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• Primele clarificări... au complicat situația in clasamentul câmpiei î
natului R.P.R. de șah (pag. 4-a)

• Victoria echipei noastre feminine asupra celei a R. P. Ungare, rezul
tat al unei munci perseverente (pag. 4-a)
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(pag. 5-a)

• Reprezentantele categoriei B Intllnesc pe cele ale categoriei A In
sferturile de finală ale Cupei R.P.R. (pag. 5-a)

; ♦ Clasamentele definitive ale campionatelor Categoriilor A și B la 
rugbi (<pag. 6-a)

e Gwardia susține astăseară o nouă Inttlnire în sala Dinamo
(pag. 8-a)
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Să angrenăm tineretul de la sate N I C A TC O M U
în practicarea sporturilor de iarnă

PE ALOCURI iarna a început 
să-și aștearnă covorul de nea 

peste orașe și sate, peste ogoare și 
cîmpii. Ca și în anii trecuți, vom 
vedea din nou sute de tineri țărani 
muncitori pornind pe schiuri sa stră
bată întinderile albe, să coboare 
pantele înzăpezite.

In sălile bine încălzite ale cămi
nelor culturale, partidele de șah se 
vor prelungi pînă seara tîrziu, iar 
pe cei mici îi vom îi.tîlni iarăși pe 
d^rdeluș, conducîndu-și săniuțele cu 
adevărată măiestrie.

Iarna reprezintă și pentru spor
tivii de la sate un anotimp plin de 
bucuria pe care ți-o dăruiesc fru
moasele întreceri sportive. In anul 
trecut s-au numărat cu sutele de 
mii tinerii țărani muncitori care 
s-au întrecut în cadrul Spartachi- 
adei de iarnă a satelor. In raioane 
ca Bacău, R. Vîlcea, Sibiu, Vatra 
Dorne:, etc. iarna nu i-a găsit ne
pregătiți pe sportivii de la sate, 
încă de mult ei își migăliseră cu 
grijă și dragoste schiuri făcute din 
lemnul cel mai tare, patine care 
chiar dacă nu aveau lucirile niche
lului, te duceau cu iuțeala fulge
rului pe întinderile înghețate, să
niuțe și piese de șah. Și, odată ve
nită iarna, întreg acest utilaj a fost 
pus „în funcțiune”, iar la întrece
rile sportive ale asociației Recolta 
participau mii și mii de tineri.

In iarna aceasta, la sate, numă
rul iubitorilor sporturilor de sezon 
va fi cu mult mai mare, pentru că 
sînt cu miile cei care, luînd parte 
ca simpli spectatori la întrecerile 
de schi, săniuțe, sănii trase de cai, 
patinaj sau șah din anul trecut, au 
luat hotărîrea ca acum să vină în 
rîndurile sportivilor, în rîndurile 
primilcr participant la întrecerile 
sportive sătești de iarnă. Firește, 
în asemenea condiții, pregătirile 
trebuie să fie și mai ample decît 
anul trecut, materialele mai multe 
și mai bune, organizarea mai 
eficace. Colectivele sportive sătești, 
organe care de la înființarea lor 
și pînă azi au acumulat o oarecare 
experiență, trebuie să facă încă de 
pe acum pregătirile necesare. Cu 
ajutorul organizațiilor U.T.M., că
minelor culturale și corpului didac
tic, folosind din plin sprijinul sfa
turilor populare și munca instruc
torilor sportivi obștești, consiliile 
colectivelor Recolta au datoria de 
a asigura, pe măsura posibilităților 
financiare, echipamentul de iarnă 
necesar, de’ a stimula și organiza 
confecționarea de echipament și ma
teriale din resurse locale, de a in
strui cît mai mulți tineri și tinere 
în problemele teoretice ale sportu
rilor de iarnă. In acest fel au în
ceput să muncească unele colective 
sportive ca Recolta Valea Teancu
lui (reg. Ploești), Gurghiu (raionul 
Reghin), Valea Strîmbă (raionul 
Gheorghieni), Bilbor (raionul Topli- 
ța), etc. La Valea Teancului de 
pildă, colectivul sportiv a organizat 
o „clacă" în care au fost reparate și 
puse la punct atît echipamentele

Viena, Belgrad, Milano, Paris, 
Rostock, Pekin, iată cîteva din ma
rile orașe ale lumii în care au po
posit în ultimul timp delegații ale 
sportivilor romîni.

Peste tot pe unde au trecut solii 
sportului romînesc, tara noastră a 
cîștigat noi și noi prieteni.

Astfel, nu de mult, fruntașii te
nisului de masă au „trecut” peste 
toți adversarii întîlniți în Austria, 
R.P.F. Jugoslavia, Italia. Campioa
na mondială Angelica Rozeanu 
imaestra emerită a sportului Ella 
Zeller, maeștrii sportului Matei 
Ganiner, Tiberiu Hamasztosi, Paul 
Pesch au entuziasmat un public 
^cunoscător prin înalta măiestrie la 
>care au ajuns.

... In sala Gouberfin, așa cum 
iemarcă Andre Chaillot redactor la 
v.Miroir Sprint", un număr record 
de spectatori au aplaudat victoria 

sportive de vară — care urmează 
să fie ptise la păstrare — cît și 
cele de iarnă. Schiurile existente 
au fost revizuite, au fost pregătite 
din vreme felurite ceruri, iar maga
zia colectivului s-a îmbogățit cu 5 
perechi de patine și 6 jocuri de șah 
confecționate cu mijloace proprii. 
Pînă una alta, tinerii membri ai 
colectivului din Valea Teancului au 
fost angrenați într-un concurs de 
șah și unul de dezlegări de pro
bleme la șah. Unindu-și eforturile, 
consiliul colectivului, împreună cu 
profesorul Steiian Dumitrescu, di
rectorul căminului cultural, Vasile 
Untaru și Virgil Nicolae, respon
sabilul cultural-sportiv din biroul 
organizației de bază U .T. M., au 
contribuit la punerea la punct a 
echipamentului și materialelor și au 
inițiat lăudabila acțiune de a con
strui o trambulină de schi.

Colectivele Recolta sînt pregătite 
pentru o bogată activitate sportivă. 
Indiferent dacă ninge sau nu, acti
vitatea la sală se va putea desfășura 
cu toată intensitatea, fără a nece
sita neapărat săli modern utilate 
sau deosebit de spațioase. In sala 
căminului cultural se pot practica 
și aite sporturi, în afară de șah: 
trîntă, tenis de masă, haltere, gim
nastică, sau, acolo unde există sec
țiile respective, lupte și char box.

In aer l'ber se pot practica și 
alte sporturi, în afară de schi, pa
tinaj și săbiuțe. Dacă nu va cădea <■ 
zăpadă, este recomandabilă iniția
tiva tinerilor din regiunea Con
stanța, care au dus în iarna tre
cută o vie activitate atletică. Mai 
mult decît atît, se pot organiza 
chiar jocuri de fotbal sau crosuri.

In acțiunea de îndrumare și spri
jin a colectivelor sportive sătești, 
consiliile sportive regionale Recolta 
au sarcini deosebit de importante 
acum, în prag de iarnă. Nu este 
vorba doar de amenajarea centre
lor de schi, a pîrtiilor, sau de di
ferite prelucrări la nivelul regiunii. 
Este vorba în primul rînd de o în
drumare practică, de organizarea 
unor active schimburi de experien
ță la nivelul raioanelor, și mai 
ales de activizarea consiliilor raio
nale obștești Recolta, care în unele 
regiuni ca: Iași, Craiova, Stalin, 
Constanța etc., nu au devenit nici 
pe departe organele de îndrumare 
și conducere a activității sportive 
sătești pe plan raional.

Experiența din anii trecuți arată 
dragostea și interesul pe care îl 
manifestă masele de țărani mun
citori față de practicarea sporturi
lor de iarnă. Să îndrumăm just 
acest interes către o bogată acti
vitate competiț onală, către compe
tiții bine organizate, care să cu
prindă un mare număr de sportivt 
Procedând astfel, vom face un nou 
pas înainte pe drumul unei dezvol
tări continue a activității sportive 
la sate.

voleibaliștilor romîni, la sfîrșitul 
întâlnirii cu reprezentativa Fran
ței, care regăsindu-și cea mai bună 
formă a făcut clipe grele... vice- 
campionilor europeni. (N.R. La re
centele campionate europene des
fășurate la București echipa R.P.R. 
s-a clasat pe locul 2).

...La Rostock, cel mal mare oraș 
din landul Mecklenburg, evoluția 
înotătorilor și jucătorilor noș
tri de poto pe apă a fost de 
asemenea încununată de succes.

La propunerea Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn și a Consiliului de Miniștri, 
Prezidiul Marji Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romîne a decretat:

1. — Reducerea duratei serviciului militar activ 
de la 3 ani la 2 ani pentru militarii în termen din 
Forțele Armate, Trupele M.A.I. și unitățile de con
strucții.

Se exceptează militarii din Forțele aeriene milita-

re, Trupele apărării antiaeriene a țării șt Trupelțr 
de*  grăniceri, pentru care durata serviciului militai*  
rămîne de 3 ani.

2. — Reducerea duratei serviciului militar actî*  
de la 4 la 3 ani pentru militarii în termen dia: 
Forțele maritime militare.

Trecerea la noua durată a serviciului milita? 
activ începe Ia 1 decembrie 1955 și se termină M; 
1 noiembrie 1956.

Galina Vinogradova (U.R.S.S.) 
a stabilit un nou record mondial 

la săritura in lungime
TBILISI (Ager pres). — TASS 

transmite: La 18 noiembrie, pe 
stadiombl Dinamo din Tbilisi, a- 
tleta sovietică Galina Vinogradova 
a doborît recordul mondial la sări
tura în lungime, realizînd perfor
manța de 6,31 m. Vechiul record 
mondial omologat era de 6,28 tn. 
și fusese stabilit în 1954 la Sydney 
(Australia) de atleta Yvette Willi
ams din Noua Zeelandă.

Galina Vinogradova, noua recond- 
mainiă a lumii, are vîrsta de 23 an.i 
și este studentă la Institutul pe-

Galina Vinogradova

dagogic din Leningrad. La campi
onatele U.R.S.S. a participat pen
tru prima oară în anul 1952 și a 
obținut rezultatul de 5,97 m. De 
atunci Vinogradova și-a îmbunătă
țit necontenit stilul și tehnica, rea
lizînd performanțe tot mai bune. 
Anul acesta, în cadrul concursuri
lor Festivalului de la Varșovia a 
stabilit un nou record al Europei 
sărind 6,27 m. pentru ca o lună 
mai tîrziu cu prilejul întîlniriii 
U.R.S.S. — Anglia să egaleze re
cordul mondial deținut de Willi
ams, iar acum la Tbilisi să-l în
treacă cu 3 cm.

Cele 2000 de locuri ale elegantului 
bazin, recent construit, s-au dove
dit insuficiente fată de marele 
număr de spectatori dornici să a- 
siste la întîlnirea de natafie R.D.G.- 
R.P.R., spectatori cărora piniâ la 
urmă nu le-a rămas dec® să urmiă- 
rească această întrecere sfportivă 
Ia... aparatele de televiziune. Aid 
la Rostock, la numai două săptă- 
mîni după întîlnirea de natație 
R.P.R. — R. Cehoslovacă, înotă
torii romîni au reuști noi perfor
mante de yaloare mondială. Aîe-.

întreceri sportive organizate in toate colțurile țării
In întreaga țară sînt organizate 

numeroase competiții sportive în 
cinstea celui de al doilea Congres 
al Partidului. Tineri și tinere par
ticipă cu entuziasm la aceste în
treceri, iar cei care le organizează 
se bucură că numărul compețitorilor 
crește neîncetat. Aceste întreceri 
sînt un minunat mijloc pentru popu
larizarea diferitelor, discipline spor
tive, iar de multe ori performan
țele realizate dovedesc nivelul me
reu crescînd al sportului din țara 
noastră.

Astfel, corespondentul nostru <3. 
Gruia ne dă amănunte interesante 
despre inițiativa comitetelor pen
tru cultură fizică și sport din Me
diaș și Sighișoara care au organjzaf 
în cinstea Congresului o mare com
petiție polisportivă la care au luat 
parte un însemnat număr de tineri 
și tinere din cele două centre. 160 
de sportivi s-au întrecut în jocuri 
de handbal și volei, în concursuri 
de popice și tir, la șah și tenis de 
masă. La 7 Noiembrie, tinerii par
ticipant la întrecere s-au întilnit 
la Sighișoara, pentru ca la 13 no
iembrie să-și dispute întîietatea Ia 
Mediaș. Printre cei care au concu
rat cu acest prilej fee aflau popi
carul Victor Felsegy, muncitor 
fruntaș la întreprinderea „Partiza
nul păcii" d'n Mediaș, trăgătorul 
Virgil Borcoman de la fabrica ,,8 
Mai" din Mediaș, handbalista Kuini- 
gunde Juga, muncitoare la uzinele 
„Vasia Vasilescu" ș.a.

Iată cîteva rezultate tehnice în
registrate cu acest prilej: la Sighi
șoara — volei fete: Sigh șoara — 
Mediaș 3—0, băieți: Sighișoara — 
Mediaș 3—0; handbal fete : Sighi
șoara — Mediaș 6—2 (3—1), bă
ieți : Mediaș — Sighișoara 7—3 
(3—1); popice băieți: Sighișoara 
2441 — Mediaș 2221 ; tenis de ma
să băieți: Sighișoara a cîștigat cu 
16—9, iar la șah Sighișoara — Me
diaș 5—1. La Mediaș s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
volei fete: Sighișoara — Me
diaș 3—0, băieți: Mediaș — Si
ghișoara 3—2; handbal fete : Si
ghișoara — Mediaș 5—3 (4—1) ; 
băieți: Mediaș — Sighișoara 8—6 

xandru Popescu l-a întrecut pe 
fostul recordman mondial al pro
bei de 400 m. mixt individual, Al
fred Spengler (R.D.G.). Luînd star
tul în proba de 200 m. fluture, 
Alex. Popescu a înotat distanța în 
2:28,9! Nou record al R.P.R. și una 
din cele mai bune performanțe 
mondiale. Un alt reprezentant al 
nostru, Iosif Novac, înotătorul nos
tru de viteză Nr. I, a reușit să co
boare la capătul probei de 100 m. 
liber cu 7/10 de secundă sub 59 
de secunde, vechiul record R.P.R. 
t..un rezultat la care ar dori să a- 
jungă multi specialiști al acestei 
probe.

★
Dar toate aceste remarcabile re

zultate obținute de către sportivii 
noștri pot fi înțelese într-un singur

Continuare. Jn PPg- d 7~a).

(4—5); popice fete: Mediaș 520—4 
Sighișoara 312, băieți: Mediaș 2344 
— Sighișoara 2325; la tir echipa 
orașului Mediaș a întrecut Sighi
șoara cu 1180 p. față de 780. In 
întrecerile de șah au învins spor
tivii din Mediaș cu 5—3, iar la te
nis de masă cei din' Sighișoara cu 
13-12.

Și la Brăila se organizează o 
frumoasă competiție polisportivă, 
Corespondentul nostru V. Varga, 
ne anunță că membrii colectivului 
sportiv Metalul Industria Sîr- 

mei au hotărît să organizeze această 
întrecere dotînd-o cu „Cupa 23 de
cembrie". întrecerea se desfășoară 
la fotbal, șah și tenis de masă.

O competiție asemănătoare este 
organizată zilele acestea în raio
nul Caracal. Tinerii din acest ra
ion vor lua parte la concursuri de 
atletism, tir, șah, gimnastică și te
nis de masă. Corespondentul nos
tru Alexandru Duță ne anunță că 
această întrecere se bucură de un 
interes deosebit, numărul particu 
panțiior fiind foarte mare.

De la Gisnădie ne vine vestea u- 
nui concură de alpinism organizai 
pentru începători și avansați. La a- 
ceastă întrecere au luat parte 9 
fete și 19 băieți. Ajutați de alpi
nistul’ Severin Șerban, instructor al 
colectivului FI. roșie din Cisnădie 
și de Toma Boerescu, antrenor at 
colectivului FI. roșie din Sibiu, 
tinerii participant la concurs au 
străbătut un traseu dificil „Stînca 
Cisnădioara". Dintre aceștia s-au 
evidențiat la fete Ingrid Petr ko, 
clasată pe primul foc, Hani Koln- 
vrat și Maria Babu, iar la băieți» 
Breit Honu și Tatian Severin, toi 
din colectivul Fl. roșie Cisnăd e. 
8-a organizat în același timp și un 
concurs pentru avansați, în care 
s-au impus membrii colectivului Fi. 
roșie din Sibiu. Trebuie remarcat' 
in special activitatea celor doi an
trenori, Severin Șerban și Toma 
Boerescu.

„Tîrgul Darabanilor a cunoscut 
de curînd un freamăt deosebit" tie 
scrie corespondentul M. Crișan <lu« 
Dorohoi. „Zeci de căruțe se opreau 
în fața sediului comitetului ratonai 
C.F.S. din ele coborînd tineri săturU 
și sătence din comunele Miorcari, 
Rădăuți, Crăniceni, Hudești și Mi-’ 
Ieanca". Aceștia, veniseră să parte? 
cipe la competiții sportive organ!-' 
zate în cinstea celui de at doilea 
Congres al Partidului, la voki, 
gimnastică, trîntă, atletism și fot
bal. S-au evidențiat în mod deose-î 
bit copiii colectiviștilor Pascaru, 
Dreavăn, Gurineu din comuna Ră-j 
dătiți care au evoluat în echipa de 
gimnastică. Iată rezultatele înregis
trate : gimnastică fete: Recolta 
Darabani; băieți: Recolta Miercam; 
volei băieți: Recolta Miercani ț la 
trîntă au învins Dumitru Marțin 
din Hudești și Ilie Asandeî din 
Crăniceni» .



„Doar e absolvent al Institutului!"
...Conduce activitatea sportivă ca 

tnuită pricepere și îndeminare !... 
A inițiat amenajarea unui frumos 
tern de baschet!... Cu ajutorul 
său au fost mobilizafi peste 180 ti
neri in întrecerile pentru cucerirea 
insignei G.M.A.l...

Și, oamenii îți vorbesc despre 
•noi victorii ale harnicului activist 
:sportiv, profesor de educație fizi- 
,că... De cele mai multe ori> ei îți 
repun cu mîndrie: „Se cunoaște că-i 
(absolvent al I.C.F."

Intr-adevăr, majoritate^ absol
venților Institutului de Cultură Fi- 
:zică se bucură de multă prețuire și 
• dragoste din partea sportivilor.

...Despre loan Fesnic, profesor de 
educație fizică la școala medie de 
băieți nr. 2 din Gherla, nu vei auzi 
dccît lucruri frumoase. Cei peste 
500 de elevi se mîndresc cu pro
fesorul lor, proaspăt absolvent al
I.C.F.-ului,  un tînăr cu multă pu
tere de muncă. El s-a preocupat de 
amenajarea sălii de gimnastică, de 
sprijinirea colectivelor sportive să
tești din vecinătate, de sporirea e- 
chipamentului și materialelor spor
tive...

..Doar e absolvent al Institutu
lui!11, primești răspuns atunci cind 
în'rebi cum a reușit profesorul de 
e •uca+ie fizică de la școala maghia
ră din Huedin, tînărul Ernest Ba
lazs. să organizeze intensa activi
tate sportivă din școală. Și. cam 
astfel sînt explicate și succesele 
profesorului de educație fizică lan- 
cu Constantin din Huedin, și cele 
ale profesorilor Anton Biro sau Din- 
că Claudia Tepilovan din Cluj, ale 
lui Vasile Ghenade, metodolog la 
secțiunea de învățământ a sfatului 
populir regional Bacău sau ale 
lui Stelea Palici, responsabil cu 
instruirea sportivă la consiliu' re
gional Dinamo Timișoara.

Firește, sînt numai cîteva exem
ple. Din rînduri'le absolvenților ICF 
s-au ridicat numeroși activiști, pro
fesori de educație fizică, antrenori, 
etc. care, prin munca lor pricepută, 
aduc o prețioasă contribuție 1a dez
voltarea mișcării noastre sportive. 
Analiza muncii sportive în fiecare 

-regiune reliefează activitatea rod- 
mică a absolvenților ICF și. în a-

Spartul în satele Regiunii 
Autonome Maghiare

In ultimii ani, sportul a luat o 
rmare dezvoltare în satele Regiunii 
/Autonome Maghiare, unde asocia
ția sportivă Recolta desfășoară o 
rodnică activitate. Numai în cursul 
ultimelor trei luni au luat ființă 26 
noi colective sportive ale asociației 

“Recolta. In prezent, în Regiunea Au- 
rtonomă Maghiară activează 309 co
lective sportive Recolta, care cu- 
•țrind peste 17.000 membri.

