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Pregătirea pedagogică 
în central atenției antrenorilor
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Nici o muncitoare sub normă...
Era ora amiezii cînd Magda Drasser, înconjurată 

de celelalte muncitoare din secția confecțiuni-hîrtie, 
a fabricii „Flamura Roșie" din Sibiu, le povestea 
despre marea sărbătoare a tineretului lumii, Festi
valul de la Varșovia.

...Entuziastele întîlniri cu tinerii altor țări( vizite
le pe care le-a făcut muncitorilor din fabricile Var
șoviei, prieteniile ce le-a legat cu multe sportive... 
iată amintiri frumoase pe care Magda Drasser n-a 
uitat să le povestească și tovarășelor ei de muncă. 
Mai mult s-a oprit cunoscuta handbalistă asupra 
întrecerilor de handbal pe care le-a susținut echipa 
noastră reprezentativă.

„La Varșovia, spunea Magda Drasser, noi am 
format un „tot" unitar și rezultatele s-au văzut: 
echipa noastră a cucerit locul I“... ,,Ce-ar fi, a con
tinuat ea, ca în secția noastră să fim la fel de 
unite și hotărîte ca într-o familie" I Tovarășele ei 
de muncă au aprobat-o cu entuziasm și de atunci,

în secția confecțiuni-hîrtie a fabricii „Flamura Ro
șie" dim Sibiu mici o muncitoare nu lucrează sub 
normă. Mai mult, Magda Drasser, fruntașă în pro
ducție și cea n»ai bună jucătoare a echipei Fla
mura roșie-Sibiu, a obținut în luna trecută o de
pășire di normă de 90 la sută... Tovarășa ei de 
echipă, lise Walzcr, nu s-a lăsat nici ea mai pre
jos și despre aceasta vorbesc ce'.e 74 <fe procente pe 
care le-a obținut peste prevederile planului.

...Panourile, gazetele de perete din fiecare secție, 
graficele de producție, care te întîmpină pretutindeni, 
vorbesc tuturor despre elanul cu care muncitorii de 
la „Flamura roșie“-Sibiu, cinstesc cel de al Il-Iea 
Congres ai Partidului. Handbalistele Magda Drasser 
și lise Walzer, tînărul fotbalist Ștefan Varga, al
piniste Efcabeta Theil, sînf numai cîțiva dintre 
sutele de sportivi, care, alături de cei vîrstrțici, ob
țin însemnate succese în cinstea Congresului Parti
dului.

Finala celui de al
Favoriții turneului 

puși in dificultate 
in runda a lll-a

Luni, participanții la finala ce
lui de al VHi-lea campionat de 
șah al R.P.R. s-au așezat în fața 
meselor de joc, dimineața la orele 
9. Runda a IlI-a a programat o 
serie de partide interesante și im
portante pentru viitoarea configu
rație a clasamentului așa că, cu 
toată ora matinală de începere, 
ea a fost urmărită de numeroși 
spectatori.

Inexplicabil de slab a jucat Ion 
Bălanei în întîlnirea cu 1. Szabo, 
încă din deschidere, fostul cam
pion al țării a ajuns în dezavan
taj, a pierdut un pion, apoi încă 
doi. Szabo a trecut partida in
tr-un final de turnuri cîștigat teo
retic pe care Bălanei a reușit să-l 
ducă pînă la mutarea 72-a. cînd 
s-a recunoscut învins.

Neinspirat a jucat și celălalt 
maestru internațional, campionul 
R.P.R., dr. O. Troianescu. Adver
sarul său, clujeanul Breazu a pre
luat cu albele inițiativa, a atacat 
viguros pe flancul regelui dublîn- 
du-și turnurile pe coloana „g“. 
După schimbul general, dama al
bă a pătruns în dispozitivul de 
apărare al negrului și prin cîteva 
șahuri „a cules" trei pioni. La 
mutarea 41-a Troianescu a ceiat 
într-o poziție fără speranță.

Un alt favorit al concursului, 
maestrul V. Ciocîltea, a avut mari 
dificultăți în întîlnirea cu Ruse- 
nescu. Acesta, a condus foarte 
îndrăzneț un atac la rege, sacrifi
ced un nebun. Deși s-a apărat cu 
multă ingeniozitate, Ciocîltea a 
trebuit să dea dama pentru turn 
și două piese ușoare. Cînd emoția 
din sală ajunsese generală, fostul 
nostru campion a reușit să gă
sească o poziție „arici", care i-a 
adus o jumătate de punct foarte 
muncită.

Un mare interes a stîmit parti
da Ghițescu—Gunsberger. Cei mai 
tineri participant ai turneului au 
manifestat în primele două runde 
o excelentă dispoziție de joc, deși, 
cu o zi înainte, Ghițescu pierduse 
nemeritat la Rădulescu. Ieri, ti- 
nărul șahist bucureștean s-a sim
țit în largul său în tăioasa apă-

Vlll-lea campionat de șah al R. P. R.

timpul desfășurării rundei a Il-aUn aspect din sala de joc în 

rare Griinfeld, adoptată de Guns- 
berger. El a dezlănțuit o adevă
rată „furtună" combinativă în 
urma căreia pionul său din „b2“ 
a ajuns, după mari „aventuri", la 
„b7“. In fața pierderii inevitabile 
de material. Gunsberger s-a recu
noscut învins la mutarea 24:a. Ia
tă această frumoasă și instructivă 
„miniatură":

Alb : Ghițescu
Negru : Gunsberger

1. d4 Cf6, 2. c4 g6, 3. Cc3 d5, 
4. Ng5 Ce4, 5. cd: C:c3, (5...C:g5

DUPĂ TURNEUL VOLEIBALIȘTILOR NOȘTRI IN R. D. GERMANĂ 
Șl ÎNAINTEA MECIULUI

De aproximativ două săptămini, 
sportivii și sportivele ce compun 
echipele reprezentative de volei 
ale tării noastre se găsesc, după 
cum sg știe, tn R. D. Germană, 
unde au fost invitați pentru o se
rie de antrenamente în comun cu 
voleibalistele și voleibaliștii ger
mani.

Pe lingă antrenamente, in cadrul 
cărora a fost realizat un rodnic 
schimb de experiență, s-au desfă
șurat și cîteva întîlniri, avînd 
drept scop, desigur, în primul rînd, 
verificarea celor exersate In ședin
țele de pregătire. Astfel, echipele 
noastre au susținut întîlniri: la 
Berlin la 6 noiembrie, în compa
nia a două selecționate ale orașu
lui; la Straussberg la 8 noiembrie, 
băieții cu echipa Vorwâris iar fe
tele cu o selecționată a celor mal 
bune jucătoare din R. D. Germană; 
la Halle la 12 noiembrie cu repre
zentativele orașului și, în sfîrșit, 
la Leipzig la 13 noiembrie — bă
ieții cu echipa Wissenschaft (repre
zentativa Institutului de. Cultură 

6. h4 e6, 7. hg: ed:, 8. Dd2 urmat 
de Df4 și albul capătă șanse de 
atac pe flancul regelui). 6. bc: 
D:d5, 7. Cf3 Ng4, 8.e3 c5 (8... 
N:f3, 9. D:f3 D:g5, 10. D:b7) 9.
Nb5+ CcG, 10.c4 D:g5 (Această 
mutare duce inevitabil la pierdere.
Preferabil era 10...Df5 11. h3 cu 
avantaj pentru alb). 11. C:g5 N:dl
12. T:dl «6, 13. Na5 cd:, 14. ed:
Nh6 15. d5! (cîștigă forțat). b5,
16. cb: Cb4, 11. b6 ț Rf8, 18. Ce4

(Continuare în pag. 6-a)

Fizică) și cu selecționata orașului 
Dresda, iar fetele cu două selec
ționate ale Leipzig ului, — toate 
aceste meciuri luind sfîrșit cu vic
toria echipelor din R.P.R.

Cu prilejul acestor meciuri a 
ieșit clar în evidență progresul 
făcut de sportivii germani, care 
joacă astăzi mult mai bine dedt 
în întrecerile de la Festival, atît 
în atac cit și în apărare, unde se 
fac remarcați în special prin jocul 
bun în mișcare din linia a Il-a.

★
In răstimpul dintre antrenamen

te și meciuri, sportivele ț*  spor
tivii noștri au făcut împreună cu 
Sportivii germani cîteva excursii, 
au vizitat cele mai însemnate mo
numente de artă și cultură, au le
gat desigur multe și, trainice prie
tenii și fără doar și poate că, o- 
dlată ajunși acasă, multe vor avea 
de ipovestit. Primele o vor face 
voleibalistele, care, părăsind astăzi 
Leipzigul, se vor înapoia în pa
trie. Pînă la Praga ele vor călă
tori împreună cu voleibaliștii din

CARTE groasă, cis scoarțe al- 
î îU bastre- Pe coperta ei, un atlet 

gata să ia startul. Poți întîlni 
faceastă carte In biblioteca antreno- 
^rului sau. a studentului <Le la ICF, 
Ja atletului sau a profesorului de e- 
.ufucație fizică. Nu e de mirare că 
£se adresează. unor categorii atît de 
.largi de cititori, pentru că in pagi
nile ei este adunat rodul muncii u- 
nuia .dintre cei mai de seamă spor
tivi ai Uniunii Sovietice, maestrul 
emerit al sportului N.G. Ozolin. Re- 
numele său de atlet a fost întrecut 
apoi de cel de antrenor, de teoreti
cian al culturii fizice, de. pedagog.

: Sub această multiplă înfățișare se 
prezintă Ozolin cititorilor săi în car
tea sa „Antrenamentul atletului" și 

■’pentru fiecare are sfaturi deosebit 
ede prețioase. Cu precădere se adre

sează el in lucrarea sa antrenorilor, 
educatorilor neobosiți ai tinerei ge
nerații. „Antrenorul trebuie să-și iu
bească munca, să trăiască pentru ța, 
să se străduiască mereu să obțină 
cele mai bune rezultate în activita
tea sa, scrie Ozolin. Pentru a duce 
ce succes munca de educație a ti
neretului și pentru a putea rezolva 
numeroasele sarcini ale antrenamen
tului, antrenorul trebuie Să aibă cu
noștințe și experiență. Dar nici una 
nici alta nu vin de la sine. E ne
voie de multă învățătură, de însu
șirea cunoștințelor, de cercetări, de 
comparații, de acumularea experien
ței pedagogice și sportive". Din di
feritele probleme pe care le ridică 
aceste cuvinte ale iui Ozolin să des
prindem una singură: pregătirea 
pedagogică a antrenorului. Cît de 
important este acest aspect din ac
tivitatea de zi cu zi a antrenorului! 
Antrenorul vine in contact nemijlocit 
cu cercuri largi de sportivi. Prin 
tnîna lui trece un material uman 
bogat și felurit ți stă in puterea lui 
să-1 modeleze, să-l formeze pentru 
viață. A transmite sportivului numai 
abilități ți deprinderi, a contribui 
doar la asimilarea tehnicii ți tacti
cii sportive avansate, înseamnă a 
lăsa lucrurile la jumătate. Rolul pe
dagogic al antrenorului nu se rezu
mă la aceasta. In plus, el trebuie 
să educe pe sportivi, să influiențeze 
în mod favorabil asupra personali
tății acestora, asupra concepției lor 
despre viață. Să le tormeze trăsătu
rile omului nou, constructor al so
cialismului. In aceasta constă fru
musețea muncii de antrenor. In a- 
ceasta constă superioritatea antreno
rului de tip nou asupra antrenorului 
din țările capitaliste, pe care-1 preo
cupă numai să țtie cît profit se 
poate obține de pe urma sportivilor 
săi.

In țara noastră nivelul pregăti
rii antrenorilor a crescut simțitor în 
ultimii ani. Tot mai multi antrenori 
au înțeles că rezultatele lor bune 
sînt chezășuite de telul cuin țtiu să 
îmbine procesul de instruire cu cei 
de educare, că rolul lor este de a fi 
nu numai pedagogul care predă no
țiunile sportive ci ți cel apropiat de 
sufletul fiecărui sportiv, de preocu
pările fiecăruia din elevi. Aseme
nea exemple ne oferă antrenorii Ion 
Arnăutu (atletism). Dumitru Sulică 

R. P. R.-FRANȚA
echipa noastră reprezentativă, care 
însă de acolo se vor îndrepta spre 
Paris, unde au de susținut, «îmbăta 
19 noiembrie, o întîlnire cu echipa 
națională a Franței.

Așa cum ne-au apus antrenorii 
noștri ce însoțesc echipele repre
zentative ți ou care am vorbit a- 
seară prin intermediul telefomuJui, 
jucătorii—dintre care Roman, Ru- 
sescu și Nicolau s-au arătat la antre
namente a fi cei mai informă—stat 
în bună dispoziție, optimiști dar, 
totodată, pe deplin conștiențl de 
importanța înrfctlndrii, știind că vor 
avea de înfmrrtat una din cele mal 
puternice echipe din Europa, a 
cărei valoare este îndoită atunci 
cînd joacă acasă.

*
Veștile primite din Paris ne vor

besc despre atenția cu care lu
crează la antrenamente jucătorii 
francezi, a căror pregătire — des
fășurată sub conducerea antreno
rului Ma.ttoret —• este pe termi
nate. Echipa naționateț a Franței 
— selecționată în urma meciului.

(schi), Pavel Barcani ți Zoltan ToJ 
rok (canotaj), Gorgorin, Șepci, Ma- 
rian (fotbal), Vasile Popescu (bas
chet), Gh. Petrescu (volei), Vasiliu, 
Iosif Toth (natație), Ion Kunst 
(handbal) ți alții. Acești antrenori 
au privit cu seriozitate problema 
pregătirii lor pedagogice. Ei caută 
cu perseverență căile cele mai bune 
pentru educarea sportivilor. Una din 
explicațiile bunelor rezultate obținute 
de acești antrenori în activitatea lor 
trebuie căutată desigur ți In acest 
aspect. Mai există însă antrenori 
pentru care ridicarea măiestriei pe
dagogice nu este o preocupare, care 
păstrează ți aplică încă în activita
tea lor concepția greșită potrivit că
reia îndatorirea antrenorului se re
zumă numai la pregătirea tehnică a 
sportivilor. Astfel se prezintă situ
ația cu majoritatea antrenorilor de 
lupte și de scrimă.

O mare importanță pentru educa
rea sportivilor o are personalitatea 
antrenorului, comportarea sa. Antre
norul exercită o foarte mare acțiune 
pedagogică prin propriul său exem
plu, prin toate purtările sale, prin 
curățenia costumului, prin manierele 
sale, prin atitudinea sa față de 
muncă, față de oameni, scrie Ozolin. 
Intr-adevăr, cele mai elementare 
cerințe pedagogice impun educatoru
lui să țină seama de influența pe 
care o poate exercita prin exemplul 
său asupra elevului. Cu atît mai re
gretabile apar comportările acelor 
antrenori, ca de pildă antrenorul de 
fotbal Nicolae Covaci, care prin 
viața nesportivă pe care o duc, prin 
purtarea necorespunzătoare față de 
sportivi, oferă acestora un prost 
exemplu, dăunează educării lor.

In fața tuturor antrenorilor noștri 
stau sarcini importante în ceea ce 
privește pregătirea lor pedagogică. 
Antrenorii trebuie să acorde o im
portanță deosebită ridicării nivelului 
lor ideologic și politic, pentru a pu
tea educa pe sportivi în spiritul mo
ralei comuniste, Dorința de a cu
noaște tot mai mult, de a se instrui 
necontenit, de a citi tot ceea ce a 
apărut interesant în literatura de 
specialitate, de a căuta și găsi me
tode noi pentru pregătirea sportivi
lor, trebuie să caracterizeze pe an
trenori. Cu atît mai bune vor fi roa
dele muncii educative a antrenorului, 
cu cît el însuși va da dovada ace
lor calități ca voința, dîrzenla, spi
ritul de inițiativă, curajul, carefree 
buie să devină un bun al sportivilor. 
Antrenorii trebuie să dea dovadă de 
spirit critic și autocritic, să promo
veze acest spirit în activitatea colec
tivului pe care-1 conduc.

Ridicarea măiestriei' pedagogice a 
tuturor antrenorilor noștri nu este 
cu putință fără un larg schimb de 
experiență în această problemă. In 
coloanele ziarului nostru, antrenorii 
pot arăta felul cum îți perfecționea
ză pregătirea pedagogică, pot înfă
țișa diferite aspecte din activitatea 
lor pedagogică. Organizarea unei 
discuții pe această temă cu antre
norii din fiecare ramură de sport ar 
fi binevenită ți trebuie să intre in 
obiectivul colegiilor centrale de an
trenori.

jucat de reprezentativa B tm*  
potriva echipei Olandei și ter- 
minat cu 3—0 în favoarea ju
cătorilor francezi — are în com-i 
ponența sa și pe cunoscuta Du
jardin, Chichkme, Boulatoel, Jean 
Chabert și Maniaudet, care stnt.de 
altfel, si jucătorii de bază ai re
prezentativei.

Jucătorii francezi vor susține 
astă-seară și joi seară ultimele 
meciuri de verificare, în sala „Pterze 
de Coubertin", unde va avea toc 
și întîlnirea dintre echipele Re
publicii Populare Romtne și Fran
ței.

înaintea altor amănunte, pe care 
ni le vor da desigur chiar jucă-. 
torii noștri, odată ajunși la Pa-, 
ris, vă vom spune care este arJ. 
bitrul ales să conducă întîlnirea 
de sîmbătă: iugoslavul Zec Zii 
vozin, binecunoscut sportivilor, noș-t 
tri din timpul campionatelor eura*  
pene, de la București^

stnt.de


Ihii uitatH^P2!neirtefe 
' și materialele sportive 

de vară!
Sînt multe semne care a- 

nunță sosirea iernii Dacă ar» [ 
fi să privim numai la co pecii 
desfrunziți și încă ar fi de 
ajuns pentru a ne da seama 
că n-a mai rămas multă_ vre- 

J me pînă cînd fulgii de zăpadă 
vor prinde să se cearnă din

■ Înălțimi. Atunci, cu mic șl 
mare, tineri și vîrstnici. oa
meni care trăiesc jnuncesc 

ape întinsurile patriei noastre, 
vor putea gusta din plin bucu-

I -riile minunate ale iernii. Vor 
, .reîncepe meciurile de hochei, 

întrecerile de patinaj artistic 
; .șl patinaj viteză, concursurile 
<de-schi și de bou. Vor izbucni 

; ’din nou vesele și aprige bătă
lii cu bulgări de omăt. Derde- 
lușurile, aceste pîrtii în... mi
niatură, vor răsuna Iar de gla
surile voioase ale copiilor Ș*  

’ chipurile îmbujorate da ger 
i ale mietdilor. sportivi ne vot 
' reamițjjrcă Iarna nu trebuie

■ nicidecum petrecută „la gura 
• sobei”.
i Desigur, venirea ternii nu se 
'(.caracterizează numai prin .în

frigurata" așteptare a sporti
vilor de a ieși „la lucru" în 

'sporturile de sezon pe care 
u le-au îndrăgit. Foarte multă 
’..bătaie de cap" au în timpul

■ acesta și consiliile colectivelor 
j sportive. Am putea spune ch’ar : 
j cea mai mare „bătaie de cap" 
Ș Intr-adevăr, apropierea sezo

nului sportiv de iarnă însearn-
‘ nă grijă ’deosebită pentru pre

gătirea din timp a condițiilor 
? necesare activității sportive 
'din lunile cele mai friguroase. ' 
Sînt doar atttea de făcut: de 

J, pregătit terenurile, de reorga- 
inizat unele secții pe ramuri de 
î snort (în sporturile de iarnă) 
;' și de înființat aitc'c noi, de' 
/procurat sau de recondiționat 
1 echipamentul și materialele 

sportive specifice sezonului și 
multe altele. Asemenea preocu
pări lăudabile există la multe 
colective sportive din țară, 
printre care, potrivit relatări
lor subredacțiilor și corespon
denților voluntari, se numără 
Locomotiva 1.C.C.F, din Cluj. 
Progresul IT.B. din București, 
Recolta Valea Teancului (re
giunea Ploești) și multe al
tele.

