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Un «cu record mondial la aruncarea greutății: Zibina 16,32 metri

STALINABAD (Agerpres). — TASS transmite: ,
La 24 octombrie, în cadrul unui concurs care a avut loc pe stacfo- ; 

nul din Stalinabad, capitala Tadjik istanului, renumita atletă sovietică ii 
Galina Zîbina a stabilit un nou record mondial la aruncarea greută- '!
(ii cu performanta de 16,32 m. Vechiul record era de 16,29 m. și apar- 1
ținea aceleiași atlete. >
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Dîrzenia— calitate indispensabilă 
a sportivului de tip nou ^»raMM®IEÎICE

ERA o DUPA-AM1AZÂ rece de 
toamnă. «Raiale puternice de 

vini stîrneau zgura fină de pe pis
ta stadionului, învolburau drapele
le prinse pe înaltul tribunelor. Pe 
un astfel de timp a alergat Vladi
mir Kuț în memorabila cursă de 
10.000 m. din cadrul recentelor 
campionate internaționale de atle
tism ale țării noastre. Mii de oa
meni au urmărit cu emoție în acea 
după-aniiază minunata încordare 
a atletului, care, sfidînd vîntul ce 
vroia să-1 țină în loc, avea să rea
lizeze a doua performanță din toa
te timpurile la c'asica alergare 
Cită dîrzenie! au exclamat mulți 
dintre cei aflați în tribune, urmă
rind eforturile lui Kuț de a obține 
un rezultat cit mai bun. Dîrzenie... 
Acesta este într-adevăr cuvintul 
potrivit. Isprava Iui Vladimir Kuț 
punea într-o lumină și mai vie a- 
ceastă trăsătură morală caracteris
tică sportivilor sovietici.

Ce loc prielnic pentru educarea 
dlrzeniei, pentru afirmarea ei, ofe
ră întrecerea sportivă, practica vie
ții sportive de zi cu zi! Nu întîm- 
plător, mulți dintre sportivii cu re
nume sînt oameni recunosruți 
prin dîrzenia lor.

Sportul nostru are nenumărate 
exemple de sportivi care au do
vedit că știu să lupte cu dirze- 
nie pentru a-și ridica măiestria, 
pentru a apăra cu cinste culorile 
patriei. Un astfel de exemplu îl 
constituie maestra emerită a spor
tului Angelica Rozeanu, multipla 
campioană mondială. Ea a Știut să 
învingă condițiuni grele de con
curs, să reziste atacurilor unor ju
cătoare în plină ascensiune, să lup
te cu o inegalabilă energie de la 
primul pînă la ultimul punct al 
fiecărui meci, O remarcabilă dîr
zenie au dovedit canotorii noștri, 
componenții echipajului de 4 fără 
cîrmaci care, deși învinși în eli
minatoriile din cadrul campio
natelor europene desfășurate în 
acest an la Gand-Belgia, nu 
s-au descurajat Și, întrecînd apoi 
pe rînd toți adversarii, au cu
cerit înaltul titlu pus în ioc. Oare 
rezultafe'e excelente ale unor spor
tivi ca Iile Save!, Mircea Anas- 
tasescu, lolanda Balaș, Ion Opriș 
și atâția alții nu se datoresc în 
bună măsură și dîrzenie! cu care 
pornesc în întrecere, voinței fer
me de a avea o comportare cit mai 
bună? Succesele dobîndite pe plen 
internațional de sportivii noștri re
flectă nu numai roadele pregătirii 
tehnice înalte, dar și a'e educației 
lor comuniste.

întrecerile sportive scot uneori 
în evidență și aspecte negative ale 
educației sportivilor. Unul din a- 
ceste aspecte este fără îndoială și 
lipsa de dîrzenie. Poate fi altfel 
calificată atitudinea cicliștilor Ni- 
colae Vasllescu și Constant n Istra- 
te, care, fără nici un motiv înte
meiat, au părăsit lupta sportivă, 
rctrăgîndu-se din campionatul de 
mare fond al țării ? Este acesta 
un bun exemplu pe care cei doi 
cicliști fruntași îl dau tinerilor a- 
lergători? Nu încape nici o îndoială 
că trebuie căutată cauza abando
nului din cursă a celor doi ci
cliști în primul rînd în lipsa lor 
de dirzen’e, de combativitate Ace
leași deficiențe le-a vădit in ulti

V. Sftk’n (U.R.S.S.) a sărit 2,05 m. ia înălțime!
MOSCOVA, 24 (Agerpres). TASS 

transmite:
Cu prilejul spartachiadei unio

nale a sportivilor de la sate care 
a început duminică la Odessa, a- 
tletul V. Sitkin din Kiev, partici- 
pînd în afară de concurs, a stabi
lit un nou record unional la proba 
de săritură în înălțime, cu exce
lenta performanță de 2,05 m. 

mele întreceri internaționale com
portarea unora dintre luptătorii noș
tri, printre care Al. Șuii și D. Pir- 
volescu.

De multe ori unii dintre sporti
vii noștri își supraestimează ad
versarii, intră în luptă cu convin
gerea că nu pot cîșliga și conside
ră că faptul de a f< Intîlnit adver
sari cu renume constituie o scuză 
valabilă pentru înfrîngere. F.iește 
că în astfel de condițiuni nu se 
poate lupta cu dîrzenie. Să ne a- 
mintim ultimul joc al echipei noas
tre reprezentative de fotbal în com
pania echipei R.P.U., cind „ll“-le 
nostru s-a lăsat net depășit tocmai 
datorită faptului că jucătorii noștri 
păreau pur și simplu... speriați de 
faima adversarilor lor. Nu mai pu
țin dăunătoare este atitudinea de 
desconsiderare a forțe'or adversa
rului, atitudine care frânează elanul 
spre victorie, voința dîrză de a în
vinge. Este grăitor în această pri
vință exemplul pe care l-a oferit e- 
chipa noastră de fotbal în întîlnî- , 
rea cu R.D.G. de la 18 septembrie.

Drumul spre culmile înalte ale 
măiestriei sportive este un drum 
lung și anevoios. Cel ce-și propune' 
să-l urmeze, se angajează astfel in
tr-o luptă pe care n-are voie s-o pă
răsească, ori cît de mari ar fi greu
tățile, ori cît de dureroase ar părea 
insuccesele. Din păcate, sint unii 
antrenori și activiști sportivi care 
în locul unei analize profunde a 
cauzelor unui insucces, în locul 
sfatului și ajutorului tovărășesc, 
adoptă o atitudine demobilizatoare 
față de sportivi. Aceasta nu poate 
decît să dăuneze sportului nostru.

întrecerea sportivă este o minu
nată școală a dârzenie!. Sportivii 
trebuie să facă însă dovada dîrze- 
niei lor nu numai în întrecerea cu 
adversarii In viața de zi cu zi, în 
activitatea lor socială, la locul de 
muncă sau învățătură, în antrena
mentele care clădesc temelia vii
toarelor succese, pretutindeni tre
buie să se afirme caracterul dîrz, 
ferm al sportivului.

Dîrzenia este una din calitățile 
de voință indispensabile sportivu
lui de ti.p nou. Viața sportivă a a- 
rătat că marile performanțe spor
tive pot fi realizate pe acea treap
tă înaltă de pregătire în care s-a 
realizat o arman oasă îmbinare în
tre instruirea tehnico-taetică și e- 
ducajia calităților morale și de vo
ință Finale’e campionatelor repu
blicane de box d n acest an au a,ă- 
tat că cei mai mulți dintre antre
nori pun accentul pe dirzen a, com
bativitatea tinerilor lor elevi, „mi
zează" totul pe dor nța acestora de . 
a învinge, in schimb nu îi înar
mează cu suficiente cunoșt nțe teh
nice și tactic?, cu regulile bixului 
modern. Acest lucru trage îndărăt 
boxul nostru, care pierde treptat 
din terenul cîștigat cu multă trudă 
în arena intern aționa ă. îmbinarea 
muncii de instruire cu cea de edu
care, desfășurarea lor >a un nivel 
cît mai înalt, iată care trebuie să 
fie preocuparea antrenorilor de box 
și a tuturor- celorlalți

Sînt grele și felurite încercările 
la care este supus sportivul în ac
tivitatea sa. Cu siguranță însă că 
el le va învinge mai ușor dacă va 
fi înarmat cu această calitate de 
preț • dîrzenia.

lata alte rezultate înregistrate în 
prima zi a concursului de atletism 
din cadrul spartachiadei: 100 m. 
plat: A Ignatiev 1O’’4'1O; 800 m. 
plat femei: Nadejda Kuzina 
2’16”4ri0; aruncarea discului fe
mei: Iuta Ormaa 41,99 m.; arunca
rea greutății bărbați: T. Pupinîș 
13,88 m.; săritura în înălțime băr
bați: L. Nikolov 1,80 m. 

întrecerea colectivelor 
SPORTIVE DIN REGIUNEA AU

TONOMA MAGHIARA

Sportivii din Regiunea Auto
nomă Maghiară își organizează 
competițiile în cinstea zilei de 7 
Noiembrie și a Congresului Parti
dului. Colectivul Voința din Odor- 
hei a chemat astfel la întrecere 
toate celelalte colective din regiune 
pentru o largă participare la tra- 
dițkmaM cros popular „Să 
îrrtîm.piinăm 7 Noiembrie". La 
orima fază colectivele sportive au 
reușit să mobilizeze un număr în
semnat de participanți: Voința Tg. 
Mureș — 2160 participanți, Con
structorul Tg. Mureș — 1828, A- 
vîntul Sovata — 977, FI. roșie Tg. 
Mureș 726. Progresul Tg. Mureș — 
645, Voința Odorhei — 580, Voin
ța Reghin — 504, Progresul M. 
Ciuc — 490, Voința M. Ciuc — 
464, Progresul Odorhei — 395, A- 
vîntul Gheorghieni — 367, Voința 
Sf. Gheorghe — 345. Voința Tg. 
Secuiesc — 262. Tot în cinstea zi
lei de 7 Noiembrie colectivul spor
tiv Voința din Gheorghieni orga
nizează un concurs la popice, șah, 
tenis de masă etc. Și colectivul 
sportiv FI. roșie „Alimentara" din 
Tg. Mureș organizează concursuri 
între cercurile sale, la fotbal (7 
echi-pe), tenis de masă (20 echi
pe), șah (18 echipe) și baschet (4 
echipe feminine și 4 echipe mascu
line).

Ion Păuș 
corespondent

APLICA INIȚIATIVA PETROLIȘ
TILOR DE LA MORENI

Odată cu punerea în funcțiune 
a două noi mașini la fabrica de 
hîrtie și celuloză „Steaua roșie" 
din Bacău, tinerii muncitori din 
această fabrică au cerut ca mași

însemnări pe marginea camâonatetar republicane de călărie
Campionatele republicane de că

lărie din "acest an au prilejuit nu
meroase constatări a căror analiză 
sumară încercăm s-o facem în a- 
ceste cîteva rînduri. Mai întîi, des
pre organizarea acestei ediții a 
campionatelor : o apreciere generală 
este pozitivă! Organizatorii s-au 
străduit, cu rezultate bune, să al
cătuiască „parcursuri" mai variate 
ca de obicei, urmărind de data a- 
ceasta întîi o judicioasă plasare a 
obstacolelor pe teren și apoi, „com
binațiile". Obstacolele înalte și 
largi, plasate pe „întoarceri", au 
făcut și mai dificilă străbaterea 
parcursurilor. Ar mai trebui sub
liniată — aceasta în mod deosebit— 
preocuparea organizatorilor penlru 
terminarea tuturor lucrărilor de la 
noua bază hipică, bază care a îneîn- 
tat privirile miilor de spectatori. Nu 
asemenea cuvinte de laudă "putem 
avea, însă, pontiru organizatori, 
dacă ne amintim că au existat in
versiuni de probe, pauzele între 
diferite probe au fost prelungite 
multă vreme, că șeful de pistă și 
ajutoarele lui au trebuit să Se ocu
pe mai mult de... așezarea barelor 
sau că unele arbitraje de pe „par
curs" s-au făcut cu defecțiuni (A. 
Comarnenco). Spectatorii probelor 
de dresaj au fost martorii unui 
spectacol deosebit de neplăcut, vă- 
zîndu-l pe călărețul N. Mihai cea 
așteptînd timp de mai bine de o 
oră... începerea probei de dresaj 
categoria „C“. O greșeală care s-a 
repetat aproape în toate concursu
rile din acest an a fost și progra
marea probei de ștafetă la sfîrșitul 

nile să le fie încredințate. La în
trecerile organizate în cinstea zilei 
de 7 Noiembrie și a Congresului 
Partidului, ei au reușit să realizeze 
planul cu 110%, dînd hîrtie de cea 
mai bună calitate. Aceasta se da- 
torește în mare măsură aplicării 
inițiativei muncitorilor petroliști 
de la Moinești, ridicînd nivelul 
schimbului de noapte la nivelul 
celui de zi. Printre cei care au 
contribuit activ la obținerea aces
tor succese se află și cîțiva spor
tivi, evidențiindu-se în special Ion 
Sănduc, Petre Ciobotaru — con
ducători de mașini — și electri
cianul Vasile Lamnis.

(De la subredacția noastră 
din Bacău)

HARNICII MUNCITORI FERO
VIARI DE LA CRAIOVA

Obținînd frumoase succese în 
muncă muncitorii, funcționarii și 
tehnicienii stației C.F.R. Craiova 
au fost evidențiați, stația Craiova 
devenind fruntașă pe țară. Dar ei 
și-au luat în cinstea zilei de 7 
Noiembrie noi angajamente pe 
care și le duc la îndeplinire și le 
depășesc. Brigada utemistă con
dusă de Ion Iancu, aplicînd meto
dele sovietice, contribuie la mări
rea capacității de prelucrare a sta
ției cu 15%, reducînd totodată 
staționarea vagoanelor în tranzit 
cu și fără manevră la 10—12%. 
In această brigadă lucrează nu
meroși tineri sportivi, printre care 
utemiștii Titu Barbuica și Bol- 
tașu. Rezultate bune obțin și mem
brii brigăzii utemiste de condu
cere a trenurilor de călători con
dusă de șeful de tren Dumitru Său- 
leanu.

- C. Rochi eru 
corespondent

întrecerilor fără sa șe prevadă e- 
ventualitatea că anumite probe (re
cordul de înălțime) s-ar putea pre- 
’ungi. Și apoi, lipsa de operaFvi-

Gh. Ghi[uran (EHA), campion re
publican pe acest an la obstacole 

categoria ușoară 
(Foto: I. MIHAICA)

fate care a cauzat de cele mai mul
te ori întîrzieri în desfășurarea pro
belor.
•Despre comportarea echipelor s-ar 

putea spune multe lucruri. Consi
derăm necesar să ne oprim însă a- 
supra celor mai importanta Echipa 
Hipică a Armatei a prezentat un 
lot omogen format din călăreți 
și cai valoroși care, bine pregătiți 
au dominat întrecerile, cîștigind șa
se din cele șapte titluri de cam

O nouă sală de sport 
la Tbilisi

Odată cu începerea anului șco
lar o nouă sală de spo. t a fost 
inaugurată în cadrul Insifutu.ui 
de transporturi feroviare V. I. 
Lenin din Tbilisi.

Studenții au la dispoziție o în
căpere mare și luminoasă, care 
va permite nu numai desfășurarea 
orelor de educație fizică, ci și 
a antrenamentelor din cadrul dife
ritelor secții sportive.- Dimensiu
nile sălii îngăduie să se orga
nizeze întreceri în discipline spor
tive ca: gimnastica, vo’ei, bas
chet, tenis și chiar atletism. Sala 
este perfect utilată cu o aparatură 
modernă, dispunînd de vestiare, 
dușuri și un cabinet medical.

Odată cu intrarea în funcțiune 
a noii săli de sport, au fost inau
gurate un poligon de tir redus, o 
sală de atletică grea, clubul de 
șah și biblioteca sportivă. Stu
denții Institutului . de transpor
turi feroviare diin Tbilisi au pri
mit în dar o excelentă bază spor
tivă, 

pioni R.P.R. in evident progres 
s-au prezentat D. Velicu, Gh Ghi- 
țuran (obstacole) și N. M'lnlcea 
(dresaj). Deși a cucerit victori^ în 
cea mai grea probă a cam.ri-nste- 
lor, M. Timu nu a arăiat valoarea 
sa maximă. Sub posibilități’? lor 
au concurat și Laurențiu Voinea 
șl N. Niculescu Cît despre Gh An- 
tohi, acesta se pare că nu a reușit 
nici acum să-și formeze un auto
control, o gîndire activă pe tot tim
pul parcursului. Altfel, nu s-ar 
putea explica cum un călăreț cu 
experiența și priceperea lui poate 
greși ordinea obstacolelor în'.r-o 
întrecere de campionat.

Dintre celelalte echipe partici
pante la campionate o frumoasă 
impresie au lăsat Dinamo Ploești 
și Victoria. Echipa Dinamo Bucu
rești s-a prezentat modest. Pcate 
chiar prea modest față de ceea ce 
lăsa să se întrevadă ultimele rezul
tate din concursurile republicane.

La sfîrșitul acestei ultime între
ceri, s-a putut constata un fapt 
îmbucurător si anume că a «n- 
ceiput să fie părăsită ideea obținerii 
unor rezultate imediate, a organi
zării unor ..parcursuri" nu la ni
velul cerințelor ci la nivelul pregă
tirii actuale a călăreților și cailor. 
Intr-adevăr. în multe probe, cum 
ar fi de exemplu cea de obstacole 
categoria mijlocie, concurenfii au 
avut de trecut un serios examen 
din care au învăț?* devgur multe.

In general, probele au dat posi
bilitate călăreților să cunoască noi 
lipsuri personale în „lucrul" cailor,

(Continuare in pag. a 6-ajț,



In această perioadă aspiranții G.M.A. Iși trec ultimele probe atle
tice. In fotografie, o concurentă trece obstacolul mic din cursa au 
obstacole și un aspirant G.M.A. gr, II a aruncat greutatea

(Foto D. F. DUM.ITRU)

Awie din acttuiistei I. m. L din

PROBLEMELE UNUI MARE COLECTIV SPORTIV

Inchipuiți-vă că vă aflați într-o 
după-amiază oarecare pe un sta
dion. Zeci de tineri forfotesc in 
jurul pistei de atletism, l.a poarta 
de fotbal sau pe lingă un teren de 
volei.

Veți fi tentați să credeți că toți 
sînt sportivi avansați, care își «fe- 
eăvîrșesc pregătirea în vederea vii
toarelor întîlniri. Și poate chiar așa 
este. Printre ei se află însă și unii 
care se pregătesc pentru o compe
tiție ce ss desfășoară fără specta
tori, fără cronici permanente în 
ziare. Competiția lor: lupta pentru 
obținerea insignei G.M.A.

In Capitală, sute de tineri se 
pregătesc pentru a obține brevetul 
și mult dorita insignă. In acest 
domeniu se desfășoară o rodnică 
activitate. Am căutat să cuprin
dem în rîndurile de mai jos doar 
cîteva aspecte, mai bune sau mai 
rele, însă din cele mai semnifica
tive.

ANGAJAMENTE ÎNDEPLINITE

Primul popas l-am tăcut la uzi
na „Boleslaw Bierut". Așezată la 
margine de București, această uzi
nă este oarecum ,,ferită" de vizita 
unora dintre activiștii sportivi. A- 
ceasta nu este însă un motiv de 
delăsare în muncă pentru membrii 
colectivului sportiv Metalul Boles- 
ilaw Bierut. întreaga activitate 
sportivă se află aci la loc de frun
te. E o constatare îmbucurătoare 
care reiese nu numai din scripte'e 
de evidență, ci chiar și din discu
țiile pe care le-am purtat cu tine
rii din uzină. Cît privește acti
vitatea G.M.A., este .elocvent fap
tul că, acum, nu mai puțin de 20 
de tineri așteaptă cu nerăbdare în- 
mînarea insignei G.M.A. gr. II. iar 
alți 30, strungari, lăcătuși și me
canici,.. vor primi șf ei insigna
G.ALA.  gr. I.