In cadrul asociației Recolta au 
Toc numeroase acțiuni în vederea 
'extinderii și creării de noi baze 
«sportive. Nu de mult Ia Troița, pa
ltonul Tg. Mureș, a fost inaugurat 
run stadion de tip colhoznic, care 
«cuprinde un teren de fotbal, pistă 
■de atletism, teren de volei șl o 
•pistă G.M.A. Stadioane asemănă
toare vor fi amenajate la Valea 
fjQrișulul, raionul Sf. Gheorghe și la 
ÎPorcești și Brîncovenești, raionul 
IReghin. La Valea Strîmbă, raionul 
•Gheorghienî, sînt în curs de ame- 
rnajare o cabană și o trambulină 
Ipentru schi. La Bilbor (raionul To- 
fplîța) a fost amenajată o pîrtie de 
tsehi.
i “Colectivele asociației Recolta duc 

<© muncă susținută pentru dezvolta- 
iraa sportului de masă. Numai în 
trim. III al acestui an un număr de 
3.470 membri ai colectivelor Recol
ta din regiune și-au trecut cu suc- 

>ces normele F.G.M.A. și G.M.A. gr. 
1. La etapa I a Spartachiadei de 
toamnă a satelor, în cinci raioane 
au luat parte 15.199 sportivi, din
tre care — fapt îmbucurător — ce! 
mai mulți au concurat la întrece
rile de atletism. (Agerpres) 

ceastâ direcție, amintim numai fap
tul că în Tg. Mureș absolvenții ICF 
sini aproape întotdeauna eviden- 
țiați pentru rezultatele lor. Astfel, 
Elisabeta Fogorossi (directoare la 
școala sportivă de elevi), Georgeta 
Fiilop (profesoară ide educație fizi
că la IMF), Pauli Zoizin (profesor 
la centrul școlar medical), Zina Bo- 
roș (profesoară de educație fizică 
la școala medie de fete nr. 3) și 
mulți alți*  absolvenți ai Institutului 
de Cultură Fizică s-au dovedit ac
tiviști de nădejde, sprijin prețios 
pentru comitetul orășenesc CFS.

Nu odată, însă, poposind în cîte 
o școală sau la vreun colectiv spor
tiv, în mijlocul sportivilor fruntași 
dintr-o regiune sau la sediul vre
unui comitet CFS, oamenii îți vor
besc altfel despre absolvenții ICF. 
Și, atunci, aștepți zadarnic să-i 
auzi povestindu-ți despre buna pre
gătire a sportivilor pe care absol
venții îi antrenează, despre îndepli
nirea sarcinilor, despre organizarea 
activități» sportive în școli... Da, 
sînt și astfel de tineri absolvenți af 
Institutului care au uitat (mult 
prea repede) frumoasele angaja
mente pe care și le-au luat în ziua 
în care au trecut hotarul anilor de 
studenție, pășind spre șcciliF, co
lectivele, comitetele CFS, spre mun
ca atît de plăcută de îndrumător, 
de activist sportiv. Despre absol
venți ca Marius Luigojan, Wilhelm 
Crișan, (Timișoara), Atila Mada- 
raș, Bela Koos. Vasile Kadar (Re
giunea Autonomă Maghiară), Ilea
na Diaconescu, N. Stroe (Regiunea 
Stalin) putem și vrem însă să au
zim lucruri frumoase. Ei trebuie să 
se hotărască să pună în aplicare 
toate cele învățate în Institut, să 
devie un adevărat exemplu pentru 
ceilalți activiști.

Mulți dintre ei s-au angajat ca 
în cinstea celui de al doilea Con
gres al Partidului să lichideze lip
surile manifestate pînă acum în ac
tivitatea lor și să urmeze exemplul 
celor mai harnici absolvenți ai In
stitutului. Succesele muncii lor se 
vor adăuga prețioaselor daruri pe 
care sportivii patriei noastre le în
chină Congresului Partidului.

In așteptarea iernii...
După ce mai toate colectivele 

sportive Recolta din regiunea Plo- 
ești au avut în vara și toamna a- 
cestui an o rodnică activitate, acum 
ele se pregătesc cu multă grijă 
pentru sezonul de iarnă. Peste tot, 
conducerile colectivelor sportive se 
îngrijesc să procure noi materiale 
sportive, necesare secțiilor pe ra
mură de sport din categoria spor
turilor de iarnă sau de repararea 
echipamentelor și materialelor exis
tente în momentul de față în ma
gaziile colectivelor respective. Un 
aport deosebit la realizarea acestor 
obiective aduc instructorii sportivi 
voluntari. Avînd sprijinul membri
lor din secțiile respective ei se ocu
pă de repararea și punerea la punct 
a echipamentelor și materialelor 
sportive, folosind posibilitățile lo
cale. Am putea spune că de cîțiva 
ani încoace a intrat în obiceiul că
minelor culturale să se ocupe în 
aceasta perioadă de amenajarea să
lilor de șah, de confecționarea a 
noi garnituri de șah necesare acti
vității din lunile de lamă. In cele 
mai multe sate și comune din re
giunea Ploești, o permanentă grijă 
față de activitatea sportivă de iar
nă dovedesc și sfaturile populare 
comunale. Toate aceste succese ale 
activității sportive în satele și co
munele regiunii Ploești se datoresc, 
în mare măsură, și muncii de în
drumare și control dusă zi de zi, 
pînă în cele mai îndepărtate co
lective sportive, de către activiștii 
consiliului sportiv regional Recolta 
Ploești.

Cu cîteva luni în urmă, Ia cen
trele de comună din regiunea Plo

Noul stadion...
Joia e z> de tîrg la Beiuș! Din

spre Pietroasa și Dumbrăveni, sau 
chiar de mai departe, de la Răbă- 
gani și Forau, se revarsă aci un 
fluviu neînti*rupt  de oameni, care 
vin să-și desfacă surplusurile de 
produse. De aceea, în această zi, 
se poate ajunge la Beiuș cu mai 
multă ușurință, chiar și fără ajutor 
rul mijloacelor moderne de trans
port, mai ales că, uneori, trenurile 
de pe linia Vașcău-Oradea și Ora- 
dea-Vașcău circulă cu viteza „mo- 
cănițelor" din regiunile forestiere. 
Poate și aceasta a fost uita din cau
zele care ne-au determinat să por
nim de la Băița spre Beiuș cu „co- 
cia“ lui nea Spătaru din Buntești. 
Gîtnd să intrăm în oraș, tovarășul 
meu de drumeție și-a oprit telegarii 
pentru a le astîmpăra setea. A fost 
însă o haltă binevenită. In fața 
noastră se profila silueta elegantă 
a unui portal asemenea celor întâl
nite atît de des la stadioanele noas
tre moderne. Am bănuit de îndată 
că trebuie să fie vorba despre viito
rul stadion al colectivului sportiv 
Progresul din localiiate, despre 
care auzisem vorbindu-se destul de 
des la comitetul regional C.F.S. O- 
radea.

Nu venisem In mod special pen
tru noua construcție ce capătă din 
zi în zi un tot mai pronunțat con
tur, dar ne-a fost foarte greu să re
zistăm îndemnului de a poposi pen
tru cîteva clipe în mijlocul harnici
lor constructori. Printre ei, doctorul 
Emeric Geza, președintele colecti
vului sportiv Progresul Beiuș, îi 
îmbărbătează mereu: ,,Așa băieți, da_ 
ți-i zor, pentru ca în anul care vine 
să vedem aci cele mai faine între
ceri sportive". Și cuvintele lui în
suflețesc și mai mult zecile de tine
ri și tinere, îneît pînă seara sînt 
dislocați sute și sute de metrî cubi 
de pămînt. In ziua următoare, tere
nul de fotbal, poligonul de tir, po- 
picăria, terenurile de baschet, volei 
și tenis, ca și pista de atletism sau 
bazinul de înot se deslușesc mai 
mult ca ieri...

B. MARICA

ești au avut loc conslătuiri de lu
cru cu un grup de colective spor
tive, în care activiștii consiliului 
sportiv regional Recolta au trasat 
colectivelor sătești sarcini precise 
privind activitatea de iarnă. Sînt 
zeci și zeci de colective sătești care, 
după puțin timp, și-au îndeplinit 
cu cinste sarcinile încredințate. In
tr-un cuvînt, toate aceste colective 
sportive au fost gata pregătite pen
tru sezonul sportiv de iarnă. In 
mod deosebit merită să evidențiem 
în această direcție colectivele Re
colta G.A.S. Bărbulești, Recolta 
Cizlău, Recolta Valea Călugăreas
că, Recolta Obidiți, Recolta Pră- 
jani, etc.

Dar preocupările colectivelor spor
tive sătești din regiunea Ploești nu 
sînt îndreptate în această perioadă 
numai spre pregătirea sezonului de 
iarnă, ci și spre reorganizarea tu
turor secțiilor pe ramură de sport. 
Astfel, colectivele sportive amintite 
mai sus au pregătit încă de pe 
acum dările de seamă, au făcut in
ventarierea materialelor și echipa
mentelor sportive, au pornit la în
scrierea de no! membri.

Tot din îndrumarea consiliului 
sportiv regional Recolta cît și din 
inițiativa unor consilii ale colecti
velor din asociație, în majoritatea 
comunelor din regiunea Ploești vor 
fi organizate în această perioadă 
numeroase competiții sportive în aer 
liber și în sală (schi, săniuțe, șah, 
gimnastică) închinate celui de al 
doilea Congres al Partidului Munci
toresc Romîa.

T. ROIBU

Colectivul sportiv Progresul din Beiuș a hotărit să construiască pe un 
teren viran o importantă bază sportivă. In fotografie, un grup de ti-, 
neri au început primele lucrări de amenajare. De atunci, au mai tre- 

cut însă multe zile...

O inițiativă interesantă
Odată cu venirea iernii, în ma

joritatea disciplinelor sportive acti
vitatea competițională scade în in
tensitate. Este deci -momentul ca 
fiecare comisie pe ramură de sport 
— care constituie feciorul principal 
în dezvoltarea unei discipline spor
tive dintr-o regiune — să-și anali
zeze atent activitatea din cursul 
unui an de muncă, să-și facă un 
bilanț care-i va arăta ce s-a reali
zat, ce a rămas de făcut și Ce se 
poate face în viitor.

Iată însă că de la Tg. Mureș ne 
vine o știre, relatată de corespon
dentul nostru regional, Nerv,a Popa: 
dorind să îmbunătățească munca 
activului său obștesc și să dea unei 
analize caracterul schimbului de 
experiență, comitetul orășenesc 
C.F.S. a organizat o ședință cu 
participarea președinților de comi
sii orășenești pe ramură de sport.

Cît de folositoare poate fi o astfel 
de consfătuire s-a văzut din însăși 
desfășurarea ședinței de la Tg. 
Mureș, din imDortanța problemelor 
luate în discuție. într-un oraș în 
care există mu mai puțin de 13 e- 
chipe de categoria A și B și o dez
voltată activitate sportivă de mase.

Numărul și stilul de muncă al 
membrilor au o mare Importanță în 
desfășurarea activității unci' comi
sii. Și dacă, din acest punct de ve
dere, comisiile de baschet, volei, 
popice și tenis de masă corespund, 
cu totul alta este situația în comi
siile de atletism, box, ciclism, lup
te, șah sau tenis de cîmp, a căror 
activitate nu se desfășoară pe mă
sura necesităților și a posibilităților.

Felul în care știu comisiile să a- 
tragă în muncă pe tehnicienii spe
cialiști în sportul respectiv, în ca
drul subcomisiilor de antrenori, este 
hotărâtor pentru rodnica activitate 
a acestor subcomisii. Și dacă sub
comisiile de antrenori ale comisiilor 
de tenis de cîmp, baschet, atletism, 
sînt departe de a constitui un fac
tor de îndrumare și control în mun
ca antrenorilor, acest fapt se dato- 
rește în egală măsură birourilor 
comisiilor respective, ca și indife
renței cu care unii antrenori (Wil
helm Naghi — atletism, Bela Koos

Tot mai mulți sportivi Ia sate...
Nenumărate sînt astăzi colective

le sportive sătești din țara noastră 
care, bucurîndu-se de sprijinul or
ganelor locale, au reușit să obțină 
în toamna acestui an însemnate 
succese, atît in Spartachiada de 
toamnă a satelor, cît și în crosul 
„Să întâmpinăm 7 Noiembrie".

Aceste succese se datoresc, fără 
îndoială, ș! felului în care au știut 
comitetele regionale și raionale 
C.F.S. să îndrume și să controleze 
consiliile colectivelor sportive să
tești. La o recentă consfătuire de 
lucru, ținută la Ploești cu preșe
dinții comitetelor regionale C.F.S. 
și președinții consiliilor sportive re
gionale Recolta din regiunile 
Stalin, Pitești, Constanța, Ploești și 
București, a reieșit în mod deosebit 
că acolo unde a existat o preocu
pare permanentă față de sarcini, 
rezultatele au fost din cele mai 
bune. Cu această ocazie s-au evi
dențiat în mod deosebit colectivele 

— la baschet etc.) privesc sarcinile 
obștești ce le revin. Aceeași situa
ție există în problema angrenării 
profesorilor de educație fizică,din
tre care unii (Martin Bociardi, Au- ) 
relia Berekmeri, etc.) ajută’ foarte 
puțin la dezvoltarea disciplinei 
sportive în care sînt specializați'. 
Comisiile trebuie să contribuie mai 
activ la mobilizarea cadrelor tehni
ce șî a responsabililor de secții la 
conferințele organizate de cercul 
metodico-științific, în care o serie 
de tehnicieni și medici ca Andrei 
,Kokuts, Al. Papp, A. Camen.ițki, 
Edmund Balogh, Ioan Dargo, Geor
geta Fiilop etc. muncesc cu trage
re de inimă pentru îmbunătățirea 
acțiunii de îndrumare melodico-' 
științifică a procesului de instruire 
sportivă din cadrul colectivelor și ■ 
secțiilor pe ramură de sport.

Unele subcomisii de disciplină șl 
de propagandă și agitație au făcut 
prea puțin pentru educarea sporti
vilor angrenați în activitatea com- 
netițională. Faptul că jucătorii de 
baschet Koos și Fiilop de la Dina
mo au creat nemulțumiri în echipă 
prin atitudinea lor vedetistă, indi
vidualistă, că alți baișclietbaliști 
fruntași, caZoizon și Kadar, au so-' 
cotit că rezolvă problema multilate
ralității prin... participarea !a cam
pionatul orășenesc de fotbal, privîn- 
du-și echipele de aportul lor in
tegral, trebuia de mult să dea de 
gîndit subcomisiilor respective din 
comisia orășenească de baschet.

ScăderEă cantitativă și calitativă 
a activității în unele sporturi (te
nis de masă și popice), atitudinea 
nejustă a directorilor de la fabrica 
de zahăr și de la fabrica de mobile 
„Simo Geza“ față de sportivi de 
valoare republicană precum și multe 
alte probleme interesante și impor
tante au fost discutate de pe pozi
ția unui activ schimb de experiență 
și au fost găsite în comun rezol
vări pentru multe situații care pu
neau in încurcătură unele comisii... 
Sînt probleme și situații care se 
ivesc, desigur, și în alte orașe și re
giuni, nu numai la Tg. Mureș. N-ar 
fi oare bine să încercăm să le rezol
văm, urmînd inițiativa celor din Tg. 
Mureș ?

sportive Recolta din raionul Slati
na, regiunea Pitești, care folosind 
din plin ajutorul Instructorilor spor
tivi voluntari au reușit să mobili
zeze la startul întrecerilor de cros 
și la Spartachiada de toamnă a sa
telor zeci și sute de tineri și tinere 
dintre care foarte mulți au făcut cu 
acest prilej primii pași in sport. In 
majoritatea regiunilor amintite mai 
sus au fost tipărite materiale pro
pagandistice cu privire la cele două 
competiții de masă, materiale care 
au fost trimise la timp în colecti
vele sătești, contribuind în felul 
acesta la angrenarea unui număr 
mare de participanți.

Consfătuirea dc ta Ploești a reu
șit să scoată în evidență și succese
le obținute la sate în toamna aces
tui an în celelalte regiuni. Consi
derăm că este foarte bine să se 
organizeze și pe viitor astfel de 
consfătuiri, deoarece c’e contribuie 
la un bun schimb de experiență, j



FILE DE
La laminoare a intrat schimbul 

ie noapte... Alți muncitori, despre 
>a căror hărnicie vorbesc sutele de 
file din marile albume ale gazetei 
de perete a întreprinderii „Boleslaw 
Bierut“ preiau munca de trefilare și 
laminare...

E tîrziu... Dar în biroul norma- 
torilor lumina stăruie încă. „Re
dactorii", cum îi numesc cu mîndrie 
laminoriștii pe cei din comitetul 
de redacție al gazetei de perete 
„Lupta noastră", lucrează ia cel 
de al doi'.ea număr pe luna în curs. 
După cum au făgăduit, ei vo>r a- 
pare în ctastea Congresului Par
tidului cu un număr în plus, așa 
că acum se găsesc în plină acti
vitate. In idupă-amiaza aceasta, Ion 
Ologobi, șeful serviciului de or
ganizare a muncii a convocat tot 
comitetul redacțional. Fiecare a 
primit cite o isarcimă: Capoianu 
va prelucra materialele corespon
denților voluntari ai gazetei, la- 
minoristul Sofronie Perevezov va 
scrie un articol despre succesele 
cu care muncitorii uzinei din car
tierul Străulești întîmpină cel de 
'al doilea Congres a! Partidului, 
iar proiectantul Nicu Popa, cel 
mai talentat desenator, a devenit... 
caricaturist. De fapt, el deține 
„funcția" aceasta de muilți ani. E- 
forturile tuturor sînt îndreptate câ
ine același scop : dimineață să a- 
pară cel de al doilea număr al 
gazetei 1

...Să lăsăm comitetul de redac
ție să-și continue munca iar noi 
să parcurgem, acum, în preajma 
împlinirii unui deceniu de activi
tate a gazetei ,.Lupta noastră", fi
lele celor cinci albume, de proporții 
puțin obișnuite. Fiecare număr al 
gazetei «este păstrat aici, ca un 
obiect de preț. Articolele scrise de 
muncitori... chemări ia întrecere... 
materiale care vorbesc de viața și 
munca lor. Despre toate problemele 
ce-i frământă au scris ale] munci
torii. Și zi de zi numărul lor a 
crescut, pentru ca azi peste 70 de 
tineri și vîrstnici să colaboreze la 
gazeta de perete. N-au lipsit, bine
înțeles, nici materialele legate de 
activitatea sportivă a marelui co
lectiv sportiv

Pregătiri de iarnă in
Colec.ivele sportive din regiunea 

Baia Mare acordă o atenție deose
bită pregătirilor în vederea sezonu
lui de iarnă. Sporturile specifice 
iernii — schiul, patinajul, săniușul 
— au o veche tradiție în rîndurile 
oamenilor muncii din regiune. Acest 
fapt explică și interesul colective
lor sportive față de reamenajarea 
pîrtiilor de schi, repararea echipa
mentelor sportive necesare sportu
rilor de iarnă sau organizarea încă 

-de pe acum a diferitelor cursuri 
de perfecționare la schi și pati
naj.

La Baia Mare, există în momen
tul de față o școală sportivă de 
tineret cu secție de schi, care, sub 
îndrumarea antrenorului Iosif Co- 
vacs, și-a început cu cîteva săptă- 
mîni în urmă antrenamentele in 

•aer liber, cu participarea regulată 
a 30 de tineri șl tinere.

Prin grija comitetului regional 
C F.S. Baia Mare. în diferite loca
lități din regiune au fost organi
zate numeroase centre de antrena- 

.ment la schi. Corespondentul nos
tru Fr. Biro ne anunță că astfel

Pe urmele materialelor publicate
In ziarul nostru nr. 2705 a fost 

«Criticat colectivul sportiv Metalul 
Oz. de Tractoare din Orașul Stalin 
pentru activitatea sa nesatisfăcă- 
îoare pe linia complexului sportiv
G.M.A.  cît și pentru întrebuințarea 
motocicletelor colectivului în alte 
scopuri. Răspunsul pe care ni-1 tri
mite colectivul sportiv mai sus a- 
mintit arată că critica este justă 
și că aceasta l-a ajutat să înlăture 
lipsurile existente.. Astfel, s-au luat 
măsuri pentru reactivizarea comi
siei de pregătire și examinare 
G.M.A., care să desfășoare în vii
lor o activitate planificată și mult 
țnai rodnică decît pînă acum. De 
Asemenea, s-a luat hotărîrea ca 
tina din motociclete să fie înma
gazinată la colectivul sportiv și 
folosită numai de către secția 
moto. Cea de a doua motocicletă 
va fi reparată în curînd, prin mun
că voluntară, și redată de aseme
nea sportivilor din această disci
plină.