ț Dar grija pentru pregătirea
■ activității sportive da iarnă 
f cu tot cortegiul de preocupări 
;'specifice, poate duce, dir.tr-o

greșită orientare, la neglijarea 
unui important aspect al pro- 
blemei. Iată despre ce este 
vorba. In cele mai multe co

llective sportive, odată cu în- 
*î ceperea pregătirilor de iarnă, 

pe măsură ce sporturile „de 
vară" își încetează treptat ac
tivitatea, nimeni nu se mai 
ocupă de problema materiale
lor și echipamentelor din spor- 

1 turtle caracteristice lunilor căl
duroase. In multe magazii, a- 
semenea materiale și echipa
mente zac neîngrijite, mur- 

i dare, degradate. aștep*înd  so- 
, sirea primăverii pentru a fi 

luate din nou în... considera- 
' ție. Este de la sine înțeles că 

o asemenea atitudine față de 
materialele și echipamentele 
sportive de vară, oricît de lău- 

J dabile ar fi eforturile în direc
ția punerii la punct a mate- 
j jlalelor și echipamentelor spor- 
' tive de iarnă, nu poate să în- 
j semne o notă bună pentru res-
i. pectivul colectiv sportiv.
i Paralel cu pregătirea activi- 
1 jății sportive de iarnă, cu toa- 
I • ță complexitatea problemelor 

care se pun în această ac- 
( -țiune, trebuie să se ia măsuri 

grabnice și practice pentru îngri- 
,‘i .firea materialelor ți ecfripatnen- 
'' telor din sporturile care tree 
1 la... iernat.
[ Aceste materiale și echipa

mente trebuie curățate, recon
diționate și verificate, iar apoi 

’ •âșezate în ordine și curățenie 
ț în magazia colectivului sau, în 
ti 'orice caz, într-un loc potrivit, 
r ferit de intemperii. In felul a- 

i “cesta, la prîmăvar.1, cînd vom 
'? pune schiurile, patinele și cro-
j, ' sele „în cui", vom avea create 
' cel puțin o parte din condițiile 
: care asigură o bună și rodnică 
I ^activitate sportivă: echipamen

te și materiale în bună stare
^curate șl în cantitate îndestu
lătoare.

lată că deși nu este „miez" de vară, totuși unele probe atletice se 
pot desfășura în condifii bune, așa cum arată în fotografie antrenoa- 

rea Irina Tacorian

Citeva sarcini actuale
Actuala perioadă, care marchează 

încheierea activității competiționale 
oficiale într-o serie de sporturi și 
deschiderea ei în sporturile speci
fice iernii și în cele de sală, ridică 
o serie de importante probleme me
dico-sportive. Incepînd cu examina
rea atentă a sportivilor fruntași, pen
tru a se urmări influența activității 
competiționale din timpul lunilor 
trecute și pentru a se fixa indica
țiile în funcție de caracteristicile in
dividuale, pentru perioada de tran
ziție și terminînd cu examenul me
dical periodic al celorlalți sportivi, 
care au o activitate compctițională 
continuă (fără a mai vorbi de urmă
rirea atentă a sportivilor care ab:a 
acum intră în perioada competițio- 
nală), medicii sportivi au o serie de 
sarcini de primă importanță. Dar nu 
la aceste sarcini se vor referi rîn- 
durile de față. Nu trebuie să uiiăm 
că, odată cu primele zile de iarnă, 
mii și mii de tineri și tinere vor in
tra într-o susținută activitate sporti
vă de mase. La startul Spartachia- 
dei Tineretului, ca și al concursuri
lor pentru trecerea normelor de iarnă 
G.M.A., se vor prezenta zeci de mii 
de oameni ai muncii, iar mulți din
tre ei vor face cu această ocazie, 
primii pași în sport. Nu mai este ne
voie, credem, să accentuăm asupra 
importanței examenului medical e- 
fectuat acestor sportivi, pentru că, 
sîntem convinși, fiecare medic e- 
xaminator este conștient de răspun
derea ce-i revine, atunci cînd își 
pune viza pe tabelul de participanți 
sau pe carnetul de aspirant G.M.A.

LA ȘCOALA AEROMODELIȘTILOR
...Spectatorii se ridicaseră în pi

cioare. Cu mîna streașină Ia ochi, 
cercetau împrejurimile. Nimeni nu 
descoperea însă de unde venea 
acel bîzîit asurzitor. Se iscase 
deodată, din senin. Multe priviri 
părăsiseră atractivele evoluții a- 
crobatice ale avioanelor și căutau 
cu insistență spre pămînt. Da, par
că dintr-acolo venea zgomotul. In
tr-adevăr, de pe covorul de iarbă 
verde luase startul un „pui” de 
avion. Și după ce era atît de gă
lăgios, mai zbura și cu o viteză 
de peste 140 km. la oră...

Desigur, dragi cititori, vă dați 
seama cu ușurință că „jucăria" 
despre care vorbeam mai sus era 
un aeromodei cu zbor cantiv de 
2,5 cmc. și că cele relatate s-au 
petrecut cu prilejul mitingului 
aviatic de la începutul lunii sep
tembrie. Dar să lăsăm faptele în- 
tîmplate cu peste două luni în 
urmă și să vizităm împreună școa
la unde se formează vrednicii mî- 
nuitori ai unor asemenea avioane- 
„jucării".

Pe aleile parcului „23 August” 
pomii își scutură podoaba. Frun
zele ruginii se aștern foșnind pe 
pămîntui reavăn și rece. Vizitatorii 
frumosului parc s_au rărit și ei. 
In aceste ore ale dimineții, doar 
dintr-un colț îndepărtat răzbate 
pînă la noi zvon de voie, bună, 
tinerească*Dacă  ar fi iarnă; ne-am 

al unui concurent. Dacă revenim a- 
supra acestei probleme, o tăcem, în 
special, pentru a ne adresa activiști
lor sportivi-insfructori, antrenori și 
responsabili cu instruirea sportivă 
din întreprinderi și instituții, care, se 
pare, nu înțeleg încă, importanța e- 
xamenului medical al concurenților 
înaintea concursurilor sau a compe
tițiilor de mase.

Cu ocazia ultimei competiții de 
mase de mare amploare — crosul 
„Să întîmpinăm 7 Noiembrie" — au 
fost destul de numeroase cazurile 
cînd arbitrii concursurilor au fost 
siliți să respingă concurenți care 
nu puteau aduce dovada că au efec
tuat examenul medical. Aceasta a 
fost însă cea mai... fericită eventua
litate, pentru că nu întotdeauna 
conducătorii concursurilor au fost 
atît de intransigenți și... au închis 
ochii asupra acestei „omisiuni", de 
mică importanță (după părerea lor). 
Fără a dori să prezentăm situația în 
culori prea întunecate, sîntem totuși 
obligați să atragem atenția că ast
fel de „mici omisiuni" pot duce la 
rezultate contrarii celor urmărite 
prin organizarea competițiilor de 
mase. De aceea, repetăm apelul pe 
care nu odată l-am adresat activiș
tilor sportivi: convingeți pe spor
tivi de importanța examenului me
dical. Ingrijiți-vă de mobil,:Zarea 
sportivilor la examenul medica! și 
prezentați-i pe grupe, în mod organi
zat, de comun acord cu medicul 
sportiv, la acest examen. Nu permi
teți nici' unui sportiv participarea la 
concurs fără v’za medicului!

închipui poate că ne aflăm în 
apropierea unui derdeluș. Zgomo
tul vine însă din curtea centrului 
experimental de aeromodele. unde 
instructorul Ștefan Purice împăr
tășește cunoștințele lui avansate, 
zecilor de aeromodeliști veniți din 
toată țara la cursul de perfccțio- 
narei Elevii ascultă cu atenție fie
care explicație, căutînd să-și în
tipărească în minte cît mai multe 
amănunte. G. Craioveanu își pune 
din nou în mișcare năzdrăvanul 
lui model. împrejurimile sînt ia
răși învăluite în zgomot asurzi
tor. Modelul se zbate în aer de 
parcă ar vrea cu tot dinadinsul să 
scape din strînsoarea cablului și 
să pornească spre alte zări. Dar 
aceasta a fost numai o demonstra, 
ție. Olimpia Ceaușu, Gheorghe Ar- 
ghir și Șerban Gordon ar fi dorit 
din toată inima să „piloteze" și 
ei un astfel de model. Dar «arsu
rile abia au început. Elevii sînt 
la capitoluL. planoare. Mai tîrziu 
însă, poate' că dorința lor va fi 
îndeplinită.

...Pe fruntea tinerei Olimpia 
Ceaușu, muncitoare la o întreprin
dere din Pucioasa, au apărut bo- 
bițe mici de sudoare. Finisarea 
nervurilor pentru aripa modelului 
cere .multă răbdare și dibăcie. O 
neatenție cît de mică și munca 
înșordată cîteva ore s-ar irosi 
în zădar. De' aceea *stă*aplecată -4

CHIAR Șl IARNĂ...!
„Eh, a venit iarna 1 Acum avem 

timp de ...stat". Cam așa obișnuiau 
unii sportivi să „întîmpine" sosirea 
acestui anotimp, pînă acum vreo 
cîțiva ani, cînd primii fulgi de nea 
sau prima șfichiuială de ger, erau 
semnale sigtire pentru încetarea ac
tivității într-o serie întreagă de ra
muri sportive.

Astăzi, lucrurile s-au schimbat 
dar din păcate mai sînt unii care 
așteaptă venirea iernii ca pe' un... 
•oncediu plăcut. Aceștia sînt însă 
puțini față de marea masă a tinerilor 
sportivi, care au învățat din minu
nata practică a sportului sovietic, să 
prelungească activitatea sportivă în 
aer liber cît mai mult cu putință I

Sportivii noștri fruntași au apli
cat în munca tor de pregătire expe
riența sportului sovietic, făcînd u- 
neori chiar antrenamente și concur
suri pe zăpadă. Și lucrul acesta nu 
le-a stricat de loc. Dimpotrivă, re
zultatele au fost mai bune.

Iată că noi ridicăm o interesantă 
problemă în fața activiștilor sportivi 
și anunțe aceea de a prelungi activi
tatea sportivă în aer liber a sporti
vilor neclasificați și, în special, a as
piranților G.M.A., atît timp cît vre
mea nu este total defavorabilă. De 
exemplu, în cadrul complexului 
G.M.A. sînt o serie de probe atletice

Centrele de schi ale asociației Recolta
Este un lucru bine cunoscut că în 

satele patriei noastre sportul și-a 
căpătat noi și devotați prieteni. In 
special iarna, cînd oamenii muncii 
de pe ogoare au mai mult răgaz 
pentru activitatea sportivă, șahul 
sau schiul ocupă o bună parte din 
timpul liber al tinerilor țărani 
muncitori.

Dar și într-un sport și în celălalt 
„tainele" măiestriei nu sînt de loc 
ușor de... prins. La șah, amărăciu
nea înfrîngerilor de început, iar la 
schi amintirea — nu tocmai plăcu
tă — a primelor căzături, constituie 
lucruri de neevitat, atînci cînd ești 
hotărit să devii bun șahist sau bun 
schior.

Pentru a înlesni și mai mult în
vățarea schiului de către oamenii 
muncii de la sate dornici să practi
ce acest minunat sport de iarnă, din 
inițiativa consiliului central ai aso
ciației Recolta, consiliile sportive 
regionale ale acestei asociații vor 
organiza la iarnă o serie de centre 
de schi în fiecare regiune.

Scopul lor l-am amintit mai sus, 
în cîteva cuvinte. Important este 
însă faptul că, în cea mai mare par
te a regiunilor, au început de pe a- 
cum pregătirile în vederea organi
zării acestor centre de schi. Astfel, 
subredacția noastră din Orașul 
Stalin ne anunță că în regiunea 

cu atenție asupra mesei de lucru 
și nici nu ia în seamă glumele 
băieților. Lucrează mereu mai re
pede, mai bine. Dar, tot acolo, pe 
pista de decolare, a încolțit în 
inima ei o mare dorință. In cel 
mai scurt timp, ea ar vrea să do. 
vedească tuturor colegilor de la 
cursul de perfecționare, că este 
capabilă nu numai să piloteze un 
model captiv, ci chiar să-l și con
struiască cu mîinile ei îndemîna- 

Sportul aerogptâelisjniiluise Invafă construind...
jFoto: L Mihăică)

care pot fi trecute cu ușurință, chia 
dacă nu ne aflăm în luna iunie sa 
iulie. Ca să nu mai amintim aci pre 
ba de cros, despre care nimeni n 
se poate îndoi că poate fi trecut' 
chiar în vreme de iarnă I Vom spii 
ne însă că probele de aruncări sa; 
sărituri pot fi și ele organizate chia' 
în condiții atmosferice mai vitrege

De pildă, aruncarea greutății sat 
a discului nu este mult împiedicat; 
de o temperatură mai scăzută. Totu 
este să-i pregătim pe aspiranți. 
G.M.A. astfel ca și în condiții at-ț 
mosferice nefavorabile să-și poată 
trece cu succes normele la probele 
atletice. De asemenea săritura în 
lungime sau în înălțime sînt probe 
care pot fi trecute chiar la o tempe
ratură mai scăzută.

Cu atît mai serios se pune aceas
tă problemă, cu cît vremea este 
încă bună pentru ca aspiranții să 
poată trece inare parte din normele 
atletice ale complexului G.M.A. Zi
lele călduroase de acum și chiar cele 
de sfîrșit de noiembrie sau început 
de decembrie pot și trebuie să fie 
din plin folosite pentru trecerea’ 
normelor atletice G.M.A.

Pentru aceasta, consiliile colecti
velor sportive au datoria să stimu
leze activitatea comisiilor de pregă
tire și examinare G.M.A.

Stalin vor funcționa trei centre de 
schi. Primul, cel de la Fundata, va 
fi compus din două grupe și va avea 
ca instructori pe -sportivii fruntași 
Vasile Olteanu și Moise Gîrbacea. 
La cel de al doilea centru, care va 
funcționa în Săcele, instructor va 
fi prof. 1. Tocitu, iar la ce! de al 
treilea (Cisnâdie), de pregătirea „e- 
levilor" se va ocupa instructorul En- 
ric Simonis. Consiliul sportiv Re
colta din regiunea Stalin a luat toa
te măsurile pentru a asigura echi
pamentul necesar, în așa fel inert 
celor 300 de tineri care vor partici
pa la aceste centre să li se creeze 
cele mai bune condițiuni de practi
care a schiului.

De asemenea, în Regiunea Auto
nomă Maghiară, In regiunea Bacău 
și în regiunea Cluj pregătirile sînt 
intr-un stadiu avansat. Centre pu
ternice de schi vor fi cele dn comu
na Agăș (raionul Moinești) reg.Ba- 
cău și din Valea Strîmbă (raionul 
Gheorghcni) Regiunea Autonomă 
Maghiară, unde se fac intense pre
gătii pentru amenajarea pîrtiilor. 
Frumoase realizări în acest domeniu 
s-au obținut și în regiunea Timișoa
ra, unde în 9 raioane vor funcționa 
17 centre de schi, ceea ce va permite 
cîtorva sute de țărani muncitori din 
această regiune să învețe schiul.

tice. De o bucată de vreme s-a 
și apucat de treabă. Măsoară, cal
culează, șlefuiește și în fiecare zi 
bucățelele de placaj așezate cap la 
cap prind înfățișarea micului a- 
vion. Silueta modelului este fru
moasă. După ce l-om vedea zbu- 
rînd, vom mai vorbi poate de 
Olimpia Ceaușu și de realizările 
ei.

B. MARICA
V. GODESCU



Un laborator de cercetări științifice: 
catedra de fiziologie de la I. C. F.

Cînd ești însuflețit de un gînd, 
înd dorești cu adevărat să creezi 
eva folositor, chiar dacă nu ai cele 
nai bune condiții de lucru, totuși 
e așterni pe muncă și nu precupe- 
ești nici un efort. Cînd vezi însă că 
ești încurajat, eă ți se crează 
ondiții din ce în ce mai bune, 
tind vezi roadele muncii, atunci 
e simți stimulat și vrei parcă să 
mundești mai mult, mai bine, 
•ăspunzi prin fapte și mai mari 
încrederii ce ți se acordă.

Așa s_a petrecut și cu compo- 
nenții catedrei de fiziologie de la 
Institutul de Cultură Fizică din 
București, despre care ne vom 
ocupa în rîndurile ce urmează. 
Trebuie să precizăm însă că nu 
ne vom ocupa de modul în care 
se achită ei de îndatoririle didac
tice, ci de munca lor, de zi cu zi, 
în domeniul cercetărilor științifice, 
atît de necesare dezvoltării spor
tului din țara noastră. De aseme
nea, trebuie să subliniem că a- 
ceastă catedră nu este singura 
care se ocupă de asemenea cer
cetări, ci, alături de toate cele
lalte catedre ale Institutului. în
deplinește un plan de muncă ge
neral al Institutului de Cultură 
Fizică, care se preocupă de pro
blemele antrenamentului sportiv.

La catedra de fiziologie de la 
I.C.F. această activitate a fost 
privită întotdeauna ca o îndato
rire de onoare. Colectivul care al
cătuiește catedra a fost și este 
animat de dorința de a studia, de 
a cerceta, neprecupețind nici un 
efort pentru a găsi noi căi, noi 
mijloace de a contribui la munca 
de îmbunătățire a procesului de 
instruire-antrenament al sportivi
lor.

Trecînd la activitatea propriu- 
zisă, ne vom opri la problema 
ceroctăriior asupra modificărilor 

fiziologice în aplicarea eforturilor 
mari în antrenamentul gimnaste
lor fruntașe. Această problemă 
este deosebit de importantă pentru 
creșterea randamentului gimnas
telor, iar din cercetările efectuate 
s-a putut constata că antrenamen
tele intense dau rezultate exce
lente, dar numai printr-un sever 
și continuu control al antrena
mentului. Lipsa de control poate 
împiedeca obținerea rezultatelor 
scontate și, mai mult chiar, poate 
dăuna sănătății sportivului res
pectiv. In timpul experimentului, 
controlul a fost efectuat cu rigu
rozitate asupra tensiunii arteriale, 
funcțiunilor circulatorii, kinoradio- 
grafia inimii (toate acestea ne 
dau e'emente pentru aprecierea 
dinamicei circulatorii), respirației 
(ventilația pulmonară), ele. Prin 
cercetarea activității nervoase su
perioare, a excitabilității neuro- 
musculare (cronaxia), s-au putut 
trage unele concluzii deosebit de 
folositoare muncii de instruire- 
antrenament a sportivilor respec
tivi.

Practic, prin aceste experiențe 
sînt sezisate caracteristicile și 
limitele de rezistență Ia efort 
ale individului. In funcție de mo
dificările înregistrate au fost date 
indicații prețioase pentru proce
sul de individualizare a antrena
mentului. S-a constatat, de pildă, 
că raaestra sportului Elena Leu- 
ștean poate face eforturi intense, 
dar necesită pauze dese; iar 
maestra sportului Anica Ticu este 
foarte rezistentă la eforturi mari 
și de lungă durată. Antrenorul 
Petre Dungaciu a găsit un real 
sprijin în rezultatele studiului și 
activitatea sa a fost îmbunătăți
tă prin datele furnizate de expe
riment.

Trebuie să știți însă că un 
asemenea experiment necesită 
multe ore de muncă efectivă și 
multe aparate foarte prețioase și 
foarte costisitoare, care au fost 
puse la dispoziție de C.C.F.S. și 
I.C.F. Colectivul care a lucrat în 
această problemă, alcătuit din: 
dr. Al. Partheniu, dr. Adrian lo- 
nescu, dr. Georgeta Georgescu, 
dr. Al. Bădin și condus de șefui 
catedrei profesor dr. Florian Ul- 
meanu. a muncit cu multă rîvnă 
și a știut să fie cu adevărat fo
lositor. Aparate întrebuințate ? 
Oscilograful arterial, gazomdrul, 
cronoximetrul, etc., folosite fie la 
locul de antrenament, fie în labo
ratorul catedrei.

Paralel cu cercetarea amintită 
mai sus, un alt colectiv al cate
drei de fiziologi- d la I.C.F. s-a 
ocupat de modifici: i‘e fiziologice 
în eforturile de intensitate maxi

mală la atleți. Dr. Traian Dumi
trescu și dr. E. Ruggendorf au 
ur’mărit modificările circulatorii și 
respiratorii ale unor atleți, care 
aplicau antrenamente de intensi
tate maximală, sub conducerea 

antrenorului Foldvari.
Anul acesta, cercetările asupra 

eforturilor de mare intensitate au 
fost adîncife, abordîndu-se un as
pect particular al problemei: sta
bilirea eficacității antrenamentului 
prin întrebuințarea particularități
lor metodicii de dezvoltare a re
zistenței la alergătorii de viteză. 
In această cercetare s-a realizat 
o colaborare între catedra de fi
ziologie și catedra de atletism din 
partea căreia au fost delegați 3 
asistenți (Iutta Haffer, D. Ro
man și I. Drăghiță). De aseme
nea, trebuie menționate entuzias
mul și seriozitate^ unor studenți 
care participă la aceste experien
țe și care dovedesc cît sînt de 
dornici să învețe, să-și ridice lot 
mai mult nivelul profesional. Cor
nelia Pristavu (anul IV), A. Istu- 
dor, Maria Petrescu, Valeriu Mun- 
teanu, V. Gavriliță, Gh. Teșu, C. 
Bădescu (toți anul III) fac parte 
din acest colectiv și nu ne în
doim că munca lor, seriozitatea 
cu care privesc de pe acum acti
vitatea de cercetări științifice, le 
va fi foarte utilă în viitoarea lor 
muncă de profesori de educație fi
zică.