Răsfoind fișele de evidență, nu 
ne-a fost greu să găsim . secretul" 
acestor rezu’tate remarcabile. Pe 
fiecare fișă, am întîlinit date eloc
vente : 20' de norme la schi, (luna 
februarie), 30 norme turism (luna 
mai), 24 norme înot (luna iulie), 
proba de control (luna august). 
Sint numai cîteva cifre care ne a- 
rată din plin preocuparea pențru 
asigurarea continuității în activi
tatea viitorilor purtători de insignă 
G.M.A. Și nici nu poate fi altfel, 
pentru că muncitorii de la uzina 
Boleslaw Biferut vor să-și păstreze 
și pe mai departe locul de frunte 
pe care și l-au cîștigat printre cele 
mai bune întreprinderi din Capita
lă, nu numai în producție, ci și în 
acțiunile cultural-sportive.

In activitatea G.M.A. din cadrul 
colectivului sportiv Metalul există 
însă și o mare l’psă.. Și anume, 
faptul că membrii din consiliul co
lectivului s-au culcat pe laurii cu
ceriți și nu au mai organizat con
cursuri pentru trecerea normelor 
G.M.A. încă din luna August I

LIPSA DE PREOCUPARE, LIPSA 
DE... REZULTATE.I

.,Socotelile" pe care ni le-am fă
cut „atașă" nu s-au potrivit cîtnși 
de puțin cu realitatea întîlnită pe 
teren la uzina „Steaua Roșie". A- 
ceasta din cauză că momentul ales 
pentru raidul nostru n-a fost cel 
mai potrivit. De ce? Fiindcă în ace
le zile. în uizitaa Steaua Roșie 
'„sp-iriitele" erau foarte... agitate, 
în urma înfrîngerii echipei de fot
bal a colectivului cu categoricul 
scor de 10—0. Totuși, tovarășul! 

președinte al colectivului sportiv, 
Dumitru Brăgău, ne-a primit foar
te politicos, dar și foarte... grăbit. 
In puținul timp pe care ni l-a „re
zervat", a avut însă vreme să ne 
vorbească despre activitatea G.M.A 
din uzină în culori cît mai vii, in
cit dacă am fi notat totul ne-ar fi 
trebuit pagini întregi de block
notes. In momentul în care am ce
rut însă scriptele de evidență, tov. 
Brăgău și-.a întrerupt jenat firul po
vestirii. La început ne-a îndrumat 
spre comișia G.M.A., dar cînd tov. 
Dumitru Diță (membru în comisia 
G.M.A., după spusele tov. Brăgău). 
a afirmat că află pentru prima 
oară de acest lucru, președintele 
colectivului sportiv ne-a îndrumat 
spre comitetul raional C F.S. Nico- 
lae Bă’.cescu, pentru a afla de aco
lo evidența activității lor G.M.A.! 
Cele mai interesante amănunte 
despre activitatea G.M.A. dlîn uzi
na Steaua Roșie, le-am aflat însă 
de la tov. Toma Pricop, secretarul 
organizației U.T.M. (nou în aceas
tă muncă) care, în cîteva cuvinte, 
ne-a caracterizat activitatea G.?A.A 
ca fund pur și simplu... inexisten
tă.

Care ar putea fi oare motivul 
lipsei de activitate din uzina Stea
ua Roșie? Repartizarea în schim
bul de noapte a unor membri din 
comisia de pregătire și examinare 
G.M.A., așa cum a căutat să o , ex
plice" tov. Dumitru Brăgău? Nu. 
Prea multe sarcini obștești? Nu. 
Int:res deosebit pentru echipa de 
fotbal? Iarăși nu, pentru că în e- 
chipa de fotbal Constructorul — 
Steaua Roșie 80 la sută din jucă
tori sînt elemente aduse din afară. 
Atunci? Cauza adevărată este ati
tudinea de total dezinteres pe care 
o manifestă consiliul colectivu'ui 
sportiv față de activitatea G.M.A. 
Această lipsă gravă nu va putea fi 
înlăturată dacă organele sportive 
din uzină, ca și cele sindicale și 
administrative, vor continua să 
aibă aceeași optică îngustă în pri
vința activității sportive.

Nu departe de uzina Steaua Ro
șie, se află fabrica de chibrituri 
unde activitatea G.M.A. este la fel 
ca și la vecinii ei, adică... inexis
tentă. De patru luni de zile, de 
cînd președintele colectivului sportiv 
lipsește, fiind în concediu medical, 
întreaga activitate sportivă stag
nează în așteptarea unei.. reorga
nizări.

De o bună bucată de vreme în 
cadrul colectivului Avintuil Fabrica 
de Chibrituri nu s-a trecut nici o 
normă G.M.A., iar purtătorii care 
există în momehtul de față sînt cei. 
care și-au trecut normele în anul 
1954. Pînă să vină... reorganiza
rea colectivului sportiv, comisia de 
pregătire și examinare G.M.A. s-a... 
auto-dizolvat, unul erle unul mem
brii acestei comisii remmțînd la 
activitate. Deci, la colectivul spor
tiv Avîntul Fabrica de Chibrituri 
se poate spune că ,,a fost odată"... 
o comisie de pregătire și examina
re G.M.A. și că a fost odată... 
„o activitate G.M.A."

Din scurtele vizite făcute la co
lectivele sportive bucureștene, am 
putut constata că acolo unde im
portanța complexului G.M.A. este 
pe deplin înțeleasă rezultatele nu 
întîrzie să se arate. Exemplul co
lectivelor fruntașe în munca G.M.A. 
ar trebui să fie urmat de. toate 
colectivele sportive și în special 
de acele unde munca G.M.A. 
„șchioapătă". Aceasta cu atît mai 
mult cu cît vremea permite încă 
organizarea antrenamentelor și 
concursurilor în aer liber.

A. CALIN 
B. MARI CA

Majoritatea celor care poposesc 
in Pitești pentru a cunoaște mun
ca, strădaniile pe care le depun ce
tățenii orașului de pe malul Arge
șului pentru înflorirea economică a 
regiunii lor, își îndreaptă pașii spre 
una din cele două mari fabrici care 
formează Uzinele textile ,,II Iu
nie". Acolo ei pot găsi oameni har
nici, care luptă din răsputeri pen
tru o productivitate sporită, pen
tru un preț de cost cit mai mic, 
pentru economii și cit mai multe 
acumulări socialiste peste plan, iar 
lupta aceasta a adus uzinele „11 
Iunie" în rîndul întreprinderilor 
fruntașe pe țară. Te întîmpină a- 
colo, chiar din prag, viața cloco
titoare, specifică marilor uzine, via
ța aceea antrenantă care naște In 
om posibilități nebănuite, care sti
mulează calități ce altfel n-ar fi 
fost niciodată scoase la iveală.

Ne-am îndreptat și noi pașii spre 
uzine, cu gindul că în acest mare 
colectiv de muncă trebuie să existe 
și o vie activitate sportivă, acti
vitate care are un rol deosebit de 
important mai ales în marile în
treprinderi, unde binefacerile spor
tului se pot răsfrînge din plin a- 
supra unor mase largi, unde re
zultatele sale apar mult mai evi
dente, sînt mult mai strlns legate 
de însăși viața uzinei. Și-a croit 
sportul un astfel de drum în ma
rea întreprindere textilă din. Pi-

— Și totuși, cea mai spinoasă 
problemă rămîne lipsa terenurilor 

pentru baze sportive...

NU SE FACE SPORT

Este, firește, o afirmație care tre
buie justificată și, mai ales, do
cumentată. Nu de alta, dar se pare 
că în evidența consiliului central al 
asociației Flamura roșie colec
tivul din Pitești continuă să 
figureze ca fruntaș și... datele 
respective vor servi poate la 
restabilirea adevărului, fără a 
fi necesară o deplasare ,a unui ac
tivist al asociației. (PMeștiul e... 
departe... oamenii se urnesc greu...). 
Situația se prezintă cam așa : nici 
o activitate sportivă organizată în 
afară de cea a echipai ide fotbal 
în campionatul raional și de ra
rele acțiuni ale secțiilor de tenis 
de masă și șah. Anul acesta nu s-a. 
terminat încă. Totuși, dacă -la ora 
actuală nu există nici un purtă
tor al insignei G.M.A., este greu de 
presupus că în ultimele două luni 
colectivul va reuși să... refacă han
dicapul. Cît despre faptul că la 
concursurile sportive ale tineretului 
s-au trecut vreo 800 de probe sau 
că la crosurile de masă au partici
pat cîteva sute de salariați, aceas
ta reprezintă o realizare importantă 
numai pînă nu intri ta amănunte. 
Pentru că dacă o faci, află că a- 
ceastă masivă mobilizare s-a reali
zat mai mult prin trasarea de sar
cini decît prin muncă de convin
gere, iar rezultatul a fost cel firesc: 
oamenii s-au prezentat, au concu
rat (cum au putut) și... și-au luat 
rămas bun de la sport. Nici vorbă 
despre vreo activitate de mase or
ganizată, despre o activitate com- 
petițională internă, între echipele 
de cercuri. (De fapt, pentru această 
ultimă lipsă există o circumstanța... 
atenuantă: cum să duci o activitate 
pe cercuri, atunci cînd nu sînt 
cercuri sportive?).

Față de aceste „realizări", ar fi

0 vizită la Flamura roșie 
Textila „11 Iunie" Pitești

foarte greu să faci aprecieri asupra 
muncii activiștilor de aci. Nu des
pre aprecieri asupra muncii depuse 
va fi deci vorba în capitolul ur
mător, ci despre....

...JUSTIFICĂRI, SCUZE, 
AUTOCRITICA.

N-a fost un lucru șșa de ușor 
să culegem aceste justificări, scuze 
și autocritici, pentru simplu! mo
tiv că am întîlnit aci o structură 
organizatorică cu totul ., originală. 
Colectivul Flamura roșie Textila 11 
Iunie Pitești funcționează, așa cum 
am mai arătat, pe lîngă două în
treprinderi la fel de mart, situate 
însă la două capete opuse ale o- 
rașului. In mod normal, ori tre
buiau să existe două colective, ori 
un colectiv și un cerc sportiv cu 
Un comitet de cerc mai puternic. 
Dar, activistul care a organizat a- 
legerile în primăvară (tov. Arices- 
cu de la Flamura roșie) a avut o 
idee... sclipitoare: a organizat aci 
un fel de... colectiv federativ, adică 
două colective într-un singur co
lectiv, sau, poate, un colectiv care 
cuprinde două colective mai mici... 
In fine, jocul nu e numai de cu
vinte... In fapt, există un preșe
dinte (din fericire, undi singur), și 
mai departe cîte doi activiști pe 
fiecare funcție din consiliul colec
tivului. Așa îneît, dacă vrei să vezi 
evidența, afli că ea nu e deținută 
de „primul" secretar, cel de la 
Găvana, ci de celălalt, de la „ga
ră". In fond nu-i mare lucru : în
tre celle două întreprinderi nu-s mai 
mult de 8 kilometri. O pornești în- 
tr-acolo„ mal ales că vrei să vezi 
și magazia,, iar magazinerul este 
detașat la întreprinderea de lîngă 
gară. Dar vai I Ajuns cu sufletul la 
gură la „gară" găsești evidența 
(dacă ai norocul să-1 găsești și pe 
secretarul secund), îl găsești și pe 
magaziner dar... nu găsești maga
zia, care se află la Găvana. Iar 
dacă totuși îl iei pe magaziner și 
vii cu el la Găvana, se poate în- 
tîmpla ca responsabilul adrninîsfra- 
tiv-financiar, care deține evidența 
materialelor intrate în magazie, să 
fie... în ședință cu cel de-al doilea 
responsabil — firește, administra
tiv financiar — la... „gară". Aproa
pe că înțelegi de ce președintele 
colectivului, tov. Bădescu, susține 
că musai trebuie un instructor sa
lariat (cu atît mai mult cu cît co
lectivul poate să-l salarizeze) și 
de ce consiliul (pardon, consiliile) 
colectivului nu s-a mai întrunit de 
luni de zile.

Scuze, justificări, autocritici. Ele 
vin și de ia consiliul colectivului (e 
greu, tovarășe, oamenii stat în ma
joritate din satele dimprejur, nu 
avem baze, nu avem cadre pregă
tite, nu avem sprijin de la organi
zația U.T.M. și comitetul de între
prindere, asociația nu ne ajută...) 
și die la comitetul de întreprindere 
și de la celelalte organizații de ma
să. Dar ce folos? Numai cu justi
ficări și autocritică nu se poate 
schimba situația. Atîta vreme cît 
nu se iau măsurile cale mai ho- 
tărîte... Cît despre condiții...

Organizarea colectivului, care funcționează pe 
lîngă două întreprinderi îndepărtate una de 
cealaltă, nu contribuie la înlăturarea greutăți
lor ce provin din acest fapt.

Intre activiști: Mai domol, tinere, dozează-ți efortul. Asta-i probă de 
rezistență 1

CONDIȚII EXISTĂ $1 POT FI 
FOLOSITE

Ce vă lipsește, tovarăși, pentru 
a putea face sport ? V-ați plîns că. 
vă lipsesc oamenii. Oare această 
lipsă e reală? Am văzut în uzină 
sute de tineri și tinere cărora spor
tul le-ar fi nu numai plăcut, ci 
chiar necesar. E adevărat, mulți 
dintre salariați locuiesc departe, în 
satele dimprejur. Dar ce-ați făcut 
pentru cei care locuiesc în oraș, 
pentru sutele de tineri, muncitori 
și muncitoare, pe care-i aveți strînși 
laolaltă, în căminul întreprinderii? ■

Nu aveți baze. E o reahtate și 
voi o puneți Ia... baza lipsei voa
stre de activitate. Cu toate acestea, 
ați fost în stare, atunci cînd v-a e- 
nervat propria voastră nepăsare, să 
creați în scurt timp un teren spor
tiv de toată frumusețea, chiar în 
incinta întreprinderii. Dar, afară 
de asta, oare pentru orice activitate 
sportivă e nevoie de o bază ultra
modernă ? Oare pe hectarele de pă- 
mînt din împrejurimi nu se pot 
găsi cîteva zeci de metri pă- 
trați pentru ca tinerii să-și 
încerce forțele la aruncări, > 
sărituri și chiar la alergări ? 
Nu mai vorbim de faptul că dacă 
voi ați pune „la bălaie" toată e- 
nergia, tot prestig id de care vă 
bucurați în uzină ați putea angrena 
sutele de tineri la muncă volun
tară pentru a amenaja nu o simplă 
bază, ci chiar un parc sportiv de 
toată frumusețea.

Nu aveți cadre tehnice. Așa pre- 
tindeți, cel puțin. Uitați însă de ab
solvenții școlilor de cadre sportive 
pe care-i aveți In uzină dar nu-i 
folosiți, de purtătorii de insignă Și 
de sportivii activi pe care-i puteți 
angrena în muncă obștească, pen
tru instruirea începătorilor Și cu 
vremea, veți avea și antrenori, ca
re, la „activitatea" actuală ar fi pur 
și simplu inutili. Vă asigurăm că 
în momentul în care veți angrena 
sute de băieți și fete în practicarea 
gimnasticii (a gimnasticii elemen
tare deocamdată), a atleticii ușoa
re și greZe, foarte ctirînd veți des
coperi cadre, veți organiza secții 
și echipe și veți crea condiții pen
tru dezvoltarea unei vieți sportive 
adevărate. Atunci vor apare și an
trenorii, și sportivii 'mutași.

Echipament aveți. Aveți din bel
șug și dacă meritați laude pentru 
felul cum ați investit fondurile rea
lizate din cotizații, în schimb, fap
tul că echipamentul nou-nouț zace 
fără întrebuințare nu vă face deloc 
cinste.

Nu aveți sprijin. E foarte ade
vărat. Nici comitetul de întreprin
dere, nici organizațiile U.T.M. nu 
se preocupă de bunul mers al acti
vității sportive. Mai mult chiar, în
săși asociația vă neglijează. Este 
foarte adevărat că toate aceste or
gane trebuie să-și schimbe atitudi
nea față de activitatea sportivă, 
dar la fel de adevărat este că voi, 
membrii consiliului, trebuie să cereți 
cu tărie acest sprijini, și, în primul 
rînd, trebuie să porniți cu hotărîre 
ia muncă, chiar dacă mu't aștep
tatul sprijin va mai întîrzia (spe
răm, nu prea mult). La treabă, 
deci, și veți vedea cît de mare este 
satisfacția datoriei împlinite.

D. GIRLESTEANU
V. ARNAUTU

Desene de MATTY



I
 După intikiirea internațională

de natație Progresul—

Cerveno Zname
L~„Timp de două zile bazinul aco
perit Floreasca a găzduit întîlnirea 
de înot și polo pe apă dintre repre
zentativele asociațiilor Progresul și 
Cerveno Zname (R.P.B.).

In cele două zile ale concursului 
înotătorii și înotătoarele asocia
ției Cerveno Zname au reușit o re
marcabilă performanță : din 14 pro
be oficiale, ei au realizat șapte noi 
recorduri republicane și au egalat 
unul. Dintre aceste recorduri, cel 
mai valcros este desigur al lui Ivan 
Iconopisov, care, la capătul probei 
100 m. fluture, a realizat în același 
timp două performanțe prețioase : 
1:11,7, timpul noului record și... in
signa de maestru al sportului, Ia care 
îi dă dreptul norma de clasificare, 
din țara lui. Tot așa, Jana Dekova, 
Ruși Siarov, în probele de liber, 
Dorotea Stefanova, Vasili Zlatarev 
la bras și Lili Iarîkova, Simeon Bo- 
nev, în probele de spate, sînt po
sesorii celorlalte recorduri pline de 
perspective față de etapa actuală de 
dezvoltare a natalei bulgare.

Trecînd la aprecieri care privesc 
performanțele sportivilor romîni, tre
buie să subliniem din capul locului 
meritul acestora de a fi contribuit 
în mare măsură la bunele rezultate 
obținute de oaspeți. Parteneri de 
valoare — și din această cauză 
„căutați" - de specialiștii bulgari — 
ei și-au „întins" serios adversarii.

Mihai Mitrofan, care a înotat 'de 
două ori 1:13,5 la 100 m. bras în 
cadrul receirt^lor ooncuțșuri de ve
rificare a totului rtpubHcan, a ob
ținut și la 200 m. un rezultat de va
loare. El a parcurs distanța în 
2:44,2» a treia performanță a țării 
(1. Felix Fleitz : 2:41,6, 2. Adrian 
Oanță: 2:43,4). Tot la bras Anca 
Rosetti a pierdut plecarea în proba 
de 100 m. și a înotat distanța în 
1:27,3 (la 3 zecimi de secundă de 
recordul pe care tot ea. le-a realizat 
de curînd). De mult timp Francisc 
Simon valorosul jucător de polo al 
naționalei noastre se arată un bun 
sprinter. Duminică el a ridicat cea 
mai bună performață a sa la 1:00,8. 
Ca o concluzie la această întilnire, 
care tinde să devină tradițională, 
putem conchide că la București 
natația bulgară a făcut un serios 
salt calitativ

★
In cele două întîlniri de polo pe 

apă victoria ne-a revenit la scor: 
9—5 (4—0) și 11—3 (5—1), ca ur
mare a superiorității tehnico-tactice 
manifestată de gazde. Remarcăm 
frumoasa revenire din primul joc a 
jucătorilor de la Cerveno Zname, 
care au recuperat de la 0—4 pînă la 
3—4. precum șt posibilitățile de 
progres ale unor jucători ca Bocev, 
Gaidarov — un bun realizator — 
și Iconopisov. Pentru început ei au 
suficientă tehnică și condiție fizică, 
dar sînt lipsiți în mare măsură de 
concepție justă de joc. Echipa aso
ciației Progresul a jucat în cele 
două partide inegal. Au existat pe
rioade cind echipa s-a ridicat la 
valoarea care li se poate pretinde 
componenților ei, dar și perioade în 
care a acționat la întîmplare. 
Tactic a greșit întrebuințînslu-1 mult 
timp centru fix (și acest lucru le-a 
convenit oaspeților) pe Bădiță, un 
jucător tînăr și cu reale posibilități, 
care nu trebuie deprins cu jocul 
static.

S-au remarcat de la Progresul 
Simon, Deak, Bădiță și Szabo. ,

Ambele partide au fost concluse 
cu competență de arbitrul maghiar 
Sandor Vago.

Campionatele individuale 
de gimnastică ale R.P.R.

Sîinbătă 29 și duminică 30 oc
tombrie vor avea loc în sala Flo
reasca din Capitală campionatele 
individuale de gimnastică ale 
R.P.R. La întreceri participă numai 
gimnaste și gimnaști din categoria 
I-a și maeștri, invitați de către co
misia centrală, pe baza rezultatelor 
oljțimite în concursurile de verifi
care.

