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Echipa de box „Gwardia” (R. P. Polonă) 
susține două meciuri la București

La invitafia asociației sportive Dinamo, la 17 noiembrie 
va sosi în Capitală puternica echipă de box a asociației „Gwar
dia” din R. P. Polonă. Boxerii polonezi vor susține două me
ciuri in țara noastră. Ei vor întllni la 19 noiembrie echipa. 
Dinamo, iar cîteva zile mai tirziu, tot în Capitală, echipa. 
C.CA.
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SA ÎMBUNĂTĂȚIM NECONTENIT 
ACTIVITATEA FOTBALULUI!
| N MAI PUȚIN de o lună, ac-,î
* tivitatea oficială a celei mai 

populare discipline sportive, fotbalul, 
se va Încheia. Campionatele oră
șenești, raionale și regionale s-au 
terminat, desemnindu-se echipele 
care vor activa anul viitor în ca
tegoriile superioare; sînt în curs 
de desfășurare ultimele etape ale 
campionatului republican cate
goriile A, B și juniori, precum 
și etapele finale ale Cupei R.P.R.

Dar, activitatea secțiilor de fot
bal ale colectivelor noastre spor
tive nu se va încheia odată cu 
terminarea competițiilor. Perioada 
de tranziție reprezintă o etapă 
importantă în activitatea post-com- 
petițională a secțiilor de fotbal. 
In această perioadă, prin analizele 
care se fac asupra întregii acti
vități pe anul 1955, secțiile de 
fotbal își vor stabili și obiecti
vele, precum și măsurile pentru 
atingerea acestor obiective, pen
tru activitatea în anul viitor. De 
modul cum secțiile de fotbal vor 
ști să-și analizeze temeinic ac
tivitatea pe un an de zile, de 
concluziile juste pe care le vor 
trage în urma acestor analize și, 
mai ales, de felul în care vor lup
ta pentru punerea lor în aplicare, 
va depinde succcrul acțiunilor 
viitoare din fotbalul ncstrij.

Decizia Comitetului pentru Cul
tură Fizică și Sport de pe lîngă 
Consiliul de Miniștri și a Birou
lui Comisiei Centrale de Fotbal 
cu privire la îniltr ă'ățirea acti
vității în domcn’ui fotbalului con
st tuie — în aceată privință — 
un mare ajutor pentru co’ectivele 
sportive cu secții de folbal.

Decizia face o succintă analiză 
a activității fotbalului pe anul în 
curs, sublini nd mai ales princi
palele li. suri care cu constituit 
trine serioase în obținerea unor 
rea.izări și mai valoroase, care 
să fie la înălțimea condițiilor ce 
au iost asigurate. Pe baza acestei 
analize. Comitetul pentru Cultură 
Fizică și Sport și Biroul Comisiei 
Centrate de Fotbal au preconizat 
o serie de măsuri menite să ducă, 
în primul rînd, la eliminarea lip
surilor rinanifestate și, implicit, 
la îmbunătățirea activității gene
rale a fotbalului. Aceste măsuri 
privesc direct pe toți factorii ac
tivi și cu răspundere în fotbalul 
din țara noastră, a căror contri
buție la realizarea acestor obiec
tive este hotărîtoare și se referă 
la: intcnri'îcarea muncii de edu
care moral-politică în rîndul jucă
torilor, antrenorilor și arbitrilor 
de fotbal; îmbunătă'irea continuă 
a activității Comisiei Centrale și 
a comisiilor de fotbal din țară; 
asigurarea stabilității cadrelor de 
jucători și antrenori; îmbunătă
țirea sistemului de selecționare și 
pregătire a echipelor reprezentr- 
tive: îmbunătățirea conținutului 
muncii antrenorilor de stat; îmbu
nătățirea nivelului profesional al 
antrenorilor și a calității arbitra
jelor; pregătirea și promovarea 
cadelor tinere, precum și îmbu
nătățirea muncii în domeniul cer
cetărilor științifice.

finind seamă de această impor
tantă Decizie, colectivele sportive 
cu secții de fotbal trebuie să-și 
analizeze munca pe anul 1955 și 
să-și axeze activitatea anul 
viitor în lumina obiectivelor și 
sarcinilor trasate de Comitetul 
pentru Cultură Fizică și Sport 
și Biroul Comisiei Centrale de 
Fotbal. O serie întreagă de lipsuri 
semnalate de Decizie și reflectate 
in activitatea generală a fotba
lului. au fost determinate de fapt 
de modul în care s-a dus munca 
in colectivele cu secții de fotbal, 
cu echipe în competițiile oficiale’ 
Această situație a fost creată de 

°rlenfare în desfășurarea 
activității fotbalistice în care nu 

s-a urmărit interesul general, a- 
dică creșterea continuă a nivelu
lui tehnic printr-o serioasă mun
că de instruire și antrenament, 
îmbinată armonios cu o temeinică 
muncă de educare moral-politică, 
ci, activitatea a fost orientată 
spre obținerea unor succese ime
diate, de natură să satisfacă sim
ple și înguste interese de colec
tiv. De această greșită orientare 
se fac vinovați, în primul rînd, 
conducătorii de colective și secții 
de fotbal, care — prin poziția pe 
care s-au situat — au influențat 
direct, in mod negativ, atît pro
cesul de instruire - antrenament, 
cit și educarea sportivilor lor.

Să nu se uite nici un moment 
că aici, în colectivele sportive, tre
buie să apară, să crească și să 
se dvzvolte sportivii cu temeinică 
pregătire tehnică și cu o sănă
toasă concepție, caracteristică 
sportivului de tip nou, de care 
au nevoie reprezentativele noas
tre în întrecerile internaționale.

Or, tocmai acest lucru nu l-au 
înțeles colectivele și conducătorii 
lor. De dracul unui titlu sau 
al unei poziții mai bune în clasa
ment, au fost urmărite rezultatele 
imed’ate, care nu exprimă valoa
rea la un moment dat a fotbalu
lui practicat. Și în fotbal, ca în 
oricare altă disciplină sportivă, 
pregătirea planificați pe termen 
lung duce, în mod sigur, la per
fecționare și progres neîncetat și, 
implicit, la rezultate care, în a- 
cest caz, exprimă o realitate.

Iată de ce Decizia trebuie să re
prezinte pentru colectivele sporti
ve cu secții de fotbal îndrumarul 
cel mai important în activitatea 
lor viitoare, cu un singur obiec
tiv: ridicarea calitativă a fotbalu
lui practicat în echipele de colec
tiv, ceea ce va determina progre
sul fotbalului nostru și activita
tea rodnică a echipelor reprezen
tative.

Iată de ce asociațiile sportive 
trebuie să prelucreze Decizia — 
așa cum a făcut activul asociației 
Flamura roșie — și să vegheze la 
punerea ei în aplicare de către 
colectivele !or.

In această acțiune de mare im
portanță, un rol deoseb't revine 
antrenorilor. Factori principali în 
îmbunătățirea calității fotbalului, 
antrenorii au datoria să lupte cu 
toată hotărîrea împotriva mcn'a- 
litării ace'or conducători care le 
pretind rezultate imediate, să ob
țină și să-și asume întreaga răs
pundere a muncii de instruirc- 
antrenament planificată pe o pe
rioadă îndelungată. Ridicîndu-și 
in mod continuu nivelul profesio
nal și imbunătățindu-și metodele 
de lucru, antrenorii trebuie să-și 
concentreze atenția spre temeinica 
educare patriotică a sportivilor, 
spre perfecționarea măiestriei lor 
sportive cu un accent specia' 
pe însușirea unei tehnici avansate, 
corespunzătoare cerințelor jocului 
modern, nrecum și spre descope
rirea, ridicarea și promovarea cu 
tot curajul a elementelor tinere 
din sinul colectivelor. Acesta este, 
de altfel, și spiritul care a călău
zit măsurile luate ulterior cu pri
vire la trecerea iucătorilor din- 
tr un colectiv în altul. Recenta de
cizie a C.C.F.S. vine să sprijine 
munca antrenorilor, asigurînd 
loturilor de jucători stabilitatea 
necesară unei activități îndelun
gate și fructuoase. Decizia refe
ritoare la transferarea fotbaliști
lor îngrădește tendințele unor ju
cători „olimbăreți", care și-au fă
cut un fel de „specialitate” din 
a colinda țara în fiecare an, de 
la un colectiv la altul. Cu jucători 
legați organic de procesul de 
producție și conștienți de îndato-

(Continuare in pag. a 3-a)

UNUL, DIN CITEVA MII...

Dacă ai porni să vizitezi secțiile 
combinatului textil „Moldova", ai 
avea nevoie de multe ore. Uzină 
mare, cu muncitori harnici, care 
mai ales in aceste zile muncesc cu 
mai multă însuflețire. Au in față 
un eveniment de seamă: cel de 
al II-lea Congres al Partidului și 
dorința lor este să-l inttmpine cu 
multă cinste...

Să ne oprim la unul din tinerii 
Care s-au evidențiat in Întrecere: 
lăcătușul fon Szacs. Alături de 
ceilalți muncitori, aproape toți la 
fel de tineri, ton Szacs a făcut ca 
in secție munca să se desfășoare 
cu entuziasm. Deseori primește re
parații grele la mașini complicate, 
dar Ion Szacs e meseriaș priceput. 
O dovadă e însuși faptul că este 
fruntaș în producție. Pentru el a- 
ceastă răsplată a muncii are un 
înțeles deosebit și poate nu gre
șește cind gîtidește că de aici își 
dobîndește dragostea și puterea 
de muncă.

Doar 19 ani are lăcătușul nos
tru. El a ajuns muncitor cu faimă 
iar în echipa „Flamura roșie" un 
fotbalist la fel de cunoscut. Poate 
că în zilele ce vor urma vom mai 
afla vești de la Ion Szacs, pentru 
că, în cinstea Congresului Parti
dului, gindul lui este să obțină re
zultate și mai frumoase...

SE STRING RECOLTELE

La G.A.S. „Bragadiru", munci
torii agricoli string ultimele re
colte, se fac arături de toamnă. In 
această muncă importantă sînt 
angrenate majoritatea brigăzilor. 
Responsabilii acestor brigăzi sînt 
sportivii fruntași ai gospodăriei. 
Și întrecerea care a pornit a fost 
foarte rodnică. Cea mai bună bri
gadă, cea condusă de șahistul 
Constantin Roman, a obținut o de
pășire de normă de 152 la sută. 
Membrii brigăzii au lucrat la

recoltelor dar s-au pre- 
fel și de răsadurile ne-

strîngerea 
ocupat la 
cesare culturilor de primăvară. O 
altă brigadă fruntașă este cea 
a fotbalistului Constantin Tudor. 
Aceasta este brigada tractoriștilor 
care în munca cimpului (arăturile 
de toamnă) a reușit o depășire 
a •nului de 90 la sută.

ACUMULĂRI SOCIALISTE 
PESTE PLAN

In cinstea Congresului Partidu
lui, metalurgiștii uzinelor ,J. C.

Una din cabanele noului combinat turistic.

ION SZACS

Frimu" din Sinaia obțin impor
tante succese în lupta pentru în
deplinirea planului, pentru a da 
patriei cit mai multe acumulări 
socialiste peste plan. Sub lozinca: 
„Cu mașinile noastre se poate 
produce mai mult", muncitorii au 
reușit ca pină la data de 20 oc
tombrie să dea acumulări socia
liste în valoare de 5.187.312 lei, 
față de 6.000.000, cit s-au angajai 
să dea pină la sfirșitul anului.

La acest succes un aport deose
bit au adus și cele patru secții de 
tineret ale uzinei. In mod deose
bit s-au evidențiat tinerii secției 
sculărie, unde este maistru tînărul 
Ștefan Enache. In această secție 
lucrează, de altfel, și cei mai mulți 
sportivi. Luptătorii Ion Cernea și 
Gheorghe Gogu sînt fruntași în 
sport și la fel de buni și în pro
ducție. Primul a obținut la strun- 
jirea de precizie a sculelor și dis
pozitivelor necesare sectoarelor de 
producție o depășire de normă de 
50 la sută.

IN CINSTEA CONGRESULUI PARTIDULUI

Departe, in no.uui pair.e, ncastre, se aiiă străvechea tară a Mara
mureșului, înconjurată din toate părțile de munți falnici.

Impozantele creste ale Carpaților nord'ci cu virf’urile pierdute în 
nori, pădurile întinse de conifere In care cerbul, ursul și rîsul sînt 
încă ștăpîni netulburați, rîurile repezi de munte în care abundă păstră- J 
vul și lostrila, cu așezările omenești risipite pe coastele munților, dau > 
un farmec nespus acestei regiuni. ’ 1

Moldovenii și bucovinenii pătrund in Maramureș printr-unut din 
cele mai frumoase drumuri ale țării: pornind din Vatra Dornei, drumul, 
urcă de-a lungul Bistriței aurii prin regiuni minunate, lăsînd în urmă' 
lacobenii și Cirlibaba, pentru a ajunge la 1418 m. altitudine în pasul 
Prislopului, la poalele semețului Inău (2280 m.); de aci, în serpentine 
largi, șoseaua coboară la Borșa Maramureșului, comună întinsă pe zeci 
de kilometri, cu casele răspîndite pe văile și versantele munților Rod- 
nei și ale Carpaților păduroși, care o străjuiesc.

Frumusețea împrejurimilor, clima 
mai blindă ca în alte regiuni mun
toase și minunatele pante pe care ' 
zăpada rămîne in strat gros pină 
tirziu primăvara — au creat condi
ții optime pentru construirea unui 
minunat combinat turistic la Gura 
Fintinii, care a fost dat în folosința 
oamenilor muncii în cinstea Con- ; 
greșului Partidului. Combinatul se 
compune din două clădiri cu etaj. , 
situate pe un platou deasupra con- ' 
fluenței văii Fîntîna cu valea Bor- 
șei. Cele cinci pante, pe care se 
poate practica schiul, și trambulina 
construită aci, dau sportivilor posi- J, 
bilitatea să găsească cele mai bune • 
condiții pentru practicarea sporturi- 
lor de iarnă. De asemenea, aerul 
ozonat și clima blindă, cu soare; 
mult și fără curenți, izvoarele mi
nerale situate Ia numai cîteva sute-* 1 
de metri de cabană, fac din acest 
combinat turistic un minunat loc I 
de odihnă. ț

tea

Actualități sovietice
IARNA LA MOSCOVA...

Deși la 7 Noiembrie moscoviții au 
fost salutați de un soare călduț de 
toamnă, chiar de a doua zî timpul 
6-a schimbat brusc și fulgi mari, pu
foși, au pornit din înălțimi. Aproa
pe toată ziua de 8 noiembrie a nins 
puternic, spre bucuria schiorilor, iar 
gerul care a urmat zăpezii a întins 
gheața pe patinoarele pregătite din 
’rreme. Sportivii și-au început antre
namentele chiar din prima zi de iar
nă, iar în parcul Sokolniki s-au des
fășurat chiar întreceri de schi ,și de 
patinaj. Noul sezon, deosebit de boa 
gat în competiții, nu-i va găsi ne
pregătiți pe sportivii sovietici.

‘ ...ȘI EXCELENTE PERFORMANȚB 
ATLETICE LA BATUM

Pe stadionul Dinamo din Batuni 
timpul cald a permis desfășurarea Ua 
nui mare concurs de atletism. Cu 
acest prilej sportivul militar GriJ 
gorii Ivakin a stabilit un nou rea 
cord al țării în proba de 800 
parcurgînd cele două ture de pistă 
în 1:48,4. Vechiul record, care-i aa 
parținea, a fost întrecut cu 1/10 sec. 
Nina Ponomareva a realizat cu 54,37 
m. la disc, cea mai bună performan
ță mondială a anului. Tînărul I. 
Niculin, artmcînd ciocanul la 60,05 
m. devine al patrulea atlet sovietic 
care întrece limita celor 60 m.

IAR LA NOVOSIBIRSK 
SE JOACA HOCHEI 1

Pregătindu-se pentru campionat 
tul clasei A, echipa Dinamo Moscow 
va se antrenează pe gheață Ia No
vosibirsk. împreună cu dinamoviștii 
se pregătesc și hoclieiștii asociației 
Spartak. Mîine va avea loc în loca
litate deschiderea festivă a sezonu-J 
lui de iarnă în cadrul căreia vor e- 
Volua cei mai buni schiori, patina
tori și hocheiști.



î ȘI-AU ÎNDEPLINIT CU CINSTE ANGAJAMENTELE!
jamentele la purtători de insig
nă în Capitală, apare clar că în 
colectivele sportive bucureștene, 
majoritatea cadrelor tehnice, cît 
și organele interesate în buna 
activitate a complexului G.M.A. 
au adus un aport considerabil. 
In primul rînd, trebuie să subli
niem faptul că problema com
plexului G.M.A. din colectivele 
sportive bucureștene a însemnat 
o sarcină de frunte a comitetu
lui orășenesc C.F.S., a consi
liului sindical regional, ca și 
a consiliilor sportive regionale 
ale asociațiilor. Peste 90 Ia sută 
din colectivele sportive din Ca
pitală și-au realizat angajamen
tele la toate gradele.

Un aport prețios au adus și 
comisiile raionale de control 
G.M.A. din aproape toate raioa
nele orașului București. Fiecare 
comisie și-a dat seama de fap
tul că munca G-M.A. va merge 
mult mai bine, dacă va folosi în 
mod just ajutorul cadrelor teh
nice, al instructorilor voluntari, 
cît și al sportivilor fruntași. 
Merită să evidențiem activitatea 
neobosită a membrilor comisii
lor raionale de control din raioa
nele I. V. Stalin (președinte I. 
Grunwald), „23 August" (pre
ședinte Constanța Niculescu), 
Grivița Roșie (președinte Cor
nel Mihăilescu), precum și din 
raionul V. I. Lenin (președinte 
L. Popescu).
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Colectivele spor- 
®tive sînt tot mai 

conștiente de im
portanța îndeplini
rii angajamentelor 
la purtători ai in

signei G.M.A. într-o perioadă de 
timp mai îndelungată — con
form regulamentului — și, pe 
zi ce trece, părăsesc sistemul 
muncit „în asalt”, al realizării 
angajamentelor în numai două 
trei luni de zile.

Sînt astăzi nenumărate co
misii regionale de control G.M.A. 
din țara noastră care au îndru
mat în mod just comisiile raio
nale și orășenești G.M.A. să-și 
realizeze angajamentele conform 
graficului stabilit de regulamen
tul complexului G.M.A., în 8—10 
luni. Printre aceste comisii a- 
mintim pe cele din regiunile 
Cluj, București, Bacău, Hune
doara, Arad, Suceava etc. Pen
tru cele mai multe colective 
sportlve de la orașe și sate, ter
menul "îndeplinirii angajamen- 
teîof*G.MA.  pe anul 1955 a fost 
ziua de 7 Noiembrie. Iar astăzi, 
sîntem în măsură să afirmăm 
că majoritatea regiunilor din 
țara noastră și-au îndeplinit an
gajamentele cu privire la toate 
gradele complexului G.M.A., în 
mai puțin de 10 luni.

Aruncînd o privire asupra fe
lului cum au fost realizate anga-

Să păstrăm cu grijă materialele G. M. A.
dispărut. De aici cheltuieli, timp 
pierdut pentru repararea aparatelor 
G.M.A., pentru cumpărarea unor 
noi materiale sportive.

Pentru preîntâmpinarea unor a- 
semenea situații, comisiile de pregă
tire și examinare G.M.A. trebuie să 
ia unele măsuri. In primul rînd, a- 
ceste comisii sînt datoare să veghe
ze la buna păstrare a tuturor mate
rialelor G.M.A., la depozitarea lor 
în locurile cele mai potrivite, locuri 
ferite de ploaie, frig și umezeală. Nu 
trebuie să uităm nici măcar o clipă 
că în această direcție o serie de 
sarcini revin și comisiilor raionale 
și orășenești de control G.M.A. Ele 
vor trebui să dea un termen pentru 
fiecare colectiv sportiv în parte, 
pînă cînd acestea își vor aduna 
toate materialele G.M.A. Acolo unde 
vor constata delăsare și nerespec- 
tarea sarcinilor, membrii comisiilor 
raionale și orășenești de control 
G.M.A. vor trebui să ia pe loc mă
suri de îndreptare cuvenite.

sînt 
nece- 
com- 
poate 
dez-

Aproape in tiecare primăvară, a- 
rtunci cînd reîncepe activitatea 
G.M.A. în aer liber, multe colective 
sportive de la orașe și sate 
lipsite de materialele sportive 
sare trecerii unor norme din 
plexul G.M.A. bară doar și 
că acest lucru împiedică 
voltarea complexului G.M.A. cît 
și îndeplinirea la timp șt în bune 
condițiuni a angajamentelor luate 
de colectivele sportive la purtători 
de insignă F.G.M.A. și G.M.A. Să 
vedem acum, în rîndurile ce urmea
ză, care sînt cauzele care frînează 
desfășurarea activității G.M.A. în 
lunile de primăvară și ce trebuie să 
facem pe viitor pentru ca activitatea 
complexului G M .A. să nu mai su
fere în această perioadă.