ALBUM...
DE CE AU FOST CRITICAȚI 

IOS'F OROSZ ȘI POP LEONTIN...
Mat -ta ifecare inuinar activi

tatea sportivă a colectivului Me
talul ,,Boleslaw Bierut" este pre
zentă prin materialele scrise de 
sportivii cei mai cunoscuți. In rîn- 
duri simple ei vorbesc despre boga
ta activitate competițională internă, 
precum și despre creșterea număru
lui de membri ai colectivului. Tot 
ei scot în evidență calitățile unora 
dintre aceștia, cer promovarea cu 
curaj a elementelor tinere... Nu lip
sesc însă nici exemplele negative 
ale activității sportive a colectivului. 
Să ne oprim la numărul 200 al gaze
tei... o «dată cam depărtată : 15 ia
nuarie 1955 ! Gazeta a prins în „re
flectorul" ei pe doi dintre cei mai 
curioscuți sportivi ai colectivului : 
popicarii Iosif Orosz, unul din frun
tașii acestui sport în țara noastră, 
și Pop Leontin, fost campion repu
blican. Ultimul, care răspunde de 
arena de popice a colectivului, una 
dintre cete mai bune din Capita
lă, a... aprobat cu de ia sine putere 
închirierea acesteia ca... salon de 
nuntă 1 (bineînțeles că sfatul lui Io
sif Orosz a fost, hotărîtor). Critica 
tovarășilor lor de muncă i-a... ustu
rat mult. Și atît Iosif Orosz cît și 
Pop Leontin au primit sincer aju
torul pe care aceștia l-au oferit.

...Parcurgem alte file... Carica
turistului i-a ,,pozat" de astă-dată 
jucătorul de' volei Cornel Marin. 
Ținuta sa nesportivă a fost redată 
cu multă iscusință. Dar asta s-a 
întîmplat cu multe luni în urmă. Am 
uitat să arătăm că azi Cornel Ma
rin, uinul din cei mai Buni jucători 
ai echipei de volei, s-a... lecuit 
complet I Exemplele sînt felurite... 
subiectele de asemenea. Fie că sînt 
legate de activitatea lor pe terenu
rile de sport, file că vorbesc despre 
inactivitatea și lipsurile lor în mun
că, leacul e același. Iar gazeta de 
perete a uzinei n-a cunoscut insucce
sul ! In cei zece ani de apariție ea 
a cucerit multe distincții, semn al 
fructuoasei activități. Locul I pe ța
ră, în cadrul concursului gazetelor 
de perete, din anul 1951, locul I pe 
Capitală în 1953, iar anul acesta, 
concursul nu s-a terminat, dar 
gazeta de perete „Lupta noastră" 
păstrează tradiția...

PETRE MiHAI

regiunea Baia Mare
de centre vor funcționa anul acesta 
și în localitățile Sighet, Negrești, 
Vișeu, Satu Mare și Baia Mare. 
De asemenea, comisia regională 
de schi și-a propus să organizeze 
un curs de perfecționare rezervat 
arbitrilor de schi

O grijă deosebită manifestă co
mitetul «regional C.F.S. Baia Mare 
și față de reamenajarea și construi
rea de noi baze sportive necesare 
schiului și patinajului. Pîrtia de 
schi de la Mogoșa a fost reame- 
najată, iar pîrtia de coborîre a fost 
prelungită. Cabana de la lacul Bodi 
a fost și ea înzestrată cu cele ne
cesare competițiilor de schi. In a- 
propierea orașului Baia Mare, adică 
pe dealul Florilor, se va construi o 
trambulină pentru sărituri. La a- 
ceastă lucrare un aport deosebit 
va aduce sindicatul Constructorul 
din localitate.

In același timp, comitetele raio
nale C.F.S., cu sprijinul cadrelor 
tehnice de specialitate, se preo
cupă îndeaproape de realizarea pe 
plan local a diferitelor amenajări 
necesare schitului și patinajului.

La rubrica „Lovitura de pedeap
să" din 18 oct. a. c. întitulată 
„Concurs de... răbdare" au fost 
criticate conducerea colectivului 
sportiv Progresul Bîrlad și comi
tetul sindical raional finanțe sfa
turi care nu au returnat cheltuie
lile făcute de șahistul Gh. Pitpinic 
cu ocazia participării sale la semi
finalele campionatului republican 
de șah disputate la Cluj. In răs
punsul pe care ni-1 trimit aceste 
organe se arată că cele relatate 
sînt juste și că asociația Progresul 
a achitat toate drepturile bănești, 
ce-i reveneau sportivului în cauză.

★
De un real folos pentru secțiunea 

de învățămînt a sfatului popular 
al orașului Ploești a fost și mate
rialul critic apărut în ziarul nos
tru nr. 2709, întitulat „Printre ele
vii sportivi din Ploești" în care se 
critica faptul că activitatea spor
tivă a școlilor din oraș nu se bu
cură de sprijin. Analizînd temeinic 
materialul apărut — ne înlormează

CEI DIN
Nu se zbicise încă pămîntul: pete 

mari, albe, păstrau taică semnele 
iernii. In acea vreme, la „Grivița 
Roșie" trecea din om în om che
marea colectivului sportiv: Se pun 
bazele unei echipe de volei !

Printre cei care s-au înscris, a 
fosit și Niccdiae Bălan, un flăcău cît 
muntele, care lucrează la tîmplăria 
atelierelor de vagoane... L-au ur
mat mai apoi prieteni apropiați: Pa- 
nait Melinte, cel care face toată in
stalația electrică a locomotivelor, 
lucrător priceput și vrednic, despre 
care tovarășii și prietenii spun că 
ar cunoaște fizică la fel ca un pro
fesor; Cristea Lazăr, Cornel Anto
nescu și alții. Iar cînd numărul da 
jucători a fost complet, echipa a 
început antrenamentele. Folositoa
re, pline de învățăminte au fost an
trenamentele pentru toți componen- 
ții echipei ceferiste. In curînd, a. 
veau să înceapă jocurile din cam
pionatul raionului Grivița Roșie, iar 
echipa lor era la debutul competi- 
țional...

Deși cea mai tînără, și ca vîrstă 
și ca activitate, echipa ceferiștilor 
de la Grivița Roșie a reușit să cîș- 
tige cea mai însemnată întrecere vo- 
leibalistică a raionului, campionatul 
raional. In barajul pentru campio
natul orășenesc, victoria le-a surîs 
iarăși. Și iată că echipa formată a- 
bia cu șapte luni în urmă, promo
vează în campionatul orășenesc de 
volei...

Competițiile din afara campiona
tului raional, pe care le-a cîștigat 
echipa tinerilor ceferiști și amintim 
ipirtotire eile Spartachiada sin
dicală a asociației Locomoti
va, ca și cea mai recentă dintre ele, 
„Cupa 7 Noiembrie", competiție la 
care au participat echipe mult mai 
experimentate, n-au făcut altceva 
decît să le îmbunătățească palma
resul. Toate acestea i-au bucurat pe 
vechii muncitori ai Griviței Roșii. 
Echipa ai cîștigat prestigiul de care 
se bucură acum tocmai datorită vo
inței și dîrzeniei care caracterizează 
pe fiecare constructor ceferist. „Este 
calitatea cea mai prețioasă a echi
pei noastre", spunea antrenorul Mir
cea Tabacu.

Iată însă că de la finele campio
natului au trecut multe zile. In si
nul echipei s-au produs frămîntări. 
Mulți au început să absenteze ne
motivat de la antrenamente. Și chiar 
unul dintre cei mai talentați și mai 
apropiați sufletește de echipă, Nico- 
lae Bălan, „flăcăul cît muntele" 
care pusese umărul la formarea e- 

secția de învățămînt — au fost 
luate o serie de măsuri menite să 
lichideze lipsurile semnalate. Ast
fel, au fost convocate direcțiunile 
școlilor de băieți nr. 1 și medie 
mixtă nr. 3 împreună cu care s-au 
stabilit vinovății. S-a trecut la ni
velarea terenului sportiv și au fost 
procurate materialele necesare a- 
menajării bazelor sportive la aceste 
școli. In cercul pedagogic al pro
fesorilor de educație fizică s-a luat 
hotărîrea ca toate scutirile de frec
vență de la ora de educație fizică 
penfru motiv de sănătate să fie 
date numai de către cabinetul me- 
dico-sportiv al orașului. Școala 
profesională de ucenici a trecut și 
ea la evacuarea materialului depo
zitat în sala de gimnastică.

De asemenea, secțiunea de învă
țământ a luat măsuri ca profesoa
rele de lucru care ocupau catedre 
de educație fizică să fie repartizate 
la catedrele de specialitate, iar în 
locul lor să fie încadrați profesori 
de educație fizică, cu calificare^

ECHIPA DE VOLEI
chipei, a început să șchiopăteze. De 
unde în partida în care muncea se 
dovedise săritor și foarte sîrguin- 
cios și chiar elaborase singur o 
metodă după care cuiele erau bă
tute într-un timp record, la antre. 
namente numele lui nu mai era au
zit. Au avut loc în echipă discuții 
aprinse. Critica tovărășească l-a a- 
jutat și pe vrednicul tîmplar. La ul
tima dintre ședințe a participat șl 
Alexandru Sincan, unul din jucă 
torii de bază ai echipei. Chiar în 
seara aceea, prietenul cel mai a. 
propiat al lui Nicolae Bălan, avea 
să plece în oștire ca să-și îndepli - 
nească datoria de tînăr cetățean al 
patriei: stagiul militar. împreună cu 
colegii, „fostul" jucător a fost pe
trecut la gară. Și-au promis să-șl 
scrie, ca să fie ținut la curent cu 
treburile secției și mai ales cu re
zultatele pe care echipa avea să le

CONCURS HIPIC LA CRAIOVA
De curînd a avut Ioc pe hipodro

mul special amenajat in Parcul Po
porului din Craiova, un concurs 
hipic la care au luat parte tun nu
măr de 67 concurenți, colectiviști 
și țărani muncitori membri ai co
lectivelor sportive Recolta din ra
ioanele Amaradia, Băilești, Calafat, 
Corabia, Caracal, Filiași. Gura Jiu
lui, Vîmju Mare, Segarcea, Strehaia, 
Tg. Jiu și Craiova. Concursul s-a 
bucurat de mult succes, U între
ceri asistînd 2.000 spectatori. Iată 
rezultatele înregistrate:

Luptătorii noștri se pregătesc
La sfirșitul acestei săptămini, 

mai precis sîmbătă, sala Floreasca 
va găzdui o nouă întrecere Interna
țională : întîlnirea dintre reprezen
tativele de lupte ale Republicii 
Populare Romîne și R. F. Ger
mane.

In vederea acestei întîlniri a 
fost selecționat un lot alcătuit din 
cei mai în formă luptători ai noș
tri, sarcina antrenorilor fiind — 
în această privință — ușurată de 
formula campionatului pe echipe. 
Intr-adevăr, întrecerile din cadrul 
campionatului au constituit, mai 
mult ca oricînd, un just criteriu 
de selecționare. In lot au fost che
mați, alături de sportivi cu expe
riență ca M. Bektșica, Fr. Hor
vath, D. Cuc, D. Pîrvulescu, I. Po
pescu, M. Schultz, L. Bujor, O. 
Forai și alții, tineri ca Gh. Po- 
povici, V. Micula, Gh. Dumitru 
etc.

Lotul și-a început pregătirile 
imediat după terminarea campio
natului. S-a vădit mai ales „pof
ta" de luptă a tuturor, de la „me
zinul" lotului, I. Cernea (care pro
babil nu va putea fi utilizat din 
cauza unui accident suferit înainte 
de ultima etapă) și pînă la „vete
ranul" O. Forai, care, la cei 34 ani 
ai săi, arată o formă ce i-a dat de 
gîndit celuilalt ..greu" al nostru, 
Gh. Martan. Se pare, astfel, că 
problema titularului la categoria 

obțină în categoria superioară în 
care promovase. Și-au strîns cu 
căldură mîinile, iar în ultima clipă 
prietenii șî-au spus ultimele cuvin
te: „Vezâ, nu uita, țîne-te de treabă,
l-a  dojenit Alexandru Șincan, echipa 
are nevoie de tine 1“ Bălan n-a răs
puns. Hotărîrea cu care l-a privit 
pe prietenul său, strîngerea de mt- 
nă, au spus multe.

...Și, într-adevăr, peste intima» d- 
teva zile, în secția tîmplărie — va
goane, numele lui Nicolae Bălan 
era rostit alături de ale celorlalți 
tîmplari din partidă, care reușiseră 
să repare înainte de termen, în cin
stea Congresului Partidului, două 
vagoane. Iar la antrenamente, an
trenorul a putut să-i acorde fără 
șovăire nota cea mai bună.

Rîndurile acestea îi vor aduce, 
desigur, vești bune lui Șincan...

Proba 1.000 m. atelaje țărănești:
1. Floreia Boțea (raionul Băilești); 
proba 1.000 m. viteză: 1. Marin 
Mitroi (Segarcea) și Ion Bădan 
(Gura Jiului); proba ștafetă 3x500 
m.: 1. Echipa raionului Segarcea,
2. Echipa raionului Tg. Jiu, 3. E- 
chipa Vînju Mare; Proba de trap: 
1. I. Ungureanu (Segarcea). Comiu 
sia de organizare a accdat nume
roase premii concurenților, Iar cîștt- 
gătorii probelor au primit cîte un 
mlnz.
Constantin Moțoc — corespondent

grea — în lipsa lui A. Șuii, indis
ponibil — este pe cale de rezol
vare.

Ultimele pregătiri care vor avea 
loc săptămîna aceasta vor fi edifi
catoare pentru antrenorii lotului 
ea să poată alcătui formațiile ce 
vor susține cele două meciuri con
tractate cu luptătorii germanL 
Menționăm, în această privință, că 
Cel de al doilea meci se va desfă
șura luni 28 noiembrie la Cluj. In: 
orice caz, antrenorii sînt mulțu
miți de felul cum se prezintă, în 
general, cei selecționați și speră 
într-o bună comportare a sportivi
lor noștri. Echipa R.P.R. — pen
tru prima întîlnire, va fi alcătuită 
după antrenamentul la saltea, care 
va avea loc miercuri.

Interesant este că unii dintre 
luptătorii noștri care s-au mai în- 
tîlnit la campionatele mondiale șt 
la Pola (Iugoslavia) cu luptătorii 
germani, cunoscînd stilul de luptă 
al acestora, se pregătesc cu grijă 
pentru a preîntâmpina orice sur
priză. Cu toții vor să reediteze 
frumoasele rezultate de la Pola, 
unde majoritatea luptătorilor din 
echipa Dinamo au obținut frumoa
se succese în fața oaspeților noș
tri de sîmbătă.
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gleață, 
in aceaslă iarnă...

" Treptat, sporturile de vară își 
încetează activitatea. Atleții, rug
bist», handbaliștii și-au terminat 

•competițiile, basclietbaliștii și boxe
rii au intrat, în sailă, înotătorii și j 
jucătorii de polo își continuă acti
vitatea la bazinul acoperit. Gîndu- 

irile iubitorilor de sport se îndreap
tă acum spre săptămânile și lunite 
apropiate, spre activitatea sporturi
lor de iarnă. Și fără îndoială că ho
cheiul pe gheață, una din cele mai 
populare și mai spectaculoase dis
cipline sportive de iarnă, stă pe un 
prim plan în preocupările acestora. 
i<3e activitate de hochei pe gheață 
|vom avea în iarna aceasta? Iată 
'întrebarea la care vom răspunde în 
aceste rlnduri.

Competiția cea mai importantă a 
■sezonului va fi campionatul repu
blican pe 1956 (categoria A). La în. 
trecerile categoriei A vor lua parte 
cele șase echipe, care au participat 
și în anul trecut, plus cele două pro
movate. Prin urmare, o categorie 
A cu 8 echipe și anume: CQA, A- 
vîntul Miercurea Cine, Știința Cluj, 
Metalul Steagul roșu Orașul Stalin, 
Dinamo Tg. Mureș, Voința Bucu
rești (care va trece, probabil la 
Cluj), Progresul Gheorghieni și Fla
mura roșie Sighișoara. Campiona
tul se va desfășura astfel: cele 8 
echipe vor fi împărțite în două serii 
a cîte 4 echipe, care se vor întîlni 
într-un turneu numai tur urmînd ca 
primele două clasate din fiecare se
rie să se întîlnească într-un turneu 
final tur-retur, pentru desemnarea 
ech’pei campioane și a ocupantelor 
locurilor 2—4. Echipele clasate pe 
locurile 3—4 în serii.se vor întîlni 
și ele într-un turneu numai tur, 
pentru desemnarea locurilor 5—8. 
Echipa clasată pe locul 8 va retro
grada. împărțirea echipelor în cele • 
două serii se va face de către corni- ' 
sia centrală, prin tragere la sorți, 
întrecerile se vor desfășura în două 
centre, în același timp.

Categoria B va angrena 8 echipe 
și anume: Progresul Miercurea 
Ciuc, Constructorul Tg. Mureș, Fla
mura roșie Tg. Mureș, Progresul 
Rădăuți (calificate din seria de cat. 
B de anul trecut de la Miercurea 
Ciuc) și Avîntul Sebeș, Metalul U- 
zinele de Tractoare Orașul Stalin, 
Constructorul Orașul Sta'.in și Pro
gresul Iași (calificate din seria de 
cat B de anul trecut de la Orașul 
Stalin). Categoria B se va desfășura 
într-o singură serie, numai tur. 
Prima clasată va promova în cat- 
A.

Paralel cu aceste competiții se 
Vor desfășura campionatele regio
nale. Comitetele O.F.S. regionale, 
prin comisiile locale de hochei și 
patinaj vor organiza campionate 
regionale de hochei pe gheață, care, 

•se vor disputa numai tur sau tur- 
retur, în funcție de numărul de e- 
chipe participante. Campionatele re- 

.gionale vor fi organizate în urmă
toarele regiuni: R.A.M., reg. Stalin. 
Cluj și București. In cadrul campio
natului regional Cluj vor parti- 

■cipa și echipe din regiunile Hune
doara și Aiad, iar în cadrul campio
natului regiunii București vor par
ticipa și echipele regiunii Gallați. 
Primii clasați în regiuni vor pro
mova în cat. B.

Și acum, cîteva amănunte în le
gătură cu programul. Din păcate, 
la hochei pe gheață programările 
nu se pot face cu prea mult timp 
înainte și nici cu exactitate. Lipsa 
umui patinoar artificial face ca pro
gramul compctițhlor de hochei să fie 
încă la... ,(Cheremul" termometrului! 
Iată, totuși, programările de prin
cipiu :

Jocurile categoriei A sînt prevă
zute pentru 7—11 ianuarie (serii) și 
15—22 ianuarie (turneul final al 
primelor două clasate fn fiecare 
serie). Turneul pentru locurile 5—8: 
12—15 ianuarie. Locul desfășurării: 
București, Orașul Stata, M ier cu- | 
rea Ciuc, în funcție de condițiile 
atmosferice. In ceea ce privește în
trecerile categoriei B, ele sînt pro
gramate pentru începutul lui febru
arie (1 — 10) într-un centru care va 
fi ales între Orașul Stalih, Sighi

șoara, Rădăuți, Miercurea Ciuc.
In vederea apropiatei deschideri a 

•sezonului, cele mai multe echipe fac 
ilntense pregătiri. Bunăoară GGA, 
•echipa noastră campioană, se antre
nează asiduu, pe gheața lacului 
Bîlea. Un lot de 13 jucători, sub 
-conducerea antrenorului AL Flama- 
■ropol, patinează zilnic. După cum 
:ne-a comunicat portarul echipei 
'<JCA, Internaționalul Dorin Dron, 
«are a „coborît" pentru cîteva zile 
în Capitală, antrenamentele din »A- 
«est an de la BUea sîrit mat rod- 
mice decît în anii precedenți. Ghea- 
ța este foarte bună, iar zăpada nu 
fie face prea mari dificultăți vied- 
snicilor hocheiști de la CQA, care au 
.-amenajat la Lacul Bîlea o adevă
rată bază de hochei. (R. U.)