In general, cercetările au fost 
axate pe studierea aplicării an
trenamentelor intense, problemă 
deosebit de importantă pentru an
trenorii și sportivii din țara noa
stră. Este cunoscut faptul că an
trenamentele de mare intensitate 
sînt singuiele care pot aduce re
zultate superioare. Ele nu pot fi 
aplicate însă „în general“. ci nu
mai după un studiu amănunțit, 
după cercetarea complexă a fie
cărui individ în parte. Munca cer
cetătorilor este deosebit de im
portantă pentru realizarea indivi
dualizării antrenamentului, fair 

rezultatele înregistrate au dovedit 
în mod elocvent acest lucru.

Nu putem să nu amintim de 
colaborarea dintre catedra de fi
ziologie de la I.C.F. și catedrele

Bicicleta ergometrică oferă prilejul unor constatări multiple fi intere
sante. lată un aspect din cursul unor cercetări efectuate cu acest

ap arat

Finalul actualului campionat re
publican de rugbi s-a deosebit mult 
de cet al trecutelor ediții ale aces
tei tradiționale întreceri. Intr-ade
văr, în ultimii ani, echipa campi- 
oană era cunoscută cu cîteva etape 
mai înainte de terminarea competi
ției. De asemenea, erau cunoscute 
și formațiile care retrogradau în 
campionatul categoriei B.

Desigur, însă, că situația spe
cială din actualul campionat nu se 
datorește numai faptului că progra
mul, hotărît prin obișnuita tragere 
la sorți, a fost mai „palpitant" ca 
altădat i, ci și unui alt fapt cu mult 
mai interesant și totodată îmbucu
rător. In ceea ce privește progra
mul, el a prilejuit, ce-i drept, o ur
mărire încordată a desfășurării 
campionatului, iar prezența întîl- 
nirii dintre Locomotiva Grivița Ro
șie și Dinamo printre meciurile pe
nultimei etape dovedește din plin 
că echipele de primă valoare aveau 
să-și dispute în mod direct, pînă 
aproape de finalul campionatului, 
locurile în clasament. Și totuși, de 
data aceasta, lucrurile au stat alt
fel. Pentru a fi mai expliciți, tre
buie să reamintim situația clasa
mentului înaintea penultimei etape: 
G.C.A. și Locomotiva își împărțeau 
primele locuri, militarii Beneficiind 
de un averaj mai bun. Urmau Di
namo și Constructorul, dintre care 
doar foștii deținători ai Cu1' • 
R.P.R. mai puteau cuceri primul 
loc, în eventualitatea că echipa 

altor institute, colaborare care a 
existat întotdeauna și a dat roMe 
frumoase. Chiar în ultimul expe
riment, ajutorul dat de dr. Sorin 
Schiau și dr. Liviu Clejan ambii 
de la Institutul de Fiziologie al 
Academiei R.P.R. a fost deosebit 
de util.

Trebuie să amintim de asemenea 
de faptul că, în aceste experien
țe au fost folosite o serie de me
tode și aparate moderne, deosebit 
de prețioase în munca de cer
cetări în domeniul fiziologiei. Ne 
referim, de exemplu, la metoda 
studiului reflexului cerebral de 
impedanță, elaborat de dr. Al 
Partheniu și ing. M. Demetrescu. 
prin care cu ajutorul „impedan- 
țiometrului dinamic", realizat de 
inginerul M. Demetrescu, se poate 
studia activitatea nervoasă supe
rioară pe cale electro-fiziologică, 
în mod foarte practic pentru acti
vitatea SDortivă. De asemenea, a- 
mintim de „interferometru", un a- 
parat modern importat din R.D. 
Germană, care folosește la stabi
lirea dozării oxigenului și bioxi
dului de carbon, mai precis și 
mai rapid deeît prin metoda chi
mică.

Precum se vede, cercetările ști
ințifice necesită oameni bine pre
gătiți, harnici, dornici să-și va
lorifice cunoștințele pentru a fl 
de folos mișcării sportive, labora
toare bine utilate, aparate de pre
cizie, etc. Este un întreg complex, 
foarte pretențios, fără de care nu 
se poate contribui în mod real 
la procesul de îmbunătățire a ac
tivității sportive. Este un com
plex greu de realizat, dar care a 
putut fi îndeplinit în țara noastră. 
Succesele cercetă lorilor științifici 
sînt o urmare firească a condiții
lor ce li se acordă, sînt un rezul
tat normal al grijii pe care regi
mul nostru o poartă dezvoltării 
continue a mișcării de cultură fi
zică. Iar rezultatele cercetătorilor 
nu constituie altceva deeît o mo
destă expresie a recunoștinței lor 
pentru condițiile acordate, dor'nța 
lor de a contribui la ridicarea 
continuă a performanțelor sporti
vilor romîni.

D. STANCULESCU

La sfîrșitul campionatului 
republican de rugbi

C.C.A.  ar fi fost învinsă de forma
ția Dinamo IX — ori a unui joc 
egal între aceste echipe și în ipo
teza unei victorii dinamoviste Ia 
zero asupra Locomotivei. Ambele 
jocuri au avut loc în aceeași zi și la 
aceeași oră. Din acest moment 
„importanța sorților" se minimali
za, deoarece duelul dintre Dinamo 
și Locomotiva favoriza în mod di
rect pe QC.A., de a cărei victorie 
în fața echipei Dinamo IX nu se 
îndoia nimeni.

Aci intervine cel de al doilea as
pect al campionatului din acest an. 
Ia care ne refeream la începutul 
rîndurilor de față, și pe care îl con
siderăm mai important deeît cele 
de pînă acum : Dinamo IX care în 
turul campionatului nu reușise de- 
cît rezultate foarte slabe, indiferent 
de adversarii întîlniți, a răsturnat 
toate „calculele" și a condus cu 
3—0 echipa campioană „smulgîn- 
du-i“ pînă la urmă un joc egal. A- 
cest rezultat a schimbat configura- 
ția clasamentului și a dat, împre
ună cu frumoasa victorie feroviară 
asupra dinamoviștilor, un nou cam
pion pe anul 1955: Locomotiva 
Griyița Roșie 1 Desigur, meciul 
epr.l +ntre C.C.A. și Dinamo IX va 
stirm în clubul militarilor discuții 
vii și poate chiar soluții noi pentru

Saltul „celor ce vin“ în canotajnl academic
Și la canotaj au început să a- 

pară surprizele...
Pînă nu de mult, în această ra

mură sportivă, aproape toate ma
rile competiții își aveau cîștigăto- 
rii dinainte cunoscuti. In special
în ■ canotajul academic existau a- 
numite echipe — de valoare net 
superioară celorlalte — pe care, 
numai văzîndu-le pe lista de în
scrieri, le puteai da dinainte cîști- 
gătoare, fără teama de a fi des- 
mințit. îmi amintesc chiar de un 
campionat republican desfășurat 
mai de mult la Snagov și la ca
re — mai în glumă, mai în se
rios — arbitrii au completat „de 
cu seară" diplomele învingători- 

lo>r. „Operațiune riscantă", vor 
spune unii dintre cititorii noștri... 
Ei bine, în acel concurs, arbitrii 
în chestiune n-au greșit cu nimic. 
Pentru că, între echipajele noastre 
de schit exista la un moment dat 
o diferență de valoare atît de bine 
conturată, îneît numai circumstan
țe cu totul speciale ar fi putut 
modifica configurația pronosticată 
a unui clasament final.

Altfel stau lucrurile acum.
începutul a fost făcut cu cam

pionatele de viteză, desfășurate 
la Snagov în septembrie, cînd ma
joritatea probelor la canotaj aca
demic au fost viu disputate, in
certe pînă pe ultimii metri. Con
tinuarea a făcut-o campionatul de 
fond, desfășurat zilele trecute la 
Timișoara, cînd am înregistrat trei 
rezultate pînă atunci de neconce
put în schiful nostru. Care este 
concluzia principală care se degajă 
din aceste fapte? Una singură, și 
îmbucurătoare: canotajul nostru 
începe să se îndrepte spre un sta
diu superior, spre o valoare ridi
cată — am putea spune — de 
masă. înseamnă că am trecut de 
stadiul c'nd aveam cîteva „vîr- 
furi" și după ele... nimic. Dacă 
echipajul masculin de 8+1 al 
C.C.A., neînvins în țară de ani 
de zile, a fost întrecut de tînăra 
formație a lui Dinamo, dacă echi
pajul de 4+1 compus din maes
tre ale sportului de la Flamura 
roșie Arad a plecat steagul în fața 
asaltului tinerei formații de la 
Locomotiva, dacă Alexandru Fe- 
renezi — care pînă acum cîștiga 
„la pas" orice întrecere de sim
plu — a fost depășit de tînărul 
Nicolae Frohs, toate acestea dove
desc o creștere simțitoare a nive
lului tehnic al „celor care vin". 
Firește, nu trebuie să ne grăbim 
cu concluziile. Poate m'.ine, în- 
tr-un nou concurs, cei ce au în
vins Ta Timișoara vor pleca ei 
steagul în fața celor pe care i-au 
întrecut. Sîntem chiar gata să a- 
firmăm că deși învinse, echipajele 
de 8-ț-l și simplu ale C.C.A. sau 
de 4+1 al Flamurii roșii Arad sînt 
încă mai bune deeît echipajele în 
fața cărora au cedat. Mai ales că 
au pierdut intr-un concurs de 
fond, cu totul inedit, desfășurat în 
condiții neobișnuite la noi. Cu 
toate acestea, afirmația asupra 
„saltului" celor ce vin rămîne o 

-îmbucurătoare realitate. Ceea ce 
deschide perspective din cele mai 
interesante viitorului sezon com- 
petițional, ca și canotajului nostru 
academic, în general.

Asupra rezultatelor nu mai tre-

viitoarele competiții. Acesta -ar fi 
însă un aspect unilateral și minor 
al un*  surprize de proporții, ași 
cum poate fi considerat rezultatul 
meciului dintre C.C.A. șl Dinama 
IX.

Credem că nu numai C.C.A. are 
de învățat de pe urma lecției pe 
care i-a administrat-o Dinamo IX. 
ci toate echipele noastre fruntașe. 
Acum cînd privim clasamentul ca
tegoriei A de rugbi în forma lui de
finitivă putem observa, comparîud 
și unele rezultate, că în returul 
competiției formațiile din a doua 
jumătate a clasamentului au înre
gistrat o sensibilă revenire de for
mă. Dinamo IX a cedat foarte greu 
în fața celor mai bune echipe. Pro
gresul Sănătatea și Progresul F. 
B. au fost egale în joc cu adver
sari considerați mai înainte neț su
periori (Dinamo și Locomotiva)^ 
Știința Timișoara a cedat la limită 
actualilor campioni și așa mai de
parte. Concluzia noastră este, deci, 
următoarea : diferențele de valoare 
dintre formațiile participante la 
campionatul primei categorii nu 
mai sînt atît de evidente ca în sezo
nul trecut. Dacă în prima parte a 
competiției s-au înregistrat totuși 
scoruri mari și victoriile, „favoriți- 
lor" nu au stat în cumpănă, în re» 

buie să insistăm. Cifrele au vor
bit în... cronică noastră de luni. 
In completarea limbajului cifrei 
lor vom veni azi cu cîteva amă
nunte. Trebuie să notăm, printre 
altele, progresul continuu al bar-' 
cii de 8+1 a asociației Dinamo, 
alcătuită din oameni care au în
ceput să practice canotajul în a- 
cest an și care — printr-o muncă 
temeinică, disciplinată, depusă cu 
dragoste — a ajuns la un nivel 
tehnic avansat. Cît despre „optul" 
C.C.A-ului, este de menționat fapj 
tul că s-a prezentat cu 3 modi ÎL 
cări față de formația normala, 
ceea ce desigur s-a repercutat a.-*  
supra comportării. „Patrul" de fete 
al Flamurii roșii n-a avut un 
antrenament suficient, dar acea
sta nu scade cu nimic din meriJ 
tele formației Locomotiva, o ade
vărată surpriză prin pregătire și 
puterea de luptă. Revelația con
cursului, Nicolae Frohs (Progre- 
sul Timișoara) se anunță un ptt- 
ternic rival pentru A. Ferenczt, 
care va trebui să ne dovedească 
în viitor că este încă cel mai bun 
„simplist" (notăm aici că la start 
el a pierdut cîteva secunde pre-*  
țioase). In rest, rezultatele nu ne*  
cesită comentarii speciale. La fete, 
„dublo“-ul Progresul Timișoara a 
cîștigat lejer, în timp ce la „opt" 
echipajul închegat special pentrtl 
acest concurs de antrenorul Paul' 
Barcani (Metalul) n-a avut un ri
val periculos în tînăra formație a 
Progresului. La probele masculine, 
C.C.A. a cîștigat — scontat — 
4 + 1 și 2+1, confirmîndu-și supe
rioritatea în probele masculine. 
(Echipa C.C.A. a pierdut locul I 
pe asociații din cauză că n-a obJ 
ținut nici un punct în probele fe
minine, probe din care Progresul 
a acumulat 12 puncte!).

In ansamblu, concursul și-a aJ 
tins scopul. Păcat însă că uneia 
asociații (Voința, Avîntul, Știința, 
Flamura roșie) nu s-au prezentat 
la startul competiției, sau au pre
zentat un număr de echipaje mai 
redus deeît posibilitățile normale. 
Asociația Știința, de exemplu, da
că prezenta și echipajele din Bucu
rești (trei echipaje campioane 
R.P.R., de la Știința I.C.F., au ră
mas acasă 1) ar fi concurat cu 
cele mai mari șanse la locul întîi 
pe echipe. In aceste condiții, locul 
prim pe asociații a revenit spor
tivilor de la Progresul. Este un 
succes care răsplătește eforturile 
de pînă acum ale acestei asociații 
în domeniul canotajului academic, 
și care — în același timp — tre
buie să însemne un stimulent și 
mai accentuat pentru această actU 
vitate în asociația Progresul. So
cotim, de asemenea, că față de 
importanța competiției, de succe
sul pe care l-a înregistrat și de 
faptul că la caiac-canoe concursul 
de fond a fost încă din acest an 
transformat în campionat republi
can, forurile de resort n-ar greși 
cu nimic dacă ar transforma șt 
întrecerea de fond a schiliștilof 
din anul viitor în campionat ret 
publican.

RADU URZICEANU |

tur fiecare succes a fost repurtat cu 
greu. Dacă C.C.A. poate pierde 
campionatul, terminînd la egalitate 
cu Dinamo IX, dacă Locomotiva 
luptă cu toate forțele sale pentru 
a trece de Știința Timișoara, iar 
Progresul F. B. pune la grea CUH1’ 
pănă pe adversarii săi din fruntea 
clasamentului, înseamnă că clas*  
rugbiului nostru s-a îmbunătățit 
simțitor și că sezonul care urmeaxă 
ne poate furniza și alte „surprize" ; 
bineînțeles, pînă cînd va deveni un 
fapt obișnuit ca un rezultat la rug
bi să nu mai poată fi anticipat cu 
siguranța cu care se făcea piuă 
acum.

Iată de ce, la. acest sfîrșit de 
campionat, care pentru unii a adus 
bucurii, iar pentru alții dezamăgiri, 
dar care pentru toți a fost bogat 
în învățăminte, credem că este mat 
potrivit să înclinăm spre un opti
mism pe care ni-1 oferă din pilit 
frumoasa ascendență valorică a 
majorității echipelor noastre de 
rugbi. Este aci, desigur, o părticică 
din munca antrenorilor, a jucători
lor, o părticică a grijii pe care 
unele asociații și colective au în
ceput să o acorde rugbiului, o o- 
glindire a muncii comisiei centrale 
de rugbi și a Inspecției de specia
litate și, bineînțeles, o reflectare 
sigură și de netăgăduit a contactu
lui care s-a stabilit pe plan inter- 
național între rugbiul nostru si cel 
al altor țări.

EM. VALERIU



MUNCA ESTE SINGURUL „SECRET" AL SUCCESELOR ALERGĂTORILOR UNGURI,
— ne-a spus antrenorul Igloi Mihaly —

- Iubitorii de atletism din țara 
1 noastră cunosc rezultatele ex- 
! cepționale realizate de alergă- , 
1 torii de semi-fond și fond din 
' Ungaria, care dețin actualmente 
1 toate recordurile mondiale de la 
\ 1.000 m. și pînă la 5.000 m. Un 
.. merit deosebit în realizarea ace- 
\ stor recorduri îl are, desigur, și 
i antrenorul Igloi Mihaly, cel care \ 
' ti pregătește pe cei mai, buni 
; \ alergători unguri. In timpul con- 
1 cursului internațional de atle- 
' tism de la Sofia am avut prile- 
' ful să discut mai mult timp cu 
’ acest renumit antrenor. Iată ci-
< teva din părerile sale: 

puse în practică o serie de lucruri, 
pe care le știam numai. teoretic. 
Mai apoi am început să mă ocup de 
antrenamentul cîtorva atleți ma
ghiari, dintre care Csaplar a și a- 
juns recordman pe 20.000 m. Am vă
zut, de asemenea, foarte mulți an
trenori unguri care aplicau în 
colectivele lor metodele mele de 
lucru, dar nu am purtat nici 
un fel de discuție publică des
pre acest fapt, considerînd că 
discuțiile ar putea fi periculoase, 

puțind duce la știrbirea încrederii 
atleților în antrenorii respectivi. 
Războiul mi-a întrerupt activitatea 
și ca atlet și ca antrenor. După trei 
ani de prizonierat, întorcîndu-mă în 
patrie am fost curios să-mi fac un 
control al performanțelor. Perfor
manțele au fost însă foarte slabe, 
arătîndu-mi însă cite rezultate ne
gative poate avea o întrerupere de 
mai mulți ani. Am renunțat să mai 
alerg, dedicîndu-mă exclusiv mun
cii de antrenor și de profesor. In 
concordanță cu planurile făcute am 
început în 1951 munca cu Iharos. 
Performanțele lui au crescut, an de 
an, pînă la recordurile mondiale sta
bilite în 1955. In aceeași măsură au 
crescut și rezultatele lui Tabori și 
ale lui Rozsavolgyi, ca și ale celor
lalți care au lucrat cu mine: Ko
vacs, Apro, Tolgyessy, Tanay, Pen- 
zes etc., adică aproape 99 la sută din 
atleții care fac parte din lotul R.P. 
Ungare. In ultimii patru ani, atleții 
antrenați de mi'ne au bătut de 18 ori 
diferite recorduri mondiale și au în
trecut absolut toate recordurile de 
semifond și fond ale Ungariei.

— La ce rezultate credeți că se 
poate' ajunge în viitorul apropiat ?

— Nu știu la ce rezultate vor a- 
junge atleții străini, dar noi în Un
garia ne pregătim pentru : 1:43,5
(800 m.) ; 2:17,0 (1.000 m.) ; 3:33,0 
(1.500 m.) : 13:27,0 (5.000 m.) ;
28:30.0 (10.000 m.) : 8:28,0 (3.000
m. obstacole), etc. Dar pentru a 
putea ajunge la aceste rezultate va 
trebui să muncim și mai mult ca 
pînă acum. Atleții noștri cunosc a- 
acest lucru și sînt deciși să lucreze 
în consecință.

— Care credeți că sînt calitățile 
cerute unui atlet pentru a putea ob
ține rezultate de o înaltă valoare ?

— In primul rînd viteză, apoi 
rezistență și tempo. Aceste calități 
trebuie dezvoltate în întreg anul și 
de la an la an. întotdeauna antre
namentul trebuie alcătuit pe calita
tea dominantă a atletului. Anii de 
pregătire trebuie să fie strînși le
gați între ei și să nu se facă nici 
un fel de întrerupere. Principiul 
călăuzitor este: „La rezultate înalte 
...muncă multă11.

— Care credeți că sînt explicațiile 
creșterii atît de mari a performan
țelor alergătorilor de semifond și 
fond din lume și mai ales din Un
garia ?

— Nu voi răspunde la această 
întrebare decît numai parțial, în 
sensul că voi trata numai dezvolta
rea acestor probe in țara mea. In 
Ungaria, după 1945, partidul și gu
vernul au asigurat toate condițiile 
necesare practicării sportului de ma
să și a celui de performanță. Fără 
aceste condiții — din an în an tot 
mai bune — nu s-ar fi putut ajunge 
unde s-a ajuns.