După cum s-a mai anunțat, exer
cițiile impuse la categoria maeștri 
sînt cele cu care se va concura la 
Olimpiada de la Melbourne. Deoa
rece exercițiile sînt de curînd intro
duse în antrenament, se presupune 
că nu toți arbitrii le cunosc sufi
cient de bine pentru a arbitra co
rect. De aceea, comisia centrală or
ganizează în zilele de 26, 27 și 28 
octombrie un curs de perfecționare 
pentru cei ce vor arbitra întrece
rile campionatului.

„Hochfeîul pe iarbă are perspective frumoase | După ultimele jocvrî
în R. P. RniKÎnă64

De vorbă cu antrenorul polonez S. Paczkowski
de handbal

Hocheiul pe iarbă, este o disci
plină sportivă care se bucură de 
o mare popularitate în special în 
India a cărei echipă reprezentativă 

•a cucerit de nenumărate ori titlul 
de campioană mondială și olimpi
că. In Europa, hocheiul pe iarbă 
este practicat pe o scară largă în 
R. P. Polonă, R. D. Germană, 
R. F. Germană,' Belgia, R. Ceho
slovacă și alte țări.

In țara noastră, acest sport a 
fost introdus nu de mult și de la 
început s-a bucurat de o deosebită 
simpatie în rîndurile tineretului. 
Miile de spectatori veniți să asis
te la meciurile de fotbal desfășu
rate pe stadionul „23 August", au 
avut ocazia să urmărească de cî- 
teva ori demonstrații de hochei pe 
iarbă. Frumusețea jocului a avut 
darul să atragă tot mai mulți ti
neri și tinere, astfel că în ultimul 
timp au putut fi organizate com
petiții cu participarea a numeroase 
echipe din București și din pro
vincie.

In dorința de a da posibilitate 
jucătorilor și antrenorilor de ho
chei pe iarbă să-și însușească te
meinic elementele de bază ale a- 
cestei discipline sportive, C.C.F.S. 
și cprnisia centrală de hochei pe 
iarbă au apelat ta serviciile unui 
specialist din R. P. Polonă, țară 
unde acesl sport se bucură de o 
veche tradiție.

Urmărind într-una■
trecute antrenamentul lotului 
hochei pe iarbă, am avut ocazia 
să stăm de vorbă cu antrenorul 
polonez Sobeslav Paczkowski, care 
la invitația' C.C.F.S.-ului a accep
tat să ajute tinerii noștri jucători 
și antrenori să-și însușească „tai
nele" acestui sport. S. Paczkowski, 
care deține actualmente funcția de 
vice-președinte al Comisiei Cen
trale de hochei pe iarbă din R. P 
Polonă, a început să practice a- 
ceastă disciplină sportivă din anul 
1922. Debutul și l-a făcut la echi
pa „Wita" din Poznan, iar din a- 
nul 1928 a jucat la echipa „Le- 
chia" caie a deținut titlul de cam
pioană a Poloniei timp de 12 ani. 
El a făcut parte cu regularitate 
din echipa țării în întâlnirile In
ternaționale pe care le-a susținut 
aceasta pînă în anul 1939. De a- 
tunci el s-a dedicat muncii de an
trenor și a pregătit numeroase e- 
lemcnte de valoare care activează 
în echipele din R. P. Polonă.

Rugîndu-1 să ne vorbească des
pre perspectivele hocheiului pe 
iarbă din țara noastră, S. Pacz- 

1 kowski ne-a declarat:

din zilele 
de

j

„Spartachia- 
satelor” apărut în 
din 8 octombrie 

o serioasă analiză 
partea celor în

ce ne răspunde comitetul 
C.F.S. Babadag: „Lipsurile 
de ziar sînt juste și aceas-

Articolul intitulat 
da de toamnă a 
ziarul nr. 2703 
1955, a prilejuit 
autocritică din 
cauză.

lată 
raional 
arătate
ta ne-a ajutat să putem lua din 
timp măsurile ce se impuneau. Ast 
fel, s-a trecut la organizarea de 
comisii comunale acolo unde nu 
existau (Mihai Viteazu, Mihai Bra- 
vu, Nicolae Bălcescu) precum și 
la reactivizarea celor existente. De 
asemenea, au fost fixate centrele 
de comune care oferă cele mai 
bune condiții pentru desfășurarea 
etapei a doua a Spartachiadei de 
toamnă a satelor.

Un prețios sprijin în această 
acțiune l-am primit din partea 
comitetului raional U.T.M., care 
a trasat ca sarcină tuturor secreta
rilor de organizații să contribuie 
activ la mobilizarea tineretului.

Iu urma acestor măsuri, rezulta-

,e- 
fiind absolvenți ai Insti- •

„La București trebuia să vin în 
cursul luneî iulie. Primind sarcina 
de a pregăti echipa polonă în ve
derea turneului din cadrul Jocu
rilor Prietenești desfășurate la 
Varșovia cu prilejul celui de al 
V-lea Festival Mondial, am fost 
nevoit să amîn sosirea mea pînă 
în septembrie. Venit la București, 
am avut prilejul să asist la me
ciul de hochei dintre echipele Pro
gresul și Dinamo. Urmărind jocul, 
care era de un nivel foarte mo
dest, mi-am dat seama că va tre
bui să depun eforturi serioase 
pentru a elimina lipsurile consta
tate la jucători. Astăzi pot spune 
că aceste deficiențe, care nu prin
seseră rădăcini au dispărut aproa
pe cu desăvîrșire.

La început a fost inițiat un curs 
pentru antrenori. Majoritatea 
țevilor" 
tufului de Cultură Fizică, deci a- 
vînd o bună pregătire multilate
rală au făcut ca munca mea să fie 
mult ușurată. Țin să subliniez că 
am lucrat cu elemente foarte bune, 
care au prins dragoste pentru a- 
ceastă disciplină sportivă străduin- 
du-se să-și însușească la cel mai 
înalt nivel tehnica jocului.

In munca de pregătire și perfec
ționare a jucătorilor și jucătoare
lor am insistat de la început asu
pra a două elemente de bază : mî- 
•nuirea crosei și tehnica conduce
rii mingii. După ce toți elevii și-.au 
însușit aceste elemente, am trecut 
la problemele tactice de bază. 
„Elevii" mei și-au însușit în bună 
măsură aceste elemente, însă ei 
trebuie să muncească și în viitor 
pentru ca bagajul de cunoștințe a- 
cumulat să-l complecteze și cu 
toate subtilitățile jocului. /. BENKOVSKY

Antrenorul polonez S- Paczkowski le arată jucătorilor priza corectă 
a crosei fi conducerea mingii.

materialelor publicate
tele bune au și început să se arate. 
Astfel, numai în comuna
Viteazu au fost mobilizați un nu
măr de 113 
și-au trecut 
lui G.M.A.”

Mihai

tineri, dintre care 20 
normele complexu-Și

raional C.F.S. hîrȘi comitetul 
șova din regiunea Constanța ne 
înștiințează că după apariția arti
colului mai sus amintit lucrurile 
au început să se îndrepte. Așa cum 
ne informează președintele comite
tului, s-au luat măsurile corespun
zătoare pentru ca și în acest ra
ion spartachiada de toamnă a sa
telor să se desfășoare conform re
gulamentului și în cele mai bune 
conditiuni.

N-au trecut decît cîteva zile 
de la apariția articolului de la ru
brica „Lovitura de pedeapsă” in
titulat „Concurs de răbdare”, în 
care era criticat colectivul Progre-

Din lotul de jucători pe care îl 
antrenez, am alcătuit trei echipe 
masculine și o echipă feminină. 
Pot spune că prima echipă este 
foarte bine pregătită. De altfel, 
am observat că acest joc se pre
tează temperamentului jucătorilor 
romîni și sînt convins că în viitor 
ei vor înregistra multe succese. 
Părerea mea este, că în cursul se
zonului viitor, o selecționată ro- 
mînă de hochei pe iarbă trebuie 
să susțină neapărat jocuri cu e- 
chipe de club din străinătate. A- 
ceasta în primul rînd pentru a-și 
completa bagajul de cunoștințe 
și în al doilea rînd, pentru a cîș- 
tiga încredere în propriile forțe. 
Cu acest prilej, jucătorii vor căpă
ta rutina jocurilor grele din care 
pot învăța multe. La ultimul an
trenament am observat că echi
pele au făcut progrese însemnate. 
După ce-și vor fi însușit elemen
tele de tehnică, sfătuiesc pe an
trenori să liwreze intens-jțsqflra 
desfășurării jocului în viteză.

Un alt amănunt important este 
utilizarea jucătorilor în posturile 
pentru care ei dovedesc aptitudini 
speciale. Am avut prilejul să 
„transform" acum jucători de la 
înaintare în mijlocași și fundași 
foarte buni, mai ales că în aceste 
posturi au corespuns mult mai 
bine.

Sînt convins că hocheiul pe iar
bă se va dezvolta intr-im ritm ra
pid în Republica Populară Romî- 
nă, cu condiția ca antrenorii, pe 
care îi aveți, să lucreze serios și 
să caute' să atragă noi mase de 
tineri în practicarea acestei fru
moase discipline sportive".

suil Bîrlad pentru faptul de a nu 
fi .achitat la timp chel tu-el iile supor
tate personal de candidatul ma
estru la șah Gheorghe Pitpinic.

In legătură cu aceasta, consiliu] 
central al asociației pentru cultură 
fizică și sport Progresul face cu
noscut că s-au luat măsurile co
respunzătoare și sportivul amin
tit mai sus a intrat în posesia su
mei ce i se cuvenea.

*

în 
la 
a 
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Din partea comitetului raional 
C.F.S. Novaci regiunea Craiova 
ne-a sosit vestea că cele arătate 
ziarul nr. 2692 cu privire 
insuficienta pregătire tehnică 
activiștilor sportivi sînt juste și 
atare ei și le însușesc pe deplin. 
In scopul îmbunătățirii acestei si
tuații, arată în continuare comi
tetul, au fost luate unele măsuri, 
cum ar fi de pildă instruirea și ve
rificarea cunoștințelor instructori
lor sportivi din cadrul raionului, 
instruirea și analiza muncii -comi
siei de control G.M.A. etc.

Cele trei campionate republicane 
de handbal se apropie de sfîrșit. 
Două dintre ele (campionatul fe
minin categoria A și cel mascu
lin categoria B) se găsesc chiar în 
preajma ultimului lor act, adică 
înaintea ultimei etape. In schimb 
în campionatul masculin categoria 
A, ultima etapă este încă departe, 
dar nu la o asemenea distanță da 
timp, îneît echipele noastre frun
taș ■ -ă Tie... liniștitei

.■ Duminică, jocurile din cadrul 
campionatului masculin categoria 
A ș-au încheiat cu rezultate toarte 
strînse. Era și firesc, dacă ne gân
dim că etapa trecută a acestei 
competiții s-a •caracterizat prin 
lupta pe care au dat-o, în vederea 
obținerii de puncte, echipele codașe 
în clasament. Din cele cinci me
ciuri în care erau „angajate" 
aceste echipe, patru s-au terminat 
în mod fericit pentru ele, adică 
prin obținerea victoriei și a mult 
prețioaselor două puncte. Una din
tre aceste partide, aceea de la 
Jimbodiâ s-a terminat nedecis (4-4), 
echipa din localitate .-trebuind să se 
mulțumească doar cu un singur 
punct și aceasta pentru că juca cu 

■' Hi formație (Știința Iași), care nici
ea nu are o șituațje prea fericită.

•interesant dste faptul că echi
pele fruntașe (cu excepția C.C.A.) 
au rămas „pe loc" în ceea . ce 
privește numărul de puncle, iar 
cele codașe au acumulat țoale cîte 
două puncte, excepție făchid cele 
două formații despre care .vor- 

îa
două formații despre care 
beam mai sus. Deci, privind 
general, în „meciul" dintre... pa,r- 

de sus a clasamentului și par- 
de jos, rezultatul aste favora- 
celor din coada clasamentului 
toate acestea, situația locuri- 
în clasament nu s-a schimbat' 

pe

tea 
tea 
bil 
Cu 
lor 
prea mult, echipele rămînîrtd pe 
aceleași poziții. Vom semnata doar 
faptul că Flamura roșie Jimbolia, 
•ultima clasată, avea etapa trecută 
un punct diferența fată de penul- 

I tima, -.iar acum a pierdut contactul
„cu_plutonul“, fiind în prezent la 
două puncte distanță de Știința
I.C.F.,  care ocupă locul al 11-lea. 

h Dacă în campionatul masculin 
categoria A nu s-au făcut prea 
mari schimbări în clasament, în 
schimb în campionatul feminin cate
goria A s-a produs o schimbare 
foarte irmortantă: Știința I.C.F. 
a „predat" locul întîi din clasa
ment. echipei camoioane de anul 
trecut, Progresul Tp. Mureș. Aru 
spus mai sus că Știința I.C.F. a 
„predat" primul loc, pentru că ju
când foarte slab în meciul cu 
Știința -Ministerul Invățămîntului— 
echipă care și-a găsit însfîrșit „ca
dența" — Știința I.C.F. a trebuit 
să părăsească terenul învinsă: și.țn 
același timp a cedat și primul loc 
în clasament.

Situația prifnului loc și a titlu
lui de echipă campioană va fi de
finitiv lămurit duminica viitoare, în 
ultima etapă. Ambele echipe, Știin
ța LC.F, și Progresul Tg. Mureș, 
joacă în deplasare. Prima la Timi
șoara cu Știința și cea de a doua 
la Codlea cu Avîntul. In acest cam
pionat însă a fost lămurită proble
ma retrogradării, deoarece dumi
nica trecută FI. roșie Buhuși a în
vins FI. roșie Constanța, iar Me
talul Reșița a luat un punct în 
meciul cu Avîntul Codlea (rezultat 
0—0), ceea ce înseamnă că indi
ferent de Tezultatul din ultima 
etapă FI. roșie Constanța va retro
grada.

■ O ultimă problemă ridicată 
de jocurile de duminica trecută 
este aceea a arbitrajelor. Cu cît 
campionatul se apropie de sfârșit, 
cu atît meciurile sînt mai dîrz dis
putate, jucătorii mai nervoși, ceea 
ce face ca sarcina arbitrilor să fie 
mai grea. In jocul Știința I.C.F.i 
Dinamo VI, arbitrul Iosif Comă- 
nescu a permis un joc prea dur, 
în care au „excelat" în special stu
denții (Oprea, Balaeș, Cernescu, 
etc.ț Arbitrii trebuie să sancțio
neze prompt și cu severitate orice 
tendință de a juca brutal și să nu 
procedeze așa arm a procedat ar
bitrul Iosif Comănescu, care a eli
minat din joc prea tîrziu pe jucă
torii vinovați sau a penalizat cu ti
miditate faulturile lor grosolane.



Concursul republican de radiotelegrafie
In zilele de 21 și 22 octombrie a 

avut loc la Radioclubul Central 
A V.S.A.P. concursul republican de 
radiotelegrafie organizat de Aso
ciația Voi unitară pentru Sprijinirea 
Apărării Patriei. A fost prima com
petiție de acest gen organizată în 
R.P.R. ca rezultat al experienței că
pătate la concursul internațional de 
radiotelegrafie de la Lesiirfgrad din 
anul 1954.

La concurs au luat parte radio- 
teiegrafiști din întreaga țară, care 
au obținut cele mai bune rezultate 
ia concursurile regionale din lunile 
iulie și august 1955. Probele 
concursului au fost următoarele:

1. Recepție de texte cu înregis
trarea de mînă la viteze cuprinse 
între 120 și 240 semne (litere, ci
fre) pe minut.

2. Recepție de texte cu înregis
trare la mașinile de scris, la viteze 
cuprinse între 160 și 320 semne pe 
minut.

3. Transmitere la manipulator cu 
viteza maximă și cît mai puține 
greșeli sau diformări în text.

Rezultatele obținute au întrecut 
așteptările, recordurile stabilite de
pășind chiar unele performanțe ob-

PREGĂTIRILE BOBERILOR
Incepînd de la 10 septembrie, io

tul de bob al R.P.R. urmează un 
program de pregătire metodică în 
vederea marilor concursuri din iar
na care vine. Lotul este alcătuit 
din 10 sportivi: H. Ene, C. Dra- 
gomir, 1. Staicu, D. Șușter, D. Pe- 
teu, M. Blăgescu, N. Moiceanu, G. 
Moldoveanu, V. Panait și Al. VI- 
șan. Antrenor: G. Manițiu.

In prima perioadă de pregătire, 
care s-a încheiat la 1 octombrie, 
programul de lucru a constat din

Activitatea la turism și alpinism
' CONCURSUL DE ORIENTARE 

TURISTICA PENTRU CUPA 
HIDROCENTRALEI 

„V. I. LENIN“-BICAZ

Pe un traseu măsurînd 9 km., 
desfășurat -pe frumoasa Vale a 
Bicăjelului, au intrat de curînd 
mai multe echipe ale colectivu
lui sportiv Constructorul Bicaz, 
disputîndu-și întîietatea într-un 
concurs de orientare turistică de 
gr. II complex. Concursul i-a 
obligat pe participant să efectue
ze și un rapel alpin de 30 m. 
Echipele colectivului Constructo
rul Bicaz au arătat, în cea mai 
mare parte, că stăpînesc multe 
■cunoștințe teoretice și tehnice. 
'Cea mai bună comportare a avut-o 
■ echipa din Bicaz, care a și ocu- 
;pat de altfeL primul loc.
«4 ’ 

Din ucu neprezentare
in categaria B la scrimă

f Duminică s-au
'în cadrul întrecerilor

cate~oriei B la

întîlnit la Ploești 
pe echipe 

:ale cate~oriei B la scrimă, echi- 
;pe!e Flacăra Pl ești și Progresul 
Oradea. La floretă bărbați Flacăra 
și-a imous cu ușurință superiorita
tea, cîștigînd cu 13—3. La floretă 
fele v’ctoria i-a revenit de asemenea 
Flăcării cit scorul de 10—6. Meciul 
de sabie a fost cel mai aprig, dis
putat, Progresul obținînd pînă Ia 
urmă victoria la limită : 9—7.

l.a  Tg. Mureș meciul dintre echi
pele locale Progresul și Construc
torul a revenit, la toate cele trei 
arme, echipei Progresul. Astfel, la 
floretă bărbați Progresul a cîștigat 
cu 13—3. la floretă femei cu 12—4, 
iar ia sabie cu 10—6.

TM ’în cad-ti 1 acestei etape, la 
Sibiu urma să aibă loc întîlnirea 

-Flamura roșie Sibiu — Voința 
Oarei. Pentru a doua oară în retu
rul campionatului, Voința Garei nu 
se prezintă la meciul ce trebuie să-1 
systină în deplasare. Motivul? Co
lectivul sport v nu dispune de fon
durile necesare pentru deplasarea 
scrimerilor săi la meciurile de cam
pionat.

Intruclt ne găsim la a treia etapă 
consecutivă în care o parte din e- 
chipele programate în deplasare nu 
se prezintă la meciuri și toate inter
vențiile făcute n-au avut darul să 
îmbunătățească această situație, con. 
siderăm că este cazul ca Direcția IrL 
ștruiril Sportive din C.C.F.SL să 
ia măsurile corespunzătoare pentru a 
pune ord'ne în desfășurarea acestei 
Competiții.' 

ținute de echipa de radiotelegrafie 
a A.V.S.A.P. la concursul interna
țional de la Leningrad 1954.

Pe primele locuri s-au clasat ur
mătorii:

Proba idle recepție la mtaă: 1. A- 
Iexandrescu Mircea 109 p.; 2. Apos
tol Florea 95 p.; 3. Ilyes Francisc 
76 p. Proba de recepție la mașina 
de scris: 1. Nosa Amos 132 p.; 2. 
Ganea loan 115 p.; 3. Marinache 
Gheorghe 113 p. Proba de transmi
tere cu mîna: 1. Macoveanu Liviu 
136 p.; 2. Leonard Marin 131 p.; 3. 
fcustn Șeirbănescu 129 p.

Ca performanțe deosebite, remar
căm rezultatele obținute La proba de 
recepție cu mînia de tov. Floirea A- 
postol, oare a înregistrat ta text clar 
viteza de 240 semne pe minut, iar la 
text convenit viteza de 220 semne 
pe minut. De asemenea, tov. Ale- 
xiaredru Dima a obținut La aceeași 
probă viteza de 260 de semne pe 
minut la text cu cifre La proba de 
transmitere cu mwia a ieșit în e- 
vidență frumoasa performanță a lui 
Liviu Macoveanu, care a transmis 
115 cifre pe minut: record republi
can.

următoarele : pregătire fizică gene
rală (activitate multilaterală), sbor 
cu avioanele (pentru aclimatizarea 
cu schimbările brusce de direcție), 
antrenamente cu motocicletele (pen
tru a se obișnui cu viteza, 
dezvoltarea simțului de echilibru 
și formarea îndemînării) etc.

