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A
Succese in muncă

Să asigurăm justa 
informare a presei

Demonstrația sportivilor 
de la C.C.A.

■ N FIECARE dimineață oame- 
* nii muncii de pe întreg cu

prinsul patriei noastre așteaptă cu 
nerăbdare să afle ultimele știri 
proaspăt tipărite în presă, să cu
noască tot ceea ce s-a mai înfăp
tuit nou de la o zi la alta. Și în
treaga noastră presă caută să sa
tisfacă mereu i 
complet exigența 
■porului muncitor 
este pusă.

Mult apreciată 
telor de mii de 

‘ presa sportivă. In ea, iubitorii și 
susținătorii sportului de tip nou 
găsesc dezbătute felurite probleme 
legate de dezvoltarea continuă a 
mișcării noastre sportive, proble
me la rezolvarea cărora își aduc 
partea lor de contribuție. Prețui
rea pe care cititorii, sportivii și 
activiștii sportivi o acordă presei 
de specialitate se manifestă de 
multe ori și prin contribuția lor 
directă la informarea ei asupra a 
tot ceea ce se naște nou și fru
mos sau a lipsurilor care mai 
dăinuie. Din rîndurile acestor prie
teni ai sportului, ziarul nostru, 
ca și celelalte publicații sportive, 
și-a format o armată de corespon
denți voluntari, colaboratori apro- 
piați și consultanți tehnici. Nenu
mărate sînt exemplele cînd acești 
prețioși colaboratori au sezisat 
ziarului nostru o serie de fapte 
negative, față de care s-a luat 
apoi atitudine urmărindu-se în
dreptarea lor. De pildă, la semna
larea corespondentului nostru vo
luntar Stan “ -----
legătură cu 
întreținerea 
cest oraș, 
nr. 26S9 al 
nele locale 
situația creată și au luat măsuri 
de îndreptare. In puține zile, as
pectul stadionului Locomotiva din 
Buzău s-a schimbat cu mult în 
bine. De asemenea, coresponden
țele primite și publicate în ziarul 
nostru de la N. Zbuchea-Ha- 
țeg. P. Truția-Reghin, Gh. Dumi- 
trescu-Oradea, P. Enache-Constan- 
ța, Romulus și Zeno Radu-Oțelul 
Roșu, Stan Tudor-București, etc., 
au fost întotdeauna de un real 
folos și, ceea ce este foarte 
important, ele au corespuns rea
lității de pe teren, contribuind 
astfel la lichidarea lipsurilor sem
nalate. Din păcate, însă, nu 
deauna materialele sosite la 
dacție reflectă adevărul. Iată, 
pildă, se mai întîmplă uneori 
fie din cauza superficîafității 
care corespondentuf redactează

fîe din nerespectarea 
de cele mai

mai bine și mai 
. crescîndă a po- 

în slujba căruia

în rîndurile su- 
cititori este și

în 
de 
a- 
în

Roșculef din Buzău 
lipsa de grijă fată 
bazelor sportive în 
semnalare apărută 
ziarului nostru, orga- 
au analizat în comun

tot-
re- 
de
ca, 
cu 
în

formația, 
adevărului, viciat 
multe ori de patriotismul local, 
ziarului să-i parvină știri eronate.

Un asemenea caz este și

După turneul întreprins in 
Austria, Jugoslavia și Italia, ju
cătoarele și jucătorii noștri de 
tenis de masă s-au întors în 
țară încununați de strălucite vic
torii.

Iată-i pe sportivii romîni la 
sosirea în Gara de Nord. De la 
stingă la dreapta: maestrul 
sportului Matei Ganiner, triplu, 
campion internațional al Italiei, 
maestrul sportului Tiberiu Ha- 
rasztosi, maestrul sportului Paul 
Pesch, maestra emerită a spor
tului Ella Zeller și maestra e- 
merită a sportului Angelica Ro- 
zeanu.
(cidătți reportajul in pag. a IIl-a)

al antrenorului Emil Ivan din ra
ionul Tg. Jiu, care dorind să se 
răzbune pentru insuccesul echipei 
de fotbal Metalul 81 pe care o 
antrenează, s-a dedat la defăima
rea organelor sportive din raion, 
aducîndu-le acuzații din cele mai 
grave. Cercetările întreprinse au 
dovedit că antrenorul Emil Ivan a 
făcut acest lucru și pentru a as
cunde față de conducerea colecti
vului sportiv adevăratele cauze 
ale slabei comportări a echipei.

Inadmisibilă se dovedește și ati
tudinea acelora care nu iau în 
seamă sezisările juste ale cores
pondenților de presă. Astfel, mai 
sînt încă unele organe și organi
zații sportive, ca de pildă, consi
liul central al asociației Metalul, 
colectivul FI. roșie Buhuși, comi
tetul regional C.F.S. Baia Mare, 
colectivul sportiv Recolta Zalău 
etc., care în Ioc să împărtășească 
ziarului părerea lor sinceră asupra 
sezisării și faptelor semnalate, se 
situează pe o poziție neprincipială, 
de tăgăduire a adevărului, de 
camuflare și, ceea ce este mai 
grav, de denigrare a acelora care 

adevă-au „îndrăznit" să aducă 
rul la cunoștința presei. _

Respectarea adevărului 
unul din principiile de 
ale presei comuniste. Pentru acest 
lucru oamenii muncii acordă pre
sei toată încrederea lor, apreciind 
fiecare cuvînt tipărit drept o în
drumare de preț în activitatea de 
fiecare zi. lată de ce corespon
denții voluntari, ca și toți acei 
care se adresează ziarului, au da
toria de a respecta cu strictețe 
adevărul. Corespondentul de pre
să trebuie să stringă 
atenție datele 
tării informației, 
cuprindă cele 
tive exemple din viața de toatî 
zilele, să cunoască faptele în
semnate ale celor în mijlocul cărora 
trăiește, într-un cuvînt el trebuie 
să fie cît mai bine documentat 
asupra lucrurilor despre care s-a 
hotărit să scrie.

Organele și organizațiile spor
tive au datoria să sprijine și să 
stimuleze activitatea acestor ne
obosiți lucrători ai presei. Ele tre
buie să țină seama în permanență 
de aportul deosebit de însemnat 
pe care aceștia îl aduc mișcării 
noastre sportive, popularizînd cele 
mai noi realizări și scoțînd la 
iveală lipsurile care stau în calea 
progresului. Atenția plină de grijă 
față de informarea justă a presei 
trebuie să constituie, de asemenea, 
o preocupare de seamă atît pen
tru organizațiile sportive, cît și 
pentru corespondenții voluntari, 
îndeplinirea conștiincioasă a aces
tei sarcini va contribui efectiv la 
dezvoltarea continuă a mișcării 
noastre sportive și, în același 
timp, la educarea cadrelor care 
activează în acest domeniu.

este 
baza

cu muită 
necesare redac- 

El trebuie să 
mai semnifica-

Muncitorii Fabricii de Confecții 
„Gh. Gheorghiu-Dej- din Capitală 
au primit aseară în mijlocul lor 
pe sportivii fruntași de ta Casa 
Centrală a Armatei.

Cu acest prilej a luat cuvîntul 
maestrul emerit al sportului Gheor- 
ghe Fiat care a adresat harnicilor 
muncitori salutul sportivilor 
tari.

Au urmat demonstrații de 
nastică la sol executate de 
tivi fruntași. In continuare,
citării au urmărit cu interes de
monstrații de scrimă, box și hal
tere. Demonstrația sportivilor s-a 
încheiat cu un frumos program ar
tistic.

mili-

gi/»- 
spor- 
mun-

ngrenați în întreceri or
ganizate în cinstea Con

gresului Partidului, sportivii 
colectivelor din Tg. Mureș 
abțin însemnate succese. La 
fabrica de zahăr „Bernath An- 
drei“ sportivii colectivului Fla
mura roșie realizează impor
tante economii și depășiri de 
norme. Popicarul Vilcsek Io
sif, electrician, își depășește 

norma cu 43 la sută, utemistul 
Dee Iosif — fotbalist, lucrînd 
ca instalator de conducte în 
schimbul I, obține și el rezul
tate din cele mai bune. El i-a 
chemat la întrecere pe insta
latorii din schimburile II și 
III și reușește să obțină de
pășiri de 38 la sută. Fotbalis
tul Simo loan, popicara Gon
dor Gisela, trăgătorul Dioszegi 
Carol își depășesc normele în 
proporție de 18 pînă la 41 la 
sută. Tot la fabrica de zahăr 
muncește și Eugen Nemeș, 
președintele comisiei regionale 
de fotbal. Lucrînd ca manipu- 
lant în schimbul I, el i-a che- 
rn.pt la întrecere pe toți ma- 
nipulanții celorlalte schimburi 
pentru o bună organizare a 
muncii, pentru o largă apli
care a metodelor sovietice.

Și la întreprinderea „Lazar 
Odon“ numeroși sportivi obțin 
importante realizări în muncă. 
Printre aceștia, instructorul 
Mathe Andrei care conduce 
succes atelierul central de 
cătușerie al întreprinderii, 
evidențiază îndeosebi. In

cu 
la
se 
a-

IN
Astăzi și miine după-amiază

FLOSEASCA, GIMNASTICA ESTE PREZENTĂ 
UN NOU CONCURS INTERNATIONAL:
P. ROMINĂ-R. P. UNGARĂ

pe care spor-Cele 20 de lalele 
tivii romîni le-au dăruit joi tine
rei Kertesz Aliz, a cărei față s-a 
îmbujorat căpătînd parcă ceva 
din culoarea petalelor, au fost 
doar una din mărturiile bucuriei 
pe care o trăiești la revederea 
unor prieteni dragi. Și o atenție 
specială pentru Aliz Kertesz, care 
a împlinit 20 de ani.

Sosind în Capitală joi diminea
ța, gimnaștii maghiari n-au în- 
tîrziat să se deplaseze într-una 
din sălile de sport pentru a pune 
la punct ultimele amănunte ale 
exercițiilor liber alese pe care le 
veți admira astăzi și mîine la 
concurs. In sala de la stadionul 
Tineretului am putut urmări toc
mai pe sărbătorita Kertesz și pe 
prietena ei Nagy Marta. Aceasta 
din urmă este și mai tînără decît 
Kertesz, dar amîndouă ne-au do
vedit încă odată că „valoarea na 
depinde de numărul anilor". 
Și dacă dăm crezare antre
norilor echipei ca și celor mărtu
risite de Marta Nagy, marea ei 
pasiune este solul. Normal, gîn- 
durile ne-au alergat la altă sală 
unde probabil Elena Leuștean șî 
Emilia Vătășoiu repetau poate 
tocmai exercițiul lor la sol. Iar 
urmărind-o la bîrnă pe Korondi 
Margit, căreia de curîrid căsăto
ria i-a adăugat încă un nume — 
Plachyne — ne-am dat seama că 
micuța gimnastă maghiară, care 
în 1952 a făcut senzație la Olim
piada de la Helsinki, cu toate că 
a fost obligată să-și întrerupă

ceasta secție lucrează și Ro- 
zanczi Andrei, care a cucerii 
de două ori 
republican la 
asemenea se 
în producție.

titlul de campion 
juniori și care de 
evidenjiază acum

Ion Păuș 
corespondent

★
Și la Uzinele „Mathias Rakos- 

si" din București, muncitorii ob-> 
țiin mereu noi succese în cinstea 
celui de al doilea Congres al 
Partidului. Printre cei care s-au 
evidențiat în mod deosebit se 
află și turnătorul Savin Buscă, 
fruntaș în producție. Depășirii.e 
sale au ajuns pînă la 190 la su
tă. Dar el nu este numai un 
bun muncitor, ci și un sportiv 
destoinic. Savin Buscă face par
te din echipa de fotbail a colec
tivului, clasată pe locul 5 în 
campionatul orășenesc. El este, 
de asemenea, și responsabil spor, 

tiv al comitetului U.T.M. al u- 
zinei.

Succese la fel de importante 
obține și strungarul Mircea Un- 
gureanu, care depășește cu re
gularitate norma cu peste 170 
la sută, făcînd în același timp 
economii de materiale neferoase 
de 500 lei lunar. Ca responsabil 
al secției de volei și responsabil 
al unuia din cele mai bu:ie 
cercuri ale colectivului, Ungu- 
reanu deputne și în această di
recție o activitate rodnică, fiind 
totodată unul din cei mai buni 
jucători.

/. Bahmuțeanu, coresp.

I

j

>'

Performante excelente 
in cadrul campionatelor 
de atletism ale U.R.S.S.

Plachyne-Korondi Margit, una din 
componentele echipei maghiare la 
antrenamentul de joi după-amiază. 
Exercițiul său la paralele este deo

sebit de greu, avînd o valoare 
mondială.

aproape 2 ani activitatea, 
astăzi o măiestrie de ne-

pentru 
deține 
contestat. Și ni s-a părut intere
sant răspunsul pe care ea l-a dat 
unui alt cronicar de gimnastică, 
ce voia să cunoască diferența la 
care poate termina echipa romînă 
de cea maghiară.

— „La o zecime de punct", a 
răspuns zîmbind Korondi.

Mai greu ne-a fost să discutăm 
cu gimnaștii maghiari, care, lu
crînd fără răgaz, cu multă meti
culozitate, ne-au făcut impresia 
unor școlari silitori și atenți. Cel 
mai valoros dintre ei, Takacs 
Attila, la fel de bun la toate a- 
paratele, era atît de preocupat la

MOSCOVA 18 (prin 
întrecerile din cadrul 
lor de atletism ale U.R.S.S. s-au 
soldat cu o serie de rezultate ex
cepționale. In centrul lor figurea
ză fără îndoială noul record euro
pean stabilit de V. Kuznețov îri 
proba de decatlon. El a acumulați 
7645 puncte, îintreeînd cu aproape 
400 de puncte vechiul record care îi 
aparținea. Iată rezultatele obținute 
de Kuznețov în cele 10 probe: 
m.: 10,9 sec.; lungime: 7,28
greutate: 14,30 m.; înălțime: 
m.; 400 m.: 51,0 sec.; 110 m.g.: 
sec.Jdisc: 47,38 m.; prăjină:
m.; suliță: 65,33 m.; 1500
5:11,4.

O mare surpriză a furnizat-o cursa 
finală de 800 m. femei. Pentru pri
ma dată în ultimii ani, campioana 
europeană și deținătoarea recordu
lui lumii Nina Otkalenko a suferit 
o înfrîngere. Victoria i-a revenit at 
lergătoarei Lîsenko cu 2:05,8. Re
cordmana mondială a sosit după 
0,6 sec. In proba de 50 km. marș Un 
rezultat excepțional a fost 
de mărșăluitorul Egorov. El 
cat 4h. 07:28,6, timp care 
recordul mondial oficial.

Iată alte rezultate: triplu salt: 
Scerbakov 15,92; 2. Dementiev
15,78; Fedoseev 15,69. 1500 hi-: ILL 
korokov 3:46,6; 2. Aleksiuk 3:49,8; 
3. Osminkin 3:51,0. Greutate bărbați: 
Ovsepian 17,12!; 2. Pirts 17,01; 3.

V. Kuț 
3. Ceme- 
Krivonoi 
3. Nena- 
bărbati:

telefon). —' 
campionate- 

.R.S.S.

100
m.;
l, 83
14,9
3,90
m. i

obținut 
a mar
in trece

(Continuare în pag. 8-a)

Grigalka 16,81. 5.000 m.: 
14:08,6; 2. Pudov 14:16,4; 
avski 14:18,2. Ciocan: 1. 
sov 64,41; 2. Redkin 61,51; 
șev 60,74. Ștafeta 4x400
Leningrad 3:14,0; 2. Moscova I 
3:14,8; 3. R.S.S. Ukraineană 3:15,8.' 
3.000 m. obstacole: 1. Rîjkin 8:49,6; 
2. Kazanțev 8:55,8; 3. Saltîkov 
8:56,8. 800 m. femei' 1. Lîsenko 
2:05,8; 2. Otkalenko 2:06,4; 3. Koz
lova 2:09,4. Ștafeta 4x200 m. fe
mei: Moscova 1:39,2;
Ukraineană 1:42,4; 3. 
1:42,4.
’ Pe echipe, ordinea 
este următoarea: pe
chipa orașului Moscova cu 113,185 
p., pe locul doi echipa R.S.F.S.R; 
II cu 93,909 p., iar pe locul trei c4 
chipa Leningradului cu 89,395 p, j

2. R.S.S;
R.S.S. Letoni

în clasament 
primul loc e-



< Spre deosebire de București, 
tmde lăsasem o vreme posomorită 
iși rece, Oradea ne-a primit, la 
mijloc de noiembrie, cu un timp 
însorit și călduros. In aceste zile, 
mercurul termometrului se mai 

„încumetă" uneori să urce pînă 
la +20, iar la cîțiva kilometri de 
oraș, pe Criș în jos, liliacul și 
merii au înflorit pentru a doua 
oară. Așa stînd lucrurile, pentru 
un moment, gîndindu-ne la subiec
tul reportajului nostru „pregătiri 
ide iarnă în regiunea Oradea", am 
pornit l,a drum cu oarecare rezer- 
wă. După cîteva zile de drumeție 
prin cuprinsul regiunii, ne-am 

■dat însă seama că, deși în această 
■parte a țării există o vreme ca de 
primăvară, totuși pregătirile de 
ziarnă sînf peste tot în plină des
fășurare.

PRIMELE REALIZĂRI
Prin așezarea ei geografică, re

giunea Oradea prezintă anumite 
; particularități pe care le întîlnim 
•doar în puține regiuni din țară. 
'De obicei, aici, iernile sînt blînde

Afară e frig. Dar in sală e plăcut. Aici te încălzește nu numai căldura 
sobei, ci și partida de șah pe care o dispufi cu tovarășul tău de 
muncă. In clișeu, un concurs popular de șah, organizat în sala cămi

nului cultural din Marghita.
•și de scurtă durată, încît adeseori 
cei ce iubesc sporturile de iarnă 
sînt lipsiți de bucuriile și plăce
rile pe care le oferă coborîrile 
vertiginoase pe schi, plimbările cu 
săniuța sau spectaculoasele pirue
te pe luciul de cristal al gheții. 
Și după toate prevederile buletine- 
Jor meteorologice din regiune, se 
pare că nici în acest an lucrurile 
nu vor sta altfel. Cu toate acestea 
lînsă, într-o bună parte din colec
tivele sportive din orașele și re
giunea Oradea au avut loc de cu- 

aînd lăudabile acțiuni pentru o te

meinică pregătire a activității de 
iarnă.

O situație îmbucurătoare am tn- 
tîlnit la Progresul Oradea. Cele 30 
perechi de schiuri și tot atîtea 
hanorace ca și zecile de trenin
guri și bocanci de schi au fost 
supuse ultimului control. Se aș
teaptă doar... venirea zăpezii. Și 
atunci, pe dealurile din apropierea 
orașului, ca și la centrele de ini
țiere în sporturile de iarnă sau la 
concursurile pentru trecerea nor
melor G.M.A., iureșul întrecerilor 
nu va conteni, desigur, decît sea
ra tîrziu.

Oprindu-ne apoi pentru mai mult 
timp la consiliul sportiv regional 
al asociației Voința, am observat 
că și aci există o largă înțelegere 
a activității sportive de iarnă. Du
pă ședința care a avut loc în le
gătură cu această problemă, acti
viștii asociației Voința au trecut 
de îndată la lucru. Ne referim nu 
numai la acțiunile întreprinse pentru 
consolidarea bazei organizatorice, 
a cercurilor și secțiilor pe ramură 

de sport sau succesele obținute în 
munca de instruire și educație, 
trebuie să subliniem cu aceleași 
cuvinte de laudă frumoasa iniția
tivă de a se crea un mare centru 
de schi la Șimleul Silvaniei, lo
calitate unde schiul se bucură de 
mare popularitate.

