei Hodoș și a 
Veturiei Sirnu. Tarapanov a cîș
tigat la Iliescu.

In felul acesta cunoaștem acum 
configurația finală a clasamen
tului. Pe primul loc și campioană

Patru noi recorduri in campionatele republicane 
de aeromodele

După șapte zile de întreceri, 
campionatele republicane de aero
modele pe anul 1955 au luat sfîr
șit. Cu acest prilej, cei mai buni 
constructori de aeromodele diin 
tară au demonstrat încă odată va
loarea lor ridicată, stabilind nu 
mai puțin de patru noi recorduri 
republicane. Fără îndoială că cea 
mai valoroasă dintre aceste per
formanțe — 257 km/ti. — a fost 
obținută la una din cele mai pre
tențioase categorii — reactoare — 
de către Anania Moldoveana — 
(orașul București). Tot A. Moldo
veana a fost cel care ne-a adus 
un record — 109 km./h. — și la 
categoria mecanice cu zbor captiv 
10 cmc. Celeloi'e două recorduri 
au fost înregi-trate fa categoriile 
mecanice citi zbor captiv 2,5 cmc. 
și 5 cmc. de către G. Graioveanu 
(orașul București) și respectiv 
Elvira. Purice din echipa reprezen
tativă a Capitalei.

Iată acum rezultatele definitive 
Ia toate cele cinci categorii: pla

ciziei, paintr-un pian cie jitn- 
nament care să prevadă: stu
diu individual, lucru la mănuși, 
lecții la mănuși, studiu în pe
rechi și lucru la aparat. In lec
țiile la mănuși nu va trebui să 
se urmărească perfecționarea ca
lităților fizice speciale, ci o cît 
mai corectă însușire a mișcări
lor înlănțuite, tinzîndu-se la o 
automatizare a deprinderilor. De 
asemenea, va trebui să se acor
de o însemnătate mai mare ca 
pînă acum analizării felului în 
care se desfășoară antrenamen
tele și meciurile, precum și or
ganizării unui număr cît mai 
mare de reuniuni cu caracter a- 
m cal necesare în munca de fot- 
mare a tinerilor pugiliști.

In ședința de închidere a 
cursului, numeroși antrenori au 
ridicat și alte probleme impor
tante, ca, de pildă, lipsa unor 
săli corespunzătoare pentru or
ganizarea reuniunilor pugilistice, 
atitudinea de desconsiderare a 
boxului manifestată de unele or
gane sportive, insuficientul schimb 
de experiență între antrenori; etc.

Concluziile acestei ședințe au 
fost trase de tov. Ion Vaida, 
vicepreședinte al C.C.F.S. și al 
comisiei centrale de box, care a 
subliniat, de la bun început, ne
cesitatea organizării mai dese a 
unor cursuri și consfătuiri ase
mănătoare. După ce a trecut în 
revistă aspectele pozitive ale a- 
cestor campionate, vorbitorul a 
subliniat unele lipsuri care se 
mai manifestă încă cu destula 
tărie. De pildă, unele asociații 
privesc cu ușurință sarcinile ce 
le revin pe linia dezvoltării bo
xului. Este d» așteptat ca orga
nizarea primului campionat re 
publican de box pe echipe să a- 
di'că o schimbare în această pri
vință. Comisiile regionale de box 
r.u-șî trăiesc viața și, din aceas
tă cauză, rezultatele pe plan re
gional sînt necorespunzătoare. 
Există o slabă activitate compe- 
tițională. Nivelul tehnic în box

R. P. R.
a R.P.R. pe anul 1955 este Maria 
Pogorevici, care a realizat în a- 
cest turneu un excelent procentaj 
d» 81 la sută, ctștjgînd cu o di
ferență de 2 pct. față de urmă
toarea clasată. In schimb pentru 
următoarele patru locuri sosirea 
a fost extrem de „strînsă", Mar
gareta Teodorescu cu 13*/2 pct. a 
ocunat ca și anul trecut, ca și în 
1950 și 19Î.51 locul II. La o ju
mătate de punct în urmă s-a 
clasat Elena Grahcviețahi. Po

diră Manolescu și I.idia Giuroiu 
au acumulat cîte 12^2 puncte. 
Fără îndoială că pentru Lidia * 
Giuroiu, de trei cri campioană a 
țării, rezultatul acesta nu poate 
fi satisfăcător. In continuare, cla
samentul are următorul aspect: 
6. Ionescu 11!/21 7. Hodoș II; 8. 
Simu 11: 9. Taraoanrv IO1/-; 10. 
TzPron 10: 11. Ududec S*/-; 12. 
Fi’ipescu 9 țț»; 13. Reicher 9; 14. 
Iliescu 8'/2; 15. Hajdara 7; 16.

• GIMNASTICA. — Concursul de 
gimnastică desfășurat sîinbă-tă și 
duminică în ambele săli din parcul 
sportiv Dinamo a constituit un bun 
prilej de verificare a exercițiilor 
impuse și liber alese pentru Cupa 
orașelor și campionatul repgbli- 
can individuali ipe 1955.

In cadrul concursului pentru selec
ționarea lotului Capitalei, s-au evi
dențiat în mod deosebit maestra 
sportului Teofiila Bâia.șu (Dinamo)
— la fete — și Knopp Kttno (Pro
gresul) — la băieți. La categoria I 
Cristhel Kvanka (Știința) a reușit 
să ocupe, cu o bună pregătire, locul
I la această categorie. Elemente ti
nere ca: A. Ru-ănescu, Gh. Popescu
— la fete — și Gheorghiu — la 
băieți — au făcut de asemenea o 
frumoasă impresie.

Concomitent cu acest concurs a 
avut loc duminică dimineața, tot îm 
sala Dinamo, selecționarea repre
zentativei de studente și shidenți 
„Știința" din R.P.R., care va întîlni 
în București, în sala Floreasca sîm- 
bătă 15 și duminică 16 octombrie 
după-amiază, reprezentativa studen.i 
țească „Akademik" din R.P. Bulga
ria.

■ RUGBI. — In campionatul 
categoriei B Locomotiva I.C.F. a 
întrecut duminică Constructorul 
Constanța cu scorul de 59—9, iar 
Știința București-Progresul Tecuci 
cu scorul de 8—0.

Diaconescu fîți; 17. Kuznefon 6; 
18. Szathmary 6; 19. Pentek 5; 
20. Pali 2 pct.

Duminică a avut loc festivita
tea de închidere a campionatului. 
Șahistei Ma'ria Pogorevici i-au 
fost decernate medalia și tridsul 
de campioană a țării. Jucătoare
lor Clasate pe locurile II și III Iii 
s-au decernat medaliile de argint 
și, respectiv, de bronz. Tuturor 
particlpanților li s-au acordat di
plome.