Primele clarificări... au complicat situafia în clasamentul 
campionatului R» P. R. de șah

Lunf, în cadrul campionatului de 
șah al R.P.R. au fost reluate par
tidele care nu se încheiaseră în ul
timele runde. S-au adunat pentru 
âceastă zi un număr considerabil 
de întrerupte: 15. In 5 partide în
să, rezultatul a fost consemnat fă
ră ca adversarii să se fi așezat la 
masa de joc. Samarian a cedat la 
Bălănel iar Rădulescu la Costea. 
Intilnirile Rusenescu-Costea, Brea- 
zu-Drimer și Breazu-Rusenescu 
s-au dat remize. După o rezistență 
scurtă, Crețulescu s-a recunoscut 
învins în partidele cu Rădulescu și 
Gunsberger, îar Seimeanu a cedat la 
Urseanu. Fostul campion al țării a 
înregistrat o înfrîngere și în parti
da cu Ghițescu, în care, pionul tre
cut al negrului susținut de damă, 
s-a arătat mai puternic decît cele 
S piese care luptau să-l oprească.

Aproape 90 de mutări a durat 
partida Halic—Bălănel. Incercînd 
cu orice preț să cîștige, Halic... 
a pierdut un pion, trebuind apoi 
să lupte din greu pentru remiză, 
care a rezultat totuși la mutarea 
88 Reicher, care joacă foarte com- 
binativ și îndrăzneț în acest tur
neu, a sacrificat, după cum se știe, 
în deschiderea partidei sale cu Gi- 
că Alexandrescu un pion. Dar nu 
degeaba reprezentantul „Metalu
lui" este vestit pentru măiestria 
îrr apărare. Gică Alexandrescu a 
respins toate amenințările. Intr-o 
poziție deosebit de grea Reicher a 
demonstrat și calitățile sale de fi
nalist obținînd remiza printr-o in- 
gen.iicas.ă manevră cu regele. Nimic 
mai mult decît remiză n-a putut 
„smulge" dr. Troianescu în între
rupta cu Drimer.

Ciocîltea a reușit (nu fără con

Victoria echipei noastre feminine 
rezultat al unei

asupra celei a R. P. Ungare, 
munci perseverente

Echipa feminină . de gimnastică 
a țării noastre ai obținut cea mai 
valoroasă performanță din ultimii 
ani. Ea a întrecut cu mai mult de 
două pdnete, puternica formație a 
R. P. Ungare, considerată, prin 
prisma performanițeloP obținute —>’ 
a doua echiiipă din lume. Este clar, 
așadar, că victoria reprezentante
lor noastre asupra celor ale Repu
blicii Poțpulare Ungare constituie 
un străluaiit succes, care încutfuu- 
neaiză și răsplătește pe merit 
munca perseverentă a tinerelor 
noastre gimnaste.

Cu prilejul acestei răsunătoare 
victorii, este bine să privim rezul
tatele înregistrate de eohipa noas
tră în uStimid ani în concursurile 
la care au luat parte și gimnastele 
maghiare, pentru a ne da mai bine 
seama de saltul valoric pe care 
l-au făcut reprezentantele noastre. 
Iată cîteva diate edificatoare : 1952: 
Jocurile Olimpice die la Helsinki: 
R.P.U. locul II, R.P.R. locul IX; 
1954 : campionatele mondiale de la 
Roma: R.P.U. locul II, R.P.R. locul 
IV; 1955: întîlnirea prietenească de 
la București; R.P.R. locul I, R.P.U. 
locul II. Aceste date arată că di
ferența de 7 locuri în clasamentul 
ipe țări de la Helsinki, sau de pes
te 20 de puncte de la Roma, a scă
zut treptat, pentru ca acum, la 
București, echipai tării noastre să 
fie aceea care la fiecare aparat a- 
cumulează zecimi de puncte în plus 
și care-și adjudecă victoria după 
cum am mai arătat, cu mai mult de 
două puncte.

Creșterea calitativă a nivelului 
echipei nioastre feminine se dato- 
rește, în primul! rînd, perseverenței 
și tniumcăi conștiincioase depuse de 
gimnaste și de antrenori ca și 
bunei orientării în ce privește îm
prospătarea continuă a lotului nos
tru. O caracteristică a învingătoa- 
relor a fost, de altfel, tinerețea: 
vîrsta medie — 21 de ani. Mai îm
bucurător este faptul că avem acum 
un lot numeros, omogen și că al
cătuirea reprezentativei țării nu mai 
este o ^problemă", întauctt rezer
vele sînt aproape de valoarea titu
larelor. Ne este greu — pe această 
taie — să facem evidențieri pen
tru că, tetr-adevăr, gimnastele noas
tre au contribuit în egală măsură, 
la realizarea acestei frumoase per
formante. fiecare dintre ele. stră- 
dfaindu-se să dea maximum de ran
dament.

Este adevărat că dUn, formația 
R. P. Ungare au lipsit două ele
mente die bază: Agnes KeJeti ȘÎ 
Pereny, dar aceasta nu scade cu 
nimic din frumoasa performanță a 
gimnastelor noastre. In plus, dujpă 
cele discutate cu antrenorii ma
ghiari și romîni, gimnastele ma
ghiare au progresat tp,rea puțin față 
de stadiul în care se găseau la cam
pionatele mondiale desfășurate în 
1954, în contrast cu recentele tor

cursul adversarului) să-și valorifi
ce minimalul avantaj pozițional din 
partida cu Iuliu Szabo. Față de jo
cul slab (în final) al adversaru
lui, Ciocîltea căpătase la mutarea 
62 posibilitatea unei mici combina
ții decisive. In poziția ALB (Sza-, 
bo) Rg3, Tg5, p.g6; NEGRU (Cio
cîltea) Re4, Te6, p.e3, pare foarte 
simplu 65... e2 I 66. Rf2 elD + t 67. 
R:el Rf4+. și cîștigă. Da<r Ciocîltea, 
sub impresia jocului pozițional 
prestat pînâ atunci, n-a observat 
această lovitură de efect Pînă la 
urmă el a reușit totuși să cîștige 
la mutarea 70. Și în finalul de tur
nuri și pioni cu Crețulescu, Szabo 
n-a continuat cel mai bine dînd 
partenerului său posibilitatea să 
obțină remiza mai comod decît se 
aștepta.

Multe ore a durat continuarea 
partidei Gică Alexandrescu—Troia- 
nesett. Negrul (Troianescu! a dat

I. SZABO

învingătoare. Cea maii frumoasă 
impresie a făcut-o tînăra Nagy 
Marfa, clasată, de altfel, pe locul
III și maestra emerită a sportului 
K. Gulyasne care a obținut locul
IV în claisam ental individual com
pus.

După prima zi de întrecere, deși 
echipa țării noastre conducea cu 0,82 
puncte, nu se putea întrevedea încă 
o victorie a gimnastelor noastre 
știind că aparatele „tari" ale concu
rentelor maghiare sînt tocmai cele 
la care avea să se lucreze a doua 
zi: bîrnă și sol. Dar toc
mai la aceste aparate gimnas
tele noastre s-au dovedit a fi 
superioare și diferența acumulată 
în prima zi a crescut la 2,06 punc
te. Atît la bîrnă cît și la sol, exer
cițiile gimnastelor maghiare au fost

• In orașul și în regiunea Cra
iova, turismul a căpătat o mare dez
voltare, oglindită și prin numărul 
crescînd de oameni ai muncii care 
au luat parte anul acesta la ex
cursii : peste 12.000. In ultimul timp 
au cunoscut o mare popularitate 
concursurile de orientare turistică. 
Ultimul s-a desfășurat pe dealul 
Leamna-Bucovăț, la care au parti
cipat 9 echipe feminine. Victoria a 
revenit echipei Progreșul, condusă 
de Constanța Diaconescu. De ase
menea, 5 echipe, plecate în stea de 
la Tr. Severin, Tg. Jiu, Sadu și 
Craiova (2 echipe) se vor întîlni pe 
muntele Păpușa. (V. Andronescu. 
corespondent).
• De curînd, a avut loc un con

curs de orientare turistică la care 
au luat parte mai multe echipe ale 
diferitelor colective sportive din ra

Echipa feminină de gimnastică a R. P. Romîne, care a întrecut re
prezentativa R. P. Ungare. •

(Foto: M. BANUȘ)

în plic cea mai bună mutare, com- 
plicînd pentru alb problema cîș- 
tigului. Totuși, la mutarea 51 Ale
xandrescu a avut ocazia să treacă 
partida într-un final de turnuri și 
pioni teoretic cîștigat. Pe tablă a 
survenit următoarea poziție: ALB 
(Alexandrescu) Rh2, Te8, Nb6, pp. 
a5 e5; NEGRU (Troianescu) 
Rg6, Ta3, Ce3, pp. g7. Manevra 
de cîștig este elementară: 5i.N.:e3! 
T:e3 52. a6 Ta3 53. Ta8 Ta5 (cele 
cîteva șahuri pe care ar putea să le 
dea sînt în folosul albului adueîn- 
du-i regele în centru). 54. a7 și 
înaintarea pionului „e“ nu mai poa
te fi oprită. De exemplu: 54...Rf7 
55.e6+ Re7 56. Tg8 și cîștigă. Ale- 
xamdirescu nu a ales această con
tinuare și la mutarea 59 partida 
a fost întreruptă pentru a doua oa
ră în următoarea poziției: ALB— 
Rg3, Te8, Nb6, pp. a6 și e7; NE
GRU — Rf6, Te2, Cc6, pp. g7, în 
care Troianescu a dat mutarea în 
plic.

Disputarea partidelor întrerupte, 
deși a adus o primă clarificare în 
clasament a complicat și mai mult 
lupta. Szabo a cedat primul loc 
caire este ocupat acctn ide Ciocil- 
tea și Gunsberger, fiecare cîte 5 
puncte. In continuare „aglomera
ția" este foarte mare : 3. I. Szabo 
4'/2 p.; 4. Troianescu 4 p.(l) ; 5-10. 
Halic, Bălănel, Ghițescu, Urseanu, 
Reicher, Rădulescu, 4 p.; 11. G. 
Alexandrescu 3’/2 p.(l) ; 12. Cos
tea 3'/2 p.; 13-15. R. Alexandrescu, 
Drimer, Samarian 3 p.; 16-18. Sei
meanu, Breazu, Rusenescu 2’/2 p.; 
19. Crețulescu 2 p.; 20. Voicuiles- 
cu 1 p. Astăzi, începînd de la ora 
9 se joacă runda a 8-a. Mîine la 
aceeași oră turneul continuă cu 
runda a 9-a

VALERIU CHIOSE

lipsite de sărituri, elemente artis
tice și ieșiri dificile (Nagy Marfa 
la bîrnă ieșire prin, „depărtat"). 
Elementele care au compus exerci
țiile au fost însă valoroase.

Victoria obținută de tinerele noas
tre gimnaste asupra celor maghia
re nu trebuie să constituie pentru 
ele un prilej de îngîmifare, ci dim
potrivă, ele sînt datoare să-și inten
sifice munca și să-și ridice necon
tenit măiestria sportivă. Ele nu tre
buie să uite că remarcabilul suc
ces pe care l-au obținut este tocmai 
urmiarea firească ai seriozității cu 
care s-au pregătit. De aceea, mun
că și iar muncă, pentru a confirma, 
prin rezultate mereu mai bune, că 
acest succes mu a fost întîmplător.

ELENA MATEESCU
ANA’IHM

TURISM-ALPINISM
ionul Petroșani. Concursul s-a des
fășurat pe traseul: muntele Parîn- 
gul, Obîrșia Lotrului, Surianul, ora
șul Petroșani și s-a terminat prin 
victoria echipei colectivului sportiv 
Constructorul Petroșani, condusă 
de Petre Patuleanu. (Nicu. Sbuchea, 
corespondent).

★

« In masivul Piatra Graiului o 
echipă de alpiniști a asociației Vo
ința, alcătuită din Emil Fornino și 
Paul Fazocoș a efectuat o nouă 
premieră într-un traseu aflat în a- 
propiere de refugiul Diana. El a 
căpătat ictenuimirea de traseul Di
ana. Traseul se caracterizează prin 
șapte lungimi de coardă pe o dife
rență de nivel de 200 metri. Prima 
lungime — cea mai dificilă — este 
de coardă dublă și are gradul de 
dificultate 5 13, prin faptul că pre

După ultima etapă 
a campionatului repnb îcan 

de atletism pe echipe
Stadionul Tineretului din Capi- | 

tală, cu gazonul proaspăt, cu pista ț 
mustind încă de aburii primăverii1, I 
cu toți arborii din jur înmuguriți', 
s-a arătat gazdă primitoare în du- ț 
minica aceea din luna mai, pentru 
cei peste 300 de atleți și atlete care > 
participau la prima etapă a cam- ț 
pionatului republican de atletism pe 
echipe pe anul 1955. Atmosfera cal-: 
mă, primăvăratecă a îmbiat pe fie
care dintre participanți la întreceri 
tot mai dlrze, încneiate cu. rezul
tate ce promiteau multe pentru se
zonul care începea...

Stadionul Republicii din Capitală 
a fost ales gazdă — după șase 
luni — pentru aceiași atleți și atle
te care participau, de data aceasta, 
la cea de a VIII-a etapă — ulti
ma — a campionatului pe echipe. 
Numai că acum totul se petrecea, 
într-un decor autentic de iarnă, cue 
zăpadă multă pe întreg stadipnul 
și mai ales pe marginea pistei, care 
a fost curățită cu greu de stratuii 
de nea. Vîntul rece, frigul și ume
zeala, au format o „alianță” con
tra căreia atleții au avut de luptat 
din greu. Și totuși, fiecare dintre 
atleții angrenați în ultima lor în- 
trecere oficială din acest an, a 
știut să găsească mijloacele cel» 
mai bune pentru a putea concura 
cu succes. Nu vorbim despre încăl- < 
zirea, pe care fiecare a făcut-o cu 
mai multă seriozitate și convingere 
ca oricînd, ci despre tot felul de 
vestminte călduroase cu care s-au 
echipat: mănuși groase, pantalonii 
de patinaj, cîte două treninguri', 
fulare, bonete de lînă, etc. Și cu 
toate condițiile grele de concurs, 
au fost mulți — poate chiar cei ' 
mai mulți — care s-au avîntat în,' 
întrecere cu toată ambiția și cu 
dorința de a realiza rezultate cît 
mai bune. In fruntea acestora s-a 
situat, desigur, maestrul sportului 
Victor Pop, care concurînd cu mult 
curaj — a dus trena de unul sin
gur cea mai mare parte a cursei! 
de 10.000 m. — a realizat cel mai 
bun rezultat al său pe această dis
tanță, la numai cîteva secunde de 
recordul țării. Dar, vorbind de a- 
ceastă cursă, nu se poate să uităm 
pe fiecare dintre participanți, cei 
mai mulți reușind, cu acest prilej, 
recordurile lor personale. La fel 
de bine s-au comportat maestrul 
sportului Ion Soter (1,98 m.), Con
stantin Dumitrescu (1,90) și Xeno- 
fonte Boboc (1,90) la săritura în 
înălțime; Nicolae Liga și Ion Ba- 
boie la 10 km. marș. Cu acest pri
lej Nicolae Liga a obținut a 15-a 
performanță mondială a anului pe 
această distanță. De asemenea, tre
buie să cităm numele lui Nicolae 
Rășcănescu, al cuplului Sudrigean- 
Mihaly care au reușit o cursă foar
te frumoasă pe 800 m.: Alexandra 
Sicoe, Nina Pasciuc. Elisabeta Bu
da, Zoltan Szabo (a sărit din nou 
4,00 m. la prăjină, dar în cadrul 
triatlonului), etc. Acestea sînt nu
mai cîteva exemple, dar numărul 
lor este cu mult mai mare în rea
litate.

Pe de altă parte, cercetînd lis
tele rezultatelor înregistrate, vrem 
să ne arătăm nedumerirea pentru 
două din performanțele înregistrate 
în cadrul întrecerii de triatlon. 
Astfel: la aruncarea suliței, Ștefan 
Radar (Constructorul) a obținut 
10,34 m. iar C. Dumitrescu (Pro
gresul) 13,74 m. Ne întrebăm cum 
a fost posibil să se obțină aseme
nea rezultate de către niște atleți 
ca ei? Ce părere au antrenorii lor 
de aceste „rezultate”?

ROMEO VILARA

zintă treceri directe de surplombe. 
Lungimile următoare prezintă toate 
aspectele cățăirătiurii la coardă sim
plă și dublă, traversări dificile, ra- 
monaj și escaladă pe fețe spălate, 
al terni nd cu porțiuni surplombanțe. 
Traseul începe în partea de jos a 
Padinei Popii și pentru efectuarea 
lui au fost necesare două intrări. 
S-au utilizat aproximativ 60 pitoa- 
ne.

Dificultatea întregului traseu S 
fost apreciată la gradul 5 A.

Avînd în vedere dificultatea mare 
a traseului și condițiile grele în 
care a fost parcurs în premieră 
(ipi'oaie, terrțperatură scăzută., etc-), 
performanța alpiiniștilor de la Vo
ința este deosebit de valoroasă, fi
ind totodată cea de a șaptea pre
mieră terminată do acești alpiniști 
în anul cure nț.

serii.se


COMENTARII, 
< CLASAMENTE...

SCHIMBARE LA TINERET
■tt

Etapa de duminică a campio
natului echipelor de tineret a 
adus, prin rezultatele sale, o 

, schimbare esențială în clasament: 
i primul loc, deținut de atîta timp 
de Progresul, a trecut în „patri
moniul” echipei C.C.A., care — lă 
egalitate de puncte cu Progresul 
(36) — are. avantajul unui gol
averaj mai bun. Intr-adevăr, 
C.C.A. are 49:14=3,500, iar Pro
gresul București 75:22=3,409. Ast
fel că, de acum înainte, lupta din
tre cele două echipe pentru primul 
loc va continua, indirect în ulti
mele două etape și se va desfă
șura cu accent special pe înscrie
rea a cît mai multor goluri în ve
derea îmbunătățirii golaverajului. 
Ambele echipe au de susținut me
ciuri relativ ușoare. C.C.A. cu Fla- 
'mura roșie Arad la București și cu 
Minerul la Petroșani, Progresul cu 
Locomotiva Constanța, la Constanța 
și cu Flacăra Ploești la București.

Iată cum arată acum clasamen
tul:

CLASAMENTUL SERIEI I

1. C.C.A. Buc. 22 16 4 2 49:14 36
2. Progresul Buc. 22 15 6 1 75J22 36
3. FI. roșieI Arad 23 12 5 6 50:30 29
4. Flacăra Ploești 22 10 7 5 47:30 27
5. Dinamo Buc. 23 10 5 8 40:27 25
6. Dinamo Or. St. 22 10 4 8 38:30 24
7. Știința Timiș. 22 9 6 7 42:38 24
8. Avîntul Reghin 22 6 4 12 23:50 16
9. Locom. Tim. 22 6 3 13 27:43 15

10. Loc. Tg. Mureș 22 5 5 12 27:57 15
11. Știința Cluj 22 3 8 11 27:47 14
12. Locomotiva C-ța 22 6 2 14 27:59 14
XX Minerul petr. 22 3 7 12 29:54 13

Cu jocurile de la Sf. Gheorghe 
și Orașul Stalin s-a încheiat și 
campionatul categoriei B — seria
1. Clasamentul — alcătuit în baza 
rezultatelor neomologate ■— arată 
astfel:

X. Locomotiva Buc. 24 18 3 3 69:21 39
2. Progresul Sibiu 24 13 4 7 28:29 30
3. Met. Uz. tr.
Orașul Stalin 24 11 4 9 32:25 26

4. LOC. T. Severin 24 12 2 10 40:32 26
5. Dinamo 6 Buc. 21 10 6 8 35:29 26
6. Știința Buc. 24 10 4 10 32:32 24
7. Flacăra Moreni 24 11 1 12 32:36 23
8. Progresul Buc. 24 10 2 12 44:43 22
9. Met. St. Roșu
Orașul Stalin 24 9 4 11 30:30 22

10. FI. r. Sf. Gh. 24 10 2 12 22:27 22
IX. Locom. Craiova 24 9 4 11 19:38 22
12. Știința Craiova 24 6 6 12 21:33 18
13 Metalul Buc. 24 5 2 17 27:65 12

Așa că, alături de echipele Ști-
ința Craiova și Metalul București, 
vor mai retrograda Flamura roșie 
Sf. Gheorghe și Locomotiva Cra
iova. Acestea din urmă retrogra
dează din cauza golaverajului 
slab. Ele sînt la egalitate de punc
te cu Progresul București și Me
talul St. Roșu Orașul Stalin.