Dacă vom merge in aceste zile pe 
unul din stadioanele Metalul din O- 
■țelul Roșu, Reșița și Hunedoara, 
'Minerul din Petroșani, Locomotiva 
din Timișoara etc., vom remarca un 

.aspect din păcate destul de vechi.

DIN ACTIVITATEA COLECTIVELOR SPORTIVE RECOLTA DIN REGIUNEA ARAD
Poposind ir, aceste zile de toamnă 

șprin satele regiunii Arad, întilnești 
•pretutindeni semnele unei vii acti
vități sportive. Un stadion la Șiria, 

•o sală de gimnastică la Radna, o 
arenă de popice ia Pîncota, o pistă 

-cu obstacole G.M.A. la Sîntana — 
iată numai cîteva din „punctele de 
plecare" pentru o asemenea consta
tare. Dar oare sînt ele suficiente 
pentru a întări afirmația de mai sus? 
Fără îndoială că nu. Argumente 
mult mai valabile reprezintă, desi- 
-gur, cele 66 colective sătești, su- 
'tele de purtători ai insignei G.M.A. pe 
acest an, cele peste 4000 de femei 
cuprinse în activitatea sportivă ca și

• cele 55 echipe de fotbal participan
te la campionatele raionale și regio

nal. Desigur însă că mai sînt și
• alte aspecte care merită să cunoască 
îlumina tiparului...
■-CENTRUL DE CĂLĂRIE DE LA 

G.A.S. ARADUL NOU
Pînă nu de mult, reporterii spor

tivi care vizitau colectivele din sa
tele regiunii Arad, găseau că repor

tajele lor ar fi lipsite de interes da- 
•că n-ar vorbi, cel puțin în treacăt
• despre frumosul stadion din Șiria 
:sau despre vrednicii handbaliști de
3a G.A.S. Variaș. De cîteva luni 

tînsă, acest „obicei” a fost lăsat în pă- 
îTăsire, întrucît în regiunea Arad
• sînt și alte realizări mai recente, la 
Mei de interesante. E vorba în pri- 
<intil rînd. de centrul de călărie de 
Ua G.A.S. Aradul Nou.

De îndată ce treci pragul spațioa
selor grajduri, afli aci 15 cai de 
irasă, trăpași și de galop. In jurul 
Jlor roiesc tineri de felurite profesii: 
ilgmncitori de la G.A.S., țărani cu 

loatc conducerile colectivelor spor
tive amintite mai sus au lăsat și 
lasă în voia soarlei, fără nici o mus
trare de... conștiință toate aparate
le cursei cu obstacole G.M.A., ca și 
alte materiale sportive. Ploaia, vîn- 
tul, frigul și, mai tirziu, înghețul și 
zăpada, sînt „dușmanii" principali, 
care nu „iartă” aceste materiale 
indispensabile trecerii normelor 
G.M.A. Și nimeni, absolut ni
meni, nu se sezisează de faptul că 
materialele sportive sînt lăsate în 
părăsire, în loc să fie puse încă de 
pe acum la adăpost, într-o sală sau 
magazie.

Odată cu venirea primăverii, co
misiile de pregătire și examinare 
G.M.A, cît și colectivele sportive 
doresc să înceapă activitatea com
plexului G.M.A. cu noi forțe. Dar 
cum pot face acest lucru, cîtă vreme 
materialele sportive de care vorbe
am mai sus, fiind lăsate o iarnă în
treagă în bătaia ploii și zăpezii, s-au 
distrus, s-au slăbit, sau chiar au...

gospodărie individuală sau studenți 
de la facultatea de medicină veteri
nară. Cu toții, 50 la număr. Un lot 
nu numai numeros, dar și de valoa
re. De acest lucru ne-am lămurit 
mai ales cu prilejul recentei mani
festări hipice, desfășurate în cinstea 
Congresului Partidului, cînd tinerii 
călăreți Doina Cornea, Filip Colo- 
man, Voicu Grosan, Marcu Mihai, 
Mircea Pop și Ion Tăuțan au demon
strat remarcabile calități pentru 
sportul călare. Și nu este exclus ca, 
îrrtr-un viitor apropiat, printre de
ținătorii celor mai bune performanțe, 
sâ întîlnim și cîteva dintre aceste 
nume. Sarcina lor va fi și mai mult 
ușurată după amenajarea noului 
hipodrom, cînd membrii centrului de 
călărie Recolta din Aradul Nou vor 
avea prilejul să-și însușească și mai 
bine „tainele" sportului călare.

GE AR MAI TREBUI ÎNTREPRINS

A juca fotbal, a alerga pe pista 
de atletism sau a te întrece într-o 
partidă de volei sînt de acum lu
cruri cunoscute de țăranii munci
tori din satele regiunii AradL Și nu 
exagerăm de loc dacă afirmam că 
numai activitatea desfășurată de 
membrii colectivului sportiv din co
muna Chișineu-Griș, de pildă, în 
Spartachiada de toamnă a satelor, 
ar furniza material pentru un volu
minos carnet de însemnări. Cu toate 
acestea, față de densitatea popu
lației și de renumele acestei regiuni 
(mulți sportivi talentați au pornit 
de aci) numărul celor ce sînt întîl- 
niți în mod frecvent pe terenurile 
și stadioanele sportive este încă des

Cînd sfatul popular nu vede | 
„ochi buni“

toarte util. La aceste ședințe, car-- 
au loc periodic, șefii de sec
țiuni prezintă, pe rînd, cîte un 
raport de activitate. Iarăși un 
lucru cît se poate de util Tov. 
Ungureanu, ca șef de secțiune 
(după cum se știe, comitetul 
C. F. S. activează pe lîngă sfatul 
popular respectiv), a fosf invitat 
să prezinte și el un raport-. Mai 
util- lucru nici că se putea. Și tov.’ 
Ungureanu s-a pus pe lucru : a în
tocmit raportul, împreună cu to
varășii din comitet, a mai lucrat 
și un proiect de hotărîre pe mar
ginea raportului și s-a prezentat 
la ședință. Raportul a fost citit, 
s-au purtat discuții interesante și 
constructive, iar proiectul de hotă
rîre a fost depus spre a fi luat în 
discuție^ de comitetul executiv. 
După cîtva timp, cînd tov. Ungu
reanu s-a dus la sfat să afle de 
soarta proiectului de hotrrîre, care 
ar fi putut deveni în vremea asta 
hotărîre în toată puterea ctrvîntu- 
lui, a aflat că... hîrtia s-a pierdut! 
Ce era de făcut ? Simplu: să a- 
ducă o copie. Și tov. Ungureanu 
a adus-o. Știți însă ce s-a întîm
plat cu ea ? Ați și ghicit: s-a pier
dut și aceasta 1 Iar măsurile mult 
așteptate nu s-au luat nici pînă 
acum...

Acesta însă nu este singurul as
pect al problemei. Căci sfatul 
popular orășenesc (președinte V. 
Moise) a mai inițiat și diferite alte 
„acțiuni" semnificative. De pildă, 
în orașul Ploești exista un ring de 
box reglementar, care era folosit 
pentru reuniunile cele mai impor
tante. Subliniem: un singur ring 

„ în tot orașul. Intr-o bună zi, s-a 
ivit necesitatea unei estrade pen
tru un spectacol artistic. Cei de la 
sfat s-au gîndit de îndată la... 
ring. Pînă aci nimic de criticat. In 
definitiv, boxul ploeștean n-ar fi 
avut de pierdut mare lucru, dacă 
pentru această manifestare artis- 
tică sfatul popular ar fi întrebuin
țat ringul în chip de ...scenă (ar 
fi însemnat chiar un bun mijloc 
de colaborare între sport și cultu
ral) .Desigur, s-ar fi pus de la bun 
început condiția ca sfatul să se 
îngrijească de păstrarea ringului 
în condiții bune, ferindu-1 de orice 
degradări. Ce s-a întîmnlat însă ? 
Tovarășii de la sfat, luînd în pri
mire ringul, au constatat că ace
sta are marginile exterioare ieșite 
în afară (din păcate, conform re
gulamentului 1). Aceasta nu con
venea însă din punct de vedere... 
artistic. Și cum trebuia luată o 
măsură, ea n-a întîrziat : au fost 
imediat tăiate marginile ringului 1 
Ringul a corespuns astfel pentru 
nevoile 
inutilizabil pentru box 1 
că după relatarea 
plări orice comentarii sînt de pri
sos...

Cît despre celelalte multe neca
zuri și neajunsuri, oarecum mai 
de amănunt, sperăm să fie rezol
vate. așa cum este cazul, grabnic 
și prin... mijloace locale

MARIUS GODEANU

acum vreo două- 
cînd am poposit

sportul cu
Se întîmplă uneori în practica 

gazetărească să vînezi doi, trei 
sau chiar mai mulți „iepuri**  din- 
tr-o singură... împușcătură. Așa 
s-a petrecut și acum vreo două- 
trei săptămîni, cînd am poposit 
pentru o zi în urbea Pfoeștilor, cu 
gîndul să aflăm cîte ceva din acti
vitatea sportivă a școlilor de aci. 
In asemenea împrejurări, reporte
rul, avîndu-și „obiectivul**  bine 
stabilit îi consacră acestuia în
treaga sa preocupare și timpul 
disponibil. Dar cînd te afli printre 
activiști sportivi, vorbind despre 
ce e bun și ce e rău în activita
tea de fiecare zi, ar ii și imposibil 
ca discuțiile să nu alunece și pe 
alt făgaș. Uite așa s-a întîmplat 
de am aflat unele din „necazurile**  
care-i frămîntă pe sportivii ploeș- 
teni. Ne-au vorbit despre ele toc
mai cei mai în măsura să o facă: 
tov. Ungureanu, președintele co
mitetului orășenesc C.F.S., tehni
ciană comitetului, Ileana Manoliu, 
tov. Gh. Matei, președintele comi
tetului regional C.F.S., profesorul 
de educație fizică Mircea Simion, 
dar și ceilalți tovarăși cu care am 
stat de vorbă. Le-am promis a- 
tunci că neajunsurile pe care mi 
le-au semnalat vor vedea lumina 
tiparului. Deci acum nu fac decît 
sa-mi țin cuvîntul.„

Multe mi s-au spus despre ati
tudinea vitregă a sfatului popular 
orășenesc față de munca sportivă. 
Tov. Ungureanu ne-a servit de în
dată un exemplu. Iată despre ce 
e vorba. Există în obișnuința sfa
tului popular orășenesc: să țină 
ședințe cu șefii de secțiuni. Lucru 

Cu cîtă măiestrie imită sportivele asociației Recolta culesul spicelor 
de grîu. E și normal, de altfel: cine s-ar pricepe mai bine ca ele ?

tul de redus. Exemplul cel mai con
cludent îl constituie comuna Pecica- 
Rovine, unde din cei 18.000 de lo
cuitori, numai 1500 sînt membri ai 
colectivului sportiv din localitate, 
iar dintre aceștia doar 350 practică 
efectiv sportul.

Fără îndoială că această situație 
este generată de mai multe cauze, 
dar cea mai importantă constă în 
faptul că mai sînt încă multe co
rective sportive sătești care duc o 
viață „independentă". Este inadmi
sibil ca după mulți ani de la crea
rea asociației Recolta, în regiunea 
Arad să se mai afle încă 42 colec
tive sportive care nu sînt încadrate 
în această asociație. Existența unop 

artistice, dar a devenit 
Se pare 

acestei întîm- 

asemenea stări de fapt aduce serioa
se prejudicii dezvoltării sportului 
la sate, duce de la început la nereu
șita celo'r mai frumoase inițiative 
și acțiuni.

Activiștii consiliului regional A- 
rad al asociației Recolta ca și tova
rășii din consiliul central al asocia
ției, cunosc și ci această situație, 
dar acțiunile întreprinse pînă acum 
au fost timide și lipsite de rezultat. 
Credem însă că acum a sosit mo
mentul să se pună capăt acestei ne
plăcute stări de lucruri, care um
brește într-o mare măsură nume
roasele aspecte îmbucurătoare.

B. MAR.1CA

0 comisie regională 
și... povestea ei!

Dacă vreodată veți ti tentați să 
cercetați mai atent clasamentele di
feritelor campionate republicane de 
handbal, veți putea observa că la 
majoritatea acestor întreceri partici
pă — de multe ori cu un remarcabil 
succes — și echipe din regiunea 
Timișoara. Firește, dacă în aceste 
rînduri ar fi vorba despre fotbal,' 
lucrul nu ar fi de mirare, dar cum 
handbalul nu se bucură încă de răs- 
pîndirea „fratelui" său mai mare 
fotbahil, faptul semnalat mai sus 
constituie, totuși, o mîndrie a aces
tei regiuni.

Intr-adevăr, se poate afirma, fără 
teama de a greși, că în regiunea Ti
mișoara handbalul este un sport 
care a cuprins mase largi de tineri 
și tinere, devenind din ce în ce îwai 
popular. Cei care trăiesc permanent 
în Timișoara și în orașele acestei 
regiuni știu prea bine acest lucru. 
Dar, în afară de aceasta, mai știu 
încă un lucru și anume că, comisia 
regională de handbal, organul 
care are misiunea de a îndruma și 
coordona întreaga activitate hand
balistică din regiune, își rezervă o 
bună parte din timp pentru activi
tatea competițională pe plan repu
blican sau pe plan regional, negli- 
jînd în mare măsură munca de în
drumare și sprijinire a comisiilor 
raionale.

Așa se face că în regiunea Timi- 
șoara. în activitatea la handbal, 
există cîteva lucruri de neînțeles. 
Iată numai o parte din ele.

In această regiune, așa după cum 
afirmam mai sus, activează 4 echi
pe masculine în campionatul repu
blican categoria A (Metalul Timi
șoara, ȘtiinLi Timișoara, Metalul 
Reșița și Flamura roșie Jimbolra) 
și două echipe feminine în csmn'o- 
natul republican categoria A (Ști
ința Timișoara și Metalul Reșița). 
In schimb. în campionatul regional 
masculin din cele 11 echrne înscrise 
au rămas numai 9, în timp ce a- 
ceeași competiție, rezervată însă e- 
chipelor feminine, s-a desfășurat cu 
parEciparea a numai 6 formații.

Cît despre campionate raionale, 
asemenea competiții nu există decît 
în raioanele Timișoara, Caransebeș, 
Lugoj și, bineînțeles, in orașul Ti
mișoara. Gravă este situația în ra
ionul Reșița, unde activează două 
echipe de categoria A, una mascu
lină și una feminină și unde nu s-a 
putut organiza un campionat raio
nal. Tovarășii din comisia regională 
de handbal Timișoara cu care ani 
stat de vorbă ne-au cerut să criti
căm raionul Reșița pentru acest 
fapt. Dar comisia regionată ce a 
făcut pentru îndreptarea acestei si
tuații ? Nimic, sau aproape nimic I

Un alt aspect al muncii comisiei 
regionale de handbal Timișoara 
este acela că, de curînd, din iniția
tiva comisiei, în raionul și în ora
șul Timișoara a fost organizat un 
campionat de handbal pentru ju
niori și pitici, întrecere care a cu
noscut un veritabil succes, mai a- 
les prin participare.

Interesîndu-ne dacă și în alte raioa
ne se vor desfășura asemenea com
petiții, ni s-a răspuns că în raionul 
Lugoj se desfășoară, iar în raionul 
Caransebeș se... pare (nu se știa 
precis 1) că s-a încercat ceva...

Ce reiese din cele relatate mai 
sus ? Un lucru foarte important și 
anume că în cadrul comisiei regio
nale de handbal Timișoara există o 
preocupare pentru îmbunătățirea 
activității în această ramură de 
sport, dar că se lucrează în salturi 
și fără o permanentă legătură cu 
toate raioanele. Unele comisii ra
ionale muncesc bine, fără a avea 
sprijinul comisiei regionale, iar al
tele nu muncesc de loc, tocmai pen
tru că nu au sprijinul acestei comi
sii.

Este bine ca în activitatea acestei 
comisii să se producă o cotitură, cu 
sprijinul și îndrumarea comitetului 
regional C.F.S., care nici el nu este 
„străin" de situația în care se gă
sește în prezent comisia regională 
de handbal Timișoara. Aceasta, pen
tru că nu trebuie să uităm că regiu
nea Timișoara este, totuși, o regiu
ne fruntașă în handbal 1

A. G,



țstăzi, pm rundă a campionatului de șah al R.P.R.
Finala campionatului de șah 

11 R.P.R.: — o competiție mult aș
teptată, care în fiecare an slîraește 
un uriaș interes în mijlocul iubito
rilor șahului, și adună în /vuia Bi
bliotecii Centrale Universitare, lo
cul său tradițional de desfășurare, 
un număr impresionant de spec
tatori.

A intrat în obicei, ca înaintea 
unei astfel de competiții să facem 
o scurtă analiză a șanselor prin
cipalilor candidați la titlu. Din 
acest punct de vedere antrenorul
I. Si-lberman ne-a mărturisit că el 
consideră trei din cei 2-0 jucători, 
ca favoriți cu primă șansă la lo
cul întîi: Troianescu, Bălanei șî 
Ciocîitea. Este util să amintim că 
acești jucători s-au perindat. în ul
timii trei ani la șefia campionatu
lui țării. Troianescu a reușit, de 
altfel, performanța unică de a se 
fi clasat pe primul loc în ultimele 
trei campionate ale R.P.R. De 
două ori, însă, barajid cu Ciocîttea 
și respectiv cu Bălanei și Voicu
lescu, : i-a fost nefavorabil, așa că 
abia amil trecut, el și-a adjude-. 
cat, oficial, numele de cel mai 
bun jucător al țării. Recentul suc
ces al doctorului Troianescu in 
turneul internațional de la Erfurt 

iîntărește speranțele numeroșilor 
săi suporteri. Trebuie să arătăm că 
jocul campionului nostru s-a matu
rizat, fiind egal în toate fazele 
partidei. El are numeroase inova
ții teoretice, consemnate în toate 
cărțile de deschidere, realizări ex
celente în jocul de mijloc și fina- 
luri rămase ca model în cărțile și 
manualele de șah. Bălanei are și 
el de spus cuvîntul greu al jucă
torului complet, care posadă atît 
stilul cornbinativ, cît și cel pozi
țional, știe să atace și, mai ales, 
să se apere cu tenacitate. Ciocîl- 
tea, așa cum știm cu toții .este uri 
jucător eminamente combativ, 
de mare talent. Stilul cornbinativ, 
a spus odinioară marele filozof al 
șahului Dr. Em. Lasker, cere însă 
un consum enorm de forțe spiri
tuale și din acest motiv o formă 
excepțională pentru cîștigarea unui 
turneu. Tînărul nostru maestru a 
găsit o astfel de formă în 1952, 
iar anul acesta, în cadrul campio
natului pe echipe și al semifina-

Maestrul internațional Dr. O. Troianescu, campion de șah al 
R.P.R. pe anul 1954, la masa de joc.

Să îmbunătățim necontenit activitatea fotbalului!
(Urmare din pag. 1)

ririle care le revin pe linia pre
gătirii lor sportive, antrenorii pot 
desfășura o activitate care să dea, 
fără doar și poate, rezultate pozi
tive.

La aceste rezultate pot contri
bui, într-o măsură destul de mare, 
și arbitrii cu care antrenorii tre
buie să statornicească o strinsă 
colaborare. Calitatea arbitrajelor 
s-a îmbunătățit, e drept, în ulti
mul timp. Ele nu au atins însă 
nivelul corespunzător posibilități
lor arbitrilor noștri fruntași. Con
tribuția lor la progresul fotbalului 
poate fi importantă printr-o mai 
exigentă preocupare față de îm
bunătățirea pregătirii lor și prin
tr-o justă și uniformă interpretare 
și aplicare a regulamentului de 
joc, în lumina fotbalului modern.

In această privință, sarcini im
portante revin șl comisiilor de fot
bal din țară, cu colegiile lor de an
trenori și arbitri. Comitetele CFS 

^regionale, raionale și orășenești au 
sarcina să angreneze în activitatea 
obștească a comisiilor de fotbal ca

lei, a demonstrat din nou o dis
poziție excelentă, raalizînd partide 
remarcabile.

Fără îndoială că pot avea loc și 
surprize și, mai ales, îrrir-un tur
neu de compoziția acestuia. Oa
meni capabili să producă asemenea 
surprize sînt, fără îndoială. Petre 
Seimeanu, campionul țării în 1943, 
Emil Voiculescu, a! cărui stil li
niștit, pozițional, este foarte efica
ce în turneele lungi. Un cuvînt 
important de spus vor avea tena
cele nostru maestru Gică Alexan
drescu, Emil Crețulescu care s-a 
pregătit cu multă sîrguință pentru 
acest turneu, M. Rădulescu, care 
pentru a 7-a oară consecutiv se ca
lifică in finală, tînărul T. Ghițescu 
și foarte tînărul Alexandru Giirts- 
berger, care la vîrsta de 17 ani 
cucerește dreptul de a se întrece 
ctf cei mai btrfti șahiști ai țării.