Asemenea exemple pozitive pot 
fi întîlnite și la colectivele spor
tive din Beiuș, Salonta, Marghita 
ș. a. Merită evidențiată, în mod 
deosebit, acțiunea comitetului re
gional C.F.S. de a crea în regiu
nea Oradea o bază solidă pentru 

desfășurarea sporturilor de iarnă. 
In parcul muncitoresc din locali
tate ca și în alte orașe și sate vor 
fi organizate numeroase centre de 
schi, utilate cu materiale și echi
pament sportiv centralizat de la 
toate colectivele sportive. Pentru 
schiul de performanță, comitetul 
regional C.F.S. Oradea intențio
nează să amenajeze c pîrtie co
respunzătoare la Stîna de Vale, lo
calitate aflată la aproximativ 100 
de km. de Oradea, unde zăpada se 

menține pînă primăvara tîrziu. In 
momentul de față, proiectul nu 
este încă definitivat, dar se pare 
că va căpăta o rezolvare favora
bilă cît de curînd.

-DAR NU NUMAI REALIZĂRI

In timpul cît am cutreierat sa
tele și orașele regiunii Oradea 
am luat cunoștință de multe ac
țiuni lăudabile și îndrăznețe. Și 
aceasta nu numai în problema 
pregătirilor de iarnă. Am văzut 
cum în plin centrul orașului Ora
dea este în curs de terminare cea 
mai modernă bază sportivă din 
localitate, 'stadionul sportiv Voin
ța, cum la Beiuș zeci de tineri și 
tinere lucrează cu avînt pentru a- 
menajarea cu un ceas mai devre
me a bazei sportive Progresul. Pe 
carnetul nostru de reporter am 
notat însă și unele însemnări care 
se încadrează la capitolul „lip
suri". Vom vorbi, in primul rînd, 
despre sala Dinamo din Oradea. 
Cea mai mare bază sportivă aco
perită din localitate, în care își 
desfășoară antrenamentele sporti
vii fruntași și în care sînt orga
nizate și cele mai importante com
petiții din timpul iernii nu oferă 
nici pe departe cele mai bune 
condiții pentru practicarea spor
tului. Deși au trecut mai mulți 
ani de la construirea ei, sala Di
namo este încă lipsită de vestiare 
și dușuri, din care cauză, după 
antrenamente sau întreceri, spor
tivii sînt nevdiți să solicite „bu
năvoința" vecinilor pentru a se 
putea spăla și echipa. De aseme
nea trebuie să amintim că acti
viștii asociației Recolta nu au în
treprins nici un fel de acțiune 
concretă pentru pregătirea apro
piatului sezon sportiv de iarnă, 
„motivînd" aceasta prin faptul 
că... n-a venit încă iarna. S-ar 
cuveni, apoi, să spunem și cîteva 
cuvinte despre secția sport a con
siliului sindical regional Oradea, 
despre felul cum muncesc activiștii 
care o alcătuiesc.

Dar nu putem face acest lucru 
deoarece în cele trei zile petrecute 
la Oradea nu am putut întîlnj pe

Iarna, dealurile din împrejurimile Oradiei prezintă un loc prielnic 
pentru practicarea schiului. Fotografia aceasta e de anul trecut, dar, 
desigur, odată cu căderea zăpezii, mulfi sportivi vor imita exemplul 

tînărului din clișeul nostru.
nici unul din membrii ei, de fie
care dată primind de la unii to
varăși din consiliu același răs
puns: „au plecat acum pe teren". 
Desigur, contactul cu terenul este 
mai mult decît necesar. Dar tot 
atjt de necesar este ca măcar unul dm 
activiști să fie prezent pentru re
zolvarea problemelor curente. De
sigur că în afară de aceste defi
ciențe mai sînt și altele cu mult 
mai serioase care trebuie analizate 
pe larg. E vorba, de pildă, de e- 
chipamentul sportiv. In magaziile 
unor colective sportive ca : Pro
gresul, Flamura roșie. Dinamo și 
Voința Oradea, materialele și e- 
chinsmentul sportiv există în can
tități suficiente. Sînt însă si foarte 
multe colective sportive, îndeosebi 
în mediul sătesc, cum ar fi Re
colta Salonta ș. a. unde baza ma
terială existentă nu poate satis
face cerințele maselor de tineri 
dornici de a practica sporturile de 
iarnă.

Conducerea magazinului I.D.M.S. 
Nr. 22 din Oradea s-a gîndit să 
vină în ajutorul acestor colective 
organizînd ■numeroase caravane în 
diferite orașe și comune. Cercetînd 
care este însă procentajul mate
rialelor sportive vîndute colective
lor sportive, vom vedea că în acest 
sezon nu s-a vîndut acestora nici 
măcar o pereche de schi sau bo
canci. Caravanele desfac, e drept, 
în satele și orașele regiunii Ora
dea cantități însemnate de măr
furi, dar nu din sortimentele care 
sînt solicitate de sportivi, ci din 
cele cerute de cumpărători pen
tru că sînt ieftine și trainice (tre
ninguri, flanele etc.).

★
Poposind pentru mai multă vre

me prin regiunea Oradea, îți dai 

seama cu ușurință că, cu toată 
vremea primăvăratecă ce domne
ște aci, pregătirile de iarnă n-au 
fost neglijate. A fost studiată po
sibilitatea amenajării unor pîrtii 
de schi în diferite centre ale re
giunii, au fost întreprinse ac
țiuni pentru amenajarea mai mul
tor patinoare, sălilor și baze
lor acoperite li s-au adus se
rioase Tenovări, iar materialele și 
echipamentul sportiv au fost tre
cute printr-o temeinică verificare. 
Totuși, acordînd mai multă aten
ție instrucțiunilor C.C.F.S. cu pri
vire la pregătirile apropiatului se
zon sportiv de iarnă, colectivele 
sportive din orașele regiunii Ora
dea ar fi putut realiza lucruri șî 
mai îmbucurătoare. Cele mai multe 
s-ar fi putut înfăptui îndeosebi în 
partea de nord-est a regiunii, un
de, în momentul de față, deși ti
mide, există totuși semne ce ves
tesc că frigul și zăpada vor veni 
curînd. Se pare însă că activiștii 
colectivelor sportive din aceste 
locuri sînt prea puțin preocupați 
de pregătirea și organizarea apro
piatei perioade de iarnă. In loca
lități ca Vașcău sau Șim
leul Silvaniei, pînă în momentul 
de față nu a fost întreprinsă nici 
o acțiune pe plan local, cu toate 
că la fiecare pas întîlnim aci locuri 
corespunzătoare amenajării unor 
pîrtii de schi. Firește însă că orice 
acțiune pozitivă va fi și de acum 
încolo bine venită. Pentru aceasta 
este desigur nevoie de și mai mul
tă perseverență, de și mai mult 
spirit de inițiativă, și — bineîn
țeles — de sprijinul concret al tu
turor activiștilor sportivi.

EL. MATEESCU
B. MARiCA

Noi stadioane,
care întîinești de pe acum zori de 
viață nouă, liberă de orice exploa
tare și luminată de bucurii necu
noscute pînă acum.

Și dacă la sate, sportul cere era 
ceva necunoscut a înfrtnt pre- 
iudecățf.e și și-a căpătat drapt 
la existență, la orașe, unde sportul 
era cunoscut ca o preocupare exclu
sivă a celor avuți, mișcarea spor
tivă a cuprins în cadrul ei mase largi 
de oameni ai muncii. Firesc, pe 
lingă fiecare unitate de muncă, au 
luat ființă terenuri sportive care 
cunosc azi o irie activitate. Și fie 
că vei poposi la fabrica Ianoș Her- 
bac din Cluj sau la oțeiării’e din 
Reșița, la Industria Linei din Ti
mișoara sau printre cooperatorii din 
Tg. Mureș, vei putea întîlni semnele 
înfrățirii maselor muncitoare cu 
sportul : frumoase baze sportive 
complexe, care pot adăposti activi
tatea a sute și sute de sportiv’. Și 
dacă nu pretutindeni găsești baze 
asemănătoare minunatului parc 
sportiv al uzinelor Ianos Herbac, 
aproape că nu există întreprinde
re, instituție sau școală în incinta 
căreia să nu se afle cel puțin mo
destei teren de voter sau baschet, 
unde tineretul își petrece o bună 
parte din timpul liber.

Pe miile de terenuri sportive răs- 
pîndîte în toate colțurile țării se 
ridică necontenit noi cadre de 
sportiv fruntași. Sportul a atras 
sute de mii de oameni nu numai 
pe verdele gazonului sau pe roșul 
zgurei ci și în tribune, ea spectatori.

noi Urenori
Aceasta a făcut ca marile baze 
sportive complexe să devină o ne
cesitate vitală pentru dezvoltară de 
viitor a mișcării sportive. In ulti
mii ani, sub îndrumarea perma
nentă a partidului, cu sprijinul său 
neprecupețit, s-au înălțat în țara 
noastră baze sportive care răspund 
și celor mal exigente cerințe, ridi- 
cîndti-se la nivelul celor mai mo
derne construcții de acest gen din 
Europa. Sportivii străini cere ne-au 
vizitat țara nu și-au precupețit elo
giile la adresa minunatului parc 
sportiv Dinamo, a -■omplexuhii 
sportiv Floreasca, a stadionului .,23 
August" și Republicii, a combina
tului sportiv de iarnă de la Po
iana Stalin, a pistei nautice de 'a 
Snagov sau a poligonu’ui de tir 
de la Tunari. Competițiile de talie 
europeană desfășurate pe aceste 
baze sportive s-au putut disputa în 
cele mai bune condițitmi și au pu
tut fi urmărite de sute de mii de 
spectatori, contribuind la și mai 
larga popularizare a sportului în 
rîndul maselor.

Și, din nou, cînd veri zeci de 
mii de spectatori la a întîlnire de 
atletism, mii de oameni care asistă 
la o întrecere de canotaj, mii de 
doritori de a viziona o întîlnire de 
gimnastică, lupte sau haltere, cînd 
privești o adevărată mare de oa
meni fremătînd în tribunele stadio
nului ,,23 August", nu poți să r.u-ți 
îndrepți gîndurile spre trecutul des
tul de apropiat, cînd astfel de com
petiții se desfășurau într-un deplin

------------------ r---------------------------------  
anonimat, sau, în ceil mai bun caz, 
in prezența numărului redus de 
spectatori pe care-1 îngădu-au pu
ținele baze sportive existente pe a- 
tunci. Iar în inima acestor sute de 
mii de oameni care se pot bucura 
azi pe deplin de binefacerile spor
tului, clocotește mai puternic dra
gostea pentru partidul clasei mun
citoare, care a dăruit și aceste 
bucurii tineretului patriei.

Dar, mișcarea sportivă se dez
voltă necontenit. In centre cu o mai 
vie activitate sportivă, bazele exis
tente d-evin insuficiente. In cen
tre în care activitatea este abia la 
început, ea reclamă totuși condițiiîe 
necesare dezvoltării ei sănătoase. 
De aceea, construcția bazelor spor
tive nu încetează nici un moment. 
Mereu, se înalță noi săli de sport, 
se amenajează noi terenuri, se con
struiesc noi stadioane. Tinerii de 
la Năsăud au o nouă sală de 
sport. Cei din Beiuș, un nau sta
dion, la fel ca și ce' din Oradea. 
La Iași, va fi gata în cinstea celui 
de-al doilea Congres al partidului 
o nouă și frumoasă sală de sport. 
Și nu este singura construcție ce 
va fi terminată în cinstea Congre
sului. In întîmpinarea mărețului 
eveniment, mii de tineri din în
treaga țară înțeleg să urmeze în
demnul partidului, punînd umărul 
la amenajarea de noi și noi tere
nuri sportive, la. reamenajarea și 
îmbunătățirea celor existente.

Și în acest domeniu, tineretul 
ascultă cuvîntul partidului, cu în
credere și dragoste, cu convinge
rea că ziua de mîine îi va aduce ! 
noi bucurii, îi va deschide noi dru- î 
muri spre un viitor fericit. •

Au început finalele 
campionatului republican 
de scrimă pentru juniori

ORAȘUL STALIN, 18'(pita te
lefon de la trirniisu’ nostru). — Ieri 
au început la Orașul Stalin finalele 
caimipionatu'lui republican de scri
mă, juniori. Dintre cei 35 de par
ticipant! la floretă, I. Botka, Mu- 
reșanu, Csipler și Poenanu s-au do
vedit încă de la începutul concursu
lui a fi pretenidenițiii principali ia 
titlul de campioni. In finală ei au 
avut conducerea rînd pe rînd dar 
pină la urmă Mureșanii și Botka 
s-zu detașat cu o victorie. Locul I 
și II a fost stabilit printr-un baraj 
cîștigat la mare luptă de Botka cu 
5—4.

Iată clasamentul acestei întreceri: 
Iosif Botka (Metalul Satu Mare) 
6 v — după baraj; 2. Tănase Mu- 
reșamu (Progresul Buc.) 6 v. — 
după baraj; 3. A. Csipler (Metalul 
Satu Mare) 5 v. — 15 t. p., 4.
Sorin Poenaru (Flacăra Ploeșiti) 5 
v. 25. t. p.; 5. I. Horwath (Con
structorul Tg. Mureș) 2 v. — 28 
t. p.; 6. L. Motorii (Progresul 
Craiova) 2 v. — 30 t. p.; 7. N. 
Ghilezan (Știința Cluj) 2 v. — 
32. t. p.; 8. A. Szasz (Progresul 
Tg. Mureș) 0 v.

Astăzi va avea loc proba de flo
retă juniori iar mîine proba de 
«abie,

I Ca mărgăritarele dintr-o salbă 
rse înșiră satele de-a lungul bo- 
Igatei vă> a Nirajului. Acățari... 
tCiba-Nicolești... Crăciunești... cîte 
<6ate, atîtea înfloritoare gospodării
^agricole colective în care țăranii 
..•muncitori și-au adus în casă bel- 
ițugul. înfrățiți în munca de pe 
•ogoare țăranii romîni și maghiari 
■.de pe aceste meleaguri își areează 
•o viață nouă, luminată de bucuria 
islovelor din cărți, a spectacolelor
■date de propriile echipe artistice, a 
dîrzelor întreceri sportive. Și, ca 

■un semn al vieții acesteia noi, au 
luat ființă pe lingă fiecare gospo
dărie cîte un minunat teren de 
sport. înzestrat cu toate cele ne- 

•cesare pentru practicarea sporturi
lor în aer liber. Asemenea aspecte 
-pot fi întîlnite în toată țara. Te
renurile de sport au ajuns un ele- 
unent component al privelișteI * * * 5 pe 
•care ți-o oferă fiecare sat, fiecare 
comună. Iar pe alocuri, pe unde 
oamenii, îndemnați de partid, au 
pus temeinic umărul, s-au ridicat 
.-adevărate stadioane, ca acelea din 
’Toiplilța, Giarmata, Șiria de. A- 
tunci cînd vezi forfota ce domneș
te pe aceste sute de terenuri spor
tive, atunci cînd cunoști tinerii cere 
vin aci 6ă se întreacă voinicește, 
iară să vrei îți vne în minte, ca 
un contrast, vremurile nu prea în
depărtate, cînd cei ce cîrmuiau 

jțara împilînd masele de oameni ai 
muncii de la orașe și sate, urmă
reau nu înflorirea satelor, ci ți
nerea lor în întunericul neștiinței. 
Dar, mai ales, valul acesta de ti
nerețe și voie bună îți duce gîndul 
spre viitorul acestor așezări, în
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„FABRICAT ÎN R. P. R.”
: Desigur, mulți, dintre cei care 
pitiți aceste rînduri vă veți în
drepta azi spre Sala Sporturilor 

jde la Floreasca. Nu lăsați însă ui
tării un amănunt interesant al ori
cărei întîlniri de gimnastică : apa
ratele! Da .aparatele, care azi nu 
se mai importă, ci se „nasc" în- 
jtr-una din fabricile Capitalei noa
stre.

Dar nu-l scăpați din priviri nici 
pe Orendi, care a avut și el o păr
ticică de contribuție la construirea 
'primelor aparate de gimnastică. Și 
acum ascultați-le povestea. Căci, 
fără îndoială, este o poveste inte
resantă...

...Să intrăm pe strada vecină cu 
\lzvor, strada Ceres. La dreapta, o 
\ clădire roșie de unde se face au
zit zgomotul fierăstraielor meca
nice... O portiță... Aici e întreprin
derea de produse-lemn. Pe această 
portiță intră și pleacă, mulțumiți 
de munca lor. 60 de muncitori. Ră- 
mîne în urma lor rodul unei zile 
de muncă: zeci de aparate spor
tive. Stnt printre acești muncitori 
puțini tineri, Nicolae Lungu, „hal
terofilul" care dorește să devină 
în curtnd înotător și... boxer, Ma
xim lonescu, lăcătușul, și încă 
vreo șapte. Ceilalți, oameni trecuți 
de mult de vîrsta tinereții, dar care 
cunosc cu toții fiece pas pe care îl 
face sportul în (ara noastră și, mai 
mult chiar, viața unora dintre cei 
care reprezintă cu cinste culorile 
ei. Asta fiindcă pe portița întreprin
derii intră, destul de des, maeștri 
ai sportului, sportivi fruntași, care 
alături de cei de aici, concep și 
studiază posibilitatea construirii 
unor noi aparate sportive.

Așa a venit într-una din zile 
gimnastul Frederick Orendi. II în- 

. soțea prietenul lui campionul țării, 
Andrei Kerekeș. Au întrebat de 
Ilie Chidu, maistrul principal al în
treprinderii. Iar cînd l-au găsit, au 
urcat împreună scările de lemn ce 
duc în birou! acestuia și au cobo- 
rît abia peste multe ore. Au urmat 
apoi zile și zile de studiu, de 
schimburi de păreri. Se discuta in
tens posibilitatea de a se modifica 
și construi noi aparate de gimna
stică : bîrnă, cal, paralele, bară 
fixă, aparate care se importau pînă 
atunci din Suedia. Vechiul tripied 
al „calului" construit din lemn, nu 
corespundea. Lemnul se usca, nu 
avea rezistență și stabilitate, iar 
pe de altă parte nu se putea re
gla. Un neajuns era și înălțimea 
mult prea mică: 1128 m.

Ideea inovatorului, maistrul prin
cipal Ilie Chidu, de a studia noile 
sale schițe chiar cu fruntașii gim
nasticii noastre, s-a dovedit a fi 
foarte fericită. Deficiențele prototi
pului au fost observate la timp și 
modificate, iar după multe luni de 
trudă s-a „născut" noul aparat, e- 
legant, cu tripiedul metalic, cu

CONCLUZII DUPĂ CONCURSUL REPUBLICAN DE
Primul concurs republican dc 

hochei pe iarbă, desfășurat de 
curînd la Oradea, a reunit opt 
dintre cele mai bune echipe din 
țară, care s-au întrecut timp de 
6 zile. După cum se știe, con
cursul a fost cîștigat de echipa 
bucureșteană Știința I.C.F. O 
comportare remarcabilă au avut 
și echipele provinciale care prac
tică această disciplină sportivă 
de puțin timp.

Pentru a ne face o imagine cît 
mai reală asupra nivelului de joc 
și comportării avute de echipele 
participante la concurs, ne-am a- 
d resat antrenorului polonez SO- 
BESLAV PACZKOWSKI care a 
urmărit acest concurs și a arbi
trat numeroase întîlniri.

Iată ce ne-a declarat el: „Con
cursul republican desfășurat la 
Oradea și-a atins pe declin scopul 
propus. Echipele participante au 
avut un bun prilej de a face 
schimb de experiență și de a-și 
însuși numeroase elemente teh
nice și tactice, care să le ajute 
în activitatea viitoare. Știința
I.C.F.  a avut o comportare deo
sebită, fiind superioară celorlalte 
echipe. S-a văzut că jucătorii a- 
plică cu strictețe tactica propusă. 
Din punct de vedere tehnic, joacă 
corect, însă în unele momente se 
angrenează în jocul adversarului 
ceea ce este dăunător. Așa s-a 
întîmplat la meciul cu Voința M. 
Ciuc cînd aceasta a reușit să e- 
galeze. Atunci însă cînd și-au 
impus din nou țactica, bucureș- 
tenii au fost stăpîni pe situație. 
Din echipă s-au evidențiat în mod 
deosebit jucătorii: Berbecaru, O- 
dochian, Corneșeanu și Matei.

METALUL ORADEA, clasată pe 
locul doi, a dovedit multă voință 
în timpul concursului. Echipa ar

Noul cal cu. minere, fabricat în țara noastră
rezistență și stabilitate superioare 
vechiului model, care poate fi fo
losit pentru toate categoriile. In 
comparație cu vechiul aparat, înăl
țimea maximă a crescut de data a- 
aceasta cu 20 cm.: 1,48 m.