N. Kohalmi, corespondent

noare: 1. Gh. Marinescu (orașul 
București) 633 pete, campion repu
blican; 2. Ștefan Benedek (Cluj) 
597 pete; 3. Pavel Probăncamțu 
(Timișoara) 585 pete; propulsoare: 
1. Victor Gaba (Iași) 753 pete, 
campion republican; 2. I. Georgescu 
(orașul București) 641 pete; 3. 
Keki Zoltan (Cluj) 602 pete.; tno- 
tomodele : 1. Ernest Kiss (Cluj) 822 
pete., campion republican; 2. Mihai 
Tarn așchie (Iași) 638 pcl'e; 3. 
Gh. Gănțoht (orașul București) 
613 pete; mecanice cu zbor captiv 
2,5 cmc.: 1. Elvira Purice (orașul 
București) 150 km./h., campioană 
republicană; 2. Tiberiu Rakosi 
(Cluj) 134 km./h.; 3. Liviu Io
nescu (Ploești) 118 km./h.; reac
toare: I. Carol Schmidt (Ploești) 
240 km./h., campion republican; 2. 
Mircea Geanoglu (Constanța! 218 
km./h.; 3. Ion Stanca (reg. Bucu
rești) 216 km./h. Pe echine: 1. 
reg. Cluj 431 pete; 2. Orașul 
Bucwești 407 pete; 3. reg. Iași 
382 pete. 

es.e ircă i.ț-a.isfăcător. In ge
neral, boxul nu parcurge un 
drum ascendent în ritmul cerut.

Pentru a remedia această stare 
de lucruri, a subliniat în conti
nuare tov. Ion Vaida, vor trebui 
luate unele măsuri imediate. Este 
necesară întărirea și reorgani

zarea, acolo unde este cazul, a 
comisiilor regionale și raionale 
de box. Acestea vor trebui să 
țină o legătură mai strînsă cu 
comisia centrală. Va trebui să 
se realizeze o îmbunătățire sub
stanțială a activității colegiului 
de antrenori din comisia cen
trală. Printre măsurile care vor 
trebui luate în aceasrt privință 
se numără: stimularea antreno
rilor cu rezultate bune, ca și 
sancționarea celor cu rezultate 
slabe, folosirea în procesul de 
instruire a principiului multila
teralității și folosirea sporturilor 
ajutătoare care corespund boxu
lui, delegarea de antrenori cu 
experiență pentru ajutarea antre
norilor din țară, aplicarea rigu
roasă a planului unic de antre
nament și altele. Antrenorii vor 
treb«i să prelungească stagiul de 
pregătire al boxerilor înțerăiori 
iar răspunderea pentru compor
tarea acestora să revină și_ co
misiilor locale. Va trebui să se 
dezvolte gîndirca tactică in ring, 
tinzîndu-se la o automatizare a 
procedeelor. Antrenorii trebuie să 
răspundă de comportarea la am 
trenament, în ring și în viață 
a boxerilor. Este necesa* 1 în a- 
ceastă privință ca munca edu
cativă să nu fie ruptă de pro
cesul de antrenament. Biroul co
misiei centrale de box, a închej 
iat tov. Ion Vaida, va trebui să 
elaboreze în cel mai scurt timp 
măsurile care să ducă la dez
voltarea boxului nostru, l.a pro
gresul lui pe măsura tradiției de 
care se bucură, a condițiilor ma
teriale create de partid și gu
vern, ca și a calităților native 
ale poporului nostru.

Etapa a 3-a a campionatului 
republican de lupte pe echipe

Duminică, meciurile din cele pa
tru grupe ale campionatului re
publican de lupte pe echipe — ca
tegoria A se desfășoară la Oradea, 
Cluj, Baia Mare și București La 
Oradea se întîlnesc două dintre 
fruntașele clasamentului, Dinamo 
București și Dinamo Orașul Stalin, 
cu care prilej se va lămuri într-o 
mare măsură lupta pentru primul 
loc. Celelalte două formații din a- 
ceastă grupă, Flamura roșie Arad 
și Progresul Oradea au, desigur, 
un rol „minor" în această întrecere. 
Interesantă va fi și reuniunea de 
la Baia Mare, între echipe de va

lori sensibil egale: Constructorul 
Ploești, Metalul Baia Mare, Loco- 
motiva Timișoara și C.C.A. Echi
librate sînt și întrecerile din cele
lalte două grupe în care se întîl
nesc: la Cluj, Progresul Lugoj. 
Flamura roșie Galați,-Flamura ro
șie Cluj și Constructorul Cluj și 
la București: Metalul Hunedcara, 
Metalul Reșița, Constructorul Bucu
rești și Progresul București
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Cercetări
De obicei, un gimnast mai puțin 

suplu execută cu oarecare teamă 
exercițiile la paralele. Faptul este 
scuzabil, deoarece deseori se în- 
tîmplă ca una din bare să nu re
ziste efortului brusc la care este 
supusă și să se rupă, provocînd 
căzături nu tocmai, plăcute.

Modul în care esta alcătuită o 
bară este atît de simplu incit ți 
s-ar părea imposibil de găsit un 
mijloc pri«n care bara să devină 
mai trainică. Totuși, acel mijloc 
a fost găsit. Bineînțeles, este vor
ba tot de un lucru simplu, însă 
ingenios și, spre fericirea gimnaș- 
tilor .eficace. Profesorul Iosif Ma- 
jer, lector la catedra de gimnas
tică a Institutului de Cultură Fizi
că din București, nu s-a mulțumit 
să împărtășească studenților insti
tutului din „tainele" acestui fru
mos sport, ci a căutat să-i fe
rească și de eventualele „acciden
te" (care se produceau destul de 
des) și, în același timp, să aducă 
o serioasă economie administrației 
Institutului. A studiat, a cercetat, 
a experimentat și a ajuns la con
cluzia că dacă bara de oțel (care 
se află în interiorul barei de lemn) 
este înfășurată cu o bandă de pîn- 
ză impregnată cu o anumită so
luție, se realizează un „aliaj" ex
celent. Rezistența acestui aliaj a 
fost încercată cu rezultate pe de
plin satisfăcătoare. Trebuie să știți 
că aceste bare sînt folosite la ICF 
din prima lună a anului 1954 și că 
de atunci nu s-a produs nici un 
accident prin ruperea barei. Din 
păcate însă, această inovație nu 
a putut fi extinsă, deoarece co
lectivul de inovații de pe iîngă 
CC.FS, deși a fost înștiințat de mai 
mult de un an, nu a dat nici un 
răspuns, nu a luat nici o măsură. 
Ca și cum numai cei de la ICF 
ai avea nevoie de bare rezistente...