Aseară a avut loc tragerea la 
sorii. Concurenții ocupă pe tabel 
următoarele locuri:

1. P. Voiculescu, 2. P. Seimea- 
nu, 3. /. //alic, 4. I. Bălanei, 5. T 
Ghițescu, 6. V. Urseanu, 7. V. Cio- 
cîltea, 8. E. Crețulescu, 9. Dr. R 
Alexandrescu. 10. E. Costea, 11. Al 
Breaza, 12. Dr. O Troianescu, 13. 
Em. Reicher, 14. G. Alexandrescu 
15. D. Drimer, 16. E. Rusenescu 
17 M. Rădulescu, 18. A. Gunsber- 
ger, 19. /. Szabo, 20. S. Samarian 
Astăzi după-amiază, începînd de 
la ora 17, are loc în Aula Bibliote
cii Centrale Universitare prima 
îundă după următorul program: 
Voiculescu-Samarian, Seimeanu- 
Szabo, Halic-Gimsberger, Bălănel- 
Rădulescu, Ghițescu-Rusenescu, Ur- 
seanu-Drimer, Ciocîltea-G. Alexan
drescu, Crețulescu-Reicher, Dr. R 
Alexandrescu-Dr. Troianescu, Cos- 
tea-Breazu. Mîine la aceeași oră se 
desfășoară runda a doua în care se 
întîlnesc: Samarian-Breazu, Voi
culescu - Seimeanu, Szabo - Halic, 
Giinsberger - Bălanei, Rădulescu - 
Ghițescu, Rusenescu-Urseanu, Dri- 
iner-Ciocîltea, G. Alexandrescu- 
Crețulescu, Reicher-Dr. R. Alexan
drescu, Dr. O. Troianescu-Costea.

dre competente, menite să asigure 
o îndrumare justă a fotbalului pe 
întreg teritoriul țării.

..Secretul" în obținerea unor suc
cese și mai mari în domeniul fot
balului, stă în felul în care vor în
țelege să muncească toți factorii 
care au sarcini în această direcție 
și care pot contribui efectiv la pu
nerea în practică > măsurilor pre
conizate de Decizie.

Dar, aceste măsuri vor fi apli
cate și vor da rezultate cu o singu
ră condiție: Comisia Centrală de 
Fotbal să urmărească îndeaproape 
în primul rlnd dacă sînt puse în 
practică și apoi modul în care sînt 
realizate de către colectivele spor
tive și comisiile de fotbal. In acti
vitatea Comisiei Centrale de Fotbal 
s-au constatat in ultimii ani de
lăsări și lipsuri care au făcut ca Și 
alte măsuri anunțate, să nu fie a- 
pli cate. îmbunătățirea activității 
fotbalului impune și o îmbunătățire 
a muncii Comisiei Centrale, ale 
cărei lipsuri trebuie remediate, așa 
cum se cere ți în privința asocia
țiilor și colectivelor sportive. Comi
sia Centrală de Fotbal trebuie să

Două prietene, două atlete renumite: /olanda Balaș și poloneza 
Elsbieta Dunska, discutînd despre săritura în înălțime .

(Foto : Barbara Kirilova — B.T.A. Sofia)

pe apa 
R. Cehoslovace

După întîlnirile de polo 
dintre reprezentativele R. P. R. și 

întîlnirile de polo pe' apă din cad
rul concursului internațional de na- 
tație dintre reprezentativele Repu
blicii Populare Romîne și Republicii 
Cehoslovace att fost așteptate cu 
mult interes, deși exista o diferență 
de valoare în favoarea jucătorilor 
noștri. Din această cauză jucătorii 
reprezentativei noastre s-au socotit 
scutiți de emoțiile premergătoare 
meciurilor tari.

Dar spectatorii care au asistat la 
prima’ întîlnire din cadrul acestui 
turneu — ea de altfel și jucătorii e- 
chipei noastre — au avut totuși emo
ții tarj, către sfîrșitul partidei. A- 
ceasta pentru că de la scorul de 4—1, 
cu cît conduceau reprezentanții noș
tri, oaspeții au avut o revenire pu
ternică, redicînd astfel scorul la 
4-31

Acest rezultat nesatisfăcător pen
tru echipa noastră — care a înre
gistrat succese deosebite în diferi
te întîlniri internaționale din acest 
an _ este explicat în primul rînd 
de o serie întreagă de greșeli de 
ordin felin c.

Ne referim la pasele în „teren", 
care au fost de cele mai multe ori 
fără adresă și care au dat astfel 
adversarilor posibilitatea să întoar
că tot de atîtea ori atacul de par
tea lor, și în al doilea rînd la inefi
cacitatea' șuturilor trase la poartă.

Desigur că scorul acestei întîlniri 
putea fi altul dacă jucătorii noștri 
nu ar fi ratat ocazii clare de gol, 
deși au tras nestînjeniți uneori 
fiind chiar singuri în fața porții.

Firește însă că un „obstacol" în 
realizarea unei victorii mai clare 
l-a constituit (în prima întîlnire) și 
portarul echipei cehoslovace Bocan 
care, în formă excelentă, a salvat 
de multe ori goluri gata făcute.

măsuri orlupte pentru aplicarea 
preconizate, asigurînd dezvoltării
activității generale a fotbaluluiactivității generale a fotbalului 
condițiile necesare: stabilitatea sis
temului de disputare a diferitelor 
competiții, continuitatea desfășură
rii campionatelor și, în primul rînd, 
a campionatului republican, întări
rea autorității antrenorilor în colec
tive, reprimarea la timp și cu toa
tă hvtărîrea a oricărei abateri de 
la măsurile preconizate etc. Poziția 
fermă a Comisiei Centra'e față de 
toate problemele fotbalului nostru și 
cunoașterea exactă a realităților de 
pe teren vor constitui o garanție 
că măsurile de îndreptare vor du
ce la rezultatele dorite.

In scopul îmbunătățirii activității 
generale a fotbalului este necesar 
ca toți factorii care au sarcini în 
acest domeniu — Direcția Jocuri 
Sportive din C.C.F.S., Comisia Cen
trală de Fotbal, asociațiile sportive, 
colectivele sportive, antrenorii, arbi
trii și jucătorii — să depună toate 
eforturile, muncind in așa fel incit 
toate prevederile Deciziei să fie 
traduse în viață în interesul progre
sului fotbalului nostru.

C. Marinescu, unul dintre cei mai 
valoroși juniori ai reprezentativei 

noastre de polo pe apă.

In cea de a doua întîlnire jucătorii 
echipei noastre, ctinoscîndu-și adver
sarul, au reușit să obțină o victo
rie concludentă.

Orientarea tactică mult mai bună 
ca în primul meci, verva de joc deo
sebită, schimburile de locuri care au 
derutat foarte mult adversarul, pa
sele precise și șuturile puternice au 
făcut ca jucătorii noștri să înscrie 
șapte puncte și să primească numai 
trei.

Oaspeții rte-au impresionat îndeo
sebi prin viteza mare cu care acțio
nează în „teren" și prin șuturile lor 
puternice. F.le au fost însă fără adre
să. Pregătirea tactică a cehoslovacilor 
este încă insuficientă pentru a putea 
face față unui adversar care practi
că un joc de polo modern.

Tot în cadrul acestui turneu s-au 
disputat întîlnirile de polo pe apă 
între juniorii celor două reprezenta
tive. Echipa noastră de juniori, for
mată din elemente valoroase, a prac
ticat un joc de polo modern, reușind 
la capătul ambelor întîlniri să-și în
treacă adversarul cu scoruri conclu
dente : 10—2 în prima întîlnire și 
8—2 în a doua. Scorurile înregistra
te — deși mari — nu ilustrează fi
del situația de pe teren, deoarece 
juniorii reprezentativei noastre au 
dominat categoric din primul pînă 
în ultimul minut de joc, au ratat 
multe ocazii de gol, și în plus au 
avut în față un portar valoros care 
a lămurit multe situații dificile.

O contribuție deosebită în reali
zarea acestor victorii au avut I. Bor
di și C. Marmescu care au fost în 
ambele partide excelenți organiza
tori de joc.

Nu putem încheia rîndurile noas
tre fără să subliniem meritele 
celor doi antrenori Vasile Daroczi 
(seniori) și Adalbert Balint (juniori) 
care au pregătit cu multă compe- 

■■ fență cele două reprezentative.
Desigur că meciurile din cadrul 

întîlnirii cu reprezentativele de polo 
pe apă ale Republicii Cehoslovace 
au constituit un bun prilej de veri
ficare a cunoștințelor și posibilități
lor jucătorilor noștri care se vor 
întîlni peste puțin timp cu juniorii 
și seniorii reprezentativei Republicii 
Democrate Germane.

ION OPRESCU

Cu atletîi ranunT la Sofîl)
Timp de trei ziife tramvaiele ca

re dweau spre stadionul „VestL 
Levski" au transportat nenumărațil 
spectatori dornică să urmărească 
desfășurarea întrecerilor din cadrul! 
concursului internațional de atle
tism. Este adevărat că numărul lor 
a fost miaii mic, în raport cu cei 
care au urmărit, de pildă, meciul 
de fotbal, dintre echipele R. P. Bul*  
garia și Anglia (amatori), dar —* 
așa cum mi-a spus Iov. Vracev,. 
Președintele Comisiei Centrale de 
atletism1 — publicul din capitala 
Bulgariei nu a ajuns să cunoască' 
Încă toate frumusețile unui concurs: 
de atletism, așa cum aiu ajuns: 
bucureș tenii, pentru simplu motiv 
că ei nu au avut ipînă acum prile
jul să vadă un concurs de o ase*-  
menea amploare. Dair, de la o zi la 
alta, numărul spectatorilor a fost, 
mereu mai mare și din atitudinea 
lor am putut deduce că acest spori: 
li atrage și că, în orice caz, din 
acest punct de vedere, ediția a 
doua a acestui concurs, care se va1 
desfășura în luna iunie a anului 
viitor, va cunoaște un suoces maî 
mare.

★
Prezența atlețjlor rotnîni la 

startul întrecerilor a fost așteptată 
cu mare interes. Ziariștii din So
fia, ca și numeroși alți iubitori de 
atletism, ne-au pus nenumărate 
întrebări despre Ion Soter, Ton 

7 Opriș, Ilie Savel, dar mai ales 
despre Iolanda Balaș, despre care 
mulți știau că obținuse în capita-» 
la lor două din recordurile ei1 
(1,50 m. în 1951 și 1,66 m. în a*  
cest an). Un fapt destul de grăte 
tor în legătură cu popularitatea de 
care s-au bucurat afleții noștri s-a 
întîmplat în prima zi de concurs,. 
Majoritatea spectatorilor și-au: 
luat locuri cît mai aproape de li
nia de sosire. Cînd a fost făcută: 

■ prezentarea concurenților de la 
înălțime (înaintea fiecărei probe- 
concurenții erau aduși în fața tri
bunei și prezentați publicului), am 
putut vedea că mai mult de jumă*-  
tate dintre cei prezenți și-au pă-< 
.răsit locurile îndreptîndu-se spre- 
tribuna din turnanta stingă- unda
se desfășura această probă. Iar 
după ce Soter și-a efeotuat cele 
trei încercări (din păcate nereuși
te) la 2,00 m., mai mult de o mie 
de spectatori au intrat chiar pe- 
teren, stringînidu-se în jurul re*  
cordm anului nostru.

■Ar
Organizarea tehnică a întrecerii 

a fost destul de bună, mai ales 
dacă ne gîndim și la faptul căi 
gazdele au fost lipsite de expe*  
ri-ența practică a unor astfel de 
întreceri.

Dar, vorbind despre acest ca*  
pitol, nu mă pot opri numai asu*  
pra organizării tehnice, ci trebuie 
să vorbesc și despre organizare; 
în general. Aci intră-, primirea., 
cazarea și masa, vizitele și spec
tacolele. Asupra acestui punct pot: 
face, fărg exagerare, celo maâ.' 
frumoase aprecieri.

•Ar
Un aspect din cefe mai impos*  

tante a fost schimbul de experien*-  
ță. Toți participanții (atleți, an
trenori. conducători și chiar rioî" 
ziariștii) au discutat mult despre: 
atletism, atingînd probleme im
portante. Soter s-a antrenat cu- 
săritorii bulgari; Ioiaada Balaș; 
cu săritoarea poloneză Dunska;: 
aruncătorii de suliță cu Sidlo, dar- 
sub conducerea binecunoscutului" 
antrenor Szelest; Igloi Mihaily le-a 
împărtășit tuturor din experiența 
muncii sate cu recordmanii moiw- 
diali, celebrul trio: Iha ros, Tabor^. 
Roszavolgy etc.

★
înaintea plecării noastre a avuții; 

loc, ca un divertisment, un metil 
de fotbal între echipele de alte" 
tism ațe R.P.R. și R.D. Germane.. 
Meciul, desfășurat după toate „re*  
guliile" chiar pe stadionul Levski: 
a luat sfîrșit cu victoria atlețiior- 
noștri ou scorul de 2—1 (l—OJi. 
Au înscris: Stand șl Stoenescujț 
respectiv K-teinert Arbitrul Eco- 
nomov (R.P.B.) a condus forma*  
ți.fe: R.P.R.: Soter (înălțime) —* 
Dumi-lru (ciocan), Wiesenmayent 
(100 m.), Raica (greutate) — Sa*  
vel (400 m.g.). Zamfir (suliță) — 
Prisiceanu- (100 m.), Stoenescu'. 
(100 m.), Stanei (400 m.g.), O*
priș (110 m.g.)', Dumitrescu (an*  
trenorul de stat). R.D.G.: Balzer,' 
(.antrenor) — Michael (antrenor)!*  
Dittner (400 m.g.), Preusiger (pră*  
jină — Herman (1.500 m.), Manre 
(400 tn.) — Ihlenfeld (lungime), 
Schultz (100 m.), B-atiersfellid (an*  
frenor), Lein (înălțime), Kteinert 
(triplu).

ROMEO VILARA



Rezultatele „Cupei 
*7 Noiembrie” de tenis 

de masă de ia Galați
, Competiția de tenis de masă do- 
itatâ cu „Cupa 7 Noiembrie" care 
is-a desfășurat la începutul acestei 
.săptămîni la Galati a întrunit 14 
echipe masculine și 7 formații fe
minine. La probele individuale 
au luat parte 59 jucători și 16 ju
cătoare. La echipe bărbați și echipe 
lentei victoria a revenit, cu ușurin
ță, echipelor bucureștene Construc
torul și, respectiv, Știința Invăță- 
mînt. De altfel, și în cele cinci pro
be individuale eu ieșit învingători 
tot jucători și jucătoare din Capi
tală. Dintre participants din pro
vincie s-au remarcat jucătorii Petri- 
fălean (FI. r. Alba-Iulia). Leitner 
[(Progresul Rădăuți) și Kalenștein 
{Metalul Brăila)

Iată rezultatele tehnice mai im- 
portante:simplu bărbați: semifinale: 
Reiter — Andronache 3-0, Naumescu 
-— Mircea Popescu 3—1 : finala : 
■Reiter — Naumescu 3—2 (21-10, 
39-21, 19-21. 21-14, 21-15). Simplu 
ifemei: semifinale: Irma Magyari 
«(Știința înv. Buc.) — Teii Gro- 
rpescu (Voința L.M. Buc.) 3—0. 
?Maria Golopența (Știința înv. Buc) 
— Mariana Barasch (Știința Înv. 
’Buc.) 3—1; finala: Maria Golopen- 
Ița — Irma Magyari 3—0 (12,14, 
38), Dublu bărbați : semifinale : 
•Reiter, Popescu — Segal, Anani- 
ghian 2—0, Botner, Ionescu —An- 
dronache, Ploscaru 2—1; finala: 

I,Reiter, Popescu — Botner, Ionescu 
.'2—0. Dublu femei: semifinale: Go- 
■fopența, Magyari — Rusnac, Popa 
‘2—0; Gropescu, Ardelea — Barasch 
ISilbermain 2—0; finala : Golopența, 
’Magyari — . Gropescu, Ardelea 
'2—O.Dublu mixt: finala: Irma Ma- 
■gyari, Botner — Maria Golopența, 
IReiter 2—1 (18-21, 23-21, 25-23). 
'Echipe bărbați: finala: Constructo
rul București — Voința Lemn Mo- 
'bilă București 5—1. Punctul Voin- 
’tel L.M. a fost obținut de jucăto
rul Ananighian care l-a învins pe 
Botner cu 2—0. Echipe femei: Știin- 
ta Invățămînt București — Voința 

’-Lemn Mobilă București 3—0.
V. Pălădescu — A. Schenkman 

corespondenți

Prima etapa
® campionatului de fond 

la călărie
"Țtrgoviște, 11 (prin telefon de la 

(trimisul nostru). Prima etapă a 
■campionatului republican de fond 
11a călărie, desfășurată pe traseul 
’.București-Tîrgoviște, a decurs în 
•cele mai bune condițiuni. Cei 80 
!km. care despart Bucureștiul de 
’Tîrgoviște n-au fost parcurși în 
jnare viteză, ci — așa cum era in- 
•dicat și în regulamentul campio
natului — prima etapă a fost folo
siră pentru antrenarea și acomo- 
■darea cailor în vederea etapei de 
iviteză care va avea loc duminică 
*pe traseul Pitești-București. In toi 
slungul drumului concurenții au cău- 
Wtat să menajeze cît mai mult caii, 
mergînd cu 0 viteză redusă. La 
mijlocul traseului, după aproape 
:șase ore de mers, concurenții au 
fost opriți obligatoriu la Conțești 
lntr-0 haltă de o oră jumătate, 
pentru alimentarea și odihna cai
lor. Apoi, în ordinea sosirilor în 
Conțești, s-a dat plecarea spre Tîr
goviște unde participanții erau o- 
bligați să sosească pînă cel mai 
tîrziu la orele 17.30.

Plecarea din Capitală s-a dat la 
ora 7.30 din dreptul podului Con
stanța, cei 30 de concurenți por
nind în grup compact. După pu
țini kilometri, grupul se resfiră, or
dinea echipelor fiind : Victoria I 
Dinamo Ploești, Victoria II, Re- 

•colta. Dinamo București și Echi
pă Hipică a Armatei. In ordinea 

•aceasta au survenit foarte puține 
modificări pentru că toți concu
renții au înțeles să folosească din 
plin timpul limită pe care îl aveau 
la dispoziție pentru parcurgerea 

■celor 80 km. (10 ore, inclusiv cele 
:90_ de minute rezervate haltei) 
’Primii participant au sosit la Tîr- 
gcviște în jurul orei 16, iar ceilalț’ 
ari ajuns la mici intervale pe du
rata unei ore,.așa că toți concuren- 

țții s-ah încadrat în timpul regula- 
nnentar de mers.

Sîmbătă are loc etapa a II-a pe 
’traseul Tîrgoviște-Pitești (64 km.) 
•cu haltă obligatorie Ta Găești. Și 
această etapă are un caracter de 

iregularitate și antrenament, Ulti- 
ima etapă — Pitești-București — 
\va avea Ioc duminică.

OCTAV G1NGU

Echipa R. P. R. a cucerit un loc bu*  
în ierarhia pentatlonului modern

Campionatele mondiale de pen
tatlon modern din acest an au a- 
vut loc la o altitudine de 900 me
tri, în frumoasa localitate elve
țiană Macolin, situată în imediata 
vecinătate a orașului Bien-Bienne 
(10 minute cu funicularul de la 
Bienne la Macolin). In această e- 
diție a „mondialelor" a fost reali
zată cea mai numeroasă partici
pare (48 de concurenți din 17 țări) 
și totodată cea mai echilibrată și 
mai îndîrjită întrecere (numai 
după ultima probă a putut fi de
semnat campionul mondial indivi
dual).

Țara noastră a participat cu o 
echipă alcătuită din Victor Teodo
rescu și Cornel Vena, prezenți pen
tru a doua oară la un campionat 
mondial, și Viorel Manciu, debu
tant într-o competiție de asemenea 
amploare. Palmaresul nostru inter
național nu ne... recomanda în mod 
deosebit în fața renumitelor for
mații prezente ia Macolin. Cu 
toate acestea, pentatlonișfii noștri 
au oferit din prima zi o mare ..sur
priză", clasîndu-se pe locul II pe 
națiuni în proba de călărie. Perfor
manța echipei noastre a fost mult 
comentată și din acel moment cei 
trei pentatloniști romîni au format 
obiectul unei vii atenții.