...Puținele aparate în curs de ex
perimentare au fost produse chiar 
în timpul Festivalului. Gimnaștii 

străini care au concurat cu doi ani 
în urmă tot în această sală, prin
tre ei Ciukarin, Azarian au fost 
cei mai buni judecători. Ei au a- 
preciat, la adevărata lor valoare 
calitățile deosebite ale noului apa
rat și au gîndit la fel cu inovato
rul Ilie Chidu că asemenea modi
ficări pot fi aduse și celorlalte apa
rate de gimnastică : bară fixă, pa
ralele, bîrnă, etc.

Au urmat alte zile de muncă neo
bosită. Dacă în privința postamen
tului la bară fixă a fost găsit oțe
lul cel mai potrivit, U-120, apoi în 
ceea ce privește „paralelele" ale
gerea a fost mult mai dificilă. Se 
cerea un oțel special, care să per
mită elasticitatea, dar să aibă și o 
bună rezistență. împreună cu co
lectivul său, maistrul inovator 
Chidu a găsit și aci rezolvarea. 
Azi, paralelele au un „miez" din 
cel mai nimerit oțel și toți cei ce 
le folosesc se gîndesc cu mulțu
mire la muncitorii micii fabrici de 
lingă stadionul Republicii. Căci ei, 
pentru, prima oară în (ară, au reu
șit să producă aparate proprii, ex
celente din punct de vedere calita
tiv, elegante.

Cu puține luni în urmă, munci
torii au primit o veste îmbucură
toare. Trebuiau lucrate cite un 
exemplar din aparatele produse 
pentru prima cară în (ara noastră, 
aparate ce urmau să fie trimise la 
expoziția de la Leipzig, în Repu
blica Democrată Germană. A fost 
treabă, nu glumă. Cele lucrate de 

trebui să recurgă Ia serviciile cît 
mai multor jucători tineri, care 
să aducă mai multă vigoare liniei 
de atac. Dintre jucători s-au re
marcat Toth, Dr. Deneș, Cehiei. 
Șipoș și Cencz.

DINAMO CLUJ a fost un ad
versar redutabil atunci cînd a 
avut echipa completă. Joacă câte
odată prea „bărbătește" ceea ce 
poate pune în pericol integritatea 
corporală a adversarilor. Antreno
rul trebuie să insiste în special 
asupra jocului corect. Din echi
pă se desprind jucătorii Adlev, 
Timer și Babinski.

PROGRESUL GHEORGHIENI 
a fost revelația concursului', mai 
ales dacă ținem seama de faptul 
că echipa a fost înființată de cu- 
rînd. Aci s-a putut vedea munca 
antrenorului Kardy. Totuși, echi
pa are lipsuri serioase. Jucătorii 
au împrumutat muite elemente 
din jocul de hochei pe gheață, 
ceea ce la hochei pe iarbă nu este 
permis. Practică un joc deschis, 
combină frumos, iar sistemul pe 
care îl aplică mă face să cred că 
în viitor va obține rezullate foarte 
bune. Din echipă s-au impus în 
mod deosebit 3 jucători: Or- 
massy în apărare, Buciurcă și 
Kari în atac.

DINAMO 6 BUCUREȘTI a 
prezentat o formație cu jucători 
„individuali". Astfel, Varhanovs- 
ki a căutat să dribleze toți ad
versarii fără a ține cont de 
interesele echipei și fără a cola
bora cu ceilalți coechipieri care 
erau mai bine plasați și care pu
teau să înscrie. In general, echi
pa s-a comportat sub nivelul 
real. Motorul echipei a fost Ur- 
suleac, care însă nu a fost aju
tat.

Strungarul Ion Bănică, unul din cei 
mai harnici muncitori ai fabricii. 

Foto: I. MIHAICA

Nicolae Lungu, vopsite de Vlad 
Oprea, vor purta doar, la expozi
ție, inscripția: „Fabricat în 

R.P.R.".
...Pentru anul care urmează, mun

citorii de la întreprinderea produ
se-lemn, singura care produce a- 
paraie de gimnastică, vor da cu 
30 la sută mai multe produse decît 
în 1955. Nu căutați să deslușiți 
cum numai 60 de muncitori reu
șesc să producă aparatele sportive 
necesare tuturor colectivelor din 
tară- Căutați explicația tn însăși 
munca lor, legată de un specific 
atît de tineresc, sportul, și care 
are ca scop tocmai îmbunătățirea 
pe zi ce trece a condițiilor lui de 
practicare.

PETRE MIHAI

HOCHEI PE IARBĂ
CONSTRUCTORUL I.P.C.H. 

București a arătat la începutul 
concursului o lipsă gravă: disci
plină. A trebuit să fie îndepărtat 
jucătorul Cristea care a produs 
multe neînțelegeri în rîndul ju
cătorilor, pentru ca apoi echipa 
să aibă -o comportare din ce în 
ce mai bună. Meciul cu Știința 
dovedește acest lucru. De aseme
nea și în întiinirea cu Dinamo 6. 
Constructorul a avut o compor
tare excelentă, dinainoviștii cîști- 
gînd abia în ultimele minute. Că
pitanul echipei, Ilie, a știut să 
dirijeze echipa, remareîndu-se și 
prin comportarea sa.

VOINȚA MIERCUREA CIUC 
eu toate că a ocupat un loc la 
periferia clasamentului, a avut o 
comportare destul de bună. Ca și 
Progresul Gheorghieni, este for
mată din jucători tineri care 
practică și hocheiul pe gheață, 
ioacă cu pase în viteză, execută 
lovituri cu efect și au o concepție 
bună de joc. S-a evidențiat în 
mod excepțional jucătorul Lado, 
care este în același timp și an
trenorul echipei.

FLAMURA ROȘIE M.I.U., cu 
toate că a ocupat ultimul loc, nu 
a fost cea mai slabă echipă. Prac
tică un joc foarte frumos în 
cîtnp și fără durități. Pe viitor 
trebuie însă să insiste asupra 
pregătirii fizice, preciziei paselor 
și să arate mai multă dîrzenie. 
Singurul jucător complet este Ca- 
tană care însă joacă fără nerv. 
In general, a fost cea mai disci
plinată echipă.

Dintre arbitri s-au impus în mod 
deosebit: Dr. Deneș (Oradea),
Baisad (Iași) și Mitsang (Timi
șoara). Ei au condus cu multă 
competență și li se poate încre
dința orice joc. Singurul sfat: să 
arbitreze consecvent", > ----- .

MÂTOAREOJUCĂTORII
S-AU ÎNTORS

Gara de Nord a cunoscut ieri 
dimineață o animație deosebită. In 
dreptul peronului liniei ■& VlI-a, 
unde trebuia să sosească acceleratul 
de Timișoara, era o forfotă cu to
tal neobișnuită: numeroși sportivi, 
reporteri fotografi, prieteni și. rude 
veniseră să întîmpine și să felicite 
delegația _ jucătoarelor și jucători
lor noștri de tenis de masă care se 
întorcea din turneele întreprinse la 
Viena, Belgrad și Milano. Gum 
se știe, reprezentanții R. P. R. 
au cucerit victorii strălucite, cîști- 
gînd 7 titluri de campioni interna
ționali.

După obișnuitele strîngeri de 
mîini și felicitări, după ce jucătorii 
și jucătoarele primesc buchete de 
flori, încep discuții aprinse și, cum 
e și firesc, ele se poartă în jurul 
recentelor concursuri internațio
nale.

„îmi pare bine că am reușit' să 
cîștig trei campionate internațio
nale, ne spune campioana mondială 
Angelica Rozeanu, mai ales că la 
plecare nu dețineam o formă 
prea bună. Deși mă resimt de pe 
urma eforturilor depuse, sînt to
tuși mulțumită că am putut să fac 
față cu succes asalturilor celor
lalte jucătoare fruntașe din lu
me".

„Dintre ceilalți, ne-a spus în 
continuare Angelica Rozeanu, cel 
mai bine s-a comportat, fără în
doială, Matei Gantner, care, pe lîn- 
gă că a realizat performanțe re
marcabile, a desfășurat un joc com
plet, entuziasmînd publicul. Tre
buie să remarc, spune Angelica 
Rozeanu, în încheiere, primirea fai
moasă care ni s-a făcut în orașele 
unde am concurat, menționînd însă 
că simpatia și căldura cu care am 
fost înconjurați în Italia a întrecut 

Azi la Paris;
Ce-a de a 9-a întilmre a echipelor 
masculine de volei ale R.P.R. și Frânte»

După antrena-, 
mentele în co

mun și jocurile 
susținute recent cu 
voleibaliștii frun
tași din Republica 
Democrată Germa
nă, sportivii care
compun reprezentativa de volei a 
Republicii Populare Romîne își în- 
cep azi turneul în Franța, turneu 
ce se desfășoară în cadrul Zilelor 
Prieteniei Franco-Romîne.

Delegația sportivilor romîni — 
venind cu trenul de la Amsterdam 
— a sosit în seara zilei de joi la 
Paris, unde a fost întîmpinată de 
secretarul general al Federației 
Internaționale de Voleibal, Jean 
Lenoir.

Voleibaliștii din reprezentativa 
țării noastre au fost primiți ieri 
de primarul Parisului, iar în cursul 
zilei de azi vor participa la recep
ția dată în cinstea lor de Asocia
ția Prieteniei Franco-Romîne.

★
Intîlnirea de astăzi din sala 

„Pierre de Coubertin" este a 9-a 
pe care o susțin echipele masculine 
reprezentative ale Republicii Popu
lare Romîne și Franței. Cele opt 
partide de pînă acum au luat sfîr- 
șit, toate, cu victoria voleibaliști
lor noștri, și anume :

1949, Praga, campionatul mon
dial : 3—0;

1951, Paris, campionatul euro
pean : 3—0 și 3—1;

1952, Moscova. campionatul 
mondial: 3—2;

Duminică, luni 
și marți va a- 

vea loc la Rostock 
intîlnirea interna
țională de înot și 
polo pe apă dintre 
reprezentativele R. 
P. Romîne și R.D.
Germane. Reprezentativele de înot 
ale celor două țări se întîlnesc pen
tru a doua oară. Anul trecut la 
București, la sfîrșitul probelor de 
înot punctajul general a fost fa
vorabil oaspeților cu 119 la 89. 
In schimb, la polo pe apă, din 
cele 6 întîlniri susținute de cele 
două echipe, reprezentanții noștri 
au cîștigat 4, iar două s-au ter
minat la egalitate. Intîlnirile de 
înot de Ia Rostock vor constitui 
un bun prilej pentru obținerea 
unor performanțe valoroase din 
partea ambelor reprezentative, 
mai ales că, așa cum ne comu
nică corespondentul nostru din 
Berlin, înotătorii din R. D. Ger
mană au obținut și anul acesta 
rezultate excelente.

Reprezentativa R. D. Germane 
este deosebit de omogenă; ațîț ÎJk

DE TENIS DE MASĂ ROMI 
DE LA MILANO

toate așteptările, spectatorii italiefț 
ȘÎ organizatorii ne mai știind ce» 
să ne facă pentru ca să ne simțiți» 
cît mai bine".

Alături, în alt grup, Matei GantA 
ner nu mai prididește cu răspund 
șurile la avalanșa de întrebări caret 
i se pun. „Concursul de la Bel- 
grad, spune tînărul nostru jucător, ai 
fost foarte tare, întrunind aproad 
pe cele mai bune „palete" mascud 
line din Europa. M-am simțit foar- 
te bine, am fost într-o vervă deoseJ 
bită și am utilizat cu mult succes 
loviturile de contre. In fața luij 
Szeppesi nu am putut să-mi desfăd 
șor în voie jocul, din cauză că mad 
ghiarul trage foarte surprinzător și 
variat și imprimă niște efecte etfA 
rioase mingii. i

„Interesantă, intervine în disJ 
cuție Ella Zeller, a fost remarca Uțl 
nui spectator jugoslav, care, înaintea) 
finalei de simplu bărbați, adre-S 
sîndu-se lui Gantner, i-a arătat în^ 
tr-o parte a sălii pe Andreadis, StiJ 
pek, Dolinar, Harangozo, Terebaij 
Leach, adică pe toți „așii" care fu
seseră eliminați și erau acum îm-1 
brăcați, în timp ce finala era disptl-5 
tată între doi jucători tineri". I

„Din rest, deși s-ar părea foarttft 
curioasă această afirmație, a conii-1 
nuat Gantner, mi-a plăcut foarte) 
mult suedezul Oestrehol, un jucător* 
care „vine" și cu care am avut des- 
tul de furcă la Milano". „încă cevsl 
în legătură cu concursul de la MîJ 
lano", spune Gantner. „In searal 
finalelor, după ultimul meci, care» 
ne revenise tot nouă, repuezen-i 
tanții R.P.R. cucerind astfel toatei 
titlurile puse în joc ca și ma
joritatea premiilor, un spectator ai 
strigat că romînii mai au de hiaRj 
doar... me'ele, pentru că în rest auj 
cîștigat totul". j

1953, Bucurestt: 3—0 ;
1953, Paris:'3—2;
1954, București: 3—0 ; și
1955, București, campionatul eu-*- 

ropean : 3—0.
■k

Cele două echipe care se vor în
frunta în mecnil de azi vor f0 
alcătuite dim următoarele loturi dar 
jucători. 1

REPUBLICA POPULARA RO* 
MINA: St. Roman (căpitanul e* 
chipei), D. Medianu, N. Răducanu*. 
H. Nicolau, N. Rusescu, S. Ml— 
hăilescu, /. Tănăsescu, C. MitroC 
și E. Derszi.

FRANȚA: F. Dujardin (căpița* 
nul echipei), /. Chichkine, R. Ma-* 
niaudet, J. Bosch, J. Chabert, RL 
Nomico, Ph. Courtin, 1. Harbuz. F*. 
Boulatsel și J. Esteve.

Arbitrul principal al întîlnirii vai 
fi iugoslavul Zec Zivozin.

★
După partida de azi din capitalai 

Franței, voleibaliștii noștri vor sus* 
ține întîlniri cu selecționate localei 
la Lille (luni 21 noiembrie). Bor
deaux (miercuri 23 noiembrie), șR 
la Lyon (joi 24 noiembrie) și îșiă 
vor încheia turneul printr-o seriei 
de demonstrații în cîteva localități 
mai mici urmând a se înapoia îofl 
patrie la finele lunii.

luni și mărfi la RostockMiine,

Reprezentativele de inel și polo ale R.P.Ri 
intîlnesc echipele R. 0. Germane

probele masculine cit și în cela 
feminine rezultatele adversarilor 
noștri figurează pe listele celor 
mai bune performanțe din Euro
pa. Iată cîteva: Bărbați — 200 
m. bras: K. Enke și H. Fritsche 
(2:37,0) 100 m. spate: W. Wag
ner (1:07,5) 200 m. fluture: AL 
Spengler (2:34,5) 100 m. fluture: 
K. Buhre (1:06,5) 400 m. liber: 
Reich (4:45-6) Femei — 100 m.
liber: Mossier (1:08,2), 100 m«
fluture: Jutta Langenau-Gross-
mann (1:15.6) 100 m. spate: A’,
Schneider (1:15,0) 200 m. bras: 
Helga Voigt (2:54,3) și H. Bart
(2:57.9) 400 m. liber: J. Langenau. 
(5:17,8).

Reprezentanții noștri au sosit 
vineri dimineața la Rostock unde 
au făcut în cursul zilei un arri 
trenament de acomodare»



Regulamentul de desfășurare 
a finalelor campionatului 

de haltere pe echipe stimulează 
obținerea rezultatelor de valoare

La 10 și 11 decembrie va avea 
loc ultima competiție internă de 
haltere a anului: campionatul 
R-P.R. pe echipe de asociații. Mai 
sînt deci trei săptămîni pînă la 
această importantă competiție care 
va angrena pe cei mai buni halte
rofili ai țării noastre în întrecerea 
între echipele reprezentative de a- 
sociație. Socotim necesar să atra
gem atenția antrenorilor și concu- 
rentilor ca timpul scurt care le-a 
•mai rămas pînă la începerea cam
pionatului să-l folosească în mo
dul cel mai just, să se antre
neze cu cea mai mare conștiincio- 
■zitate, astfel încît performanțele 
«are se vor înregistra să fie o do
vadă a creșterii nivelului calitativ.

In acest an. spre deosebire de 
ceilalți, sistemul de punctaj a fost 
în așa fel alcătuit încît să se sti
muleze obținerea unui loc cît mai 
tun în clasamentul fiecărei cate
gorii și prin aceasta realizarea 
junei performanțe cît mai bune. In 
lânii trecuți clasificarea s-a făcut 
humai în baza numărului total de 
kilograme realizat de echipe. For
mula nu a fost fericit aleasă, de
oarece echipele care aveau concu- 
(renți puternici la categoriile mari 
«îșțigau detașat, ba mai mult, la 
jultimele categorii concurenții ca- 
(re-și vedeau echipa pe locul I. 
,nu se mai străduiau să obțină 
(Performanțe bune. Anul acesta fie- 
|care echipă este obligată să aibă 
cel puțin 6 concurenți în cele 7 
categorii. Concurentul care se va 
'clasa pe primul loc în categoria 
•respectivă va aduce echipei sale 
îun punct, cel clasat pe locul II, 
idouă puncte și așa mai departe. 
•Echipa care va totaliza numărul 
•cel mai mic de puncte va fi de
clarată campioană. In cazul cînd 
'un concurent abandonează, el va 
•fi clasat pe ultimul loc în catego- 
fria respectivă, primind numărul 
'de puncte identic cu locul pe ca- 
ire-1 ocupă. De asemenea, este foarte 
(important de arătat că o echipă 
• nu poate prezenta mai mult de 
'doi concurenți într-o categorie, cu 
condiția ca numărul total al re
prezentanților dintr-o echipă să 
nu depășească cifra de 7, eșalo
nați în 6 categorii. După cum 
se vede, prin actualul regulament 
se are în vedere în egală măsură 
performanța participanților în fie
care categorie, participarea unul 
număr egal de concurenți la toate 
categoriile și prezentarea unor e- 
chipe de asociație complete. In re
gulamentul concursului se mai 
prevede, că în cazul cînd două 
sau mai multe echipe sînt la ega
litate de puncte titlul de cam
pion se va atribui aceleia care 
are cele mai multe locuri prime.

CAMPIONI!
Anul acesta Dinamo București 

a cîștigat pentru a șaptea oară 
consecutiv campionatul de lupte 
pe echipe al țării. Este o perfor
manță rar întîlnită în istoria spor
tului — o „carte de vizită" pe 
care și-ar dori-o orice echipă.

Ca și în anii trecu{i, Dinamo 
București a dominat cu autoritate 
întrecerea și a cîștigat titlul fără 
prea mari emoții. De fapt, pre
zența acestei formații în campio. 
natul republican a făcut ca pro
blema primului loc să fie rezol
vată chiar de la.......start"!. „Pe
parcurs" s-au verificat previziu
nile și încă din etapa a treia scriam 
că dinamoviștii bucureșteni sînt 
virtuali campioni. Aceasta nu în
seamnă însă că fiecare din cei

Cei care au dus la succes culorile 
echipei Dinamo București. De la 
stingă la dreapta și de sus in jos: 
A. Ruzsi (M.S.), Fr. Horvath (M.S.), 
M. Șultz (M.S.), V. Popescu, D. Cuc 

j (M.S.), N. Popovici (M.S.), M. Be- 
? lușica (M.S.), C. Popescu, A. Șuii 
j (MS.) și Fr. Cocoș (antrenor) M.S.= 
j maestru al sportului
'---------- * ★---------------------

PENTRU A 7-a OARĂ
nouă componenți ai echipei nu 
s-au pregătit intens pentru fiecare 
etapă și nu au fost nevoiti deseori 
să se întrebuințeze foarte serios 
pentru a putea cîștiga acele vic
torii individuale care, însumate, 
să dea victoria finală. Clasamen
tul întocmit la sfîrșitul campio
natului constituie pentru Dinamo 
un bilanț excelent: 15 victorii din 
15 meciuri pe echipe, 111 victorii 
individuale față de numai 9 in
fringed!