De altfel, trebuie să știti că la 
Institutul de Cultură Fizică stu
denții și profesorii dovedesc o vie 
preocupare în domeniu! cercetări
lor și, după cum am văzut mai sus, 
cu foloase. In acest articol ne vom 
ocupa tocmai de cîteva din pro
blemele acestei activități. Și, pen
tru că am început cu catedra de 
gimnastică, vom continua prin a 
aminti despre aparatul „biograf". 
Este vorba de o cercetare asupra 
procesului de formare a deprin
derilor motrice la mișcări de mare 
dificultate, pe baza înregistrărilor 
experimentale cu ajutorul unui a- 
paiat care înregistrează desfășura
rea forței în timpul mișcării. A- 
ceastă lucrare a fost susținută, de 
altfel, cu prilejul sesiunii de co
municări științifice din anul tre
cut de Ia ICF.

De mare folos le sînt sportivi
lor exercițiile și metodele pentru 
remedierea insuficiențelor trauma
tice. Datorită cercetărilor s-a a- 
juns la concluzii foarte interesante 
și, ceea ce este îmbucurător Pen
tru sportivi, valabile. Olga Mun- 
teanu, Orendi, Pongratz, Balitski 
ele., sînt printre gimnaștii care 
au suferit diferite traumatisme, dar 
în urma exercițiilor efectuate după 
un program bine stabilit, s-au în
sănătoșit mai grabnic decît ,,pro- 
nosticase" medicul și au putut 
să-și reia antrenamentele intr-un 
timp mai scurt. Trebuie să pre
cizăm că pînă acum, metodele și 
exercițiile au fost experimentate și 
verificate la peste 1.000 de spor
tivi, cu rezultate dintre cele mai 
bune.

La catedra de psihologie, pro-

științifice
fesorul Mihai Epurau ne-a vorbit 
despre cercetările pe care le între
prinde pentru a observa gradul de 
progres al unui sportiv în învă
țarea unui exercițiu. Este vorba, în 
mare, de exerciții cu control și 
exerciții fără control. Un aparat 
destul de simplu a permis cerce
tătorilor să constate ușurința cu 
care își însușește un student un 
exercițiu, precum și faptul că exer
cițiul cu control este categoric mai 
eficace decît cel fără control Apa
ratul folosește îndeosebi la preci
zarea particularităților individuale 
în procesul de formare a deprin
derilor.

Tot profesorul Mihai Epuran 
ne-a promis că în curînd ne va 
atâta un aparat pentru înregistra
rea reflexelor condiționate cu în
scriere cu cerneală pe bandă lun
gă. Desigur, așteptăm să vedem a- 
cest aparat, și, mai ales, roadele 
lui, tot astfel cum așteptăm să 
cercetăm și datele și observațiile 
înregistrate cu prilejul întrecerilor 
de volei din cadrul campionatelor 
europene disputate în acest an în 
Capitala țării noastre.

Cercetările științifice au deve
nit, însă, în ultima vreme o preo
cupare și pentru tehnicienii spor
tivi, medicii sau profesorii de edu
cație fizică din provincie. Din Cluj, 
subredacția noastră (Radu Fisch și 
Emil Bokoș) ne transmit că în lu
na noiembrie va avea loc o sesiu
ne de comunicări, în vederea că
reia dr. Corneliu Obrașcu, direc
torul cabinetului de cercetări știin
țifice din localitate, a fixat o șe
dință de lucru în care să se sta
bilească planul de muncă pentru 
sesiune. Până la data actuală au 
fost terminate următoarele lucrări: 
„Lucrări în domeniul culturii fizice 
medicale (reumatisme)" întocmită 
de dr. Onoriu Chețeanu, Lucrări 
în domeniul culturii fizice medica
le (hipertensiune)" la care au lu
crat dr. Corneliu Obrașcu împreu
nă cu un colectiv de doctori, 
„Observațiuni clinice și fiziologi
ce", de dr. Mircea Ioanete și loan 
Moraru (această lucrare se referă 
îndeosebi la loturile de schi și a- 
tletism). Docțorif Iacob Rosenthal 
și Marcel Bănicescu au întocmit 
cîte o lucrare în domeniul trauma
tismelor în sport. De asemenea, 
pregătesc o lucrare și profesorii de 
educație fizică. Din păcate însă, 
activitatea cabinetului este stînje- 
nită de faptul că nu s-a ajuns la 
o închegare a colectivului. Lucră
rile au fost efectuate numai dato
rită inițiativei nersonale. fără a 
exista legătură între medici și teh
nicieni. Este de dorit ca pe viitor 
biroul cabinetului să realizeze o u- 
nitate a colectivului și să-i coor
doneze în mod judicios activitatea.

Desigur, în întreaga țară mun
ca de cercetări științifice cunoa
ște o desfășurare intensă, animată 
de dorința tehnicienilor, medicilor 
sau profesorilor de educație fizică 
de a fi cit mai folositori muncii de 
ridicare a performanțelor sporti
vilor din țara noastră. Dar, rezul
tatele depind în cea mai mare mă
sură de modul în care se colabo
rează, de modul în care sînt re
zolvate problemele și, desigur, de 
însăși alegerea problemelor. Iar 
pentru aceasta se cere colectivelor 
să activeze ca adevărate colective, 
unite, cu activitatea bine coor
donată și cu scopuri bine deter
minate.

PISCUL PRIETENIEI
a ★

A. IVANOV

19,595 km. pe oră...
Albert Ivanov nu împlinise 

20 de ani cînd pașii l-au pur
tat pentru prima oară pe o 
pistă de atletism. Din tot
deauna îi plăcuse să alerge, 
mai cu seamă distanțe lungi, 
acelea în care trebuie să în
vingi greutățile unui efort de 
mare durată. Poate că și a- 
cum Albert Ivanov ar mai fi 
alergat „de unul singur" pe 
drumuri de țară și poteci de 
pădure, dacă nu l-ar fi „des
coperit" maestrul emerit al 
sportului Feodosii Vanin, unu! 
dintre cei mai buni fondiști 
ai Uniunii Sovietice. Astfel, 
Albert Ivanov reușește în 1953 
un rezultat sub 31 min. pe 
10.000 m., iar anul trecut co
boară sub 30 min. pe această 
distanță, îndeplinind norma 
de maestru al sportului. To
tuși, și cele 25 ture de pistă 
i s-au părut puține și A. Iva
nov și-a încercat puterile pe 
distanțe mai lungi. Recent, el 
a luat startul într-o teniaiivă 
de record'pe 25 km. Alergau 
alături de el maeștri cunoscuți 
ai maratonului, Nikifor Popov, 
Ivan Semenov și alții.