PINALIȘTII CAMPIONATULUI 
REPUBLICAN LA JUNIORI

Turneul final al campionatului 
republican de juniori s-a încheiat 
duminică. Ultimele jocuri dispu

doua serii au 
clasamente:

i

4301 10:3 6
4 2 0 2 4:4 4
4 10 3 1:8 2

H-a

tate în cadrul celor 
dus la următoarele 

Seria

1. Tin. Din. Buc.
2. Locom. Buc
3. Locomotiva Iași

Seria a

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

Astfel, echipele Tînărul Dina- 
movist București și Știința Cluj 
s-au calificat pentru finala cam
pionatului republican, finală care 
se va desfășura duminică la Bucu- 
rești.

■ In urma trierii buletinelor depuse 
la concursul din săptămîna tre
cută au fost stabilite următoarele 
rezultate : Concursul special din 16 
noiembrie (169.226 buletine depu
se) : 16 cu 11 rezultate, 220 cu 10 
rezultate și 1.437 cu 9 rezultate.

Concursul Nr. 46 din 20 noiem
brie (447.759 buletine depuse) : 2 
buletine cu 12 rezultate, 52 cu 11 
rezultate și 597 cu 10 rezultate.

Omologarea celor două con
cursuri are loc azi după amiază.

Reprezentantele categoriei B întîlnesc pe cele 
ale categoriei A în sferturile de finală ale Oupei R.P.R.

Sferturile de finală ale Cupei 
R.P.R. cheamă mîine la start opt 
echipe, patru de categoria A și 
patru de categoria B. Așa cum 
se scria chiar în reportajul publi
cat în ziarul nostru imediat după 
tragerea la sorți, etapa aceasta 
poate fi denumită pe drept cu- 
vînt „A contra B“ fiindcă în cele 
patru întîlniri echipele de catego
ria A vor primi replica formațiilor 
din categoria B. Diferența dintre 
jocurile care se vor desfășura mîine 
la București’, Oradea, Arad și Făl
ticeni este că, în unele dintre ele, 
gazde sînt echipele de categoria A 
(București și Arad) iar în celelalte 
două echipele de B (Oradea și Făl
ticeni). Deci, perfectă simetrie...

întrebarea este însă dacă va 
exista aceeași „simetrie" și în pri
vința rezultatelor. Privind tabloul 
sferturilor de finală vom constata 
însă că nu e de loc așa. Să trecem, 
succint, în revistă jocurile:

FLAMURA ROȘIE ARAD — 
LOCOMOTIVA BUCUREȘTI: Cum 
s-au calificat: FI. roșie: 2—1 cu 
Metalul 108 și 4—4 (după prelun
giri) cu Metalul Hunedoara. Lo
comotiva: 3—1 (după prelungiri) 
cu Electromagnetica, 2—0 cu Fi. 
roșie Giurgiu,. 3—2 (după prelun
giri) cu Locomotiva Constanța, 2-1 
cu Flacăra Ploești. După cum se 
vede, ambele echipe au avut emo
ții pentru a păși mai departe în 
Cupă. Faptul că Locomotiva își 
are asigurată calificarea chiar în 
caz de egalitate, dă mult de gîn- 
dit... atacului arădan, în general 
deficitar în ultimele dispute. Intîl- 
nirea poate fi considerată drept cea 
mai interesantă a etapei.

PROGRESUL ORADEA — DI
NAMO ORAȘUL STALIN. Cum 
s-au calificat: Progresul: Recolta 
Marghita 4—1, Metalul II B. Mare 
12—1, Locomotiva Timișoara 4—1, 
Locomotiva Oradea 3—1; Dinamo: 
Flacăra Cîmpina 2—1, Metalul Oțe
lul Roșu 5—0. Rezultatele orădeni- 
lor confirmă forma bună a atacului 
lor, în care Vaczi are un rol prin
cipal. De altfel, de modul cum va 
ști apărarea echipei din Orașul 
Stalin să-l marcheze pe centrul a- 
tacant al Progresului depinde, în 
mare măsură, rezultatul întîlnirii.

Dintre reprezentantele categoriei 
A, în etapa de mîine dinamoviștii

Jocuri oficiale și amicale
• In cadrul „Cupei Comisiei Cen

trale de Fotbal", s-a disputat dumi
nică la Timișoara meciul semifinală 
dintre Flamura roșie „N. Beloian- 
nis“ Timișoara și Metalul Sibiu. 
Echipa timișoreană a cîștigat cu 
4—1 (1—0), calificîindu-se în finala 
competiției.

• Duminică, în joc amical, Lo
comotiva Cluj a întrecut FI. roșie 

4 2 11 12:5 5
4 2 0 2 4:9 4
4 112 3:5 3

2—0t Caricaș (C.C.A.) trage plasat in poarta goală, făcînd inuti
lă intervenția lui Stăncescu și a portarului Nebela. (Fază din jocul 

C. C. A. — Locomotiva Constanța 4—0). (Foto : I, MIHAICĂ)

INFORMAȚII ©OltOSporf
sant deoarece cuprinde două me
ciuri internaționale de fotbal și 
meciuri din penultima etapă a 
campionatului de fotbal al R.P.R. 
(cat. A și tineret). Din aceste în
tîlniri se detașează partida Loco
motiva Timișoara — Flacăra Plo
ești care se dispută la Timișoara, 
considerată ca hotărîtoare pentru 
desemnarea celei de a treia echipe 
care retrogradează din cat. A, știut 
fiind că Locomotiva Timișoara lup
tă să nu fie întrecută de Locomo
tiva Tg. Mureș.

De asemenea întîlnirea are o 

au, în orice caz, una din cele mai 
dificile misiuni. Poate cea mai di
ficilă...

C.C.A. — METALUL CIMPIA 
TURZII. Cum s-au calificat: C.C.A.: 
Dinamo Pitești 3—2, Dinamo Bacău 
3—0. Metalul: Met. Uz. Tract. Ora
șul Stalin 2—1, Avîntul Toplița 
3—2 (după prelungiri), Locomo
tiva Tg. Mureș 5—3, Dinamo 6 
București 1—0. Privind performan
țele din Cupă ale Metalului, jucă
torii de la C.C.A. au toate motivele 
să privească cu seriozitate întîlnl- 
rea de mîine. Metalurgiștii au elf-7 
minat două formații de categorie 
A și au obținut valoroase victorii 
în deplasare în fața unora dintre 
cele mai bune echipe de categorie 
B. Iată pentru ce și jocul acesta 
se anunță deosebit de interesant.

AVÎNTUL FĂLTICENI —DINA
MO BUCUREȘTI: Cum s-au ca
lificat: Avîntul: Locomotiva Iași 
3—0, FI. roșie Bacău 1—0, Știința 
Cluj 1—0 (după prelungiri), Pro
gresul CPCS 3—1. Dinamo: Loco
motiva Tr. Severin 5—0, Flacăra

, Meciul C.C.A.—Metalul Cîm- 
pia Turzii se dispută mîine Ia 
ora 14 pe stadionul Republicii. 
De altfel, toate întîlnirile de mîi
ne din cadrul Cupei R.P.R. vor 
începe la ora 14, prevăzîndu-se 
astfel timpul necesar disputării 
eventualelor prelungiri.

Mediaș 3—2. Deosebit de pericu
loasă pe teren propriu, echipa din 
Fălticeni a dovedit că știe să joace 
cu adversari tari. Este motivul 
pentru care, asemenea echipei CCA, 
Dinamo București trebuie să pri
vească această întîlnire cu toată a- 
tenția.

După cum se vede, meciurile pre
zintă suficient interes pentru ca 
etapa de mîine să poată fi conside
rată „tare". Adăugați la aceasta 
și surprizele care caracterizează 
întîlnirile de cupă și aveți toate 
motivele să vă grăbiți spre stadioa
nele din București, Oradea, Arad, 
Fălticeni sau... să așteptați cu in
teres rezultatele care vor desemna 
pe cele patru semifinaliste.

„lanoș Herbak" Cluj cu I—0 
(1—0), prin punctul marcat de 
Moldovan. Intilnirea s-a disputat 
în cadrul manifestațiilor sportive 
organizate în cinstea celui de al 
Il-lea Congres al Partidului,
• Două echipe gălățene s-au în

trecut duminică în meci amical : 
Locomotiva și Știința. Rezultatul:
2— 1 pentru Locomotiva.

fnare importanță pentru Flacăra 
Ploești care luptă pentru titlul de 
campioană.

b In clasamentul golgheterilor 
campionatului cat. A, după etapa 
de ieri conduc : Ozon (Progresul 
Buc.) și Drăgan (Flacăra Ploești) 
cu cîte 17 goluri marcate, urmați 
de Tătara (C.C.A.) cu 16 goluri.

a Printre participanții premiați 
la concursul Nr. 45 din 13 noiem
brie se află și maestrul sportului 
Gh. Novac, campion republican de 
tir, care a obținut cu un buletin 
colectiv premii în valoare de 
31.000 lei.

O nouă intervenție reușită a portarului Cosma (Progresul). De 
data aceasta, el boxează mingea după care a sărit și Magheț.

(Fază din partida Progresul — Dinamo București 1-0).
(Foto : I. MIHAICĂ)

Trei meciuri „cheie“ în finalul campionatului 
categoriei A...

Dinamo învinsă cu două etape 
înainte de sfîrșitul campionatului, 
Locomotiva Timișoara învingătoa
re la Petroșani, iar Locomotiva 
Tg. Mureș la egalitate cu Știința 
Timișoara !...

Lupta pentru primul loc, ca șî 
aceea pentru locul 10, continuă cu 
maximum de intensitate, ținînd 
încordată atenția zecilor de mii de 
spectatori, nu numai din București 
și Ploești, Timișoara și Tg. Mureș, 
ci din întreaga țară.

Niciodată, poate, n-a fost mai 
pasionant campionatul categoriei 
A ca anul acesta. Cu două etape 
înainte de sfîrșitul celei mai im
portante și mai populare competi
ții. nu se cunosc nici echipa cam
pioană și nici a treia echipă care 
urmează să retrogradeze. „Duelu
rile" Dinamo București — Flacăra 
Ploești și Locomotiva Timișoara 
— Locomotiva Tg. Mureș continuă 
indirect și, poate, ele nu se vor 
termina decît odată cu ultima 
etapă...

Pentru Dinamo București situa
ția este foarte dificilă. Echipa bu- 
oureșteană nu-și mai poate păstra 
acum locul din clasament decît cu 
concursul altor echipe, respectiv 
Locomotiva Timișoara, care are de 
jucat acasă cu Flacăra Ploești, și 
Progresul București, care întîl- 
nește tot acasă pe Flacăra. Adică 
tot așa cum Flacăra Ploești a a- 
juns în situația de a candida cu 
cele mai mari șanse la primul loc. 
Victoria Progresului București a- 
supra dinamoviștilor a redat plo- 
eștenilor șansele la titlu, dar tot 
Progresul li le pot lua și să le 
redea dinamoviștilor. Așadar, me
ciurile „cheie" ale campionatului 
sînt:

Locomotiva Timișoara — Fla
căra Ploești

Progresul București — Flacăra 
Ploești și

Dinamo București — Locomo
tiva Timișoara.

Cum se vede, două echipe au 
cuvînt hotărîtor: în primul rînd 
Locomotiva Timișoara și apoi Pro
gresul București.

De aici, însă, se desprinde încă

O finala care spune mult
Este vorba de finala Cupei Ora

șelor, rezervată echipelor de tineret. 
Acest meci s-a disputat, cum se 
știe, duminică dimineață pe Stadio
nul Giulești din București, între se
lecționatele orașelor Bacău și Timi
șoara. Peste rezultatul acestei par
tide (victoria meritată a băcăuani
lor cu 3-1), s-a situat nivelul tehnic 
bun al jocului.

fost un joc nesperat de fru
mos — ne spunea ieri antrenorul de 
stat O. Braun, — deși starea tere
nului (acoperit cu zăpadă și alune
cos) a constituit o dificultate seri
oasă. Jucătorii celor două echipe 
însă au depășit acest impediment 
printr-o pregătire tehnică individua
lă avansată și printr-o pregătire de 
ansamblu foarte bună, mai ales la 
echipa Bacăului. Execuțiile tehnice 
au fost foarte corecte, pasele de 
o varietate (lungi sau scurte., 
după cerințele jocului), care arată 
o altă calitate a jucătorilor: a- 
daptabilitatea la condițiile spe
ciale de joc. De altfel, echipele și, 
mal ales aceea a orașului Bacău, 
au arătat și o unitate tactică a- 
vansată, posibilă datorită bunei 
pregătiri tehnice a jucătorilor. Ba
căul a avut un avantaj în faptul 
că echipa era alcătuită din jucă
tori din două colective (9 de la 
Dinamo și 2 de la FI. roșie), pe 

un fapt foarte interesant: pentru 
prima dată rezultatul luptei pen
tru titlu este legat de cel al luptei 
pentru locul 10.

Intr-adevăr, Locomotiva Timi
șoara — amenințată cu retrogra
darea — trebuie să se salveze în- 
cercînd să cucerească punctele 
tocmai în fața echipelor care luptă 
pentru titlul de campioană repu
blicană — respectiv Flacăra Plo
ești și Dinamo București. Timișo
renii însă, au nevoie neapărat de 
două puncte pentru a se considera 
scăpați. Locomotiva Tg. Mureș are 
un program mai ușor: joacă acasă 
cu Minerul Petroșani și Avîntul 
Reghin. Cu comportarea avută în 
ultimele etape, mureșenii au toate 
șansele să cîștige ambele meciuri, 
deci pot să facă 20 de puncte. Și 
Locomotiva Timișoara poate ajun
ge la 20 puncte și, în acest caz, 
va decide golaverajul. Timișorenii 
au în prezent un golaveraj mat 
bun, dar și. mureșenii au posibili
tatea să și-l îmbunătățească. Deci, 
pentru Locomotiva Timișoara si
tuația este limpede: trebuie să 
cîștige două puncte în două me
ciuri, dintre care unul îl dispută 
acasă (cu Flacăra) și altul în de
plasare (cu Dinamo București). 
Cu 21 puncte timișorenii sînt sal
vați. Rămîne de văzut cum le vor 
realiza : cu cîte un meci nul cu fie
care din candidații la primul loc, 
sau cu o victorie fie asupra Flă
cării, fie asupra dinamoviștilor ?

Și răspunsul la această între
bare va lămuri — în parte sau 
definitiv — și întrebarea cealaltă :

Cine va cîștiga titlul de campi
oană ? Dinamo sau Flacăra ?

Spunem în parte, pentru că și 
Progresul București mai are un 
cuvînt de spus. Scăpată, eventual, 
de Locomotiva Timișoara (cu un 
meci nuî sau o victorie), Flacăra 
Ploești va trebui să treacă după 
aceea și de Progresul.

Iată care sînt perspectivele a- 
cestui sfîrșit de campionat și tre
buie să subliniem că ele justifică 
în totul pasiunea cu care este ur
mărit.

cînd echipa Timișoarei era forma
tă din jucători de la mai multe 
colective. Timișorenii însă, au fost 
depășiți în pregătirea fizică și în 
experiență (Bacăul avea jucători 
de categorie B, Timișoara exclusiv 
de regiune). •

„Dintre jucători, în mod deose
bit s-a distins David, un jucător, 
subtil, cu multă finețe tehnică. 
Oaidă, mijlocașii Ivanenco și Cîr- 
naru, Miu (Bacău), Zaharia, Len- 
ghel, Manciu și Iovan (Timișoa
ra) au fost cei mai buni".

In concluzie, atunci cînd se 
muncește temeinic și cu răbdare 
nu se poate ca antrenorii să nu 
dea rezultate. Și antrenorii Ghica 
Cristea, Fi. Ambru (Bacău), Vic
tor Carte și C. Woronkowski (Ti
mișoara) au, categoric, merite m 
această privință. In al doilea rînd, 
trebuie subliniat că în echipele 
mai „mici" și în special cele din 
regiune (cazul Timișoara) acti
vează multe elemente cu mari pa- 
sibiliiățî șî perspective, care paf 
deveni cadre bune pentru catego
ria B și chiar A. Aici trebuie în
dreptate privirile antrenorilor, care 
vor descoperi mulți jucători de 
valoare, cu care pot îmbogăți ca
drele fotbalului nostru.
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Conferința pe tară 
a comisiei centrale 

de ciclism
r In zileăe de 19 și 20 noiembrie 
s-au desfășurat lucrările confe- 
Heiței pe fără a comisiei centrale 
de ciclism. Din raportul de acti
vitate pe anii 1953—1955, au re
ieșit o serie de realizări evidente, 
în special în anul 1955, cind da
torită unei pregătiri temeinice, 
cicliștii noștri au obținut rezultate 
bune în probele internaționale (de 
pildă, locul II în cursa de 100 
km. din cadrul Festivalului de la 
.Varșovia).

Pe plan intern, au tost organi
zate competiții importante, punîn- 
du-se un accent deosebit pe pro
movarea de noi cadre, care au 
împrospătat rînduirile cicliștilor 
fruntași. Colegiul de antrenori a 
lucrat însă mai mult sporadic, 
munca fiind dusă doar de cîțiva 
membri. Colegiul de arbitri a a- 
vut o activitate rodnică în ultima 
*vreme, dar au fost cazuri cînd 
'unii membri s-au arătat slab pre
gătiți (de exemplu, la campiona
tele republicane de pistă). Lipsa 
unui velodrom a constituit o se
rioasă frînă în dezvoltarea ciclis
mului. Evidența clasificării cicliș
tilor a avut lipsuri; aceasta, și 
din cauză că forurile cicliste lo
cale nu au trimis la timp datele 
necesare.

In discuțiile asupra raportului au 
fost ridicate probleme importante, 
semnalîndu-se unele aspecte nega
tive. Astfel, s-a arătat cum comisia 
și-a concentrat mai mult atenția asu
pra fruntașilor sportivi și a mă
rilor probe (în special cele inter
naționale), neglijînd, în bună mă
sură, să se ocupe de alte proble
me. Numeroase centre din țară nu 
au simțit aproape de loc sprijinul 
comisiei. Antrenorii cu experiență 
nu au vizitat diferite orașe spre a 
controla și îndruma munca antre
norilor locali. Repartiția materiale
lor nu a putut satisface decît în 
mică măsură necesitățile multor 
centre. După deplasările peste ho
tare nu s-au ținut referate tehnice, 
instructive, pe marginea celor ob
servate în probele internaționale. 
Unii sportivi fruntași au avut ac
centuate scăderi în ceea ce privește 
educația. Documentația necesară 
antrenorilor este destul de slabă.

Raportul a omis însă să vorbeas
că despre o importantă acțiune : 
concursul republican pentru bici
clete de oraș. In unele orașe, co
misiile de ciclism există doar cu 
numele. Loturile pentru taberele de 
tineret nu au fost alcătuite totdea
una just,

In continuare, au fost prezentate 
rapoartele de activitate ale asocia
țiilor Dinamo și Flamura roșie, 
precum și un documentat referat 
tehnic al colegiului de antrenori, 
'In încheiere, s-a citit noua com

ponență a comisiei centrale: pre
ședinte, Șt. Voicu, vicepreședinți: 
P. David, A. Balaș, S. Dăneț. Mem
brii: Emil Ștefan, C. Cîrjan, G. 
Manițiu, G. Nicolau, N. Oțeleanu, 
A. Someșan, C. Diamantopol, O. 
Amza, Tache Ilie, I. Istrate, E. Ien- 
cec, M. Niculescu,. M. Mihăilescu, 
G. Negoescu, N. I. Țapu, V. Vlă- 
tliiț, V. Mormocea, V. Cazacu, V. 
JȘeyer, D. Valea, A. Reck, C. Vin- 
îilescu, ileana Szabo, R. Stăncescu, 
G. Turinelli, G. Botez, M. Tampa, 
S. Chirilovici, A. Farkaș, Ion Cuzic.

• BOX. — La reuniunea in
ternațională din sala Dinamo 
sînt valabile biletele cu seria 

ț),4. n felul următor: litera A 
la balcon, iar litera B la par
ter. Sînt valabile numai per
misele albastre și roșii (de 
piele), precum și permisele de 
ziariști. Publicul are acces în 
sală începînd de la ora 17.30.