Succesul obținut se resfrînge 
asupra celor 9 componenți ai e- 
chipei, a antrenorului și, bineîn
țeles, asupra asociației Dinamo 
care a asigurat secției sale din 
București condiții de muncă in
vidiate de mul(i luptători și an

Transferarea sportivilor dintr-un colectiv în altul
IIIn legătură cu stabilirea terme

nului de transferare a sportivilor 
din diferite discipline dintr-un co
lectiv în altul, Comitetul pentru 
Cultură Fizică și Sport de pe lîn- 

„ gă Consiliul de Miniștri a dat de
cizia nr. 848 din 11 noiembrie 1955 
care prevede următoarele: „Ter
menul de trecere a sportivilor din
tr-un colectiv în altul pe anul 1956, 
pentru toate ramurile de sport, 
cu excepția sporturilor de iarnă —

Din activitatea și,., inactivitatea
unor comisii regionale de schi

Comisia de schi a Regiunii Au
tonome Maghiare, precum și cele 
ale regiunilor Cluj, Suceava, Baia 
Mare și Oradea și-au alcătuit un 
bogat și interesant program com
petițional pentru noul sezon. Ast
fel. regiunea Cluj va organiza la 
14 și 15 ianuarie o întrecere de 
fond la care au fost invitați schi
ori din Regiunea Autonomă Ma
ghiară, precum și din regiunile Su
ceava, Baia Mare și Oradea. In
tre 20—22 ianuarie schiorii acestor 
regiuni au fost invitați la o între
cere organizată la Harghita, ca 
apoi, în zilele de 27, 28, 29 ianua
rie să se întîlnească în „Cupa Va
tra Dornei" organizată de regiu
nea Suceava.

Un interesant program competi- 
țional se va desfășura și în luna 
februarie. Regiunea Bala Mare va 
organiza în zilele de 17, 18, 19 fe
bruarie „Cupa Mogoșa". Regiunea 
Cluj organizează între 16—18 mar
tie „Cupa Borșa" iar la 23 martie 
comisia regională de schi Oradea 

trenori. De un prețios ajutor au 
fost și învățămintele primite de 
către unii dintre luptătorii de la 
Dinamo, în anumite perioade, în 
lotul reprezentativ cît și experien
ța căpătată de aceștia în nume
roasele întîlniri internaționale la 
care au participat.

La felicitările pe care le-am a- 
dresat celor care-și au partea lor 
de contribuție la acest succes cu 
ocazia terminării campionatului, 
am avea de adăugat un îndemn: 
să muncească și mai departe cu 
aceeași seriozitate, rîvnă, modes
tie și dragoste în interesul colec
tivului și al echipei noastre re
prezentative, din care fac parte 
cei mai mulți dintre cei care al
cătuiesc formația campioană. 

bob, schi, hochei pe gheață și pa
tinaj, — se stabilește conform pre
vederilor art. 29, aliniatul ultim 
din „Regulamentul de evidență a 
sportivilor și de trecerea lor di‘n- 
tr-un colectiv în altul", între 1 și 
31 decembrie 1955“.

Transferarea jucătorilor de fotbal 
dintr-un colectiv în altul se va face 
potrivit prevederilor Deciziei pu
blicată anterior, adică de la 15 de
cembrie 1955 la 5 ianuarie 1956.

organizează la Stîna de Vale „Cupa 
Păcii".

Dar, în afară de aceste compe
tiții foarte însemnate, comisiile de 
schi despre care vorbeam și-au al- • 
cătuit și un plan care cuprinde nu
meroase alte întreceri pentru schi
orii din regiunile respective. In 
felul acesta este neîndoios că se va 
contribui la progresul acestei dis
cipline, trezindu-se interesul co
lectivelor în ceea ce privește sec
țiile de schi, activitatea lor. Ar fi/y 
de dorit ca la aceste întreceri co
misia centrală de schi să insiste 
ca un număr cît mai mare de 
sportivi fruntași din alte regiuni 
(cum ar fi regiunea Stalin sau 
regiunea Ploești) să se alinieze la 
start.

Dar, pentru că a venit vorba 
despre schiorii din regiunile Stalin 
și Ploești, trebuie să insistăm asu 
pra slabei activități a comisiilor 
de schi de aci. Ele nu șr-au aică- i 
tuit un program competițional. cum 
au făcut Regiunea Autonomă Ma
ghiară, regiunile Cluj, Suceava, 
Baia Mare și Oradea, arătînd un 
total dezinteres din acest punct de 
vedere. In regiunea Stalin se soco- ; 
tește că prin calendarul comisiei 
centrale și al C.C.F.S. se rezolvă 
problema competițională, uitîndu-se 
probabil că în întrecerile cu carac
ter republican nu sînt angrenați 
sportivii din categoria a Il-a și în
cepători. Ar trebui ca în regiunea 
Stalin și în regiunea Ploești, ți- 
nînd seama mai ales de condițiile 
care există, să se organizeze cît 
mai multe întreceri, unele din ele 
putînd deveni tradiționale. Dar a- 
ceasta este, bineînțeles, o problemă 
de care trebuie să se ocupe neîn
târziat comisii Me din regiunea Stalin 
și regiunea Ploești.

Apariția Deciziei Comitetiului 
pentru Cultură Fizică și Sport și 
a Biroului Comisiei Centrale de 
fotbal a constituit pentru activul a- 
sociației noastre un prilej de ana
liză serioasă, mai cu seamă că Fla
mura Roșie a fost una din asocia
țiile criticate.

Problema activității fotbalistice 
în țara noastră n.u este o problemă 
oarecare, ci una care trebuie atent 
discutată și rezolvată deoarece a- 
ceastă activitate a cuprins mase 
tot mai largi de oameni ai mun
cii. In cele 145 de colective spor
tive ale asociației noastre activează 
peste 68 de echipe de fotbal regio
nale, 5 în categoria B și o echipă 
în categoria A. Numărul echipelor 
care activează însă în campiona
tele raionale și orășenești este de 
peste 3 ori mai mare. Deci, și în 
cadrul asociației noastre cele mai 
multe secții și echipe sînt de fotbal. 
Multe din ele au dovedit preocu
pare față de buna lor pregătire, 
datorită căreia să-și poată apăra 

cu cinste culorile și să obțină un 
clasament mai bun. Este cazul co
lectivelor „7 Noiembrie“-Arad și 
București, Bere Rahova București, 

e „11 Iunie“-R. Vîlcea, Giurgiu, Bur- 
dujeni, Suceava etc. In jurul echi
pelor noastre de fotbal s-a po
larizat atenția și Interesul maselor 
de muncitori din întreprinderile pe 
lîsgă care funcționează colectivele 

u Tespective. Și numărul acestor 
muncitori — care iubesc și susțin 
această disciplină sportivă — a 
crescut mereu. Toate acestea au o- 
bligat asociația noastră să se preo- 

icupe cu și mal multă seriozitate 
•de activitatea și problemele fotba
lului. Astfel, spre deosebire de anii

PE MARGINEA DECIZIEI CU PRIVIRE LA ÎMBUNĂTĂȚIREA 
ACTIVITĂJII ÎN DOMENIUL FOTBALULUI

precedenți, anul acesta conducerea 
asociației a analizat în repetate 
rînduri activitatea multora din e- 
chipele de fotbal la care s-au con
statat comportări slabe. De aseme
nea, s-au ținut ședințe comune cu 

conducătorii întreprinderilor, ai or
ganizațiilor sindicale și ai colecti
velor sportive, precum și cu antre
norii respectivi, pentru a analiza 
și lămuri problemele care frămîntă 
echipele fruntașe.

Cu acest prilej a ieșit în mod 
olar în evidență și o greșită orien
tare a asociației în problemele fot
balului. Asociația s-a ocupat de ca
zuri și nu de probleme, și de multe 
ori de repartizări de jucători, de 
legitimări de jucători sau cu inter
venții pentru ridicarea suspendării 
unor jucători, fără să analizeze 
faptele care au determinat aseme
nea sancțiuni. Acest fapt a promo
vat în rîndurile unor colective 
ideia că rolul asociației este de a 
da jucători colectivelor la cerere 
și după dorință (cazul tov. Artur 
de la FI. roșie Bacău și Lengyel 
de la FI. roșie Oradea). Iată ce 
confuzie a creat asociația printre 
colectivele sale în ce privește rolul 
unei asociații, datorită faptului că 
s-a abătut de la sarcinile sale: co
ordonare, îndrumare și control .Pe 
bună dreptate a fost criticată aso
ciația noastră de „Decizie".

Asociația noastră nu a urmărit 
suficient și nu a luat atitudine față 
de nerespectarea măsurilor preco
nizate în cazurile de indisciplină 
constatate în unele colective, prin
tre care chiar FI. roșie UTA Arad. 
Aici jucători fruntași ca Mercea 
Andrei. Dusan Radin sau Serfozo 

Gavril au lipsit nemotivat de la 
antrenamente. Chiar maestrul eme
rit al sportului Petschowski Iosif 
nu se străduiește să fie un exem
plu în echipă, se suprapune» dispo
zițiilor antrenorului și lipsește de 
la antrenamente. Va trebui ca pe 
viitor, Petschowski să aibă o com
portare la înălțimea valorii și a 
răspunderii sale în calitate de că
pitan al echipei și maestru emerit 
al sportului.

Cazuri de indisciplină s-au con
statat și la colectivele Proletarul- 
Bacău, Postav-Buhuși, Abator- 
București etc. Conducătorii între
prinderilor, comitetele sindicale și 
conducerile colectivelor sportive au 
datoria să combată cu toată hotă- 
rîrea asemenea manifestări și să ia 
— solicitînd sprijinul organizații
lor de partid și de U.T.M. — mă
suri pentru întărirea muncii edu
cative.

în această priiviruță, sarcini im
portante revin antrenorilor. Antre
nori ca: Reinhardt Ioan (echipa 
de tineret a FI. roșii UTA), Bog
dan Ion (Giurgiu), Iordache Tra
ian (Prodaliment Burdujeni), 
Marki Ion („7 Noiembrie“-Bucu- 
rești) și alțiii au dovedit că-și în
țeleg rolul lor ca antrenori, stră- 
duindu-se să imprime jucătorilor 
o atitudine justă față de muncă și 
sport. Alții însă, ca : Dvorzsak 
Francisc (FI .roșie UTA), Remeny 
Tibor (Sf. Gheorghe), Minciu Ion 
(Abator București) etc., consideră 
că răspunderea lor se limitează la 
zilele de antrenament și atunci, 
desfășurînduiși activitatea după 
disoozitia jucătorilor.

Sînt o serie de antrenori, din 
categoria B sau regiune, care vă
desc slabe preocupări pentru ridi
carea și pregătirea elementelor ti
nere (de exemplu Unguroiu de la 
col. Postav-Buhuși). Alții, în loc 
să-și formeze cadrele necesare, se 
prezintă la asociație și solicită ju
cători gata formați (de exemplu 
antrenorii de la FI. roșie Cluj și 
Bere Rahova-București).

_ Sînt lipsuri și greșeli care apar
țin exclusiv asociației și colective
lor noastre sportive. Sînt însă lip
suri care se datoresc și felu
lui în care Comisia Centrală de 
fotbal s-a ocupat de problemele 
fotbalului. Astfel, Comisia Cen
trală si Direcția Jocuri Sportive 
din CCFS nu s-au preocupat de 
stabilirea unei strînse colaborări 
cu asociațiile și colectivele spor
tive, în vederea rezolvării proble
melor legate de activitatea fotba
lului. Aceste foruri de conducere au 
considerat că sînt suficiente cele 
cîteva ședințe și hotărîri pe an, dar 
nu au ținut seamă de faptul că 
activitatea fotbalistică se desfă
șoară în colective și că, deci, tre
buie să le intereseze de aproape 
o stare de lucruri sau alta din co
lective, problema educării sportivi
lor etc. Nu au analizat temeinic 
•stadiul de pregătire al antrenorilor 
și mai ales criteriile după care 
s-au acordat calificările. Unii din
tre antrenori au primit calificarea 
mai mult după renumele lor ca ju
cători. alții dună rezultatele de mo

ment. Nivelul profesional al unor 
antrenori nu este corespunzător 
cerințelor actuale ale fotbalului. 
Forurile de resort nu au luat mă
suri în timp util pentru justa lor 
îndrumare și uneori s-a pus accent 
prea mare pe teoretizarea antrena
mentelor și prea puțin pe partea 
practică. Munca de instruire-an- 
trenament în colective nu a fost 
sprijinită și întărită prin asigura
rea unei activități competiționale 
regulate și continue. Direcția Jocu
ri Sportive și Comisia Centrală 
au decis întreruperea campionatu
lui pe perioade lungi, ceea ce a 
avut repercusiuni asupra muncii 
de pregătire în colective Toate a- 
ceste lipsuri pretind măsuri potri
vite care să le lichideze în viitor. 
Conducerea asociației Flamura roșie 
este hotăirîtă să procedeze la luarea 
de astfel de măsuri privitoare la 
activitatea xiitoare a fotbalului: 
întărirea comitetelor secțiilor de 
fotbal prin angrenarea unor tova
răși cu pricepere în problemele fot
balului; întărirea muncii educative 
în colective; calificarea și perfec
ționarea sportivilor la locul lor de 
muncă; riguros control asupra 
muncii antrenorilor, pentru îndru
marea și sprijinirea lor; sprijini
rea acțiunii de pregătire și promo
vare a elementelor tinere etc.

Cu contribuția largă a colective
lor sportive, a antrenorilor și spor
tivilor săi, asociația Flamura ro
șie este convinsă că aceste măsuri 
vor duce la lichidarea lipsurilor 
constatate și vor contribui efectiv 
la îmbunătățirea activității în do
meniul fotbalului.

I. PÂUȘAN 
președintele asociației

Flamura roșie ,



CARNET ATLETIC
Ultima etapă din cadrui cam

pionatului republican de atletism 
pe echipe programează astăzi și 
mîine în Capitală toate cele trei 
întîlniri rămase. Este vorba de 
meciurile: Progresul — Construc
torul + Flamura roșie — C.C.A.; 
Metalul — Locomotiva — Recolta; 
Știinfa — Dinamo — Voința, 
înaintea ultimei etape, clasamen
tele competiției au următoarea în
fățișare:

CLASAMENTUL GENERAL

1. Dinamo 14 14 0 0 4019 :2499 28
2. Știința 14 11 0 3 3177 :?860 22
3. Locomotiva 14 10 0 4 3329,5:2975,5 20
4. Constructorul

+ Fl, roșie 14 8 0 6 3202 :3176 16
5. C.C.A. 14 6 0 8 2711 :2630 12
6. Metalul 14 6 0 8 2928,5:3212,5 12

7. Progresul 14 4 01 10 2804,5:3331,5 8
8. Recolta 14 3 0 11 2788,5:3074,5 6
9. Voința 14 1 0 13 2571 :3444 2

Clasamentul echipelor feminine

1. Știința 14 12 0 2 1249 : 943 24
2. Constructorul

Clasamentul echipelor masculine

+ Fl. roșie 14 11 0 3 1346 : 996 22
3. Locomotiva 14 9 0 5 1220 :1028 18
4. Metalul 14 8 0 6 1115,5:1046,5 16
5. Dinamo 14 7 0 7 1106,5:1053,5 14
6. Progresul 14 6 1 7 1288,5:1173,5 13
7. C.C.A. 14 4 0 10 794 :1O65 8
8. Voința 14 3 1 10 903 :1199 7
9. Recolta 14 2 0 12 853,5:1118,5 4

1. Dinamo 14 14 0 0 2912,5-1445,5 28
2. Locomotiva 14 11 0 3 2109,5:1947,5 22
3. Știința 14 10 0 4 1928 :1917 20
4. C.C.A. 14 9 0 5 1917 :1865 18
5. Recolta 14 7 0 7 1963 :1928 14
6. Metalul 14 5 0 9 1813 :2166 10
7. Constructorul

+ Fl. roșie 14 3 0 11 1856 :2210 6
8. Progresul 14 3 0 11 1761 :2199 6
9. Voința 14 1 0 13 1668 -2245

★

2

întrecerile din cadru>| ultimei e-
tape se desfășoară astăzi și mîine 
pe stadionul Republicii din Capi
tală. Programul începe astăzi la 
ora 13,00 iar mîine dimineață de 
la ora 9,?0. Proba de aruncarea 
ciocanului se desfășoară astăzi du- 
pă-amiază pe stadionul Tineretului 
de la ora 12,45.

CONCURSUL 
ASOCIAȚIEI ȘTIINȚA

Duminică s-au desfășurat între
cerile din cadrul etapei a IlI-a a 
competiției de atletism organizată 
de Consiliul regional București al 
asociației Știința. Cele trei me
ciuri disputate în această etapă 
au fost cîștigate de : Institutul Po
litehnic, I.S.E.P. și Institutul Pe
dagogic. Iată cî'eva dintre rezul
tatele înregistrate: bărbați : 100
m. : I. Dogarii (Univ. Parhon) 
12,0; lung.: E. Teodorescu (In
stit. Mine) 5,97; înăiț.: I. Mihă- 
ilescu (Inst. Agronom.) și N. Lu- 
paș (Univ. Parhon) 1,65; greut.: V. 
Constantinescu (Instit. Polit.) 
11,12; femei: 100 m. : Maria Roș
ea (Univ. Parhon) 14,0; lung.: 
El. Roșea (Instit. Polit) 4,60; 
înăiț.- El. Chiverar (ISEP) 1,40.

Oct. Grumeza 
corespondent

Luni 21 noiembrie 1955 va avea 
loc la Iași extragerea din urnă a 
premiilor speciale pentru buletinele 
cu ,,8“ rezultate de la concursul 
Pronosport Nr 44.

Reamintim că la acest concurs au 
fost atribuite următoarele premii 
speciale: O motocicletă „Moscva”, 3 
aparate de radio „Electromagneti- 
ea“ și 3 biciclete.

La data de 16 noiembrie 1955 a 
avut loc la Orașul Stalin extrage
rea din urnă a premiilor speciale 
pentru buletinele cu „0“ rezultate 
acordate concursurilor Pronosport 
Nr. 42 și 43.

Programul Pronosport Nr. 85 care 
apare mîine duminică 20 noiembrie 
1955 la toate agențiile Pronosport 
din țară conține un bogat material 
documentar și în specia} articolele:

, .Buletinul Săptămînii**, „Un ioc 
de fotbal cu tradiție R.P. Ungară- 
Italia“, „Cine va fi campioană?**, 
„Cine va retrograda în categoria B?“ 
Un nou concurs Special la 30 
noiembrie 1955. De asemenea el mai 
cuprinde: clasamentul cat. A și tine
ret, clasamentele categoriei A de 
fotbal din R.P.U. și R.D.G. (la zi). 
. Jn plasamentul golgheterilor con-

Una din perechile pe care le vezi de regulă în meciurile de fotbal : 
fundașul (Gică Andrei) și extrema (Boroș) in duel pentru balon. 
Fază din jocul care a oferit cea mai frumoasă întrecere fotbalistică 

a returului, Progresul București — Sliinfa Timișoara.
(Foto: I. MIHAICA)

îndrumar privind reexaminarea arbitrilor de fotbal
In legătură cu reexaminarea ar

bitrilor de fotbal, ca urmare a De
ciziei Comitetului pentru Cultură 
Fizică și Sport de pe lîngă Con
siliul de Miniștri și a Comisiei Cen
trale de Fotbal din 1 noiembrie 
1955, se precizează următoarele:

1) Reexaminarea arbitrilor de fot
bal are ca scop complectarea cunoș
tințelor teoretice și practice la nive
lul necesar conducerii jocurilor de 
fotbal, pe categorii. Totodată, prin 
reexaminare se va urmări și verifi
carea nivelului de pregătire, ținînd 
seama de sarcinile care stau în fața 
fotbalului nostru.

2) Reexaminarea arbitrilor se va 
face pe categorii, în funcție de cla
sificarea lor.

3) Pentru reîmprospătarea cunoș
tințelor arbitrilor se vor organiza 
cercuri de studii, separat pentru ar
bitrii care conduc jocuri de catego
rie republicană și separat pentru 
restul arbitrilor.

Lectorii pentru cercurile de studii 
ale arbitrilor de categorie republi

NOTE, CLASAMENTE...
AU RAMAS MULT IN URMAI...