Și acum cîteva cuvinte despre 
desfășurarea fiecărei probe în 
parte și despre comportarea repre
zentanților noștri :

Proba de călărie a avut loc în 
localitatea Sand la 60 km. de Ma
colin. (De altfel, una din caracte
risticile organizatorice ale acestui 
campionat a fost că cele 5 pro’>e 
s-au desfășurat în cîteva locali
tăți). La Sand, traseul de călărie 
a fost ales pe un teren foarte acci
dentat, străbătînd în cea mai mare 
parte o pădure .Obstacolele, 30 la 
număr, nu erau dificile prin con
strucția lor .cît prin felul cum 
erau plasate. Dificultatea traseu
lui n-a permis nici unui concurent 
să realizeze standardul de 1000 
puncte, deși caii puși la dispoziție 
de organizatori au fost de bună 
calitate și de valoare omogenă. 
Victor Teodorescu a fost primul 
nostru reprezentant care a intrat 
pe traseu. El a mers destul de 
bine .dar mult prea prudent. 
Foarte aoroape de sosire, la ob
stacolul 28, forțînd întoarcerea ca
lului, a căzut fiind penalizat cu 
85 puncte. Cornel Vena a condus 
calul foarte corect ne obstacole și 
i-a dozat bine eforturile pe întreg 
parcursul. Astfel, el a ocupat un 
loc fruntaș în clasamentul indivi
dual (IX). Cea mai frumoasă per
formanță a realizat-o Viorel Man
ciu care, depășind tracul debutului 
într-un campionat mondial, a mers 
cu multă siguranță, cu curaj, reu
șind să obțină unul din cele mai 
bune rezultate din concurs (clasat 
pe locul V).

întrecerile de scrimă din cea de 
a doua zi de concurs i-au supus 
pe toți participanții la eforturi 
deosebite. Timp de 10 ore, fără în
trerupere, pe cele 8 planșe meta
lice din sălile de sport aie Scolii 
Federale de Gimnastică ți Sport 
din Macolin, concurenții au 'u 
între ei, susținînd fiecare cite 47 
de asalturi. Scrima a cerut nu nu
mai o tehnică foarte avansată, ci 
și o pregătire fizică, morală și de 
voință, dintre cele mai bune Va
loarea aproniată a celor 48 de con
curenți a făcut imposibilă obține
rea unui rezultat de 1000 puncte. 
Numai doi concurenți. elvețianul 
Wetterli și suedezul Haase au 
reușit să totalizeze mai mult de 
900 puncte. Restul au fost eșalo
nați pe un spațiu destul de res- 
trîns de puncte și cu toate că după 
scrimă clasamentul pe națiuni a 
fost mult schimbat, diferența de 
puncte dintre echipe a rămas mică. 
Echipa noastră s-a prezentat mult 
mai bine decît anul trecut Ia Bu
dapesta .totuși inconstanța sa de 
la un meci la altul ne-a costat 
puncte prețioase.

Victor Teodorescu a demonstrat 
o tehnică satisfăcătoare dar și o 
teamă nepermisă de adversar. 
Foarte rar a reușit să-și nună în 
valoare adevăratele sale însușiri, 
întrvcît nu îndrăznea să se apro
pie de adversar. Din această cau
ză acțiunile sale nu au avut fina
litate. iar adversarul i-a descoperit 
cu ușurință intențiile. In schimb, 
Cornel Vena și-a irosit forțele, 
mișeîndu-se prea mult si inutil pe 
planșe si încercînd lovituri fante
ziste. Viorel Manciu a fost cel 
mai slab trăgător al nostru, com- 
portîndu-se mult sub realele sale 
posibilități. A fost rigid, s-a miș
cat anevoie, iar în apărare a fost 
inexistent.

Ca întotdeauna, cea de a treia 
probă, tirul, a jucat un rol hotărî- 
tor în stabilirea clasamentelor de
finitive pe echipe și individual. 
Echipa Uniunii Sovietice, prezen- 
tîndu-se foarte omogenă ca va
loare, a făcut după această probă 

un serios salt spre primul loc, im- 
punîndu-se în special excepționa- 
Iul pentatlonist Salnikov, care 
pînă Ia urmă avea să devină cam< 
pion al lumii. Concursul a fost, în 
general, foarte greu, mai cu seamă 
pentru faptul că organizatorii au 
oferit cîteva „surprize": poligonul 
era orientat spre soare, iar țintele 
apăreau invers decît era normal. 
Și concurenții noștri au fost sur
prinși de aceste elemente inedite, 
dar rezultatele lor au reușit totuși 
să se apropie de cele obișnuit rea- 
lizate.

Ca echipele să se poată întrece 
în proba de natație a fost nevoie 
ca în a patra zi de concurs să ne 
deplasăm la Zurich, unde se găsea 
bazinul acoperit de 50 metri, adec
vat acestei probe. Deplasarea, des
tul de lungă și ca atare anevoioa
să, a provocat întîrzierea începerii 
probei. Suedezul Halle — campion 
olimpic în 1952 — a confirmat va
loarea sa excepțională în această 
probă, fiind singurul concurent 
care a reușit să coboare sub 4 mi
nute pe cei 300 metri (a realizat ; 
3.57.0). Cehoslovacul Vladimir Cer
ny, cîștigătorul de anul trecut de 
la Budapesta și cîștigătorul aces
tei probe la Sibiu cu ocazia întîl- 
nirii R.P.R. — R. Cehoslovacă, a 
înotat 4.06:4, ocupînd locul II. 
După cum ne așteptam, echipa 
noastră s-a prezentat cel mai slab, 

pregătită la această probă. Faptul 
că primii 20 de concurenți au îno
tat sub 4.34:0 și primul romîn, 
Viorel Manciu a „mers" 4.45T, 
dovedește nivelul valoric scăzut 
al reprezentanților noștri. Ca de 
obicei, Teodorescu a executat în
toarcerile foarte încet, Vena a 
înotat ducînd antebrațele prin 
apă, iar Manciu a lucrat foarte 
slab cu picioarele. In rezulta
tele inferioare obținute de noi la 
această probă se reflectă lipsa an
trenorului de înot pe lîngă lotul 
republican de pentatlon modern, 
precum și faptul că în cursul verii 
nu s-au putut face antrenamente 
din cauza apei reci din bazinul de 
la Sibiu. Aceste deficiențe, deși 
erau cunoscute de multă vreme, 
n-au fost rezolvate nici pînă as
tăzi.

Proba de cros a prilejuit o luptă 
pasionantă, mai cu seamă între 
componențTi echipelor S.U.A., Fin
landa, Suedia, R. Cehoslovacă și 
R. P. Romînă. Traseul deosebit de 
greu (cîștigătorul probei suedezul 
Haase — același de anul trecut — 
a realizat un timp mai slab decît 
cel din 1954 de la Budapesta), n-a 
fost un obstacol pentru reprezen
tanții noștri care au mers foarte 
bine (Teodorescu a realizat un 
timp cu 20 sec. mai bun decît cel 
de la Budapesta, iar Vena cu 60 
sec. mai bun) și au ocupat un 
binemeritat loc IV în clasamentul 
pe țări. Pe adversarii noștri di- 
recți — pentatlonistii cehoslovaci 
— i-am întrecut la o mare dife
rență. dar pe finlandezi și ameri
cani n-am reușit să-i depășim, ei 
comportîndu-se, de asemenea, foar
te bine. Excepțional au mers pen
tatlonistii sovietici, care au cîști
gat distanțat proba și și-au conso
lidat locul secund pe întreg cam
pionatul. După această probă, re
prezentantul Uniunii Sovietice, 
Constantin Salnikov a cucerit ti
tlul de campîon mondial, impu- 
nîndu-se drept cel mai constant 
atlet din lume pe aceste cinci dis
cipline sportive.

Echipa R.P.R. s-a clasat pe lo
cul VII, un rezultat superior celui 
de anul trecut, dar mai cu seamă 
meritoriu prin faptul că reprezen
tanții noștri au terminat înaintea 
multor echipe rutinate, dintre care 
reținem Mexicul, campioană pan
americană pe 1955 — Austria, Ita
lia, Anglia, R. Cehoslovacă, Cuba 
etc.

ION MUREȘANU 
antrenor

Progresul ARTA (seniori) și Metalul Energia (juniori) campioane 
ale orașului București la baschet masculin

După cum se știe, la începutul 
săptămînii viitoare se vor desfășura 
la Galați finalele campionatului 
masculin de calificare pentru cate
goria A. Din cele șase formații care 
se vor întrece, cinci erau cunoscute 
după disputarea fazelor interregio
nale. A șasea calificată pen-tru fi
nală a fost cunoscută săptămîna a- 
ceasta, în urma încheierii turneului 
celor mai bune patru echipe bucu
reștene. Pe primul loc s-a clasat 
echipa Progresul Arta (antrenor 
Mihai Nedeff) care a totalizat ace
lași număr de puncte ca echipa Ști
ința Politehnica, dar cu un coșave- 
raj superior. Pe locurile următoare 
s-au clasat Metalul și Constructorul. 
Echipa Progresul Arta va participa 
astfel la turneul de la Galați, care

La Macolin: reprezentanții noștri la un antrenament de tir înainte 
de campionat. In fotografie: Viorel Manciu, Victor Teodorescu și Cor

nel . Vena.

Azi și mâine la Timișoara

Concursul republican de canotaj academic-fond
Azi și mîine, la Timișoara pe 

canalul Bega, vîslașii noștri sînt 
chemați la startuil ultimului maie 
concurs republican de canotaj aca
demic din acest an. La o dată pe 
care pînă acum n-am întîlnit-o 
niciodată în calendarul competiții
lor de canotaj academic cu carac
ter republican, (jumătatea lui no
iembrie) cei mai buna schifiști își 
dispută întîietatea într-o competiție 
inedită: concursul republican de 
fond. Această competiție a fost 
introdusă în calendarul întrecerilor 
din acest an în scopul de a se 
prelungi perioada de pregătire 
competițională, în special pentru 
sportivii fruntași. (De notat că se 
concurează pe reprezentative de a- 
sociație). Dornici de a se prezenta 
cît mai bine în întrecerile de azi, 
și mîine, cei mai mulți vîslași și 
vîșlașe nu ș:-au ,,pus ramele în 
cui" după campionatul republican 
de viteză din septembrie (așa cum 
se proceda în anii trecuți) —— oi pe 
Herăstrău, pe Mureș sau chiar pe 
Bega, — și-au continuat antrena
mentele, axîndu-le pe specificul 
probelor de fond. După cum am 
mai anunțat, în probele masculine 
vor fi parcurși 10 km. iar în cele 
feminine 6 km., împotriva cursului 
apei. O noutate față de obișnui-

A luat sflrșit„CupaSfatului popular" la box
Joi seara a luat sfîrșit populara 

competiție pugilistică „Cupa Sfa
tului popular". Anul acesta, spre 
deosebire de ceilalți ani, au par
ticipat foarte mulți tineri, unii 
fiind chiar la primii pași in acest 
sport. Cu toate acestea, o serie 
dintre ei au avut o comportare 
frumoasă. Merită să amintim pe 
juniorii Marius Ionescu (Cons
tructorul), Cristian Popescu (Me

talul Clement Gottwald) și Coc 
Sandu Ilie (Constructorul) ca și 
pe M. Urlățeanu, campionul de 
juniori din acest an, care a reu
șit să cucerească primul loc la ca
tegoria cocoș. Au fost însă ca
zuri cînd în ring au apărut 
elemente foarte slab pregătite, 
care au produs chiar ilaritate. 
(Ex.: Nicolae Stanciu, Voicu ls- 
trate și Ion Buzelea, toți de la 
colectivul Metalul „Mao-Țze-dun", 
Albert Mantz — Progresul Gos
podării, Apostol Dragomir — Lo
comotiva M. T. N. A-. FI. Oni- 
sie — Locomotiva Grivița Roșie), 
S-au semnalat însă prea multe 

se desfășoară între 15—20 ndiemhrîe 
și la care iau parte: Voința ■ Satit 
Mare, Progresul IMF Cluj, Știința 
Craiova, Voința Iași, Știința Galați.

A. Papaianopol, corespondent

METALUL ENERGIA DIN NOU 
CAMPIOANA DE JUNIORI A 

ORAȘULUI BUCUREȘTI
Echipa de juniori (18—19 ani) 

Metalul Energia a fost înființată în 
anul 1953, iar un an mai tîrziu a 
participat la campionatul orașului 
București, pe care l-a și cîștigat, 
realizînd 12 victorii în cele 14 me
ciuri susținute. Din rîndul jucăto
rilor care au activat acum im an în 
echipa de juniori, cîțiva au fost pro
movați în prima formație a echipei 
care participă la campionatul regio- 

tele concursuri de canotaj acade
mic o constituie faptul că startul 
se dă separat pentru fiecare echi
paj, la intervale de 5 minute. Iată / 
un amănunt interesant, care ridică 5 
noi probleme pentru șefii de ramă, 
care trebu:e să știe să conducă 
echipa altfel decît în întrecerile de 
viteză, în care sînt în „luptă" di
rectă cu adversarul. Dozarea efor
tului va fi decisivă în rezultatul 
întrecerilor.

In program figurează probele 
de simplu, 2+1, 4-ț-l și 84-1 pen
tru băieți și dublu, 4+1 și 8-ț l 
pentru fete. Regulamentul concur
sului prevede că un concurent nu 
poate lua parte decît la o singură 
probă. In afară de OCA și Dinamo, 
care — de cîtva timp — se pre
gătesc chiar la Timișoara, pe 
B?ga, o serie de asociaț j sportive 
sindicale (Constructorul, Metalul 
Flamura roșie. Locomotiva, Pro
gresul) au făcut pregătiri speciale 
cu loturile lor, dornice de a se 
situa cît mai bine în clasamentul 
pe asociații, care se alcătuiește pe 
baza punctajului 6, 4, 3. 2, 1. 
Sportivii timișoreni așteaptă cu 
mult interes această primă compe
tiție eu caracter republican care se 
desfășoară în provincie. • 

neprezentări nemotivate (15), mai 
multe decît în anii precedenți, 
ceea ce dovedește o siabă preo
cupare a antrenorilor pentru edu
carea elevilor lor.

In viitor, antrenorii vor trebui 
să acorde mai multă importanță 
competițiilor cu caracter popular.

(A. I.einer, corespondent).
Iată rezultatele firălei: muscă: 

N. Zagoreanu (Cqnstr.) b.p.A. 
Morăruș (Loc. Gr. Roșie); cocoș: 
M. Urlățeanu (T.D.) b.p. A. En- 
geleiter (Loc. M.T.N.A.); pană: A. 
Drăgan (Pr. I.T.B.) b.p. P. Barbu 
(Constr.); semiușoară: C. Ocnea- 
nu (Flacăra) b. prin neprezentare 
pe Gheorghe Dumitru (Met. 23 
Aug.); ușoară: I. Stanciu (Dina
mo) b.p. M. Albu (Constr.); semi- 
mijlocie: V. Iamandi (Met. CI. 
Gottwald) b.p. C. Mo.-eanu (Fla
căra); mijlocie ușoară: I. Pintea 
(Dinamo) bp. Fr. Szilagi (Con
str.); mijlocie: V. Vlădescu (Di
namo) b.p. Alex. Constantin (Di
namo IX); semigrea: Nicolae Ale
xandru (Met. Electromagnetica) 
b.p. Z. Ciocîrlan (Met. 23 Aug.).

nai. Notăm printre aceștia pe A. 
Novacek, I. Mihăilescu, H. Tursu- 
gian etc.

In acest an ei au fost înlocutți 
cu alte elemente, care împreună cu 
ceilalți componenți au avut o com
portare excelentă, reușind să cîștige 
toate cele nouă meciuri disputate. 
Echipa Metalul Energia a cîștigat 
astfel a doua oară titlul de camoioa- 
nă a orașu'ui București, clasîndu-se 
înaintea echipelor Tînărul Dinamo- 
vist, Progresul F.Bt C.C..A. etc. 
Echipa, care a fost alcătuită din F. 
Eschenazi, C. Petrescu, C. Antimo- 
neanu, C. Teodorescu, I. Ciurescu, 
V. Ooliban, D. Popescu, N. Popescu, 
I. Dumitrescu, O. Tuteș, a fost an
trenată de C. Negulescu, îndrumat.și 
sprijinit de antrenorul Al. Popescu.



Peste puțin timp 
primele starturi 

ale schiorilor
hi timp ce la București, în- 

cepînd de astăzi dimineață, mem
brii comisiei centrale de schi vor 
discuta în conferința pe țară toate 
problemele acestui sport, pretu
tindeni pregătirile în vederea 

noului sezon se desfășoară cu o 
intensitate crescîndă.

Chiar asociațiile sportive, ci
tind în coloanele ziarului nostru 
criticile pe care le aduceam în 
acest sens, s-au grăbit să ne răs
pundă, furriizîndti-ne în același 
timp multe date interesante. Ast-_ 
fel, un delegat al asociației Me
talul a controlat pregătirile schio
rilor din Orașul Stalin. Acolo, 
sub îndrumarea antrenorilor Ion 
Juga și Nieolae Mânu, schiorii co
lectivului se antrenează rte mai 
multe ori pe săptămînă. De ase
menea, există o preocupare se
rioasă în colectivul Metalul din 
Sinaia, unde antrenamentele sînt 
conduse de Const. Ciocoiu. In 
scrisoarea sa, asociația Metalul 
recunoaște că activitatea este mult 
mai slabă la Baia Mare, Reșița 
și Rîșnov. Pentru a remedia a- 
ceste lipsuri asociația a trimis un 
instructor, iar în curînd un teh
nician se va deplasa în centrele 
amintite. Interesantă este și scri
soarea adresată ziarului nostru de 
asociația Știința. Aflăm astfel, 
că asociația a înzestrat cu ma
teriale noi și echipament colecti
vele Știința I.C.F. București și 
Știința Orașul Stalin. In același 
timp, subredacția noastră din Cluj 
ne comunică date în legătură cu 
pregătirile pe care le fac studen
ții clujeni C2re au îndrăgit schiul.

O activitate bogată va avea în 
acest an, în domeniul schiului, 
asociația Recolta. In numeroase 
centre din țară asociația va or
ganiza activitatea schiorilor din 
mediul sătesc, dotînd centrele ea 
material și echipament sportiv, 
angajînd instructori de speciali
tate. Noi am criticat intențiile 
colectivului Recolta din Orașul 
Stalin de a transfera schiori din 
alte asociații — cu toate că re
gulamentul îi dădea dreptul la 
aceasta — socotind că este mai 
potrivit ca acest colectiv, cu teh
nicienii de care dispune, să se 
ocupe de creșterea a noi cadre, 
pregătind elemente tinere.

In sfîrșit, asociația Flamura 
roșie răspunde și ea la articolul 
publicat sub titlul „Pentru rnulți 
schiori iarna e încă foarte de
parte". Aflăm, lucru pe care l-am 
consemnat de altfel și noi, că 
secția de schi de la Orașul Stil in 
activează sub conducerea an
trenorului Vasile Ionescu, antre
namentele desfășurîndu-se de două 
ori pe săptămînă. Am vrea, to
tuși, să cerem conducerii asocia
ției Flamura roșie amănunte în 
legătură cu pregătirile din cele
lalte secții, pentru că ni s-a răs
puns în general, în timp ce noi 
așteptăm precizări.

Ne întrebăm însă ce se întîm- 
plă în colectivele asociațiilor A- 
vîntul, Minerul și Flacăra? Ar 
fi de dorit ca și schiorii acestor 
asociații să urmeze exemplul bun 
al celor de la Dinamo, C. C. A. 
și Voința.

Plata premiilor la concursul Pro
nosport Special din 2 noiembrie și 
la concursul Pronosport Nr. 44 din 
6 noiembrie a.c. continuă mîine 
duminică dimineața la ora 8.

Plata concursului special se va 
face numai la Agenția Centrală 
Pronosport din Calea Victoriei 9, 
iar plata concursului Nr. 44 și la 
agențiile proprii Pronosport din ra
ioanele unde participanții și-au de
pus buletinele.

Depunerea buletinelor Pronosport 
pentru concursul 45 de duminică 13 
noiembrie a.c. se poate face pînă 
duminică cel mai tîrziu ora 13 la 
toate agențiile Pronosport din Ca
pitală.

WUercurl 16 noiembrie, un nou 
concurs special Pronosport. Concur
sul cuprinde 6 meciuri din cate
goria A, dintre care două meciuri 
programate cu pronostic la pauză 
și final precum și 4 întîlniri din 
cadrul campionatului de tineret.

Luni 14 noiembrie 1955, va avea 
Boa Jla Orașul jS/talin, extragerea 
din urnă a premiilor pentru bule-

Mîine, la București, se vor întilni cele mai eficace linii de atac din categoria A : înaintările 
echipelor Dinamo București (cu 39 goluri marcate) și Flacăra Ploești (cu 37 goluri marcate). Iată-le 
în plină funcfiune, în jocurile de duminica trecută: în stînga, atacul dinamovist asaltează poarta lui 
Toma (C.C.A.), silindu-l pe acesta să iasă și să respingă balonul ui mărit de Suru și Nicușor; în 
dreapta, Drăgan (Flacăra) — urmărit de Florescu și Cojereanu (Știința Timisoara), — trage peste Utu 
și înscrie al treilea gol. (Foto: I MIHAICA — București și I. V. IORDACHE — Ploești).

