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Toată grija pentru păstrarea echipamentului 
și materialelor sportive

PREGĂTIREA activității spor
tive în lunile de iarnă pune 
în fața consiliilor colectivelor 

numeroase sarcini, de îndeplinirea 
cărora depinde în mod direct fe
lul în care va fi asigurată conti
nuitatea în munca de instruire- 
antrenament și, în general, desfă
șurarea activității secțiilor pe ra
mură de sport. Firește, sînt abso
lut necesare analize ale muncii 
antrenorilor sau instructorilor, în
tocmirea diferitelor evidențe și 
punerea la punct a tuturor for
melor de clasificare, etc. înainte 
de toate, însă, activiștii din co
lectivele sportive trebuie să-și în
drepte toată atenția spre asigu
rarea bazei materiale necesare u- 
nei intense munci în perioada lu
nilor de iarnă.

In majoritatea colectivelor spor
tive pregătirile pentru activitatea 
de iarnă au început din timp și 
prima zăpadă i-a găsit pe spor
tivi gata pentru startul întreceri
lor. In aceste colective s-a acor
dat o grijă deosebită punerii la 
punct a materialului și echipa
mentului sportiv, reamenajării ba
zelor care pot găzdui concursuri 
sau antrenamente pe timpul iernii. 
Frumoase realizări a obținut în 
această direcție colectivul „Loco
motiva" din Cluj. Secțiile pe ra
mură de sport își au pregătite 
echipamentele și materialele nece
sare, magaziile sportive sînt, în- 
tr-adevăr, un model de ordine și 
curățenie. Cu multă dragoste s-au 
pregătit pentru iarnă schiorii co
lectivului Locomotiva I.C.C.F. și, 
ca și înotătorii acestui colectiv 
care și-au curățat și pregătit ba
zinul acoperit, ei așteaptă fără 
nici o „grijă” gerul aspru al 
lunilor de iarnă. O preocupare ase
mănătoare pentru buna întreținere 
a materialului și echipamentului 
sportiv poate fi întîlnită și la nu
meroase alte colective, ca de pil
dă : Metalul Cluj, Metalul Uzi
nele de Tractoare, Locomotiva și 
Voința (Orașul Stalin), Știința 
și Progresul Timișoara, Locomo
tiva Caransebeș, Flamura roșie 
Lugoj, Metalul Reșița etc.

Alături de toate celelalte mă
suri luate pentru desfășurarea u- 
nei intense activități în perioada 
de iarnă, frumoasele acțiuni între
prinse în astfel de colective pen
tru păstrarea, îngrijirea și justa 
folosire a echipamentului și mate
rialelor, pentru reamenajarea ba
zelor sportive, vor chezășui, fără 
îndoială, obținerea succeselor aș
teptate.

In multe colective însă, acti
viștii au tărăgănat în mod ne
justificat campania pregătirilor de 
iarnă și acum s-au trezit cu ză
pada la ușă și cu multe... cerințe 
din partea sportivilor. Cum vor 
putea justifica nepăsarea lor ac
tiviștii colectivului sportiv Loco
motiva Turda, care nu s-au sezi- 
sat niciodată de faptul că echi
pamentul și materialele sportive 
stau aruncate pe jos în magazie, 
claie peste grămadă? Și în anul

„Antrerwr romii» pentru rugbiștii cehoslovaci”...
...acesta este titlul sub care zia

rul cehoslovac de specialitate 
„Ceskoslovensky Sport" publică 
știrea că un antrenor romîn pre
gătește echipa cehoslovacă de rug- 
bi în vederea meciului cu Italia.

„La Praga, a sosit antrenorul 
echipei naționale romîne Gheor- 
ghe Pîrcălăbescu — scrie ziarul. 
In același timp, el este căpitanul 
echipei reprezentative romîne și a 
participat la toate deplasările echi
pei sale în străinătate. El și-a îm
bogățit bagajul de cunoștințe cu 
prilejul turneului întreprins de -e- 
chipa Bucureștiului în Anglia. Ți- 
nînd seama de toate acestea, Co

acesta colectivul sportiv din To
pic) se găsește în situația de a 
căra de colo-colo echipamentul 
sportiv, neavînd Ia dispoziție o 
magazie și, mai mult, de a avea, 
în Ioc de echipament pentru 
schiori, patinatori etc., însemnate 
cantități de echipamente pentru 
secțiile de atletism, tenis, bas
chet, deși aceste secții și-au înce
tat de multă vreme activitatea.