A doua perioadă de pregătire va 
dura pînă la 1 decembrie. In tot 
acest interval se va accentua rit
mul de pregătire fizică și morală, 
sportivii practicînd sporturi com
plimentare.

Concursul pentru Cupa Hidro
centralei „V. I. Lemiin“-Bicaz, a reu
șit să aducă Ia startul întrecerii 
o serie de tineri muncitori, capa
bili să-și desăvîrșească în viitor 
pregătirea turistică.

H. Boldur — coresipceideint

CAMPIONATUL DE CAȚARA- 
TURA AL REGIUNII PLOEȘTI

Comisia de alpinism din cadrul 
comitetului regional C.F.S. Ploe- 
ști a organizat de curînd un con
curs individual de cățărătură pe 
stînci, cu asigurare de sus, care 
a contat și drept campionat re
gional.

Iată rezultatele înregistrate: 
FEMININ: 1. Mariana Mihăilescu 
(Flacăra I.P.R.) 3 min. 34 sec. 
3; 2. Miranda Anghel (Flacăra
1. P.R.), 4:32,8; 3. Viorica Chirică 
(Știința Urlați) 5:08,8; 4. Maria 
Teodorescu (Flacăra uz.-Ploesti) 
6:11,7. MASCULIN: 1. N. Dia- 
conu (FI. I.P.R.) 1 min. 54 sec.;
2. T. Caluda (Flacăra I.P.R.)
2:18,8; 3. T. Adam (Flacăra 1 
Mai) 2:29,8: 4. L. Atzelberg
(Flacăra I.P.R.) 2:47.8; 5. N. Stă- 
nescu (Flacăra I.P.R.) 3:11,8.

Așa trebuie să
Meciurile de rugbi din cadrul 

campionatului caPeg. A <s-au «fes- 
fășurat în ultimul timp la un ni
vel mediocru, chiar alunei cînd 
s-au întîlnit formații fruntașe. In
tr-adevăr, majoritatea întîlnirilor 
din ultimele două etape au fost 
lipsite de spectaculozitate, datorită 
nivelului tehnico-tactic scăzut și 
mai ales nervozității jucătorilor, 
care a dat naștere la o serie de 
incidente neplăcute.

In ceea ce privește desfășurarea 
jocurilor din faza finală a cam
pionatului republican de juniori, 
această competiție, începută cu 
două săptămîni în urmă, a prile
juit — în afara incidentului creat 
de dinamoviștii bucureșteni,— nu
mai comentarii pozitive.

A fost o adevărată îneîntare 
pentru publicul spectator să ur
mărească desfășurarea acestor în- 
tîlniri, în care au abundă) fazele 
spectaculoase, iar elementele de 
tehnică și tactică executate cu o 
deosebită îndemînare și corectitu
dine au întregit aspectul pozitiv 
al competiției. Și nu puține au fost 
situațiile în care atacul liniilor de 
trei sferturi, „șuruburile" sau gră
mezile deschise au ridicat în pi
cioare publicul spectator care a 
aplaudat la scenă deschisă jocul 
acestor tineri rugbiști.

Așa s-a întîmplat și ieri în se-

Locomotiva București, campioană masculină de volei

Roman a tras,
la timp și a respins balonul. Fază din meciul 

mi șoara.

dar blocajul echipei Știința Timișoara a sărit 
C.C-A. — Știința Ti*

Cu meciurile desfășurate dumi
nică, cele 4 echipe masculine bu- 
cureștene Locomotiva, Dinamo 1., 
C.C.A. și Progresul au terminat 
campionatul pe anul în curs. Jo
curile dintre echipele din provin
cie nu mai pot influența situația 
în clasament a acestor formații, 
care au și obținut în mod defini
tiv primele 4 locuri în întrecerea 
celor mai bune echipe masculine 
ale țării.

Locomotiva București a cucerit 
titlul de campioană a țării la ca
pătul unei lupte în care s-a dove
dit a fi, indiscutabil, cea mai bună. 
Feroviarii au terminat neînvinȘî 
campionatul, performanță pe care 
nu au mai realizat-o echipele cam
pioane din ultimii ani. Locorho- 
tiva București s-a comportat con
stant în cele 18 întîlnirî, a dovedit 
multă putere de luptă, a practicat 
în general un volei de concepție 
modernă. Valoarea victoriei fero
viarilor bucureșteni este cu atît 
mai remarcabilă, cu cît ei au fost 
lipsiți în prima parte a campio
natului — turul — de aportul unui 
jucător de bază, Plocon. In obține
rea titlului de campioană au me
rite egale toți jucătorii și bine în
țeles și antrenorul formației — 
Gheorghe Petrescu — care a mun
cit cu dragoste și interes pentru 
buna pregătire a echipei.

Dinamo București a ocupat locul
II, o performanță, de asemenea 
meritată, deoarece dinamoviștii au 
avut — după Locomotiva — cea 
mai bună comportare. Echipa Casei 
Centrale a Armatei, campioana de 
anul trecut s-a clasat pe locul
III, datorită în special startului 
slab pe care l-a avut. Intr-adevăr, 
în tur echipa C.C.A. a pierdut 
toate cele 3 întîlnirî cu formațiile 
de valoare din Capitală, cedînd și 
echipei Metalul Orașul Stalin. Mai 
bine pusă la punct în retur, echi
pa C.C.A. n-a realizat totuși re
zultate la reala valoare a jucăto
rilor de care dispune. Progresul 
I.T.B., clasată pe locul IV. s-a 
comportat inconstant, nemareînd în 
general o valoare corespunzătoare 
posibilităților jucătorilor.

Exceptînd aceste 4 echipe, restul 
formațiilor din campionatul mas
culin al categoriei A la volei, vor 

, continua întrecerea, ele mai avînd 
de disputat cîte 3 întîlnirî.

Echipele feminine bu-cureștene 
angrenate în etape intermediare 
mai au de disputat o singură eta
pă programată 
acest prilej se 
meci care va 
pioană. Știința 
C.P.“ *. In a doua partidă Locomo- 

: tiva București va primi replica
echipei Dinamo. Și în acest camipto- 

, nat echipele din provincie plus
' Constructorul București mai au de

disputat 4 etape, care vor fi pro-
-----------------------

joi în Capitală. Cu 
vor întîlni, într-un 
decide echipa cam-
I.C.F.  cu Progresul

se joace rugbi 
mitir.ala campionatului de juniori, 
în care s-au întîlnit echipele Loco
motiva Gri vița Roșie și Metai'.ul 
16 București. Jocul a fost de o 
factură tehnică ridicată, iar fazele 
dinamice și variate create atît de 
linia de trei sferturi- cî și de gră
madă, au abundat.

Au învins cu scorul de 9—0, ju
cătorii feroviari, deoarece au prac
ticat un joc colectiv mai bun pe 
grămadă și au insistat mai mult 
cu linia de trei-sferturi. Pachetul 
de înaintași al metalurgiștilor, cu 
jucători grei, a răspuns totdeauna 
eu promptitudine la acțiunile ad
versarilor săi și a inițiat la rîndu-i 
o serie de faize deosehilt 
moașe.

Se cuvine <să subliniem 
celor doi antrenori Tudor 
cu (Locomotiva) și Dragoș Țenes- 
cu (Metalul), care i-au pregătit 
cu multă conștii'inicioziir.ai'.e, compe
tență și simț pedagogic pe acești 
tineri j-ucători, cziirele <fe mwne ale 
nrgbhdui nostru.

La Cluj, Constructorul T.S.P. 
Buc. a întrecut echipa locală Știin
ța Politehnica cu scorul de 3—0 
(0—0). In u-ma acestor rezul
tate, s-au calificat pentru finală 
Locomotiva Glrivița Roșie și Con
structorul Buc.

ION OPRESCU 

de inu-

meritul
Georges-

gramate normal, adică duminică de 
duminică.

In jocurile desfășurate alaltăieri 
jucătoarele echipelorbucujeștene au 
făcut din nou dovada unei accen
tuate oboseli, fapt care a avut ca 
urmaire înregistrarea unor surprize, 
cum a fost aceea de la Orașul 
Stalin, unde Locomotiva București 
a resimțit efortul depus în etapa 
intermediară, cedînd la limită ti-

Campionatul republican de tir

Cîteva aprecieri asupra comportării echipelor
diverselor asociații sportive

de 
au

In campionatul republican 
tir pe echipe, în cadrul căruia 
participat un număr mult mai 
mare de formații decît în toate 
celelalte ediții de pînă acum, da
că pentru titlul de campioană ab
solută n-a existat o luptă prea 
echilibrată, în schimb pentru locu
rile din mijlocul clasamentului în
trecerea a fost foarte strînsă. Nu
mai ultimele focuri au putut de
termina dacă Locomotiva este pe 
locul V, în clasamentul general 
masculin sau dacă acest loc va fi 
ocupat de Flamura roșie sau de 
Voința. Aceeași situație a fost pre
zentă și către sfîrșitul clasamen
tului între echipele Știința, Avîn- 
tul și Flacăra precum și în clasa
mentul general feminin pentru lo
curile IV—VI (Constructorul. Fla
mura roșie și Stiinta) și pentru 
tocurile VII—IX, (Voimița, Flacă
ra, Avîntul).

Iată de altfel care este înfățișa
rea definitivă a celor două clasa
mente absolute: masculin: 1. Ca
sa Centrală a Armatei 15 pct. — 
campioană absolută de tir a R.P.R.:
2. Dinamo 21 pct.; 3. Metalul 34 
pct.; 4. Progresul 37 pct.; 5. Loco
motiva 42 pct.; 6, Flamura roșie 
47 pct.; 7 Voința 51 pct.; 8. Con
structorul 68 pct.; 9. Știința 70 
pct.; 10. Avîntul 72 pct; 11. Fla
căra 76 pct.; 12. Recolta 89 pct. 
Feminin : 1. M’etalul 5 pct.— cam
pioană absolută de tir a R.P.R.;
2. Dinamo 11 pct.; 3. Progresul 
16 pct.; 4. Constructorul 21 pct.: 

,5. Flamura roșie 25 pct.; 6. Știința 
28 pct.; 7. Voința 37 pct.; 8. Fla
căra 40 pct.; 9 Avîntul 43 pct.

O singură asociație sportivă (Di
namo) a fost prezentă în toate, 
probele campionatului, atît cele 
mascul ine și cele femârene cfft și 
în (probele care n-au intrat în sta
bilirea clasamentelor generale. A- 
cest „record" stabilit de asociația 
Dinamo este unul din aspectele 
cele mai pozitive ale actualei ediții 
a campionatelor republicane pe 

echipe. Preocuparea asociației Di
namo pentru asigurarea condiții
lor materiale necesare diferitelor 
probe de campionate trebuie să fie 
luată ca exemplu de toate cele
lalte asociații sportive și tradusă 
în practică de îndată.

Este adevărat că de această da
tă asociațiile sportive — în spe
cial cele sindicale — s-au prezen
tat cu un număr mult mai mare 
de formații, fiind prezente, în ge
neral, în majoritatea probelor de 
campionat. Considerăm că ediția 
din acest an a Spartachiadei sin
dicale, organizată mult mai te
meinic în etapele pe. asociații, este 
aceea care a „dat viață" activi
tății de tir din cadrul asociațiilor.

(Foto: I. MIHAICA) 

dîrzei formații . locale.

întîlnirilor

nerei dar 
Voința.

In general, nivelul 
de volei din actualul campionat 
trebuie să constituie o problemă 
pentru colegiul central al antreno
rilor cu privire la alcătuirea cu 
atenție, cu grijă, a programelor de 
antrenament și a gradării efortu
rilor în pregătirea echipelor nus- 
stre feminine.

are elemente

pentru pro-

și Metalul, 
lor pentru 

disciplină 
echipe în

determinînd în mare măsură suc
cesul cantitativ al actualului cam
pionat republicare Reținem ca foar
te pozitivă participarea reprezen
tativelor asociațiilor Voința, Fla
mura roșie, Avîntul, Flacăra și în 
special Știința — prezente în toate 
probele masculine și feminine. Aș
teptăm ca acest început lăudabil 
să fie continuat cu mai multă in
sistență, asociațiile snorfive avînd 
datoria să îmbunătățească condi
țiile materiale ale trăgătorilor lor 
și totodată să se îngrijească de re
împrospătarea și completarea lotu
rilor lor.

Dacă despre comportarea echipe
lor asociației Locomotiva în pro
bele masculine nu avem decît cu
vinte de laudă, în schimb, lipsa 
echipelor femjnme ate acestei aso
ciații în campionatul republican 
este un fapt cu totul negativ. A- 
ceasta cu atit mai mult cu cit aso
ciația Locomotiva, așa după cum 
a arătat în recenta finală a Spar
tachiadei sindicale, 
corespunzătoare cu care își poate 
forma echipe, chiar și 
bele de armă liberă.

Asociațiile Progresul 
confirmînd preocuparea 
activitatea în această 
sportivă, au prezentat 
toate probele cuprinse în clasamen
tele generale. Dacă participarea e- 
ciiipeior a fost corespunzătoare din 
punct de vedere numeric, în schimb 
pregătirea și condițiile de concurs 
create unora dintre trăgători au 
lăsat foarte nuilt de donit. Echipele 
Progresu'liii au dat satisfacție în 
probele de pistol și talere, iar cele 
ale Metalului în probele feminine 
în care — după cojii se știe — au 
cîștigat cu ușurință. Spre deosebire 
de aceste echipe, formațiile asocia
țiilor Progresul și Metalul La pro
bele de armă liberă s-au prezentat 
fa o valoare mediocră, ocupi nd
locuri inferioare față de posibilită
țile și renumele lor .

Asociația Recolta este singura di
sociație sportivă care a apărut numai 
într-o singură probă (talere). Este 
drept că activitatea de tir din cadrul 
acestei asociații se găsește la primii 
ei nași și că încă nu dispune de con
diții materiale satisfăcătoare, dar 
participarea în campionatul republi
can. cel puțin în aceleași condiții 
cu care a participat Recolta în 
Spartachiada sindicală ar fi în
semnat un stimulent prețios pen
tru dezvoltarea activității.

Aceste cîteva învățăminte obți
nute în urma desfășurării ediției 
1955 a campionatelor republicane 
de tir pe echipe, trebuie să for
meze baza unei activități mai largi 
în cadrul asociațiilor sportive in- 
sistîndu-se asupra nivelului cali
tativ al taruhii nostru.



lată una din numeroasele situații în oare portarul Todor (Știința 
Cluj) s-a găsit în fața înaintașilor de la C.C.A. fără sprijinul liniei 
sale de fundași. Dar duelul Todor-Victor Moldovan (C.C.A.J va fi 
cîștigat — ca și multe altele — de portarul clujean.

(Foto: M. BANUȘ)’

întrecerea dintre
Dacă rezultatul jocului de la A- 

rad ar fi fost 5—0 sau 6—1 în loc 
de 4—1 tot n-ar fi constituit o sur
priză pentru cei 10.000 de specta
tori prezenți la meci — în ciuda ploii 
mărunte căzute — cu mici întreru
peri — toată ziua. Desfășurarea me
ciului și comportarea diferită a e- 
chipelor putea duce și la diferență 
mai mare de goluri. In acest joc, aș
teptat cu viu interes în toată țara, 
și în care se sconta o victorie a tex- 
tiliștilor, în orice caz un meci ia 
înălțimea comportării lor din retur— 
nu arădanii au fost cei care au a- 
vut inițiativa în joc, ci dinamoviștii. 
Fruntașa clasamentului — iără să 
se ridice totuși la nivelul jocului 
prestat în primăvară — dar oricum 
arătîndu-se mai bună decît celelalte 
echipe — a păstrat inițiativa în 
joc aproape tot timpul. Dina
moviștii au avut din capul lo
cului de partea lor avantaje deter
minante :

— compartimente egale ca va
loare și pregătire

— o coeziune mare, care a fă
cut ca echipa să acționeze tot tim
pul omogen

— joc calm și bine organizat, a- 
tît în apărare cit și în atac

— orientare tactică specială pen
tru acest joc (marcarea lui Pe- 
tschowski și scoaterea apărătorilor 
din dispozitiv prin pase înșelătoa
re)

— un atac care a știut ce vrea 
și cum să joace în fața unei apă
rări foarte mult stingherită de tere
nul alunecos.

Desigur că dinamoviștii contau pe 
o comportare bună din partea echipei 
FI. roșii și credem că au rămas, dacă 
nu decepționați, cel puțin surprinși 
de replica slabă a echipei campioa
ne. Deci, adăugind la calitățile di- 
namoviștilor condițiunile prielnice 
oferit? chiar de adversar, iată de ce 
a fost posibil ca numai după circa 
20—25 minute de joc să se poată 
constata că Dinamo are prima șan
să în acest meci. Și chiar specta
torii au avut acest sentiment, pen
tru că puține au fost minutele în ca
re le-au adresat încurajări texti- 
liștilor. Oricine a putut vedea că, în 
timp ce Dinamo — cu o echipă com
pletă, adică și cu apărare și cu a- 
tac — stăpînește jocul, îi reușește 
totul și construiește atacuri bine 
concepute și eficace, care se _ vor 
încheia mai curînd sau mai tîrziu 
cu goluri, FI. roșie — din lipsa 
omogenității, a unei pregătiri satis
făcătoare și a unui atac cît de cît

Deoarece in „Buletinul săptămînii" 
din „Programul Pronosport" nr. 81 
ordinea meciurilor X, XI și XII a 
apărut greșit, participanțli la con
cursurile Pronosport nr. 43 din 30 
octombrie Iși vor completa bule
tinele conform programului publicat 

mal jos (ordinea meciurilor pe 
toate afișele acestui concurs este 
exactă):
Programul concu»ului „Pronosport" 
nr. 43 (etapa din 30 octombrie 1955)

1 Austria — H.P.F. Iugoslavia
II. Progresul București — FI. roșie 

Arad (cat. A).
III. Locomotiva Tg. Mureș — Di

namo Bueureștl (cat. A).
IV. Dinamo Orașul Stalin — Flacă

ra Ploești (cat. A).
v. Minerul Petroșani — Știința 

Cluj (cat. A).
VI. Știința Timișoara — Locomo

tiva Constanța (cat. A).
VII. FI. roșie Sf. Gheorghe — Me

talul Uz. tr. Or. Stalin (cat B).
VIII. Știința Craiova — Locomotiva 

T. Severin (cat. B).
IX. Progresul Satu Mare — Meta

lul Cîmpia Turzil (cat. B).
X. FI. roșie Bacău — Locomotiva 

Iași (cat. B).
XI. Minerul Lupeni — Metalul Re

șița (cat. B)
XII. Progresul Focșani — Dinamo 

Bacău (cat. B).
Meciuri de rezervă
A. FI. Roșie Burdujeni — FI. roșie 

Buhusi (cat. B)
B FI. roșie Cluj — Metalul 10® 

(cat. B)
C. Dinamo Orașul Stalin — Fla

căra Ploești (tineret).

campion și lider...
închegat — acționează ia întîmpla- 
re, bazată doar pe svîcnirile spora
dice, din cauza marcajului strict, 
ale lui Petschowski sau pe acțiu
nile curajoase și pline de nerv ale 
lui Jurcă. In aceste condițiuni, me
ritele dinamoviștilor și meritul u- 
nei victorii fără dre,pt de aipel ațvar 
clare, iar aprecierile pozitive ale 
sipectsktaniSor arădaini a<sutpra com
portării și suocesiului dmiamoviiișiti- 
lor — justijficaite.

Dinamo nu s-a apropiat încă de 
valoarea sa, dar credem că o va a- 
tinge. In pregătirea echipei stăruie 
lipsuri în trasul la poartă (de data 
aceasta mai mult ca precizie de cît 
ca frecvență), în combinații (aglo
merarea pe tripletă), în ritmul de 
joc (cu scăderi) etc. Totuși, dinamo
viștilor — care au jucat toți la fel 
pentru victorie — li se datorește 
faptul că de multe ori calitatea 
jocului s-a ridicat peste calificativul 
de modest.