Dinamo București și Flacăra Ploești se intilnesc mîine in campionatul
★

categoriei A la fotbal
Etapă cu jocuri de toate nuanțele, așa poate fi earacterizată în

trecerea de mîine din campionatul categoriei A. Privind programul 
constatăm că alături de partide decisive pentru primele sau ultimele 
locuri, figurează meciuri intre „mijlocașele" clasamentului, care luptă 
acum în scopul obț'nerii unui loc cit mai bun. Din prima categorie, 
„capul de afiș" Dinamo București — Flacăra Ploești — despre care 
ne vom ocupa în mod special — se detașează net, dar o concurență 
serioasă îi fac — cel puțin pe „plan local" — jocurile de la Constanța, 
Cluj și Arad. Intr-adevăr, acolo vor evolua echipe aflate in grea si
tuație în clasament: Locomotiva Constanța, Avîntul Reghin, Locomo
tiva Timișoara, Locomotiva Tg. Mureș. Dacă primele două care se 
întilnesc direct vor căuta să „culeagă" puncte una in dauna celeilalte, 

în schimb Locomotiva Timișoara și Locomotiva Tg. Mureș fac tentative 
de a cîștiga puncte în deplasare, în fața unor echipe redutabile pe 
teren propriu cum sînt Știința Cluj și, respectiv, Flamura roșie Arad. 
După cum se vede, misiuni destul de grele pentru formațiile din zona 
retrogradării care, acum mai mult decît ori cînd, își dau seama de 
adevărul zicalei: „toamna se numără bobocii" (n. r. citește: ...punc
tele) .

La Timișoara, Știința întilnește în Minerul o echipă capabilă să-i 
producă surprize și poate chiar „avarii" în bagajul de puncte, în timp 
ce Progresul București, atentă urmăritoare a primelor două clasate, 
va lupta la Orașul Stalin cu un Dinamo care în ultimele etape s-a 
prezentat din ce in ce mai bine.

La telefon Ptoestiul, 
și... stadionul „23 August”
Pe jucătorii care se vor întilni 

mîine în cea mai importantă între
cere a etapei și... poate a campio
natului nu i-am văzut de loc la 
față dar i-am auzit perfect. Cum ? 
Ați fi priceput de îndată și dvs., 
iubiți cititori, chiar dacă nu ne-am 
fi trădat în titlu : cu ajutorul tele
fonului.

Din primele ore ale dimineții, 
firul ne-a adus de la Ploești cu
vintele lui Gică Petrescu, primul 
nostru interlocutor cu care ne-am 
întreținut în calitatea lui de pri
ceput observator al pregătirilor fă
cute de fotbaliștii Flăcării: „Pre
gătirile nu au depășit cadrul obiș
nuit, ne-a spus el. Jucătorii au fă
cut un scurt antrenament marți, 
iar joi au susținut un meci amical 
cu o echipă locală" '

„Scorul ?“ ne-am interesat noi 
iar Gică Petrescu (care n-a reți
nut - - se Vede — rezultatul) ne-a 
servit cu un răspuns precis :

„Cu mult la... puțin".
Lîngă aparat se afla Zaharia, 

cel care a fost introdus de curînd 
pe aripa dreaptă a Flăcării, și care 
a ținut să spună: „înainte de toate 
doresc să facem un joc bun. M-aș 
bucura, desigur,. ca și eu să mă 
comport bine, justificînd astfel spe
ranțele coechipierilor".

©tanosport

tinele cu ,,O‘* rezultate de la con
cursurile Pronosport Nr. 42 și 43.

PROGRAMUL CONCURSULUI 
PRONOSPORT

Special
Utapa din 16 noiembrie 1955

I. Știința Cluj — Flamura roșie 
Arad (pronostic pauză).

II. Știința Cluj — Flamură roșie 
Arad (pronostic final).

III. Progresul București — Știința
Timișoara (pronostic pauză).

IV. Progresul București—Știința Ti
mișoara (pronostic final).

V. Avîntul Reghin — Dinamo Bu
curești.

VI. Lbcomo-tiva Tg. Mureș — Di
namo Orașul Stalin.

Deși pentru a sta de vorbă cu 
jucătorii dinamoviști nu a fost ne
voie de o convorbire interurbană, 
totuși a trebuit să așteptăm pînă 
să-i putem auzi, pentru că ei se 
găseau pe stadionul „23 August"

Ult>ma etapă iui
Dacă lupta pentru primul ioc în 

cele trei serii ale campionatului ca
tegoriei B s-a încheiat de mult, în 
schimb cursa pentru evitarea zonei 
de retrogradare continuă; ultimei 
etape, programate mîine, îi revine 
sarcina să desemneze echipele care 
vor părăsi categoria 13. Cîteva din
tre ele sînt cunoscute de pe acum : 
Metalul București, Știința Craiova 
(seria I), Metalul Oradea. Metalul 
108, Metalul Arad și Metalul B. 
Mare (seria 11), Dinamo Galați și 
Locomotiva Galați (seria III).

Caracteristica acestei lupte o con
stituie faptul că retrogradarea poate 
fi decisă pînă la urmă de gol- 
avera i.

Intr-adevăr, iată situația din se
ria I. Aici, 22 de puncte nu sînt su
ficiente pentru evitarea retrogradării. 
22 de puncte pot face mai multe e- 
chipe : și FI. roșie Sf. Gheorghe (ca
re inai are de susținut două me
ciuri acasă) și Progresul București 
(cu 3 jocuri restanță) și Flacăra 
Moreni (cu 2 meciuri restanță) ; Lo. 
comotiva Craiova a terminat cam
pionatul cu 22 puncte, iar Metalul 
St. R. Orașul Stalin poate rămîne 
tot cu 22 puncte. In această privin-

VII. Flacăra Ploești — Locomotiva 
Constanța.

VIII. Locomotiva Timișoara — C.C.A. 
București.

IX. Avîntul Reghin — Dinamo Bu
curești (camp, tineret).

X. Locomotiva Tg. Mureș — Dina
mo Orașul Stalin (camp, tineret).

XI. Știința Cluj — Flamura roșie 
Arad (camp, tineret).

XII. Locomotiva Timișoara — C.C.A. 
(camp' tineret).

Meciuri de rezervă:

A Flacăra Ploești — Locomotiva 
Constanța (câmp, tineret).

B Progresul București — Știința 
Timișoara (camp, tineret).

C. Csepeli Vasas — Dorogi Bânyasz
(camp. R.P.U.)..

D. Honved Bp. — Gydri Vasas 
(camp. R.P.U.)

Meciurile de la 1 pînă la B (in
clusiv) se dispută miercuri. Meciu
rile C și D se joacă duminică. 

* ,—

In plin antrenament. Dar... să-i 
dăm cuvîntul lui Ene: „Cred că 
meciul va reveni acelei echipe care 
va ști să-și păstreze mai mult cal
mul, stăpînirea de sine și..., firește, 
celei care va dovedi o mai bună 
pregătire. Nu vreau să fac un sfîr
șit stereotip de declarație, dar do
resc cu toată convingerea ca cel 
mai bun să învingă" .

Iar antrenorui, Angelo Niculeseu, 
a spus : „Privim cu toată atenția 
întîlnirea de mîine și ne-am pre
gătit în consecință pentru ea. Ca 
unul care muncesc pentru îmbună
tățirea valorii fotbalului nostru, 
doresc ca ea să se ridice la înăl
țimea așteptărilor, să corespundă 
unei întreceri dintre fruntașele 
campionatului. Cred că atît jucă
torii noștri cît și cei de la Flacăra 
Ploești nu vor precupeți eforturile 
pentru a realiza aceasta".

După cum se vede lesne, atît Ia 
Ploești cît și la București există 
intenții dintre cele mai bune. Ră
mîne să*  le vedem „materializate" 
mîine, cînd însă și spectatorii tre
buie să contribuie, printr-o atitu
dine corectă, sportivă, la crearea 
unei atmosfere demne de o între
cere atît de importantă pentru 
campionat.

categoria B!...
ță, Locomotiva Craiova este prima 
în dezavantaj: are cel mai slab gol
averaj dintre echipele cu 22 puncte 
sau care pot face 22 puncte.

In seria a Il-a situația este mai 
clară. Ultimele patru echipe din cla
sament au toate cite 19 puncte și 
ar putea să facă maximum 21 punc
te, _ adică tot atîtea cite are și El. 
roșie Cluj. Cum echipa Minerul Lu- 
peni (clasată pe locul 9) are 22 
puncte, înseamnă că Metalul Oradea, 
Metalul 108, Metalul Arad și Meta
lul B. Mare nu se pot salva cu 21 
puncte. Singurul semn de între
bare îl constituie a cincea echi
pă: FI. roșie Cluj are 21 punc
te și poate face 23, cu umil mai 
mult ca Minerul și la egalitate cu 
Locomotiva Cluj (dacă acestea pierd 
mîine). Cum însă și Minerul și Lo
comotiva Cluj joacă pe teren pro
priu, în ultima etapă, înseamnă că 
FI. roșie are cele mai puține șanșe 
mai ales că mîine joacă și în de
plasare, la Cîmpfa Turzii.

In sfîrșit, în seria a IH-a, situa
ția va fi clarificată de jocurile Ști
ința Iași-Locomotiva Galați și Di
namo Bîrlad-Fi. roșie Burdujeni. 
Dacă Știința Iași și Dinamo Bir- 
lad (care au 22 puncte) vor cuceri 
mîine cite un punct, atunci Avîn- 
tul Falticeniț care a terminat cam
pionatul cu 22 puncte) și FI. roșie 
Buhuși (care poate face 22 puncte) 
vor’rămîne definitiv pe locul de re
trogradare. In cazul, puțin probabil, 
că Știința și Dinamo vor pierde 
mîine, iar FI. roșie Buhuși va cîști
ga, ajungînd toate — împreună cu 
Avîntul — la egalitate de puncte 
(22), atunci va decide golaverajul.

In prezent, aceste echipe au urmă
torul golaveraj: Știința 30:32 = 
0,93; Dinamo 30:35 = 0,85 ț Avîn- 
tul 21:30 = 0,70; FI. roșie 32:42 - 
0,75. Deci, Știința și Dinamo ar tre
bui să' piardă . la zero și la dife
rență mare de goluri, iar FI. roșie 
și Avîntul să cîștige ia zero, pentru 
ca acestea din urmă să se poată 
salva prin golaveraj. Ceea ce pare 
foarte puțin probabil.

DE LA COMISIA CENTRALĂ’ 
DE FQTBAL 

Comunicare
Biroul Comisiei Cuitra.e de Fot*  

bal în ședința din 10 noiembrie 
a. c., analizînd desfășurarea ulti
melor patru etape din campionatul 
categoriei A, B și tineret de fotbal, 
a constatat o serie de abateri seri
oase de la disciplina sportivă. Față 
de această situație s-au luat urmă
toarele măsuri:

I. In urma anchetei efectuate s-a 
constatat că la jocul de categorie 
B, Flacăra Cîmpina — Dinamo Bîr- 
lad, disputat la Bîrlad la data de 
16 oct. a. c., ia sfîrșitul jocului ar. 
bitrul principal a fost lovit

Ținînd seama că aceste manife
stări nesportive au avut loc și cu 
ocazia altor jocuri, se suspendă 
dreptul de organizare a competiții
lor de categorie B ale colectivului 
Dinamo Bîrlad, în orașul Bîrlad, 
pînă la terminarea turului de cam
pionat pe anul 1956.

II. La jocul C.C.A. București — 
Dinamo București (tineret), la data 
de 6 noiembrie a. c., pe stadionul 
Dinamo, unii jucători au avut o a- 
titudine necorespunzătoare, influen- 
țînd buna desfășurare a jocului. Ar
bitrul conducător al jocului, din 
lipsă de autoritate și necunoaștere 
a regulamentului, nu a luat mă
suri necesare desfășurării normale 
a jocului, pentru care s-au luat ur
mătoarele măsuri:

a) 1. Rădulescu Alexandru 
(C.C.A.) se suspendă pe timp 
de patru etape.
2. Coiciu Ștefan (C.C.A.) se 
suspendă pe timp de patru 
etape.
3. Jucătorul Neumsveiler Du
mitru (Dinamo București) se 
suspendă de la data de 10 
noiembrie 1955 pînă la 10 
noiembrie 1956 de la orice 
activitate fotbalistică
4. Neumweiler Ion (Dinamo 
București) se suspendă pe 
timp de patru etape.

b) Arbitrul Petrescu Constantin 
(Craiova) se suspendă de a 
conduce jocuri de fotbal de 
orice categorie pînă la termi

narea turuiui campionatului pe
anul 1956.

III. La jocul C.C.A. București-Di- 
namo București, djsputat ia data de 6 
noiembrie a.c., jucătorii mai jos men
ționați, au comis acte de indi cipli- 
nă care au influențat direct normala 
desfășurare a jocului. Față de aba
terile comise s-au hiat următoarele 
măsuri:

Se dă un ultim avertisment jucă
torilor: Toma Gheorghe (Dinamo 
București), Caricaș Alexandru 
(C.C.A.), Szoko Iosif (Dinamo 
București), Tătaru Nieolae (C.C.A.) 
și Munteanu Anton (C.C.A.) pentru 
joc periculos.

Biroul Comisiei Centrale de Fot
bal atrage atențiunea și cere concur
sul tuturor conducerilor secțiilor 
de fotbal și antrenorilor să ia toate 
măsurile necesare pentru buna des
fășurare a întilnirilor in așa fel ca 
pînă la consumarea campionatului 
pe anul 1955 să nu se mai ivească 
noi abateri ale jucătorilor d? la dis
ciplina sportivă.

Biroul Comisiei Centraic de Fot
bal, în interesul desfășurării normale 
a campionatului, va sancționa cu se
veritate orice abateri care contravin 
regulilor de joc și moralei sportive.

Programul jacurilor
Categoria A și tineret (etapa a 

XXII-a): Locomotiva Constanța-A- 
vîntul Reghin (1-1); FI. roșie Arad- 
Locomotiva Tg. Mureș (1-1); Știința 
Timișoara-Minerul Pe'.roșani <0-l); 
Dinamo București-Flacăra Ploești 
(1-1); Știința Cluj-Locomotiva Timi
șoara (1-1); Dinamo Orașul Stalin- 
Progresul București (2-3);. In pa
ranteze, rezultatele din tur ale e- 
chipelor prime.

★
Categoria B (ultim-, etapă). SE

RIA I: Dlnamo 6 București-Loco- 
motiva București (2-2); Locomotiva 
T. Severin-Flacăra Moreni (1-4); 
Progresul București-Știlnța Craiova 
(5-1); FI. roșie Sf. Gheorghe-Meta- 
lul St. R. Orașul Stalin (0-1); Meta
lul Uz. tr. Orașul Staiin-Progresul 
Sibiu (1-2): Știința Bueurești-M'eta- 
lul București (1-2). SERIA II: Pro
gresul S. Mare-Metaiul Reșița (2-1); 
Metalul B. Mare-FlacSra M’ediaș 
(1-2); Locomotiva Arad-Metalul O- 
radea (1-2); Mietalul C. Turzii-Fl. 
roșie Cluj (3-0); Progresul Oradea- 
Metalul 10S (2-1); Minerul Lupeni-
Metalul Hunedoara (0-0); Locomo
tiva Cluj-Metalul Arad (1-2). SERIA 
III: Știința Iași-Locomotiva Galați 
(1-0) Dinamo Bacău-Locomotlva Iași 
(3-1); Dinamo Bîrlad-Fi. roșie Bur
dujeni (1-1); Flacăra Cîmplna-Fl. ro
șie Bacău (1-4); FI roșie Buhușl- 
Flacăra 1 Mai Ploești (1-3); Dinamo 
Galațl-Progresul Focșani (0-1).

★
Campionatul republican de juniori, 

turneul final (penultima etapă): Lo
comotiva Iași-Tînărul Dinamovist I 
București (0-5) șl Progresul Sibiu- 
Știința Cluj (0-6).

*
Cupa Orașelor juniori (finala): 

Giurglu-Cluj la București.



CAMPIONATE REPUBLICANE
TREI INTILNIR5 ECHILl 

BRAȚE IN CAMPIONA
TUL DE BOX PE ECHIPE

Campionatul republican de box 
pe echipe programează azi și mîine 
întrecerile din cea de a IlI-a etapă. 
In Capitală, astă-seară, cu începere 
de la ora 19, în sala Floreasca șe 
întîlnesc două puternice formații. 
Metalul și combinata Progresul-ț-Fl. 
roșie.

Programul are următoarea în
fățișare : muscă: Mircea Mihai 
(P.-I-Fl. r.)-Simion Gheorghe 11 
(M); cocoș: Martin Farkaș (P-+ 
Fl. r.)-Andrei Olteanu (M)', pană: 
Dumitru Prunoiu (P.+Fl. r-)-Matei 
Godc.inu (M); semiușoară: Maximi
lian bi:dl (P.+Fl. r.)-Dănilă Done 
(M-); ușoară: Nicolae Bîrsan (P+ 
Fl. r.)-Grigore Ion (M)i semi'mijlo- 
cie : Marin Ciobanu (P.+Fl. r.)- 
Dumitru Rizea (M); mijlocie ușoară: 
Nicolae Niță (P.+Fl. roșie)-Toma 
Tudor (M); mijlocie: Albert Blank 
(P.+Fl. r.)-Simion Gheorghe I (M)ț 
semigrea: Bătrinu Tănase (P.+Fl. 
r.j-Nîcolae Alexandru (M); grea: 
Octavian Cioloca (P.+Fl. r.)-Vasile 
Mariuțan (M).

Intîlnirea dintre C.C.A. și com
binata Voința+Oonstructorul care 
urma să se desfășoare la Galați, 
va avea loc, din motive tehnice, la 
Brăila. Programul^ complet este 
următorul: muscă: Toma Hie
(C. C A.) — Georgică Popa 
(C.-f-V.); cocoș: Victor Schiopu 
(CCA)-lon Zlătaru (CV); pană: 
Emil Ciștnaș (CCA)-M. Casacopol 
(CV); semiușoară: Gh. Fiat (CCÂ)- 
Mircea Miclăuș (CV); ușoară: Du
mitru Adam (CCA)-Ion Sorescu 
(CV); semimijlocie: Virgil Mitrache 
(CCA)-Iosif Schwartz (CV); mijlo
cie ușoară: Șerbu Neacșu (CCA)- 
Constanitin Ciocan (CV); mijlocie: 
Vasile Tiță (CCA)-Laurențiu Hal- 
magyî (CV); semigrea: Vaieriu 
Galeș (CCA)-Adolf Cristea (CV) ; 
grea ■ Gh. Negrea (CCA)-Vl. C. Ră- 
ducanu (C.V.).
*
î • Biletele pentru gala de
’ astă seară de la „Floreasca”
4 se găsesc în vînzare pînă la 
j ora 16 la casa de bilete din
* Bd. N. Bălcescu (vizavi de 
’ „Dalles”) și de la ora 17 la 
| sala „Floreasca”. Sînt vaia- 
$ bile carnetele roșii, albastre și 
’ negre eliberate de CCFS/CM. 
j

Intîlnirea de la Oradea opune re
prezentativei asociației Dinamo echi
pa combinată Locomotiva+Știința. 
Programul este următorul: muscă: 
Puiu Nicolae (D)-V. Vintilă (L.S.); 
cocoș: C. Gheorghiu (D)-I. Manea 
(LS); pană: Ilie Gheorghe (D)-Eus- 
tațiu Mărgărit (LS); semiușoară:
S. Bogoi (D)-M. Spătarii (LS); 
ușoară: C. Kiss (D)-C, Dumitrescu 
(LS); semimiilocie: N. Linca (DI
AL Stoian (LS); mijlocie ușoară: I. 
Dra~nea (D)-G. Moise (LS); mijlo
cie: V. Vlâdescti (D)-AI. Toth (LS); 
semigrea: Ghețu Velicit (D)-Petre 
Zaharia (LS); grea: D. Ciobotaru 
*(D)-Alex. Ghiță (LS). Conform re
gulamentului, antrenorii au dreptul 
să facă modificări în formațiile a- 
nunțate mai sus pînă la cîntaruf o- 
fic'al care are loc azi.

o CICLISM. — Recent a luat 
sfîrșit competiția pe etape „Cursa 
Dobrogei", care a constituit un bun 
prilej de popularizare a „sportului 
pedalei" în orașele și satele dobro
gene. Iată clasamentul generat al 
întrecerii: categoria curse: 1. Aii 
Aiham (Locomotiva PCA) 6:36,15;
2. D. Munteanu (Loc. PGA) 6:36,45;
3. Ion Avram (FI. r.) 6:51,30. Ca- 
teg. neclasificați: 1. N. Marinescu 
(Loc. PGA), 2.' Ovaniez Tumatian 
(Voința), 3. Marcu Sotir (Voința). 
Categ. semicurse: 1. I. Niculae 
(Voința), 2. Șt. Constantin (Voin
ța), 3. Gh. Boară (Voința).

Cristian Țufuianu, corespondent

• OINĂ. Colectivul sportiv Metalul 
Tudor Vladimirescu organizează în 
cinstea celui de al II-lea Congres 
al P.M.R. o competiție de oină 
la care și-au anunțat pînă 
în prezent participarea lurmătoa- 
re£e echipe : Constructorul, Dina
mo, Metalul, Locomotiva, Progre
sul și Știința. întrecerile se vor 
desfășura mîine pe terenul Metalul

UN PROGRAM DE BAS
CHET DEOSEBIT DE IN
TERESANT IN CAPITALA 

„Centrul de greutate" al etapelor 
de mîine din campionatul categoriei 
A la baschet s-a stabilit la Bucu
rești și aceasta nu pentru că aici au 
loc cinci din cele unsprezece partide 
ci fiindcă meciurile de la București 
concentrează cele mai însemnate 
partide pentru întrecerea din frun
tea clasamentului și chiar pentru 
lupta de evitare a retrogradării: 
jocurile masculine Știința ICF-Dina- 
mo București și Locomotiva PTT- 
Dinamo Oradea sau meciul femi
nin Constructorul Bucureșt'.-Ști- 
ința ICF, etc.