In alte colective, iarna i-a sur
prins pe sportivi complet nepregă
tiți. Astfel, deși are secții valo
roase de handbal, baschet, atle
tism. etc., colectivul sportiv Pro
gresul din Orașul Stalin posedă 
o magazie de echipament și mate
riale foarte sărăcăcioasă. Această 
situație se pare că nu a deran
jat prea mult conducerea colecti
vului. Spre deosebire de acest co
lectiv, la Progresul Tg. Mureș 
echipamentul este suficient și de 
bună calitate. Aceasta nu poate 
justifica însă toleranța arătată de 
consiliul colectivului față de nu
meroșii sportivi care au pierdut 
echipamentul încredințat, au uitat 
să-1 înapoieze de luni de zile, îl 
păstrează în condiții nemulțumi- 
toare sau îl folosesc în ocazii din 
cele mai felurite.

Dacă aceasta este situația pe 
care, din păcate, o găsim la mul
te colective sportive, ar fi greșit 
să se creadă că lucrurile nu mai 
pot fi îndreptate. In cele mai 
multe regiuni iarna nu și-a ară
tat încă „colții" și vremea este 
destul de favorabilă pentru termi
narea pregătirilor, in plus, multe 
din aceste colective sportive au 
dovedit, cu alte prilejuri, o puter
nică forță organizatorică, ceea ce 
ne face să credem că, depunînd 
un efort sporit ele vor reuși să 
rezolve problema atît de impor
tantă a asigurării echipamentului 
și materialelor sportive necesare 
continuării activității competițio- 
nale sau de antrenament în aer li
ber. Este o acțiune în care colec
tivele sportive trebuie să simtă 
din plin sprijinul consiliilor re
gionale ale asociațiilor și chiar al 
consiliilor centrale. In așteptarea 
acestui sprijin, colectivele sportive 
nu trebuie să piardă vremea ci 
să mobilizeze toate forțele lor 
pentru confecționarea de mate
riale și echipament din resurse 
locale, _ pentru punerea la punct a 
magaziilor sportive, pentru inven
tarierea întregului disponibil de 
materiale și echipament.

In iarna aceasta trebuie să asi
gurăm membrilor de colectiv toate 
posibilitățile pentru a-și continua 
activitatea și în acest scop consi
liile colectivelor sportive au da
toria să muncească cu mai multă 
hotărîre.

Avînd Ia dispoziție echipamen-- 
tul și materialele necesare, spor
tivii colectivelor noastre se vor 
avînta cu drag în frumoasele în
treceri de iarnă, vor face să creas
că mereu mai mult numărul ce
lor care se bucură de bineface
rile sportului.

misia centrală de rugbi din cadrul 
C.C.F.S. de la Praga a invitat pe 
acest rugbist experimentat pentru 
a-i ajuta pe antrenorii noștri la 
pregătirea echipei naționale a Ce
hoslovaciei în vederea meciului cu 
Italia, care se va desfășura la 11 
decembrie la Roma. Gh. Pîrcălă
bescu va sta în capitala noastră 
14 zile. El va ține cîteva confe
rințe, la Praga, în fața antrenori
lor noștri, iar apoi va pleca la 
Klanovice, unde împreună cu an
trenorul cehoslovac Șkvor .va pre
găti echipa. In centrul de la Kla
novice, Pîrcălăbescu va sta 10 
zile".

Frumoasa comportare 
a echipelor de tir 

ale R. P. R. la Pekin
PEKIN 25 (Agerpres). — In 

capitala R- p- Chineze contiduă 
întrecerile în cadrul concursuhx’ 
internațional de tir. La 24 noienn 
brie s-a disputat proba femitonă 
de armă liberă calibru redus, trei 
poziții, de la 50 m.