înainte de joc am stat de vorbă 
cu Fr. Dvorzsak, antrenorul arăda- 
nilor, care ne spunea că terenul u- 
med constituie un dezavantaj pen
tru echipa sa. Meciul a confirmat 
această teamă a antrenorului Dvor
zsak. Dar, a mai arătat și alte 
„dezavantaje": echipa nu este în 
tormă, are o pregătire insuficientă 
din toate punctele de vedere, din 
care cauză a și recurs la durități 
reprimate pe loc de arbitru. E drept 
că lipsa lui Mercea s-a simțit și 
că Birău a jucat bolnav, dar aceasta 
nu poate constitui o scuză pentru 
ceilalți, dintre care Dumitrescu, 
Capaș, Serfozo și Dudaș nu 
s-au prea văzu’t în joc. Și în 
nici un caz nu a justificat 
comportarea slabă a liniei de a- 
tac, care în general, a jucat fără 
nici un fel de orientare, a fost lip
sită de coeziune, calm, pătrundere 
și finalitate. Pentru echipa arădană 
se pune foarte serios problema com
portării sale în viitoarele jocuri care 
se anunță foarte grele și vor pretin
de efort serios și continuu. Or, fără o 
pregătire cel puțin satisfăcătoare nu 
va putea face față. Jucătorii textiliști 
trebuie să se străduiască în această 
direcție, pentru că sînt sprijiniți de 
masa spectatorilor arădani și pen
tru că sînt campioni.

Arbitrajul — în diagonală t- al lui 
D. Schulder a fost bun. E drept că 
a lăsat nesancționat un hends în 
careul dinamovist, comis în timpul 
unei mari învălmășeli, dar aceasta 
nu a influențat jocul și nici rezul
tatul. P. GAȚU

C^onosport
D. Minerul Petroșani — Știința 

Cluj (tineret).
Pentru acest concurs consultați 

„Programul Pronosport" nr, 81.

Programul concursului PRONO
SPORT „SPECIAL” Etapa din 26 
octombrie 1555.

I. Flacăra Ploești—C.C.A. (cat. A).
II. Dinamo Or. Stalin—FI. roșie 

Arad (cat. A).
III. Dinamo București — Minerul 

Petroșani (cat. A).
IV. Știința Cluj—Progresul Finan

țe Bănci București (cat. A).
V. Locomotiva Constanța—Loco

motiva Tg. Mureș (cat. A).
VI. Avîntul Reghin—Locomotiva

Timișoara (cat. A).
VII. Minerul Lupeni—Metalul Re

șița (cat. B).
VIII. Metalul Hunedoara—Progre

sul Oradea (cat. B).
IX. Metalul St. roșu Or. Stalin— 

Progresul Sibiu (cat. B).
X. Progresul Satu Mare—Metalul 

Cîmpia Turzii (cat. B).
XI. Metalul Oradea—Locomotiva 

Cluj (cat. B).
XII. Locomotiva Galați — Dinamo 

BTrlad (cat. B)
Meciuri de rezervă

A. — știința Iași—Dinamo Galați 
(cat. B).

Din nou, despre valoarea scăzută a jocurilor din categoria A
Etapa de duminică a campionatului categoriei 

iA fa fotbal a confirmat odată în plus că nivelul 
scăzut al ultimelor partide nu este un fenomen în- 
tîm-plător, ci urmarea greșelilor comise atît în al
cătuirea programului fotbalistic pe anul în curs,’ 
cît și a modului în care se face piegătirea în ca
drul colectivelor cu echipe în prima categorie. 
Despre repercusiunile negative pe care întreru
perea îndelungată a campionatului le-a avut asu
pra valorii fotbalului nostru ne-am ‘mai ocupat. 
Acum vom insista asupra celuilalt aspect: insu
ficiența pregătirii fotbaliștilor noștri de frunte.

Fără îndoială că întreruperea campionatului a 
adus după sine o scădere în intensitatea antre
namentelor fotbaliștilor noștri, dar ea nu justi
fică în nici un caz „vacanța" pe care și-au luat-o 
și în oare s-au complăcut mulți dintre jucători 
în timpul în care nu au fost programate întîlniri 
de campionat. De această delăsare în munca de 
pregătire se fac vinovați în egală măsură atît con
ducerile secțiilor de fotbal, antrenorii, cît și, fi
rește, jucătorii care s-au considerat dezlegați 
de obligațiile pe care un sportiv fruntaș le are 
față de pregătirea sa conștiincioasă, permanentă 
și sistematică. Nu este mai puțin adevărat că 
nici Direcția Jocurilor Sportive și nici inspecția 
de fotbal din C.C.F.S. nu s-au preocupat suficient 
de verificarea' activității echipelor noastre frun
tașe în perioada de întrerupere a campionatelor, 
concentrîndu-și întreaga atenție către jocurile re
prezentativelor noastre.

Lipsuriile de ordin tehnic (stopuri greșite, pase 
fără adresă, șuturi slabe și imprecise) de ordin tac
tic (insuficienta orientare în acțiunile ofensive, 
dezorganizare în apărare etc.) și chiar de ordin 
fizic (lipsa de rezistență și de viteză) manifes
tate în partidele ultimei etape confirmă că echi
pele noastre dovedind un condamnabil dezinteres 
n-au lucrat sau că au lucrat insuficient în pe
rioada întreruperii campionatelor.

Față de situația existentă este necesar concen
trarea tuturor eforturilor pentru remedierea lipsu
rilor, pentru realizarea unor jocuri demne 
de primul campionat al țării. Față de mo
dul cum sînt programate acum etapele de 
campionat (duminica și în cursul săptă- 
mînii) nu se poate pretinde, firește, o intensi
ficare a ședințelor de pregătire care ar dăuna 
randamentului în meciuri al jucătorilor și ar fi 
contraindicat din punct de vedere al gradării

In campionatul de tineret...
Duminică s-au mai înregistrat ur

mătoarele rezultate:
Locomotiva Constanța—Dinamo O- 

rașul Stalin 2—3 (0—1).
Locomotiva Tg. Mureș-<Flacăiia 

Ploești 2—1 (0—0).
In urma meciurilor disputate du

minică. clasamentul acestei compe
tiții se prezintă astfel :

Viitoarea etapă: miercuri 26 octom
brie.

1. Progresul Buc. 16 12 3 1 53:16 27
2. C.C.A. Buc. 17 12 3 2 34:13 27
3. FI. roșie Arad 17 9 4 4 34:21 22
4. Flacăra Ploești 16 7 5 4 35:23 19
5. Dinamo O. St. 17 8 2 7 28:22 18
6. Dinamo Buc. 17 7 4 6 31:20 18
7. Știința Timiș. 17 6 4 7 27:32 16
8. Avîntul Reghin 16 5 3 8 21:37 13
9. ȘtWnța Cluj 16 3 6 7 24:31 12

10. Loc. Tg. Mureș 16 4 4 8 23:40 12
11. Locom. C-ța 17 5 2 10 22:40 12
12. Locom. Tkn. 17 5 1 11 21:35 11
13. Minerul Petr. in 2 5 10 22:45 9

și in cel de juniori
Pînă acum, în cele două serii ale 

turneului final al campionatului re
publican de juniori s-au disputat 
două etape, cu următoarele rezul
tate;

Locomotiva Iași-Locomotiva Bucu
rești 1—0 (1—0).

Știința Timișoara-Știința Cluj 0—0.
Tîn. Din. I București—Locomotiva 

Iași 5—4) (3—0).
Știința Cluj—Progresul Sibiu 6—0 

(1—0).
In prezent, situația în clasament 

este următoarea:
SERIA I

1. Tîn. Din. I Buc. 1 1 0 0 5:0 2
2. Locom. Iași

3. Locom. București
SERIA II

1. Știința Cluj
2. Știința Timiș.
3. Progresul Sibiu

2 1 0 1 |:5 2
1 0 0 1 0:1 0

2 1 1 0 6:0 3
1 0 a 0 0:0 1
1 0 0 1 0:6 0

Viitoarea etapă — duminică 30 oc
tombrie: Locomotiva București —
Tin. Din. I București și Progresul 
Sibiu—Știința Timișoara.

B. — Flapăra 1 Mai Ploești—Avîn
tul Fălticeni (cat. B).

C. — Flacăra Mediaș—Metalul A- 
rad (cat. B).

D. — Știința București—Locomoti
va Craiova (cat. B).

Participanții din Capitală își pot 
depune buletinele pentru concursul 
special Pronosport din 26 octombrie, 
pînă miercuri ora 13.

In urma trierii celor 632.479 bule
tine depuse la concursul PRONO
SPORT nr. 42, etapa din 23 octom
brie 1955, au fost găsite:

4 buletine cu 12 rezultate
107 buletine cu 11 rezultate.
1.373 buletine cu 10 rezultate.
Omologarea concursului are loc azi 

după-amiază.
★

Premiile speciale acordate la con
cursul PRONOSPORT nr. 39 etapa 
din 2 octombrie 1955 au revenit ur
mătorilor participant:

O motocicletă „Moscova” de 125 
cmc.: Ionescu Ștefan din București 
str. Radu de la Afumați nr. 66.

Cîte un aparat de radio „Electro
magnetica”:

Rusu Eugen din lucești str. Tudor 
Vladimirescu nr. 125. IVî'DScr Florea 
din Rm. Vîlcea str. I. C. Frimu nr. 
59 și Gheorghe M. Ștefan din Poro- 
șeri - Petroșani.

Cîte o bicicletă:
Knapp Gerard din Timișoara srtr. 

Porumbescu nr. 15, Karcher Fran- 
cisc din Constanța, bd. Lenin nr. 
17 și Temelie Constantin din Bacău 
str. Miron costin nr. 23.

eforturilor. Un lucru se poate cere atît jucătorilor, 
cît și antrenorilor: MAI MULT INTERES FAȚA 
DE CALITATEA JOCURILOR, MAI MULTA 
CONȘTIINCIOZITATE ȘI EXIGENȚA FAȚA DE EI ÎNȘIȘI. ‘ ‘

Fiecare jucător și antrenor trebuie să lie pe de
plin convins că poate să contribuie la ridicarea 
nivelului actual al fotbalului. Sarcina conducerii 
acestei acțiuni revine, se înțelege, antrenorilor. 
Lor le cerem să dea dovada unui mai mare simț 
de răspundere; le cerem să fie mai pretențioși 
față^ de jucătorii pe care-i pregătesc, le cerem să 
pună întreaga lor capacitate de muncă în folosul 
pregătirii temeinice a echipelor de care se ocupă. 
Antrenorilor le cerem să dea dovada unui maî 
mare curaj în dezvăluirea tuturor lipsurilor, le ce
rem să se opună cu hotărîre oricăror imixtiuni a 
conducerilor de colective și secții în munca de 
instruire, și mai ales, în formarea echipelor, 
sarcini care le revin exclusiv lor.

Antrenorii trebuie să-și spună deschis părerile 
lor, să dea dovadă de combativitate nu numai în 
conversațiile particulare, cînd arată că într-ade- 
văr cunosc origina lipsurilor, ci et trebuie s-o facă 
și cu ocazia ședințelor de colegiu, de colectiv sau 
de secții. Atunci spusele lor pot avea efect.

Așa cum s-a mai accentuat de atîtea ori. co
lectivele sportive, prin conducerile lor trebuie să 
asigure antrenorilor toate condițiile efectuării mun
cii de instruire și antrenament, lăsîodu-le totala 
libertate de acțiune în problemele de pregătire 
a fotbaliștilor, de care antrenorii sînt — așa 
cum mai subliniam — exclusiv responsabili. în
locuirile de antrenori în timpul campionatului 
(așa cum au procedat de exemplu Locomotiva 
Constanța, Avîntul Reghin și altele) nu fac de
cît să micșoreze prestigiul tehnicienilor noștri, 
să le scadă autoritatea în fața jucătorilor, să In
fluențeze asupra ansamblului muncii de pregătire 
a unei echipe. ANTRENORILOR TREBUIE SA 
LI SE DEA TIMP ȘI CONDIȚII PENTRU A 
PUTEA FACE TREABA BUNA. Numai astfel se 
va putea înregistra creșterea valorii întîlnirilor din 
prima categorie, adică se va soluționa favorabil 
problema care frămîntă atît de mult nu numai pe 
cei interesați direct, ci și marea masă a iubitori
lor fotbalului, acum profund dezamăgiți de cali- 
tateta meciurilor pe care le urmăresc.

A. I. DANCU 
EFT. IONESCU

MIINE-0 NOUĂ ETAPĂ IN CATEGORIA A
Mîine, alte șase partide vor su

pune echipele la noi eforturi în 
„bătălia" lor pentru păstrarea șan
selor la titlu — pe de o parte — 
și pentru îmbunătățirea clasamen
tului — pe de altă parte. Ca spec
tacole fotbalistice, aceste întîlniri 
— față de comportarea de dumini
că a echipelor — nu promit prea 
mult. Fiecare meci anunță însă o 
luptă dîrză, pasionantă, pentru vic
torie. Și cel de la Constanța și cele 
de la Reghin, București, Orașul 
Stalin, Ploești și Cluj. Iată, mai 
jos, meciurile și apreciați-le prin 
prizma clasamentului:

Avîntul Reghin-Locomotiva Ti
mișoara

Flacăra Ploești-G.C.A. București

IA TG. MURES, AȘTEPTĂRILE N-AU FOST CONFIRMATE
Miile de spectatori mureșeni ca

re au asistat la meciul Locomoti
va Tg. M'ureș—Flacăra Ploești au 
avut duminică o dublă decepție: 
mai întîi, pentru că echipa locală 
a pierdut două puncte pe care 
miza în mod deosebit în „goana" 
pentru evitarea retrogradării, șl 
apoi pentru că partida a fost de 
un nivel tehnic scăzut. La această 
slabă calitate a jocului au contri
buit ambele echipe, fiecare în fe
lul ei. Și anume: ploeștenii, după 
ce au marcat, au făcut un joc pru
dent, închis, cu halfii mereu în 
urmă, cu acțiuni ofensive „econo
mice", bazate numai pe contra
atac, un joc de menținere a re
zultatului. In aceste condiții, nu 
se poate vorbi despre joc de ca
litate. Mureșenii au dominat mai 
mult, au luptat pentru rezultat, 
dar au făcut un joc nervos, de
zordonat, atacînd fără orizont, cu 
numeroase greșeli de execuție. 
Toate acestea au făcut din jocul 
Locomotiva Tg. Mureș—Flac 3 

Ploești un „spectacol ratat".
Și acum, cîteva cuvinte despre 

cele două echipe.
Flacăra a dovedit din nou că 

este o echipă care știe să joace 
in deplasate. Ploeștenii au început 
jocul foarte prudent, închis, pen
tru a evita un eventual gol al 
gazdelor în primele minute. (Este 
știut că în asemenea ocazii, echi
pele locale încep „tare" în primele 
minute). După ce presiunea Lo
comotivei s-a mai potolit, ploește
nii au ieșit treptat „la joc", au 
forțat atacul, au înscris în a doua 
parte a reprizei și au făcut în 
continuare un joc de „hîirțuiallă". 
După pauză, Flacăra și-a întărit a- 
părarea (și este de remarcat calmul 
cu care a fost organizată această 
apărare) făcînd inutile încercările 
de egalare ale localnicilor. Din 
echipa ptoeșteană s-au remarcat

Știința Cluj-Progresul București 
Locomotiva Constanța-Locomoti- 

va Țg. Mureș
Dinamo Orașul Sțalin-Flamura 

roșie Arad.
Dinamo București-Minerul Petro

șani
La Timișoara : Știința-Progresul 

CPCS (amical).
Jocul din București are loc pe 

Stadionul Dinamo, cu începere de 
la ora 15. In deschidere, la ora 
13.15: meciul de tineret. Biletele 
pentru această partidă se pun în 
vînzare de astăzi, dimineața, la «* 
gențiiite Dinamo (Ș<». Ștefan cel 
Mare), Pronosport (Cal. Victoriei 
9) și casa din Bd. Bălcescu (vizavi 
de „Dalles").

Marinescu, Pereț, Cosmoc, dar fie
care jucător merită laude pentru 
lelul cum și-a îndeplinit sarcinile 
de joc, în condițiile specifice aces
tei partide.

Locomotiva Tg. Mureș, a fost — 
pentru noi, ca și pentru miile de 
entuziaști suporteri ai săi — o 
deziluzie, mai ales după rezulta
tul de 3-0 de duminica trecută de 
la Timișoara. Mureșenii au jucat 
slab. Apărarea lor a fost ușor de 
depășit și nu a lipsit mult să mai 
primească goluri, în ciuda jocului 
ofensiv reținut al oaspeților. Cît 
despre linia de atac, în acest com
partiment doi oameni au fost ca si 
inexistenți, ei făcînd u-se remarcați 
numai prin... ratări și greșelile co
mise. Ne referim la Soos și Cato- 
na. Adăugind la aceasta și jocul 
sub posibilități al lui Jozsi, înțe
legem de ce, cu toată pronunțata 
lor superioritate teritorială din fi
nalul meciului, localnicii n-au pu
tut obține egalarea. Locomotiva a 
avut singurii oameni corespunză
tori în mijlocași, în special Busch. 
Acesta a fost un „motor" al echi
pei, contribuind la atac mai mult 
decîf... Soos și Catona, la un loc.

Arbitral Segal a avut o misiune 
grea în conducerea acestui meci. 
Și nu numai pentru că cei 22 de 
jucători se aflau într-o întrecere 
încordată, dar și pentru că publiJ 
cui a întreținut tot timpul o at
mosferă încărcată. In momentul 
în care au început și „ciocnirile", 
arbitrul Segal a avut o serie de 
ezitări și a dat unele decizii care 
i-au dezavantajat și pe localnici, 
dar mai ales pe ploeșteni. Trebuie 
să spunem însă că arbitrii de linie 
au fost departe de a constitui un 
sprijin de nădejde pentru colegul 
lor de la centru.

RADU URZICEANU



După jocurile de baschet de duminică
Deși au ajuns la jumătatea retu

rului, echipele participante la cam
pionatul republican masculin de 
baschet nu au atins forma cea 
mai bună. Acest fapt este confir
mat în primul rînd de fluctuația de 
formă manifestată de la etapă la 
etapă și oglindită în rezultatele 
înregistrate. Știința ICF, de pildă, 
a cîștigat în penultima etapă în 
fața echipei CCA, pentru ca numai 
după o săptămînă să piardă la 
Progresul Tg. Mureș, care, din cele 
patru meciuri susținute în retur, 
cîștigase unul singur I Aceasta a 
caracterizat majoritatea echipelor 
(Locomotiva P.T.T., Progresul F.B., 
Progresul Orașul Stalin, etc.) și 
trebuie să recunoaștem că faptul 
nu este deloc îmbucurător. Este 
adevărat că echipele au devenit 
foarte apropiate ca valoare și că, 
în general, ceea ce constituia cu 
doi-trei ani în urmă o surpriză în 
actualul campionat a devenit rezul
tat posibil oricînd, totuși ceea ce 
s-a petrecut pînă acum în returul 
campionatului nu ilustrează un 
echilibru valoric ca urmare a pto- 
grestilui general înregistrat în bas
chet, Ci numai lipsa pregătirii te
meinice a echipelor. Așteptăm ca 
viitoarele etape să ne arate că 

•itrenorii și jucătorii s-ău preo- 
imbuinăitățirea niiive- 
joc, idle reailiziareia 

■smiperioare și con-

de 
de 

forme

cupai 
hilui 
unei 
stante: Pentru aceasta, considerăm 
că principalele probleme care tre
buie rezolvate sînt: îmbunătățirea 
procentajului în aruncările la coș, 
practicarea unui joc mai organizat, 
în care acțiunile poziționale să 
fie mai dinamice și mai fructuoase, 
o mai bunii organizare a apărării 
printr-o mai strînsă colaborare între 
jucători.

In campionatul feminin, dumi
nică s-au desfășurat o serie de 
meciuri foarte importante pentru 
sțțbiljrea clasamentului final. Re
zultatele în aceste partide au fost 
favorabile echipelor bucureștene, 
care și-au consolidat locurile frun
tașe. Deși mai au meciuri grele, 
studentele de la Institutul de Cul
tură Fizică au totuși cele mai mari 
șanse de a cîștiga campionatul, a- 
vînd două puncte avans față de 
principalele adversare: Constructo
rul și Locomotiva București. Iată 
de altfel cum 
mentul după 
etape disputate

se prezintă clasa- 
cele 
pînă

douăsprezece 
acum:

1. Știința ICF 12 12 0 687:441 24
2. Locom. București 12 IO 2 744:452 22
9. Constr. București 12 10 2 r74:503 22
4. Știința Cluj 12 7 5 577:488 19
5. Progr. Oradea 12 7 5 669:596 19
6. Progr. Tg. Mureș 12 5 7 510:533 17

7. Știința Invățămînt 12 5 7 586:687 17
8. FI. r. Tg. Mureș 12 2 10 494:644 14
9. FL r. Oradea 12 2 10 444:691 14

10. Progr. Arad 12 e 12 414:764 12

însemnări
campionatelor republicane de călărie

(Urmare din pag. l-a)

1 vite- 
porniri

mai mult pe întoarceri și în 
ză mai mare, opriri și ț 
prompte.