Față de un asemenea examen, pre
gătirile echipelor au fost mult mai 
atente. O vizită făcută zilele trecute 
în „taberele" respective și discuțiile 
cu jucătorii și antrenorii ne-au con
vins de aceasta. Și înainte de a vă 
împărtăși cîteva din impresiile noas
tre, să vă semnalăm și un „amă
nunt", dacă poate fi considerat ast
fel : peste tot se pomenește de efor
tul de a primi dt mși puține punc
te și a marca cît mai multe. Coșa- 
verajul, care a intervenit tot mai 
des în ultimele etape pentru a deter
mina ordinea în clasamente, începe 
să dea tot mai multe griji, atît an
trenorilor cît și jucătorilor.

Baschetbaliștii de la Știința IGF 
au reușit anul acesta, împotriva 
greutăților determinate de schimbă
rile structurale intervenite în lot și 
de pierderea unor jucători foarte utili 
(Zoizon, Kadar, Sarosi) o frumoasă 
performanță, rămînînd mereu în lup
ta pentru titlu, unde s-au impus 
chiar în ultima vreme ca pretend:nți 
periculoși, fn întrecerea aceasta Ști- 
.nța ICF are de trecut duminică un 
obstacol foarte dificil: Dinamo Bucu
rești. Echipa campioană este în ac
centuată revenire de formă și de a- 
ceea studenții sînt deciși să facă 
totul pentru o comportare bună. Ac
centul a căzut, în ultimele antrena
mente, pe dezvoltarea omogenității 
acțiunilor, elementul de bază al for
mației. Am și remarcat, de altfel, în 
meciul cu Constructorul Cluj, că Mi
hai Nedef a făcut un joc mult mai 
puțin personal care a folosit efectiv. 
Adversarii lor de duminică, jucătorii 
de la Dinamo București, au reali
zat în ultimele trei întîlniri victorii 
în jurul a 30 de puncte diferență. In
tr-adevăr, precizia în aruncări a 
crescut eons:derabil, evidențiindu-se 
în această direcție Mihai Răducanu, 
Rari, Cojocarii, Dan Niculesctt care 
alcătuiesc împreună cu Em. Răduca
nu o formație echilibrată. Dar... 
fiindcă există un dar, să-l lăsăm 
chiar pe antrenorul echipei, Al. Po
pescu, să-l exprime: „Echipa Dina
mo „merge" într-adevăr mai bine. 
Dacă jucătorii vor munci în conti
nuare așa cum au făcut-o pînă 
acum, vom putea realiza comportări 
superioare* *.

Tudor Vladimirescu din str. Ostro
vului, începînd de la ora 8.30.
• POPICE: Recent s-a desfășu

rat la Sibiu intîlnirea de popice 
între reprezentativele orașelor Bu
curești și Sibiu. După un joc dis
putat, oaspeții au reușit să cîștige 
la limită cu scorul de 3.838 — 
3.826 popice doborîte. Cele mai 
mari procentaje au fost realizate 
de: Niculaie Leucă, Gheorghe Po
pescu și Traian Mihăilescu de fa 
învingători și Gh. Ghișoiu și Con
stantin Ionescu de la învinși.

— De curînd au luat sfîrșit Ia 
Baia Mare întrecerile unei compe
tiții la care au participat echipe 
din regiunile Cluj, Stalin și Baia 
Mare. După întreceri de un nivel 
tehnic mediocru, cupa pusă în joc 
a fost cîștigată de echipa regiunii 
Cluj la băieți, iar la fete de for
mația regiunii Baia Mare. (R. Bi- 
rof, corespondent),

LUPTE. — Mîine de la ora 10 
se desfășoară la uzinele Semănă
toarea întreceri în cadrul „Gupei de 
Toamnă". Se vor disputa meciurile: 
Știința Invățămînt — Metalul „23 
August", Metalul Semănătoarea — 
Metalul „Mao Țze-dun", Știința 
ICF — Locomotiva. Cîntarul: la 
ora 8.

In... taberele feminine activitate 
febrilă. Atît Știința ICF cît și Con
structorul vor să se prezinte cît mai 
bine pregătite. In consecință, Vasile 
Popescu, antrenorul echipei Con
structorul, ca și prof. Leon Teodo- 
rescu, antrenorul echipei Știința 
ICF, au axat ședințele de pregătire 
pe studierea celor mai puternice 
arme ale adversarelor și pe posibi
litatea de a Ie contracara.

I

La fel s-au petrecut lucrurile și la 
antrenamentele Locomotivei PTT și 
ale echipei CCA și, sperăm și la 
Oradea, Tg. Mureș, CUnj, celelalte 
centre ale țării cu echipe de baschet 
în campionat. Un nou prilej de a 
constata urmările pozitive sau... de
ficiențele antrenamentelor ni le vor 
oferi meciurile etapei de mîine: Con
structorul București-Știința ICF, Lo
comotiva București-Știința înv. Bucu
rești, FI. roșie Oradea-Progresul A- 
rad, FI. roșie Tg. Mureș-Progresul 
Tg. Mureș, Știința Cluj-Progresul O- 
radea (feminin), Știința ICF-Dinamo 
București, Progresul Orașul Stalin- 
Progresul FB București, Constructo
rul Cluj-Știința Iași, Locomotiva 
PTT-Dinamo Oradea, Progresul Tg. 
Mureș-Dinamo Tg. Mureș, CCA-Ști- 
ința Timisoara.

LA VOLEI, ULTIMA 
ETAPA

Cu jocurile ce se vor desfășura 
mîine în țară, întrecerile de volei 
din cadrul campionatelor republica
ne, masculin și feminin, pe anul 
1955 iau sfîrșit.

Această ultimă etapă are o mare 
importanță pentru stabilirea ierar
hiei celor mai bune formații din țara 
noastră. Sînt cîteva partide deosebit 
de interesante, ale căror rezultate 
pot produce modificări esențiale în 
clasament. La fete, de pildă, meciul 
dintre Voința Sibiu și Constructorul 
București hotărăște echipa care va o- 
cupa locul trei. Dacă învinge, indi
ferent de scor, echipa Constructorul 
frece înaintea formației Locomotiva 
București. Rezultatul întîlnirii Pro
gresul Cluj-Voința Orașul Sfalin va 
stabili formațiile clasate pe locurile 
7—8, iar rezultatul meciului Pro
gresul Timișoara-Flamura roșie 
lași va hotărî echipa care va ocu
pa ultimul loc.

Lă băieți, Știința Timișoara și 
Flamura roșie Tg. Mureș își dispută 
o partidă decisivă; învinsa ocupă 
ultimul loc și retrogradează din 
campionatul categoriei A. La Ora
șul Stalin. Metalul trebuie să în
vingă echipa Dinamo IX Bucu
rești pentru ași păstra primul 
loc în ierarhia echipelor provin
ciale, iar la Cluj se dispută un meci 
cu tradiție: Progresul-Știința Arad.

Iată clasamentele înaintea ultimei 
etape:

FEMININ
1. Progr. CPCS Bug.

2. Știința ICF
3. Locomot. Buc.
4. Construct. Buc.
5. Voința Sibiu
6. Dinamo Buc.
7. Progresul Cluj
8. Voința Or. Stalin
9. Prog. Timișoara

10. FI. roșie Iași

18 17 1 52: 8 35
18 16 2 50:15 34
18 11 7 42:27 29
17 11 6 38:30 28
17 10 7 39:32 27
18 8 10 32:39 26
17 6 11 28:37 23
17 8 11 25:42 23
17 1 16 11:49 18
17 1 16 11:49 18

MASCULIN

1. Locomot. Buc. 18 18 0 54:15 36
2. Dinamo I Buc. 13 15 3 49:23 33
3. C.C.A. 18 12 6 44:22 30

4. Progr. ITB. Buc. 18 12 6 44:32 30
5. Met. Orașul Stalin 17 9 8 36:34 28
6. Progresul Cluj 17 8 9 38:37 25
7. Știința Arad 17 7 10 38:41 24
8. Dinamo IX Euc. 17 3 14 24:44 20
9. Știința Tim. 17 2 15 13:48 19

10. Fi. r. Tg. Mureș 17 1 16 14:50 18
UN JOC DECISIV 

IN CAMPIONATUL
DE HANDBAL: ȘTIINTA 

LC.F. — FL. ROȘIE 
JIMBOLIA

Miine, în cadrul campionatului 
masculin de handbal categoria A 
se dispută penultima etapă. Cu 
toate acestea, situația echipelor a- 
menințate de retrogradare nu este 
încă lămurită și poate nici jocurile 
de mîine nu vor aduce ceva nou în 
această problemă.

Facem această afirmație pentru 
că lupta pentru evitarea retrogra
dării este foarte „strînsă" și este 
posibil ca și în ultima etapă, cea 
de duminică 20 noiembrie, să se 
producă ceva ...schimbări. Oricum 
meciul de mîine de la București

De la Comisia Centrală 
de ciclism

In ultima ședință a biroului comi
siei centrale de ciclism a fost alcă
tuit lotul de alergători în vederea 
participării la cea de a treia ediție a 
Turului ciclist al Egiptului, care se 
va desfășura în luna ianuarie a anu
lui 1956. Din lot fac parte: C. Dumi
trescu, L. Zanoni, G. Moiceanu, Ion 
Vasile, I. Constantinescu, Șt. Pore- 
ceanu, Gh. Șerban, R. Klein, V. 
Miknevici, O. Tudose, N. Maxim, G. 
Șandru și O. Bosnyak. Antrenor, AL 
Someșan. Acest lot va începe zilele 
acestea un program special de pre
gătire’în vederea acestei competiții. 

(Știința I.C.F. — FL roșie Jimbo- 
lia) are o mare importanță. In ca
zul unei victorii a studenților, echi
pa Flacăra Ploești, clasată pe lo
cul al 10-lea, intră în „zona de re
trogradare". Aceasta deoarece plo- 
eștenii joacă mîiine la București cu 
Dinamo 6 un meci în care — teo
retic — nu au șanse. Pe de altă parte, 
FL roșie Jimbolia este definitiv 
„condamnată". Dacă, mîine, victoria 
va fi de partea jucătorilor din Jim
bolia lucrurile se complică și mai 
tare, iar pentru echipa din Jimbolia 
se nasc noi speranțe de a rămîne în 
categoria A.

In cadrul etapei de mîine se va 
disputa și un joc de tradiție: Voin
ța Sibiu — C.C.A.

In rest, se mai dispută doar două 
jocuri, deoarece meciul Știința Ti
mișoara — Știința Iași s-a jucat la 
data de 26 octombrie și s-a încheiat 
cu rezultatul de 2—2 (0—2). Iată 
celelalte meciuri de mîine: ORAȘUL 
STALIN: Dinamo — FI. roșie Cis- 
nădje ; REȘ1| A : Metalul — Metalul 
Timișoara.

LOCOMOTIVA GR. RO
ȘIE A TRECUT IN FRUN
TEA CLASAMENTULUI 

CATEG. A LA RUGBI
Ca și întîlnirile din etapele pre

cedente, cele din penultima etapă 
a campionatului republican de rug- 
bi categoria A disputate joi, au 
fost deosebit de dîrze, iar rezulta
tele cu care s-au soldat au avut 
darul să lămurească definitiv si
tuația primului loc în clasament. 
Pînă joi, în clasamentul categoriei 
A conducea echipa Casei Centrale 
a Armatei la egalitate de puncte 
cu Locomotiva Grivița Roșie, dar 
cu un averaj care, practic, nu mai 
era posibil de ajuns. Pentru a-și 
păstra acest loc, Casa Centrală a 
Armatei trebuia să treacă însă de 
Dinamo IX. Or. acest lucru nu s-a 
întîmplat, deoarece dinamoviștii 
jucînd peste așteptări, au con
dus pînă în min. 65 cu 3-0, prin- 
tr-o lovitură de pedeapsă reușită 
de A. Olteanu și au terminat a- 
ceasta partidă la egalitate: 3-3.

Soarta primului loc trebuia să 
fie clarificată în intîlnirea dintre 
Locomotiva Grivița Roșie și Di
namo București. Au învins fero
viarii cu scorul de 6-3 (0-0). In 
acest fel ei au trecut în fruntea 
clasamentului, „cedînd" locul doi 
echipei C.C.A. Ținînd seama de 
faptul că în ultima etapă ferovia
rii au de susținut o întîlnire ușoa
ră, sîntem convinși că nu vor mai 
ptitea pierde primul loc și, deci, 
titlul de echipă campioană a R.P.R. 
Trebuie să arătăm că actuala frun
tașă a clasamentului a reușit a- 
ceastă performanță datorită serio
zității cu care a privit acest cam
pionat, mai ales în a doua parte a 
desfășurării lui și apoi... rugbiști- 
lor de la Dinamo IX care au reu
șit un rezultat de egalitate în com
pania echipei militarilor.

La Timișoara echipa studenților 
din localitate a reușit o frumoasă

ASTĂZI

FOTBAL. — Stadionul Di
namo ora 14,30: C.C-A. — Pro
gresul C.P.C.S. (amical); teren 
Dinamo Obor ora 14,30: Dinamo 
VI — Locomotiva București 
(cat. B.)

ȘAH. — Aula Bibliotecii cen
trale universitare (Piața Republi
cii) ora 17: finala campionatului 
de șah al R. P. R. (runda I).

BOX. — Sala Floreasca ora 19: 
Metalul — Combinata Progresu!+ 
Flamura roșie (campionatul repu
blican).

BASCHET. — Sala Dinamo ora 
I 18,30: Locomotiva București — 
I Știința Invățămînt (feminin), ora 

20: C.C.A. — Știința Timișoara 
(masculin).

ATLETISM. — Stadionul Tine
retului ora 13.30 campionatul re
publican pe echipe.

MÎINE

FOTBAL. — Stadionul 23 Au
gust ora 12,15: Giurgiu — Cluj 
(finala Cupei Orașelor la juniori); 
ora 14,30: Dinamo București — 
Flacăra Ploești (cat. A.); stadio
nul Dinamo ora 9: Dinamo Bu
curești — Flacăra Ploești (tine
ret); ora 10,45: Dinamo Bîrlad — 
Flamura roșie Burdujeni (cat.
B.);  stadionul Ciulești ora 10: 

performanță întrecînd cu scorul de 
6-0 (3-0) echipa bucureșteană Pro
gresul Finanțe Bănci. Punctele în
vingătorilor au fost înscrise de 
Grădină și Argintaru.

Constructorul București a învins 
Minerul Petroșani cu scorul de 
13-3. Intîlnirea dintre Progresul 
Sănătatea și Constructorul Orașul 
Stalin s-a amînat pentru data de 
20 noiembrie.

Duminică, în campionatul cate
goriei A sînt programate jocuri în 
cadrul ultimei etape: Dinamo Bu
curești — Știința Timișoara (teren 
Tineretului II, ora 11.30) ; C.C.A.
— Progresul Sănătatea (teren 
C.C.A., ora 11) ; Constructorul 
București — Dinamo IX (teren 
Constructorul, ora 9.30). La Orașul 
Stalin, Constructorul din localitate 
primește vizita echipei Locomotiva 
Grivița Roșie, iar la Petroșani Mi
nerul va juca cu Progresul Finanțe 
Bănci.

In prima serie a campionatului 
categoriei B se dispută de aseme
nea ultima etapă : Metalul Bucu
rești — Minerul București (teren 
Tineretului III, ora 11); Știința 
București — Constructorul Con
stanța (teren Tineretului II, ora 
9.30) ; Progresul Tecuci — Știința 
Galați; Locomotiva Buzău — Ști
ința Iași.

Tot duminică la Orașul Stalin 
are loc restanța categoriei a doua, 
dintre Flamura roșie Orașul Stalin
— Știința Arad.

Iată clasamentul categoriei A 
înaintea ultimei etape:

1. Loc. Gr. Roșie 17 14 2 1 247: 38 47
2. C.C.A. 17 13 3 1 303: 35 46
3. Dinamo Buc. 17 12 3 2 254: 35 44
4. Constructorul

T.S.P. Buc. 17 12 1 4 200: 36 42
5. Dinamo IX Buc. 17 6 2 9 62: 99 31
6. Progr. Sănătatea 16 5 3 8 38:195 29
7. Minerul

Petroșani 17 4 1 12 54:223 26
8. Progresul F.B. 17 3 2 12 53:195 25
9. Știința Tim. 17 2 3 12 30:131 24

30. Constructorul
Orașul Stalin 10 2 2 12 28:282 22

CAMPIONATUL REPU
BLICAN DE ATLETISM

PE ECHIPE
Astăzi și mîine se desfășoară la 

București și Oradea meciurile din 
cadrul penultimei etape a campio
natului republican de atletism pe a- 

*nnl 1955. La București stadionul 
Tineretului adăpostește două me
ciuri: C.C.A.—Metalul — Vc-ința 
și Locomotiva — Constructorul + 
Flamura roșie — Știința. La Oradea 
are loc meciul: Progresul — Dina
mo — Recolta. înaintea acestei e- 
tape clasamentul general al compe
tiției se prezintă astfel: 1. Dinamo 
24 puncte ; 2. Locomotiva 13 p.
(2854,5:2510,5) 3. Știința (2676:
2429) ; 4. Constructorul + Flamura 
roșie 16 p.; 5. C.C.A. 10 p.; 6. Me
talul 8 p.; 7. Recolta 6 p. (2377:
2581) ; 8. Progresul (2366:2866) ;
9. Voința 2 p. Meciurile din Bucu
rești încep astăzi de la ora 13,30 și 
mîine dimineață de la ora 10,00

Știința București — Metalul Bu
curești (cat. B.); teren Progresul 
F. B. ora 10: Progresul Bucu
rești — Știința Craiova (oat. B.).

RUGBI. — Stadionul Tineretu
lui (teren II) ora 11,30: Dinamo 
București — Știința Timișoara; 
teren C.C..A. ora 11: C. C. A.— 
Progresul Sănătatea; teren Con
structorul ora 9.30: Constructorul 
București — Dinamo IX. Stadio
nul Tineretului (teren III) ora 11: 
Metalul București — Minerul Bu
curești; teren II ora 9,30; Știința 
București — Constructorul Con
stanța.

ȘAH. — Aula BiMioteciî cen
trale universitare (Piața Repu
blicii) ora 17 finala campiona
tului de șah al R.P.R. (runda a 
II-a).

BASCHET. — Sala Floreasca 
de la ora 17,30: Eocbmotiva 
P.T.T. — Dinamo Oradea (mascu
lin) Constructorul București —■ 
ȘtWnța I.C.F. (feminin) Șfîîințn 
I.C.F. — Dinamo București (mas
culin).

HANDBAL. — Stadionul Di
namo, ora 12,30: Dinamo 6—Fla
căra Ploești. Teren I.T.B., ora 
14,30: Știința I.C.F. — Flamura 
roșie Jimbolia.

ATLETISM. — Stadionul Tine
retului ora 10 campionatul repu
blican de atletism pe echipe.



DE CE A STAGNAT ACTIVITATEA LA MOTOCICLISM 
IN CAPITALĂ?

In multe centre din țară există o 
serioasă preocupare de a oferi moto- 
cicliștilor posibilitatea să-și încerce 
forțele în competiții specifice fiecărui 
anotimp. Este știut, de altfel, că în 
lunile de toamnă și chiar iarna, aler
gările în cadrul cărora trebuie an
grenați motocicliștii sînt motocrosu- 
rile și cursele de regularitate și re
zistență. Este bine cunoscută impor
tanța acestor concursuri pentru buna 
pregătire a alergătorilor, pentru o 
cît mai justă folosire a timpului în 
care nu pot fi organizate concursuri 
de viteză. Experiența sportului cu 
motor din U.R.S.S. a constituit în a- 
ceastă direcție un bun îndreptar pen
tru motociclismul din țara noastră.

Comisiile orășenești și colectivele 
sportive din orașele Sibiu, Constan
ța și Craiova au știut să pună în 
practică aceste învățăminte. In tot 
timpul anului ele au asigurat o acti
vitate complexă motocicliștilor lor, 
care, ce-i drept, sînt în număr redus 
și au materiale de concurs slabe. A- 
iergătorii din orașul Craiova au 
participat chiar și la un concurs de 
coastă organizat pe un deal din a- 
proprierea acestei localități. Colecti
vul sportiv Flamura roșie din Sibiu 
a luat asupra sa sarcina organizării 
unui concurs de motocros, a cărui 
desfășurare a avut loc duminică 6 
noiembrie, și care s-a bucurat de 
succes. De asemenea, după cum ne 
relatează corespondentul nostru din 
Constanța, C. Goldenberg, motoci
cliștii din localitate au încheiat de 
curînd disputele din cadrul unei 
interesante competiții de regulari
tate și rezistență, desfășurată în 
stea, de-a lungul a patru etape (pes
te 800 km.). Iată preocupări care 
fac cinste forurilor de specialitate din 
aceste orașe.