Cu trei decenii tn urmă, semifon- 
dul și fondul maghiar au cunoscut 
tmele mari succese pe plan interna
țional Cercetîndu-se cu atenție 
'principiile care au stat la baza dez
voltării de atunci a rezultatelor a- 
lergătorilor noștri, am putut vedea 
care a fost drumul folosit pentru 
obținerea celor mai înalte re
zultate. Păcat însă că, în a- 
ceastă perioadă s-au făcut prea 
multe greșeli care au împiedi
cat obținerea unei și mai mari' dez
voltări. Dar, ceea ce era mai grav, 
este că în acea vremea stăruia con
cepția — total greșită — că la re
zultate înalte și la recorduri 
mondiale nu pot ajunge decît 
atleții înzestrați cu calități fizice 
excepționale, așa cum erau, de pil
dă, nordicii: iar asemenea atleți 
se credea că nu se pot „naște** 1 în 
Ungaria. Această concepție și-a 
marcat clar tiparele în procesul de 
instruire a atleților unguri și în an
trenamentele acestora.

Eu pot afirma cu toată tăria — 
și vă rog să nu-mi interpretați a- 
ceastă mărturisire ca o laudă — că 
am fost primul om din Ungaria care 
respingînd această teorie, a „tipului11 
ideal, am căutat singur drumul cel 
mai bun pentru noi. Personal am 
crezut că fiQlandezii — care erau 
pe atunci cei mai buni din lume — 
își datorau rezultatele lor nu unor 
calități de supraoameni, ci mentali
tății lor, obiceiurilor lor, mediului de 
.viață și climei Finlandei. Este cu
rios însă că nimeni în Ungari*a nu a 
căutat să-și explice în acest fel rămî- 
nerea noastră în urmă față de nor-

I clici, câutînd cauzele în metodele 
de antrenament, iar nu în teorii.

fn 1928, cînd am devenit profesor 
de educație fizică m-am ocupat in
tens de aceste cercetări, atît ca pro
fesor cît și ca atlet Personal am 
început antrenamentele zilnice, în 
perioada în care campionii noștri 
făceau antrenament numai de 3 ori 
pe săptămînă. Dar nu am înregis
trat un progres simțitor, deoarece 
insistam prea puțin asupra dezvol
tării vitezei. In schimb, mă antre
nam pentru dezvoltarea rezistenței 
și lucra! acesta s-a dovedit necores
punzător scopului ce-1 urmăream. 
'Am cercetat cu toată seriozitatea 
metodele de antrenament ale lui 
Nurmi, dar nu m-am putut inspira 
prea mult din el» nitei teoretic și 
nici practic. Revelatoriu pentru 
mine, a fost însă antrenamentul 
pe care-1 făcea marele alergă
tor polonez Kusocinskî, cu care 
am discutat foarte mult la Buda
pesta în 1933. Din metodele lui 
de antrenament m-am înspicat 
cel mai mult, alcătuindu-mi prin
cipiile de bază ale antrenamentului 
actual Aceste principii ale profeso
rului Igloi, l-au ajutat pe atletul 
Igloi să progreseze într-un an de la 
2:03,0 la 1:55,9 (800 m.) și de la 

4:21,0 la 4:08,0 (1.500 m.). După 
trei ani am ajuns la 1:53,9 și 3:52,2. 
După aceasta, pot spune că mi-am 
cristalizat principiile antrenamen
tului meu folosind de la fie
care antrenor din lume învăță
mintele considerate de mine drept 
cele mai bune și aplicabile la 
noi. Am studiat foarte mult, am 
cerut sfaturi, am experimentat'; prac
tic. fiecare dintre teorii Și :ăm^ reți
nut ceea ce mi-a convenit ca-atlet, 
folosind însă și restul, ca profesor. 
In 1938 am fost trimis de statul 
ungar în Finlanda să studiez antre
namentul atleților di'n această țară. 
Am^ avut astfel prilejul să cunosc 
în întregime felul lor de a se antre- 
Jia și* mai ales am văzut cum sînt

La alcătuirea antrenamentului tre
buie să se țină seama de condițiile 
zilei respective și nu de un program 
dinainte alcătuit. Programele alcă
tuite dinainte sînt valabile, dacă 
vreți, pentru o carte de atletism, 
dar nu pentru lucrul cu atleți.

Antrenorul trebuie să știe ce a- 
nume vrea să realizeze cu atleții săi 
și mai ales cum poate ajunge la 
scopul propus. Voința antrenorului 
trebuie să-și ajungă ținta, folosind 
pentru aceasta cele mai noi metode 
științifice. Este foarte important ca 
atunci c:nd antrenorul își însușește 
experiențe noi, folosirea acestora să 
nu șteargă munca de pînă atunci, 
ci să se împletească, în mod gradat 
cu ea. In orice caz, la antrena
mente trebuie să lucreze indivi
dualizat, pînă în cele mai mici a- 
mănunte.

In antrenamente este necesar să 
se insiste și pentru însușirea unui 
stil corect de alergare, dar lucrul a- 
cesta nu este cel mai important pen
tru atlet.

Antrenorului trebuie să-i se creeze 
toate condițiile de lucru pe care 
acesta le consideră ca necesare 
pentru ca munca să se desfășoare 
cît mai bine. Numai în acest fel 
i se poate cere antrenorului să 
depună o muncă la cel mai înalt 
nivel.

In activitatea desfășurată de mine 
la Honved, mi s-au creat cele mai 
b:tne condiții de activitate și mie și 
atleților mei.

Atunci însă cînd un antrenor are 
tot ceea ce-i trebuie și totuși rezul
tatele muncii sale nu sînt cele aș
teptate, înseamnă că metoda lui nu 
este cea mai bună. In acest caz es
te necesar ca ceilalți antrenori să-i 
vină în ajutor și — în special — 
antrenorul de stat.

Pentru a-și putea cunoaște cît mai 
bine oamenii cu care lucrează, an
trenorul trebuie să fie prezent ală
turi de atlet în toate manifestările 
acestuia, în special, la concursuri. 
Un antrenor nu trebuie numai să a- 
siste cînd atletul său concurează, 
sau să se intereseze de la alții cum 
a concurat acesta. Lucrurile acestea 
nu.se pot învăța din carte, ci numai 
din practica stadionului.

— Cum v-ați selecționat oa
menii cu care lucrați acum ?

— Eu nu mi-am selecționat oa
menii în nici un fel. Este foarte im
portant însă, ca lor să le placă să 
alerge și să fie sănătoși. Și Iharos, 
și Tabori, și Rozsavolgyi au stabi
lit recorduri mondiale pentru că au 
fost foarte harnici și răbdători. La 
bază nu au avut nici ei viteză prea 
mare și nici elasticitate. Numai da
torită seriozității pe care au ară
tat-o la antrenamente au ajuns la 
recordurile actuale. Ceea ce este 
de-a dreptul excepțional Ia ei, este 
voința lor, educată pe baze soli
de. Așa dar, oricine poate deveni 
un bun alergător dacă este să
nătos și îi place să alerge. Res
tul chestiunilor sînt probleme de 
educație și pot fi rezolvate mai 
ușor, bineînțeles dacă există do
rință de ambele părți.

— Care a fost planificarea an- J 
trenamentelor pentru anul 1955? i

— Aici sînt două aspecte: antre
namentele și concursurile. Noi 
ne-am pregătit cu toată seriozitatea 
în iarna anului 1955, dar nu am fă
cut concursuri*  decît în luna mai. 
După părerea noastră, alta este im
portanța concursurilor și alta a an
trenamentelor. Concursurile scot la 
lumină rezultatele muncii din antre
namente, iar antrenamentele au ca 
scop obținerea acestor rezultate. Noi 
ne-am pregătit iarna pentru sezonul 
competițional, pentru recordurile 
din vară și toamnă, iar în iarna a- 
nului 1956 vom lucra de așa mani
eră încît să ne menținem gradul de 
formă dobîndit pînă acum. In 1955, 
am căpătat punctele de sprijin ne
cesare pregătirii olimpice și ne vom 
strădui să înfăptuim această pregă
tire, într-un mod perfect. Nu cunosc 
încă data la care vom începe pre
gătirea olimpică, pentru că nu cu
nosc data la care vom încheia acest 
sezon. Știm însă din practică, că lu
crul bine săvîrșit duce totdeauna la 
rezultate înalte, după cum știm că 
metoda cea mai bună este aceea 
care duce repede la obținerea recor
durilor mondiale și cu efort puțin. 
A'ci se pot vedea cel mai bine ca
litățile unui antrenor, care să știe 
să lucreze exact numai atît cît are 
nevoie pentru ca elevii săi să poată 
obține rezultatele propuse. Iată de 
ce cred că nu se poate face un plan 
de antrenament detailat, pe luni și 
săptămîni, ci că se pot alcătui pla
nuri minimale în funcție de rezul
tatele propuse.

In aceasta constă „secretul" meu, 
așa cum spun unii, deși, vă asigur, 
nu este vorba de nici un secret, de 
nici o minune. Secretul și minunea 
înfăptuită de mine și de atleții mei, 
stă în munca fără preget desfășu
rată de noi, atita tot! Vă spun 
drept că lui Iharos, Tabori și Rozsa
volgyi le-a trebuit aceeași ene-gie 
pentru a bate recordurile mondiale, 
ca și atunci cînd alergau 1.500 m. 
în 3:46,0. Ca durată, ei nu lucrează 
nici acum mai' mult ca acum patru 
ani. dar planurile antrenamentelor 
zilnice săptămînale și anuale, sînt 
puțin modificate. De exemplu, cu 4 
ani în urmă, ei alergau, să zic, 
10x400 m. în 64,0 sec. iar acum fac 
același lucru, dar în 54,0 sec. Din 
an în an, cu o asemenea muncă creș
te viteza și rezistența în regim de 
viteză și bineînțeles cresc și rezul
tatele atleților.

— Recomandați pauză înaintea 
concursurilor?

— Da... ca să nu spun nu! De 
fapt noi lucrăm mereu, mereu și 
chiar în dimineața concursului, în
să mult mai ușor. Pot spune că an
trenamentul lui Iharos de azi dimi
neață, care a fost ușor pentru el, 
ar fi fost mult mai greu, decît cel 
mai greu antrenament al oamenilor 
antrenați de Alex. Mazilu. Să nu se 
supere Mazilu și nici ceilalți antre
nori romîni, dar aceasta este situa
ția. După părerea meâ, cred că se- 
mifondi'știi și fondiștii romîni vor pu
tea obține și ei rezultate mari nu
mai muncind serios și foarte mult. 
Spun lucrul acesta pentru că am 
auzit că în Romînia se vorbește — 
așa cum se vorbea cîndva și la noi 
— că atleții romîni n-ar fi*  „făcuți" 
pentru a fi performeri mari la a- 
ceste probe. Dar lucrul acesta nu 
este cîtuși de puțin adevărat. Aș fi 
bucuros să știu că o mică parte din 
exneriența muncii mele cu Iharos, 
Tabori și Rozsavolgyi ar fi folosită 
și de atleții romîni și vă veți 
convinge că rezultatele bune 
nu vor întîrzia să vină. Dar 
aici este încă ceva de spus: 
toți doresc programele de antrena
ment ale atleților mei, dar uită că a- 
cestea sînt valabile numai pentru 
fiecare dintre ei luați individual. 
Ceea ce ar trebui*  însă să ia toți de 
la Iharos și ceilalți, să fie numai e- 
xemplul muncii continue care nu 
precupețește nici un fel de efort...

*'x ROMEO VILARA ,

Antrenorul Igloi Mihaly imprcu nă cu elevii săi Iharos, Tabori, Ros- 
zavolgy și Mikes, după recordul de 4x1.500 m. stabilit de această

echipă (15:14,8)

DE LA COMISIA CENTRALĂ DE FOTBAL

■

Modul de desfășurare 
a campionatului republican pe anul 1956

In conformitate cu prevederile Deciziei C.C.F.S. și a Comisiei 
Central de Fotbal din 1 noiembrie 1955; în vederea îmbunătățirii 
sistemului competițional în anul 1956 ; pentru stimularea ridicării 
continue de cadre tinere în echipele fruntașe; pentru ridicarea nive
lului tehnic al cadrelor medii și în vederea desfășurării unei activi
tăți cît mai largi și mai bine organizate a echipelor de juniori; Co
misia Centrală de Fotbal, hotărăște:

I. La sfîrșitul actualului campionat:
1. din categoria A vor retrograda în categoria B echipele clasate 

pe locurile 11, 12 și 13 și vor promova în locul acestora echipele 
clasate pe locul I în fiecare din cele 3 serii ale campionatului cate
goriei B.

2. din categoria B vor retrograda echipele clasate pe locurile 
10, 11, 12 și 13 din seriile I și a Hl-a și 10, 11, 12, 13 și 14 
din seria a Il-a.

3. nu se va disputa turneul de calificare pentru promovarea echi
pelor campioane de regiuni în categoria B.

II. Pornind de la principiul că formula campionatului este un 
mijloc pentru ridicarea continuă a nivelului de joc și constatînd că, 
din acest punct de vedere, formula actualului campionat nu cores
punde în totul cerințelor fotbalului nostru, deoarece:

a) între diferitele competiții există o disproporție de valoare j 
calitativă;

b) în cadrul aceleiași categorii unele echipe nu sînt omogene, 
de valoare apropiată ;

c) trecerea de la fotbalul de mase la categorii superioare se 
face prea brusc;

d) impune promovarea echipelor regionale în categoria imediat 
superioară, printr-un baraj neconcludent din punct de vedere al 
valorii echipelor:

e) în categoria A, numărul echipelor este prea mare și impune 
o planificare calendaristică neconvenabllă, stingherind atît activi
tatea internă cît și pe cea internațională.

Pentru eliminarea pe viitor a acestor deficiențe, care frînează 
dezvoltarea fotbalului nostru,

!

Comisia Centrală de Fotbal hotărăște pentru anul 1956:

1. In categoria A vor activa 13 echipe (primele 10 clasate 
campionatul din 1955 și cele trei echipe cîștigătoare ale seriilor

din campionatul categoriei B).
La sfîrșitul campionatului pe 1956, vor retrograda în categoria 

B echipele clasate pe locurile 11, 12 și 13.
2. In categoria B vor activa 27 echipe, împărțite în două serii 

de 13 și respectiv 14 echipe și anume, cele trei echipe retrogradate 
din categoria A, pe 1955 și echipele clasate în campionatul catego
riei B pe locurile 2—9 inclusiv in cele 3 serii.

La sfîrșitul campionatului pe anul 1956 vor promova în categoria 
A echipele clasate pe primul loc în cele două serii ale categoriei 
B, și vor retrograda echipele clasate pe locurile 12 și 13 dintr-o serie 
și 13, 14 din altă serie a categoriei B. Astfel încît, în anul 1957 
vor activa 12 echipe în categoria A, iar în categoria B vor activa 
28 echipe împărțite în 2 serii a 14 echipe.

3. Se înființează campionatul categoriei C, la care vor participa 
51 echipe :

a) 13 echipe retrogradate din categoria B 1955, adică cele cla
sate pe locurile 10—13, în seriile 1 și III și 10—14 din seria a Il-a;

b) primele două echipe clasate în cele 19 campionate regionale 
organizate în 1955 (în total 38 echipe).

Cele 51 echipe vor fi împărțite după criterii geografice în 4 serii 
de 12, 13 și 14 echipe.

La sfîrșitul campionatului pe anul 1956, echipele clasate pe pri
mul loc în fiecare serie vor promova în categoria B—1957.

Modul de retrogradare din categoria C în campionatele regio
nale, va fi stabilit printr-o hotărîre ulterioară.

4. Campionatul echipelor de tineret se desființează, întrucît prin 
mărirea vîrstei juniorilor, acest campionat nu mai este necesar.

5. Campionatul Republican al echipelor de juniori se va disputa 
cu participarea a 91 formații ale echipelor de categorie A, B și C. 
Repartizarea lor se va face după criterii geografice în 10 serii. Sînt 
admiși în această competiție tinerii născuți în anul 1937 și urmă
torii.

La finele campionatului vor retrograda formațiile de juniori ale 
echipelor retrogradate din categoria C.

Pentru echipele de juniori care nu participă in Campionatul Re
publican, se va organiza ca și în anul 1955 „Cupa Comisiei Cen
trale de Fotbal".

6. Campionatele regionale se vor organiza în fiecare regiune 
ca și pînă acum, cu un număr maxim de 14 echipe.

De asemenea, campionatele raionale și orășenești se vor orga
niza ca și în 1955.

7. Cupa R.P.R. ediția 1956—1957 se va organiza pe aceleași 
baze și criterii ca și în 1955—1956. In această ediție vor participa 
în mod obligatoriu echipele de categorie A, B, C, din campionatele 
direct regionale, orășenești și pe bază de înscriere cele din campio
natele raionale, echipele școlare, militare și sătești.

HI. Comisia Centrală de Fotbal îndrumează Asociațiile și Co
lectivele Sportive să acorde campionatului toată importanta și pre
țuirea și să ia măsurile cele mai bune, privitoare la pregătirea jucă
torilor _ lor și la îmbunătățirea jocului echipelor, asigurînd astfel 
succesul deplin al competițiilor republicane.

BIROUL COMISIEI CENTRALE 
DE FOTBAL

în

★
Comitetul pentru Cultură Fizică și Sport de pe lîngă Consiliul 

de Miniștri a aprobat .măsurile. luate de Comisia Centrală de Fotbal.



Sugestii 
pentru o mai bună 

desfășurare 
a jocului de oină

Duminică dimineața, pe tin timp 
minunat, amatorii din Capitală ai 
sportului nostru național au trăit 
clipe frumoase: pe terenul din incin
ta uzinei metalurgice „Tudor Vla- 
dimirescu" s-au întrecut cele mai 
bune echipe bucureștene de oină. 
Competiția, organizată de colecti
vul sportiv Metalul „Tudor Vladi- 
mirescu", a fost cîștigată de deți
nătoarea Cupei R.P.R., Știința-Bu- 
curești.

Derbiul competiției a fost meciul 
dintre Constructorul S.M. și Știin
ța. In prima repriză am fost plăcut 
impresionați de caracterul extrem 
de dîrz al întrecerii dintre aceste 
două echipe valoroase, care s-a sol
dat cu o meritată victorie a studen
ților. Jocul a pierdut însă mult din 
spectaculozitate cînd au intrat la 
bătaie jucătorii echipei Constructo
rul. Descurajați de micul avantaj 
luat de studenți, ei nu au mai gă
sit resurse morale pentru a conti
nua jocul în nota lor obișnuită, unii 
dintre jucătorii Constructorului au 
recurs la atitudini nesportive, „re- 
marcîndu-se“ în special jucătorul 
Pușpană, care — lovit — a refu- > 
zat să părăsească terenul conform 
regulamentului. Astfel de atitudini 
nu le-au „folosit" însă cu nimic: au 
fost învinși la un scor categoric 
18—10.

Cu excepția acestui meci, jocurile 
iau,’ fost viii disputate, presărate 
uneori cu faze spectaculoase. Jocu
rile susținute de Știdtnța au scos 
din nou în evidență forma bună în 
care se află studenții. Echipele com
binata Locomotiva-Constructorul și 
Metalul „Tudor Vladimirescu", deși 
au ocupat în ordine ultimele două 
Jocuri în clasament au arătat to
tuși reale posibilități.

Și cu prilejul acestei competiții 
au ieșit la iveală lipsurile care lrî- 
nează progresul tchn'c al echipelor, 
scad din spectaculoz'tafea otnei și 

creează multe nemulțumiri în rîndu- 
rile jucătorilor. Considerăm că de 
cele mai multe ori și arbitrajul de
fectuos contribute la această situa
ție. Pentru remedierea actualelor 
defteiențe, sugerăm să fie înființată 
funcția de scorer, iar arbitrii aju
tori să acționeze în triunghiurile 
de la ducere și întoarcere (plecare 
și fund) cu drepturi egale în lua
rea deciziei ca și arbitrul principal. 
Astfel, va exista un control precis 
asupra scorului; iar colaborarea 
strînsă d’ntre arbitrul principal și 
cei ajutători, va ajuta efectiv la pe
nalizarea cu promptitudine a tutu
ror infracțiunilor.

In această ordine de idei propu
nem ca serviciul să nu se mai fa
că de către fruntașii din echipa 
adversă, ci de un coechipier, cu con
diția însă ca la trei servicii refu
zate să î se anuleze jucătorului res
pectiv dreptul de bătaie. In felul 
acesta se va pune capăt atitudinii 
nesportive a „fruntașilor" care ser
vesc necorect, jocul se va desfă
șura mai repede și sperăm că va 
crește și în spectaculozitate.