Duminica trecută, la Timișoara.:.
Pe stadionul „23 August", se 

desfășura partida de categorie A 
dintre Știința Timișoara și Mine
rul Petroșani. In minutul 7, pri
mul gol. Dinulescu șutează puter
nic, mingea se oprește în plasă 
și — instinctiv — spectatorii își 
îndreaptă privirile spre tabela de 
marcaj pe care trebuia să apară 
cifra 1. Și, de-abia acum, cei mai 
multi fac o constatare cu totul sur
prinzătoare. Știți cu cine juca 
Știința Timișoara? Cu... JIUL Pe
troșani! Sau, cel puțin, așa pre
tindea tabela de marcaj, pe care 
se putea citi Știința-Jiul....

Ne întrebăm: oare, administrația 
acestui stadion trăiește cu șase 
ani în urmă? Sau poate nu gă
sește necesar să prezinte echipele 
cu frumoasele denumiri ale aso
ciațiilor sportive?!

In orice caz, mergîndu-se pe 
aceeași linie, n-ar fi exclus ca mîi
ne să se anunțe la Timișoara jo
cul Știința—.. Dermagant Tg. Mu
reș!...

COMISIA CENTRALA DE FOT
BAL A REVENIT?...

La jocul de miercuri, de pe Sta
dionul Republicii, ca și la alte me
ciuri anterioare disputate pe Sta
dionul „23 August" sau Dinamo 
din Capitală, în incinta terenu
lui au fost zeci de persoane, fără 
vreo calitate care să le dea drep
tul să stea acolo.

onosport
tinuă să conducă Ozon (16), urmat 
de Drăgan (15), și Tătaru (14). In ca
tegoria B jucătorii care au marcat 
cele mai multe goluri în seriile res
pective sînt: Seria I: Olaru (Loco
motiva București) 26 goluri, seria 
a Il-a: Vaczi (Progresul Oradea) 28 
goluri și seria a IlI-a: Crețea (Di
namo Bacău) 16 goluri. La decernarea 
premiilor oferite de I. S. Pronosport 
și care va avea loc la terminarea 
campionatului categoria A de fot
bal, golgheterii seriilor din cat. B. 
vor primi cîte un ceas „Doxa“.

Depunerea buletinelor Pronosport, 
pentrui concursul nr. 46 de duminică 20 
noiembrie 1955 se poate face pînă 
duminică cel mai tîrziu ora 12 la 
toate agențiile Pronosport din Ca
pitală.

Programul concursului
PRONOSPORT Nr. 47 

Etapa din 27 noiembrie 1955 

cană vor fi numiți de Colegiul 
Central al Arbitrilor și Colegiul 
Central de Antrenori, iar pentru 
celelalte categorii de către Cole
giile regionale.

4) Cercurile de studii vor funcțio
na de la 1 decembrie 1955 p:nă la 
15 februarie 1956.

Examenele se vor ține între 15 
februarie 1956 —- 15 martie 1956.

Organizarea cercurilor și a exa
menelor se va face conform regula
mentului de funcționare, care se va 
elabora prin grija Colegiului Cen
tral de arbitri și se va trimite Cole
giilor regionale pînă la 20 noiem
brie a. c.

5) Examenul va consta dintr-o 
probă orală și una practică.

Instrucțiunile de funcționarea 
cercurilor de studii, programarea a- 
nalitică precum și conspectele te
melor ce se predau, vor fi trimise 
tuturor colegiilor regionale de ar
bitri.

Biroul Comisiei Centrale 
de Fotbal

Cum situația aceasta am consta
tat-o în mod regulat la jocurile 
din Capitală, este cazul să ne în
trebăm: oare Comisia Centrală a 
revenit asupra deciziei sale, după 
care în incinta terenului au acces 
doar antrenorii echipelor care joa
că, delegatul fiecărui colectiv, 
medicii de serviciu și observatorii 
speciali, și „pe tușă" mai pot in
tra și prieteni, rude sau sprijinito
ri ai echipelor?..

CLASAMENTUL ECHIPELOR 
DE TINERET

In campionatul echipelor de ti
neret, lucrurile au luat o întorsă
tură neașteptată, după meciul nul 
obținut de Progresul București (în 
fața Științei Timișoara) și după 
victoria echipei C.C.A. în meciul 
cu Locomotiva Timișoara. Acum, 
aceste două formații se găsesc la 
egalitate de puncte. Progresul se 
menține, însă, pe primul Ioc, da
torită unui golaveraj mai bun. 
lată cum arată clasamentul după 
etapa de miercuri:
1. Progresul Buc. 21 14 6 1 73:22 34
2. C.C.A. Buc, 21 15 4 2 40:14 34
3. Fl. r. Arad 22 11 5 6 44:30 27
4. Dinamo Buc. 22 10 5 7 40:25 25
5. Flacăra Ploești 21 9 7 5 44:30 25
6. Dinamo Or. St 22 10 4 8 38:30 24
7. Știința Timiș. 21 8 6 7 40:38 22
8. Avîntul Reghin 21 6 4 11 23:44 16
9. Loc. Tg. Mureș 21 5 5 11 27:55 15

10. Știința Cluj 21 3 8 10 27:44 14
11. Loc om. Timiș. 21 6 2 13 25:41 14
12. Locom. C-ța 21 6 2 13 27:50 14
13. Minerul Petr. 21 3 6 12 27:52 12

I. R.P UNGARĂ (A)—ITALIA (A)
II. ITALIA (B)-R.P. UNGARA (B)
III. C.C.A. — Flamura roșie Arad 

(cat. A.)
IV. Loc. Timișoara — Flacăra 

Plcești (cât. A.)

V. Avîntul Reghin — Știința Ti
mișoara (cat. A).

VI. Loc. Constanța — Progresul 
București (cat. A).

VII. Dinamo Orașul Stalin—Știin
ța Cluj (cat. A).

VIII. Loc. Tg. Mureș — Minerul 
Petroșani (cat. A).

IX. Avîntul Reghin — Știința Ti
miș. (camp, tineret).

X. Loc. Constanța — Prog. Buc. 
(camp, tineret).

XI. Loc. Timișoara — Flac. Ploești 
(camp, tineret).

XII. C.C.A. — Flamura roșie Arad 
(camp, tineret).

MECIURI DE REZERVA
A. Einheit Dresden — Empor Ros

tock (camp. RDG).
B. Dinamo Berlin — Turbine Er

furt (camp. RDG).
C. Rotation Leipzig — Vorwărts 

Berlin (camp RDG).
D. Chemie Karl Marx—Lok. Leip

zig (camp. RDG). =

TOATE PRIVIRILE SPRE DINAMO BUCUREȘTI — 
PROGRESUL BUCUREȘTI!...

Fără discuție că d .că actualul campionat al categoriei A rămîne 
dator zecilor de mii de spectatori din punct de vedere al calității 
jocurilor, în schimb el compensează printr-o notă de pasionant care 
.încălzește" tot mai mult pe cei care-i urmăresc desfășurarea. Iată, 
sîntem cu trei etape înainte de terminarea popularei competiții 

și nu numai că a rămas nerezolvată problema locului 10 din cla
sament, dar s-a redeschis lupta pentru primul loc. Meciul nul ob
ținut de Dinamo București la Reghin a redus la 3 puncte dife
rența față de a doua clasată. Flacăra Ploești, care are un joc 
mai puțin disputat (deci, teoretic, diferența ar fi numai de un 
punct). De data aceasta, speranțele Flăcării sînt legate de Pro
gresul București sau — cum spunea un spectator, miercuri — de 
picioarele lui Ozon, mai ales că Progresul jinduiește după o re
vanșă asupra dinamoviștilor. Așadar, jocul de mîine se anunță 
extrem de disputat și decisiv pentru Dinamo. In acest timp. Fla
căra va avea de înfruntat un adversar (Știința Cluj) dispus să-șf 
vîndă scump pielea... Pentru locul 10, importante sînt ■ două par
tide: Știința Timișoara — Locomotiva Tg. Mureș și Minerul Pe
troșani — Locomotiva Timișoara, în care cuvîntul greu îl au de 
spus timișorenii.

Fără nici o importanță pentru clasament sînt celelalte două 
jocuri: FI. roșie Arad — Avîntul Reghin și CCA — Locomotiva 
Constanța.

Atacul asupra portarului
Ultimele jocuri de campionat, 

și în special cazul petrecut în 
partida Dinamo București — Fla
căra Ploești (Drăgan a scos cu 
piciorul mingea din mîna lui Bir- 
tașu) au ridicat o problemă care 
se dovedește că nu este prea 
bine cunoscută de mulți specta
tori și, ceea ce este mai grav, 
chiar de către jucători: atacul a- 
supra portarului. Pentru a risipi 
confuziile și unele interpretări 
profund greșite, vom analiza mai 
jos această problemă în lumina 
regulamentului jocului de fotbal.

Regulamentul elaborat de FIFA 
stabilește precis că portarul poate 
fi atacat sau împins. In suprafața 
porții (denumit spațiul de pro
tecție a portarului). însă, porta
rul nu poate fi atacat sau împins 
decît în următoarele situații:

1. dacă a prins sau ține min
gea

2. dacă, fără să aibă mingea, 
își împiedică In mod intenționat 
adversarul.

Părăsind spațiul porții, porta
rul poate fi atacat în suprafața 
de pedeapsă (careul mare), ca 
oricare jucător de cîmp, fără să 
se mai bucure de nici o protecție 
specială.

Cum poate fi atacat sau împins 
portarul?

In suprafața porții (careul mic), 
acest atac se poate efectua — în 
condițiunile arătate mai sus — 
numai din față, cu pieptul. In 
careul mare, în afara spațiului 
porții, portarul poate fi atacat 
sau împins din față, cu pieptul, 
sau dintr-o parte, cu umărul, ca 
oricare jucător de cîmp, indife
rent dacă are sau nu mingea.

Regulamentul de joc (art. 12 și 
toate precizările și interpretările 
oficiale) mai arată că în cursul

Restante în categoria B— Seria I
LOCOMOTIVA BUCUREȘTI

METALUL UZ. TR. ORÂȘUL 
STALIN 2—0 (0—0)'

Deși rezultatul nu era important 
pentru nici una din cele două 
echipe, jocul desfășurat joi' după- 
amiază pe stadionul Ciulești a fost 
însuflețit.

Feroviarii au obținut victoria 
pentru că au manifestat o supe
rioritate tehnică evidentă pe care 
însă cei cinci înaintași, împreună 
cu mijlocașul Ferenczi, care joi 
a tras foarte mult la poartă, nu 
au concretizat-o prin goluri de
cît în a doua parte a meciului, 
cînd au reușit să treacă de sis
temul defensiv al oaspeților prin 
două acțiuni bine gîndite și rea
lizate.

Metalul a prezentat o echipă tî- 
nără, care a reușit să țină pasul 
cu rutinații jucători ai Locomoti
vei mai mult de 70 minute, pen
tru ca odată marcat primul gol, să 
aibă o perioadă de derută și să 
primească la interval de numai 
două minute și cel de al doilea.Programul

CATEGORIA A — TINERET (eta
pa a XXIV-a): Fl. roșie Arad — A- 
vîntul Reghin (2-1 și 6-0); Flacăra 
Ploești — Știința Cluj (0-1 și 0-0); 
Minerul Petroșani — Locomotiva Ti
mișoara (1-0 și 2-1); Știința Timi
șoara — Locomotiva Tg. Mureș (1-1 
și 3-0); C.C.A, București — Locomo
tiva Constanța (0-1 și 2-1); Dinamo 
București — Progresul București (3-0 
și 1-4).

In paranteze, în ordine, rezulta
tele echipelor prime și ale forma
țiilor de tineret;

CATEGORIA B — SERIA I (res
tanțe): Metalul Uz. tr. Orașul ȘtaliA 

acestui atac nu este îngăduită în
trebuințarea picioarelor sau a bra
țelor. Adică, portarul poate fi 
atacat sau împins, dar nu cu pi
ciorul sau brațul. Paragraful j 
din art. 12 arată clar că un jucă
tor va fi sancționat cu o lovitură 
liberă dacă „joacă de o manieră 
apreciată ca periculoasă de arbi
tru, de exemplu Încearcă să lo
vească mingea cu piciorul In timp 
ce este ținută de portar". Deci, 
în cazul cînd un portar a prins 
mingea și o ține în mînă sau o 
ține la piept, cu mîna la pămînt, 
etc., mingea nu poate fl lovită cu 
piciorul. Orice asemenea atac, 
chiar și încercarea de a lovi min
gea ținută de portar, va fi sanc
ționată de arbitru. Această pre
vedere a regulamentului caută să 
preîntîmpine eventuale acciden
tări ale portarului, foarte posibile 
în asemenea situații. Cînd acțiu
nea este îndreptată asupra min
gii, arbitrul o va aprecia ca joc 
periculos și o va sancționa; dacă 
acțiunea nu urmărește mingea, ci 
lovirea portarului, arbitrul o va 
considera ca joc intenționat bru
tal și o va sancționa în consecin
ță. Mingea poate fi lovită cu pi
ciorul numai atunci cînd ea a 
părăsit mîinile portarului (de 
pildă, acesta o bate de pămînt). 
Nu este cazul unei sancțiuni a- 
tunci cînd portarul a plonjat In 
picioarele unui atacant care a 
tras la poartă. In asemenea ca
zuri, portarul’ este cel «re pro
voacă situații periculoase.

Așa trebuie Înțeles atacul asu
pra portarului. In lumina regula
mentului de joc, atacul Iul Dră
gan asupra lui Birtașu a fost in
corect și arbitrul D. Schulder l-a 
sancționat just, conform regula
mentului, pentru joc periculos.

Cele două goluri au fost mar
cate de Olaru (min. 72) și Roman 
(min. 74). Jocul a fost condus bine 
de arbitrul Willy Măicănescu 
(Galați), (m.t.)
FLACĂRA MORENI—PROGRE
SUL BUCUREȘTI 1—0 (1—0)
MORENI 17 (prfn telefon). Pes

te 3500 spectatori au asistat la 
acest important meci, de rezulta
tul căruia atîrna menținerea echi
pei din Moreni în categoria B. Ei 
au avut prilejul să asiste la un 
joc de bună factură tehnică. Fla
căra a marcat singurul gol în 
min. 38 prin Vatan.

Paul Andrei, corespondent 
CLASAMENTUL

1. Loc. Buc. 23 18 3 2 68:19 39
2. Pr. Sibiu 24 13 4 7 28:20 30
3. Loc. T. Severin 24 12 2 10 40:32 26
4. Dinamo 6 Buc. 24 10 6 8 35:29 26
5. Met. U.T.O.S. 23 10 4 9 30:24 24
6. Șt, București 24 10 4 10 32:32 24
7. Fl.’ Moreni 24 11 1 12 32:36 23
8. Pr. București 23 18 2 11 43:41 22

9. Met. st. R.o.st. 24 9 4 11 $0:30 22
10. Loc. Craiova 24 9 4 11 19:38 22
11. Fl. r. Sf. Gh. 23 9 2 12 20:26 20
12. Șt. Craiova 24 6 0 12 21:33 18
13. Met. Buc. 24 5 2 17 27:65 12jocurilor
— Progresul București șl fl. roșie 
Sf. Gheorghe — Locomotiva Bucu
rești (se dispută azi sîmbătă).

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE 
JUNIORI — Turneul final (ultima 
etapă): Tînărul Dinamovist I Bucu
rești — Locomotiva București (3-2) 
și Știința Timișoara — Progresul 
Sibiu (0-1).

CUPA ORAȘELOR — TINERET 
(finală): Bacău — Timișoara la Bucu
rești.
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COMPETIȚII... CONCURSURI...
Clasamentele definitive 

ale campionatului
republican de volei

■■ Clasamentele finale ale campio
natelor republicane masculin și 
feminin se prezintă astfel:

MASCULIN
1. Locom. Buc. 18 18 0 54-15 36
2. Dinamo Buc. 18 15 3 49-23 33
3. C.C.A. 18 12 6 44-22 30
4. Progr. I.T.B. Buc. 18 12 6 44-32 30
5. Metalul Or. St. 18 10 8 30-36 28

6. Progresul Cluj 18 9 9 41-39 27
7. Știința Arail 18 7 11 32-44 25
8. Dinamo IX BUC. 18 3 15 26-47 21
9. Știința Tim. 18 3 15 16-49 21

10. FI. r. Tg. Mureș 18 1 17 15-53 19
Echipa Flamura roșie Țg. Mu

reș a retrogradat din campionatul 
categoriei A, iar Dinamo IX Bucu
rești va susține un dublu meci cu 
Știința Construcții București, (20 
și 27 noiembrie), urmînd ca învin- 
gătoarea să joace anul viitor în 
categoria A. Cealaltă calificată 
este echipa Progresul Galați.

FEMININ
1. Progresul Buc.

2. Știința ICF Buc.
3. Constr. Buc.
4. Lccom. Eue.
5. Voința Sibiu
6. Dinamo Buc.
7. Progresul Cluj
8. Voința Or. St.
9. Progresul Tim.
10. FI. roșie Iași

18 17 1 52- 8 35
18 ÎS 2 50-15 34
18 12 6 41-31 30
18 11 7 42-27 28
18 10 8 40-35 28
18 8 10 32-39 26
18 7 11 31-37 25
18 S 12 25-45 24
18 2 16 14-49 20
18 1 17 11-52 18

Au retrogradat echipele Progre
sul Timișoara și Flamura roșie 
Iași, iar în locul lor anul viitor 
vor activa în campionatul catego
riei A echipele Flamura roșie Cluj 
șl Dinamo Arad

a De curînd s-a încheiat com
petiția de volei organizată de cer
cul Tînărul Dinamovist București 
pentru cele mai bune echipe de 
juniori și junioare din Capitală, 
întrecerile au oferit spectacole 
frumoase și de bun nivel tehnic. 
La băieți, pe primul loc s-a clasat 
echipa Locomotiva CTFT, care a 
învins în finală Tînărul Dinamo
vist cu 3-0. La fete, Tînărul Di
namovist a întrecut cu 3-2 echipa
Locomotiva CTFT.

■ Azi și mîine continuă în sala 
Locomotiva Giulești întrecerile or
ganizate de asociația Progresul în 
colaborare cu comitetul orășenesc 
C.F.S. București în cinstea celui 
de al II-lea Congres al P.M.R. 
La această competiție participă 
unele din cele mai bune echipe din 
tara noastră, printre care notăm: 
Progresul, Locomotiva, Știința, 
etc. Azi (de la ora 17) se dispută 
următoarele meciuri: Progresul 
F.B. — Flacăra (fem.), Progresul 
CSP — Progresul ITB (mase.), 
Voința — Locomotiva (mase.), 
Metalul — Știința (mase.). Mîine 
(de la ora 9) au loc partidele: 
Știința — Constructorul (fem.), 
Locomotiva — Progresul (fem.), 
Voința — Locomotiva (fem), 
Dinamo IX — Știința Construcții 
(masculin, baraj pentru categoria 
A), Minerul — Dinamo I (mase.).

UHimele meciuri din campionatul
categoriilor A și B la rugbi
Mîine se dispută în Capitală 

ultimele meciuri din cadrul cam
pionatelor categoriilor A și B la 
rugbi. In categoria A, echipa Pro
gresul Sănătatea va întîlni Cons
tructorul Orașul Stalin. Rezultatul 
acestei întîlniri este deosebit de im
portant pentru ambele formații, de
oarece prima luptă pentru locul 
cinci în clasament iar a doua pen
tru evitarea retrogradării. Aceste 
deziderate se pot realiza — pen
tru ambele echipe — numai prin- 
tr-o victorie. In cazul unui meci 
egal, nici una dintre aceste for
mații nu va putea atinge obiecti
vele mai sus amintite. Și în cam
pionatul categoriei B se dispută 
Ultima întîlnire restantă, între e- 
chipele Locomotiva I.C.F. și Știința 
BuCiirești. Indiferent de rezultat, 
Locomotiva I.C.F. nu mai poate 
pierde primul loc în clasament. 
Studenții bucureșteni, actualmente 
pe jocul trei, pot urca cu un loc, 
num^i în eventualitatea unei vic
torii și chiar a unui me i nul. Am
bele > întîlniri se vor desfășura pe 
stadionul Tineretului; prima pe te
renul II la ora 9,30, iar a doua tot 
pe terenul II la ora 11.