Despre comisia metodico-științifică 
din Orașul Stalin

Cu doi ani în urmă, comitetul re
gional C.F.S. Stalin—analizînd pro
blema performanțelor sportive — 
și-a propus înființarea unei comisii 
metodico-științifice de cultură fizică 
cu caracter regional, care să con
tribuie la dezvoltarea calitativă a 
mișcării sportive din regiunea 
Stalin. In acest scop, folosind do
cumentarea oferită de activitatea 
științifică din U.R.S.S., comitetul
C.F.S.  regional Stalin a alcătuit 
un consiliu de conducere al co
misiei, compus din profesori de 
educație fizică, antrenori, medici 
și sportivi de frunte. Activitatea 
noii comisii a avut o serie de lip
suri, inerente oricărui început. In 
primul rînd, consiliul a fost prea 
larg, din care cauză convocarea 
membrilor la ședință era greoaie; 
referatele erau discutate în mod 
formal, fapt care scădea din va
loarea lor științifică.

Dar, această inițiativă a fost în
curajată de serviciul de metodică 
din cadrul C.C.F.S. de pe lîngă 
Consiliul de Miniștri. Mai mult 
chiar, i s-a promis sprijin, promisiu
ne care a rămas însă numai... promi
siune. Oarecum descurajați, mem
brii cabinetului au început să lîn- 
cezească. Acum patru luni observînd 
însă o scădere a calității în mun
ca sportivă, comitetul regional 
C.F.S. Stalin a hotărît ca printr-o 
reorganizare, în care să se țină 
seama de lipsurile observate în 
anii care s-au scurs, să reactivizeze 
comisia. Noul consiliu a fost al
cătuit din: profesorul Țepelea, pre
ședinte, Dr. Iliescu, prof. Virgil 
I.udu, antrenorul Septimiu Sîngeor- 
zan și maestrul sportului Aurel 
Coman. Alcătuindu-se un for de 
conducere mai restrîns, au putut fi 
stabilite sarcini precise pentru fie
care membru al consiliului în lu
mina obiectivelor planului de mun
că întocmit și care cuprinde ur
mătoarele probleme: organizarea 
unor filme tehnico-sportive cu care 
ocazie să se studieze chinogramele 
diferiților sportivi; întocmirea do
cumentației pe probleme (sistem fi
șier); organizarea sistematică a 
schimbului de experiență între an
trenori (teoretic și practic); studie
rea condițiilor și desfășurării pe
rioadelor de pregătire; urmărirea 
statistică a performanțelor sporti
vilor din regiunea Stalin; întoc
mirea unor referate metodico-știin-

Ce se intîmplă însă în Capitală? 
De la încheierea concursului in
ternațional de motocros au trecut 
trei șăptămîni. In acest timp alergă
torii bucureșteni n-au mai făcut ni
mic. In București, cursele de regula
ritate și rezistentă și probele de 
motocros și trial — deși toamna e 
înaintată — sînt total neglijate, ca 
și cum aceste genuri de competiții 
11-ar fi prevăzute în regulamentul 
concursurilor de auto-moto. De alt
fel, în afara probelor de campionat 
și a concursului internațional de 
motocros, motocicliștii bucureșteni nu 
au mai concurat anul acesta la vreo 
altă întrecere de acest gen. Iar re
zultatul dezinteresului vjădit al co
misiei orășenești și al colectivelor 
sportive bticrrreștene s-a văzut acum 
trei șăptămîni la Orașul Stalin, cînd 
alergătorii noștri au obținut rezulta
te nesatisfăcâtoare în fața motoci
cliștilor sovietici, cehi, maghiari și 
chiar a celor chinezi.

Cred oare colectivele sportive din 
Capitală și comisia orășenească de 
auto-moto că și-au făcut datoria față 
de motociciștii bucureșteni? Soco
tesc încheiată perioada competițio. 
nală pe anul în curs? Vor oare ca 
motocicliștii noștri să continue să se 
prezinte slab pregătiți și în concursu
rile internaționale de motocros care 
vor avea loc anul viitor?

Părerea noastră este că forurile 
respective trebuie sâ pornească de 
îndată la organizarea unor probe 
de motocros și trial, în care să fie 
angrenați toți motocicliștii bticureș- 
feni, începători și fruntași, astfel în- 
cît să se poată recîștiga o parte din 
timpul pierdut.

GH. ȘTEFANESCU

Pe asfaltul umed a[ piețelor 
capitalei sovietice, pe pistele im’ 
bibațe cu apă ale stadioanelor, ră
sună în aceste zile dinainte de săr
bătoare pași siguri, ritmici, hotă- 
rîți: sportivii Moscovei, cărora după 
tradifie le-a fost rezervată cinstea 
de a deschide in dimineața zilei de 
7 Noiembrie trecerea solemnă a 
moscoviților prin Plata Roșie, re
petă cu sîrguință marșul sărbăto
resc al părăzii lor.

Da t Aceasta a devenit de-acum 
obicei... Moscova muncitoare, miș- 
cînd spre Piața Roșie in diminea
ța marii sale sărbători, coloanele 
de sute de mii. trimise înainte, cc 
o avangardă solemnă, ca detașa
mentul cel mai avansat al marșu
lui tinereții biruitoare, rîndurile 
strînse, frumos aliniate, ale spor
tivilor Capitalei. Și din revărsarea 
pestriță a mătăsii steagurilor spor
tive, din variațiile ca de caleidos
cop ale culorilor, tn mișcarea com
plicată a coloanelor, in strălucirea 
privirilor tinere și a ztmbetelor 
luminoase, sărbătoarea înflorește în 
toată mărefia de nedescris a fru
museții sale.

Sportul a devenit o trăsătură in
separabilă a vieții noastre de as
tăzi.

In această mișcare irezistibilă 
către o fericire înțeleaptă si dreap
tă, pe care poporul nostru a înce
put-o p'imul tn lume, cu 38 de ani 
în urmă, se aude și pasul măsurat, 
sigur, al milioanelor de sportiv 
sovietici.

Iar în ultimii ani, acest răsu
nător pas sportiv a bătătorit că
rări tot mai largi pentru apropie
rea dintre popoare, centru întări
rea prieteniei sincere, care atrage 
inimile tinere, inimile tuturor oa
menilor cinstiți în care pulsează 
și trăiește speranța unei fericiri 
mari și armonioase a popoarelor.

Steagurile Angliei, Statelor Uni
te. Indiei Republicii Federa'e Ger
mane, Italiei. Franței, Egiptului șl 
ale altor țări au fluturat deia pe 
turnurile stadionului din Moscova 
în zilele marilor întreceri sportive 
cu reprezentativele acestor țări. 
Drapelul nostru purpuriu a fost 
oaspete, și nu odată, in Scandina
via și Liban, pe țărmurile Ocea
nului Indian și pe cheiul învălui) 
în ceață al Tamisei, pe stadioanele 
din Pekin sau Milano. Sportul este 
international prin esență, ca orice 
întrecere creatoare liberă șt cinsti
tă în care nici originea, nici na
ționalitatea, nici starea materială, 
nici protecția sau discriminarea nu 
pot rezolva problema: învinge cel 
mai puternic. Iar calitățile arătate 
in întrecerea sportivă sînt atît de 
edificatoare și expresive, răspund 
attt de convingător imaginii pe 
care și-o face poporul despre omul 
puternic, frumos si îndrăzneț, in
cit limba sportului este tuturor pe 
înțeles. Ea are o gramatică spe
cifică. care atrage milioane de 
inimi tinere: ea are o sintaxă pre
cisă și clară care se sprijină pe 
logica cinstită si puțin complicată 
a măiestriei, agilității, forței șt 
rezistenței: ea are un vocabular 
propriu și uriaș, cunoscut de 
veacuri tuturor celor care prețuiesc 
frumusețea unui trup oțetit șl a 
unor minți sănătoase.

Nu de mult, aflîndu-mă In ca
pitala Romîniei Populare, în Bucu- 
reștiul încălzit încă de un soare 
văratec, am observat că începlnd 
de pe la 7 octombrie translatorii 
noștri și atți tovarăși romlni care 
ne însoțeau, au devenit evident ne
răbdători. priveau calendarul și 
căutau ceva în gazetă. Ei urmăreau 
rîndurile cronicilor sportive, apoi 
scoteau block-notesurile, făceau 
calcule, se priveau îngrijorați. Am 
aflat că motivul acestei animații 
îl constituia întîlnirea echipelor 
reprezentative de fotbal ale Ro
mîniei și Bulgariei, programată la 
București în ziua de duminică S 
octombrie. Iar noi, pentru această 
duminică, aveam cîteva adunări 
importante. Și iată că tovarășii 
romini care ne însoțeau nu au pu
tut să-și ascundă neliniștea, bine
cunoscută nouă, neliniștea „supor
terului" sportiv.

De altfel, îngrijorarea lor s-a 
dovedit neîntemeiată. Din mica 
noastră delegație, alcătui;-! din 
șase oameni, cam două treimi e- 
rau suporteri înflăcărați, astfel că 
au trecut pe loc ia modificarea 
programului de lucru, făctndu-și

—O—
de Lev Kassil

-o—
liberă după-amiazi de duminică. 
Și desigur că la 9 octombrie ne-am 
aflat și noi pe minunatul stadion 
bucureștean „23 August", unindu- 
ne glasul cu al celor 100.000 spec
tatori, cînd prima minge s-a oprit 
in plasa porții ech’pei Bulgariei. 
Era foarte greu să rărnîi pe po
ziția „observatorilor" neutri inter
naționali în această uriașă cupă a 
stadionului, fierbind de emoție și 
nerăbdare. Cu atît nuii mutt, cu 
cit spre nemulțumirea prietenilor 
noștri bucureșteni, fotbaliștii bul
gari au reușii în ultimele minute 
ale jocului să înscrie golul ega
lizator în poarta fotbaliștilor ro
mini...

Peste o săptămînă, aflîndu-mă 
tn capitala Regiunii Autonome Ma
ghiare din Republica Populară 
Romină, în minunatul și pito

rescul oraș Eg. Mureș, m-am 
putut convinge din nou cit de in
ternat onal este graiul sportului. 
La mine, în camera de hotel ve
nise cu tot inventarul necesar, un 
frizer, înainte de a începe prelu
crarea fizionomiei mele, cu pămă- 
tuf, săpun si brici el m-a privit 
îndelung și pătrunzător. căutînd 
să-mi stabilească profesia. Dezilu
zionat. probabil, că spre deosebire 
de alți doi membri ai delegației, 
eu nu sînt academician el era 
gata să accepte și titulatura de 
profesor. Dar în acest moment, 
dintr-un gest involuntar. In spa
tele meu. de pe masă, o imensă 
vază de cristal tn care aranjasem 
un buchet de gladiole proas pete, 
oferite la gară de ospitalierii locui
tori ai orașului abia t$i mai ținea 
echilibrul. Văzînd tn oglindă vaza 
care era cît o-aci sâ cadă la Pă- 
mînt. am avut timp să mă întorc 
și singur nu știu cum. prin'.r-un 
salt acrobatic am prins obiectul de 
cristal.

— Portar! exclamă entuziasmat, 
frizerul meu.

Nu voi ascunde că am fost flatat.
— O! Sport, fotbal, rostea lucră

torul. indreptîndu-mi șervetul care 
se desprinsese la spate. Apoi 
mă privi atent șt am întrezărit în 
ochii lui strălucirea familiară a 
oricărui iubitor de sport.

— Maghiar! — spuse el, lovin- 
du-se cu palma în Diept. — Un- 
garski fotbal. saviețki fotbal, con
tinuă el și aruneînd pămătuful tn 
ceașcă, îmi arătă degetele arătă
toare ■ ..unu — unu"

Intr-o clipă înțelesesem totul. 
Era vorba despre recentul meci de 
la Budapesta dintre echipele re
prezentative ale U.R.S.S. și Un
gariei, încheiat după cum se știe 
cu acest scor de ..unu’ — unu’" 
adică 1-1.

Am răspuns vesel:
— Pușkaș, Kocsis. Hktegkuti, 

Bozsik, Buzănszki, Buday...
Am enumerat pe toți cunoscuții 

fotbaliști maghiari. Frizerul mă 
privi cu adorare, apoi ieși din. ca
meră și peste o clipă se întoarsi 
cu un tovarăș. El mă imploră si 
repet cele spuse puțin mai înainte. 
Am făcut cu plăcere aceasta șl en 
tuziasmul deveni de nedescris.

— Soviețki fotbaler, maghiarski 
fotbaler, extra clas, prima — stri
gau ambii frizeri. Am fost băr
bierit cu o viteză uimitoare, uns 
cu cele mai fine creme de obraz 
și parfumat cu colonia cea mai 
mirositoare. Apoi, cînd mă urcam 
tn mașină, mi-au ajuns la ureche 
vocile lor, cunoscute.

— Ungarski fotbal, soviețki fot» 

bal — unu' — unu', extra cias 
prima! Olimpiada! Melbournel Fi
nal!

Totul era clar. Acum, se vor
bea despre viitor, despre Olim
piada din Australia, despre meciul 
final din cadrul turneului olimpic.

Nu s-ar putea spune că deși 
vorbeam limbi diferite nu ne-am 
înțeles pe deplin. Nici nu-i de mi
rare, căci foloseam , vocabularul 
sportiv.

Cînd în ultimele zile ale luna 
octombrie ne întorceam acasă, în 
avionul, sosit de la Sofia, se afla 
un bulgar înalt și lat în spate. Și 
abia decola avionul de pe aero
portul din București cînd am Ș‘ 
aflat că tovarășul nostru de drum 
merge la Moscova, pentru meciul 
U.R.S.S. — Franța, în cadrul că
ruia urma să îndeplinească func
ția de arbitru de tușă. Și din nou, 
în cabina aparatului de zbor, a 
început o discuție în stilul lui 
„unu’ — unu’" doar că se vor
bea despre recentul meci dintre e- 
chipele Romîniei si Bulgariei la 
care asistasem.

...Mingea este rotundă, spun fot
baliștii experimentați cînd li se 
cere să pronosticheze rezultatul 
cutărui sau cutărui meci. Da, este 
rotundă, această minge tare și e- 
lastică iar astăzi ea se rostogo
lește în toate părțile peste fron
tiere și meridiane, adunînd tn ju
rul ei pe terenul de gazon, tine
retul diferitelor țări. Oamenilor 
care nu au legături cu sportul le 
vine greu să înțeleagă cum ooțt 
să te împrietenești cu cei Pe care 
vrei să-i învingi... Desigur nimeni 
nu ascunde că oricîț de priete
nești a' fi relațiile intre sportivi, 
tn momentul cînd înceoe întrece
rea. fiecare caută ca victoria să 
fie de partea lui. Parcă trebuie să 
mai subltniem cit de mult ll pre

țuim și-l stimăm pe Emil Zato- 
pek I Dar cum să ascundem oare 
că am dor- din toată inima ca 
toate recordurile lui să fie bătute 
de Rut al nostru? Privim cu en
tuziasm la energicii și măieștril 
fotbaliști ai Ungariei Populare șt 
primim cu respect rezultatul de e- 
galita'.e, care survine pentru a 
doua oară tn tntîlnirile primelor 
noastre reprezentative Dar firește 
ne ar fi bucurat mal mult un alt 
raport de goluri marcate ș primite, 
cu avantaj de partea noastră Spec 
tatorul nostru sportiv este recunos
cut drept cel mai bun șt, indis
cutabil, ce! mai obiecții din lume. 
Ca un cunoscut nretuitor w spor
tului el aplaudă golurile înscrise 
în poarta noastră. Dar. el dorește 
pătimaș victoria sportivilo- săi șt 
trăiește intens fiecare moment al 
întrecerii de pe stadion. Fără a- 
ceasta nici n-ar exista sport căci 
sportul este tendința irezistibilă 
spre victorie, care ascunde tn ea 
nobila pasiune a perfecționării.

Noi am curățat sportul de orii*  
urmă de tină, care în țările capi
taliste se infiltrează tn viața. în 
soarta și evoluția sportivilor. Jo
cul intereselor financiare, otrava 
dopingului, zgomotul asurzitor al 
reclamei — toate acestea sînt com
plet străine sportului din țara 
noastră. Noi ducem disputa sporti
vă tn graiul răsunător al întrece
rii creatoare, cu toți acei care nu 
refuză tntîlnirile cu maeștrii noș
tri, pe terenurile și pistele stadio
nului. Și, priviți, cu cită călduri 
se intîlnesc tn strînsoare puternice 
miinile boxerilor, care, cu cîteva 
clipe înainte, trimiteau lovituri pu
ternice și fulgerătoare. Cum se 
schimbă după fluierul arbitrului 
disputele luptătorilor, tn îmbrăți’ 
șări amicale... Cum părăsesc te
renul, umăr la umăr, braț la braț, 
fotbaliștii a două țări, care puțin 
mai înainte nu vroiau să cedeze 
unul altuia nici o palmă din tere
nul de gazon, nici o atingere de 
minge.

țifice pentru colegiile de antrenori; 
urmărirea din punct de vedere me
dical a sportivilor fruntași.

Corespondentul nostru regional, 
Al. Dincă, ne mai informează că 
membrii comisiei au început tradu
cerea în fapt a planului de mun
că, dar această activitate a durat 
numai pînă la o inspecție a servi
ciului de cercetări științifice din 
C.C.F.S. Cu prilejul acestei in
specții, a fost dat ca exemplu de 
organizare și alegere a obiective
lor comisia metodico-științifică din 
Ploești, despre care se știa că își 
bazează activitatea pe obiective or
ganizatorice. Această apreciere, care 
a fost interpretată drept sfat, ca 
și faptul că cei care au efectuat 
inspecția au promis membrilor co
misiei că vor trimite instrucțiuni a- 
supra modului în care vor lucra, 
a făcut ca membrii comisiei metodi- 
co-științifice din Orașul Stalin 
să-și întrerupă activitatea în aștep
tarea noilor instrucțiuni. Însuși co
mitetul C.F.S. al regiunii Stalin 
nu a mai insistat asupra îndepli
nirii planului de muncă și a aștep
tat și el instrucțiunile. Acestea au 
venit e drept, mai tîrziu decît se 
aștepta, astfel că activitatea comi
siei a sistat. Noi însă considerăm 
că membrii comisiei metodico-știin- 
țifice din Orașul Stalin nu au 
procedat în modul cel mai just a- 
tunci cînd au renunțat la îndepli
nirea obiectivelor. Faptul că in
strucțiunile nu au venit decît cu 
întîrziere dintr-o lipsă a serviciului 
de cercetări științifice din C.C F.S. 
nu poate constitui un motiv, mai a- 
les că inspecția efectuată avea un 
rost bine definit și anume de a con
trola activitatea tuturor comisiilor, 
pentru ca după aceea să se traseze 
o linie unitară, să se dea indicații 
precise asupra modului de organi
zare. De altfel, instrucțiunile au fost 
trasate verbal și scris la începutul 
lunii octombrie, cînd președinții co
mitetelor regionale C.F.S. au fost 
chemați în Capitală, primind in
dicații precise asupra viitoarei ac
tivități a comisiilor.

Acum, cînd există un regulament 
de organizare și funcționare, cînd 
comitetele regionale sînt lămurite 
asupra scopului acestor comisii 
considerăm că nu mai sînt posibile 
interpretări și întreruperi în activi
tate. De aceea, așteptăm să vedem 
o activitate intensă, organizată șî, 
bineînțeles, rodnică a comisiei meto- 
dico-științifice de la Orașul Stalin 
ca și din celelalte orașe din țară 
unde funcționează astfel de comisii,

Căci așa se termină disputa 
sportivă cinstită și începe apro
pierea sufletească care naște prim 
tenia!

Moscova, 5 noiembrie 1955.

Din „Sovetskii Sport"



Azi încep Campionatele 
de tenis ie masă ale Ita iei

MILANO 11 (prin telefon). — 
După patru ore de zbor, delegația , 
jucătoarelor și jucătorilor de tenis < 
de masă a R.P.R., plecată în cursul 
dimineții de miercuri din Belgrad 
spre Milano, a pbposit pentru scurt 
timp la Ziîrich, în Elveția. Apoi că
lătoria a fost continuată cu trenul 
și după aproape șase ore, trenul pur- 
tînd pe sportivii romîni a ajuns sea
ra la Milano. Aci sportivii noștri au 
fost întîmpina'i de reprezentanți ai 
Federației italiene de tenis de masă 
și de delegați ai organizatorilor.

Joi dimineața Angelica Rozeanu, 
Ella Zeller, Matei Gantner, Tiberiu 
Harasztosi și Paul Pesch au fost in
vitați să se antreneze în sala socie
tății municipale de electricitate din 
Milano, unde sportivilor noștri li 
s-a făcut o primire foarte frumoasă. 
Ei au fost solicitați să facă în a- 
ceastă sală cîteva meciuri demon
strative în cursul zilei de luni sau 
marți.