De la început s-a văzut însă 
că succesul va fi de partea lui 
Ivanov. In prima oră el par
curge 19 km. 595 m., stabilind 
un nou record unional. La 20 
km. cronometrele marchează 
1 h.01:15,4, de asemenea nou 
record unional. Interesant de 
remarcat este că vechile re
corduri pe ambele distanțe a- 
parțineau profesorului său, 
Feodosii Vanin. Pentru ultimii 
5 km. lui Albert Ivanov îi mai 
trebuie 16:18,6, astfel că el 
încheie alergarea în timpul de 
1 h.l7:34,0 rezultat care re
prezintă un nou record mon
dial, Vechiul record fusese 
stabilit de Emil Zatopek și 
era de 1 h.19:11,8.

Un mare succes al tînărului 
sportiv sovietic 1

In depresiunea Adîl-su, ascunsă 
undeva în inima munților Caucaz, 
a fost organizat în acest sezon o 
tabără alpină neobișnuită. Cîteva 
corturi, saci de dormit, corzi rezis
tente, instalații de radioemisie și 
recepție, ustensile nelipsite celor 
care pornesc să escaladeze înăl
țimi, iată tot inventarul acestui 
grup de oameni ai munților Neo
bișnuitul consta în aceea că alpi- 
nîștii erau din două țări: este vor
ba de o tabără comună în cadrul 
căreia un grup de sportivi chinezi 
veniseră să învețe de la sportivii 
sovietici tainele alpinismului.

Timp de aproape o lună de zile 
alpiniștii sovietici i-au inițiat pe 
cei chinezi în probleme de as
censiuni și escaladări în regiuni cu 
zăpadă veșnică și în masivi stîn- 
ccși cu trasee de mare dificultate 
Prietenii lor chinezi își însușeau 
repede cunoștințele, făcînid pro
grese evidente de la o zi la alta. 
Ca lecții practice ei efectuau tra
see, Ia început mai ușoare, apoi 
din ce în ce mai dificile.

In partea a doua a acestui ori
ginal curs de pregătire, alpiniștii 
chinezi au pornit alături de cei so
vietici în ghețarul Kașka-Taș. Aici, 
ei au avut desigur de întîmpinat 
greutăți mult mai mari, pentru că 
mulțj vedeau atunci pentru prima 
dată ghiață. Un rol dintre cele 
mai importante l-a avut, de-a lun
gul întregii perioade, translatorul 
Vladimir Kovalev, care, nereușind 
să traducă unii termeni de alpi
nism în limba chineză (pentru sim
plul motiv că nu existau) a tre. 
huit să-i creeze. La sfîrșitul cursu
lui, toți sportivii chinezi au trecut 
cu succes normele insignei „Alpi
nist al U.R.S.S.".

Examenul practic și teoretic, cu 
adevărat un examen al maturității 

Grupul de alpini ști sovietici și chinezi in munții Caucaz.

în alpinism, a fost trecut în Pamir. 
Masivul acesta este vestit pentru 
piscurile sale, care ating aproape 
7000 m. Punctul de plecare a expe
diției l-a constituit orașul Oș. De 
aici alpiniștii sovietici și chinezi in-< 
tră direct în inima Pamirului la 
4100 m., pe malul rîulul Kara-Djil- 
gi organizează bivuacul de bază. 
Timpul nu le-a zîmbit alpiniștilor. 
Trei zile la rînd a nins, a fost fur
tună. Totuși, expediția își continuă 
drumul. Pe uriașul ghețar al lui 
Octombrie panorama este asemă
nătoare celei din Himalaia. Marî 
piramide de gheață, iar din loc în 
loc, lacuri de munte în care plu
tesc, ca și în apele polare, nume
roase aisberguri. Pereții de gheață 
sînt străbătuți de un labirint de 
grote și peșteri. Expediția se miș
că destul de încet, totuși suficient 
de rapid țimînd seama de stagiul 
scurt al alpiniștilor chinezi în as
censiunile de mare înălțime.

Drumul spre piscul Octombrie 
trece prin dreptul unei uriașe înăl
țimi, neescaladată pînă acum, al 
unui vîrf fără nume. Expediția ho
tărăște să facă această ascensiune. 
Se pornește la un drum greu. In 
depărtare se văd cei trei uriași ai 
Pamirului, piscul Stalin, piscul Rej 
voluției și piscul Korjenevski.

Și iată că după zile de drum 
greu și anevoios expediția pășește 
pe zăpada pufoasă a noii înălțimi. 
Altimetrul arată 6673 m. deasupra 
nivelului mării. In entuziasmul ge-> 
neral se hotărăște ca de acum îna
inte acest vîrf să poarte numele 
de „Piscul Prieteniei". In bătaia 
vîntului de munte flutură aici două 
drapele: drapelul sovietic și cel 
chinez.

Alpiniștii chinezi specializați în 
U.R.S.S., vor deveni organizatorii 
acestui sport al oamenilor îndrăz
neți în patria lor.

A Vl-a EDIȚIE A CAMPIONATU
LUI MONDIAL DE FOTBAL 
Luna trecută a avut loc la Bru

xelles ședința Comitetului Execu
tiv al Federației Internaționale de 
Fotbal (F.I.F.A.), la care a par
ticipat, ca reprezentant al secției 
de fotbal a U.R.S.S., V. Granat
kin, vicepreședintele federației. 
Punctul principal pe ordinea de zi 
a fost discutarea proiectului de 
desfășurare a celei de a Vl-a e- 
diții a campionatului mondial de 
fotbal din anul 1958. Proiectul, 
pregătit de comisia de organizare 
a fost acceptat în totalitate.

V. Granatkin, vicepreședinte al 
F.I.F.A., publică în ziarul Comso- 
molskaia Pravda un articol în le
gătură cu modul de organizare a 
celei de a Vl-a ediții a campio
natului mondial.

„Regulamentul competiției — 
scrie V. Granatkin — prevede 
două etape. Prima o vor alcătui 
jocurile preliminare, în cazul cînd 
mai mult de 16 țări vor trimite 
federației cereri de înscriere. A 
doua etapă o vor constitui între
cerile finale programate în iunle- 
îulie 1958 in diferite orașe ale 
Suediei. La ea vor lua parte cele 
14 echipe învingătoare în turneele 
zonale, campioana lumii echipa

Republicii Federale Germane și 
echipa țării organizatoare, Suedia. 