Reprezentantele țării noastre au 
avut o comportare foarte bună. La 
poziția culcat echipa R. P. R. s-a 
clasat pe locul doi în urma echi
pei U. R. S. S. La poziția în ge“ 
nunchi, Marieta Juverdeanu șt 
echipa R. P. R. au ocupat de ase
menea locul doi, iar la poziția 
în picioare, primul loc a revenit 
reprezentativei R. P. R. Pe locul 
trei la individual s-a clasat mae- 
stra sportului Lia Sîrbu.

La totalul celor trei poziții echi
pa Uniunii Sovietice a totalizat 
cel mai mare număr de puncte — 
2.844 — clasîndu-se pe primul loc. 
Reprezentativa țării noastre a o- 
cupat locul doi cu 2.839 puncte.

In clasamentul individual, spor
tiva sovietică Zoia Kormușkina a 
ocupat locul întîi cu 575 puncte, 
performanță superioară recordului 
mondial. Locul doi a revenit Ev
gheniei Belaia (U.R.S.S.) cu 574 
puncte iar pe locul trei s-a clasat 
Marieta Juverdeanu (R. P. R.) 
cu 573 puncte.

Echipa de lupte a R. F. Germane a sosit ieri dimineață în Capi
tală pentru a susține prima sa întllnire cu reprezentativa Repubticii 
Populare Romine. Iată-i pe luptătorii germani pe peronul Gării 

de Nord;

Intîlnirea dimtre reprezentativele de lupte
ale R. P•

Expresul venind de la Curtici a 
adus ieri dimineață în capitala 
țării noastre noi oaspeți sportivi. 
De data aceasta au coborit pe 
peronul Gării de Nord luptătorii 
din reprezentativa R.F Germane. 
Echipa oaspe a fost întîmpinată 
de reprezentanți ai C.C.F.S., ai 
Comisiei Centrale de lupte Și de 
numeroși sportivi.

Formația oaspe a deplasat nu
mai opt luptători — aceiași — cu 
două excepții, — care au întrecut 
formația Finlandei (cu 5—3). Lo
tul luptătorilor germani este con
dus de către I. Hergl, președintele 
federației de lupte și haltere din 
R.F.G., fapt care arată cîtă im
portanță acordă forul sportiv ger
man acestei întîlniri. Antrenorul 
echipei germane este Jean Fol- 
deak, fost de trei ori campion al 
Europei.

Deși obosiți după o călătorie 
lungă, sportivii germani au fost 
curioși să afle cine le vor fi ad
versari. Aceasta, cu atît mai mult 
cu cît parte dintre ei s-au mai în- 
tîlnit cu luptătorii noștri la cam
pionatele mondiale și la Pola. 

„Greul" Wilfried Dietrich s-a in-
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succese in munca și in sport
Sportivii

cu , multe realizări Congresul Par- 
.'tfdului. Străduitfdu-se să obțină 
• rezulțățe;'cîtîmai*bune  la docul de 
'..producție, sau luptînd cu înflăcă- 
<rafe pentru performanțe de va
lidare pe terenurile de sțort, tine- 
’.rii sportivi ploeșteni își manifestă 
șdimȘplin dragostea față de partid.

Astfel, brigada de tineret nr. 5 
- ae la întreprinderea „Macazul", 
’condusă de utemistul Pavel Șuvo- 

fală, deține de două luni de zile 
drapelul de fruntașă pe întreprin
dere, dînd, •
produse în contul 

^Datorită aplicării
a metodelor de lucru sovietice pre
cum și întreținerii în cele mai 
bune condițiuni a mașinilor și fo
losirii cu pricepere a fiecărui minut 
de muncă, membrii brigăzii reușesc 
să realizeze în fiecare zi — 
procente peste plan. In 