Tot mîine se vor desfășura șl 
patru meciuri de juniori în care 
se vor întîlni cele mai bune for
mații din Capitală. Intîlnirile au 

fost programate în scopul selecțio
nării celor mai buni juniori. Toate 
meciurile se vor desfășura pe sta- 

■ ionul Tineretului după următorul 
program: Știința București — Me
talul Republica (teren I ora 9) ; 
C.C.A. — Progresul Sănătatea (te
ren I ora 12,40) ; Constructorul 
T.S.P. Buc. — Metalul 16 Buc. (te
ren III ora 10,15); Locomotiva 
Grivița Roșie — Dinamo București 
(teren III ora 11,30).

® Analizînd activitatea competi- 
țională din acest an comisia cen
trală de rugbi a luat următoarea 
hotărîre, referitoare la numărul de 
jucători care iau parte la o întîl
nire: conform regulamentului F.I.R., 
începînd din anul 1956 la jocurile 
oficiale vor fi întrebuințați, în tot 
timpul meciului, doar 15 jucători.

Activitatea la baschet
Etapa de săptămîna aceasta a 

campionatelor republicane masculin 
și femenin programează în tară ur
mătoarele meciuri: masculin : Di
namo Tg. Mureș — Locomotiva 
P.T.T.; Știința lași — Știința ICF 
(meciul de dispută la Galați) ; Ști
ința Timișoara — Progresul Tg. 
Mureș; Dinamo Oradea — Cons
tructorul Cluj; feminin: Progresul 
Arad — Constructorul București 
(meciul se dispută la Timișoa
ra) ; Progresul Oradea — Flamura 
roșie Tg. Mureș; Progresul Tg. 
Mureș — Flamura roșie Oradea.

Intîlnirile programate în Capitală 
se vor desfășura mîine după amia
ză în sala Dinamo, după următo
rul program : de Ia ora 17,30 . Ști
ința Invățămînt — Știința Cluj 
(fem.) ; Știința ICF — Locomotiva 
C.F.R. (fem.) ; Progresul F. B. — 
C.C.A. (mase.).

★
GALA]! 18 (prin telefon de la 

trimisul nostru). — Prin desfășura, 
rea ei calmă, lipsită de surprize, 
prin rezultatele normale înregistrate 
(Progresul IMF Cluj — Voința Iași 
52—39; Progresul ARTA București 
— Voința Satu Mare 70—49; Ști
ința Galați — Știința Craiova 
45—40), a doua etapă a turneului 
de calificare pentru campionatul re. 
publican de baschet masculin nu 
lăsa să se întrevadă în continuare 
dispute prea interesante. Iată însă, 
că în a treia zi de întreceri, toate 
pairtidele au fost deosebit de echi
librate, spectaculoase, încheindu- 
se la diferențe minime. Astfel, Vo
ința Iași a învins Știința Craiova cit 
39—37 (18—21), iar în a doua par
tidă a zilei Progresul IMF Clui a 
realizat victoria de abia în ultima 
secundă de ioc. prin transformarea 
unei aruncări libere. Adversarii clu
jenilor au fost baschefbaliștii echi
pei Voința Satu Mare, care au ex
celat prin jocul tactic practicat și 
nrin... tinerețe. Scor final: 36—35
(11 — 18) pentru Progresul IMF 
Cluj.

Intîlnind într-o partidă decisivă 
echipa Progresul ARTA București, 
echipa gălățeană Știința a realizat 
o frumoasă victorie cu scorul de 
36—34 (20—18). Bucureșteni! au 
jucat sub valoarea lor normală. 
Rezultatul meciului a fost decis de 
numeroasele aruncări libere de care 
au beneficiat localnicii și pe care 
le-au transformat.

Ultimele două etape se vor dis
puta azi și mîine.

NEAGOE MARDAN

Ultima etapă a campionatului 
masculin de handbal categoria A

Mîine, cele mai bune echipe mas
culine de handbal din țara noa
stră vor disputa ultimele jocuri în 
cadrul campionatului republican 
categoria A. Cu avantajul de 
puncte acumulat echipa Casei Cen
trale a Armatei nu mai poate 
pierde primul loc în clasament și, 
deci, titlul de campioană.

In schimb, lupta pentru evitarea 
retrogradării nu va fi terminată 
decît în clipa în care se va fluie
ra sfîrșitul în trei din cele șase 
jocuri de mîine. Abia atunci, în 
funcție de rezultatele obținute, va 
putea fi cunoscută cea de a doua 
echipă care va activa în anul 
viitor în campionatul categoriei B. 
Aceasta pentru că prima echipă 
ce va retrograda este Flamura 
roșie Jimbolia, care, indiferent de 
rezultatul pe care îl va realiza 
mîine, nu mai poate evita... „că
derea" în categoria B.

Dar să arătăm aci situația în 
clasament a echipelor „amenin- 
tate"; .

9. Șt. Tim. 21 7 4 10 152:169 18
10. FI. Ploești 21 7 3 11 126:153 17
U. Șt. I.C.F. 21 6 4 11 141:167 16

Aceștia sînt cei trei „eroi" prin-
cipali ai etapei de mîine, care vor 
juca astfel: Știința I.C.F. cu Me
talul Timișoara la Timișoara; Fla
căra Ploești acasă cu Voința Si
biu și Știința Timișoara la Cis- 
nădie cu Flamura roșie. Cea mai 
bună situație se pare că o au 
ploeștenii, care joacă pe teren pro
priu, însă nu trebuie să uităm că 
Voința Sibiu este în cursă pen
tru locul doi (are 2 puncte mai 
puțin decît Dinamo Orașul Sta
lin și un meci mai puțin jucat — 
jocul cu Metalul Timișoara între
rupt în min. 44).

In rest, etapa de mîine progra
mează următoarele jocuri :

BUCUREȘTI: C.C.A. — Metalul 
Reșița; IAȘI: Știința — Dinamo 6 
București; TIMIȘOARA: Flamura 
roșie Jimbolia — Dinamo Orașul 
Stalin.

Finalele campionatului 
repuoi’can de popice pe echipe

Azi și mîine se desfășoară pri
mele întreceri din cadrul finalei 
campionatului republican de popi
ce pe echipe. Campioana țării, 
Flacăra Ploești, va primi vizita 
rutinatei echipe Progresul Oradea, 
iar echipa feminină Metalul Ora
șul Stalin va întîlni acasă valo
roasa echipă' Flamura roșie Tg. 
Mureș.

Aceste patru echipe, care timp 
de două luni de zile au obținut 
victorii după victorii de-a lungul 
turneului final, s-au dovedit a fi 
bine pregătite din punct de vedere 
tehnic și fizic; în special Progre
sul Oradea, care a realizat un to
tal de 3000 popice doborîte. Buna 
comportare a formațiilor finaliste 
în întrecerile anterioare ne în
dreptățește să sperăm că lupta 
pentru cucerirea titlului de echipă 
campioană a țării va fi deosebit 
de dîrză. La 26 și 27 noiembrie 
vor avea loc jocurile returului (se 
vor desfășura în localitățile echi
pelor care s-au deplasat), după 
care vor fi cunoscuți campionii re
publicani pe anul 1955.

După 5 rumle nn singur fruntaș 
in clasamentul campionatului

R. P. R. de șah
Runda a V-a, desfășurată joi, a 

adus la sfîrșitul celor cinci ore de 
joc un singur fruntaș în clasament: 
repurtînd consecutiv a treia victo
rie .tînărul student timișorean Iu- 
liu Szabo a trecut pe primul loc. 
Alaltăieri, el a cîștigat cu multă 
siguranță partida cu Urseanu, în 
care acesta sacrificase nejustificat 
un cal. Szabo a respins toate ame
nințările albului și, rămînînd cu 
un mare avantaj material, l-a for
țat pe Urseanu să cedeze.

_ Foarte tăioasă a fost partida Bă
lanei — Seimeanu. In apărarea 
Grunfeld, adoptată de negru, acesta 
a avut încă din deschidere posibili
tatea să cîștige o piesă dar să se 
supună unui puternic atac. Sei
meanu s-a temut de această posi
bilitate și Bălanei a fost cel care 
a sacrificat primul un pion, insta- 
lîndu-și în schimb un cal „pericu
los" la d6. Pentru a scăpa de pre
siune, Seimeanu a încercat o com
binație legată de sacrificiul unei 
piese. Dar sacrificiul s-a vădit in
corect și, rămas cu o piesă în plus, 
Bălanei a cîștigat ușor la mutarea 
39-a.

Tînărul Teodor Ghițescu alter
nează cu o precizie de ceasornic în- 
frîngerile și victoriile. In rundele 
I și a IlI-a el a cîștigat, iar în run
dele a Il-a și a IV-a a pierdut. Ca 
să nu strice „tradiția" Ghițescu s-a 
simțit dator să cîștige în runda 
a V-a, iar adversarul său, Voicu- 
lescu, nu l-a împiedicat prea mult 
în această intenție, jucînd pasiv și 
comițînd în plus cîteva greșeli 
care i-au permis lui Ghițescu să 
găsească ușor calea de atac și să 
obțină la mutarea 32-a a treia vic
torie din acest turneu.

O bună ocazie a ratat în acea
stă rundă fostul campion al R.P.R. 
Victor Ciocîltea. In partida cu 
Gunsberger el avea la un moment 
dat posibilitatea să cîștige două 
piese ușoare pentru turn. Nu a fo- 
losit-o, și la mutarea 28-a partida 
s-a terminat remiză.

împotriva apărării spaniole adop
tată de Rusenescu, Dr. R. Alexan- 
drescu a jucat varianta puțin uzi
tată care începe cu mutarea 4. N:c6 
și a obținut o poziție bună. In con
tinuare el a cîștigat un pion, apoi 
încă unul și, trecînd partida într-un 
final de turnuri și pioni, a obținut 
la mutarea 45-a prima victorie în 
turneu.

Partidele Halic — Samarian și 
Troianescu — Reicher au fost re
mize fără istoric, prima la mutarea 
19-a ,cea de a doua la mutarea 
23-a. Cu același rezultat a luat sfîr- 
șit și întîlnirea Costea — Drimer 
dar după ce toate posibilitățile po
ziției au fost epuizate. Complicații 
rare au survenit pe tabla la care 
jucau Breazu și G. Alexandrescu 
La un sacrificiu de cal oferit de 
Breazu. Alexandrescu a răspuns 
printr-un spectaculos contrasacri- 
ficiu de turn, care nu putea fi însă 
acceptat pentru că albul pierdea 
dama. In continuare Alexandrescu 
și-a întărit presiunea și cîștigînd 
doi pioni a întrerupt în poziție evi
dent superioară.

O fină partidă pozițională a 
jucat din nou maestrul Mișu Radu
lescu. El i-a creat lui Crețulescu 
pioni „atîrnați" în centru și un 
pion slab pe aripa damei. Apoi, 
combinînd atacul direct cu ame
nințările de mat el a cîștigat un 
pion păstrînd acest avantaj și la 
întrerupere.

Ieri dimineață s-au jucat parti
dele întrerupte.

Tn general, ele s-au soldat cu 
rezultate scontate. Seimeanu a cîști
gat la Samarian dar n-a putut salva 
finalul de cai și pioni din întrerupta 
cu Halic. Dr. R. Alexandrescu a re
mizat ambele întîlniri pe care le 
avea, cu G. Alexandrescu și Dri
mer. G. Alexandrescu a cîștigat la 
Breazu. Nu s-a disputat partida M. 
Răduiescu-Crețulescu.

După cinci runde clasamentul 
are următoarea înfățișare: 1. Szabo 
4 p„ 2—4. Troianescu, Reicher, 
Giinsberger 3*/2 p., 5—7. Ghițescu, 
Ciocîltea, G. Alexandrescu 3 p., 8. 
Rădutescu 2*A (1), 9—11. Seimeanu, 
Halic, Bălanei 2’/2 p.> 12—16. Ursea, 
nu, R. Alexandrescu, Costea, Drimer, 
Samarian 2 p., 17. Crețulescu l'/a p. 
(1), 18—19. Breazu, Rusenescu 
l'/i p., 20. Vofculescu 1 p. (la punc
taj egal ordinea concurenților este 
cea de pe tabela de turneu).

Astăzi, începînd de la ora 17, tur
neul continuă în Aula Bibliotecii 
Centrale Universitare cu desfășura, 
rea partidelor rundei a Vl-a. Mîine, 
începînd de la aceeași oră, se joacă 
runda a Vil-a.

VALERIU CHIOSE

FOTBAL. — Terenul Progresul 
F.B., ora 14,30: Progresul C P.C.S. 
— Dinamo Orașul Stalin (amical). 
ATLETISM. — Stadionul Repu
blicii, ora 13. Campionatul republi
can pe echipe (etapa a VllI-a).

ȘAH. — Aula Bibliotecii Centrale 
Universitare (Piața Republicii), ora 
17 : campionatul republican indivi
dual de șah.

GIMNASTICA. — Sala Florea- 
sca, ora 17,30: întîlnirea interna
țională R.P.R. — R.P.U.

BOX. — Dinamo (Buic.)-Gwar- 
diia (Varșovia) sala Dinamo ordle 
19,30;

MÎ9NE
FOTBAL. — Stadionul „23 Au

gust", ora 12,30: Dinamo București 
— Progresul București (tineret) ; 
ora 14,30 : Dinamo București — 
Progresul București (cat. A.). Sta
dionul Dinamo, ora 8,30 : C.C.A. — 
Locomotiva Constanța (tineret) ; 
ora 10,15: C.C.A. — Locomotiva 
Constanța (cat. A.); ora 12: Tî
nărul dinamovist I București — 
Locomotiva București (campionatul 
republican de juniori). Stadionul 

I Giulești, ora 9: Bacău — Timișoara 
1 (finala Cupei Orașelor — tineret). 

• BOX. — Biletele pentru întîlni- 
rea internațională Dinamo—Gwar. 
dia, care v,a avea loc astă-seară în 
sala Dinamo, se vînd la agenția 
Dinamo (Sos. Ștefan cel Mare), 
numai pe baza tabelelor înaintate 
de asociațiile sportive pînă la ora 
12. Sînt valabile numai permisele 
roșii și albastre, precum și permi
sele negre de ziariști. Sînt de ase
menea valabile carnetele de maeș
tri ai sportului din disciplina spor
tivă respectivă.

O LUPTE. In prezent se desfă
șoară o interesantă competiție pen
tru echipele bucureștene care nu 
sînt încadrate în campionatul re
publican. In prima etapă (13.XI) 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate: Met. „Mao Țze-dun" — Loco
motiva 6—2, Met. „23 August" — 
Met. Semănătoarea 4—2, Știința 
ICF—Progresul 5—3. Etapa a l!-a 
(15.XI): Știința ICF — Locomotiva 
5—3, Știința învăț. — Met. „23 
August" 6—2, Met. Semănătoarea— 
Met. „Mao Țze-dun" 1—7. In etapa 
a IlI-a (20.XI de la ora 10) se vor 
desfășura în sala de festivități a 
uzinelor „Mao Țze-dun" urmă
toarele meciuri : Șt învăț. —Pro
gresul, Met „23 August" — Met. 
„Mao Țze-dun", Met. Semănătoa
rea — Șt ICF.

CITIT! PUBLICAȚIILE SPOR
TIVE DE SPECIALITATE: 
„CULTURĂ FIZICĂ și SPORT", 

„FOTBAL" și „ȘAH“
Abonamentele pe anul 1956 se 

pot face la oficiile poștale, prin 
factorii poștali și difuzorii vo
luntari din întreprinderi și in
stituții.

• CICLISM. Mîirte, pe aleile 
parcului Libertății și pe stră
zile din împrejurimi, se va 
desfășura primul ciclocros de 
toamnă. Concursul este orga
nizat de comitetul CFS al raio
nului N. Bălcescu și comisia oră
șenească de ciclism. După numă
rul mare de sportivi care au luat 
parte, joi după amiază, la recu
noașterea traseului, este de aștep
tat o întrecere viu disputată.

Adunarea concurenților, la ora 10, 
la baia Zerlendi din calea Șerban 
Vodă.

Consfătuire cu cititorii 
revistei ,,FOTBALU

Comitetul pentru Cultură Fi
zică și Sport Oraș București și 
edacția revistei ,’FOTBAL", or

ganizează o consfătuire în ziua 
de 24 noiembrie ac., ora 18,30, 
la Clubul Auto C.F.R. (Leonida') 
Piața Victoriei, pentru a se ana
liza și discuta Proiectul de Plan 
tematic pe anul 1956 al revistei 
„FOTBAL".

La consfătuire sînt invitați să 
participe antrenorii, arbitrii și 
jucătorii de fotbal.

RUGBI. — Stadionul Tineretului, 
teren I: Știința București — Meta
lul București (juniori) ; ora 12,40: 
C.C.A. — Progresul Sănătatea (ju
niori) ; teren II: ora 9,30 : Progre
sul Sănătatea — Constructorul 
Orașul Stalin (cat. A.) ; ora 11 : 
Locomotiva I.C.F. — Știința Bucu
rești (cat. B.) ; teren III: ora 
10,15: Constructorul T.S.P. Bucu
rești — Metalul 16 București (ju
niori) ; ora 11,30: Locomotiva Gri
vița Roșie — Dinamo București 
(juniori).

ATLETISM. — Stadionul Repu
blicii ora 9,30: Campionatul repu
blican pe echipe (etapa a VlII-a).

ȘAH. — Aula Bibliotecii Cen
trale Universitare (Piața Republi
cii), ora 17: Campionatul repu
blican individual de șah.

GIMNASTICA. — Sala Florea- 
sca, ora 18: întîlnirea internațio
nală R.P.R. — R.P.U.

BASCHET: — Sala Dinamo 
de la ora 17: Știința Invățămînt 
București — Știința Cluj (fem.) ; 
Locomotiva București — Știința 
I.C.F. (fem.) ; C.C.A. București — 
Progresul F.B. București (mase.).

HANDBAL: Teren C.C.A., ora 
II : C.C.A. — Metalul Reșița 
.(mase. cat. A).



Realizări șî probleme
ale comisiei medico-științifice din Timișoara

Cîteva constatări
(Iapă campionatul republican de fond Ia că’ărie

„Caiet documentar cu lucrările 
celei de a Il-a sesiuni științifice 
în problemele de cultură fizică și 
sport din 25—26 iunie 1955“ — 
iată o lucrare editată de cabinetul 
metodico-științific de pe lingă co
mitetul regional C.F.S. Timișoara, 
prin grija catedrei de educație fi
zică a Institutului Politehnic din 
Timișoara. Acest „caiet" este o 
adevărată carte, cuprinzînd — în 
cele 202 pagini — 13 lucrări ale 
doctorilor, profesorilor de educa
ție fizică și antrenorilor care alcă
tuiesc comisia metodico-științifică 
din Timișoara.

De fapt, această lucrare este cea 
mai fidelă oglindă a activității me
todico - științifice dim Timișoara, 
privită sub toate aspectele. In pri
mul rînd, constați că aici se des
fășoară o activitate intensă și 

organizată. Iți dai seama apoi, că 
membrii comisiei își cunosc mi
siunea și că muncesc din tot su
fletul pentru a contribui la îm
bunătățirea activității sportive, a- 
vînd în acest scop sprijinul co
mitetului regional P.M.R., al Co
mitetului Executiv al Sfatului 
Popular și al comitetului regional 
C.F.S.

Lucrările cuprinse în acest 
„caiet" dovedesc că membrii co
misiei metodico-științifice au ales 
o cale justă, tratînd probleme sim
ple, concrete, prin rezolvarea că
rora se poate conlribui la ridica
rea performanțelor sportivilor, la 
îmbunătățirea metodei de predare 
și sistematizare a lecțiilor de e- 
duoație fizică, la îmbunătățirea 
activității medico-sportive. Din cu
prinsul „caietului" subliniem, de 
pildă, lucrările: „Un test de la
borator în urmărirea antrenamen
tului (reacția cu nitrat de ar
gint)", de dr. Aî. Ancușp și dr. 
V. Cătină ; „Metoda de predare și 
gradare a exercițiilor de gimnasti
ca sportivă ia diferite vîrste", de 
asistent Carol Eilhardt; „Comba
terea viciilor de atitudine la stu- 
denți", de lector Iulie Ilka ; „Tra
tamentul entorselor prin roentgen- 
terapie", de dr. E. Adam, dr. Wel- 
ber și dr. V. Calina, etc.