■ VOLEI. — Prima întîlnire din 
Cadrul barajului pentru categoria 
IA, disputată între echipele mascu?li- 
ne bucureștene Știința Construcții 
și Dinamo IX a prilejuit un specta
col excelent. După o luptă deose
bit de dîrză, victoria a revenit stu
denților cu scorul de 3—1 (19—17; 
.16—14; 10—15; 18—16). S-au evi
dențiat Bănuț,_ Iordache, Coropcea, 
Rușcă de la învingători și Ioniță, 
Pențac, Eremia de la învinși. Rc-

CLASAMENTELE DEFINITIVE
Meciurile de rugbi disputate du

minică în Capitală, în afară de par
tida dintre Progresul Sănătatea și 
Constructorul Orașul Stalin, n-au 
prezentat prea mare importanță 
pentru clasament. Astfel stînd lu
crurile, componenții acestor echipe 
au practicat un joc „deschis", mult 
apreciat de spectatorii veniți în nu
măr mare să asiste la aceste întîl- 
niri.

Grămezile deschise, șarjele pe li
niile de trei sferturi, acțiunile in
dividuale bine gîndite ale unor 
jucători — au făcut ca majoritatea 
meciurilor să se desfășoare la un 
înalt nivel tehnic și tactic. Un 
alt motiv care a întregit acest as
pect pozitiv al partidelor disputate 
duminică a fost și acela că în me
ciurile juniorilor nu s-a urmărit 
probabil rezultatul, ci punerea în 
valoare a unor jucători în vederea 
selecționării lor.

In schimb, întîlnirea din cadrul 
campionatului categ. A dintre Pro
gresul Sănătatea și Constructorul

Situația in campionatele 
republicane de baschet
In urma jocurilor disputate du

minică în campionatele republicane 
de baschet, clasamentele au căpătat 
următoarea înfățișare:

CAMPIONATUL MASCULIN

1. C.C.A. (1) 21 17 4 1470:1111 38
2. Dinamo Buc. (2) 20 16 4 1237:916 36
3. Șt. ICF Buc. (3) 20 15 5 1207:1105 35
4. Progr. Tg. Mureș (4)

20 13 7 1250:1150 33
5. Din. Oradea (5) 20 11 9 1188:1173 31
6. Constr. Cluj (6) 20 10 10 1138:1174 30
7. Pr. FB Buc. (7) 20 9 11 1129:1198 29
8. Știința Tim. (8) 20 9 11 1019:1172 29
9. Loc. PTT Buc. (10)

20 8 12 1105:1178 28
10. Progr. O. St. (9) 21 8 13 1164:1230 27
11. Din. Tg. Mureș (11)

20 3 17 1100:1283 23
12. Șt. Iași (12) 20 2 18 1042:1359 22

CAMPIONATUL FEMININ

1. Șt. ICF Buc. (1) 16 16 0 899:594 32
2. LOC. CFR Buc. (2) 16 13 3 963:633 29

3. Constr. Buc. (3) 16 13 3 913:640 29
4. Progr. Oradea (5) 16 9 7 863:801 25
5. Progr. Tg. Mureș (6)

16 8 8 681:696 24
6. Știința Cluj (4) 16 8 8 740:664 24
7. Șt. învăț. Buc. (7) 16 7 9 795:906 23
8. Fi. roșie Tg. Mureș (8)
„ _ 16 3 13 656:854 19
9. FI. roșie Oradea (9)

_ 16 3 13 603:919 19
10. Progr. Arad (10) 16 0 16 586:992 16

In paranteze, locurile ocupate de 
echipe în etapa precedentă.

*

In etapa de săptămîna aceasta 
sînt programate următoarele jocuri:

Campionatul masculin: Progresul 
Tg. Mureș — Progresul F.B. Buc.; 
Dinamo București — Știința Iași; 
Știința ICF — Dinamo Oradea; 
Constructorul Cluj — Dinamo Tg. 
Mureș și Locomotiva PTT Bucu
rești — Știința Timișoara.

Campionatul feminin: Fi. roșie 
Tg. Mureș — Știința Invățămînt 
Buc.; Știința Cluj — Locomotiva 
CFR București; Știința ICF — 
Progresul Arad; Constructorul 
București — Progresul Tg. Mureș 
și FI. roșie Oradea — Progresul 
Oradea. Primele echipe sînt gazde.

ALE CAMPIONATELOR CATEGORIILOR A Șl B LA RUGBI
Orașul Stalin, deși nelipsită în une
le momente de acțiuni frumoase, a 
avut totuși specificul unui joc de 
campionat. Era și normal, deoarece 
ambele formații aveau „interesele" 
lor în privința rezultatului. In ca
zul unei victorii, jucătorii echipei 
Progresul Sănătatea ar fi ocupat 
locul 5 în clasamentul campiona
tului și astfel ar fi cîștigat dreptul 
de clasificare de categoria I. In 
schimb, Constructorul Orașul Stalin 
avea neapărată nevoie de o victorie 
pentru a scăpa de retrogradare, 
victorie pe care, de altfel, a și ob
ținut-o.

Scorul de 6—0 (3—0) cu care au 
cîștigat rugbiștii de la Constructo
rul Orașul Stalin nu a produs de
cît o singură modificare în clasa
mentul categoriei A și anume a 
trecut în locul echipei Constructorul 
pe Știința Timișoara, care astfel va 
activa în viitorul sezon în cam
pionatul categoriei B.

Iată și clasamentele definitive 
ale campionatelor categoriilor A și 
B:

Campionatul republican de popice
ORAȘUL STALIN (prin telefon 

de la subredăcția noastră). Intîlni- 
rea dintre echipele feminine Fla
mura roșie Tg. Mureș și Meialul 
Orașul Stalin, desfășurată în ca
drul turului finalei campionatului 
republican de popice, s-a încheiat 
cu victoria primei echipe cu scorul 
de 2665—2573. Cele mai bune re
zultate le-au înregistrat Renea Ger
da de la Metailul Orașul Stalin 
(362 pt.) și Viorica Szabo (Fla
mura roșie Tg. Mureș) 352 pt.

Returul acestei partide se va dis

Pe marginea unor aspecte negative 
la ciclism

Numărul participanților la cele 
trei probe din cadrul primului ci- 
clocros de toamnă a atins abia ci
fra de 50. iar lotul concurențiior la 
cursa pentru biciclete de oraș a 
fost, și de data aceasta, inadmisi
bil de redus (doar patru).

Se vede treaba că unele asociații 
și colective sportive cit și, mai ales, 
.antrenorii respectivi, nu găsesc po
trivit să se... „obosească" uitînd 
desigur că, datorită probelor cu ca
racter popular — cele rezervate bi-’x 
cicletelor de oraș — o serie din ci

SPECIALIZAREA MOTOCICLIȘTILOR
PE GENURI DE COMPETIȚII

Comisia orășenească de auto- 
moto București a programat o 
competiție de trial pentru a doua 
jumătate a lunii decembrie. Faptul 
că, în sfîrșit, comisia orășenească 
respectivă s-a hotărît să treacă la 
acțiune este desigur îmbucurător; 
totuși această programare ar fi tre
buit să fie făcută la o dată mult 
mai apropiată. In mod normal, pînă 
la sfîrșitul lunii decembrie ar fi 
fost necesară organizarea a cel pu
țin trei competiții de aoest gen.

Bineînțeles, sarcina organizării 
tuturor acestor concursuri nu trebuie 
să cadă numai pe umerii comisiei 
orășenești. Colectivelor sportive 
bucureștene care au sau mai bine 
zis ar trebui să aibă tot interesul 
ca sportivii lor să-și poată ridica 
necontenit măiestria sportivă le re
vine obligația să ofere acestora 
prilejul de a se întrece în cit mai 
multe competiții de motocros și de 
trial, organizînd ele însele astfel 
de concursuri. Comisia orășenească 
trebuie să convoace o ședință cu 
delegații asociațiilor și colectivelor 
sportive bucureștene, și de comun 
acord cu aceștia, să programeze și 
alte întreceri în afara aceleia de 
mai sus.

Gonsiderînd că activitatea com- 
petițională la motociclism va fi în
dreptată de-acum mai mult către 
alergările de motocros și trial (com
petiții specifice lunilor de toamnă, 
iarnă și primăvară), sugerăm aso
ciațiilor și colectivelor sportive din 
întreaga țară să facă o cotitură în 
ce privește activitatea pe tărîm 
competițional a motocicliștilor lor. 
Este vorba de specializarea moto
cicliștilor pe genuri de competiții, 
specializare dorită de mulți, însă 
nerealizată pînă în prezent

Dacă acest lucru nu s-a putut 
face pînă anul acesta, dat fiind nu
mărul restrîns de alergători, acum 
cînd lista motocicliștilor legitimați 
a fost simțitor îmbogățită, specia
lizarea motocicliștilor pe genuri de 
competiții devine’ absolut necesară.

Motocicliștii noștri participă la 
toate genurile de întreceri. Sînt

CATEGORIA A:
1. Loc. Gr. Roșie 18 15 2 1 307; 38 56
2. C.C.A. 18 14 3 1 331: 41 49
3. Dinamo Buc. 18 13 3 2 283: 44 47
4. Constr. T.S.P.. :Buc.

18 13 1 4 212: 39 45
5. Din. IX Buc. 18 6 2 10 65:111 32
6. Progr. Sănătatea 18 5 3 10 44:229 31
7. Min. Petroșani 18 5 1 12 65:223 29
8. Progr. F.B. 18 3 2 13 53:206 26
3. Constructorul Orașul

Stalin 18 3 2 12 34:342 26
10. Șt. Timișoara ia 2 3 13 39:160 25

CATEGORIA B:
Seria I

1. LOC. I.C.F. 16 15 0 1 233: 37 46
2. Minerul Buc. 16 11 4 1 233: 43 42
3. Șt. București 16 11 3 2 159: 39 41
4. Știința Galați 16 7 6 3 106: 57 36
5. Metalul Buc. 16 5 3 8 84: 73 29
6. Șt. Iași 16 G 1 9 54: 77 29
7. Loc. Buzău 16 3 3 10 44:127 25
8. Progr. Tecuci 16 1 2 13 38:293 20

9. Constr. Constanța
16 2 0 14 33:231 18

Seria a II-a
1. știința Cluj 14 13 0 1 98: 9 40
2. Loc. Cluj 14 10 1 3 l-ii:-
3. Flamura roșie

Or. Stalin 14 9 0 5 66: 48 32
4. știința Arad 14 7 2 !5 76:32 29
5. FI. Ploești 14 6 2 6 45: 68 23
6. Sel. Tîrnăveni 14 5 1 8 53: 52 25
7. Loc. Tim. 14 2 0 12 18: 93 16
8. Progr. I.A.T.

Sibiu 14 1 0 13 20:182 15
ION OPRESCU

puta duminica viitoare la Tg, Mu
reș.

★
PLOEȘTI (prin telefon). Sîmbătă 

și duminică s-a disputat în locali
tate întîlnirea dintre formațiile mas
culine Flacăra Ploești și Progre
sul Oradea. Numeroșii spectatori 
prezenți la această întîlnire au a- 
plaudaf cu căldură victoria echipei 
ploeștene, care a cîștigat această 
partidă cu 3165—2975.

Ion Iordache 
corespondent

cliștii fruntași de astăzi au venit 
în ciclismul de competiție. Insă, 
de-a dreptul supărător a fost faptul 
că la startul probei feminine s-a 
prezentat o singură alergătoare, 
Maria Bisac, maestră a sportului.

Subliniind exemplul Măriei Bi
sac atragem atenția că deschiderea 
sezonului de toamnă nu este de fel 
îmbucurător și aceasta trebuie să 
dea serios de gîndit forurilor ciclis
te care au sarcina să activizeze 
colectivele și asociațiile sportive 
în această direcție.

și viteziști și motocrosiști și par- 
ticipanți la dirt-trak. Pe aceiași pe 
care îi veți găsi participînd la o 
cursă de regularitate, îi veți întîlni 
concurînd și la o cursă de viteză în 
coastă. Se pregătesc pentru toate 
și nu pot corespunde — in adevă
ratul înțeles al cuvîntului — in 
nici una din probe. Pregătirea u- 
nei mașini pentru o probă de moto
cros sau de viteză necesită mult 
timp, incit atunci cînd probele de 
motocros sau de viteză se succed, 
alergătorii abia prididesc să-și pre
gătească mașinile, iar timpul de an
trenament propriu-zis este redus 
la limită. Un exemplu concludent în 
această privință ni l-a dat Mircea 
Cernescu la faza regională a cam
pionatului de motocros. Acest a- 
lergător a lucrat la motocicleta de 
concurs pînă cu cîteva ore înainte 
de a i se da startul în probă, deși 
a început să facă pregătirea mașinii 
cu mai bine de două săptămîni 
înainte de data hotărîtă pentru a- 
ceastă întrecere. Ne întrebăm, pe 
bună dreptate, cînd a mai avut 
timp Mircea Cernescu să se pregă
tească pentru acest campionat ?

In plus, este bine cunoscut fap
tul că fiecare gen de întrecere din 
sportul at motor necesită o pregă
tire specifică. Gu cît această pregă
tire este mai temeinică, cu atît și 
rezultatele pe care le obțin alergă
torii sînt, desigur, mai bune. Pen
tru pregătirea specifică motoci
cliștii nu au timp. Ei se rezumă 
doar la o pregătire generală care 
însă nu poate da satisfacție. Acea
sta a și făcut ca alergătorii noștri 
să nu poată obțină rezultatele scon
tate la concursul internațional de 
motocros. Este timpul să se trea
că la specializarea jnotocicliștilor 
pe probe. Iar acei care vor alege 
competițiile de motocros, trial și 
alergările de regularitate și rezis
tență să nu lipsească de la nici u- 
na din competițiile pe care le vor 
organiza comisiile orășenești și co
lectivele sportive djn întreaga țară.

G. ȘTEFANESCU

A APĂRUT:
Nr. 10 (noiembrie)

din
REVISTA DE ȘAH 

cuprinzînd :

Aniversarea maestrului Mihail 
Sadoveanu, președintele Comisiei 
centrale de șah.

Prietenii trainice.
Rezultatele complete și numeroa

se partide de la turneul interzonal 
de la Goteborg.

Campionatul mondial al juniorilor
Semifinalele campionatului R.P.R. 

(cu 14 partide).
Știri din țară, discuții, bibliogra

fie, etc.
Numeroase probleme și studii, 

combinații și partide scurte.

Joi 24 noiembrie apar:
Nr. 11 AL REVISTEI „CULTU

RA FIZICĂ ȘI SPORT" CU UR-i 
MÂTORUL CONȚINUT:

• * * * Să asigurăm o activitate 
sportivă intensă în perioada de 
iarnă.

turul acestei partide se va disputa 
duminică.

— întrecerile disputate în cadrul 
competițiilor organizate în cinstea 
celui de al II-lea Congres al P.M.R. 
(pentru echipele feminine) și în 
cinstea zilei de 30 decembrie (pen
tru echipele masculine) s-au înche
iat ai următoarele rezultate: FE
MININ: Progresul F.B. — Flacăra
3—0; Locomotiva — Voința 3—0; 
Progresul — Locomotiva Gara de 
Nord 3—1 ; Constructorul — Ști
ința 3-0; MASCULIN: Progresul 
1'1 B — Progresul CSP 3—1; Loco
motiva — Voința 3—1; Metalul — 
Știința 3—0; Dinamo I — Minerul 
3—1.

Vasile Dumitru, corespondent
• LUPTE. Duminică se vor des

fășura la București două meciuri 
de baraj care vor decide cele două 
echipe care vor activa în campio
natul categoriei A., ediția 1956: 
Dinamo Baia Mare — Constructo
rul București și Voința Tg. Mureș 
— Progresul Oradea.

I. MAIER: Cercetări asupra formă-' 
rii deprinderilor motrice la 
gimnastica sportivă.

O. JGUTOV: Prima ediție a cam
pionatelor europene de tir de la 
București.

C. POPESCU: Din metodica pregă
tirii echipei reprezentative fe
minine de handbal.

M. FLAMAROPOL: Pregătirea ju
cătorilor de hochei pe gheață 
înaintea începerii campionatu
lui R.P.R. pe anul 1956.

V. DUMITRESCU: Pe marginea 
campionatelor internaționale de 
atletism ale R.P.R.

O. BANAȚEANU: O nouă progra
mă pentru educație fizică In 
învățământul superior.

V. COSTICA: Din activitatea 
Consiliului Regional Statin al 
asociației sportive „Recolta".

* * * Discuții în legătură cu
structura complexului G.M.A.

* * * De la Consiliul științifico-
metodic al C.C.F.S. 
Răspundem' cititorilor. 
Bibliografie.

★
REVISTA „FOTBAL" nr. 11 (no

iembrie)

care cuprinde;

* * * — Fiecare antrenor un pe-' 
dagog și un tehnician comoe- 
tent.

Prof. I. ȘICLOVAN — Ce a re
ieșit din jocurile reprezenta
tivei noastre cu R.D.G. și 
Belgia.

K. BESKOV — Problema echipe-' 
lor secunde.

H. MULLER și W. EBERHARDT 
— Despre dezvoltarea fotba
lului în R.D.G.

C. SIMIONESCU și M. SIMIO- 
NESCU — Indicații metodice 
privind succesiunea în în vă-1 
țarea tehnicii.

N. PETRESCU - Preluarea din 
aer prin ricoșare — Kinogra- 
me.

C. GHERMANESCU — Tactica la 
așa zisele situații „standard".

HORIA CRISTEA — Convorbire 
cu antrenorul Ihe Oană.

C. BRAUN — Să Îmbunătățim 
tehnica loviturii Ia poartă.

SANDU MARIAN — Unele din 
cauzele rămînerîi în urmă a 
fotbalului craiovean.
Revista mai cuprinde: 
Fotbal peste hotare: Decizii 
F.I.F.A.; Umor de Matty etc.

CITIȚI PUBLICAȚIILE SPOR
TIVE DE SPECIALITATE: 
„CULTURĂ FIZICA și SPORT1, 

„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.



De curînd, ziarul „SPORT" 
din Zurich, g publicat un inte
resant articol scris de an'.reno- 
rul-șef al lotului de schi din 
Austria, Fred Rossner. Acest 
articol a fost cerut de către re
dacție cunoscutului antrenor, ți- 
nîndu-se seamă de fap ul că 
schiorii austrieci și-au căpătat 
de mult timp un frumos renu
me, cucerind însemnate victorii 
internaționale la probele alp’ne. 
Reproducem prima parle a a- 
cestui articol din care reiese că 
și schiorii austrieci și-au modi
ficai sistemul de pregătire, in- 
spirlndu-se foarte mult din me
todele sportivilor sovietici.

„Ast ăzi schiul nu mai diferă atît 
de mult de celelalte sporturi. Cu
noașterea tehnicii este o premiză, 
dar nicidecum o garanție pentru 
succes. In ultimele mari concursuri 
tntennaționale au învins acei schi
ori căre au avut o tehnică cores
punzătoare, dar mai ales s-au pre- 
lentat la start cu o serie de cali
tăți fizice și psihice. In același timp 
au existat concurenți care au atins 
maximum de formă chiar în peri
oada marilor concursuri. Cu toate 
acestea, există puțini schiori care 
aplică noile metode și chiar dintre 
aceștia sînt mulți care nu-și dau 
seama de valoarea lor. Alții, foarte 
numeroși, se antrenează după sche. 
me vechi, nepotrivite și nu pol a- 
junge la granița canacitâții lor.

Cum se antrenează cei mai mulți? 
Valoarea unei bune condiții fizice 
este îndeobște cunoscută și de aceea 
antrenamentul schiorilor începe a- 
cum foarte timpuriu".

Se arată apoi felul greșit, în care 
se proceda pînă de curînd neținîn- 
du -se seama de mediile diferit? din 
tare veneau concurenții, de calită
țile lor, toți fiind supuși aceluiași 
antrenament; se ajungea în situația 
ca cei mai mulți concurenți să fie 
în timpul perioadei de concurs ner
voși și obosiți, lipsiți de posibili
tatea de a da maximum de randa
ment.

„Pentru a găsi calea justă — 
arată în continuare Rossner — tre
buie să încercăm să analizăm ce se 
•nțelege prin antrenament. Nu este 
■ecesar să întreprindem cercetări în 
domeniul acesta ci este suficient să 
analizăm antrenamentul în celelalte 
discipline sportive care au luat-o 
înaintea schiului, consolidîndu-și 
poziția pe temeinice cunoștințe teo
retice și prin rezultate practice. 
Fondiștii trebuie să se inspire, de 
pildă, de la alergătorii de fond din 
atletism. Pentru atleți nu există se
zon mort. Numai antrenamentul 
metodic este capabil să ducă la re
zultate înalte și nu un antrenament 
făcut la întimplare. Premiza pen
tru atingerea unui astfel de țel, a 
graniței posibilităților personale 
este tocmai concepția individuali
zării antrenamentului, finind sea
ma de capacitățile fizice șî sufle
tești și de mediul din care provine 
•chiorul. Această concepție despre 
personalitate reprezintă baza pla
nificării unei munci constructive și 
este în ultimă instanță factorul ho- 
tărîtor al succesului sau al insucce
sului în muncă.