S-a mai constatat că permițînd 
antrenorilor să îndrume echipa de 
pe marginea terenului, se întîmplâ 
adesea ca jucătorii să fie îndrumați 
să servească neregulamentar, sau 
chiar să protesteze nejustificat la 
deciziile arbitrilor. Credem că este 
bine să se facă o pauză de 10 mi
nute între reprize, timp în care 
antrenorii să poată da îndrumă
rile tactice și tehnice necesare echi
pei respective; în timpul meciului 
însă, să li se interzică orice inter
venție.

TRAIAN IOANIȚESCU

INFORMAȚII IJîonosport

Locomotiva București și Progresul Oradea au revenit,
iar Dinamo Bacău a promovat în categoria A
Campionatul categoriei B s-a 

încheiat. In această foarte intere
santă competiție, care a angrenat 
într-o activitate sportivă continuă 
nu mai puțin de 28 de centre din 
țară, mai sînt de disputat doar 
cîteva jocuri restante în seria I. 
Aceste jocuri nu prezintă impor
tanță decît pentru ultimele locuri.

In ce privește primul loc din 
cele trei serii, aici — cum se știe 
— „bătălia” s-a terminat de mult. 
Locomotiva București, Progresul 
Oradea și Dinamo Bacău și-au 
asigurat victoria finală (și odată 
cu ea și dreptul de a promova în 
categoria A) cu avansuri aprecia
bile de puncte: primele două cu 
cite 7 puncte, iar Dinamo cu 3 
puncte. Dintre aceste trei echipe, 
Locomotiva și Progresul revin în 
prima categorie, după un an de 
activitate la „B“. Victoria echipei 
Dinamo Bacău înseamnă promova, 
rea unei formații din Moldova în 
categoria A.

Mult mai pasionantă și pe în
treaga durată a campionatului 
(care — trebuie să subliniem — 
a avut asigurată regularitatea și 
continuitatea) a fost lupta pentru 
evitarea zonei de retrogradare. In 
această cursă au fost angrenate 
foarte multe echipe.

Conform comunicatului Comisiei 
Centrale de Fotbal din ianuarie 
1955, din categoria B retrogradea
ză echipele clasate de la locul 10 
inclusiv în jos. Deci, în seriile II 
și III — potrivit clasamentelor al. 
cătuite în baza rezultatelor neomo
logate din ultima etapă, vor retro
grada anul acesta : FI. roșie I. H. 
Cluj, Metalul Baia Mare, Metalul

In „duelul" dintre Boeuf II și Drăgan care s-au „războit" — cu 
toată corectitudinea insă — in jocul de duminică, de această dată 

a ciștigat stoperul dinamovist.
(Foto: Max Bănuș)

finalist în camp&natui
Penultima etapă a turneului 

final al campionatului republican 
de juniori la fotbal s-a încheiat 
cu următoarele rezultate:

Iași: Locomotiva-Tînărul Dina
movist București 0—2 (0—2).

Sibiu: Progresul - Știința Cluj 
3—2 (1—2).

Ultimul joc a avut o desfășu
rare pasionantă. Clujenii au con
dus cu 2—1 prin punctele înscri
se de Crișan și Băluțu, în timp 
ce sibieniî au marcat prin Dumitru 
loan (din 11 m.). Egalarea a 
adus-o Costin (Știința) care a în
scris în proprie poartă, iar victo
ria echipei gazde a asigurat-o go
lul lui Coleșan. Progresul a meri
tat victoria, jucînd superior în spe
cial în repriza a doua.

In urma acestor rezultate, cla
samentele se prezintă astfel:

miercuri seara dacă au reușit sau 
nu să obțină premiul I, II sau III.

Fără îndoială că acest concurs a 
trezit un viu interes cu atît mai 
mult cu cît Ia ultimul concurs spe
cial Fronosport (cel din 26 octom
brie) nici un participant nu a in
dicat 12 rezultate exacte! Va reuși 
vreunul de data aceasta?

Concursul special PRONOSPORT 
din 16 noiembrie se închide mîine 
Ia ora 12 în Capitală. 

Oradea. Metalul 108 și Metalul 
Arad (seria II), FI. roșie Buhuși, 
Avîntul Fălticeni, Dinamo Galați 
și Locomotiva Galați (seria III). 
Din seria I vor retrograda în mod 
cert Știința Craiova și Metalul 
București. Cum se vede, asociația 
Metalul pierde cele mai multe e- 
chipe din categoria B : cinci, față 
de două ale Flamurii roșii și cîte 
una ale asociațiilor Știința, Avîn
tul, Dinamo și Locomotiva.

Cit despre celelalte două echipe, 
care urmează să retrogradeze din 
seria I, ele vor fi cunoscute abia 
după disputarea restanțelor. La 
locurile 10 și 11 „concurează" 
foarte multe echipe: Progresul 
București, Metalul St. R. Orașul 
Stalin, Locomotiva Craiova (care 
au cîte 22 puncte), Flacăra Moreni 
(21 puncte și un joc mai puțin 
disputat) și Flamura roșie Sf. 
Gheorghe (20 puncte și un meci 
mai puțin disputat).

Ca să scape de retrogradare, 
Progresul București (care mai are 
două jocuri de susținut) are ne
voie de un singur punct, Flacăra 
Moreni de două, iar FI. roșie Sf. 
Gheorghe de o victorie cu 7-0 
asupra Locomotivei București ca 
să aibă golaveraj mai bun decît 
Metalul St. Roșu și Locomotiva 
Craiova. Aceasta din urmă — a- 
vînd un golaveraj foarte slab — 
poate scăpa numai dacă Flacăra 
Moreni pierde jocul de la Moreni 
cu Progresul București, iar Fla
mura roșie Sf. Gheorghe pe cel cu 
Locomotiva București. Astfel că, 
în această serie, vor decide res
tanțele de la Moreni și Sf. Gheor
ghe.

republican de juniori
Seria I

1. Tîn. Din. Buc. 3 3 0 0 10:2 6
2. Loc. Buc. 3 1 0 2 3:5 2
3. LOC. Iași 4 1 0 3 1:8 2

Seria II
1. știința Cluj 4 2 1 1 12:5 5
2. Progr. Sibiu 3 2 0 1 4:8 4
3. Știința Timiș. 3 0 1 2 2:5 1

Din aceste clasamente (alcătuite
în baza rezultatelor neomologate)
rezultă că Tînărul Dinamovist —
indiferent de rezultatul ultimului
joc (duminică cu Locomotiva 
București) — este finalista sigură 
a campionatului, în timp ce în 
seria a doua finalista va fi cunos
cută abia după disputarea meciului 
Știința Timișoara — Progresul 
Sibiu. In caz de victorie a timi
șorenilor sau de rezultat de ega- 
litâte, finalista va fi Știința Cluj; 
în schimb, dacă învinge Progresul 
atunci finalistă Va fi echipa din 
Sibiu.

In urma trierii celor 611.860 bule
tine depuse la concursul PRONOS
PORT nr, 45 — etapa din 13 noiem
brie 1955,*  au fost găsite:

Miercuri 16 noiembrie o nouă eta
pă a Campionatului cat. A și cam
pionatului echipelor de tineret la 
fotbal și odată cu aceasta și un nou 
concurs special PRONOSPORT. Spre 
deosebire de concursurile speciale 
de pînă acum, dat fiind faptul că 
primele XII meciuri ca și primele 
două meciuri de rezervă se dispută 
miercuri după amiaza, participanții 
vor avea ocazia să știe încă de

6 buletine cu 12 rezultate exacte.
204 buletine cu 11 rezultate 

exacte.
2.127 buletine cu 10 rezultate 

exacte.
Omologarea concursului va avea 

loc azi după amiază. «

INTRE DOUA ETAPE DE CATEGORIA A LA FOTDAl
Doar două zile pot „respira" ușurați fotbaliștii din categoria A, 

căci mîine ei vor participa la o nouă etaipă. Aceasta programează 
— ca și cea de duminică trecută — jocuri die toate „calibrele". Din 
seria meciurilor importante pentru ultimele locuri fac parte întîlnirile 
Locomotiva Tg. Mu'reș-Dinamo Orașul Stalin și Locomotiva Timi- 
șoara-CCA. Cum se ved'e, cele două echipe feroviare — care au cele 
mai mari șanse să-și paseze una alteia al treilea loc retrogradant —•' 
susțin pe teren propriu jocuri grele. Continiuă lupta și pentru primul 
loc. Dinamo București joacă la Reghin cu Avîntal, iar Flacăra PLo-: 
ești acasă cu Locomotiva Constanța. Meciuri relativ ușoare dar... în 
fotbal nici u>n meci nu e dinainte jucat... In sfîrșit. a treia categorie 
de întîlniri se anunță și cea mai interesantă. E vorba de partide ta*  
tre echipe situate Ja mijlocul clasamentului, dar care — prin priznia 
ultimelor comportări — promit întreceri echilibrate. Sînt meciurile 
Progresul București—Știința Timișoara (Stadionul Republicii, ora 
14,30) și Știința Cluj—FI. roșie Arad.

ORDINE Șl DISCIPLINĂ 
PE TERENURI

In etapa de duminică a campio
natului, s-au înregistrat la Bucu
rești și la Cluj încălcări ale dis
ciplinei care trebuie să domnească 
pe terenurile de fotbal în timpul 
jocului. La București antrenorul 
Ilie Oană (Flacăra Ploești) a in
trat pe teren deși JOCUL NU ERA 
OPRIT, pentru a da primele ajutoa
re lui Pereț, accidentat. Intrarea 
antrenorului ploeștean a fost nere
glementară din două puncte de ve
dere: 1. jocul nu era oprit de ar
bitru care, neatent, a fluierat tîr- 
ziu întreruperea meciului, și 2. 
conform dispozițiilor Comisiei Cen
trale de fotbal, în caz de accident, 
cei care au dreptul să intre pe 
teren sînt medicii de serviciu și nu
mai atunci cînd jocuî este între
rupt. La Cluj, odată cu medicii — 
care au voit să dea ajutor jucăto
rului Țigăniuc, accidentat — au in
trat pe teren — fără nici o justifi
care — și conducători ai echipei 
Locomotiva Timișoara.

Un fapt de o mare gravitate în 
ce privește disciplina și ordinea de 
pe terenuri, s-a petrecut la Cluj, 
unde în cursul meciului Știința- 
Locomotiva Timișoara, terenul a fost 
invadat de spectatori, determinînd 
întreruperea jocului timp de mai 
multe minute. Măsurile de ordine 
necorespunzătoare luate de Știința 
Cluj pe terenul administrat de co
lectivul Metalul Cluj, au înlesnit 
pătrunderea pe teren a unor spec
tatori nedisciplinați. Atitudinea lor 
este cu atît mai condamnabilă cu 
cît după terminarea jocului, ei au 
lovit pe doi din arbitri precum și 
pe jucătorul timișorean I. Covaci.

Față de cele petrecute, forurile 
conducătoare ale fotbalului au ho- 
tărît instituirea unei anchete, iar 
pînă la terminarea ei, ridicarea 
dreptului de organizare în orașul 
Cluj a colectivului Știința Cluj și 
suspendarea terenului administrat 
de colectivul Metalul Cluj. In con
secință, meciul Știința CluJ-Fl. ro
șie Arad nu se va mai disputa 
mîine la Cluj, ci la Oradea.

Sînt măsuri absolut necesare pen
tru restabilirea ordinei și discipli
nei în acele localități unde colec
tivele sportive și unii spectatori.

Selecționata Giurgiu a ciștigat
„Cupa Orașelor" rezervată se

lecționatelor de juniori, a fost cu
cerită — pe merit — de reprezen
tativa orașului Giurgiu. După ce 
în etapele precedente juniorii din 
Giurgiu au întrecut puternicele for
mații București A și B și Timi
șoara, ieri — în finala competiției 
desfășurată pe stadionul „23 Au
gust" — ei au învins și selecțio
nata orașului Cluj cu scorul de 1-0 
(0-0) Golul a fost marcat în repri
za secundă (min. 55) de Ion 
Doruleț din lovitură liberă de 
la 18 metri. învingătorii au 
prestat un joc bun și mai cu 
seamă au entuziasmat prin dîr- 
zenia cu care au urmărit obține
rea victoriei. In majoritatea tim
pului de joc, inițiativa a aparținut 
echipei orașului Giurgiu, clujenii 
ripostînd, rar, prin contraatacuri. 
La ambele echipe apărările au 
funcționat mai bine decît liniile 
de înaintare, care au vădit o ac
centuată lipsă de finalitate în ac
țiunile pe poartă.

GIURGIU: Vasile Gheorghiu — 
Ion Dumitrache, Mircea Gheorghe, 
Petre Gheorghe — Alexandru 
Gliiță, Marin Anghel — Petre Dra- 
gomir, Vasile Ene, Ion Doruleț, 
Ion Anghel, Alexandru Matache.

CLUJ : Iuliu Pintea — Ion 
Rusu, Gheorghe Salomon, Ion Vi
zitiu — Iosif Biro, Ion Blidar — 
Valentin Volovei, Emilian Drăgoi, 
Pelin Kiss, Remus Campian, An
drei Ferenczi.

Și acum, vă prezentăm echipa 
cîștigătoare a „Cupei Orașelor". 
Are cuvîntul antrenorul selecționa
tei orașului Giurgiu, vechiul și cu
noscutul internațional, Ion Bogdan.

„Juniorii orașului Giurgiu sînt 
un mănuchi de copii, liniștiți, disci
plinați, muncitori și dîrzi în luptă, 
care nu au precupețit nici un efort 
pentru a răsplăti, prin frumosul 
trofeu „Cupa Orașelor", interesul 
și simpatia cu care locuitorii ora
șului lor i-au înconjurat în ultima 

nu înțeleg să asigure jocurilor de 
fotbal condițiuni normale de desfă
șurare.

DIN JOCUL 
DE LA TIMIȘOARA

Am asistat, la Timișoara, la un 
joc de fotbal de bună calitate, o-’ 
ferit de întîlnirea Știința-Minerul 
Petroșani. Studlenții au cîștigat cu 
3-1, diair o diferență și mai mare 
n-ar fi fost deloc injustă, față de 
dominarea teritorială și de oca
ziile de gol pe care le-au avut lo
calnicii. Știința .Timișoara a fost, 
duminică, ceea ce se cheamă o & 
chipă bună. Timișorenii au prezen-’ 
tat o foimație omogenă, echilibrată, 
cu oameni corespunzători pe fie
care post. Apărarea a jucat ferm, 
sigur, simplu, mijlocaișii au avut o 
comportare constantă în tot timpul 
jocului, activînd cu același succes 
în apărare și în atac; atacul a ex
celat „prin acțiuni în viteză, sur
prinzătoare, pe aripi, și prin felul 
cum a creat situații de gol. Aspec
te negative în jocul Științei ? Da: 
prea multă pripeală în fazele fi
nale de atac (Dinulescu, CiosescuȚ, 
ceea ce a dus la multe ratări, șf o 
scădere generală a ritmului de joc 
după avansul de trei goluri.

Miinerul Petroșani a servit o re
plică dîrză. Echipa ne-a plăcut mai 
ales pentru jocul clar prestat în 
cîmp. Linia de fund a comis îtusă 
unele greșeli, pe care studenții nu 
le-au lăsat... nefructificate. Cit des
pre atac, lipsa dte finalitate se re
simte încă. Și încă o remarcă: 
Painaschiva, mereu tînăr, continuă 
să fie unul din cei mai buni ju
cători dte la Minerul. Duminică, el 
a făcut cîteva preluări din viteză, 
sprinturi, curse pe aripă, care i-au 
dovedit valoarea. Păcat că toc
mai el dă tonul nervozității în e- 
chipă, întrețiinfnd discuții nepotri
vite cu arbitrul și chiar cu coechi
pierii.

Ceva despre arbitraj. Teodor Fi- 
ran a condus corect. O parte din 
public a vociferat nejustificat atunci 
cînd — în interesul jocului, al 
spectacolului, — arbitrul a lăsat 
jocu'l mai liber. nesaneftonind ori
ce fault, și aplicînd legea avanta
jului.

R. U.

„Cupa Ora$elor“ pentru juniori 
vreme. Activitatea juniorilor din 
Giurgiu nu are nici o prea veche 
tradiție și nici o prea largă dezvol
tare. In 1955, cele două colective 
locale (Flamura Roșie „Popa Șap
că" și Locomotiva „Zori Noi"), 
sprijinite și îndrumate de toate or
ganele locale și în special de co
mitetul raional C.F.S., au reluat 
problema creșterii fotbaliștilor ju
niori. Au fost înființate două echipe 
cu 30—40 de juniori, selecționați cu 
multă rigurozitate dintr-o masă 
mare de tineri amatori ai fotbalu
lui. O muncă conștiincioasă, cu 
două antrenamente la colectiv și 
unul comun, pe oraș, în fiecare săp- 
tămînă, a înlesnit progresul acestor 
copii. Echipa de juniori a colecti
vului Flamura Roșie a cucerit cam
pionatul regiunii București, iar Lo
comotiva s-a clasat — în seria sa 
— pe locul III, la o mică diferență 
de cîștigătoare.

Lotul orașului cuprinde 15 juniori 
selecționați din cele două colective. 
In finala „Cupei Orașelor" au jucat 
7 juniori de la Flamura Roșie și 4 
de la Locomotiva (antrenor Valen
tin Stănescu), dintre care doi elevi 
de școală medie, doi tehnicieni la 
o întreprindere de gaz-metan, 3 
muncitori și ucenici la fabrica de 
zahăr și 4 muncitori calificați !a 
Șantierele Navale. Dintre ei, cel 
mai tînăr și poate cel mai talentat, 
este „piticul" Ion Anghel de 15 ani, 
un junior înzestrat cu o remarca» 
bilă forță fizică, cu multă îndemî- 
nare în conducerea balonului și cu 
un pronunțat simț de joc. Tot atît 
de talentați și de muncitori sînt și 
ceilalți juniori, în special Vasile 
Gheorghiu, Alexandru Ghiță, Gheor
ghe Mircea (căpitanul echipei), 
Ion Doruleț și Petre Dragomir. Cu 
toții însă, nu sînt decît la începu
tul alfabetului fotbalistic. Au cîști
gat „Cupa Orașelor" prin rezistență 
și dîrzenie, dar tehnic și tactic au 
dovedit că au de învățat mai mult 
de cît oricînd".



Despre arbitrajul 
în campionatul 

de lupte
Ca urmare a unei hotărîri a 

Biroului Comisiei Centrale de lup
te, la reuniunile ediției din acest 
an ale campionatului republican 
pe echipe au fost delegați numai 
arbitri neutri, rentmțîndu-se la 
serviciile antrenorilor formațiilor 
participante în concurs. Aplicarea 
acestei hotărîri a fost mult ușu
rată de faptul că numărul reuniu
nilor pe etapă a fost redus. In 
acest fel s-a putut face față con
cursului, în general, în bune con
diții, chiar cu numărul restrîns 
de arbitri nelegați de interesele 
upui colectiv sau altul din cam
pionatul republican. Utilizarea ar
bitrilor „neutri” a înlăturat, în 
primul rind, suspiciunile care se 
nășteau ori de cîte ori arbitra 
unul dintre antrenorii formații
lor interesate. In al doilea rind 
s-a ajuns chiar la un serios pro
gres calitativ. In marea lor ma
joritate, deciziile au fost date în 
unanimitate. Contestații asupra 
deciziilor au fost foarte puține 
și rezolvate imediat, fie de ar
bitrii principali aj reuniunilor fie 
de către Biroul Comisiei Cen
trate. S-au evidențiat o serie de 
arbitri ca V. Borșan (Cluj), M. 
Tupicică (București), A. Tătaru 
(Brăila), I. Schimerling (Timi
șoara), P. Traian (Timișoara) si 
alții.

S-au înregistrat și unele lip
suri și greșeli în munca arbitri
lor. Unii au răspuns sarcinilor 
trasate de către Comisia Centrală 
prin neprezentarea la concursuri 
(L. Beladi-Oradea), alții au fă
cut greșeli nepermise, care con
travin regulamentului. Astfel, ar
bitrul Meszaros din Reșița, arbi- 
trînd la Baia Mare, a dat o de
cizie contrară realității în me
ciul I. Crîsnic—L. Lapșanschi. F.l 
l-a declarat învins prin tuș pe I. 
Crîsnic, deși adversarul acestuia 
întrebuințase o acțiune neregula
mentară (piedică). In loc să cea
ră avizul a cel puțin unul dintre 
arbitrii de margine cînd a acor
dat victoria lui Lapșanschi, el s-a 
pripit și a dat decizia greșită de 
caie am amintit. In plus, deșii 
s-a atras atenția asupra greșelii 
și a necesității continuării meciu
lui și a sancționării lui Lapșans
chi (care contravenise regulamen
tului). Meszaros a persistat în 
atitudinea sa, menținînd rezulta
tul fals. Tot Meszaros, la sfîrșitul 
meciului I. Corneanu-T. Vigh, a 
fost pe cale să declare învingători 
pe... amîndoi concurențil. El a 
vrut să dea această „decizie" ca să 
fie pe placul unei părți din pu
blic.