„Caietul" de care vorbim, re
prezintă, de fapt, o sinteză a în
tregii activități a comisiei meto
dico-științifice din Timișoara, ac
tivitate pe care noi o considerăm, 
ținînd seama de condițiile -obiecti
ve, foarte rodnică și drept un mo
del de organizare.

Ca să se ajungă însă l-a editarea 
acestor lucrări în formă definiti
vă au fost necesari ani întregi de 
muncă și studiu intens, de expe
riențe și preocupare permanentă 
pentru atragerea și menținerea în 
activitatea de cercetări științifice, 
a celor mai pricepuți medici spor
tivi, antrenori și profesori de edu
cație fizică din Timișoara.

Activitatea de cercetări metodi- 
co-științifice a început cu trei ani 
In urmă, cînd un grup de profe
sori și antrenori de la S.M.T.C.F. 
au alcătuit un cabinet și au tre
cut la muncă. Mai t-'rziu, au fost 
angrenați și cîțiva doctori, iar din 
anul 1954, cînd a avut loc prima 
sesiune de comunicări, activitatea 
de cercetări metodico-științifice a 
luat un avînt și mai mare, angre- 
nînd o serie de noi profesori și 
medici, de l>a S.M.T.C.F.. Institu
tul Politehnic și Institutul Medico- 
Farmaceutic.

Un exemplu de modul în care 
au înțeles să activeze membrii co
misiei din Timișoara, precum și de 
sprijinul pe care-1 primesc, ne c.ste 
oferit de tabăra de juniori la atle
tism care a fost organizată în va
ra acestui an de către comitetul 
regional C.F.S.. sub îndrumarea 
comisiei metodico-științifice. Ta
băra de juniori a constituit un 
prețios cîmp experimental, iar re
zultatele obținute de juniorii timi
șoreni la finalele campionatelor de 
atletism sînt edificatoare: 13 cam
pioni naționali și 7 recorduri re
publicane. In cursul taberei au 
muncit cu multă rîvnă numeroși 
medici și antrenori, dintre oare 
trebuie să amintim pe dr. V. Ca
lina. conferențiar dr. Schorscher, 
dr. M. Ancușa, dr. Coteescu an
trenorii G Iovănescu, Hokl, La- 
che, Lupșa, Pândele. Mitschang, 
Chiuhan, Vlăsceanu. Mircea Matei, 
etc. In timpul taberei au fost fă
cute experiențe asupra eficacității 
controlului prin reacția cu nitrat 
de argint, cercetări asupra siste
mului nervos vegetativ, etc.

TOTUȘI, TREABA AR PUTEA 
MERGE MAI BINE !...

...dacă în activitatea metodico- 
științifică ar fi angrenați toți cei 
care pot contribui cu ceva la îm
bunătățirea cercetărilor. Ne refe

rim la antrenori și la o serie de 
profesori de educație fizică și 
sportivi fruntași care, pe de o 
parte s-au dezinteresat de această 
activitate, iar pe de altă parte, 
nici nu au fost îndrumați și sti
mulați pentru a participa la mun
ca de cercetări științifice.

In privința antrenorilor, situa
ția este foarte tristă. In primul 
rînd trebuie să specificăm că în 
afară de atletism și fotbal nici 
o altă disciplină nu are un cole
giu de antrenori care să activeze. 
Este o veche problemă a sportului 
din Timișoara, care nu a fost în
că rezolvată; iar acest fapt se re
flectă în slabele rezultate obținute 
de unele echipe fruntașe (la polo, 
volei, baschet, handbal, rugbi, 
etc). Unele colegii „activează" 
doar pe hîrtie iar în unele locuri 
nici nu există. Vă imaginați că 
în situația aceasta, antrenorii nu 
au o unitate de vederi, nu- proce
dează la schimb de experiență, nu 
pot aprofunda, prin discuții multi
laterale, problemele de instruire 
și antrenament ridicate de con
cursuri și competiții. Este lesne 
de înțeles că, nefiind încadrați în- 
tr-un colegiu, este greu să-i con
vingi să activeze în comisia me- 
todico-știintifică, deoarece dacă 
„nu au timp" pentru o treabă în 1 
care sînt direct interesați, nici nu 
poate fi vorba să participe la o 
muncă obștească, mai pretențioa- , 
să. dar foarte utilă.

Este adevărat că nici comisia 
metodico-științifică nu a făcut prea 1 
mult pentru a angrena antrenorii 
în activitatea de cercetări. Se pare ' 
că s-a creat chiar o „prăpastie" ’ 
între nivelul problemelor studiate 
de comisie și nivelul de pregătire ; 
al antrenorilor și din această cau
ză, ultimii nici nu se interesează ‘ 
de activitatea comisiei. Pe de altă 
parte, nici comisia nu a încercat 
să-i convingă pe antrenori de uti
litatea practică a cercetărilor, uti
litate demonstrată, de pildă, cu 
prilejul taberei de juniori la atle
tism. Aceeași problemă este vala
bilă și pentru unii profesori de 
educație fizică care dovedesc 
comoditate sau cred că activitatea 
comisiei este un simplu „foc de 
paie".

In ultima vreme însă, s-a făcut 
„ceva" pentru remedierea acestor 
deficiențe. De pildă, comitetul o- 
rășenesc C.F.S. a organizat cîteva 
conferințe cu caracter științific la 
care au fost invitați antrenori și 
sportivi fruntași. In cursul iernii 
va fi organizat un curs central 
cu antrenorii și sportivii fruntași, 
curs care are drept scop ridicarea 
nivelului profesional și cultural 
al acestora. Iată două măsuri 
care pot da roade. Sîntem siguri, 
însă, că foarte folositoare ar fi 
organizarea pe baze temeinice a 
colegiilor de antrenori. Acestea 
trebuie să desfășoare o activitate 
serioasă, să primească sprijin și 
îndrumări din partea comisiei me
todico-științifice și să participe e- 
fectiv la lucrările de cercetări sau 
experimentale.

In felul acesta va dispare trep
tat „prăpastia" și antrenorii vor 
putea munci mai bine în activita
tea de instruire-antrenament a 
sportivilor, vor putea obține re
zultate satisfăcătoare, deosebite de 
cele din ultima vreme.

In privința profesorilor de e- 
ducație fizică trebuie să amintim 
de rolul pe care îl au cercurile 
pedagogice pentru angrenarea e- 
fectivă a profesorilor în activi
tatea de cercetări. In cercurile pe
dagogice nu se pot dezbate toate 
problemele și considerăm că par
ticiparea profesorilor la munca 

de cercetări, în probleme care-i 
privesc direct și prin rezolvarea ' 
cărora pot obține rezultate supe
rioare, este foarte necesar.

CITEVA DOLEANȚE...
...ale comisiei metodico-științifi

ce din Timișoara vin să confirme 
caracterul serios al muncii depuse 
de entuziaștii medici, profesori de 
educație fizică și antrenori. Este 
vorba, în primul rînd, de un se
diu adecvat, de procurarea unor 
aparate medicale, de procurarea 
materialului bibliografic și docu
mentar de către consiliul științi- 
fico.metodic din București, etc.

Sînt, într-adevăr, probleme se
rioase și nu ne îndoim că rezol
varea lor în mod favorabil ar con
tribui la îmbunătățirea activității 
comisiei metodico-științifice din 
Timișoara. Ar însemna, mai ales, 
un ajutor efectiv, o recunoaștere a 
unor merite și, fără îndoială, un 
stimulent.

D. STANCULESCU

Reluat după o întrerupere de 
un an, campionatul republican de 
fond la călărie pe 1955 a prile
juit o serie de constatări demne 
de reținut. De la început trebuie 
arătat că scopul acestui campio
nat a fost atins, reușindu-se atît 
verificarea gradului actual de pre
gătire a concurenților și cailor din 
această ramură a sportului călare 
cît și desemnarea celor mai buni 
dintre ei. Mai mult, acest cam
pionat a arătat încă odată că 
proba de fond este pe cît de di
ficilă pe atît de folositoare tuturor 
călăreților fruntași și că la ea ar 
fi trebuit să participe cu toții. 
Spunem ar fi trebuit deoarece, din 
păcate, acest lucru nu s-a întîm- 
plat, călăreții fruntași „strălucind" 
printr-o nejustificată absență. Sub- 
estimînd importanța acestui gen 
de competiție, ei au lăsat tot greul 
pe seama elementelor tinere, dor
nice de a se afirma. Dar, din cau
za insuficientei experiențe a ace
stora, nivelul tehnic al campiona
tului de fond a fost destul de 
scăzut.

Campionatul a prilejuit totuși 
dispute dîrze între cei 29 de con- 
curenți prezenți la startul întrece
rilor și aceasta în special în eta
pa a IlI-a, etapă care a pretins 
de la fiecare participant eforturi 
serioase. Ca un fapt pozitiv remar
căm omogenitatea unor echipe ca 
Dinamo IX București. Echipa Hi
pică a Armatei, Dinamo Ploești și 
Dinamo București. Tactica folosită 
de aceste echipe, de a nu se abate 
nici un moment de la planul fă
cut în legătură cu dozarea efortu
rilor călăreților și ale cailor, s-a 
dovedit a fi foarte bună, aducînd 
acestor echipe primele locuri în 
oampionat. Cu totul altfel au pro
cedat însă unii călăreți care, ne- 
ținînd seamă de gradul de pregă
tire a cailor, i-au forțat peste pu
terile lor și aceasta fără nici un 
rezultat pozitiv ci, dimpotrivă. 
Dar, pentru că a venit din nou 
vorba despre pregătire, trebuie să 
arătăm, cu regret, că aceasta a 
constituit punctul ne

gru al campionatului. 
Majori ta! ea călăreților 
care au participat la 
acest campionat s-au 
prezentat insuficient 
pregătiți. O vină 
rioasă în această di
recție au, desigur, 
sportivii, dar mai 
antrenorii lor, care nu 
au acordat atenția 
cuvenită campionatu
lui Pentru a ilustra 
și mai bine superficia
litatea cu care au pri
vit antrenorii desfășu
rarea acestui campio
nat, amintim că unii 
dintre ei (cei de la 
E.H.A., Victoria I, II 
și III) nici măcar nu 
i-au însoțit în cursă 
pe concurenți, lăsîn- 
du-i să se descurce 

OCTAVIAN GINGU

cum vor putea, 
deosebire între aceștia 
și antrenorii P. Roșea 
(Recolta), F. Țopescu 
(Dinamo București), 
și I. Stuparu (Dinamo 
Ploești) care au do 
vedit dragoste de co- 
lectiv și conștiincio
zitate ! Lipsiți de ex
periență și de sfatul
antrenorului, era și de
așteptat ca unii dintre V. Pinciu (Victoria I) campion republican, la proba 
concurenți să comită de fond individual pe 1955.

Răsfoind ziarele străine venite 
la redacția noastră, am cules la 

'întîmplare două fapte, pe care 
le-am putea numi mai de grabă 

1 „extra sportive'’ deși ele erau în
serate în coloanele unor ziare de 
sport.

• Ziarul italian .jCorriere dello 
sport", sub semnătura corespon
dentului său din Barcelona, rela- 

’tează că in Spania sportivii, îm
pinși de la spate de ,.manageri" se- 
toș'i de bani, fac imposibilul pen- 

■ tru a obține performanțe care să 
le ridice „prețul" pe piața spor
tivă. In acest scop ei folosesc ex
citante și droguri în proporții în- 

' s păi mîntăt oare.
Ziarul italian de sport citează 

'cazul boxerului Luis Romero, care 
.cîndva se bucura de un frumos 
prestigiu, dar care a ajuns astăzi 

‘o epavă. Boxerul spaniol a decla
rat că a luat puternice droguri, la 

greșeli care s-au soldat, dm pavate, 
nu numai cu insuccesul echipei 
sau al concurentului, ci. și cu 
urmări deajuns de grave pentru 
cai. Nici vina colectivelor și aso
ciațiilor sportive nu este mai mi
că, întrucît ele aveau datoria să 
controleze la timp activitatea sec
țiilor de călărie. Același lucru se 
poate imputa însă și comisiei cen. 
trale care, cu toate succesele înre
gistrate în organizarea acestui 
campionat (traseu corespunzător, 
cadre tehnice competente, asistență 
medicală umană și veterinară, 
condiții bune de alimentație și o- 
dihnă, etc.), a greșit grav că nu 
a controlat și nu a sezisat din 
timp această situație și, în spe
cial, pentru faptul de a fi admis 
participarea unor călăreți complet 
nepregătiți și lipsiți de experien
ță, ca cei de la Victoria II și III

Sugerăm, cu acest prilej, inspec
ției de călărie din C.C.F.S. și co
misiei centrale, de a veghea ca în 
viitor acestui campionat să i se 
asigure continuitatea, prin orga
nizarea lui în fiecare an. De aseme
nea, credem că ar fi necesar să 
se revizuiască formula de dispu 
tare a campionatului. în sensul in
troducerii unor competiții de ca
lificare și alcăturii unui clasa
ment la fiecare etapă.

Și acum, ceva pentru direcția 
creșterii cailor din Ministerul Agri
culturii. La individual, titlul de 
campion republican i-a revenit că
lărețului V. Pinciu pe calul său 
Porumbel, un cal de rasă comună. 
Credem că ar fi cazul ca direcția 
amintită să se intereseze de ori
gina acestui cal care, după par
curgerea unei distanțe de 300 km. 
a dovedit atîtea calități : forță, 
rezistență, viteză. Și un alt lu
cru. Credem că direcția creșterii 
cailor ar putea să se folosească în 
viitor, șî ea, de acest campionat 
la care să participe cu cai antre
nați din timp pentru proba de 
fond.

sfaturile managerului său, cu pri
lejul ultimei sale întîlniri cu boxe
rul O’Sullivan. Luis Romero nu a 
terminat in picioare meciul, care 
se pare că a fost și ultimul din 
cariera sa. Amețit, el a ajuns în 
spital, unde a avut nevoie de o 
lungă îngrijire.

De asemenea, fostul ciclist pro
fesionist spaniol Carretero a fost 
internat recent Intr-un spital de 
boli nervoase, ca urmare a drogu
rilor care i-au fost administrate 

de-a lungul carierii sale de ciclist. 
Astăzi Carretero, ca și Romero ți 
mulți alți sportivi de valoare din 
Spania au terminat cu sportul.

® Una din cele mai mari case 
de biciclete din Europa este, fără

Miine la Berlin și Sofia

Triplă întilnire de fotbal: 
R.P. Bulgaria — R.D. Germană

BERLIN (prin telefon de la co
respondentul nostru). — In cursul 
zilei de vineri au sosit în capitala 
țării noastre echipele reprezentative 
de seniori și juniori ale R. P. Bul
garia, care vor înfrunta duminică 
pe stadionul „Walter Ulbricht" se
lecționatele R. D. Germane Aceste 
întîlniri sînt așteptate cu un viu 
interes de amatorii de sport din 
R. D. Germană. Trenuri speciale 
de la Rostock. Leipzig, Dresda, 
Karl Marx-stadt vor transporta în 
ziua meciului mii de amatori de 
sport dornici să urmărească aceste 
interesante partide. Părerea gene
rală despre meciul reprezentative
lor A este următoarea : Fotbaliștii 
bulgari, care vin la Berlin în urma 
strălucitei victorii asupra R. Ceho
slovace, au mai multe șanse. To
tuși, echipa noastră (N. R., cea a 
R .D. Germane) este alcătuită din 
elemente valoroase, cu un excelent 
spirit de luptă ș’ o bună pregătire 
fizică. Nu este exclus să facem un 
meci nul sau chiar să obținem o 
victorie...".

Echipa A s-a pregătit sub con
ducerea lui Ianos Gyarmati, ia r^ cea 
a reprezentativei B a fost pregătită 
de Oswald Pfau. Ultimul antrena
ment al echipei B a avut loc 
miercuri, după care jucătorii din 
lot au plecat la Sofia. Echipa A și 
juniorii s-au antrenat vineri. O ve
rificare serioasă a citorva jucători 
din reprezentativă a fost făcută 
miercuri la Leipzig, cu prilejul me
ciului dintre Dinamo Kiev și o se
lecționată locală. Victoria a revenit 
fotbaliștilor germani cu 1—0.

Meciul de la Berlin dintre repre
zentativele A va fi condus de olan
dezul Holm. Iată formațiile proba
bile ale celor două echipe:

R. P. BULGARIA: Haide nov —. 
Rakarov, Manolov, Goranov —* 
Boskov, Mitkov — Diev, Kalcev, 
Dimitrov. Kolev, lanev.

R. D. Germană : Spieckenagel —• 
Sclaller, .Muller. Eilitz — Siegfried 
Wolf, Karl Wolf — Fritsche, Schr6-_ 
tter, Trager. Mauer. Assmu. Duipă 
cum se vede, formația R.D.G. a 
fost alcătuită pe scheletul aceleia 
care a jucat în septembrie la Bu
curești.

GERHARD LERCH

*

SOFIA 18 (prin telefon). — In 
vederea întîlnirii de duminică, re
prezentativa secundă a R. D. Ger
mane a sosit în cursul zilei de joi 
la Sofia. Reprezentativele secunde 
ale celor două țări s-au întîlnit pînă 
acum de două ori. In primul meci 
desfășurat la Sofia, victoria a re
venit fotbaliștilor bulgari cu 2—1. 
iar cel de al doilea s-a terminat la 
egalitate : 0—0

Reprezentativa B a R. P. Bulga
ria va fi alcătuită astfel : Andonov 
(Kalceanov) — Kircev, Panaiotov 
II, Manolov II (Doncev) — Nen- 
cev, Stoianov (Țvetanov) — Mila- 
nov, Baoev. lordanov, Arghirov, 
Gugalov (AbadjievY Intîlnirea de 
Ia Sofia va fi condusă de arbitrul 
maghiar Harangozo.

Fotbaliștii germani au făcut în 
cursul după-amiezii de vineri un 
antrenament pe stadionul „Vasil 
Levski". urmînd ca în întîlnirea de 
duminică să alinieze următoarea 
formație probabilă : Marquardt — 
Kalinke, Schon, Francke — Bauer, 
Neubayer — Lindner, Bene, Holt- 
freter, Kaiser, Speth ; rezerve sînt: 
John (portar), Rosbigale (mijlo
caș), Franck, Lemancik, Meerman 
(înaintași).

TOMA HRISTOV.

îndoială, cea condusă de dl. Mercier \ 
din St. Etienne. Dacă anul trecui! 
acest „onorabil" patron era un fer-\ 
vent apărător al ciclismului fran-c 
cez, atacînd problema „extrapu-1 
blicității" în ciclism, anul acesta elf 
și-a schimbat din „senin" atitudi- 1 
nea. Spre mirarea celor naivi, care! 
îl mai credeau cinstit, el a înche-j 
iat un contract cu o importantă^ 
firmă de carburanți prin care se S 
angajează ca cicliștii din serviciul C 
său să facă reclamă acestei firme. 1

In felul acesta el a călcat în pi- € 
cioare principiile sportului „pur" J 
pe care-l apăra cu atîta ar do ar e\ 
anul trecut, transformîndu-și valo- J 
roșii cicliști în „reclame pe roate". %

Iată două fapte culese din presa I 
sportivă occidentală, care ne seu- y 
tesc de orice comentariu, deoarece f 
ele vorbesc de la sine despre pu- ț, 
treziciunea sportului profesionist.