„Dacă aruncăm o privire asupra 
programului de antrenament al atle-

Vrem, în sfîrșit, fapte și nu... promisiuni
Participant!! la conferința comi

siei centrale de schi au luat act cu 
satisfacție, la deschiderea acesteia, 
de prezența directorului combina
tului sportiv de la Poiana Stalin 
St. Mihăilescu și a conducătorului 
tehnic al acestui combinat I. Bio
lan. Cu toții au crezut că s-a ivit 
prilejul ca, în sfîrșit, să se discute 
problema felului în care conduce
rea combinatului depune eforturi 
pentru ca schiorii să găsească aci 
cele mai bune condiții pentru prac
ticarea schiului. De aceea, e firesc 
ca cei mai mulți dintre participan- 
fii la conferință să ia cuvîntul și 
să discute modul în care înțeleg 
să muncească tovarășii de la con
ducerea combinatului. Dar unul 
din cei care trebuia să audă toate 
acestea, directorul combinatului, 
țov. Mihăilescu nu mai era prezent 
în ședință. A considerat, poate, 
tov. Mihăilescu că numai o simplă 
apariție de cîteva minute în sala 
de ședințe, rezolvă toate deficien
țele combinatului? Sau poate tov. 

ților de valoare mondială, reiese că 
un fondist nu poate parcurge 20— 
40 de ture de 400 metri în 60 se
cunde fiecare, decît numai dacă și-,a 
alcătuit cît se poate de bine pro
gramul de antrenament. Cuvîntul 
„muncă constructivă" ne spune de 
fapt, totul. Trebuie construită sub
stanța care la rîndul ei să trezeas
că și să acumuleze puterile psihice 
și fizice. In același timp, starea să
nătății trebuie să fie perfectă. Prin. 
tr-o activitate multilaterală se a- 
junge nu numai la întărirea sănă
tății ci șî Ia o elasticitate deose
bită, la acel sportivi la care muș
chii puternici, dar prea scurți, îm
piedică pasul liber sau mobilita
tea. Tocmai mobilitatea este aceea 
de care are nevoie fiecare concurent 
șî care-i dă posibilitatea să fie stă-' 
pîn pe situații grele cărora cel ne
antrenat nu le poate face față de 
loc sau numai cu un consum uriaș 
de energie. Cu cît munca aceasta 
constructivă începe mai din timp, 
cu atît este mai bine. Cei muscu
loși și puternici au nevoie dupâ 
cum arată experiența de o durată 
mai lungă de „mjjncă constructi
vă" decît cei slabi. Fondiștii din 
țările scandinave încep antrenamen. 
tele după un scurt timp de pauză, 
în iunie sau cel mal tîrziu în iulie. 
Ei concentrează munca lor zilnica 
asupra acestei activități constructi
ve. Iși petrec majoritatea timpului în 
pădurile nesfîrșite, la tăiatul lem- 
nelpr sau la pescuit. Toate acestea 
sînt mijloace pentru a căpăta mo
bilitate și elasticitate și, bineînțe
les, rezistență. Multilateralitatea 
este semnul sub care se desfășoară 
munca constructivă din această 
primă perioadă șî numai apoi ne 
vom îndrepta spre cerințele disci
plinei sportive respective. Sărito-’ 
rii, de pildă, se vor antrena zilnic 
în sala de gimnastică și vor exe
cuta de preferință exerciții de vi
teză și exerciții care măresc mobi
litatea. Trebuie evitată însă obo
seala prea mare, iar scurtele aler
gări prin pădure sînt de mare fo
los pentru săritori, în primul rînd 
atunci cînd se execută pe un teren 
acoperit de mușchi, pentru că prin 
aceasta' se mărește elasticitatea în
cheieturilor picioarelor. Aceste aler
gări nu vor fi executate niciodată 
într-un tempo continuu. Gimnas
tica la aparate, exercițiile în aer li
ber, săriturile în apă, șî diferite 
jocuri cu mingea, într-un cuvînt 
toate exercițiile care cer stăpânire 
șî curaj — vor fi de mare folos 
mai tîrziu în antrenamentul pe ză
padă a săritorilor.

„Schiorii de la probele alpine 
trebuie să execute un program care 
să contribuie la dezvoltarea mobili
tății și a puterii de reacție. Mun
ca acestora poate fi mai intensă 
decît a săritorilor, dar în orice caz 
nu se recomandă exerciții îmtr-un 
tempo continuu. In alergările prin 
pădure se va pune accentul pe 
curse printre copaci și alte obsta
cole, coborîrea cu pas mic și cu 
genunchii aplecați înainte, sărirea 
pe neașteptate a obstacolelor care 
se ivesc în cale ținîndu-se mereu 
seama de respirație. Nu se reco
mandă curse cicliste lungi și mai 
ades urcușuri cu bicicleta. Acestea 
obosesc într-o măsura foarte mare 
inima schiorilor la probele alpine. 
Programul trebuie completat prin 
gimnastică".

Mihăilescu consideră că activitatea 
conducerii combinatului este satis
făcătoare?

La discuții a luat cuvîntul cel 
de al doilea reprezentant al condu
cerii combinatului de la Poiana 
Stalin, tov. Biolan. In Ioc să dis
cute situația care există la Poiana 
Stalin, venind cu exemple con
crete, tov. Biolan s-a mulțumit 
să facă divagații în legătură cu 
priceperea antrenorilor sau cu alte 
probleme care îl interesează mai 
puțin sau nu-1 interesează de loc. 
Am constatat că, încă odată, pro
blemele combinatului de la Poiana 
Slalin au rămas în bună parte 
nerezolvaite, cu toate că la sfîrșitul 
ședinței tov. Samuel Barany, di
rector al Direcției instruirii din 
C.G.F.S., a arătat care sînt sarci
nile ce revin conducerii combina
tului, cum trebuie rezolvate multe 
din deficiențele existente.

Am prezentat toate acestea pen
tru că este momentul ca situația

(Urinare din pag. Ij

fel. Ele sînt urmarea firească a 
condițiilor create acestui sector 
de activitate, sector care căpătînd 
în ultimii ani o înaltă semnificație, 
aire partea sa de contribuție la rea 
li zarea unei mai strînse colaborări 
între tinerii din diferite țări. Ju
cătorii noștri de tenis de masă ne 
spuneau la înapoiere că în sala de 
sport, pe străzile orașului Milano, 
în magazine, la spectacole, peste 
tot, au fost obiectul unor căldu
roase manifestații de simpatie. La 
acest lucru a contribuit, desigur, 
pe lîngă reputația lor sportivă și 
atitudinea, disciplina reprezentanți
lor noștri, dîrzenia și dorința de 
victorie, calități firești tineretului 
nostru ca urmare a educației pri
mite tn anii regimului democrat 
popular.

Pe lîngă aceste îmtîlniri pe care 
sportivii noștri le susțin peste ho
tare același rol de întărire a legă
turilor de prietenie, de valoroase 
schimburi, die experiență îl au șî 
întîlnirile internaționale care se 
desfășoară în patria noastră.

Zilele acestea gimnaștii și bo
xerii ne-a reprezentat cu cinste în 
întîlnirile pe care le-au avut cu 
sportivii maghiari și polonezi. In 
sala Floreasca echipa feminină de 
gimnastică a R.P.R. a reușit să 
întreacă la mare luptă echipa Re
publicii Populare Ungare clasată 
pe locul 2 la campionatele mon
diale desfășurate la Roma în anul 
1954. Boxerii asociației Dinamo 
i-au întrecut detașat pe cei ai aso
ciației Gwardia din R. P. Polonă, 
țară care se bucură de un înalt 
prestigiu în sportul cu mănuși.

Pe aceeași linie de dezvoltare a 
legăturilor de cunoaștere și de a- 
propiere a diferitelor popoare, spor
tivii noștri se vor mai deplasa 
pînă la sfîrșitul anului în diferite 
părți ale globului; voleibaliștii își 
vor continua turneul în Uniunea 
Sovietică și apoi în R. P. Chi
neză, jucătorii de hochei în R. Ce
hoslovacă iar o echipă de fotbal 
a asociației Locomotiva din R.P. 
Romînă se va deplasa în Republica 
Populară Albania.

Indiferent de rezultatele pe care 
aceștia le vor obține, sîntem si
guri că ei vor duce peste hotare 
dorința fierbinte de pace și prie
tenie a poporului nostru.

G. NICOLAESCU

V. Smîslov s-a detașat in turneul 
internațional de șah de la Zagreb

ZAGREB 21 (prin telefon). Du
minică s-a desfășurat runda a 
XVI-a a turneului internațional de 
șah de la Zagreb. Intîlnirea cen
trală a fost cea dintre marii maeș
tri internaționali Smîslov și Mata- 
novici. Cu toate că juca cu negrele, 
marele maestru Smîslov a egalat 
curînd poziția și partida s-a termi
nat remiză. In felul acesta el s-a 
detașat în clasament avînd un a- 
vans de l’/2 p. față de al doilea 
clasat.

Iată rezultatele tehnice înregis
trate : MatanoVici—Smîslov V2-V2; 
Milici—Dickstein V2-'/2 ; Bisguier— 
Bertok Vz-'A ; O’Kelly—Rabar 1-0; 
Trifunovici—Ivkov Vz-'/z; Gheller— 
Fuderer ‘A-'/z; Minev—Gligorici 
'A-'A; Filip—Pirc ’A-'A ; Barcza— 
Udovcici 1-0; Karaklaici—Porecca 
întreruptă.

înaintea ultimelor trei runde, V. 
Smîslov conduce în clasament cu 
12 puncte. Gligorici și O’Kelly au 
acumulat 10‘A puncte. Matanovici 
are 10 puncte (din 15 partide), iar 
Bisguier și Ivkov cîte 10 puncte. 
Concursul ia sfîrșit vineri.

de la Poiana Stalin să fie rezol
vată. Adică, să se înțeleagă odată 
pentru totdeauna că acolo trebuie 
să se depună toate eforturile, în 
așa fel îneît să existe cele mal 
bune condițiuni pentru practicarea 
schiului. Adică, pîrtiiie, telefericul, 
schiliftul și toate celelalte amena
jări sportive să fie puse la punct, 
iar personalul combinatului să do
vedească înțelegere pentru activi
tatea schiului. Trebuie găsită, în 
sfîrșit, modalitatea ca Ta Poiana 
Stalin să existe bătători de pîrtii, 
îar mecanicul schiliftului să se o- 
cupe de acesta și să nu fie în rea
litate... contabil. Iar dacă tovarășii 
de la combinat se vor grăbi să 
facă din nou promisiuni, să se gîn- 
dească bine pentru ca, acestea să 
fie îndeplinite. Mai ales că aseme
nea promisiuni le-am auzit de mai 
multe ori, cu regularitate în ultimii 
ani, dar pînă la urmă ele au ră
mas... simple promisiuni. Vrem, în 
sfîrșit, fapte.

• Pe autostrada Simferopol’ 
Djankoi se dispută în aceste zile, 
întrecerile unionale ale motocicli’ 
știlor și automobiliștilor care efec- 
tuiază tentative de record. La 
proba de 1 km. lansat s-a distins 
maestrul sportului E. Lorent (Re’ 
zervele de muncă). Conducînd o 
mașină „L-500" de construcție pro’ 
prie, el a înregistrat o viteză medie 
de 222,085 km pe oră. Această per
formanță constitue un nou record 
unional pentru automobile categO’ 
ria pînă la 500 cmc.

La proba de 5 km. lansat Lo- 
rent a stabilit un nou record al 
Ukrainei, acoperind distanța cu o 
viteză medie de 222,368 km. pe 
oră.

Un nou record unional pentru 
mașini categoria pînă la 250 cmc. 
a fost stabilit de sportivul sovie
tic, maestrul sportului A. Ambro- 
senkov (Torpedo) care a pilotat o 
mașină „Zvezda-5“. El a parcurs 
10 km. lansat cu o viteză de 
180,831 km. pe oră. Vechiul record 
a fost depășit aproximativ cu 34 
km. Ambrosenkov a stabilit de ase
menea și două recorduri ale ora
șului Moscova : la proba de 1 km. 
lansat (viteza medie de 181,086 
km. pe oră), și la proba de 5 km. 
lansat (185,318 km. pe oră).

Mașina „Zvezda-5“ a fost pro
iectată de colectivul constructori
lor mașinilor de curse „N.A.M.I." 
de sub conducerea ing. A. I. Pel- 
țer. Prin construcția sa, această 
mașină, este una dintre cele mai 
mici din lume. Lungimea ei este 
abia de 320 cm., lățimea maximă

FOTBAL PESTE HOTARE
R. P. UNGARA

■ Titlul de campioană a R.P. 
Ungare pe acest an va fi cucerit, 
probabil, de echipa Honved. Ea 
mai are de jucat cu Vasas Bp. și 
Legiero. Ambele jocuri le va sus
ține pe teren propriu.

■ Voros Lobogo, clasată pe locul 
al doilea, mai are de jucat cu 
Pecsi Dozsa (acasă) și Sombathely 
Torekves (deplasare).

■ Anul acesta din campionatul 
categoriei A retrogradează patru 
echipe. Cu două etape înainte de 
sfîrșit, Legiero și Vasas Izzo nu 
mai au nici o șansă. Pentru urmă
toarele două locuri candidează nu 
mai puțin de patru echipe: Dios- 
gyori Vasas, Gyori Vasas, Sombat
hely. Torekvess și Dozsa Buda
pesta.

■ Anul viitor din campionatul pri
mei categorii a R.P.U. vor face 
parte 12 echipe.

■ Echipele care vor promova în 
categoria A sînt următoarele: Sze- 
gedi Haladas și Tatabanyayi Ba- 
nyasz. (cîștigătorii seriilor I și II 
din cat. B).

■ In clasamentul golgeterilor 
conduce Czibor care a marcat 20 
goluri urmat de Mahos (18), Pus
kas (17), Hidegkuti și Kocsis cîte 
(16), Palotas, Csordas și Szusza 
cîte (15).

■ înaintea ultimelor două etape, 
clasamentul primelor cinci echipe

R. CEHOSLOVACA

prezintă astfel:
Honved 24 19 4 1 91:45 42
Voros Lobogo 24 17 5 2 70:27 39

Vasas Bp. 23 16 2 5 61:37 34
Kinizsi 23 14 5 4 62:26 33
Dorogi Bânyăsa 23 7 10 6 33:32 24

Slovan Bratislava campioană 
pe anul 1955

PRAGA, 21 (prin telefon). — 
Duminică a luat sfîrșit campiona
tul de fotbal al R. Cehoslovace, pe 
anul 1955. Titlul de campioană a 
revenit echipei Slovan U.N.V. Bra
tislava. In ultima etapă au fost 
înregis...ite următoarele rezultate: 
Slovan Bratislava — Ruda Hvezda 
Bratislava 3—1; Dynamo Praga — 
Jiskra Zilina 2—I; Jiskra Liberec—- 
Banik Kladno 3—1; U.D.A. Pra
ga — Tankista 
Spartac Praga — 
3—1.

Iată clasamentul 
echipe: 
Slovan Bratislava 
U.D.A. Praga 
Spartak Praga 
Tatran Preșov 
Dynamo Praga

Praga 4 — 4; 
Banik Ostrava

primelor cinci

22 13 5 4 41114 31
22 11 7 4 44:21 29
22 1» 7 5 50:29 27
21 10 5 6 22:22 25
22 10 4 8 38:42 24

Au retrogradat echipele Tankista 
Praga și Jiskra Liberec. Cei doi 
campioni ai seriilor categoriei B, 
Spartak Kosice și Spartak Hradec 
Kralove, vor juca în prima catego
rie a țării.

R. P. F. IUGOSLAVIA

Beogradski învinsă pe teren propriu t
ZAGREB, 20 (prin telefon). — 

Duminică s-a disputat cea de a 9-a 
etapă a campionatului iugoslav de 
fotbal, soldată cu două surprize. 
Steaua roșie din Belgrad a tre

de 125 cm., iar înălțimea de 76 cm. 
Fără combustibil, mașina cîntăre- 
ște 350 kg.

Dintre rnotocicliștii participanți 
la întreceri, un succes deosebit a 
repurtat maestrul emerit al sportu
lui A. Novikov din Moscova, mem
bru al asociației „Aripile Sovie
telor". Concurînd pe o motocicletă 
„N-100" de construcție proprie, el 
a parcurs distanța de 10 km. cu 
start de pe loc cu o viteză medie 
de 138,712 km. pe oră. Această per
formanță constitue un nou record 
unional pentru motociclete de ca
tegoria pînă la 100 cmc.

® In orașul Tartu au avut loc 
tradiționalele întreceri de atletism, 
la care au participat studenții de 
la Universitatea de Stat din Tartu 
și de la Academia Agricolă din 
R.S.S. Estonă.

Concurînd la proba de săritura 
cu prăjina, studentul O. Ghilman 
(Academia Agricolă) a realizat o 
performanță de 4.16 m., care con
stituie totodată un nou record re
publican. Atletul H. Pearneakivi 
de la Universitatea de Stat a cîști- 
gat probele de: 800, 1500 și
3000 m.

Trei titluri au fost cucerite de 
maestra sportului L. Maremeae. Ea 
a înregistrat următoarele perfor
manțe : aruncarea greutății — 
13,82 m.; aruncarea discului — 
42,25 m.; aruncarea suliței — 42,23 
m.

Intîlnirea s-a terminat cu victo
ria echipei studențești a Acade
miei Agricole.

buit să se mulțumească cu un re
zultat de egalitate în fața echipei 
Zelezniciar 1—1, iar Beogradski 
Sport Klub a pierdut pe teren pro
priu în fața noii promovate, Buduc- 
nost Titograd, cu 2—1. Iată cele
lalte rezultate: Dinamo Zagreb — 
Spartak Subotița 3—1; Radnicikt 
Belgrad — Hajduk Split 1—0; 
Velej Mostar — Partizan Belgrad 
1—3; Voivodina Novi Sad — Za
greb 2—1; Proleter Osiek — Sara
jevo 3—1.

CLASAMENTUL:

Steaua roșie Belgrad 
Radnielki Belgrad 
Partizan Belgrad 
Dinamo Zagreb 
Sarajevo

9 4 5 0 17: 6 13
9531 23:14 13
9612 19:13 13
9522 17:12 12
9 5 13 17:17 11

r. p. Polona
C.W.K.S. Varșovia campioană 

pe 1955

VARȘOVIA, 20 (prin telefon). — 
Duminică s-a desfășurat la Varșo
via meciul de fotbal care avea să
desemneze echipa campioană pe 
anul 1955. S-au întîlnit echipele 
C.W.K.S. Varșovia și Sta? Sosno- 
wiec. înaintea acestei întî'niri, echi
pa C.W.K.S. avea un punct avans 
față de Stal Sosnowiec. Duminică, 
cele două echipe au terminat la 
egalitate: 1—1; astfel că C.W.K.S. 
a cucerit titlul de campioană. Au 
retrogradat echipele Polonia Bytom 
și Gornik Radlin. In prima categorie 
a țării au promovat echipele clasate 
pe locurile 1 și 2 în categoria se
cundă: Budowlani Opole și Gornik 
Zabrze,

Iată punctajele 
clasate:
C.W.K.S. Varșovia 
Stal Sosnowiec 
Gwardia Varșovia 
Lechia Gdansk 
Ruch Chorzow

primelor cincî

22 12 46 48:21 28
22 10 7 5 30:16 27
22 11 3 8 38:30 25
22 8 7 7 19:15 23
21 6 11 4 31:25 23

FOTBALIȘTII SOVIETICI 
ÎNVINGĂTORI

Basel (Agerpres). —
La 20 noiembrie a avut loc în- 

tîlniirea intemiațiomială de fo'tbail 
dintre echipa clubului sportiv el’ 
vețian „Basel" și echipa Torpedo 
Moscova. Fotbaliștii sovietici au 
terminat tavingăitori cu scorul de 
3-1.

Luxemburg (Agerpres). TASS 
transmite :

Pe stadionul din Luxemburg s-a 
desfășurat duminică meciul de fot’ 
bal dintre echipa reprezentativă a 
Luxemburgului și echipa sovietică 
Dinamo-Moscova. Jocul s-a desfă’ 
șurat în nota de superioritate a 
fotbaliștilor sovietici care au obți
nut victoria cu scorul de 6-0.

Djakarta (Agerpres) TASS trans
mite :

In orașul Surabaia s-a desfășu
rat duminică întîlnirea prieteneas- 
că de fotbal dintre echipa selecțio- 
nată a orașului și echipa sovieti
că Lokomotiv.