Vineri după-amiază reprezentanții 
tenisului de masă din R.P.R. la pri
ma ediție a campionatelor interna
ționale de tenis de masă ale Italiei, 
au făcut un nou antrenament de 
data aceasta chiar în sala Institutu
lui Gonzaga unde va avea loc com
petiția.

La campionatele internaționale de 
tenis de masă ale Italiei care- încep 
sîmbătă la Milano și-au anunțat par
ticiparea jucători și jucătoare cu re
nume ca Amouretti, campionul Fran
ței, compatriotul său, Rene Root- 
hooft, Gabrici ..și Barlovici (Iugo
slavia), suedezii Mellstroem și Oes- 
terholm, Urchetti (Elveția), soții Ro
land (Belgia), campioana Franței 
Christiane Watel, Freville etc.

La proba de simplu bărbați, att 
fost fixați capi de serie Amouretti 
și Roothooft. In sfertul de tablou a 
lui Amouretti se află elvețianul Ur
chetti. învingătorul din acest sfert 
se va întîlni în semifinală cu învin
gătorul din întîlnirea Harasztosi — 
Barlovici. Roothooft va întîlni în 
sferturi de finală pe cîștigătorul par
tidei Pesch — Mellstroem, învingă
torul urmînd apoi să primească re
plica, în semifinală a învingătorului 
meciului Gantner — Gabrici.

La simplu femei., Angelica Rozea
nu va întîlni pe Freville (Franța) 
și în semifinală pe învingătoarea 
meciului Ciovic — Anna Grippa 
(Italia). In cealaltă parte a tablou
lui, Ella Zeller va juca probabil în 
semifinală cu cîștigâtoarea partidei 
Watel — Roland.

La proba de dublu femei au fost 
date următoarele cupluri favorite: 
Angelica Rozeanu — Ella Zel'.er, 
Watel — Frevil'e, Ciovic — Roland 
și Caneva — Colombo.

Prime’e jocuri încep astăzi după- 
amiază cu probele masculine, iar 
meciurile feminine se vor desfășura 
abia mîir.e, cînd se termină, de alt
fel, întreaga competiție.

Iln ul.imul număr al revis

tei americane „Smatch” — or
ganul federației americane de 
volei, a fost publicat un arti
col în care sînt descrise pe 
larg condițiile în care s-a des
fășurat turneul de volei din ca
drul Jocurilor Panamericane 
din Mexic. La turneu au par
ticipat 7 echipe: Brazilia, 
S.U.A., Honduras, Mexic, An- 
tile, San Domingo și Vene
zuela. In finală, echipa S.U.A 
a dispus de Mexic cu 3—2, 
dar în cadrul turneului femi
nin, Mexicul și-a luat re
vanșa, dispunînd de echipa 
S.U.A. Turneul s-a desfășurat 
conform regulamentului F.I.V.B. 
Despre întîlnirea finală, vice
președintele federației de volei 
din S.U.A., Goddaert, sorie: 
„In seara intîln’rii finale, sala 
era arhiplină. In timpul încăl
zirii jucătorilor, publicul a 
rupt cordoanele poliției și oa
menilor însărcinați cu ordinea 
în fața sălii și a pătruns înă
untru pe uși și ferestre. Pen
tru a face ordine și a putea 
începe jocul s-a recurs la folo
sirea gazelor lacrimogene, Nu 
trebuie să adaug că infringe - 
rea echipei Mexicului n-a ră

Cortina D'Ampezzo își așteaptă oaspeții 
care se pregătescV cu toată sirguința

La Cortina D’Ampezzo, odată 
ou primii fulgi care au acoperit 
cu albul lor crestele înalte ale 
Dolomiților, au fost inaugurate 
noile instalații printre care și 
zvelta trambulină „Italia". Silue
ta ei albă răsare deasupra silnici
lor, în mijlocul pădurii de brazi, 
în mijlocul unuii peisaj de toată 
frumusețea. In aceiași timp, în bi
rourile Comitetului de organizare 
a celei de a Vll-a ediții a Jocu
rilor Olimpice de iarnă, listele de 
înscriere sînt completate eu noi 
nume. Pînă acum și-au anunțat 
participarea 37 de țări, ultima 
Înscriere primită fiind cea a Liba
nului, cu o echipă de 17 schiori. 

Totodată, la Chamoniix, în Fran
ța, la Cervinia, în Italia, la Zuer- 
sersee, in Austria, ca și in Finlan
da, Suedja și în alte părți ale 
globului, participanții la jocuri 
sînt în plină pregătire. Schiorii 
francezi au fost mai în’ii în can
tonament (octombrie) Ia Institutul 
Național de Sport, unde și-au de- 
săvîrșit pregătirea fizică, iar acum 
un lot foarte numeros se pregă
tește la Chamonix. Cum pentru 
a găsi pante cu zăpadă ei trebuie 
să urce aproape 40 minute pe jos. 
concurenții la probele alpine își 
vor continua pregătirile la Cer
vinia. Antrenorul coborîtorilor și 
slalomiștilor este cunoscutul Ja
mes Couttet, care a renunțat la 
participarea la jocuri pentru a se 
ocupa de cei tineri.

Și schiorii austrieci se 
țese cu intensitate 
piadă. De curînd, ei au început 
un nou cantonament la Zuersersee 
sub conducerea lui Othmar 
Schneider — la bărbați — și Her
bert Heiss — la fete. Este intere
sant că în timp ce se aflau în 
primul cantonament la Schiellen- 
heim, băieții au format o echcpă 
de fotbal care a jucat pe stadio
nul Wacker, în fața a 10.000 spec
tatori, cu echipa ziariștilor. Echi
pa schiorilor, cu Christian Pravda 
— aentru atacant, Ernst Oberei- 
gner — stoper, Toni Seiler — in
ter stingă, Anderl Mol'erer — in
ter dreapta și Toni Spiss — ex
trem stingă, a Învins cu 5—1. 
„Meciurile de fotbal — au decla
rat antrenorii — ne ajută să de- 
săvîrșim pregătirea fizică, iar re
țeta realizată este utilizată 
tru pregătirea schiorilor în 
rea Jocurilor Olimpice".

In Norvegia, 94 schiori

pregă- 
pehtru Olim-

pen- 
vede-

șî-au

Turneul internațional

început și ei pregătirile, iar re
prezentanții Australiei la jocurile 
Olimpice de iarnă au plecat acum 
ciieva ziile spre Europa.

Dar chiar la Cortina antrena
mentele se desfășoară în plin. 
Sportivii italieni, care vor parti
cipa la concursurile de patinaj 
artistic, se antrenează pe stadionul 
de gheață de aci încă din luna 
iulie. Probabil că nu peste multe 
zile viteziiștii vor putea fi văzuți 
pe gheața lacului Misurina. Des
pre gheața acestui lac, care va 
găzdui întrecerile de patinaj vi
teză, se spun lucrurile cele mai 
bune. Cu un an în urmă specia
liști sovietici, împreună cu renu
mitul campion Iutii Sergheev, 
s-au putut convinge de aceasta 
Ei au venit la Cortina ăducind 
un mic aparat format din două 
patine legate de o bară metalică 
și pus în mișcare mecanic. Acest 
mic aparat obținuse „performan
ța" de 8 metri pe pista de gheață 
de la Davos, și același rezultai 

la Moscova. La Alma Ata „per
formanța" sa ena’ de 13,50 m. Pe 
lacul M'isurina, un nou record: 
16,50 m. iar la unele ore ale zilei 
chiar 23 metri. De altfel, Ser
gheev, fără o aclimatizare preala
bilă pe acest patinoar, a acoperit 
500 m. în 40,9 sec., apropiindu-sr 
cu 1/10 sec. de propriul său record 
stabilit la Alma Ata. Lacul Misu- 
rina este situat la o altitudine de 
1750 m„ are o lungime de 8(M) m.

• și o lărgime de 300 m. Adînci- 
mea sa maximă este de 18 m. iar 
potrivit analizelor făcute de ace
iași specialiști sovieticii, apa la
cului este foarte pură avînd un 
procent infim de calcar, ceea ce 
dă o gheață excelentă. Fără în
doială că performanțele superioa
re care se pot obține aci se dato- 
resc, în primul rînd, apei lipsite 
de calcar și desigur altitudinii la 
care es'e situat lacul în miilocul 
unei păduri de brazi foarte înalți, 
și la adăpostul muntelui, astfel 
că violurile cele mai puternice a- 
bia se fac simțite aci. Intense pre
gătiri se fac și pentru turneul de 
hochei al Jocurilor OFmpice. Ho- 
cheiștii suedezi au și jucat la Pa
ris, avînd ca adversari pe cana
dienii din Europa in timp ce nu 
peste multe zile echipa Canadei 
pentru J. O. va debarca și ea in 
Europa. Ca și anul trecut, aceas‘3 
formație este întărită cu mai 
multi nrofesionis’i.

Turneul international de șah de 
la Zagreb, care reunește un număr 
important de jucători de primă 
valoare din lume, se apropie de 
jumătate. O formă constantă ma
nifestă marele maestru sovietic 
Smîslov. El a cîștigat în runda a 
7-a partida cu maestrill iugoslav 
Udovcic, care a cedat în poziția 
de întrerupere. In runda a 8-a 
Smîslov l-a întîlnit (cu negrele) 
pe maestrul Filip, calificat după 
cum se știe, în turneul candidați- 
lor la titlul suprem. Șahistul ceho
slovac a opus o vie rezistență, reu
șind să obțină un rezultat de ega
litate. Cu același rezultat a luat 
sfîrșit partida Fuderer — Rabar.

mas urmări. Arbitrul
Specht a fost „bombardat" cu 
sticle de Coca-Cola. Timp de 
o oră voleibaliștii americani 
nu au putut părăsi sala, iar ar
bitrul a reușit să scape de fu
ria spectatorilor travestit în 
mexican, îmbrăcind un sombre 
ro uriaș și punîndu-și ochelari 
de soare. Anul viitor, federația 
mexicană vrea să trimită la 
campionatele mondiale de Ia 
Paris echipa sa reprezentativă. 
Am dori însă, ca odată cu e- 
chipa să nu facă deplasarea 
și... înflăcărați! ei suporteri”.

După cum se știe, jucătoarea 
americană de tenis, Maureen 
Connolly, a suferit nu de mull 
un accident, fiind lovită de ca
mionul unei societăți de ci 
ment. Lucrurile nu s-au oprit 
aici. Maureen Connolly a dat

Stadionul de gheață de la Cortina D’Ampezzo.

Trifunovic l-a întrecut pe Karakla- 
jici, Gligoric pe Bertok, iar O’Kelly 
pe campionul S.U.A. Bisguier. Pri
ma victorie în turneu a obținut-o 
Ivkov în dauna lui Barcza. Tînă- 
rul maestru bulgar Minev l-a în
vins pe Matanovici, iar Dickstein 
a cîștigat la Udovcic. După opt 
runde, clasamentul este următo
rul : I. Smîslov (U.R.S.S.) 6 p.;
2. Trifunovic (Iugoslavia) S'^p.;
3. O’Kelly (Belgia) 5 p.; 4—5.
Dickstein (Austria), Gligoric (Iu
goslavia) 4‘/2 p. (1) ; 6.
(R. P. Bulgaria) 4’/2 p.;
Gheller (U.R.S.S.), Milic (Iugo
slavia), Ivkov (Iugoslavia) 4 p. (1)

Minev
7—9.

O AMATOARE DESPĂGU
BITĂ PENTRU.. PROFE

SIONISM

jucătoarei

în judecată societatea proprie
tară a autocamionului, reușind 
să obțină o despăgubire de 
93.000 dolari, drept daune pen
tru accidentul care a împie- 
dioat-o o bună bucată de vre
me să participe la concursuri.

Inițiail, avocatul 
de tenis a cerut în instanță ca 
respectiva societate să plăteas
că clientei sale suma de 265.000 
dolari, susținând că dacă Con
nolly ar fi trecut la profesio
nism ea ar fi cîștigat de pe ur
ma tenisului cel puțin 75.000 
dolari anual. Avocatul socie
tății de ciment a arătat jude
cătorilor că puțin înaintea ră
nirii sale sportiva americană 
declarase că refuză să treacă 
la profesionism, iar — așa cum 
a stabilit ancheta — acciden
tul se datorește de fapt negli
jentei reclamantei. Tribunalul, 
vrînd să „împace șj capra și 
varza", a recurs la un compro
mis, stabilind ca jucătoarea 
de tenis să primească — ca a- 
mafoare — o despăgubire de 
95.000 dolari. Șoferul. societății 
poate, că nici nu-și dă seama .că 
din cauza lui această sportivă 
va trebui să rărrînă toată 
viața... amatoare.

Fotbal peste hotare
DUM1NICA LA SOFIA ȘI 

BRATISLAVA
SOFIA 11 (prin telefon de la 

corespondentul nostru). Dumini
că, pe stadionul Vasil Levski din 
Sofia, va avea loc -întîlnirea in
ternațională de fotbal dintre re
prezentativele A ale Bulgariei și 
Cehoslovaciei. Jucătorii bulgari 
selecționați în vederea acestei 
întîlniri au susținut cîteva jocuri 
de verificare în vederea alcătuirii 
echipei. Joi, reprezentativa bul
gară a evoluat într-o ultimă 
partidă de verificare în compania 
echipei Udarnik de care a dispus 
cu 3—2 (2—0). După toate pro
babilitățile în jocul de duminică 
va fi aliniată următoarea forma
ție: Andonov-Rakarov, Manolov, 
Goranov-Boskov. M>i/tkov-'Kalcev, 
Dimitrov, Panaiotov, Kolev, la
ne v.

întîlnirea de la Sofia 
bitrată de către Latîșev, 
Ia tușă de Affiipov 
(toți din U.R.S.S.).

TOMA
PRAGA 11, (prin

vederea 
echipa 
slovaciei 
de verificare 
mației Spartak Stalingrad Pra- 
ga de care a dispus cu scorul de 
7—0. Lotul cehoslovac a plecat 
vineri pe calea aerului la Sofia, 
unde în jocul de duminică va, 
alinia următoarea formație: Hous- 
ka-Menclik, Hledik, Felsejy-Hej- 
sky, Prochazka-Pazdera, Svoboda, 
Pazichy, Crha, Kraus.

La Bratislava, se va desfășura 
jocul dintre selecționatele se
cunde ale Cehoslovaciei și Bul
gariei.
ECHIPELE SOVIETICE PESTE 

HOTARE
Echipa Dinamo Moscova, cam

pioana Uniunii Sovietice pe anul 
1955, întreprinde în momentul de 
față un turneu în Anglia. In prima 
înlîlniie, fotbaliștii sovietici au 
întîlnit una din cele mai puternice 
echipe engleze „Wolverhampton 
Wanderers", care în luna august 
a jucat la Moscova, unde a fost 
învinsă de Dinamo cu scorul de 
3—2. De data aceasta, victoria 
a revenit fotbaliștilor englezi cu 
scorul de 2—1 (1—0).

In același timp, la Copenhaga 
s-a disoutat întîlnirea dintre echi
pa T D.S.A., deținătoarea Cupei 

echipa „Aliansen", 
cele mai bune forma- 
Jocul care 
spectaculos a 
sovietici cu

Și

va fi ar- 
secondat 
Balakin

HRISTOV
telefon). In 

întîlnlrii de la Sofia, 
reprezentativă a Ceho- 

a susținut ultimul joc 
în compania for-

U.R.SS. și 
una dintre < 
ții daneze, 
deosebit de 
fotbaliștilor 
de 2-1.

ECHIPA R.P. UNGARE 
NEȘTE REPREZENTATIVA 

SUEDIEI
BUDAPESTA 11 (prin telefon). — 

Duminică la Budapesta reprezenta
tiva de fotbal a R.P. Ungare înt 1-

a fost 
revenit 
scorul

INTIL-

nește pentru a 20-a oa'ră naționala 
Suediei. In ultimii 10 ani, fotbaliș
tii maghiari au jucat cu cei suedezi 
de 5 ori. De notat că în 1953 cele 
două echipe au terminat la egali
tate întîlnirea lor : 2—2. Acest ul
tim rezultat a constituit o mare sur
priză, mai ales că 10 zile mai tîr- 
ziu echipa R.P. Ungare a învins la 
LonAra cu 6—3 naționala Angliei I 
Iată de ce în ciuda faptului că echipa 
Suediei are în acest an un .pal
mare? slab (0—2 cu Franța, 3—7 cu 
R.P.U., 4—1 cu R.P.R., 0—-6 cu 
U.R.S.S., 3—0 cu Finlanda, 1—1 cu 
Norvegia și 3—3 cu Danemarca) ea 
nu reprezintă un adversar prea co
mod pentru reprezentativa maghiară.

In ultimul meci de antrenament la 
Nagy Batony, naționala ungară a 
învins o selecționată locală cu 14—3. 
Excelent s-a comportat Tichii care a 
marcat 5 goluri și Kocsis care a în
scris 3 puncte. Echipa maghiară va 
fi formată astăzi din următorul lot: 
Fazekas, Farago — Buzanszk', 
Karpati, Varhidi, Kovacs III — Bo
zsik, Szojka, Kotasz — Raduty, Ko
csis, Tichi, Puskas, Czibor, Hideg- 
kuti. Echipa Suediei, care a și sosit 
în capitala R.P. Ungare cu un 
lot alcătuit din 16 jucători, 
alinia probabil următoarea 
mație: 
sson, 
Svensson, Parting—Hamrin, 
gren. Sandell, l-i'dskom, Nilsson. Me
ciul va fi condus de cehoslovacul 
Macko.

FRANȚA-lUGCELAVI A
1-1 (0-1)

PARIS 11 (radio). — Puțin a lip
sit ca echipa Franței, care a întîl
nit ieri la Paris echipa reprezenta
tivă a Iugoslaviei, să părăsească în
vinsă terenul de joc de la „Coiom- 

bes“. Intr-adevăr, doar cu 3 min. îna
inte de sfîrșitul jocului, francezul 
Piantoni a marcat golul egalizator. 
Iugoslavii au dominat o bună parte 
din timp și au deschis scorul în pri
ma repriză, prin Vcselinovic (min. 
21), Abia în renriza a doua frauc.’Zit 
își revin și ech librează jocul. Ei prac
tică însă un foibal lent și steri'. Iu
goslavii răspund prin contraatacuri 
rapide, excelent conduse de centrul 
atacant Vukas. Un astfel de contra
atac se soldează cu o bară trasă da 
Zebec (min. C0). Sfîr.șitul jocului îi 
găsește pe francezi în plin atac și 
după ce Piantoni reia în bară în min. 
82, tot el marchează, cu capul, golul 
egalizator (min. 87).

Arbitrul italian Orlattdini a con
dus cu competență următoarele for. 
mâții: FRANȚA: Remetter — Louis, 
Jonquet, Marche — Marcel, Penver- 
ne — Foix, Glovacki, Kopa, Pian
toni, Ben Tifour. IUGOSLAVIA : 
Beara — Zekovic, Horvath, Cmko- 
vie — Lhibleanovic, Boskov — Raj- 
kov, Miliutinovic, Vukas, Vesel in o- 
vic, Zebec.

va 
for-, 

K. Svensson — Gustav- 
Johansson, Aberg — S. O. 

tof-

★
Joi, la Madrid, echipa B a Span ei 

a întrecut formația secundă 
ței cu scorul de 3—I.

a Fran-

PE SCURT
• Echipele reprezentative

chet ale R.P. Ungare care __
turneu în Franța au susținut ___
întîlniri. Astfel, echipa de băieți a 
R.P. Ungare a întîlnit selecționata 
orașului Lyon, pe care a învins-o 
cu scorul de 68-63 (38-32). Echipa 
feminină maghiară, jucînd Ia Bor
deaux a întrecut selecționata sud- 
eslului Franței cu scorul de 74-53 
(37-21).

e Intr-un concurs atletic desfășu
rat joi în Italia, cunoscutul atlet 
italian Consolini, a realizat un nou 
record al Italiei, la proba de arun
care a discului, obțluind 56,31 m.

• Miercuri a părăsit Parisul, ple- 
cînd spre Moscova, grupul de înotă
tori francezi care vor lua parte la

de bas- 
sînt in 

noi

inarele concurs internațional 
tație care va avea loc In „___
Uniunii Sovietice între 13 și 15 no
iembrie. Din lotul francez fac parte 
înotători de renume mondial ca: 
Gilbert Bozon, Alexandre Jany, Aldo 
Eminente, Rene Pirolley, etc.

• Săptămîna trecută la Alger, at
letul francez de culoare Allain Mâ- 
moun a bătut recordul Franței, a- 
lergînd în+r-o oră 19,078 km, (ve
chiul record — 19,021 km. — data din 
anul 1913 și aparținea lui Jean 
Bouin). Cu Mimoum numărul atle- 
ților care au alergat peste 19 km. 
într-o oră se ridică Ia 11. Amyttim 
că recordul lumii îl deține ceho
slovacul Zatopek, care a alergat în 
1951, într-o ora 20,052 km.

de n> 
capitala
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