O altă decizie greșită a dat 
arbitrul E. Finkelstein (Lugoj),— 
care în general a corespuns în în
trecerile campionatului republi
can — în meciul M. Strulovici—A. 
Varga. Fiind arbitru principal, 
Finkelstein a schimbat decizia 
dată de toți trei arbitrii meciu
lui amintit în favoarea tui A. 
Varga. Or, regulamentul este ca
tegoric în această privință: deci
ziile date în unanimitate nu pot 
fi schimbate și nici contestate.

Acestea au fost greșelile cele 
mat evidente, în afară de unele 
slăbiciuni care nu au influențat 
rezultatele. In privința greșelilor 
grave semnalate mai sus, Birouf 
Comisiei Centrale va lua desigur 
măsurile necesare. Este de dorit 
însă ca arbitrii să-și ridice necon
tenit nivelul lor profesional, iar 
în lunile de pauză competițională 
comisiile locale să organizeze 
cursuri pentru ridicarea de noi ca
dre de arbitru

Finala celui de al VIII-lea caonp’anat de șah al R. P. R.

Campionatul
Din nou greșeli grosolana 

de arbitraj la București
Pare-se că nu le-au folosit la ni

mic arbitrilor de box nici semna
lele critice ale ziarului nostru, care 
dădeau în vileag greșelile tot mai 
dese săvîrșite în conducerea luptei 
în ring, nici ședințele de analiză 
ținute la colegiul antrenorilor sau 
la comisia de box, de vreme ce s-au 
putut întîmpla atîtea grave erori 
sîmbătă seara la reuniunea de box 
din sala Floreasca.

...Ziua bună se cunoaște de di
mineață. Iar modalitatea de a ar
bitra a tov. D. Dimulescu s-a făcut 
vizibilă din primul meci. „Urmă- 
rindu-I“ cu perseverență pe Mircea 
Mihai (P.-Fl. r.) și sancționîndu-1 
de două ori (a doua oară pentru... 
lovituri cu capul, pe care noi și 
spectatorii nu le-am văzut), D. Di
mulescu a oprit lupta din repriza a 
IlI-a, proclamîndu-1 învingător pe 
Simion Gh. (Metalul) prin desca*  
lificarea adversarului. Complet in
just I

(urmare din pag. t-a)

C:a2, 19. b7 Tb8, 20. Cc5 Cc3, 21. 
Td4 C:a4, 22. T:a4 Rg7, 2». Re2 
Thd8, 24. Tbl negru cedează.

Hal ic și Voîculescu au căzut de 
acord asupra remizei încă la mu
tarea 16-a, iar Urseanu și Radu
lescu i-au imitat trei mutări mai 
tîrziu.

A treia partidă consecutiv este 
tratată combinativ de către Rei- 
cher, care pare să-și fi găsit, în 
sfîrșit, stilul potrivit de joc. Res
eller (cu negrele) s-a descurcat 
excelent în complicațiile care au
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A urmat o nouă partidă, în care 
nedreptățit avea să fie — și de 
data aceasta — un boxer din com
binata Progresul-FI. roșie; întîl- 
nirea a fost arbitrată tot de tov
D. Dimulescu. Ce s-a întîmplat de 
data aceasta în ring a fost de-a 
dreptul ridicol și penibil. N. Niță 
(P.-Fl. roșie) și Toma Tudor (Me
talul) au angajat după un minut de 
„studiu" o luptă înverșunată, epui
zantă. S-au schimbat tot timpul lo
vituri dure. Toma Tudor abia își 
mai menținea echilibrul și toți aș
teptau din moment în moment ca 
el să cadă sau să abandoneze. Nu 
s-a întîmplat însă nici una nici 
alta. Dimpotrivă. A intervenit tov. 
D. Dimulescu, care i-a dat un a- 
vertisment lui Niță Nicolae pentru 
lovituri cu „mănușa deschisă". Cu
rios e faptul că arbitrul a „văzut" 
loviturile cu „mănușa deschisă" nu
mai la Niță Nicolae, cînd în vîrte- 
jul luptei devenise vizibil faptul că 
ambii adversari uzau uneori de ast
fel de lovituri. N-a trecut mult și 
în clipa cînd Toma Tudor, la capă
tul rezistenței, era gata să cadă, 
arbitrul Dimulescu a intervenit ia
răși. A oprit lupta și i-a ridicat 
mîna în sus lui Toma Tudor, pro
clamîndu-1._ învingător prin desca-

FINAL£LE CAMPIONATULUI REPUBLICAN DE SCRIMĂ PENTRU JUNIORI
Duminică, la Ploești a avut loc 

una dintre cele mai importante 
întîlniri din cadrul campionatului 
categoriei B la scrimă. Flacăra 
Ploești a întîlnit fruntașa clasa
mentului, Progresul Tg. Mureș. 
Lupta, la toate cele trei arme și 
în special la floretă băieți și sa
bie, a fost foarte echilibrată, ter- 
minîndti-se cu scoruri la limită. 
Victoria la floretă băieți a reve
nit Flacărei Ploești cu 9-7, Pro
gresul Tg. Mureș fiind pentru pri
ma dată învinsă în această com
petiție. La sabie, scorul a alternat 
în favoarea celor două formații, 
însă în ultima parte a meciului, 
sabrerii Progresului și-au impus 
superioritatea și au cîștigat cu 
10—6. Tot cu acest scor a luat 
sfîrșit și întrecerea de floretă fete 
cîștigată de echipa Progresul. Co
lectivul Flacăra Ploești a organi
zat foarte bine această importantă 
întîlnire. (Florian Albu corespon
dent).

La Sibiu, Flamura roșie din lo
calitate a primit vizita floretiști- 
lor și sabrerilor de ia Progresul 
Oradea. Oaspeții au cîștigat cu 
9-7 meciurile masculine de floretă 

survenit în partida sa cu Costea, 
a cîștigat doi pioni, întrerupînd 
într-o poziție evident superioară.

Manevre lungi, blocade și stră
pungeri, iar în cele din urmă o 
uriașă criză de timp au caracteri
zat întîlnirea vechilor rivali și 
prieteni, Seimeanu și Samarian. 
In mijloc de partidă, Samarian a 
avut inițiativa dar spre sfîrșit, 
Seimeanu jucînd mar bine în criză 
de timp, a eliminat amenințările 
negrului și la întrerupere cîștigă 
un pion păstrînd șanse mai bune.

O partidă grea, pozițională, au 
jucat între ei cei doi Alexandres- 
cu. Romulus cu albele a încercat 
cîteva incursiuni parate de tena
cele Gică. Totuși la întrerupere.

republican de box pe echipe
lificare. In sală au izbucnit pro
teste. Nimeni nu pricepea cum a» 
j unsese arbitrul la această conclu
zie. Mai tîrziu s-a aflat că juriul 
mai dăduse ambilor boxeri un a- 
vertisment pentru lovituri inco
recte. Dar de acest avertisment nu 
știa decît ...juriul. Hotărtrea arbi
trilor nu fusese anunțată la micro
fon și deci pugiliștii nu aveau de 
unde să afle că fuseseră avertizați. 
In fața protestelor .arbitrul princi
pal, I. Firu, a anunțat decizia de 
„non combat", rectificînd apoi că 
ambii boxeri au fost... descalificași. 
Metalul a făcut contestație și a 
cîștigat .pentru că litera regula
mentului spune clar că hotărîrea 
luată de arbitru în ring e fără 
apel.

Discutabile mai sînt, de aseme
nea, deciziile din meciurile D. Pru- 
noiu — A. Olteanu și Maximilian 
Biedl — Dănilă Done. Atît Prunoiu 
cît, mai ales, Maximilian Biedl, 
meritau victoria. S-a găsit însă șt 
aci un judecător — N. Albu — care, 
în întîlnirea Biedl — Dănilă Done, 
l-a dat învingător pe... Done (1 ?)

Toate aceste erori flagrante, toate 
aceste decizii care contravin reali
tății din ring, ne fac să tragem con
cluzia că arbitrii-judecători nu se 
străduiesc să învețe din greșelile 
anterioare. Noi cerem din nou, pe 
această cale, sancționarea severă a 
tuturor abaterilor.

G. MIHALACHE

La Brăila, mciari de calitate, 
dar $i nelipsitele decizii eronate 

întîlnirea de la Brăila dintre pri
ma și ultima clasată, Qasa Cen
trală a Armatei și combinata Voin
ța -Cons tractorul, s-a caracterizat 
printr-o aprigă dispută pentru vic
toria finală. înverșunarea cu care 
fîecare boxer și-a apărat șansele 
n-a depășit însă decît rareori limi
tele cerute de regulament.

Cele mai bune aprecieri merită 
tinerii pugiliști de categorie semi- 
ușoară Vasile Czegelv (CCA) și 
Mircea Micfătfș (CV). Czegely, 
care s-a impus nu de mult atenției 
printr-o remarcabilă victorie în dau
na fostului campion Dănilă Done, 
s-a făcut remarcat și de astă- 
dată, datorită boxului său elegant, 
de la distanță. Miclăuș i-a servit o 
replică excelentă. Foarte bună a 
fost și evoluția campionului repu- 

și sabie, iar la floretă fete întîl
nirea a luat sfîrșit cu un scor ne- 
decis (8—8).

★

Cea mai importantă competiție 
rezervată scrimerilor juniori din 
țara noastră a ajuns în stadiul 
final. După ce juniorii din diver
sele orașe ale țării s-au întrecut 
pentru stabilirea campionilor re
gionali, la 18 noiembrie va începe 
la orașul Stalin finala pe țară a 
acestui campionat individual. In 
toate edițiile de pînă acum, fina
lele campionatului republican de 
juniori s-au bucurat de un mare 
succes organizatoric și au demon
strat progresul continuu al tinere
lor elemente. Urmărind lista în
scrierilor pentru finala din acest 
an constatăm prezența multor ele
mente de primă categorie, unii 
dintre ei chiar componenți ai lo
tului republican. Astfel stînd lu
crurile, este de așteptat ca între 
18 și 20 noiembrie, la Orașul 
Stalin, să se desfășoare o între
cere de înalt nivel tehnic, la capă
tul căreia — așa ca și în tre
cut — se vor impune noi elemen
te cu mari perspective.

primul are un ușor avantaj, dificil 
de realizat după părerea noastră. 
Crețulescu are un final cîștigat în 
întrerupta cu Drimer.

După aceste trei runde este greu 
de alcătuit un clasament, deoarece 
multe partide sînt întrerupte și 
vor fi reluate azi dimineață înce- 
pînd de la orele 8,30 în aula bi
bliotecii centrale universitare. Joi 
dimineață turneul continuă cu 
runda a IV-a care programează 
următoarele întîlniri: Samarian— 
Troianescu, Voiculescu — Bălanei, 
Seimeanu — Halic, Szabo — Ghi- 
țescu, Gunsbeirger — Urseanu, 

Rădulescu — Ciocîltea, Rusenescu 
— Crețulescu. Drimer — R. A- 
lexandrescu, G. Alexandrescu — 
Costea și Reicher — Breazu.

VALER1U CHIOSE 

blican Einil Cișmaș (CCA). El a 
dispus categoric de talentatul M>1- 
flade Casacopol (CV). In ordinea 
firească a evidențierilor se situează 
apoi tînărul pugilist gălățean Geor- 
gică Popa (CV). El a luptat cu 
multă hotărîre împotriva lui Toma 
Ilie (CCA), deși a abuzat uneori 
de loviturji laterale. In repriza a 
Il-a Toma Ilie, recepționînd în plin 
o lovitură la bărbie, a fost numărat 
pînă la 8. Georgică Popa s-a ară
tat un element cu mari perspecti
ve. „Note bune" trebuie să răsplă
tească și comportarea experimenta
lilor boxeri Ion Zlătaru (CV) și 
Vasile Tiță (CCA). Primul a izbutit 
să-și ia o meritată revanșă asu
pra campionului republican Victor 
Șchiopa (CCA), după un meci în 
care s-a priceput să înșele tactica 
de „așteptare" a acestuia, trîmițînd 
multe „serii" la corp, iar Vasile Ti
ță a punctat calm și eficace în 
meciul cu Laurențiu Halmagy 
(CV), obligîndu-și adversarul să a- 
bandoneze. Chiar și Virgil Mitrache 
(CGA) a apărut mult schimbat în 
bine. El a lovit de astă-dată mai 
clar și s-a arătat preocupat într-o 
măsură de problema tacticei. Șerbu 
Neacșu (CGA) și O. Ciocan (CV) 
au oferit o întrecere palpitantă, du
ră și echilibrată.

Singura notă discordantă a reu
niunii a fost semigreul Adoif Cris- 
tea (CV). El a practicat un box 
complet dezordonat, abundînd în ți
neri, împingeri, lovituri cu mănușa 
deschisă și altele. Slab au boxat 
Victor Șchiopii (CCA) și Iosit 
Schwartz (CV).

Din păcate, niqi această întîlnire, 
remarcabilă din punct de vedere al 
comportării boxerilor, n-a fost scu
tită de erori de arbitraj și în a- 
cordarea deciziilor. Decizia de mecii 
nul din meciul Czegely-Miclăuș îl 
dezavantajează flagrant pe primul. 
Greșite sînt și deciziile d,:n meciu
rile Toma-Popa și Miilrache- 
Schwartz. Autorii deciziilor în. ches
tiune sînt' judecătorii A. Kevor
kian și M. Rădulescu. V. Dumitres
cu a arbitrat bine în ring, dar își 
are partea sa de vină în deciziile 
Toma-Popa și Mi.trache-Scliwartz. 
Arbitrul A. Kevorkian a greșit în 
meciul V. Galeș-A. Gristea în care 
trebuia să-l descalifice pe ultimul 
pentru box nereglemenfar. Organi
zarea a fost bună, contribuind la 
reușita acestei întîlniri.

M. GODEANU

Finalele campionatului republi
can sînt organizate de comisia 
centrală de scrimă cu sprijinul 
comitetului C.F.S. Orașul Stalin 
și al comisiei locale de scrimă. 
Intîlnirile vor avea loc în sala 
Institutului Mecanic din centrul 
orașului, după următorul program: 
18 noiembrie — floretă băieți, 19 
noiembrie — floretă fete, 20 no
iembrie — sabie. Sînt 'înscriși a- 
proape 80 de juniori, reprezentînd 
orașele București, Oradea, Tg. 
M’ureș. Cărei, Lugoj, Sibiu, Ploe
ști, Timișoara, Orașul Stalin, Sa- 
tu Mare și probabil Craiova și 
Arad.

Asociația Știința a cîștigat 
„Cupa 7 Noiembrie” 

la tenis de masă
întrecerile de tenis de masă din 

cadrul „Cupei 7 Noiembrie" desfă
șurate în Capitală la probele pe 
echipe seniori, juniori și junioare, 
au luat sfîrșit In turneul final al 
formațiilor masculine, victoria a re
venit reprezentanților primei echipe 
a colectivului Știința Invățămînt, 
iar pe locurile următoare s-au cla
sat în ordine Voința Lemn Mobilă 
II, Știința Invățămînt II, Voința 
Lemn Mobilă I, Flamura roșie co
merț II și Avîntul Iprofit.

La echipe juniori, locul I a fost 
ocupat de formația Voința Lemn 
Mobilă I, urmată de Știința Invă- 
țămînt, Locomotiva I.C.C.F., Voin
ța Lemn Mobilă II. șt Progresul 

O.M. La echipe junioare, Știința In- 
vățămînt a fost învingătoare.

Ultimele probe: simplu juniori și 
junioare vor avea loc vineri după- 
amiază în sala colectivului Progre
sul 2 din bd. Republicii nr. 5.

Indiferent de rezultatul acestor 
jocuri, clasamentul int&rasociații 
din cadrul acestei tradiționale com
petiții a luat forma definitivă. El 
se prezintă astfel: 1. Știința) 2. Vo
ința; 3. Avîntul; 4. Flamura roșie,
5. Progresul; 6. Locomotiva. „Gupa 
7 No:emhrie“ la tenis de masă din 
Capitală a fost cîștigată deci de a- 
sociația Știința,

Concurs 
de orientare turistică

la „Cota 1500”
45 de concurenți și 25 de ofi

ciali și-au dat întîlnire vineri sea
ra la cabana „Cota 1.500“ din 
munții Bucegi: erau concurenții și 
oficialii ce luau PA,te la un «in
curs interregional de orientare tu
ristică de gradul III, organizat de 
Direcția de Turism și Excursii din 
C.C.S. în cinstea celui de al doilea 
Congres al P.M.R.

Concursul, care a avut o etapă 
de zi și una de noapte, a pus la 
grea încercare în special cunoș
tințele tehnice ca și pregătirea fi
zică a celor 15 echipe care au luat 
startul, deoarece traseul a străbă
tut numeroase puncte foarte difi
cile. Etapa de zi s-a desfășurat 
între cabana „Cota 1.500“ — Va
lea Zgarburii — Plaiul Colții lui 
Barbeș — Valea Dorului, în li
mita sa cea mai sudică. Intor- 
cîndu-se de acolo, concurenții au 
străbătut din nou Valea Zgarburii 
în apropiere de Sinaia și, în par
tea finală a traseului, au urcat în 
regiunea carierelor de piatră, unde 
a avut loc și sosirea.

Dificultatea parcurgerii traseu
lui a crescut și datorită faptului 
că hărțile puse la îndemîna con- 
curenților pentru orientarea lor pe 
teren erau incomplete, ei fiind 
astfel obligați să "parcurgă distan
țele cuprinse în „petele albe" de 
pe hartă folosindu-se numai de 
busole și altimetre. De asemenea, 
harta principală nu avea trecută 
scara la care era lucrată, ea pu
țind fi calculată numai raportîn- 
d-o la o altă hartă pe care era 
trecut traseul.

Traseul de noapte a avut ca 
punct de plecare sosirea din cel 
de zi. Astfel că, pornind din dreap
ta carierelor de piatră, traseul a- 
tinge o serie de cote dificile, taie 
din nou Valea Zgarburii La un 
baraj de colectare și urcă pe la 
Izvorul lui Davila. De ari, pen
tru a se evidenția valoarea pregă
tirii tehnice a fiecărui concurent, 
echipa a fost împărțită: fiecare 
echipier a trebuit să plece pe alt 
drum, regruparea făcîndu-se la 
cabană, unde era și punctul final 
al acestei etape. In ciuda dificul
tăților acestui traseu, care au cres
cut și datorită unei perdele de 
ceață, care se lăsase, etapa de 
noapte a fost parcursă foarte bine 
de concurenți, care au dovedit cu 
acest prilej nu numai înaintate cu
noștințe tehnice în folosirea bu
solei, altimetrului, hărții, ele., dar 
și o mare tenacitate și voință de 
luptă. Datorită rezultatelor reali
zate numeroase echipe au săltat 
multe locuri în clasamentul gene
ral, așa cum de pildă s-a întîm
plat cu echipa orașului Sibiu.

Față de nota generală a concur
sului, care s-a ridicat la 1.170 
puncte, rezultatele tehnice înre
gistrate de primele trei echipe sînt 
foarte bune. Diferența de puncte 
realizată în minus se datorește, în 
special, depășirii timpului determi
nat dintre diferitele puncte de 
control instalate pe traseu ca și 
neridicării tuturor posturilor „mu
te". Astfel, postul „mut" denumit 
„cap de miel” așezat pe o porțiu
ne foarte dificilă, nu a fost ridicat 
decît de o singură echipă, cea a 
regiunii Timișoara.

Concursul a evidențiat numeroa
se echipe care deși nu s-au prezen
tat cu cei mai buni cunoscători ai 
turismului au ocupat totuși locuri 
bune. Astfel trebuie evidențiată 
echipa regiunii Hunedoara, cea 
mai tînără din concurs, care deși 
a fost handicapată de lipsa de ex
periență a ocupat un loc bun. De 
asemenea, trebuie notat locul bun 
ocupat de echipa regiunii Pitești, 
care s-a prezentat la concurs fără 
altimetru, un instrument indispen
sabil față de duritatea acestui 
concurs.

Primele trei echipe clasate, pe 
lingă cupele respective, au pri
mit ca premii din partea organiza
torilor rucsacuri, treninguri și 
cutii pentru hrană.