Victoria le-a revenit, cu scorul 
de 4-0, fotbaliștilor sovietici.
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Rezultate valoroase în concursul de natațîe de la Rostock
ROSTOCK 21 (prin telefon de la 

Corespondentul nostru). Și în cea 
de a doua zi a concursului interna
țional de natație dintre reprezenta
tivele R.P.R. și R.D.G., cei peste 
2000 de spectatori care au populat 
pînă la refuz tribunele frumoasei 
hale din localitate au avut ocazia 
să urmărească întreceri spectacu
loase, aplaudînd la sfîrșitul lor per
formanțe deosebit de valoroase: 
două recorduri europene și unul re
publican obținut de înotătorii ger
mani și două recorduri excelente 
realizate de înotătorii romîni 1

Prima probă a concursului a fost 
cea de 200 m. bras bărbați. Pe pri
mul loc s-a clasat înotătorul ger
man Fritsche, care a parcurs dis
tanța în timpul de 2:35,9, rezultat 
ce constituie un nou record al Eu
ropei. Vechiul record al continen
tului aparținea lui Vladimir Mini- 
așchin (URSS) 2:36,1. Pe locul al 
doilea a sosit reprezentantul nostru 
Felix Heitz, care a realizat de ase
menea un timp de valoare mondi
ală: 2:39,5. Rezultatul obținut de 
Heitz constituie un nou record al 
R.P.R. Locul trei i-a revenit lui Mi
trofan (R.P.R.): 2:42,1.

Gwardîa susține astă-seară o wouă întîlnire 
în sala Dinamo

Prezența în Capitală a unei pu
ternice echipe de box din R. P. 
Polonă suscită un viu interes în 
cercurile sportive bucureștene. Sîm- 
bătă seara, sala Dinamo a fost pli
nă pînă la refuz, numeroși iubitori 
ai „sportului cu mănuși” dorind 
să asiste la prima evoluție a echi
pei Gwardia. Interesul în jurul în- 
țîlnirilor pe care le susține Gwar
dia la București este firesc. Intr-a
devăr, R. P. Polonă se bucură de 
un prestigiu deosebit în boxul a- 
malor european. Este concludent, 
în această privință, să amintim că 
la campionatele europene de la Var
șovia, pugiliștii polonezi au cuce
rit nu mai puțin de cinci titluri, 
îar la recentele campionate euro
pene de la Berlin, alte trei titluri 
au revenit boxerilor din R. P. Po
lonă.

Astă-seară, tot în sala Dinamo, 
începînd de la ora 19,30 echipa 
Gwardia susține a doua întîlnire 
în țara noastră. Boxerii polonezi 
își vor măsura de data aceasta 
forțele cu tînăra echipă a Flamurii 
roșii.

Iată programul complet al re
uniunii :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doi antrenori, Titkos și Foni 
despre intiînirea de fotbal, Ungaria—Italia

După cum se știe, la 27 noiem
brie se va desfășura la Budapesta 
întîlnirea dintre reprezentativele de 
fotbal ale R.P. Ungare și Italiei. 
Intr-o recentă declarație făcută cu 
prilejul unei conferință de presă, 
Titkos Pal, antrenor de stat al 
R.P. Ungare, a subliniat faptul că 
lotul reprezentativei maghiare a și 
început pregătirile în vederea ulti
mului meci din acest an: la 
27 noiembrie cu Italia. „Meciul 
cu Italia — a spus Titkos — 
constituie pentru noi o grea în
cercare. Să nu uităm, că echipa 
Ungariei nu a învins Italia la Bu
dapesta de peste două decenii... 
Echipa reprezentativă o vom alcă
tui în funcție de forma cea mal 
bună arătată de jucători în jocu
rile de campionat și la antrena
mente

Doctorul Alfredo Foni, antreno
rul federal și selecționerul unic al 
Italiei, fost titular al reprezentati
vei Italiei, de două ori campioană 
mondială, care a urmărit meciul 
Austria — Ungaria, a declarat că

Intîlnirea de gimnastică
Praga 21 (prin telefon). In ca

drul lunii prieteniei cehoslovaco- 
sovietice, cu începere de vineri 25 
noiembrie se va desfășura la Praga 
întîlnirea internațională de gim
nastică între reprezentativele mas
culine și feminine ale Cehoslova
ciei și Uniunii Sovietice.

Sportivii sovietici au anunțat 
participarea următoarelor loturi: 
masculin: Ciukarin, Șahlin. Koro- 
likov, Stolbov, Lipatov, Portnoi și

Al doilea record european a fost 
obținut de tînăra înotătoare germa
nă Jutta Langenau, care, continu- 
înd cursa oficială de 100 m. fluture, 
a realizat 2:48,8, pe distanța de 200 
m. Iată rezultatele la 100 m. fluture 
femei: Jutta Langenau 1:16,6 — 2. 
Rademacher (RDG) 1:18,8; 3. El. 
Bratu (RPR) 1:25,6; 4. Grâff
(RPR) 1:26,4. A urmat apoi desfă
șurarea probei de 100 m. liber fe
mei: Primele două locuri au fost 
ocupate de înotătoarele germane 
Mossier (1:10,4) și Steffen (1:11,2). 
In ordine s-au clasat Sanda Platon 
(RPR) 1:12,0 și Ecaterina Orosz 
(RPR) 1:15,1. Foarte spectaculoasă 
a fost intrecerea în cadrul probei 
de 400 m. liber bărbați. Rezultate:
1. Reich (RDG) 4:44,6 (nou record) 
Carol Meder (RPR) 4:48,2. Rezul
tatul acesta întrece cu 4,8 secunde 
vechiul record al țării. 3. Thiel 
(RDG) 4:53,2 4. Șt. Ionescu (RPR) 
5:04,4.

O frumoasă victorie a obținut e- 
chipa de 4x100 m. mixt bărbați a 
R. P. Romîne. După o luptă susți
nută, în care conducerea a aparți
nut pe rînd ambelor echipe, repre
zentativa RPR a obținut rezultatul

Cat. cocoș: Fr. Hajduga — D. 
Prunoiu.
Cat. pană : T. Kowalski — Ma
tei Godeanu.
Cat. semiușoară: W. Mocek — 
Luca Romano.
Cat. ușoară: H. Wojciechowski— 
M. Ciobanu.
Cat. semimijlocie: Marian Po- 
nanta — Mihai Stoiain
Cat. mijlocie: Z. Piorkowski — 
Petre Deca.
Cat. semi grea: I. Korolewicz— 
Octavian Cioloca.
Cat. grea: E. Lasek — Vaslle 
Mariuțan.

In perspectivă o reuniune echili
brată, care se anunță foarte intere
santă. Mulți din pugiliștii romîni 
care vor servi astă seară replica 
sportivilor polonezi, i-au văzut pe 
adversarii lor „Ia lucru" sîmbătă, 
astfel că s-au pregătit intens în ul
timele zile, căutînd să se prezinte 
cît mai bine în ring. Boxerii polo
nezi s-au antrenat ieri, iar conducă
torii lor ne-au declarat că echipa 
Gwardia speră să aibă o comporta
re și mai bună în această reuniune-

ungurii sînt în revenire de formă. 
„Squadra Azzura” (n.r. reprezen
tativa Italiei) va avea o misiune 
dificilă — a spus Foni. De aceea, 
noi ne vom pregăti cu o atenție 
deosebită, într-un cantonament 
special. Pînă pe data de 4 de
cembrie campionatul va fi între
rupt. Am auzit multe vorbe despre 
declinul fotbalului maghiar. Des
pre acest declin m-am „convins" 
la acel 6—1 cu Austria... Cu
nosc fotbalul maghiar de aproa
pe 30 ani. In acest timp — cum 
e și firesc — fotbalul ungar a avut 
unele fluctuații de formă, dar nici 
cînd nu s-a putut vorbi despre un 
declin. Se pare că ungurii au tre
cut acum de „punctul mort” și 
sînt acum din nou în plină ascen
dență. Dacă echipa Italiei ar pu
tea folosi pe sudamericanii Julinho 
și Schiaffino în meciul cu Ungaria 
(n.r. aceștia nefiind cetățeni ita
lieni nu au drept de joc), atunci 
a? putea spera un meci echilibrat. 
Dar și fără aceștia vom face totul 
pentru reabilitarea fotbalului nos
tru.

Cehoslovacia — U.R.S.S.
Plișko. Antrenorul echipei este A. 
S Mișakov. Feminin: Rudko, Ma
nina. Muratova, Latîrina, Iegoro- 
va, Konovalova, Lavrențova și Ru- 
leva. Antrenoarea echipei este V. 
V. Ivanova. Intîlnirea se va des
fășura după sistemul olimpic.

După această întîlnire sportivii 
sovietici vor evolua în orașele Kar- 
loy Vary, Usti nad Labem, Gott- 
waldov și Bratislava . 

de 4:23,9. Iată componența echipei 
R.P.R.: Măndoiu, Popescu, Mitrofan, 
Novac. Cei mai buni din ștafetă 
au fost Popescu și Novac. Locul II: 
RDG I: 4:24,5 (Schneider, Fritsche, 
Gabriel, Muller). Locul III: R.D.G. 
II: 4:29,2 (în afară de concurs).

După două zile de întreceri 
punctajul este de 56:37 pentru 
R.D.G.

ECHIPA DE SENIORI A R.P. RO
MINE ÎNVINGĂTOARE IN JOCUL 

DE POLO PE APA

R.P.R. (seniori) — R.D.G. (seni
ori) 7—5 (3—2).

Arbitrul suedez Zukermann a 
chemat la întrecere echipele:

R.P.R.: Deutsch—Hospodar, Sza
bo — Zahan — Simon, Bordi, 
Nagy.

R.D.G.: Becker — Schogel, Al
brecht — Kufreich — Bezold, Lan
ge, Frich.

Intîlnirea a fost deosebit de dis
putată și palpitantă mai ales prin 
evoluția scorului. Au marcat în or
dine: Zahan, Bezold, Nagy, Bezold, 
Bordi, Albrecht, Nagy, Bezold, 
Nagy, Simon, Bezold și Bordi.

Concursul internațional 
de tir de la Pekin
PEKIN (Agerpres) — TASS Lrias- 

mite : In pfirnia zi a concursului in- 
termțioinal db tir die la Pekin s-a 
disputat proba feminină de armă li
beră calibru redus, poziția culcat, 
idfe la 50 m. și 100 m. Cel mai bun 
rezultat în tragerea de la 50 m, a 
fost obținut de sportiva ceho
slovacă Eva Marșalkova care a 
realizat 300 puncte din tot atîtea 
posibile. Maestra sportului din 
U.R.S.S., E. Kormușkina a totali
zat 299 puncte. După prima man
șe, în clasament conducea echipa 
U.R.S.S. cu 1.487 puncte, urmată 
de R. P. Bulgaria — 1.482 puncte 
și R.P.R.

Tragerea de la 100 m. nu a adus 
schimbări mari în acest clasament. 
Sportivele sovietice au tras liniștit 
și precis. Rezultate bune au obținut 
de asemenea' echipele R. P. Bulga
ria și R. P. Chineze. Trăgătoarele 
romîne clasate pe locul patru s-au 
prezentat sub nivelul lor obișnuit.

După terminarea acestei probe, 
clasamentul este următorul: 1. 
U.R.S.S. 2.973 puncte; 2. R. P. 
Bulgaria - 2.960 puncte ; 3. R. P.
Chineză 2.952 puncte. Urmează 
echipele R.P.R., R. Cehoslovace, 
R.P. Polone și R. P. Mongole. Re
zultatul echipei sovietice constituie 
Un nou record unional.

In clasamentul individual pri
mul loc a revenit sportivei sovie
tice Zinaidia Kormușkina cu 599 
puncte dlin 600 posibile. Ea a îm
bunătățit cu două puncte vechiul 
"•©cord feminin al U.R.S.S.

întrecerile continuă.

Noi concursuri internaționale 
la Moscova

Moscova (Agerpres). TASS trans
mite: Duminică, la Moscova, s-a 
desfășurat înt Unirea intemațion.ailă 
de baschet dintre reprezentativele 
feminine ale U.R.S.S. și R. P. Un
gare. Meciul a luat sfîrșit cu scorul 
de 65—47 (26—18) în favoarea bas
chetbalistelor sovietice.

Trebuie remarcat faptul că în 
ambele echipe au jucat numeroase 
baschetbaliste tinere. Din echipa 
sovietică cele mai bune jucătoare 
au fost Karamîșeva. Kuznețova și 
Eriomina.

La 22 noiembrie, baschetbalistele 
sovietice și maghiare se întîlnesc 
într-un nou joc.

In sala clubului sportiv „Aripile 
Sovietelor" din Moscova a început 
duminică concursul internațional de 
scrimă la care iau parte cei mai 
buni scrimeri din R. P. Ungară, 
Franța, Italia, R. Cehoslovacă și 
U.R.S.S.

In prima zi s-a disputat proba de 
floretă bărbați. In turneul final pe 
primul loc s-a clasat scrimerul fran
cez Christian D’Oriola cu 7 victorii 
și o singură înfrîngere suferită în 
fața tînărului scrimer sovietic Vo
dovozov. Pe locurile următoare s-au 
clasat Spaliho (Italia) — 6 victo
rii, Koleșnikov (U.R.S.S.) —- 6 vic
torii, Manggiarotti (Italia) — 5 
victorii, Midler (U.R.S.S.) — 4 
victorii.

O „MUTARE”
Cine nu cunoaște șahul și 

deci nu e... aclimatizat cu vo
cabularul lui, ar putea pur 
și simplu să se... sperie citind 
cronicile de șah și aflînd că 
„negrul a dat un atac nimici
tor", că „poziția albului s-a 
prăbușit ca un castel de cărți 
de joc“, sau că un „cal" nără
vaș .apărut nu se știe de unde, 
„a semănat panică în flancul 

drept al negrului".
Dacă descrierile acestea te 

țin cu răsuflarea întretăiată, în 
fond ,cei mai mulți dintre dvs. 
știți că desfășurarea jocului pe 
cele 64 pătrățele albe și negre 
este cît se poate de liniștită și 
în nici un caz nu dă loc la a- 

cele faze dinamice și pasionan
te pe care le întîlnești de obicei 
la alte sporturi.

De aceea, la o partidă de șah, 
arbitrul n-are o sarcină prea 

dificilă. In nici un caz nu te 
poți aștepta ca „nebunul" să-i 

puie o... talpă „regelui" sau ca 
„pionul" să marcheze din pozi
ție de ofsaid!...

Cum s-ar spune, e o adevă
rată plăcere să fii arbitru de 
șah. Singurul care nu e de a- 
ceeași părere este tov. Emil 

Binder, din Sibiu, și — după 
cum ne relatează coresponden
tul nostru N. Dumitrescu, — 
tov. Binder are toate motivele 
să vadă problema altfel!...

Tov. Binder era arbitru, mai 
deunăzi, la un concurs de șah 
organizat la clubul Metalul din

CONFORT...
Ce e drept, e drept: tov. 

Stănescu, delegatul I.E.B.S. 
(întreprindere de exploatare a 
bazelor sportive) sosise în mod 
special din București, cu două 
zile înainte de începerea fazei 
interregionale pentru calificare 
în categoria A la tenis de ma
să. Deci, avea timp berechet 
să controleze dacă toate lucru
rile sînt puse la punct. Dealt
fel, în direcția aceasta, a bunei 
organizări a concursurilor, el 
trebuia să conlucreze cu tova
rășii de la Comitetul regional 
C.F.S. Galați care, de aseme
nea, răspundeau de organiza
rea acestor întreceri de tenis de 
masă.

Din timp au venit șl jucăto
rii de tenis de masă din Con
stanța. Dar asta a fost spre... 
ghinionul lor, căci, odată sosiți 
la Galați, după cum ne infor
mează corespondentul nostru 
V. Paladescu, nimeni nu i-a în
trebat dacă au ce mînca, dacă 
au unde dormi etc., etc. Deve
niseră niște., copii ai nimănui!

Așa stlnd lucrurile, sportivii 
constănțeni au fost nevoiți să-și 
organizeze singuri programul 
și cazarea. Cum vremea era 
frumoasă — cald, senin — au 
pornit să viziteze orașul. Și 
l-au... vizitat și răzvizitat pînă 
la miezul nopții, de ajunseseră 
să cunoască Galațiul mai bine 
decît... gălățenii. In cele din 
urmă, obosiți — nu e vorbă că 
se făcuse și ora 12 noaptea — 
s-au oprit în parcul orașului, 
să se mai odihnească puțin. 
Dar oboseala și-a spus cuvîn- 
tul. Curînd, unii au început să 
moțăie, iar ceilalți le-au urmat

PE SCURT
• Cicliștii sovietici care vor par

ticipa anul viitor Ia cea de a 9-a 
ediție a marii competiții cicliste 
„Cursa Păcii” Varșovia-Berlin-Praga 
vor alerga pe biciclete de construc
ție cehoslovacă marca „Favorit”. A- 
ceste biciclete sînt fabricate Ia Ko- 
kycany în regiunea Plsen și au fost 
de acum expediate în U.R.S.S.

• Selecționata de hochei pe ghea
ță a asociațiilor sportive sindicale 
din R. Cehoslovacă a părăsit vineri 
Praga plecînd în Elveția. Hochei- 
știl cehoslovaci vor susține mal 
multe meciuri Ia ZUrich, Geneva șl 
alte orașe.

NEPREVĂZUTĂ!
Sibiu. La una din mese, șahis- 
tul Verman, de la colectivul 
Progresul, căuta cu încordare 
o soluție să scape din „cleștele" 
în care îl strlnsese adversarul 
său. Se pare însă că în loc s-o 
găsească pe cea mai bună, a... 
nimerit-o pe cea mai proastă, 
așa că s-a trezit că „regele" său 
e gata să-și piardă... coroana. 
Supărat, s-a uitat în dreapta, 
s-a uitat in stingă și în cele din 
urmă l-a... ochit pe tov. Binder. 
El era... vinovatul! Și nefolo
sind... timpul de gîndire pe care 
șahul i-l pune cu largheță la 
dispoziție, Verman s-a ridicat 
de pe scaun... Găsise, în sfîrșit, 
„soluția": un pumn în ochiul 
arbitrului Binder!

Publicul a văzut această sce
nă, iar tov. Farcaș, președintele 
Comitetului Orășenesc C.F.S., 
dacă n-a văzut-o, a auzit de ea 
și mai ales a primit o... confir
mare, întîlnindu-l a doua zi pe 
arbitrul Binder cu un coșcogea
mite plasture la ochiul stîng!

Totuși, pînă acum, nu s-a fă
cut simțită nici o măsură disci
plinară, de natură să tempereze 
,Zelul" șahistului Verman care, 
după cum se vede, calcă, mai de 
grabă pe urmele lui... Eustațiu 
Mărgărit, decît pe cele ale d-rului 
Troianescu !

Numai că Eustațiu Mărgărit 
plasează astfel de lovituri în 
ring și numai în cadrul regu
lamentului...

ULTRA MODERN
și ei exemplul, astfel că pe la 
ora 1 noaptea, constănțenii 
adormiseră de-a binelea, visînd, 
probabil, paturile cu saltele 
moi și pernele pufoase în care, 
la ora aceea, desigur că sforă- 
iau de zor, tov. Stănescu și to
varășii de la Comitetul C.F.S. 
regional Galați, în sarcina că
rora cădea buna organizare a 
concursurilor...

...Sîntem curioși să știm cam 
ce au scris tovarășii în ches
tiune în raportul privind felul 
cum s-au îngrijit ei de masa și 
de cazarea concurenților veniți 
la faza interregională de ca- 
lificare în categoria A la tenis 
de masă.

Te pomenești că au subliniat 
faptul că, datorită lor, concu
rența au avut la dispoziție o 
întreținere ideală: masă, casă, 
aer curat.
4ai ales... aer curat!

JACK BERARIU
GEORGE MIHALACHE

• Cunoscutul fondist Iugoslav Ml- 
halic a cîștigat duminică crosul In
ternațional de la Bruxelles, acope
rind distanța de 9,150 km în tim
pul de 30’12”0. El a fost urmat de 
belgianul Herman cu 30’19”0 și Stri- 
tof (R.p.F. Iugoslavia) cu 30’43”0.

Pe echipe, victoria a revenit re
prezentanților R.P.F. Iugoslavia, ur
mați de Finlanda și Anglia

• Palatul sporturilor din Buda
pesta a găzduit duminică Intîlnirea 
internațională de box dintre echi
pele selecționate ale R.P. Ungare și 
Austriei. Boxerii maghiari au repur
tat victoria cu scorul de 17-3.
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