_ Cei 16 finaliști se împart la 
rindul lor în patru grupe, în ca
drul cărora jocurile vor avea loc 
sistem turneu, adică fiecare echi
pă va susține trei meciuri. In a- 
ceasta constă diferența față de 
trecutul campionat mondial, cînd 
grupele erau alcătuite artificial, 
din două echipe tari (favoritele 
grupei) și două slabe. Fiecare e- 
chipă susținea doar două meciuri, 
iar cele tari nu se intîlneau in
tre ele în grupe.

Cîte două echipe din fiecare 
grupă (cele care au acumulat cel 
mai mare număr de puncte) ca
pătă dreptul de a continua iupta 
pentru titlul de campioană. In 
continuare, întrecerile se desfă
șoară după clasicul sistem cupă 
(cel care pierde este eliminat). E- 
chipele finaliste își dispută pri
mele două locuri, înv’nsele în se
mifinale locurile 3—4.

Dreptul de a-și încerca șansele 
în întrecerea celor mai bune re

prezentative ale lumii ii are fie
care țară membră a F.I.F.A. Ele 
sînt 87. Ce-i drept, probabil că 
nu toate se vor înscrie, dar e- 
xistă temei să credem că acest 
campionat va avea o participare 
mult mai numeroasă decît cel de 
anul trecut.

Viitoarea ședință a Comitetului 
Executiv va avea ioc în iunie 1956 
la Lisabona, cu două zile înain
tea congresului F.I.F.A., în ca
drul căruia vor fi analizate pro
blemele viitoarei dezvoltări a fot
balului."
KAREN ANDERSON, O SPE

RANȚA A STATELOR UNITE LA 
OLIMPIADA DIN 1956

Pregătindu-se pentru Jocurile O- 
limpice de anul viitor, S.UA. a- 
cordă o mare importanță selec
ționării echipei sale feminine. In
tr-un număr recent, ziarul Sovețki 
Sport arată că conducătorii spor
tivi americani și-au propus să a- 
leagă o echipă care să poată o- 
feri o replică demnă reprezenta
tivei sovietice.

Ziarul prezintă una din speran
țele atletismului american, spor
tiva Karen Anderson, în vîrstă 
de 17 ani.

După părerea antrenorilor, Ka
ren Anderson este principala can
didată în echipa olimpică a S.U.A. 
la jocurile de la Melbourne. Ea 
este o sportivă excelent dezvol
tată fizic: înălțime 1,63 m., greu
tate 62,5 kg. In ultima vreme Ka
ren Anderson a atras atenția spe
cialiștilor în atletism. Ea a de
venit campioană a S.U.A. la șase 
săptămîni după ce aruncase pen
tru prima dată sulița. Cîteva luni 
tnai tîrziu, particîpînd doar pen
tru a patra oară la un concurs 
de atletism, Anderson aruncă su
lița la 49,11 m., întrecînd cu 2,12 
m. recordul american.

Suliță 
Disc 
Lungime 
înălțime.

Greutate

s

I
i

»

K. Anderson
M. Larny
N. Philips 
Mc. Daniel 
A, Berth

Ea își însușește extrem de ra
pid tehnica sporturilor pe care în
cearcă să le practice. De pildă, 
Karen Anderson joacă bine ho
chei, baschet, handbal, tenis, golf, 
înoată excelent.

In primăvara acestui an, parti- 
clpînd la jocurile Pan-americane 
de la Mexlco-City, ea a obținut 
titlul de campioană aruneînd su
lița la 49,07 m.

Antrenorul lui Karen Anderson 
este Richmond Morcom, cunoscut 
săritor cu prăjina, participant la 
Olimpiada din 1948.

După părerea Iui Morcom, in
succesul echipei feminine a S.U.A. 
la Olimpiada din 1952 va putea fî 
„spălat" printr-o evoluție frumoa- 
să la Melbourne în 1956.

In continuare este arătat un 
tabel comparativ al rezultatelor 
obținute recent de atletele ameri
cane și al celor 
tivele sovietice 
la Helsinki:

S.U.A.
49,11 
35,08

5,80
1,69

13,07 m. — Zîbina

realizate de spor- 
la Olimpiada de

ni. — Ciudina 
m.
m.
m.

Ponomareva
Ciudina 
Ciudina

U.R.S.S.
50,01
51,42
6,14
1,63

15,28

m. 
m. 
m. 
m.

S.UA


Tn preajmă concursului internațional de motocros
ORAȘUL STALIN, 10 (prin te, 

leton de la trimisul nostru). •
Hotelul „Carpați” din localitate 

este împodobit cu stindardele țări
lor participante la concursul inter
național de motocros organizat de
A.V.S.A.P.  Motocicliștii chinezi, 
oaspeți ai orașului încă de la sftr- 
șitul săptămînii trecute, de cum 
au poposit aci au și trecut pe 
traseu, pentru a-1 studia. Le-au 
fost suficiente două ieșiri pentru 
ca astăzi (n.r. ieri) să obțină pe 
tot traseul un timp destul de bun: 
lh 20 min., dacă ținem seama de 
intervalul scurt pe care l-au avut 
pentru studierea parcursului.

■ Astăzi (n.r. ieri) au sosit în 
oraș și motocicliștii iaaghiari. Din 
lotul maghiar fac parte Gyula 
Marsovscki, Iurmos Anton, Andros 
Haranvolghy, Andros Hernady, 
Rujay Iosef, losef Bartely, Istvan 
Kolar+lstvain Rusnyak, Ferencz 
Gall+Geza Băncuțe, Rozalia Ben
ke și Aranka Gondos.

Acest lot cuprinde nu mai puțin 
de 7 campioni ai R.P.U. Cel mai 
■tânăr participant este Gyula Mar- 
sovscky (aire numai 19 ani) cam
pion al R.P.U. la clasa 125 cmc. 
atît la viteză cît și la motocros.
F. Gall+G. Băncuțe sînt dubli 
campioni, ca și Aranka Gondos, 
iar Haranvolghy și Iosef Rujay 
sînt campioni la proba de moto
cros la 250 cmc. și respectiv 350 
cmc.

In gara Orașului Stalin moto
cicliștii maghiari au fost întîmpi- 
nați de membri ai comisiei de 
organizare precum și de numeroși 
motocicliști romîni, parte din aceș
tia vechi cunoștințe cu alergătorii 
maghiari.