Iată rezultatele înregistrate: I. 
Regiunea Stalin (Ion Marcus,, Gh. 
Constantin, Gustav Weissortl) 980 
p.; 2. București I (Alexandru Nea- 
gu, Dinu Bratosin, Eugen Chesa- 
ru) 970 p.; 3. Timișoara (Ioan Ma
yer, Carol Mulitz, Erich Gian) 930 
p.; 4. Oradea (Zoltan Hompot, Sar- 
koze Ștefan, Dan Ion) 884 p.; 5. 
Cluj (Tordai Zador, Hannenhein 
Gerhard, Torok Gabriel) 832 p.; 6. 
Arad 819 p.; 7. București II 808 p.; 
8. Pitești 801 p.; 9. Orașul Sibiu 
771 p.; 10. Craiova 674 p.; 11. 
Iași 661 p.; 12. Hunedoara 626
p.; 13. Ploești 529 p.; 14. R.A.M. 
432 p.

MIRCEA TUDORAN



Conferința pe țară 
a Comisiei Centrale de Schi

al acestei comsii pe

In zilele de 12 și 13 noiembrie 
a avut loc la sediul Comitetului 
pentru Cultură Fizică și Sport 
conferința pe țară a Comisiei Cen
trale de Schi. Cu acest prilej, to
varășul Anton Netolinschi, vice
președinte al Comisiei Centrale 
de Schi, a dat citire raportului de 
activitate 
ultimul an, după care partfeipan- 
ții la conferință au ascultat ra
poartele de activitate ale asocia
țiilor Voința și Avîntul precum și 
cefe ale comisiilor de schi ale re
giunilor Hunedoara și Regiunii 
Autonome Maghiare.

Din cuprinsul raportului Comi
siei Centrale de Schi a reieșit că 
în anul care a trecut, pe lîngă 
o serie de realizări această comi
sie a avut numeroase lipsuri, mai 
ales din cauza unei defectuoase 
legături între Biroul Comisiei Cen
trale și comisiile locale. In același 
timp, raportul a scos în evidență 
lipsa de preocupare a Comisiei 
Centrale pentru activitatea de ma. 
să. Biroul Comisiei Centrale de 
Schi s-a preocupat în mod deose
bit de activitatea schiului în Poia
na Stalin dar a neglijat și aci 
să-i îndrume în suficientă măsură 
pe sportivii fruntași și pe antre
nori, nereușind. în același timp, 
sâ mobilizeze pe tovarășii care se 
preocupă de activitatea Combina
tului sportiv de la Poiana Stalin.

Dar lipsurile din activitatea Co
misiei Centrale, reflectate în în
treaga activitate a schiului din 
țara noastră gu fost arătate și 
mai pe larg de către participanfii 
la' conferință, care au luat cuvîn- 
tul în timpul discuțiilor. Probleme 
interesante a ridicat tovarășul Ion 
Jianu, reprezentant al Comisiei de 
Schi a regiunii Timișoara. Vor
bind de activitatea schiului în a- 
ceastă regiune, tovarășul Jianu a 
arătat că aceasta se desfășoară 
în jurul Reșițci și că acolo se 
depun eforturi serioase pentru dez
voltarea acestei discipline sporti
ve. In anul care a trecut, au fost 
făcute la Reșița numeroase ame
najări și ele vor fi continuate și 
în acest sezon, astfel ca sportivii 
care practică schiul să aibă cele 
mai bune condiții Accentuăm a- 
supra acestui lucru pentru că tre
buie evidențiată, într-adevăr. mun
ca tovarășilor de la Reșița care, 
cu mijloace locale și reușind să 
mobilizeze diferitele organe din 
localitate, au reușit să ducă o 
rodnică activitate în popularizarea 
(schiului, 
cît mai 
acestuia, 
prezentat 
Virgil Teodorescu, Dragoș Hadîr-

în crearea de condiții 
bune pentru practicarea 
Probleme interesante au 
și tovarășii Mihai Bota,

CONFERINȚA COMISIEI CENTRALE DE BOB
La sfîrșitul săptămînii trecute a 

avut loc în clădirea Casei Centrale 
a Armatei conferința pe țară a co< 
misiei centrale de bob

Conferința a lost deschisă de 
eătrc tovarășul Corneliu Măne- 
scu, președintele comisiei centrale 
de bob, care a arătat importanța 
lucrărilor conferinței pentru bunul 
mers și dezvoltarea continuă a a- 
cestei discipline sportive. După a- 
ceasta tov. Aurel Bughici, vicepre
ședintele comisiei centrale de bob, 
a dat citire dării de seamă asupra 
activității comisiei în ultimul an.

In darea de seamă s-a arătat că 
în ultimul sezon boberii au obținut 
rezultate dintre cele mai bune, mar- 
cîndu-se în această direcție un pro
gres vădit, atît în ce privește nu
mărul echipajelor prezente la star» 
tul campionatului, cît și pregătirea 
fizică a concurenților. De asemenea 
a arătat că realizări frumoase au 
fost obținute și de către organiza
tori, care au reușit atît la întrece
rile de la Sinaia, cît și la cele de 
la Poiana Stalin, să ofere concu- 
renților condiții de concurs din cefe 
mai bune, iar spectatorilor condiții 
optime de vizionare și informare.

Au fost însă și multe lipsuri și 
acestea au survenit în primul rînd 
din cauza muncii dezorganizate a 

Vorbind

Mazilu

asemenea sugestii inte- 
legătură cu viitorul ca- 
schiului, sugestii care 
desigur, la organizarea

în diferite

membrilor

V. Teodorescu,
G. Chirulescu,

că, Gheorghe Epuran, Vintilă Cri- 
stescu ca și maeștrii sportului Mi
hai Bîră și Gheorghe Cristolovea- 
nu. Maestrul sportului Mihai Bî
ră s-a ocupat de problema schim
bului de experiență între antre
nori și sportivii fruntași, de îm
părtășirea cunoștințelor căpătate 
cu prilejul deplasărilor în străină
tate, de publicarea materialelor de 
tehnică. Maestrul sportului Gheor
ghe Cristoloveanu a discutat 
despre problema pregătirii spor
tivilor fruntași, de condițiile pe 
care le au, de obținerea unui 
standard internațional.
din partea asociației Flamura 
roșie, profesorul Virgil 
a adus date foarte interesante 
în legătură cu felul în care aso
ciațiile sportive folosetsc fondurile 
afectate schiului. Participanfii la 
conferință au criticat cu asprime 
pe conducătorii Combinatului spor
tiv de la Poiana Stalin, care n-au 
înțeles încă adevăratul rol al a- 
cestui combinat, făcînd din el mai 
mult un centru de turism, urmărind 
latura comercială, mai de grabă 
decît să se preocupe să facă din 
el o stațiune în care cei mai buni 
schiori ai noștri să găsească con
diții optime de pregătire. Au fost 
aduse de 
resante în 
lendar al 
vor ajuta.
a numeroase întreceri 
centre ale țării.

Iată acum numele
Comisiei Centrale de Schi : Bujor
Almâjean — președinte, Octavian 
Tuhai — vicepreședinte, Anton Ne
tolinschi — vicepreședinte și An- 
ghel Vrabie. Elena Dumitrașcu, 
Petre Focșeneanu, Pavel Balcani, 
Dragoș Hadîrcă, Tudor Vornicu, 
Alexandru Arghiropol, M. Iarzer- 
gian, Virgil Angelescu, St. Stanoe- 
vici. V. Mazilu, 
Graziela Nazarie,
R. Ardeleanu, Gh. Epuran, Iosif 
Baty, L. Groza, A. Munteanu, H. 
Almăjean. I. Berindei, G. Surovăi- 
lă, D. Burghele, N. Avramescu, I. 
Oprea, V. Cristescu, D. Sulică, Dr. 
M. Dorel, N. Macovei. A. Frățea- 
nu, V. Lașcu, A. Reck, A. Stern, 
A. Daniel, I. Jianu, P. Weintraub, 
M. Bota, I. Cojocaru, Ghedeon Lu
dovic, A. Loscay.

In încheierea conferinței a luat 
cuvîntul tovarășul Samuel Barany, 
directorul instruirii sportive din 
C.C.F.S., care a accentuat asupra 
sarcinilor de viitor ale Comisiei 
Centrale de Schi, asupra muncii 
pe care trebuie s-o ducă membrii 
acestei comisii pentru populariza
rea schiului și creșterea nivelului 
său.

comisiei centrale de bob. In cadrul 
comisiei munca a fost dusă doar de 
2—3 tovarăși, restul membrilor 
complăcîndu-se într-o totală pasi
vitate.

In continuare, fev. Aurel Bu
ghici a arătat care sînt sarcinile de 
absolută urgență, care stau în fața 
comisiei centrale de bob :

— Rezolvarea tuturor probleme
lor de pregătire a sportivilor și a 
materialului în vederea Olimpiadei 
de Iarnă, astfel încît boberii să ne 
poată reprezenta țara cu cinste la 
aceste întreceri.

— Constituirea comisiei de orga
nizare a concursurilor pe anul 1956, 
care să ia asupra ei sarcina rezol
vării diferitelor probleme legate de 
materiale, amenajarea pîrtiilor, pro
pagandă etc.

— Studierea posibilităților de 
reamenajare a pîrtiilor de bob de 
la Sinaia și R. Vîlcea, care în mo
mentul de față necesită uncie îm
bunătățiri pentru a putea fi din nou 
folosite.

— Comisia centrală să arate aso
ciațiilor 
tării de 
ceastă 
parcului 
■cale.

— Să

sportive importanța recru- 
noi elemente tinere în a- 
disciplină și îmbogățirea 
de boburi prin resurse lo-

se întocmească de către o

Activitatea echipelor noastre de baschet

Azi începe la Galați turneul fcal de calificare 
pentru campionatul republican al echipelor masculine

întrecerile finale din cadrul 
turneului de calificare pentru 
campionatul republican pe anul 
1956 încep azi. la Galați. Co
respondenții noștri A. Schenk- 
mann și Gr. Bîrsan ne trans
mit că aceasă competiție este 
așteptată cu mult interes de 
sportivii localnici. In vederea 
turneului, echipa locală Știința 
a început pregătirile de mai 
multă vreme, iar ultimul „exa
men" l-a susținut în cadrul 
.Cupei 7 Noiembrie", pe care 
a cîștigat-o. După comportarea 
avută în această competiție, se 
pare că echipa Știința Galați 
are șanse serioase de a se ca
lifica.

Și celelalte participante, a- 
dică Progresul ARTA Bucu

Fază din meciul de baschet jucat duminică de echipele Dinamo și
Știința I.C.F.: Vasiliu încearcă să-l împiedice pe dinamovistul Co- 

jocaru să paseze

V. Smîslov continuă să conducă in turneul internațional de șah 
de la Zagreb

rești, Voința Satu Mare, Pro
gresul I.M.F. Cluj, Știința 
Craiova, Voința Iași, au făcut 
pregătiri serioase, pentru a se 
prezenta în forma cît mai bu
nă la aceste finale. Urmează 
însă ca jocurile înseși să con
firme valoarea fiecărei echipe, 
să stabilească cele mai bune 
două formații care vor juca 
anui viitor în campionatul 
masculin de categoria A.

In vederea turneului, local
nicii au făcut intense pregătiri 
organizatorice. Astfel sala care 
va găzdui meciurile a fost 
revizuită și în momentul de 
față se prezintă în condițiuni 
optime, pentru a primi oaspe
ții care se vor întrece pînă du
minică seară.

Foto: GH. EPURAN

Ier care are o figură pentru doi 
pioni.

Mines a p'erduf la Dickstein și 
Filip la Forecca. Bisguer l-a învins 
pe Karaklajici și Gligorici pe Ivkov. 
Partida O’Kelly — Mil ici s-a fer. 
minat remiză.

In partidele întrerupte din runda 
9-a s-au înregistrat următoarele re
zultate : Minev — Smîslov 0—1; 
Bertok — Pirc 1—Dickstein — 
Filip remiză.

In dimineața zilei de 13 noiem
brie s-au jucat și partidele întrerup
te din runda 10-a. Udovcik a cîști- 
gat la Bertok, iar partidele Trifuno- 
vici — Matanovici și Barcza — Fu- 
derer s-au terminat remiză. Gheller 
în continuarea partidei cu Smîslov, 
a .jucat 
Partida 
oară.

După 
conduce Smîslov cu 7 puncte și o 
partidă întreruptă, urmat de Diclt- 
stein, Trifunovici și Matanovici, toți 
cu cite 6'A puncte.

inexact, ratînd victoria, 
s-a întrerupt pentru a doua

zece runde, în clasament

Cicliștii iugoslavi participa la „Cursa Păcii"

BELGRAD (radio). — Federația 
de ciclism a Iugoslaviei și-a alcă
tuit calendarul intern și internațio
nal pe anul 1956. Printre hotărîrile 
luate se situează organizarea noii 
competiții interne „Turul ciclist al 
Iugoslaviei" care va înlocui compe
tiția „Turul Croației și Sloveniei" 
și se va desfășura la sfîrșitul lunii

In lu<ită pentru titlul 
de campioană sau pentru 

evitarea retrogradării
| N CAMPIONATELE REPU-
* BLICANE mai sînt de jucat 

trei etape...
Pe primul loc al clasamentului 

celor zece echipe feminine se află 
tot Știința I.C.F., formație care 
dovedește a avea — etapă de 
etapă — cea mai bună pregătire 
și care — în consecință — se paie 
că va și termina în frunte cam
pionatul.

După jocurile de duminică, ie
rarhia în întrecerea echipelor fe-
minine a rămas 
samentul arătînd

neschimbată, cla- 
acum astfel:

1. Știința I.C.F. 15 15 0 839:551 30
2. Loc. C.F.R Buc. 15 13 2 920:573 28
8. Constr. Buc. 15 12 3 841:599 27
4. Știința Cluj 15 8 7 699:619 23
5. Progr. Oradea 15 8 7 805:754 23
6. Pr. Tg. Mureș 15 7 8 631:653 22
7. Șt. învăț. Buc. 15 6 9 750:865 21
8. FI. roșie Tg. M. 15 3 12 609:796 18
9. FI. roșie Or. 15 3 12 560:869 18

10. Progr. Arad 15 0 15 545:920 15

CLASAMENTUL NATULUI RL CAMP1O- 
REPUBLI-CAN 

MASCULIN a suferit, în schimb 
unele modificări. In primul rînd, 
în „plutonul" fruntașilor, unde Di
namo, din cauza diferenței de -coș- 
șaveraj — cu toată... grămada de 
coșuri acumulate în jocul cu Știin
ța I.C.F. — a cedat primul loc 
echipei C.C.A In rest, în frunte 
ca și în zona lanternei, ordinea 
echipelor e aceeași ca în etapa 
precedentă. La un schimb de lo
curi au procedat însă Progresul 
Orașul Stalin — care a căzut două 
trepte, din cauza meciurilor cu
C.C.A și Dinamo București ce
i-au fost date pierdute pentru ne- 
prezentarea echipei de rezervă, — 
Știința Timișoara și Progresul Fi
nanțe Bănci București, care au 
săltat cu cîte un loc. Dar cu acest... 
progres, Progresul F. B. Bucu
rești n-a ieșit totuși din cursa 
pentru evitarea retrogradării, cursă 
în care, în continuare, Locomotiva 
P.T.T. București, Dinamo Tg. Mu
reș și Știința Iași îi sînt parte
nere.

Cu aceste modificări, înaintea 
etapei a XX-a clasamentul a căpă
tat următoarea înfățișare:

L C.C.A. 20 16 4 1389:1061 36
2. Dinamo Buc. 20 16 4 1235: 916 36
S. Știința I.C.F. 19 14 5 1148:1056 33
4. Pr. Tg. M. 19 13 6 1210:1103 32
5. Dinamo Or. 19 10 9 1123:1012 29
8. Constr. Cluj 19 10 9 1077:1109 29
7. Pr. F.B. Buc. 19 9 10 1081:1116 28
8. Știința Tlm. 19 8 11 972:1132 27
9. Pr. O. StaUn 21 8 13 1067:1150 27

10. L. P.T.T. B. 19 7 12 1046:1127 26
11. Din. Tg.-M. 19 3 16 1049:1224 22
12.Șt. Iași 19 2 17 993:1300 21

Echipa de juniori Metalul Energia 
a ciștigat „Cupa Dinamo" 
Sîmbătă s-au disputat semifi

nalele, iar duminică finala „Cupei 
Dinamo", competiție organizată 
pentru echipele de juniori. In fina
lă s-au întîlnit Metalul Energia 
(care a dispus în semifinală de 
C.C.A. cu 53-48 (25-22) cu Tî- 
nărul dinamovist, care a întrecut 
în semifinală Progresul Finanțe 
Bănci cu 57—24 (33—15).

Gupa a fost cucerită de 
Iul Energia, care a dispus 
nărui dinamovist cu 43—22 

Meta- 
de Tfc 
(28-9).

iulie 1956. De asemenea, s-a hotărît 
ca echipa reprezentativă de ciclism 
a Iugoslaviei să participe la marea 
competiție cicMstă internațională a- 
matoare Varșovia-Berlin-Praga —i 
„Cursa Păcii".

SPORTUL POPULAR
Nr. 2724 Pag- 7-ță

ZAGREB 14 (Agerpres). — Tur
neul internațional de șah de la Za
greb a continuat la 12 noiembrie cu 
disputarea partidelor din runda 10-a. 
Liderul clasamentului Smîslov, a 
jucat cu Gheller. Intr-o variantă a 
apărării slave, Gheller, care avea 
albele, și-a creat șanse de atac pe 
flancul regelui. Part'da s-a între
rupt cu avantaj de partea lui Ghel- 

comisie un material tehnic docu
mentar în ce privește construirea 
de boburi tip popular, de boblete 
care să poată fi la îndemîna orică
rui începător.

După ce tov. Chirulescu, din par
tea asociației Progresul, a prezentat 
comisiei un referat asupra activi
tății acestei discipline în cadrul co
lectivelor sportive care aparțin aso
ciației, s-a trecut la 'discuții la care 
s-au înscris antrenorii, sportivii și 
reprezentanții asociațiilor. In conti
nuare, s-a dat citire noii compo
nențe a comisiei centrale de bob. 
Președinte: tov. Corneliu Mănescu; 
vicepreședinți.: tov. Aurel Bughici 
și Aurel Dimitriu ; președinlele co
misiei de antrenori: Gheorghe Ma
ni țiu ; președintele subcomisiei de 
competiții și clasificări: AL So- 
meșanu; președintele colegiului de 
arbitri: Gh. Nicolau ; președintele 
subcomisiei de materiale: D. Pe
trescu ; președintele subcomisiei 
baze sportive: M. Bota; președin
tele subcomisiei de propagandă: 
Gh. Ștefănescu; secretar: Gh. 
Brăeșteanu. Membrii: Dorel Mi» 
hail, Nehoiu Constantinescu, î. 
Staicu, Gheorghe Moldovan, G. 
Schuster, A. Kahane, I, Răducu, AL 
Apostol



Au început campionatele unionale de atletism
Moscova 14 (prin telefon). Du

minică, a avut loc pe stadionul Di
namo din Tbilisi festivitatea de des
chidere a celei de a 36-a ediții a 
campionatelor de atletism _ ale Uniu
nii Sovietice. La întreceri participă 
18 echipe, care au în componența 
lor 27 maeștri emeriți ai sportului, 
151 de maeștri ai sportului și 878 
de sportivi de categoria I. Timpul 
nefavorabil, a plouat și a suflat un 
vînt rece, a făcut ca rezultatele în
registrate să nu fie dintre cele mai 
bune.

FOTBAL PESTE HOTARE
FOTBALIȘTII DIN R. D. GER
MANA IN FAȚA UNUI DIFICIL 

EXAMEN

Cu toate că la 27 noiembrie re
prezentativele A și B ale R. D. 
Germane susțin întîlniri deosebit 
de dificile în compania reprezen
tativelor R. P. Bulgaria, dumini
că, s-a desfășurat o nouă etapă a 
campionatului R. D. G. Așa cum 
ne transmite corespondentul nos
tru Gerhard Lerch din Berlin, me
ciurile care au avut loc duminică 
au constituit o bună verificare a 
jucătorilor selecționați. In plus, la 
Berlin, selecționata echipelor Dy- 
namo-Vorwărts a întîlnit echipa 
sovietică Dinamo Kiev cu care 
a reușit un rezultat egal (2—2). 
Meciurile cu echipele selecțio
nate ale Bulgariei sînt așteptate cu 
mare interes.