Și acum, cîteva cuvinte și des
pre ceilalți ccncurenți care și-au 
disputat întîietatea în probele ce 
n-au fost cuprinse în campionat 
Din nou, o impresie deosebit de 
frumoasă au lăsat tinerii călăreți 
ai asociației Recolta, care s-au 
prezentat în număr mare, obținînd 
rezultate • din cele mai bune. Tre
buie subliniată comportarea lui An
drei Kadar cîștigătorul probei de 
durată precum și comportarea tine
relor călărețe Liliana Ionescu, Ma
ria Pîrvu și Nelly Soltiș.

Dintre ceilalți participanți la pro
ba de juniori și fete s-au remarcat: 
Al. Longo și Ion Adam (Dinamo 
București).

Programul întrecerilor a cuprins 
și două interesante tentative de re
cord la lungime și înălțime. De la 
începui aceste probe și-au găsit 
mulți simpatizanți în rîndurile 
spectatorilor și aceasta a dovedit 
cît de necesar este continuarea lor 
în viitoarele concursuri. Ținînd sea
ma că astfel de probe nu s-au or
ganizat de multă vreme, compor
tarea participanților poate fi con
siderată satisfăcătoare.

★
Odată cu campionatele lepublica- 

ne a luat sfîrșit și activitatea com- 
petițională a călăreților de dresaj 
și obstacole din acest an. Consta
tările făcute pe marginea acestui 
campionat ca de altfel și toate ce-
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Fază din meciul Știința ICF— 
Progresul Oradea: Eva Halasz 
încearcă o aruncare la coș, dar 
intimpină împotrivirea promptă 
a jucătoarei Hilde Weissenbur- 
ger (Știinta ICF).

(Foto: GH. EPURAN)

Iată și clasamentul 
masculine:

echipelor

16 13
16 12
16 12
16 11

1. C.C.A.
2. Dinamo Buc.
3. Știința ICF
i. Progr. Tg. Mureș
5. Constr. Cluj
6. Dinamo Oradea 16 8 8 956:945 24
7. Progresul F.B. 16
8. Progr. Or- Stalin 16
9. Șt, Timișoara

10. Loeom. P.T.T.
D. Din. Tg. Mureș
12. Știința 'Iași

978; 780 28
993: 875 28
999: 921 27
933: 928 25

“1
898: 919 24
964: 961 23
774: 922 22
860: 963 21
856:1000 19
822:1031 18

16
16 
16 
16

★
Azi încep în sala Uzinelor de 

Tractoare din Orașul Stalin între
cerile finale ale campionatului fe
minin de calificare pentru catego
ria A> ia care, pațticipă. șa.se for
mații: Voința Oradea, . Metalul 
Cluj, Dinamo Timișoara, Știința 
Iași, Voința Orașul Stalin, Flamu
ra roșie București. Jocurile se des
fășoară sistem turneu, pînă la 30 
octombrie.

. A> la care pațticipă sase for- 
iții: Voința Oradea, , Metalul 

Dinamo Timișoara, Știința

în ultimele 
A. Tulbure 

etapă deoa- 
la arbitraje;

★
Colegiul de arbitri de pe lingă 

comisia centrală a dictat o serie 
de sancțiuni împotriva arbitrilor 
care au comis abateri 
etape. Astfel, arbitrul 
a fost suspendat pe o 
rece a întîrziat deseori
Petre Spiru a primit mustrare scri
să pentru greșeli evidente la me
ciul Locomotiva P.T.T.—Dinamo
București; 1. Mihăescu a fost 

’ sancționat cu mustrare scrisă pen
tru faptul că a purtat echipament 
necorespunzător. .

pe marginea

lelalte învățăminte din concursurile 
republicane și internaționale vor 
trebui folosite în egală măsură de 
către antrenori și călăreți în sco
pul realizării unui evident progres 
al sportului călare de performanță. 
Un lucru intens, o pregătire meto
dică și o exigență mereu crescân
dă în tot timpul lucrului de iarnă 
vor asigura fără îndoială o serioa
să creștere calitativă și o temei
nică pregătire a călăreților noștri 
fruntași în vederea activității com- 
petiționale din anul viitor.

D GÎRLEȘTEANU
O. GINGU Pregătirile cicliștilor pentru ultimele curse pe șosea

Campionii republicani 
de călărie (dresaj și obsta

cole) pe anul 1955

Mihal-
161,66

Gh.

Dresaj categoria „A": N. 
cea (EHA) pe calul Corvin 
pct.

Dresaj categoria ,,B“: N. 
cea (EHA) pe calul Corvin 
pct.

Obstacole categoria „1“: Stefan 
Hodor (EHA) pe calul Firicel 0 
p. penalizare, timp 1:03,9.

Obstacole categoria „U":
Ghițuran (EHA) pe calul Pîriog 3 
p. penalizare, timp: 1:06,0.

Obstacole categoria „M“: Dumi
tru Veîicu (EHA) pe calul Fildeș 
16 p. penalizare ,timp 1:25,

Obstacole categoria „G": 
mu (EHA) pe iapa Troica 
penalizare ,timp 1:28,5.

Ștafeta: Victoria I (V. 
Titus Chirilă, 
4:23,6.

Mihal-
i 142

1,0.
M
27

Ti-
P-

Pinciu,
C. Vreme) timp
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în competiția 
de masă 
Noiembrie”

Echipa feminină Știința învățlmint 
învingătoare 

de tenis
„Cupa 7

te-competiție «icTradlițion>aJ.a
nis de masă dotată cu Cupa 7 
Noiembrie, organizată de comisia 
orășenească București se află în 
plină desfășurare. Din cele 11 
probe cîte cuprinde această în
trecere sportivă, la echipe femei 
jocurile s-au terminat, iar la alte 
trei probe — echipe bărbați, sim
plu bărbați și simplu femei — 
zilele acestea se vor disputa ulti
mele meciuri. La probele de echi
pe juniori și junioare, simplu ju
niori și junioare, dublu băieți, 
dublu fete și dublu mixt, primele 
jocuri vor începe săptămînă a- 
ceasta.

întrecerea formațiilor feminine 
la care au participat 11 echipe 
a luat sfîrșit cu victoria echipei 
Știința Invățămînt (I. Magyari; 
M. Golopența, M. Barasch, A. Sil- 
berman), urmată în ordine de 
Voința P. S. Muncă și Artă (M. 
Rusu, I. Cristodor, Bădescu) și 
Voința Lemn-Mobilă (T. Gropes- 
cu, P. Dumitrescu, Ardelea).

In concursul echipelor mascu
line s-au întrecut 51 de formații, 
din care primele 12 calificate: 
Știința Invățămînt I și II, Voința 
Lemn-Mobilă I și II, Avîntul Ipro- 
fil, Flamura roșie comerț I și II, 
Progresul Justiția, Locomotiva 
I.C.C.F. I și II, Flamura roșie 
M.I.A. și Progresul D.C.S., i-au 
parte la un turneu final care 
va continua săptămînă viitoare.

La simplu băieți s-au înscris 
208 jucători, care au fost împăr- 
țiți în zece serii. Cei zece învin
gători (Negreanu, Bujor, Nazar- 
beghian, Marțineac, Ruber, Ana- 
nighian, Lăzărescu, Pîrvu, Varta
nian, Hotinescu), își dispută în
tîietatea în cadrul unui turneu 
care se desfășoară în continuare 
azi după-amiază și mîine de la 
ora 16,30 în sala Progresul (Bd. 
6 Martie Nr. 5). Și întrecerea in
dividuală feminină la care au 
luat parte 53 de jucătoare a a- 
juns în ultima fază. In turneul 
final se întîlnesc 8 concurente: Ba- 

bikian, Golopența, Magyari, Barasch, 
Silberman, Slăvescu, Vasilescu și 
Dumitrescu. Ultimele jocuri din 
cadrul acestui turneu au loc astăzi 
și mîine, de la ora 16,30 în aceea
și sală.

Din ziua de 2 octombrie, cînd 
s-a terminat „Circpitul R.P.R.", 
fondiștii nu au mai avut prilejul 
să se întîlnească la startul vreunei 
probe pe șosea. Aceasta nu în
seamnă însă că ei au încetat ac
tivitatea pe anul în curs. Unii au 
concurat pe pistă, în cadrul cam
pionatelor R.P.R.. iar alții — după 
o scurtă pauză de cîteva 
urma circuitului — și-au 
rulajul pe șosea.^

In 'fiecare dupâ-amiază, 
care șosea asfaltată din

zile în 
reluat

pe ori- 
jurul

91Cupa U. C. E. C.
In zilele de 29 și 30 octombrie 

se va desfășura competiția ciclistă 
„Cupa U.C.E.C.O.M’," organizată 
de asociația Voința.

La acest concurs participă ci
cliști din colectivele Voința, repre- 
zentînd următoarele .regiuni : A- 
rad, Baia Mare, Bîrlad, Galați, 
Cluj. Stalin, București etc. Întrece
rea în cadrul căreia participă ci-

Echipele de lapte Oinamo Baia Mare 
și Voința Tg. Mureș calificate pentru baraj
Despre finala campionatului de 

calificare pe echipe la lupte — 
care s-a desfășurat simbătă și du
minică la Sinaia — se pot spune 
unele lucruri bune și — din pă
cate — foarte multe rele. Din rîn- 
dul faptelor pozitive se desprind 
aîteva extrem de importante. Ast
fel, toate cele patru echipe partici
pante (Dinamo Baia Mare, Voin
ța Tg. Mureș. Locomotiva Oradea 
și Dinamo Lugoj) au prezentat 
formații cu multe elemente tinere, 
care au imprimat meciurilor lor 
un caracter viu, dinamic, care a 
plăcut mult spectatorilor. Dintre 
luptătorii tineri s-au desprins câți
va cu serioase perspective, asupra 
cărora trebuie să se îndrepte în 
mod special atenția antrenorilor 
lor. S-a ’remarcat în primul rînd 
dublul campion de juniori pe anul 
acesta I. Pintea (Voința Tg. Mu
reș) ca și C. Hathazi și 1. Retty 
(Voința Tg. Mttreș^, A. Incze, Kin
eses, N. Baciu (Locomotiva Ora
dea':,

Cu excepția luptătorilor de la 
Dinamo Lugoj — care au format 
un „capitol" discordant în între
cerile de la Sinaia prin atitudinea 
lor negativă, de care ne vom ocu
pa pe larg mai jos — toți ceilalți 
au luptat cu toată energia, tră- 
gînd „cu dinții" pentru fiecare 
punct, pentru victoria echipei lor. 
Astfel se explică numărul relativ 
mic de tușuri înregistrat In cele 
6 întîlniri inter-echipe desfășurate. 
In sfîrșit, numărul mare de spec
tatori care au asistat la cele trei 
reuniuni confirmă și întărește ne
cesitatea de a se programa astfel 
de întreceri — care sînt un bun 
mijloc de popularizare a sportului 
luptelor — în centre muncitorești 
sau acolo unde activitatea sportivă 
este mai puțin intensă și, în orice 
caz. nu este „subordonată" fotba
lului.

Desigur că întrecerile s-ar fi pu
tut bucura de un succes deplin, pe 
care-1 întrezăream după desfășu
rarea primei reuniuni. Dar, spre 
sfirșitui celei de a doua reuniuni 
ca și în cea de a treia, am înre
gistrat atitudini care au umbrit 
succesul competiției. Este vorba, 
în primul rînd, de atitudinea inad
misibilă, nesportivă, a unor luptă
tori de Ia Dinamo Lugoj, și anu
me A. Gheorghief și V. Boitoș. 
Aceștia, pe lingă faptul că s-au 
prezentat total nepregătiți — ca, 
de altfel, și alți luptători lugo
jeni — că s-au „supărat" pe co
lectiv și n-au mai vrut să lupte, 
că au îndemnat și pe ceilalți luptă
tori lugojeni să nu se mai pre
zinte, au incitat în permanență pu
blicul și pe ceilalți participanți 
împotriva „colegilor" lor de la 
Bafa Mare și a arbitrilor. încercă
rile conducătorilor Tormației^lugo- 
jene de a-i convinge să-și schimbe 
atitudinea n-au avut nici un re
zultat. Desigur că vina o poartă, 
inițial, colectivul respectiv, care — 
formînd secția de lupte — a re
curs la astfel de elemente ca 
Gheorghief, Boitoș, certate cu mo
rala sportivului de tip nou. Aci 
este însă cazul să apreciem Ca po
zitivă atitudinea unor luptători lu
gojeni ca V. Micula, A. Barbu, A. 
Bernard, etc. care s-au desolida
rizat de cei de mai sus. In atmo
sfera „încărcată" întreținută de 
cei doi luptători lugojeni s-a 
„încadrat" și antrenorul-luptă- 
tor I. Pantici (Oradea). Ace

Bucureștiului spre Giurgiu, Alexan
dria, Oltenița etc., pot fi întîl- 
nite numeroase grupuri de cicliști 
pedalînd de zor. Pe aceste șosele 
se vor desfășura cele 6 etape ale 
„Cupei 7 Noiembrie", organizată 
de comisia centrală de ciclism.

Alergătorii de la Casa Centrală 
a Armatei, Dinamo, Metalul,. Con
structorul, Recolta și alții fac — 
potrivit unui program bine alcă
tuit — ieșiri scurte în care se 
pune un accent deosebit pe sprin

O. M.“ la ciclism
cliști pe biciclete de curse și semi- 

-ctfrse, constituie ultima verificare 
din acest an a stadiului de pregă
tire a cicliștilor din cadrul aso
ciației Voința. Regiunea care va 
totaliza cel mai bun punctaj .va 
primi „Cuna U.C.E.C.O.M..",

întrecerea se dispută în două 
etape: prima etapă Ploești—Foc
șani, a doua Focșani—Ploești. 

sta s-a agitat mai mult decît îi 
oermiteau atribuțiunile sale, inci- 
tînd ■ împotriva arbitrilor cărora 
le-a adresat o serie de „amabili
tăți" publice 1 In privința arbitra
jului trebuie să spunem că, în ge
neral, a corespuns1 — deși s-au în
registrat unele greșeli, care însă 
n-au influențat rezultatele. Dovada 
cea mai buna este că — cu ex
cepția a două rezultate — toate 
deciziile au fost date în unanimi
tate. Facem o paranteză (pentru 
cei care nu cunosc sau voit igno
rează regulamentul) și anume că 
atunci cînd decizia este dată în 
unanimitate nu se primește nici o 
contestație de juriu sau de arbi
trul principal. De acest fapt regu
lamentar n-au vrut să țină seama 
conducătorii echipei prădene.

In sfirșit, organizarea încredin
țată colectivului Metalul Sinaia a 
fost foarte slabă. Să fie oare din 
cauză că Metalul nu a reușit să 
se c^lifiM. în finplă ?,
‘ Desigur se impune 'ca abaterile 
despre care a.m vorbit să fie sanc
ționate cu toată tăria de organele 
competente, pentru ca astfel de ati
tudini să dispară cu desăvîrșire.

★
In privința rezultatelor : pe locu

rile 1-2 s-au clasat Dinamo Baia 
Mare și Voința Tg. Mureș, cu cîte 
8 puncte fiecare, ambele echipe ca- 
lifieîndu-se pentru baraj. Pe locu
rile 3 și 4 s-aii clasat Locomotiva 
Oradea și Dinamo Lugoj. Rezul
tate pe echipe : Dinamo Baia Ma
re a întrecut Dinamo Lugoj cu 5-2 
și Locomotiva Oradea cu 5-3 și a 
terminat la egalitate cu Voința T.g, 
Mureș. Mureșenii au învins Lo
comotiva Oradea și Dinamo Lugoj 
cu 5-3, iar Locomotiva Oradea a 
întrecut Diriamo Lugoj cu 6-2. Cla
samentul definitiv al primelor două 
locuri va fi stabilit după rezol
varea contestațiilor depuse împo
triva luptătorilor G. Griga (Dina
mo B. M'are) și P. Boczoni (Vo
ința)

I. ȘEINESCU

IN CATEGORIA A, DINAMO 
BUCUREȘTI ■— C.C.A.

Duminică se desfășoară penulti
ma etapă a campionatului repu
blican de lupte pe echipe -ț- cate
goria A. Atenția celor care se o- 
cupă de acest sport se îndreaptă 
desigur înspre grupa ale cărei me
ciuri se desfășoară Ia București și, 
în primul rînd către tradiționala 
întîlnire Dinamo București—-C.C.A. 
La sfirșitui acesteia problema pri
mului loc va fi definitiv rezolvată 
și într-o oarecare măsură și a 
următoarelor două. „Frigurile" 
meciului i-au cuprins de pe acum 
pe luptătorii și antrenorii celor 
două colective. Acum, problema 
care-i frămîntă, deopotrivă, pe cei 
doi adversari este aceea a alcătui
rii formației, deoarece de aceasta 
depinde în primul rînd scorul cu 
care se va termina partida. In afa
ră de aceste două echipe, la Bucu
rești vor mai concura Constructo
rul București și FI. roșie Cluj. In 
celelalte grupe se înfîlnesc: Lu
goj : Metalul Baia Mare, Dinamo 
Orașul Stalin, Metalul Reșița, Pro
gresul Lugoj; Ploești: Constructo
rul Cluj, Progresul București. Pro
gresul Oradea, Constructorul Ploe
ști ; Arad : Metalul Hunedoara, FI. 
roșie Arad, FI. roșie Galați, Lo
comotiva Timișoara.

cît mai

explicabil 
deoarece

turi, hărțuieli și atacuri 
dese.

De altfel, este foarte 
acest program special, 
întrecerea pentru „Cupa. 7 Noiem
brie" are etape scurte și rapide. 
O altă preocupare a antrenorilor 
respectivi o constituie antrenamen
tele contra cronometru, întrucît 
competiția cuprinde și o etapă cu 
plecări separate individuale. De 
asemenea se insistă asupra omo
genității echipelor, deoarece una 
din etape se va alerga cu plecări 
separate pe echipe, pe o distanță 
de 100 km.

Concomitent cu cicliștii din ca
tegoriile superioare, și alergătorii 
tineri, din categoria a IlI-a și ne- 
clasificați precum și fetele se pre
gătesc de zor pentru „Cupa de 
toamnă a tineretului", organizată 
de .comitetul C.F.S. al raionului 
Gh. Gheorghiu-Dej. Proba se des
fășoară odată cu „Cupa 7 Noiem
brie", în patru etape cu distanțe 
reduse.



Bazele teoretice ale alcătuirii lecției 
de educație fizică

Cauzele insucceselor motocicliștilor romini

In procesul instructiv-educativ 
al educației fizice, găsirea for
melor optime de alcătuire și de 
predare a lecfiilor trebuie să fie 
o preocupare generală a cadrelor 
de specialitate (profesori, an
trenori, ins truc tori).

Materialul expus mai jos are 
menirea să contribuie la for
marea unei concepjii unitare în 
această problemă.

I. Una din problemele principale 
ale teoriei educației fizice o consti
tuie problema alcătuirii lecției. A- 
ceasta deoarece rezultatele proce
sului pedagogic în educația fizică 
depind mai ales de calitatea muncii 
instructiv-educativă desfășurată în 
cadrul lecțiilor. Lecția este un pro
ces pedagogic unitar. Pentru reali
zarea acestui proces pedagogic uni
tar, în alcătuirea lecțiilor de edu
cație fizică e necesar să se țină 
seama de următoarele indicații:

1. In lecțiile de educație fizică se 
realizează, în strînsă legătură, sar
cini de întărire a sănătății, sarcini 
instructive și educative.

2. îndeplinirea științifică în tim
pul lecțiilor a acestor sarcini nu se 
poate face fără o rațională alegere 
și distribuire a materialului în fie
care lecție, cu alte cuvinte, fără o 
rațională determinare a conținutu
lui și structurei (formei) lecției. 
Prin conținutul lecției se înțelege 
totalitatea elementelor de bază ale 
lecției respective. Prin structura 
lecției se înțelege legarea într-un 
proces pedagogic unitar a diferite
lor elemente (părți) ale lecției, în
tr-un interval anumit de timp.