Conducătorul lotului maghiar, 
colonelul Imre Havas, ne-a făcui 
următoarea declarație:

„Am venit în (ara dvs. cu mare 
bucurie, spre a lua parte la acest 
important concurs de motocros. Stn- 
tem convinși că această întrecere 
va contribui la ridicarea nivelului 
tehnic al tuturor participanților. 
Slntem siguri că sarcina noastră in 
această competiție nu va fi de loc 
ușoară, dat fiind că ne sînt cunos

HCNVEO SE DETAȘEAZA IN 
CAMPIONATUL R. P. UNGARE

Budapesta 9 (prin telefon de la 
corespondentul nostru).

După o întrerupere de mai 
multe săptămîni, campionatul R.P. 
Ur.gare a fost reluat duminică, prin 
disputarea a șase meciuri (echipa 
Vasas nu a jucat deoarece este in 
turneu în Anglia). Caracteristica 
generală a etapei au fost scorurile 
strînse și partidele echilibrate. O 
singură excepție: Kinizsi, într-o 
formă excepțională, a dispus de 
Salgotarjani Banyasz cu 6—1 (4-0). 
Trei meciuri s-au terminat la e- 
galitate: Szombathely Torekves- 
Disgyori Vasas 2—2 (2-1); Pecsi 
Dozsa-Csepeli Vasas 2—2 (2—1) 
și Legiero-Vasas Izzo 0—0. 
Honved a cucerit o valoroasă vic
torie în fața echipei minerilor din 
Dorog, Bănyâsz cu 3—1 (2—0).
Militarii au jucat foarte bine și 
au marcat trei goluri consecutive 
prin centrul înaintaș Mahos, care 
a dovedit o bună dispoziție ■ de 
joc. Spre sfîrșitul partidei, Ilku II 
a înscris singurul punct al mine
rilor. Jucînd la Gyor, Voros Lobogo 
a fost întrecută de echipa locală 
Vasas cu 3—2 (1—0). De remarcat 
că gazdele au condus cu 3—0 și 
numai spre sfîrșitul meciului texti- 
liștii au reușit să înscrie două go
luri prin Hidegkuti și Sandor.

In urma acestor rezultate Hon
ved continug să conducă în clasa
ment, mărîndu-și avantajul la trei 
puncte (35) față de Voros Lobogo 
(32). Urmează Kinizsi cu 30 p., 
Vasas cu 28 p. etc.

Zoltan Subert
TREI ECHIPE LA EGALITATE 

DE PUNCTE
IN R P. F. IUGOSLAVIA

Belgrad.— Concomitent cu cam
pionatul de fotbal, în R P F. Iu
goslavia au loc întrecerile din ca
drul competiției ,.Cupa Mareșal 
Ti(o“. In sferturile de finală, des
fășurate la 2 octombrie, s-au în
registrat următoarele rezultate:. 

cute rezultatele alergătorilor romîni, 
cele ale concurenților sovietici, pre
cum și ale multora dintre ceilalți 
motocicliști invitați să participe la 
această întrecere. Noi vom căuta să 
facem față acestor valoroși con cu- 
renți, printr-o comportare cit mai 
frumoasă".
• Lotei matocidfiștilor romimi a- 

flat și et de cîtewa aite la ©nașul 
Statin, este alcătuit din «proaipe 40 
«ie sportivi. Acest tort a făcurt pînă 
seu i cîteva ieșiri pe teren, pentru 
Studierea amănunțită a teascului, 
iar în cursul zilelor următoare va 
efectua antrenamente cronometrate.

GH. ȘTEFANESCU

Aseară a sosit în Capitală dele
gațiile motocicliștilor sovietici și ai 
R. P. Mongole, participante la con
cursul internațional de motocros de 
la Orașul Stalin.

Lotul sovietic cuprinde pe mae
strul emerit al sportului și campion 
al U.R.S.S. Sevastianov, maestrul 
sportului Diajnov, oampionii unio
nali Pilaev, Kasmatov, Zelonoev, 
Reșetniks, motocicliștii Adaian, 
Rîbkov, Kirsis, Valcikevici și Fiii 
pov, precum și motociclistele mae
stre ale sportului Susova campioa
nă unională și Șarapova. Delegația 
sportivilor sovietici este însoțită de 
A. I. Sergheev — conducător —, 
V. I. Korneev — antrenor șef —, 
V. S. Drobițki — arbitru —, și E. 
M. Gusev — mecanic.

Cu același tren, au sosit concu- 
renții din R. P. Mongolă. La con
cursul internațional de la Orașul 
Stalin, sportivii mongoli vor parti
cipa la probele individuale. Dele
gația motocicliștilor din R. P. Mon
golă este formată din Dambi — 
conducător —, și concurenții Ba- 
zarsad și Adilbiș, campioni ai țării 
lor.

In cursul zilei die astăzi, cele 
două delegații vor pleca la Orașul 
Stalin unde vor începe antrenamen
tele de acomodare.

In cursul dimineții de astăzi sînt 
așteptați să sosească in Capitală 
reprezentanții R. P. Bulgaria.

Fotbalul peste hotare
Belgrad: Steaua Roșie-Dinamo Za- 
gieb 4—1; B S.K.-Radniciki 2—1. 
La Zagreb: F. C. Zagreb-Hajduk 
Split 0—3. La Subotița: Spartak- 
Vojvodina 2—0. Din cele patru e- 
chipe calificate, în semifinale au 
mai jucat Steaua Roșie de 7 ori,
B.S.K.  o dată, Spartak Subotița o 
dată Și Hajduk Split de 4 ori. 
In ediția de anul trecut a cupei, în 
semifinale au jucat: Steaua Roșie, 
Hajduk și Spartak.

In cadrul campionatului de fot
bal, la 9 octombrie s-a desfășurat 
etapa a Vl-a care s-a soldat cu 
următoarele rezultate: Steaua Ro- 
șie-Vojvodina 1—1; Proleter-B.S K. 
1—3; Sarajevo-Velej 2—1; Za- 
greb-Radniciki 2—4; Buducnost- 
Dinatno 3—1; Partizan-Zelezniciar 
3—1; Hajduk-Spartak 1—0. Pe 
primul loc în clasament se află 
echipa Dinamo Zagreb cu 9 punc
te, urmată de Steaua Roșie, Parti
zan tot cu 9 puncte, dar cu un 
golaveraj mai slab.