Iată rezultatele înregistrate în 
etapa de duminică a campiona
tului R. D. Germane: Wismut 
Karl-Marx-Stadt — Empor Rostock 
0—0, Einheit Dresden-Turbine Er

furt 0—1, Lokomotive Stendal-Rota- 
tion Babelsberg 0—6, Rotation 
Leipzig-Weisse 0—1, Motor Zwi
ckau — Chemie Karl-Marx-Stadt 
5—1. Iată situația primelor cla
sate :
Empor Rostock 11 6 3 2 «0:12 ÎS 
Wismut K. M. St. 1» 5 4 1 23:12 14 
Motor Zwickau 11 6 2 3 31:19 14 
Turbine Erfurt 11 5 3 3 15:11 13

CAMPIONATUL ITALIAN A FOST 
ÎNTRERUPT

La 27 noiembrie se va desfășura 
dubla întîlnire dintre reprezenta
tivele R. P. Ungare și Italiei. La 
Budapesta se vor întîini reprezen
tativele A, iar la Livorno echipele 
secunde ale celor două țări. In 
vederea acestor meciuri, lotul fot
baliștilor italieni se pregătește, cu 
începere de la 14 no'embrie, sub con
ducerea fostului internațional dr. 
Alfredo Foni. In scopul unei cît 
mai bune pregătiri campionatul 
italian a fost întrerupt pînă la 4 
decembrie.

In etapa a 9-.a d sputată duminică, 
în campionatul italian au fost în
registrate următoarele rezultate: 
Atalanta-Spal 4—3, Bologna-Inter- 
nazionaie 2—3, Juventus-Genova 
1—0, Mi'an-Laurossi 0—0, Lazio- 
Torino 0—1, Novara-Fiorentina 
1—1, Padova-Triestina 4—0, Samp- 
dori'a-Napoli 3—0, Pro Patria-Ro- 
ma 3—5. Iată c.asamentul prime
lor cinci echipe:

LUPTA 6TRINSA ÎN 
CAMPIONATUL AUSTRIEI

Fiorentina 9 5 4 0 17:5 14
Intemazionaile 9 6 1 2 18: 9 13
Torino 9 4 3 2 11: 6 11
Roma 9 2 7 0 18:13 11
Sampdoria 9 5 1 3 15:15 11

In etapa a 10-a a campionatului 
austriac desfășurată duminică s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
F. C. Wien-Grazer A. C. 1—4, 
Stadlau-Simmering 2—4, Admira 
Wien-Rapid 3—5, Austria Viena- 
Austria Graz 9—1, Vienna-Wiener 
Sport-klub 2—O, Austria Salzburg* * 
Wacker 0—1, Sturm Graz-Kapfen • Recordmanul Europei ta proba 

de 4M m. plat, Ardalion Ignatiev, 
a alergat recent Ia Odesa 104 de 
metri tn 19,4 sec.
• Echipa maghiară de fotbal Vd- 

ros Lobogo va susține la 23 noiem
brie la Bruxelles un med amical 
cu echipa spaniolă de fotbal F. C. 
Barcelona, actualul lider al campio
natului spaniol.
• Echipa reprezentativă de bas

chet a FHiplnelor, care se numără 
printre cele mai bune din lume, a 
părăsit ia Începutul lunii Manila 
Filiplnezii vor întreprinde un lung 
turneu in Europa și vor juca în 
Spania, Franța și Belgia.
• In cadrul unei conferințe de presă 

care a avut loc la Londra, Lewis 
Luxton, vicepreședintele comitetului 
de organizare a Jocurilor Olimpice, 
a anunțat că lucrările în vederea 
Olimpiadei, care urmează să se des
fășoare in lunile noiembrie și de
cembrie anul viitor la Melbourne, 
vor fi terminate pînă la mijlocul lu
nii iunie.

Din cele 83 de țări invitate, pînă 
acum și-au anunțat participarea 70.

La hochei pe gheață

R, Cehoslovacă —
9-2

PRAGA, 14 (Radio). — Luni 
seara, reprezentativa de hochei pe 
gheață a R. Cehoslovace care se 
află în turneu în Anglia, a susți
nut primul meci în localitatea 
Nottingham unde a întîlnit echipa 
profesionistă formată din jucători 
englezi și canadieni. Echipa ceho
slovacă demonstrînd un joc de 
înaltă valoare tehnică a dispus de

In prima zi a întrecerilor 
s-au înregistrat următoarele re
zultate în probele rezervate 
atleților: suliță: 1. Țîbulenko
(Ukraina) 74,81 m.; 2. Kuznețov
(Leningrad) 70,30 m.J 3. Vaiman 
(R.S.S. Estonă) 67,53 m. Maraton:
1. Kuznețov (R.S.F.S.R.) 2:21,23.8;
2. Galaktionov (R.S.F.S.R.) 2:22, 
.05,0; 3. Agrîzghin (R.S.F.S.R.) 2: 
23,03,4. înălțime: 1. Kașkarov (Mos
cova) 1,97 m.; 2. Degteareov (Mos-

berg 3—3. Iată clasamentul pri
melor cinci clasate:

7 2 1 40:10 ÎS
7 2 1 27:12 16
7 2 1 30:18 16
7 1 2 30:12 15
4 4 2 20:20 12

Vienna 10
Wacker 10
Rapid 10
Austria Viena 10
Wiener Sp.-klub 10

După' cum se vede, lupta pentru 
primul loc este deosebit de strîn- 
să. Cu trei etape înainte de sfîrși
tul turului trei echipe sînt la ega
litate de puncte, iar Austria Vie- 
na se apropie amenințător de plu
tonul celor trei fruntași.

PROPUNEREA FEDERAȚIEI 
SUEDEZE CU PRIVIRE LÂ FOR

MULA DE DISPUTARE A 
CAMPIONATULUI MONDIAL — 

EDIȚIA 1958
Federația suedeză de fotbal, țară 

organizatoare a campionatului 
mondial de fotbal — ediția 1958, 
a trimis Biroului Executiv al 
FIFA un proiect cu privire la for
mula de organizare a campionatu
lui mondial din 1958. In proiect se 
arată că țările participante vor 
trebui să se înscrie pînă cel tîrziu 
ia 1 martie 1956. Meciurile elimi
natorii din cadrul grupelor vor 
fi organizate între 1 ianuarie 1957 
și 31 decembrie 1957. In turneul 
final se vor califica 16 echipe. 14 
echipe se vor califica din cadrul 
grupelor respective iar celelalte 
două vor fi: Suedia — țară orga
nizatoare și R. F. Germană, câști
gătoarea ultimei ediții a campiona
tului. Cele 16 echipe finaliste vor 
fi împărțite în 4 grupe (cîte 4 e- 
clrpe în fiecare grupă). In ca
drul grupelor se ya disputa un tur
neu, sistem campionat. Primele 
două echipe din fiecare serie se 
vor califica în turul următor care 
va fi eliminatoriu la fel ca și semi
finalele și finalele. Programarea 
meciurilor se va face astfel: Echipa 
clasată pe locul 1 fn grupa I, va 
juca cu echipa clasată pe locul 11, 
din grupa II, iar echipa de pe pri
mul loc din grupa II, va juca cu 
cea de a doua clasată din grupa 1. 
Același sistem este yalabil pentru 
grupele III și IV.

După cum se vede, formula este 
identică cu cea folosită în cadrul 
campionatelor mondiale din 1954, 
formulă care s-a dovedit greșită. 
Nu știm dacă FIFA va fi de acord 
cu acest proiect, deoarece multe 
personalități autorizate sînt de 
părere că va fi elaborată o nouă 
formulă de disputare, diferită de 
cea care s-a dovedit în Elveția in
suficient de edificatoare pentru sta
bilirea unui clasament real al ce
lor mai bune echipe din lume.

CAMPIONATUL DE FOTBAL 
AL R.P.F. IUGOSLAVIA

BELGRAD (radio). — Datorită 
faptului că reprezentativele A și B 
ale Iugoslaviei au susținut în cursul 
săptămâni trecute întîlniri interna
ționale, în cadrul celei de a 8-a e- 
tape a campionatului s-au desfășurat 
doar două întîlniri: Buduonost (Ti
tograd) — Vetej (Mostar) 1—1. 
Spartak (Subotița) — Zelezniciar 
(Sarajevo) 0—0. . .

Mîine, miercuri se dispută cele
lalte partide din cadrul etapei a 
8-a.

Nottingham Pantere
3-1, 3-9)
„panterele" din Nottingham cu 
scorul de 9—2. Punctele învingă
torilor au fost realizate de: Pro- 
șek (3), Barton (2). Zabrodsky 
(2), VI. Bubnik și Vac. Bubnik. 
Pentru învinși au marcat: Hackt 
și Zeimich.

Miercuri, echipa cehoslovacă 
susține al doilea meci la Londra 
în compania echipei Harringay 
Racers.

cova) 1,97 m.; 3. Sitkin (Ukraina)
l, 94 m.; 10.000 m.: I. V. Kuț (Mos
cova) 29:47,0; 2. Jukov (Lenin-- 
grad) 30:11,0; Anufriev (Ukra na) 
30:11,6.

In probele feminine au fost înre
gistrate rezultatele: disc: 1. Pono- 
mareova (Moscova) 56,62 m.; 2. 
Dumbadze (R.Ș.S. Gruzină) 53,32 
ni.; 3. Betleakova (Moscova) 50,17
m. ; lungime: 1. Vinogradova (Le
ningrad) 6,24 m.; 2. Bezborodova 
(Azerbaidjan) 6,00 m.; 3. Scglien 
(Ukraina) 5,95 m.; ștafeta 4x100 
m.; 1. R.S.F.S.R.. 1. (Borinicenko, 
Korcevskaia, Misiriova, Anghele- 
vky) 47,7 ; 2. Leningrad 48,0; 3.
R.S.F.SR. II 48,5.

Gimnastele maghiare 
care au întrecut reprezentativa 
Italiei vor evolua la București

După cum s-a mai anunțat, la 
sfîrșitul acestei săptămîni va avea 
loc în Capitala noastră dubla în
tîlnire internațională de gimnasti
că dintre reprezentativele R.P. Ro- 
mîne și R. P. Ungare. Duminică la 
Budapesta, gimnastele maghiare 
' au susținut o întîlnire cu reprezen
tativa feminină a Italiei. Echipa R.P. 
Ungare a obținut un frumos suc
ces, asigurîndu-și victoria cu sco
rul de 228,15 la 222,44. In clasa
mentul general individual, pe pri
mul loc s-a clasat cunoscuta cam
pioană Keleti Agnes. De remarcat 
că, primele cinci locuri au fost ocu
pate de reprezentantele R. P. Un
gare.

Concursul international 
de natație de ia Moscova

MOSCOVA 14 (prin telefon).— 
Duminică, în noul bazin de 50 m. 
din capitala Uniunii Sovietice a 
început un mare concurs interna
țional de natație, la care participă 
cei mai buni înotători și înotă
toare din Franța, Anglia, O- 
landa. Suedia, Ungaria și Uniu
nea Sovietică.

Probele desfășurate în prima zi 
au fost deosebit de disputate. Pro
ba de 100 m. spate bărbați a re
venit înotătorului francez Bozon 
care a înregistrat t:mpul de 
1:05,1. Pe locurile următoare s-âu 
clasat: Magyar (Ung) 1:06,4 și 
Brockway (Angl.) 1:07,6. Prfiba de 
400 m. liber femei a revenit îno
tătoarei maghiare Gyengye (Ung.) 
cu timpul de 5:18,2. In ordine s-au 
clasat Vana Alfen (Ol) 5:28,2
Helmstroem (Sued.) 5:28,3. Proba 
de 100 m. spate rezervată femeilor 
a revenit înotătoarei engleze 
Grinliam cu timpul de 1:14,7. Pe 
locul următor s-a clasat olandeza 
Van Alfen cu 1:15,0 urmată de 
Edwards (Ang.) cu 1:15,4.

In prima zl a întrecerilor, dis
pute deosebit de dîrze s-au înre
gistrat în seriile probelor de 100 
m. liber și 400 m. liber bărbați. 
In proba de 100 m. liber s-au ca
lificat: Babankin, Edașci, Niko
laev, Sorokin. Komarovski (toii 
U.R.S.S.). Larsson (Sued.), Nyegy 
(Ung.), Roberts (Ang.). La pro
ba de 400 m. liber în finală s-au 
calificat: Abozian, Bovici (ambii 
U.R.S.S.), Masserai și Collignon 
(Franța), Erfoksson și Karlsson 
(Suedia), Zaborski (Ung.), Mac 
Kichne (Ang.).

CEVA DESPRE... SERIOZITATE
Gata să plece, reprezentanțiil 

asociației Știința s-a oprit o 
clipă Ungă ușă...

— Vite, eu plec, dar vreau 
să vă amintesc încă odată de 
concursul nostru de atletism de 
pe Stadionul Agronomiei. Nu 
cumva să rămînem fără arbi
trii *■'

— Nu vă faceți nici o grijă! 
Ninge, plouă, tună, fulgeră, ar
bitrii vini

— Deci, putem conta! De 
altfel. întotdeauna am găsit 
sprijin, aici, la comisia orășe
nească. Sprijin și seriozitate. 
Si seriozitatea e- lucrul pe care 
îl apreciem noi cel mai mult!

...Spre deosebire de duminica 
aceasta plină de soare și cu un 
cer ca de primăvară, cealaltă 
duminică, poate că vă amintiți 
și Du.. a fost mai puțin... zîm- 

j bitoare. A fost cam frig, a fost 
și puțină burniță, mă rog, ca în 
noiembrie... Poate că unora din
tre arbitri le-a venit cam greu 
să renunțe ta căldura plăcută 
din casă și s-o.. pornească la

La marea viteză
Nu știm pe de rost „adresa" 

pe care inspecția de handbal 
din C.CF.S. a trimis-o Comite
tului orășenesc C.F.S. Timișoara 
dar ea cuprindea, pe scurt, ur
mătoarea comunicare:

„Vă rugăm a lua legătură eu 
comisia regională de handbal 
și a ne trimite la București, 
pînă la 20 OCTOMBRIE, o a*  
naliză cît mai cuprinzătoare a- 
supra desfășurării campionatu- 
tutui regional de handbal".

Adresa, după cum se vede, 
n-are nimic... special și poate 
că v-ați și pus întrebareada
torită cărui fapt a luat... direc
ția ..Loviturii de pedeapsă" ?

Și totuși, nu vă puteți da 
seama ce... zăcăminte de umor 
rscunde această adresă, în apa
rentă inofensivă I

Intr-adevăr, cînd credeți că 
nu primit această scrisoare to 
varășii de ta Comitetul orășe
nesc C.F.S. Timișoara?

In ziua de 18 octombrie'

MECI DE LUNGĂ DURATĂ
Timpul regulamentar trecuse, 

dar meciul de rugbi dintre Di
namo IX și Constructorul T.S.P. 
continua.

— Probabil că arbitrul a mar
cat timpul pierdut prin cele 
două opriri ale meciului I și-au 
zis spectatorii, uitîndu-se la 
ceasornicele lor care arătau 
min. 43 de joc.

Dar iată că mai trecu un mi
nut și arbitrul Constantin Dia- 
mandi-Naie tot nu fluieră sflr- 
șitul jocului.

— Poate că a marcat și tim
pul irosit cu schimbările de ju
cători I

Cum însă tntîlnirea continua 
să se desfășoare, iar arbitrul 
nici măcar nu se uita la ceas, 
ca și cum partida ar fi fost li
bia la... început, unii spectatori 
au început să strige:

— „Timpul, arbitru! Timpul"!
Degeaba: cele două echipe 

jucau mai departe. Cînd au vă
zut că e minutul 48 de joc (la

PE SCURT
Trei țări și anume Antilele olandeze, 
Salvador și Uchtenștein au refuzat 
Invitația.
• Echipa reprezentativă de fotbal 

a Blrmaniei care întreprinde un 
turneu tn R.P. Chineză a susținut 
o întîlnire cu echipa selecționată a 
orașului Wuhan, oaspeții au obținut 
victoria cu scorul d» 3-2. La tnttl- 
nlre au asistat 39.909 de spectatori.

a In R.P. Polonă a început sezo
nul de hochei pe gheață. Primul 
meci oficial s-a disputat la 23 oc
tombrie, la Varșovia, între o selec
ționată locală șl echipa cehoslovacă 
Kridla Vlasti. HocheiștU polonezi au 
cîș'igat cu scorul de 7-3 (3-1; 1-2; 
3-0).

a In momentul de față se turnea
ză la Budapesta un film de scurt 
metraj în care antrenorul maghiar 
Igloi arată metodele folosite în an
trenarea recordmanilor mondiali Iha
ros, Tabori și RoszavBlgyi.

a Cunoscutul halterofil american 
de categoria grea Paul Anderson a 
obținut recent un nou record mondial 
în proba de aruncat cu ambele bra
țe. Particlpînd în cadrul unui con

ora 8 dimineața spre Stadionul 
Agronomiei'. Dar un activist 
sportiv însemnează, tn primul 
rînd, un om pasionat de munca 
sa. Și în afară de asta, și-au 
luat angajamentul că vini

Și, intr-adevăr — după cum 
ne informează corespondentul 
nostru Niculaie Niculaie — ar
bitrii n-au făcut așa ceva, l-a 
ora 9 dimineața, ora începerii 
concursului, ecau cu toții... la 
datorie, pe Stadionul Agrono
miei. In schimb, nu veniseră — 
și nici n-au venit pînă la urmă 
— atleții și... organizatorii, care 
contramandînd concursul, cine 
știe din ce motive, n-au găsit 
de cuviință să comunice acest 
lucru și comisiei orășenești de 
atletism.

...Asta nu înseamnă cltușl de 
puțin că organizatorii respec
tivi nu știu ce e aia seriozitate. 
Ba știu, apreciază acest lucru 
și chiar îl pretind înainte de 
toate de la alții!

Deci, tn două zile trebuiau să 
se întîmple următoarele lucruri:

1. Comitetul orășenesc C.F.S 
Timișoara trebuia să convoace 
comisia regională de handbal

2. Comisia regională trebuia 
să țină o ședință.

3. Ședința trebuia să prileju- 
Iască o analiză temeinică.

4. Analiza trebuia să fie ur
mată de un referat.

5. Referatul ■ trebuia întocmit
6. Materialul trebuia să so

sească la București.
Față de cele arătate mai sus. 

înseamnă că toate comitetele 
C.F.S. trebuie să aibă un „stoc" 
de analize și rapoarte la orice 
oră din zi șl din noapte, iar 
oficiile P.T.T. să angajeze ca 
factori poștali pe... Wiesenma- 
yer, Măgdaș, Stoenescu sau alt 
sprinter care aleargă „suta" 
sub 11 secunde!

Doar așa Inspecția de hand
bal va putea fi servită... prompt
și conștiincios !

rugbi, după cum se știe, o re
priză durează 40 minute) și tov. 
Diamandi tot nu se gîndește 
să fluiere, mai mulți oficiali, 
printre care inspectorul Deni- 
chi din C.C-F.S., observatorul 
Comisiei Centrale Finescu, an
trenorul echipei Dinamo și 
chiar... arbitrii de margine au 
atras atenția arbitrului princi
pal că timpul de joc trecuse de 
mult. Dar șl intervențiile lor 
n-au avut nici un efect. Dim
potrivă, arbitrul Diamandi s-a... 
supărat și a făcut semn să fie 
lăsat în pace, fiindcă ceasul iui 
— și numai ceasul lui — merge 
perfect :

..-Și repriza a ținut... 65 de 
minute! Noroc că ceasul tov. 
Diamandi tot „mergea" oare
cum, altfel poate că stăteam șl 
acum pe stadion, tot așteptînd 
fluierul arbitrului...

JACK BERARIU
GEORGE MIHALACHE

curs organizat la Bagdad el a obți
nut performanța de 207,5 kg. Vechiul 
record al lumii 198 kg. l-a aparținut 
tot lui.

• Inotătoarea olandeză Maty Kok 
a stabilit recent două performanțe 
de valoare mondială: la 4M m. liber 
— 5:93,5, Iar la loo m. fluture 1:14,4.

• Un număr de 30 atleți sovietici 
se vor antrena în luna decembrie 
în R. p. Chineză.

• Echipa amatoare de box a S.U.A. 
a întrecut recent la Stockholm cu 
12-8 o reprezentativă combinată al
cătuită din cel mai buni boxeri 
suedezi și finlandezi.

• In cadrul unul concurs atletic 
desfășurat duminica Ia Znojtno, (R. 
Cehoslovacă) mărșăluitorul ceho
slovac Ladislav Moc a stabilit un 
nou record mondial în proba de 50 
km. marș cu timpul de 4h. 27’28”. 
Vechiul record oficial era de 4h. 
29’58” și aparținea suedezului J. Ljun- 
gren din anul 1953.
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