3. In alcătuirea lecției de educa
ție fizică este absolut necesar să se 
realizeze unitatea între conținutul 
și structura lecției. In această uni
tate rolul conducător îl are conți
nutul; conținutul determină struc
tura lecției. Structura lecției nu e 
indiferentă, pasivă, în raport cu 
conținutul; structura influențează 
alegerea și distribuirea materialu
lui, cît și determinarea timpului di
feritelor părți ale lecției.

In alcătuirea lecției de educație 
fizică, profesorul (antrenorul) tre
buie să plece de la sarcinile și tipul 
lecției, de la specificul materialului 
și condițiile concrete de lucru; ba
zat pe acestea poate determina a- 
cea structură care ajută cel mai" 
bine la rezolvarea sarcinilor fixate.

4. In stabilirea conținutului și 
structurii lecției de educație fizică 
e necesar să ne ghidăm după cîteva 
teze ale învățăturii lui I. V. Pavlov 
despre activitatea nervoasă superi
oară. In special, important este să 
avem în vedere următoarele :

a) necesitatea pregătirii treptate 
a organismului pentru activitate, 
sensibilitatea și sistematizarea 
organizării întregului proces ;

b) teza despre unitatea organis
mului;

c) legile de formare, perfecțio
nare și întărire a deprinderilor de 
mișcare.

Privind organismul elevilor 
(sportivilor) ca un tot unitar și 
știind că exercițiile fizice influen
țează întreg organismul (atît fizi
cul, cît și psihicul omului), profe
sorul sau antrenorul poate să rea
lizeze mai bine unitatea lecției, să 
.lege părțile ei și în acest fel să 
lupte cu succes împotriva formalis
mului, împotriva diferitelor scheme 
șablon de construire a lecțiilor de 
educație fizică.

5. Pentru alcăturrea lecției de e- 
ducație fizică, în primul rînd tre
buie să se determine locul ei în 
lanțul lecțiilor și prin urmare, sar
cinile (temele) și tipul lecției. Sar
cinile (temele) și tipul lecției tre
buie să corespundă planificării ma
terialului în etapa respectivă.

6. Fiecărei lecții trebuie să i se 
stabilească sarcinile sale de bază. 
In majoritatea cazurilor se formu
lează sarcini instructive. Sarcinile 
referitoare la desvoltarea fizică 
(întărirea sănătății) ca și cele 
educative se realizează în tot 
timpul lecției. In formula
rea sarcinilor (temelor) lecției se 
va indica materialul concret ce tre
buie efectuat. Pentru stimularea 
participării conștiente și active a 
sportivilor e indicat ca aceste sar
cini să fie anunțate la începutul 
lecției. Prin anunțarea sarcinilor 
lecției se va indica elevilor (sporti
vilor) conținutul, perspectivele acti
vității respective.

7. In afară de stabilirea sarcini

lor de bază ale lecției e necesar să 
se determine și tipul ei. In această 
privință, momentul (sarcina) prin
cipal al procesului de învățare de
termină și tipul lecției. In acest fel, 
se pot deosebi următoarele tipuri de 
lecție de educație fizică: lecții in
troductive, de învățare (studiere) a 
materialului nou, de repetare, de 
control și lecții combinate.

II. Pe baza indicațiilor expuse 
mai sus, profesorul (antrenorul) 
poate să determine structura nece
sară lecției. Pentru aceasta se va 
ține seamă, de asemenea, că la 
orice lecție de educație fizică tre
buie să se pregătească elevii în ve
derea îndeplinirii sarcinilor de bază 
ale lecției (în vederea efectuării 
materialului principal), să se înde
plinească aceste sarcini și în mod 
organizat să se încheie lecția. In 
acest fel, în orice lecție de educație 
fizică se deosebesc trei părți, strîns 
legate între ele: partea pregătitoa
re, fundamentală și de încheiere.

Conținutul, timpul acordat, meto
dele și formele de activitate ale 
elevilor în aceste părți sînt deter
minate de datele concrete ale fie
cărei lecții (sarcinile și tipul lecți
ei, caracteristicile de vîrstă ale 
elevilor etc.). In aceste părți ale 
lecției se aplică acele mijloace, me
tode și forme organizatorice de lu
cru care corespund orientării (sar
cinilor) lor.

In acest fel, e necesar să se aibă 
în vedere că aceste părți ale lecției 
nu determină un anumit material, 
anumite exerciții fizice.

împărțirea lecției pe părți are 
drept scop să precizeze numai ca
racteristicile (sarcinile) anumitor 
etape de lucru, să orienteze în ale
gerea și distribuirea materialului 
lecției în întregime.

Partea pregătitoare (partea I) 
are drept scop crearea condițiilor 
optime de efectuare a lecției, crea
rea pregătirii corespunzătoare a 
elevilor (sportivilor) pentru înde
plinirea sarcinilor de bază ale lec
ției. Pentru aceasta e necesară pre
gătirea treptată a organismului în 
întregime: a sistemului nervos cen
tral, aparatului loco-motor, funcți
ilor organelor interne. In acest scop, 
se folosesc acele mijloace, care con
tribuie la organizarea inițială a 
grupei (echipei, clasei), la reglarea 
stării emoționale a elevilor, la ac
țiunea moderată și generală asupra 
organismului. Pregătirea elevilor 
(sportivilor) pentru îndeplinirea 
sarcinilor de bază, nu se termină 
în partea pregătitoare a lecției. Tre
buie aplicate pe scară largă, exer
cițiile pregătitoare speciale înain
tea efectuării exercițiilor de bază.

Partea de bază (partea a II-a) 
a lecției are drept sarcini formarea 
și perfecționarea obișnuințelor și 
deprinderilor de mișcare (deprinde
rile tehnico-tactice sportive), dez
voltarea și aplicarea calităților fizi
ce și moral-volitive.

Partea de încheiere (partea a 
IlI-a) are drept scop crearea condi
țiilor necesare pentru terminarea 
organizată a lecției și trecerea la 
activitatea următoare. In raport cu 
datele concrete de efectuare a lec
ției se rezolvă o sarcină sau alta : 
liniștirea organismului, concluzii a- 
supra lecției, concentrarea atenției.

In concluzie, se poate afirma că, 
în detalii, o lecție nu trebuie să fie 
asemănătoare cu altele, dar majo
ritatea lecțiilor au o serie de ca
ractere comune, caractere ce ne 
permit să determinăm structura ge
nerală a lecției (structura mai sus 
expusă).

Structura generală a lecției nu 
reprezintă un scop, ci un mijloc me
todic care ajută profesorilor (antre
norilor) de a alege și sistematiza 
exercițiile (materialul), de a stabili 
metodele și formele de organizare a 
elevilor în lecții, în mod științific.

In alcătuirea lecției se pleacă de 
la sarcinile de bază ale educației 
fizice, de la sarcinile (temele) con
crete ale lecției, de la cerințele fi
ziologice, pedagogice, psihologice, 
de la condițiile concrete de lucru 
(etapă de lucru, condiții materiale...) 
Respectarea acestor cerințe și sar
cini dă posibilitatea profesorului 
(antrenorului) de a aplica creator 
structura generală, care în alcătu
irea lecției nu ocupă un loc central, 
ci unul subordonat acestor cerințe 
și sarcini.

EMIL GHIBU
Candidat în Științe Pedagogice al 
Institutului de cultură fizică „Les- 

haft“ Leningrad

Frumoasele performanțe obținute 
de motocicliștii romîni acum cîteva 
luni la concursul internațional de la 
Leipzig, unde au ocupat primul loc 
pe echipe, ca și cucerirea unei me
dalii de aur și trei de argint la re
centul concurs internațional de la 
Gotwaldov (R. Cehoslovacă), ne în
dreptățeau să așteptăm de ia aler
gătorii noștri rezultate la fel de bune 
și la concursul internațional de mo- 
trocros de la Orașul Stalin. Am a- 
vut însă surpriza neplăcută de a a- 
sista în prima zi de concurs la în
frângerea totală a alergătorilor noș
tri. Astfel, din 4 echipe înscrise, una 
a ocupat locul IX, din 10 echipe 
clasate , o echipă a abandonat, două 
echipe au fost descalificate, fapt 
care a determinat, ca în clasamentul 
pe națiuni să ocupăm ultimul loc.

Prima zi de concurs ne-a adus 
totuși satisfacția unei comportări 
frumoase, și anume din partea aler
gătoarelor. Intr-adevăr, echipa noas
tră feminină, alcătuită din Marga
reta Unghi și Ilona Kedves, a reușit 
să ocupe un prețios loc II, fiind la 
un pas de victorie și întrecînd for
mații puternice ca acelea ale U.R.S.S. 
și R. P. Chineză.

Cele două motocicliste romîne sînt 
destul de tinere și cu reduse state 
de serviciu în acest sport. Ilona 
Kedves practică sportul cu motor 
abia din acest an, iar Margareta 
Unghi s-a făcut remarcată cu oca
zia ultimei ediții ă campionatului de 
regularitate. Deși debutante în mo- 
tociclism, numele for figurează de pe 
acum pe lista recordmanilor țării. 
Ilona Kedves deține recordul R.P.R. 
în proba pe 50 km., iar' Margareta 
Unghi este înregistrată cu perfor
manța de a fi terminat 80 la sută 
din etapele campionatului republican 
de regularitate fără penalizări. A- 
ceste succese au fost încununate de 
rezultatele meritorii de la Orașul 
Stalin.

In general, cele două alergătoare 
șl mai ales Margareta Unghi posedă 
cunoștințe mecanice avansate, sînt 
rezistente și dau dovadă de o mare 
putere de luptă. De altfel, aceste ca
lități le-au ajutat să înregistreze 
succesele despre care am vorbit. Re
centa competiție le-a dat prilejul 
să constate însă și unele lipsuri pe 
care le au și care vor trebui reme
diate pentru a putea urca spre cul
mile măiestriei sportive. Bunăoară, 
este necesar ca ele să-și îmbunătă
țească simțitor pregătirea fizică ge
nerală, să fie mai încrezătoare în 
forțele lor, înlăturînd timiditatea și 
nervozitatea care le-au împiedicat 
să obțină rezultate și mai bune.

După insuccesul motocicliștilor ro
mîni din prima zi a întrecerilor, pro
bele individuale le-au adus o oare
care reabilitare. Astfel, reprezen
tanții noștri au reuși) să ob
țină locuri fruntașe în clasa

R. P. BULGARIA

SOFIA (prin telefon). In cursul 
săptămînii trecute, în cadrul cam
pionatului republican de fotbal, 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate: V.V.S. Sofia-Spartak Orașul 
Stalin 2—2; V. M. S. Orașul Stalin- 
Cerveno Zname Pavlikeni 8—0; 
Minior Dimitrovo-Lokomotiv Sofia 
1—0; Dinamo Sofia-Lokomotiv 
Plovdiv 1—0.

In urma acestor rezultate, în 
fruntea clasamentului se află echi
pele Ț.D.N.A. și Udarnik la ega
litate de puncte: 31.

R. CEHOSLOVACA
PRAGA (prin telefon) Dumini

că, în campionatul cehoslovac de 
fotbal s-au disputat doar patru 
întîlniri. Banik Kladno a dispus 
de Slovan Bratislava cu 2—0. Jis- 
kra Zilina-Jiskra Liberec 6—1; 
Ruda Hvezda Bratislava-Spartak 
Trnava 1—0; Tatran Preșov-Banik 
Ostrava 1—0. In fruntea clasa
mentului situația a rămas neschim
bată. Echipele Slovan Bratislava 
si U.D.A. Praga se află la egali
tate de puncte — 27.

R P. UNGARA
BUDAPESTA. — Duminică, în 

cadrul celei de a 21-ia etape a cam
pionatului maghiar de fotbal s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
Honved-Vasas Izzo 4—2; Dozsa- 
Legiero 3-0; Voios Lobogo-Vasas 
Budapesta 3—2; Djosgyor-Gyori 
Vasas 3—1; Șalgotarjan-Pecs Dozsa 
3—2; Csepel-Szombathely Torek- 
ves 1—0.

In clasament conduce echipa 
Honved Budapesta cu 37 puncte, 
urmată de: Voros Lobogo cu 34 p. 
și Kiniszi cu 30 p. 

mentele probelor. La 125 și 500 
cmc., ei au obținut cîte un 
loc II, prin Mihai Pop și, res
pectiv, A. Lăzăiesctt și două locuri 
III prin Gheorghe Gall + Jean Io- 
nescu la categoria ataș și respec
tiv, Tudor Popa la clasa 125 cmc. 
De asemenea, motocicliștii N.. Po
pescu, Gh. Voiculescu, G. Nedelcu 
și echipajul Gh. Ion + G. Udrescu 
au lăsat o impresie frumoasă prin 
dîrzenia cu care au luptat în ciuda 
defecțiunilor mecanice suferite. Fe
lul în care s-au comportat majori
tatea motocicliștilor ■ romîni în pro
bele individuale, ajutați de calită
țile lor de buni mecanici, și de a- 
vansatele lor cunoștințe tehnice ne-a 
tăcut să recunoaștem din nou pe 
cei care ne-au adus rezultate atît 
de frumoase în concursurile inter
naționale anterioare. Faptul că per
formanțele lor nu au fost și mai 
bune se datorează în mare parte 
materialului uzat cu care au concu
rat.

Trebuie să, menționăm că reprezen
tanții noștri au utilizat în probele 
de concurs aceleași mașini cu care 
au făcut multă vreme numeroase 
antrenamente și recunoașteri ale 
traseului, mașini care au devenit ne- 
coreșpunzătoare din punct de vedere 
tehnic. In această privință găsim 
interesantă declarația antrenorului 
sovietic Corneev: „Motocicliștii ro
mîni merg foarte bine, dar nu se 
poate, spune că’și excepțional. Sînt 
fără îndoială printre cei mai buni 
dintre alergătorii țărilor de demo
crație populară. Faptul că nu au ob
ținut rezultate mai bune socotesc 
că se datorește materialului uzat cu 
care au concurat. Motocicliștii so
vietici au două rînduri de mașini: 
unele pentru antrenamente și altele 
pentru concurs. Mașinile pentru 
competiție nu sînt scoase decît la 
ultimul antrenament pentru o veri
ficare generală, pentru acomodarea 
celor care le vor utiliza în concurs. 
Insă, chiar și atunci, alergătorii noș
tri folosesc aceste mașini cu multe 
rezerve, fără a le supune la efor
turi prea mari. Or pe motocicliștii 
romini i-am observat că ău între
buințat la concurs aceleași mașini 
cu care s-au prezentat și la antre
namente. Și rezultatul l-ați putut ve
dea, foarte mufte abandonuri din 
cauza defecțiunilor mecanice."

Motocicliștii noștri au manifestat 
însă și unele lipsuri privind pregă
tirea fizică. încă după primul tur 
mulți dintre alergătorii romîni dă
deau semne de vădită oboseală. In- 
țeresîndu-ne de pregătirea pe care 
au efectuat-o în vederea acestui con
curs, am fost surprinși să aflăm că 
în programul lor de antrenament nu 
ău figurat exerciții pentru pregătirea 
fizică generală. Nu au făcut nici 
măcar exercițiile specifice motocro-

■ Duminică s-a desfășurat la 
Budapesta întîlnirea internațională 
de fotbal dintre echipele Kinizsi 
Budapesta și Beogradski Sport 
Klub din Belgrad. Victoria a re
venit fotbaliștilor maghiari cu sco
rul de 5—2 (3—2). Pentru învin
gători au marcat: Orosz (3), Lang 
și Ombody. Pentru învinși: Jeni- 
facici și Josici. A arbitrat: Vlcek 
(Cehoslovacia).

■ Duminică, reprezentativa de 
iotbal a orașului Praga a întâl
nit, la Berlin, reprezentativa ora
șului Berlin, formată din jucătorii

Declarații după intilnirea de fotbal U.KS.S.—Franța
Initîtoirea intemaționială de fot

bal U.R.S.S.—Franța, desfășurată 
duminică la Moscova, a lă&ait o 
impresie excelentă asupra celor pre- 
zentți pe stadionul Dinamo.

După terminarea jocului nume
roase personalități’ sportive și-au 
spus părerea asupra meciului.

Arbitrul englez ELLIS .a decla
rat; „Egalitatea este rezultatul pe 
deplin echitabil al înlîlnirii. Rușii 
au început jocul mai încet ca deo- 
bicei și au ratat numeroase Ocazii 
bune de a marca. Abia în repriza 
a doua atacanții sovietici au jucat 
la adevărata lor valoare. Apărătorii, 
mai ales spre sfîrșitul jocului, au 
făcut multe greșeli, din care cauză 
au și primit un gol. Cred că pentru 
echipa franceză acesta a fost cel 
mai greu meci".

Căpitanul echipei Franței, RO
GER MARCHE a caracterizat jocul 
drept foarte1 greu. „Sîntem foarte 
mulțumiți de rezultat a spus ei. 
Mi se pare că rușii au jucat sub 
posibilitățile lor. Dintre fotbaliștii 
Sovietici tin Să rpmnrr-

sului, și anume lucrul cu haltere 
mici. Trebuie să mai arătăm că, deși 
motocicliștii noștri s-au antrenat mul
tă vreme pe parcursul pe care aveau 
să aibă loc întrecerile, la concurs 
ei au întîmpinat unele dificultăți se
rioase pe anumite porțiuni ale tra
seului. De pildă, porțiunile de teren 
mlăștinos au constituit obstacole a- 
proape de netrecut pentru alergă
torii romîni. Gum se explică atunci 
faptul că, deși au avut la dispozi- 
ziție timp suficient pentru pregă
tirea și recunoașterea traseului, to
tuși tocmai motocicliștii noștri, gaz
dele acestor întreceri, au avut de 
întîmpinat greutăți mari pe parcurs? 
Explicația este simplă: în antre
namentele lor, ei au ocolit porțiu
nile de mlaștină, ca și cum aces
tea n-ar fi făcut parte din tra
seu. Vinovății de acest fapt sînt 
cei trei antrenori (E. Katzender, 
I. Spiciu și V. Mavrodin).

Dar, pe lîngă aceste lipsuri de 
ordin general înfrîngerea noastră 
totală la echipe este datorită și 
altor factori.

Motocicliștii romîni n-au fost 
pregătiți de loc pentru întrecerea 
pe echipe. Formațiile au fost al
cătuite „ad-hoc“, cu o zi înainte 
de întrecerea respectivă. Unora 
dintre ech’pe li s-au dat ma
șini cu totul necorespunzătoare, și 
aci nu ne referim la uzură, ci la 
cilimire. De exemplu, echipa 
R.P.R. I (A. Munteanu, T. Popa, 
V. Hirschvogel) a alergat pe 
mașini de 125 cmc. Cum ar fi 
fost posibil oare ca această echi
pă să poată întrece formații în 
a căror componență erau alergă
tori pe mașini dte 250 și 350 cmc.? 
Chiar în caz de ploaie, cînd tere
nul ar fi devenit complet mocir
los mașinile de 125 cmc., deși 
mai ușoare, ar fi fost totuși han
dicapate prin slaba lor putere de 
tracțiune. Rezultatul că motoci
cliștii echipei respective au con
curat pe mașini de 125 cmc. s-a 
văzut: echipa a terminat parcur
sul abia după închiderea contro
lului.

Desigur că vina pentru aceste 
grave greșeli le revine în primul 
rînd, acelorași antrenori amin
tiți mai sus. Trebuie să arătăm 
însă că toate aceste lipsuri au 
putut surveni numai pentru că to
varășii din Consiliul Central or
ganizatoric A.V.S.A.P. nu au ce
rut sprijinul Comitetului pentru 
Cultură Fizică și Sport, Inspec
ției respective și Comisiei centrale 
de auto-moto, organe care au fost 
ținute departe de toate aceste 
probleme. Numai astfel s-au pu
tut produce atîtea erori tehnice în 
pregătirea motocicliștilor și alcă
tuirea echipelor.

GH.ȘTEFANESCU 
G. SEVEREANU

HOTARE
echipelor care activează în cam- 
pipnatul de fotbal al R. D. Ger
mane. Victoria le-a revenit oaspe
ților cu scorul de 2—1 (0—1).

a Echipa de fotbal Honved Bu- 
. dapesta a plecat duminică seara 

la Paris. Fotbaliștii maghiari vor 
întîlni miercuri echipa franceză 
Racing Club din Paris.