R CEHOSLOVACA
PRAGA 10 (prin telefon). Etapa 

de duminică a campionatului de 
fotbal s-a soldat cu cîteva sur
prize. Jucînd pe teren propriu Ru
da Hvezda Bratislava a terminat 
Ia egalitate cu Dynamo Praga: 
1—1. Banik Kladno a reușit o fru
moasă performanță înviingînd pe 
Spartak Sokolovo cu 3—0. Slovan 
Bratislava a pierdut ,,acasă" cu 
1—0, în fața lui Banik Ostrava, o 
echipă care se află în partea de 
jos a clasamentului, U.D.A. Praga 
a dispus de Spartak Trnava cu 3-0. 
Jiskra Liberec a pierdut pe te
ren propriu în fața echipei Tatran 
Preșov cu 1—0, iar Jiskra Zilina a 
dispus de Tankista Praga cu 2—1.

In urma acestor rezultate în 
fruntea clasamentului se află echi
pa U.D.A. Praga care a acumulat 
27 puncte,,, urmată de Slovan Bra
tislava cu 26 puncte și Spartak So
kolovo cu 19 puncte.

R. P. POLONA
VARȘOVIA 10 (prin telefon). In 

etapa de duminică s-au desfășurat

Campionatele mondiale 
de scrimă

La 9 octombrie au înc.eput în . 
palatul Congresului Expoziției 
Universale din Roma campionatele 
mondiale de’ scrimă.

Anul acesta competiția celor r 
mai buni scrimeri din lume cu
noaște o participare nemaiîntîlnită. 
Ppntru prima oară participă la
campionate echipele U.R.S.S.’ și
S.U.A. La Roma au sosit peste 300 
sportivi, reprezentînd 30 de țâri 
printre care: Argentina, Australia, 
Belgia, Anglia, R. Cehoslovacă, 
Cuba, R.P. Polonă, Danemarca, 
Luxemburg, Mexic, Jugoslavia, 
U.R.S.S., S.U.A., Franța, 'Egipt și 
altele. Favoriții diferitelor probe 
sînt : francezul Christian D’Oriola, 
campion blimpic la floretă, italia
nul Eduardo Maniarotti la sabie, 
maghiarul Rudolf Karpati la spa
dă, iar în proba de floretă femei, 
daneza Karil Lachmann, campioa
nă mondială în 1953.

Competiția s-a deschis cu tur
neul masculin de floretă pe echi
pe. Cea mai mare surpriză a zilei 
a constituit-o înfrîngerea favoritei 
principate — echipa Franței — 
de către echipa Angliei. La rîn- 
dul lor, englezii au fost întreouți 
categoric de reprezentativa R.P. 
Ungare au scorul de 13-3. Italia 
a învins Belgia cu 9-4, ia'r R.P. 
Polonă a cîștogat întîlnirea cu 

echipa Belgiei, aaWficîndu-se ipen- 
tru turneul final.

Iată și cîteva rezultate înregis
trate în eliminatorii: R.P. Ungară— 
Cuba 9-3; R.P. Polonă — S.U.A. 
9-7; Italia — Australia 14-2; Fran
ța — R.D. Germană 9-3; R.P. 
Polonă — Australia 16-0.

Campionatele mondiale de scri
mă au continuat luni dimineață 
cu întrecerile din cadrul probei 
de floretă pe echipe. In meciul 
de baraj, pentru calificarea în 
turneul final, echipa Franței a 
fost învinsă cu 9—l de echipa 
R.P. Ungare, care s-a comportat 
excedent. Cei mai bun trăgător 
al .echipei maghiare a fost Gyu- 
rieza. El a obținut trei victorii, 
dintre care una asupra campio
nului olimpic Christian D’Oriola.

In cursul după-amiezii s-au 
disputat primele întâlniri din tur
neul final. Italia a învins An
glia cu 11—4, iar R.P. Ungară 
—R.P. Polonă cu 15—1. Se pare 
că meciul decisiv pentru desem
narea campioanei mondiale se va 
disputa între formațiile R.P. Un
gare și Italiei.

doar patru întâlniri. (Echipa
C.W.KS.  se află în turneu în 
Franța și în primul meci desfășu
rat în compania echipei R. C. Lens 
fotbaliștii polonezi au terminat la 
egalitate: 5—5 (3—2). In campio
nat s-au înregistrat rezultatele: 
Lechia Gdansk-Wisla Krakov 2—1; 
Gornik Radlin-Kolejarz Poznan 
6—0; Garbarnia Krakow-Gwardia 
Bydgoszcz 0—0; Wlokniarz Lodz- 
Polonia Bytom 1—2 (întrerupt în 
min. 60). Meciul Gwardia Varșo- 
via-Ruch Chorzow nu s-a disputat 
deoarece mîine, Gwardia urmează 
să joace la Varșovia cu echipa sue
deză Djurgarden.

In clasament conduce echipa 
Wlokniarz Lodz cu 21 p. urmată de 
C.W.K.S. și Stal Sosnowec cu cîte 
20 p.

• La Moscova s-a deschis confe
rința biroului Federației internațio
nale de ridicare de greutăți și cul
tură fizic* (FIHK). Biroul pregătește 
materialele în vederea congresului 
federației care va avea loc tn timpul 
desfășurării campionatelor mondiale 
de haltere de la Mtinchen. Se vor 
lua tn discuție regulile de desfășu
rare a competițiilor de haltere, pri
mirea de noi membri în Federație 
și altele.

Printre parttcipanții la conferința 
biroului FIHK se găsesc B. Nleberg 
(Finlanda) președintele Federației, C. 
Johnson (S.U.A.) vicepreședinte și 
alții.

• In cadrul unui concurs de ciclism 
pe velodrom, desfășurat la Tbilisi, 
tinărul ciclist Boris Romanov in 
vîrstă de 18 ani, a obținut un fru
mos s'-cces. In proba de 1 km. cu 
start de pe loc el a realizat timpul 
de l*12”2/10. Această performanță 
egalează recordul unional de juniori.

A Patinatorii cehoslovaci se pregă
tesc de mai multe luni în vederea 
participării la concursurile de pati

, ? ; „Juma*—jutna’!..,’>

- Dacă te poartă vreodată pa
șii prin Codlea șt vorbești cu 
localnicii, să știi că le-ai clș- 
tigat imediat simpatia tind te 
pomenești ceva despre echipa 
de handbal Avintul. Și, intr-a
devăr, au cu ce să se mîn- 
drească cei din Codlea: hand
balistele lor au ajuns să joace 
chiar în prima categorie a 
campionatului republican și să 
facă... „zile greie" celor mai 
puternice formații din (ară.

Cind au văzut băieții din 
Codlea că fetele le-au luat-o 
înainte, au cam căzut pe glo
duri. Pe urmă, au trecui la 
treabă și în scurtă vreme s-a 
înființat în comună și o echi
pă de băieți. Bineînțeles, băie
ții au lual-o de la... a.b.c., și 
iată-i c-au ajuns să joace în 
campionatul regional. Iar mîine, 
mai știi?