D. C.



ASTA SEARA, DINAMO—GWARDIA LA BOX
Era aproape de miezul nopții Cînd 

cei 11 boxeri ai asociației Gwardia 
din R. P. Polonă, împreună cu con
ducătorii, antrer rul și arbitrii lor, 
au descins pe peronul Gării de 
Nord. Călătoriseră mai b'ne de 48 
de ore, străbătînd în timpul acesta 
n»i mai puțin de trei țări, dar obo
seala părea să nu-i stingherească. 
Bine dispuși, comunicativi, pugiliș- 
tii polonezi, printre care Ponanta 
și Piorkowski, vechi cunoștințe de 
la campionatele europene, desfășu
rate cu câteva luni în urmă la Bete 
lin, s-au interesat de boxerii noș
tri, pe care-i știu din ziare, din 
reviste și din... ring. Hajduga, mi
nusculul reprezentant al oaspeților 
La categoria muscă, își amintește, 
de pildă, cu multă plăcere, de mej 
ciul pe care l-a susținut, de curing

M. PONANTA

la Festival, în compania lui Mir
cea Dobrescu. El apreciază în foar
te mare măsură tehnica și comba
tivitatea campionului nostru, ca șl 
vitalitatea de care dau dovadă bo
xerii noștri tn toate întîlnirile pe 
care le susțin. Dar nu numai Haj
duga și-a măsurat puterile cu un 
boxer romîtn. Zbigniew Piorkowski, 
un num. faimos în boxul european, 
este cunoscut spectatorilor bucu- 
reșteni din timpul Festivalului de 
la București, unde a reușit să cu
cerească medalia de aur, înscriin- 
du-și printre învinșii săi și pe re
prezentantul nostru Vasile Tiță. In 
sfîrșit, Henryk Wojciechowski, tin 
tînăr și talentat boxer de categorie 
semi-ușoară, a boxat în primăvara 
acestui an cu I. Bora, fiind învins

în sala Flareasca, gimnastica este prezentă 
hi un nou concurs international: 

R. P. Romînă—R. P. Ungară
(Urmare din pag. I)

antrenament, încît, pe drept cu- 
vînt, ne-am întrebat ce va face 
la concurs... La fel de pasionat 
pentru gimnastică și motociclism, 
Pataki Ferenc, adversarul princi
pal al Ini Takacs, a suferit acum 
cîteva luni un accident de moto
cicletă, care l-a răpit și gimnas
ticii. Dar medicii și dragostea lui 
pentru sport l-au redat acestei 
activități. Exercițiul său la cal eu 
minere va stîmi, fără îndoială, 
multe aplauze în nla Floreasca. 
Cel mai vechi din echipă, Varkoi 
Ferenc, cu tonte că numără nu 
mai puțin de 39 ani, ține pasul 
cu cei tineri, chiar cu cel mai tî
năr, K»*I Sera Gyorgy, care la 
cri 24 de ani este de pe acum un 
maestru. In. iipuîți-vă că la bară 
fixă, se desprinde, face o întoar
cere tn aer de 360 grade și, prin- 
zînd din bou bara, continuă exer
cițiul ca și cum nimic deosebit 
nu s-ar fi întîmplat.

In același timp, în altă sală de 
gimnastică a Capitalei, alte pre
gătiri, alte emoții. Reprezentanții 
noștri, fete și băieți, dădeau ul
timele .retușuri" exercițiflor lor. 
Dar pe aceștia îi cunoaștem mal 
bine și cu toții așteptăm din par
tea lor o comportare superioară.

Vă prezentăm acum loturile ce
lor două reprezentative: 

la puncte, după o partidă dina
mică.

★
Seweryn Gorny, unul dintre ar

bitrii oaspeți, ne-a servit cu multă 
amabilitate relații despre boxerii 
care vor încrucișa astă-seară mă
nușile cu pugiliștii asociației Di
namo. Am aflat astfel că boxerii 
care ne vizitează, sînt, în majori
tate, tineri, dar au încă de pe 
acum la activ multe rezultate re
marcabile. De pildă, „semigreul" 
Korolewicz, „semimijlociul" Ponan
ta, ,,musca" Hajduga și ,,mijlo- 
ciul" Piorkowski au făcut recent 
parte din selecționata poloneză care 
a întreprins un turneu în Germa
nia occidentală. Korolewicz a ob
ținut o victorie, la Hamburg, iar 
Hajduga, Ponanta și Piorkowski, 
cîte două victorii, la Essen și 
Dortmund. „Cocoșul" Kowalski are 
la activ o victorie la puncte asu
pra campionului polonez Socewin- 
ski. Ea a fost obținută duminica 
trecută, în cadrul campionatului pe 
echipe al R. P. Polone. Foarte 
bune cuvinte ni s-au spus și des
pre „greul" Lasek, un tînăr de 
statură atletică, foarte bine for-: 
mat, care a înregistrat, numai în 
acest an, 7 victorii prin K.O. din 
7 meciuri disputate 1

Cel mai redutabil pugilist din 
echipa oaspe este însă, fără îndo
ială, Marian Ponanta. El a fost de 
mai multe ori internațional și se 
bucură de un excelent renume. La 
campionatele europene de la Ber
lin, Ponanta a susținut o pasionan
tă dispută cu iugoslavul Sovlian- 
sky, întreruptă însă în mod cu to
tul inoportun de către arbitrul ir- . 
landez Gallagher, care l-a desem- ’ 
nat învingător pe Sovliansky, deși 
Ponanta avea avantaj categoric. 
Boxerul polonez este foarte puter
nic, bătăios, cu lovituri deosebit de 
tari. Trebuie spus că el deține o 
victorie înainte de limită asupra tî- 
nărului nostru boxer Dobre Pavel 
(turneul echipei de tineret în R. P. 
Polonă, aprilie 1955). Din lotul a- 
nunțat inițial de oaspeți lipsește 
fostul campion european Janusz 
Kasperczak. El s-a accidentat în 
timpul meciului R. P. Polonă — 
R. P. F. Iugoslavia, devenind in
disponibil pentru mai multe luni.

Echipa asociației Gwardia nu 
este la prima întiinire internațio
nală intercluburi din ultimul timp. 
Anul trecut, în decembrie, pugiliș
tii de la Gwardia au susținut două 
meciuri în R. Cehoslovacă, întrecînd 
pe Ruda Hvezda, la Praga, cu 13-7, 
iar pe Spartak Brno, la Brno cu 
17-3. In vara acestui an, la mijlo
cul lunii iunie, Gwardia a întîlnit 
la Berlin o echipă reprezentativă a

R. P. UNGARA: FETE — Ker- 
tesz Aliz, Nagy Marfa, Plachyne- 
Korondi Margit, Gulyas Karolyne, 
Horvath Leona. Petro Janka, Ba- 
iiko Gyorgyi, Devai Edit; BĂIEȚI 
— Baranyai Laszlo, Takacs Atti
la, Kuti Sera Gyorgy, Varkoi Fe
renc. Pataki Ferenc. Kemeny Fe
renc. Mogyorossy Janos. Bekesi 
Sandor.

R. P. ROMANA: FETE — Ele
na Leuștean, Emilia Vătășoiu, 
Elena Mărgărit, Georgeta Hur- 
muzache, Teofila Băiașu, Sonia 
Inovan, Utta Schlandt, Anica Ti- 
cu; BĂIEȚI — Andrei Kerekes, 
Frederic Orendi, Mihai Botez, Io
sif Focht, Zoltan Balogh, Hel
muth Orendi. Ștefan Hărgălaș, 
Ludovic Lakatos.

Programul întîlnirii internațio
nale de gimnastică R.P.R.—R.P.U. 
este următorul: sîmbătă ora 17,30; 
fete: sărituri, paralele; băieți: cal 
cu mînere, bară, sol. Duminică 
ora 18,00; fete:, bîrnă, sol; băieți: 
sărituri, inele, paralele, toate e- 
xerciții liber alese.

Arbitrii principali vor fi: Sicne- 
rova (R. Cehoslovacă), Ana Po- 
lysak, Vasilica Rakici (R. P. F. 
’igoslavia) la fete și Hauser (R. 
Cehoslovacă), Nikola Tatalovici 
(R.P.F. Iugoslavia) la băieți.

ELENA VLANȚOIU 
ANA 1HM 

asociației Dynamo din R. D. Ger
mană, cîștigînd cu 17—3. Revanșa 
a avut loc în iulie, la Varșovia, 
victoria revenind și de această dată 
boxerilor polonezi cu 13—7. Este 
interesant de arătat că majoritatea 
pugiliștilor din echipă sînt din Var
șovia. Astfel, Hajduga, Mocek, 
Szulc, Ponanta și Lasek sînt var- 
șovieni, Justka, Wojciechowski și 
Korolewicz din Gdansk, Debisz și

Z. PIORKOWSKI

Piorkowski din Lodz, iar Kowalski 
din Krakovia. Antrenorul echipei 
este Walerian Karpinski, unul din
tre cei mai celebri boxeri polonezi 
dinaintea ultimului război mondial.

★
Dinamoviștii s-au pregătit cu 

multă atenție în vederea acestei 
întîlniri. Ea va avea loc astă-seară, 
cu începere de la ora 19.30 în sala 
Dinamo, după următorul program: 
muscă : Puiu Nicolae (D) — Fran- 
cisek Hajduga (G) ; cocoș: Con
stantin Gheorghiu (D) —- Zbig
niew Justka (G) ; pană: Ilie 
Gheorghe (D) — Teofil Kowalski 
(G) ; semiușoară: Eustațiu Măr
gărit (D) — Witold Mocek (G) ; 
sau Henryk Wojciechowski; ușoa
ră1 Mihai Trancă (D) — Wik- 
for Szulc (G) ; semimijlocie : Nico
lae Linca (D) — Marian Ponanta 
(G) ; mijlocie ușoară : Ilie Dragnea 
(D) — Jerzy Debisz (G) ; mij
locie : Zbigniew Piorkowski (G) — 
Albert Blank (D) ; semigrea : Ghe- 
țu Velicu (D) — Jozef Korolewicz 
(G) ; grea: D. Ciobotaru (D) — 
Eugeniusz Lasek (G).

Arbitri: Emil Retkov Jetchev 
(R. P. Bulgaria), Stanislaw Cic- 
sldski și Seweryn Gorny (R. P. 
Polonă), Mihai Ghinescu și Marin 
Stănescu (R. P. Romînă).

• Runda a XIII-a a turneului in
ternațional de șah de la Zagreb: 
Partidele Smîslov-Blsguier, Dicks
tem - O’Kelly, Porecca - Trifunovicl, 
Rabar-Minev, Ivkov-Fllip șl Fude- 
rer-Udovcik, s-au terminat remiză. 
Gligorici-Pirc 1 — 0, Minev-Bertok 
1—0. Clasament: Smîslov 9 p. (1), 
Gligorlci 9 p., Dickstein 8 p.
a Reprezentativa R. F. Germană a 

întrecut miercuri la Karlsruhe re
prezentativa Norvegiei cu 2—0. Go
lurile au fost înscrise de Fritz Wal
ter și Rdrig,

A I.a 15 noiembrie echipa de fot
bal T.D.S.A. a jucat la Copenhaga, 
unde a învins echipa Aliansen cu 
1 1 0.

« Zilele trecute a sosit la Mos
cova secretarul general al asociației 
Internaționale de box amator 
(A.I.B.A.) Russel (Anglia) care va 
asista la campionatele de box ale 
U.R.S.S. Este așteptat să sosească 
și Emile Gremaux (Franța), preșe
dintele A.I.B.A.
• La 17 noiembrie echipa sovie

tică de fotbal Torpedo Moscova a 
plecat în Elveția, unde va susține 
mai multe întîlnin.

Pe pirtîile de zipadi, 
pe terenurile 

In această toamnă, profesorul nu 
i-a revăzut în aceeași bancă pe Ni» 
colai Anikin și Boris Silkov. De 
fapt, nu este primul an cînd Anikin 
și Silkov nu mai sînt colegi de 
școală dar ei continuă să fie buni 
prieteni ca și atunci cînd mai pu
teau fi văzuți în aceeași clasă. A- 
nikin este acum un schior renumit, 
iar Boris Silkov lunecă cu o iuțeală 
uimitoare pe inelul de gheață. 
Toamna aceasta i-a găsit pe cei doi 
prieteni în plină activitate. Anikin 
străbătea pădurile din jurul Mos
covei .urca dealurile, cobora în văi. 
Renumitul schior se antrena cu 
toată sîrguința în vederea Jocuri
lor Olimpice care vor avea loc la 
Cortina D’Ampezzo. Și chiar îna
inte ca zăpada să se aștearnă la 
Sokolniki, Anikin deținea o pregă
tire fizică excelentă. La începutul 
lui noiembrie, participînd la un 
cros alături de renumitul campion 
Vladimir Kuzin, el a reușit să-l în
treacă pe distanța de 5000 metri, 
obținînd performanța de 17:46,0. In
tr-o formă bună se află în același 
timp și veteranul fondiștilor sovie
tici, Vladimir Oleașev.

Dar ce făcea în acest timp Boris 
Silkov ? Și el se pregătea cu meti
culozitatea caracteristică marilor 
campioni sovietici. De cîteva zile 
la Alma-Ata ,pe gheața albastră a 
lacului dintre munți, Silkov se an
trenează alături de Iuții Sergheev, 
Evghenii Grișin, Rimma Jukova, 
Halida Scegoleva, și tînăra Sofia 
Kundakova. Zilele trecute Silkov a 
aflat însă o veste tristă, de la unul 
din bunii săi prieteni, cunoscutul 
campion norvegian Hyalmar Ander
sen, recordman mondial la 10.000 
m. Andersen a suferit de curînd 
un grav accident de automobil, ast
fel că probabil el nu va putea să 
fie prezent alături de Silkov, pe 
gheața lacului de la Misurina.

Dar nu numai schiorii și patina
torii sovietici se pregătesc pentru 
marile întreceri internaționale. In 
unele țări, unde zăpada și frigul 
au venit de pe acum, schiorii și pa
tinatorii își desăvîrșesc pregătirea 
cu toată rîvna. Alții însă trebuie să 
întreprindă lungi călătorii în cău
tarea gheții și zăpezii.

Intr-unui din ziarele de sport din 
Polonia citim următorul titlu: 
„Schior'i polonezi caută zăpada șl 
forma sportivă tn afara granifelor 
țării". Dar înainte de a pleca spre 
Cervinia, coborîtorii și slalomiștii 
polonezi s-au antrenat la Kondra- 
towa. Cercetînd lista celor care vor 
face deplasarea la Cervinia găsim 
numele unor campioni cunoscuți 
ca : Ciaptak, Roj, J. Marusarz, Za- 
ritki, Csarniak și Barbara Grohol- 
ska. O altă știre din R. P. Polonă 
ne anunță că sportivii polonezi vor 
avea în curînd un nou centru spor-* 
tiv de iarnă în localitatea Karpacz,

A Rezultatele etapei a VUI-a a 
campionatului de fotbal al R.P.F. 
Iugoslavia: Steaua roșie - Pro-
leter Osiek 5 — 0. Sarajevo- 
Voevodina Novi Sad O — 0, Za- 
greb-Beogradski S. K. 3—1, Parti- 
zan-Radniciki 2—4; Hajduk Split-Di- 
namo Zagreb 1 — 1. Clasament: 
Steaua roșie 12 p., Radniciki Bel
grad, Partizan Belgrad și Sarajevo 
cîte 11 p.

© Echipa sovietică de fotbal Loko
motiv Moscova Care întreprinde un 
turneu în Indonezia a susținut la 17 
noiembrie cel de al patrulea meci, 
jucînd în compania echipei repre
zentative a Indoneziei în orașul Dja
karta din insula lava.

Intîlnirea a luat sfîrșit cu scorul 
de 9-0 în favoarea moscoviților.

® După o vizită de mai multe zile 
în orașul Tientsin, echipa sovietică 
de fotbal „Zenit” Leningrad a ple
cat la 17 noiembrie spre Șenian. In 
timpul șederii lor la Tientsin fot
baliștii sovietici au susținut două în
tîlniri cu echipa industriei ușoare și 
cu cea a feroviarilor chinezi, obținînd 
victoria cu scorurile de 3-0 și res
pectiv 8-9.

ne pistele de gheață, 
de hochei!
cuprinzînd un stadion de iarnă care 
însă vara va putea fi folosit ca te
ren de fotbal avînd împrejurul său 
terenuri de volei, baschet și pistă 
de alergări.

Să răsfoim acum ziarele ceho
slovace. Odată cu începerea activi
tății la schi și la hochei, rubricile 
acestor ziare care prezintă activi
tatea din cele două discipline de 
iarnă s-au mărit foarte mult. Co
respondenții ziarelor de la Vysoky 
Tatry anunță : „Reprezentanții noș
tri se antrenează pe zăpadă t" E 
limpede că titlul vorbește de schi
orii cehoslovaci care vor participa 
Ia Jocurile Olimpice de la Cortina. 
Maestrul emerit al sportului Jaros
lav Cardal .inginerul Hlavci, Pro- 
kes, Laurmanova, Fialova, Krasi
lova și toți ceilalți schiori ceho
slovaci se pregătesc pe o zăpadă 
care are de acum 50 centimetri I 

Dar să ne continuăm călătoria 
printre schiorii, patinatorii și ho- 
cheiștii din alte țări .In Anglia, 
de pildă, se află în zilele acestea 
hocneiștii cehoslovaci care vor sus
ține mai multe întîlniri. iar Fede
rația norvegiană de hochei a anun
țat că sportivii cehoslovaci se vor 
deplasa în țara de pe țărmul Mării 
Nordului în luna decembrie. La 
Southampton, echipa de hochei a 
Suediei a învins „Southampton 
Vikins" cu 13—3.

In Finlanda, un lot extrem de nu
meros de schiori se pregătește în 
vederea J. O. Din echipa care se va 
deplasa la Cortina va lipsi însă un 
campion și recordman renumit. Zia
rele au anunțat că Tauno Luiro a 
murit de curînd în sanatoriul de la 
Rovaniemi. Luiro a fost bolnav de 
diabet, dar Federația finlandeză a 
aflat aceasta numai după moartea 
lui. Chiar în ziua în care record
manul celor 139 metri la săritura 
de pe trambulină decedase, în satul 
în care se născuse a sosit o me
dalie de merit oferită de această fe
derație. In schimb Luiro n-a primit 
nici un ajutor.

Schiorii din Germania occiden
tală au început și ei de mult timp 
pregătirile pentru J. O. La 6 noiem
brie ei au fost reuniți într-un nou 
cantonament la Zugspitze. Printre 
schioare se află Buchner, Fischer, 
Eva Lanig, Ossi Reichert, Glaser 
Franke, Sonja Sperl și Hannelore 
Basler.

De curînd a sosit la Cortina 
D’Ampezzo expertul tehnic al Fe
derației Internaționale de Schi pen
tru problemele de fond. Siggc 
Bergman, care nu este altul decît 
președintele Federației suedeze de 
schi. Acesta a venit să cerceteze 
starea în care se prezintă pîrtiile 
de fond, ținînd seama că la reu
niunea Comitetului pentru proble
mele de fond ale Federației Inter
naționale de Schi ținută la Mon
treux în mai 1955, delegatul fin
landez a criticat profilul ultimilor 
4 kilometri ai pîrtiei pentru proba 
de 15 kilometri. Delegatul finlandez 
arătase că partea aceasta a pîrtiei 
era mult prea înclinată. Sigge 
Bergman, cercetînd pîrtia a consta
tat că afirmația delegatului finlan
dez nu era exactă. In general Sigge 
Bergman a vorbit în termeni elo- 
gioși despre pîrtiile de fond, ară- 
tînd că ele sînt bine alese și vor 
putea face o selecție justă a parti- 
cipanților la aceste probe.

In sfîrșit, Federația norvegiană 
de hochei pe gheață a anunțat că 
va cere organizarea campionatelor 
mondiale de hochei în anul 1959. A- 
ceasta deoarece tot atunci se vor 
aniversa 25 ani de la întemeierea 
Federației de hochei a Norvegiei și 
că astfel acest eveniment ar putea 
fi sărbătorit într-un cadru mult mai 
larg.

La Pekin a început 
un mare concurs internațional 

de tir
PEKIN 18 (Agerpres). — TASS 

transmite: La 17 noiembrie a a- 
vut loc la Pekin festivitatea de 
deschidere a concursului internațio
nal de tir la Tare participă trăgători 
de frunte din U.R.S.S., R.P. Polo
nă, R. Cehoslovacă, R.P.R. R.P. 
Bulgaria, R.P.D. Coreeană, R.P. 
Mongolă și R.P. Chineză.

După defilarea particjpanțiior șl 
tradiționalul schimb de fanioane 
au început întreceri demonstrative 
la arma liberă calibru redus, armă 
militară și pistol viteză. Maestrul 
emerit al sportului Boris Pereberin 
(U.R.S.S.) a realizat la proba de 
srmă militară de la 300 m., poziția 
ru'cat, 192 puncte din 200 posibile.
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