• La 23 octombrie s-a disputat 
în orașul Cardiff meciul internațio
nal de fotbal dintre reprezentati
vele Țării Galilor și Angliei. Fot
baliștii din Țara Galilor au învins 
cu scorul de 2—1 (2—0).

Salnikov, jucători de mare clasă. 
Echipa noastră a jucat în forță".

„Jocul de azi a fost fără îndoială 
cel mai interesant, din toate întîl- 
nirile internaționale pe care le-am 
susținut — a declarat căpitanul 
echipei sovietice NETTO. Lupta 
sportivă a fost foarte dtrză. Echipa 
Franței este fără discuție una din
tre cele mai bune din lume. Trebuie 
să remarc excelenta condiție fizică 
a jucătorilor francezi. Ei au men
ținut un ritm rapid pînă la sfîrși
tul meciului. Cred că cei mai buni 
din echipa Franței au fost portarul 
Remetter, stoperul Jonquet, extre
ma dreaptă Foix și centrul atacant 
Kopa. Ultimul, fără discuție, este 
unul dintre cei mai talentați fot
baliști din Europa".

Antrenorul echipei U. R. S. S., 
KONSTANTIN BESKOV a spus: 
„Am avut în față un adversar de 
valoare. Echipa Franței poate fi 
considerată ca egală celei a Un
gariei. Ea a demonstrat o excelentă



După etapa a V-a a Campionatului republican 
de atletism pe echipe

Activitatea oficială internă a 
fort reluată la sfîrșitul săptămînii 
trecute prin desfășurarea meciu
rilor din cadrul Campionatului re
publican de atletism pe echipe, pe 
anul 1955.

Cele nouă meciuri programate 
în etapa a V-a a acestei impor
tante competiții, la București, 
Orașul Stalin și Timișoara, s-au 
încheiat, în general, cu rezultatele 
scontate. Singura surpriză a eta
pei a furnizat-o echipa asociației 
Progresul, care a întrecut la Ti
mișoara echipa asociației Meta
lul, și încă la o diferență apre
ciabilă de punctaj (230—190).

In ceea ce privește organizarea 
celor trei întîlniri, se poate spune 
că ea a fost destul de bună și a 
ajutat la popularizarea atletismu
lui, la obținerea unor rezultate cît 
mai bune. Cu toate acestea orga
nizarea întîlnirii de la Tirtlișoara 
(organizatoare pentru toate cele 
trei meciuri, a fost asociația 
Știința) a lăsat de dorit prin 
faptul că pe stadion nu a existat 
o stație de amplificare, care să 
Informeze spectatorii de cele ce 
se întîmplă pe teren și prin care 
să fie dirijat însuși concursul.

Faptul cel mai important pe
trecut sîmbătă și duminică pe cele 
trei stadioane care au adăpostit 
meciurile este desigur legat de 
cele trei noi recorduri republicane 
întrecute în cursele de 809 m. și
1.500 m. (seniori) și la săritura eu 
prăjina (juniori).

După mult timp, în ca*e aler 
gătorii noștri de semi-fond s-au 
comportat slab — uneoii chiar 
foarte slab — mancînd de fiecare 
dată rezultate mediocre, iată că, 
în cadrul meciurilor de la Bucu
rești, atleții dinamoviști Ștefan 
Mihaly și Dumitru Bîrdău au 
reușit să-și termine cursele res
pective stabilind fiecare dintre ei 
cîte un nou record republican. 
Ștefan Mihaly a alergat 800 m. 
în 1:51,9, iar Dumitru Bîrdău a 
acoperit 1.500 m. în 3:51,6. Aceste 
noi recorduri întrec cu 0,3 sec 
și respectiv, 0,4 sec. vechile re
corduri ale țării noastre deținute 
dc Zoltan Vamoș (800 m) ți 
Dumitru Tîlmaciu (1.500 ni.).
Fără îndoială, ne bucură faptul 
că valoarea noilor noastre lecor- 
duri în clasicele curse ale semi- 
fondului depășesc de acum me
diocritatea, dar, comparînd aceste 
noi rezultate cu cele mai tune 
performanțe ale semi-fondiștilor 
europeni, (nu ne gîndim neapă'at 
la rezultatele primilor atleți, ci 
la cele realizate de atleții clasați 
în acest an pe locurile codașe ale 
listelor cu cele mai bune perfor
manțe), putem afla încă o dife
rență de multe secunde, ceea ce 
arată clar tuturor cît mai au de 
muncit alergătorii noștri de semi- 
fond. Să dăm un exemplu: numai 
în R.D. Germană ,anul acesta al 
6-lea rezultat este de 1 51,8 pe 
800 m., iar pe 1.500 m. al șaselea

ROMA (Agerpres). — Campionatele 
mondiale de scrimă au luat sfîrșit 
vineri seară cu un strălucit succes 
al trăgătorilor maghiari care au cu
cerit 5 titluri din cele 8 puse în joc. 
Sportivii maghiari au demonstrat o 
înaltă măiestrie dominînd categoric 
această competiție la care au parti
cipat cei mai de seamă trăgători 
din 30 de țări. Celelalte 3 titluri de 
campioni mondiali au fost cucerite 
de trăgătorii echipei Italiei.

Ultima probă a campionatelor, sa
bie individuală, a fost cîștigată de 
fostul campion mondial și olimpic 
Aladar Gerevich (It. P. Ungară). El 
s-a clasat pe primul loc într-un 
meci de baraj în 3, unde a întrecut 
pe campionul mondial de anul tre
cut al probei, coechipierul său Kar- 
pati și pe italianul Nostini.

Iată clasamentul final al probei : 
A. Gerevich (R. P. Ungară) 6 vic
torii; 2. Karpati (R. P. Ungară) 5 
victorii și o înfrîngere; 3. Nostini 
(Italia) 4 victorii și două înfrîngeri; 
4. Zabloki (R. P. Polonă) 3 victorii 
și două înfrîngeri; 5. Keresztes (R. 
P. Ungară); 6. Ozgari (Italia); 7. 
Pawlowski (R. p. Polonă) etc.

■ In cadrul unui meci de box des
fășurat sîmbătă la Dublin, repre
zentativa de amatori a Irlandei a 
învins echipa de amatori a S.U.A. 
cu 8 victorii la 4. Boxerii amatori 
americani urmează să mai susțină 
o întîlnire la Londra în compania 
echipei Marii Britanii.

■ Duminică s-a disputat la Var
șovia întîinirea internațională de

Ștefan Mihaly, noul recordman 
al R.P.R. pe 800 m.

rezultat este de 3:50,4. Sarcina 
care le revine trebuie bine înțe
leasă de toți atleții noștri și de 
antrenorii lor, care e necesar 
să-și înzecească împreună efortu
rile, să folosească cele mai noi 
metode de pregătire în acea
stă direcție, pentru a putea rea
liza în sfîrșit performanțele bune, 
pe care le așteptăm.

Recordul la săritura cu prăjina 
(3,83 metri) realizat de juniorul 
Melodie Trandafilov (Dinamo) 
este destul de bun și vorbește 
clar de posibilitățile acestui tî- 
năr atlet, care în ultimii doi ani 
a progresat de la 3,50 m. (1953) 
pînă la rezultatul de 3,83 m. cît 
este noul său record.

In rest .etapa a V-a a Campio
natului republican de atletism pe 
echipe a adus unele rezultate 
bune (Ilie Savel pe 400 m. plat 
și pe garduri; lolanda Balaș la 
înălțime; Lothar Marks pe 200 
tn. Cu acest prilej, reprezentantul 
asociației Locomotiva și-a tăcut 
în mod „oficial" debutul și pe 
400 m. plat, înregistrînd un 
rezultat bun pentru început : 
50,0 sec.; V. Pop pe 5.000 in , 
C. Grecescu pe 10.000 m.; Nina 
P'.sciuc la 800 m. femei; Alexan
drina Tănase la suliță, etc.) dar 
cele mai multe rezultate sînt de o 
valoare modestă.

box dintre echipele reprezentative 
ale R.P. Polone și R.P.F. Iugosla
via. Victoria a revenit boxerilor po
lonezi cu 17-3 puncte.

Iată rezultatele tehnice înregis
trate: muscă: Kukier (R.P.P.) dis
pune la puncte de Palie (I); cocoș: 
Stefaniuk (R.P.P.) întrece la puncte 
pe Paunovic (I); pană: Toth (I) 
învinge la puncte pe Sokolowski 
(R.P.P.); semi ușoară: Niedzwiedz- 
ski (R.P.P.) dispune la puncte de 
Lazarevic (I); ușoară: Milewski
(R.P.P.) termină la egalitate cu 
Lukic (I); semi mijlocie: Drogosz
(R.P.P.) întrece Ia puncte pe Mărie 
(I); mijlocie mică: Walasek (R.P.P.) 
învinge la puncte pe Jakovlevic (I); 
mijlocie: Pie’rzykowski (R.P.P.) dis
pune la puncte de Popovin (I); 
semi grea: Korolewicz (R.P.P.) în
trece pe Bogunic (I) prin descalifi
care în repriza a III-a; grea: Wen- 
grzyniak (R.P.P.) învinge la puncte 
pe Nikolic (I).

M La 22 octombrie, pe velodromul 
Vigorelli din Milano, ciclistul fran
cez Jacques Anquetil a încercat să 
doboare recordul mondial al orei. 
El a acoperit în 60 minute numai 
45.175 km. astfel că italianul Fausto 
Coppi continuă să rămînă deținăto
rul recordului lumii cu performanța 
de 45.798 km. stabilită pe același 
velodrom. în anul 1942.

■ Competiția ciclistă internațio
nală, turul Lombardiei a fost cîș- 
tigaț de Italianul Cleto Maule care 
a parcurs 222 km. în 5h. 44’21” în- 
trecînd la sprint pe Debruyne (Bel

Turneul international feminin 
de șah de la Moscova

Turneul internațional feminin de 
șah de la Moscova a continuat cu 
desfășurarea partidelor întrerupte 
în ultimele trei runde. Iată rezul
tatele tehnice înregistrate:

Runda Xl-a: Karff—Gurfinkel 
'h—7»; Gresser — Heemskerk 
'A—7a; Lazarevic — Keller 1—0; 
Chaude de Sillans—Volpert 7»—7>; 
Borisenko — Graf Stevenson 1—0; 
Ivanova — Rertesz 1—0; Partida 
Nedelkovic — Ignatieva s-a în're- 
rupt cu avantaj de partea șahisfei 
iugoslave.

Runda XH-a: Gurfinkel — Graf- 
Stevenson 0—1; de Budinich — 
Holuj 0—1.

Runda Xll-a: Lazarevic — Bori
senko 7a-7r, Kertesz-Heemskerk 1-0; 
de Moschini — Keller 0—1; Chaude 
de Sillans — de Budinich 1—0.

Partidele întrerupte Karff — Ig
natieva și Holuj — Ivanova nu s-au 
disputat.

După 13 runde conducerea în 
clasament a luat-o Volpert cu 10 
p. Urmează Borisenko cu 97a p. 
Zvorîkina, Rubțova și Keler- 
Herman cu 9 p., Lazarevic 87a p. 
(1), Gresser 8 p. Ivanova 7 p. (2).

★

In runda a 14-a s-au înregistrat 
următoarele rezultate: Rubțova — 
Gresser 1—0; Borisenko — KertesZ 
1—0; Volpert — Karff întreruptă 
cu avantaj pentru Volpert; Laza
revic — Gurfinkel 1—0; Holuj— 
Keller-Herman 0—1; Zvorîkinia— 
Sucha 1—0.

Celelalte .partide s-a.u întrerupt.

Turneul halterofililor sovietici 
in Franța

Echipa de haltere a U.R.S.S. 
care se află în turneu în Franța 
a făcut o reușită demonstrație în 
Palatul Sporturilor din Lille. La 
demonstrație au mai participat 
halterofili americani și francezi. 
Mii de locuitori ai orașului au ve
nit să aplaude pe sportivi. In ca
drul reuniunii, campionul mondial 
Vladimir Stogov a egalat recordul 
mondial la stilul smuls (categoria 
cocoș) cu performanța de 102,500 
kg. Recordul acestei probe fusese 
stabilit la campionatele mondiale 
de către americanul Charles Vinci. 
La stilul împins Stogov a realizat
107.500 cu 0,500 kg. peste recordul 
mondial, la aruncat 132,500 cu 2,500 
kg. peste record, iar la triatlon
337.500 față de 335 cît este pro
priul său record mondial.

Aceste rezultate nu pot fi omo
logate deoarece Stogov a depășit 
cu 0,500 kg. greutatea categoriei 
cocoș.

gia) și Con erno (italia). Un pluton 
numeros în care se aflau Coppi, 
Bobet, Ockers și alții a sosit după 
un minut. In urma acestei compe
tiții, belgianul Stan Ockers, cam
pion mondial pe 1955, a cîștigat tro
feul Desgranges Colombo.

CAMPIONATELE
Echipa U.

MACOLIN, 24 (prin telefon). — 
Proba de tir din cadrul campiona
tului mondial de pentatlon modern 
a fost d-osebit de grea. Dificultatea 
concursului a fost provocată de 
cîteva „surprize".,, oferite de orga
nizatori. Astfel, poligonul de trage
re a foșt orientat, — în mod neo
bișnuit — cu fața spre soare, iar 
deschiderea țintelor s-a efectuat 
inyers dceît normal, de la stînga 
spre dreapta. Trăgătorii elvețieni 
care cunoșteau aceste „surprize" 
n-au reuși în ă performantele la 
care re așteptau. Reprezentanții U- 
nitmii Sovietice șt R. P. Ungare s-au 
dovedit a fi cei mai b ini, ocupînd 
primele locuri, cu cîte 2580 puncte. 
Individual, concursul a fost cîști
gat de americanul O’Hail, cu 194

O întâmplare cu balonul oval...
Nu s-a gindit de loc râu Co

misia Centrală de rugbi cînd 
a propus organizarea unor în
tîlniri demonstrative în orașe în 
care balonul oval e un., musa
fir rar pe terenurile de sport. In 
felul acesta, oamenii văd despre 
ce e vorba și rugbiul — ca să 
vorbim chiar în termeni... rug- 
bistici — „cîștigă teren"■

— „Să punem și noi umărul" 
și-au zis tovarășii de la Comi
tetul regional C.F.S. Timișoara. 
Și, profitînd de o duminică în 
care echipele timișorene de rug- 
bi Știința și Locomotiva nu sus
țineau meciuri oficiale, au... pus 
la cale o întîlnire amicală — 
cu scop propagandistic — intre 
aceste două formații, pe stadio
nul din Reșița.

— Am vorbit cu Reșițal Sin- 
teți așteptați cu mult interes I 
spuneau tovarășii de la Comi
tetul regional C.F.S. Va fi o ad
mirabilă propagandă pentru 
rugbil z

Și... caravana a pornit la 
drum. Curînd a ajuns la Reșifa.

/.
//

Desigur, jucătorii n-au avut 
pretenția să fie așteptați în 
gară cu flori șl., fanfară, dar 
se gîndeau că măcar vor găsi 
pe peron pe cineva de la co
mitetul raional C.F.S. Reșița, 
care să le dea îndrumările de 
rigoare. Dar nici acesta nu erai 
Voiajul începea, așadar, sub 
auspicii oarecum neplăcute. Dar 
timișorenii nu s-au „forma
lizat" prea tare și, întrebînd în 
dreapta și în stînga, au pornit 
spre stadion.

Pe drum, unul din jucătorii 
timișoreni zări un afiș scris de 
mină.

— Uite, fraților! exclamă el. 
E anunțată și demonstrația noa
stră! Să grăbim deci pasul!

Și... grăbindu-l, cui ajuns în 
scurtă vreme la stadion. Dar 
iată o nouă surpriză: nu numai 
că tribunele erau goale, dar ni

MONDIALE DE PENTATLON MODERN
R. S. S. a ciștigat proba de tir

p. (980 puncte) și de Istvan Szon- 
di (R.P.U.) cu același punctaj. 
1 răgătorii noștri s-au comportat a- 
proape de valoarea lor obișnuită, 
Manciu realizînd 184 puncle, iar 
Vena și Teodorescu cîte 181 punc
te. Ei s-au clasat pe locurile 17,22 
și 24. Pe echipe, clasamentul ia 
tir este următorul : 1. U.R.S.S. — 
2580 p., 2. R. P. Ungară—2580 p.,
3. R. Cehoslovacă—2540 p., 4. 
Mexic—2340 p„ 5. S.U.A.—2300 p., 
6. Elveția—2240 p., 7. R. P. RU
MINA—2220 p., 8. Finlanda—220'J 
p„ 9. Italia— 2140 p., 10. Sued a— 
2040 p.

După trei zile de concurs, echipa 
țării noastre continuă să figureze 
pe un loc fruntaș în clasament. 
După tir, numai formația U.R.S S. 

meni nu știa nimic despre de
monstrația rugbiștilor din Timi
șoara. Comitetul raional C.F.S. 
Reșița înregistrase în... catas
tifele sale această demonstrație, 
dar de anunțat nu anunțase pe 
nimeni. Așa că terenul era ne
marcat, barele lipseau, mă rog. 
nimic nu arăta că ar putea fi 
vorba să se joace acolo un meci 
de rugbi.

— Mi se pare că am făcut 
drumul degeaba! se supără unul 
dintre jucători.

— Curat degeaba ! întări altul, 
Dar, din moment ce am bătut 
atîta drum, măcar să jucăm 1

Intr-adevăr — după cum ne 
Informează corespondentul nos
tru Sever Șerban — un sfert 
de oră mai tîrziu, cele două 
formații, complect echipate, in
trau pe teren și începeau meciul. 
In tribune apăruseră, între timp, 
primii spectatori

Nici nu se „încinsese" însă 
bine jocul și timișorenii s-au po
menit cu... ultimatumuri de pe 
tușă.

— Terminați, că începe hand
balul!

„Somațiile" veneau de la oa
menii însărcinați cu marcarea 
terenului. De altfel, in timp ce 
jocul de rugbi se desfășura la 
una din porți, la capătul celă
lalt al terenului, cîțiva inși 
cu găleți și bidinele trebăluiau 
de zor, făcînd „toaleta" tere
nului pentru handbal. Ba, unul 
din ei, mai arțăgos, văzînd că 
rugbiștii n-au de glnd să plece 
de pe teren, plodi clipa cînd ba
lonul căzu lingă el și se repezi 
cu briceagul în mină, hotărit 
să-l facă., harcea-parcea. Numai 
că balonul fiind oval, tn clipa 
cînd căzu pe pămînt, luă o altă 
direcție declt cea așteptată de 
omul cu briceagul, astfel incit 
scăpă... teafăr. Scena s-a mal 
repetat de cîteva ori, dar de 
fiecare dată, în momentul cînd 
briceagul se apropia amenință
tor, balonul, sărind din pămlnt 
își schimba direcția, făcîndu-l 
pe atacator să spumege de fu
rie.-

Ce e drept, e drept. Toate ace
stea nu l-au lăsat rece pe tov. 
Alexa, președintele Comitetului 
raional C.F.S. Reșița, care socoti 
că e momentul să intervină.

— Nu pot admite așa ceva! 
Făcu o pauză, trase aer In piept 
și continuă: ajunge alîta rugbit 
Gata, acum se joacă handball

După cum se vede, „demons
trația" de rugbi n-a fost prea 
reușită. In schimb, tntlmplarea 
de la Reșița a însemnat o perfec
tă... ,demonstrație" în ceea ce 
privește lipsa de organizare...

JACK BERARIU 
GEORGE MIHALACHE

a reușit să treacă înaiiintea noastră. 
Clasamentul pe echipe este următo
rul: 1. R.P. Ungară—7077 p., 2.
Elveția—6368,5 p„ 3. U.R.S.S — 
6134,5 p.. 4. Suedia—6108 p., 5.
R. P. ROMÎNA—5849,5 p., 6. R.
Cehoslovacă—5745,5 p., 7. S.U.A.,
8. Finlanda,. 9. Italia, 10. Mexic, 
11. Cuba, 12. Austria, 13 Anglia, 
14. R. F. Germană.

Individual, a preluat condu
cerea Istvan Szondi (R. P. U.) cu 
2574 p., urmat de Salnikov
(U.RS.S.)—2517,5 p. și K. Bartu 
(R. Ceh.)—2412,5 p. Cornel Vena 
este clasat pe locul 12 cu 2090 p., 
V. Manciu pe locul 14 cu 2048,5 p. 
și V. Teodorescu pe locut 22 cu 
1823 p.
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