Deocamdată, evenimentul 
sportiv care a stat în centrul 
atenției celor din Codlea, a 
fost meciul pentru Cupa R.P.R. 
dintre echipa masculină locală

Știința Orașul Stalin. In du
minica aceea, sta Honul din 
Codlea gemea de lume. Și 
fiecare spectator se... perpelea 
în tribune, tot întrebîndu-se 
cam cit de „tari’ or fi adver
sarii, mai ales că nu aveau 
nici un fel de... „docimen- 
tare" asupra oaspeților: nici 
cu cine mai jucaseră, nici ce 
„isprăvi" aveau la activ. In
tr-un cuvlnt, adversarii erau 
învătuiți în cel mai mare mi
ster cu putință.-

Dar iată că oaspeții mult 
așteptați și-au făcut apariția 
la vestiare. Zece minute mai 
tîrziu, ambele echipe, frumos 
echipate, intrau pe teren în a- 
ptauzele furtunoase ale publi
cului. După îndeplinirea for
malităților de rigoare — „da

naj artistic din cadrul Jocurilor 
Olimpice de Iarnă care vor începe 
în ianuarie 195« la Cortina D'Am
pezzo din Italia. Cunoscuții patina
tori cehoslovaci Divin, Buchanova, 
Zahorschi, Tumova și alții s-au an
trenat in timpul verii în sala sta
dionului Stara Boleslav, iar în cu- 
rînd își vor continua pregătirile pe 
patinoarele artificiale din Praga
• In cadrul campionatelor de a- 

tletism ale orașului Moscova atletul 
sovietic Anatoli Vedlakov a stabilit 
un nou record mondial în proba 
de 30 km marș, parc.irgînd distanța 
în timpul de 2h.29'4»”2/19. Această 
performanță este superioară cu 58” 
4/10 recordului mondial anterior, de
ținut de cehoslovacul Jozef Do:e- 
zal.

• Sîmbătă s-a desfășurat la 
Hamburg întîlnirea internațională 
de box dintre echipele reprezen
tative ale orașelor Hamburg și Var
șovia. Victoria a revenit pugiliștllor 
polonezi cu scorul de 15—5.

• In localitatea Dubrovnik s-a 
disputat duminică întîlnirea inter
națională de polo pe apă dintre

tul cu banul", alegerea tere
nului, sfaturile părintești ale 
arbitrului, etc. ,etc. — cete 
două echipe, — It jucători de 
o parte, II de cealaltă, s-au 
împrăștiat pe teren, gain să 
înceapă lupta sportivă.

HandbalișiU de la Codlea 
aveau lovitura de începere. Și, 
așa cum se obișnuiește, la 
fluierul arbitrului, centrul îna
intaș luă mingea în mină și 
o pasă unui coechipier.

— „Henț!" izbucni ca un 
tunet întreaga echipă din O- 
r-așul Stalin.

— Cum, „henț" ? exclamară, 
stupefiați, cei din Codlea.

— Păi n-ați pus ntlna pe 
minge ?

— Sigur că da l Ce, era să 
punem piciorul ?

— Firește că piciorul. Nu
mai piciorull

— Asta-i bună! Unde ați 
mai văzut voi handbal cu pi
ciorul ?

— N-am mai văzut! Dar ce 
legătură are handba'ul cu me
ciul nostru de fotbal ?

— Care fotbal, ce fotbal ? 
se mirară localnicii. Avem 
meci de handbal I

— Nici gînd! Noi am venit 
să jucăm fotbal I

Și. din vorbă în vorbă, oa
menii se lămuriră. In timp ce 
sportivii din Codlea se pre
gătiseră pentru meciul de 
handbal. Știința-Orașul Stalin 
fusese înștiințată de Comite
tul raional C.F.S. Stalin să se 
prezinte la Codlea pentru un 
meci de... fotbal!

Acum, ce era de făcut? Cei 
din Orașut Stalin nu știau 
handbal, Iar cei din Codlea 
habar n-aveau de fotbal... Pe 
de altă parte, spectatorii aș
teptau începerea meciului...

Ca să nu se contramandeze 
complet programul anunțai 
după cum ne informează co
respondentul nostru Petre Că- 
pățînă s-a găsit o soluție care 
să împace ambele echipe: 50 
de minute s-a jucat fotbal (și 
au cîșligat, cum era de aș
teptat. fotbaliștii de ta Știința- 
Orașul Statin, care au înscris 
două goluri fără să primească 
nici unul) iar 10 minute au fost 
folosite pentru handbal (și 
bineînțeles că handbalișlii din 
Codlea și-au lu.it revanșa, 
marclnd 5 goluri!).

...Poate că n-am redat e- 
xact discuțiile care s-au pur
tat în duminica aceea pe tere
nul din Codlea. Ce vreți, nu 
i-a putui trece nimănui prin 
cap că din vina Comitetului 
raional C.F.S. Stalin s-ar pu
tea întîmpla o astfel de po
veste! Altfel, ne pregăteam si 
noi din vreme cu „trimiși spe
ciali", aparate fotografice și 
o duzină de magnetofoane!

JACK BERARIU 
GEORGE MIHALACHE

echipele R.P. Ungare și R.P.F. Ju
goslavia. Jucătorii iugoslavi au ob
ținut o neașteptată victorie cu sco
rul de 3—1 (1—1). întîlnirea dintre 
echipele selecționate |B ale celor 
două țări a luat sfîrșit cu un re
zultat de egalitate 4—4, după ce 
la pauză echipa iugoslavă conducea 
cu 3—1.

In continuare s-a disputat un 
concurs de natație la care au luat 
parte înotători maghiari și iugo
slavi. Iată cîteva rezultate: 209 m. 
bras; Tumpek (R. P. Ungară) 
2*34**5/10; 109 m. liber: Nyeki (R.P. 
Ungară); Njegos (R.P.F. Jugoslavia) 
58"5/10; 190 m. liber femei : Litome- 
riczki (R.P. Ungară) l-09”4/10; 290 m. 
bras femei: Szekely (R.P. Ungară) 
2*57**2/10.

• Cursa ciclistă internațională 
Paris-Tours a fost cîștigată la sprint 
de francezul J. Dupont care a aco
perit cei 253 km. in 5h.47’48” (me
die orară 43.045 km.). In aceiași
timp au sosit Debruyne (Belgia), 
Cieieska (Franța), Van Cauter (Bel
gia) și Brankart (Belgia).
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