"muncitorilor din brigadă se 
. ză chiar responsabilul ed,
Șuvoîală, care dă zilnic cu 
sută produse peste plan. Pavel Șu-

din luna septembrie, 
' anului 1957. 
pe scară largă

mulțe 
fruntea 
situea-
Pavel 

200 la

INTRECERI ÎNSUFLEȚITE
Sportivii din raionul N. Bălcescu 

din Capitală întîmpină Congresul 
Partidului participînd la numeroa
se competiții organizate în cinstea 
acestui măreț eveniment Zilele 
trecute s-a desfășurat „Cupa Con
gresului" la oină. Au participat 5 
colective, iar competiția a fost cîș- 
tigată de formația Știința Bucu
rești. Tot de curînd a avut loc și 
finala „Cupei Congresului" la po
pice. întrecerile decisive au fost 
pline de însuflețire, colectivul Di
namo IX București reușind să-și 
adjudece trofeul pus în joc.

Tot în cinstea Congresului Par-

Romîne și R. F.
teresat de Șuii și a fost destul 
de dezamăgit cînd a aflat că 

luptătorul romîn este indisponibil. 
Să fie oare din cauză că Dietrich 
l-a învins pe Șuii la „mondiale"

!
 Intîlnirea se va desfășura astă- 
seară de Ia ora 19 în sala Flo-

I
reasca. Se vor întrece următorii 
luptători , pe categorii:

Cat. 52 kgr.: D. Pîrvulescu 
(R.P.R.) — Fritz Stange <R. F.G.).
Cat. 57 kgr.: Fr. Horvath (R.P.R.)

— Heintz Heuser (R.F.G.).
Cat. 62 kgr.: I. Popescu (R.P.R.)

— Hugo Heuser (R.F.G.).
Cat. 67 kgr.: D. Cue (R.P.R.) —

Heinz Heller (R.F.G.)
Cat. 72 kgr.: M. Belușica (R.P.R).— 

Hans Boese (R.F.G.)
Cat. 79 kgr.: Gh. Popovici 

(R.P.R.) — Horst Hess (R.F.G.)
Cat. 87 kgr.: X». Bujor (R.P.R )—

Fritz Dierscherl (R.F.G.)
Cat. grea: Gh. Marton (R.P.R.) 

— Wilfried Dietrich (R.F.G.)
Ca arbitru neutru va funcționa

Karpaty Karoly (R.P.U.).

și spera într-o reeditare a perfor
manței? Nu știm... în orice caz, 
i-a dat de gîndit faptul că G]i. 
Marton, noul său adversar are 
aproape 120 kgr! 

voîală este și unul dintre cei mâî 
buni sportivi diin întreprindere. El 
este.purtător al insignei G.M.A. și 
jucător de bază în echipa de fotbal. 
Alături de el, strungarul Dumitru 
Constantinescu, fundaș în echipa 
de fotbal, dâ peste plan cu 160 la 
sută mai multe piese. Harnicii 
sportivi din brigadă au hotărît să 
întîmpine cu noi realizări Congre
sul Partidului. Ei s-au angajat ci 
pînă la 30 noiembrie să dea pro
duse în contul lunii martie a a- 
nului 1957, să sporească valoarea 
acumulărilor socialiste peste plan 
cu 5.200 lei, iar pînă la 20 decem
brie să strîngă și să predea între
prinderii cantitatea de 2.500 kg. 
fier vechi. De asemenea, ei s-att 
angajat ca, prin aplicarea celor 
mai înaintate metode de muncă, 
să ridice productivitatea 
4 la sută și să scadă 
cost cu 6 la sută.

muncii cu 
prețul de

Rizoiui. 
corespondent j

tidului, comitetul raional C.F.SycS 
organizat diferite acțiuni, printre 
care o conferință educativă cil 
sportivii din raion, ținuta de ma
estrul sportului Dumitru Para schi- 
vescu, urmată de o prelucrare a 
deciziei cu privire la îmbunătăți
rea activității 
lului, apărută 
popular". De 
trimise echipe 
șah în comunele Lehliu, 30 Decern- 
brie și Libertatea. In cinstea Con
gresului, au fost îndeplinite anga
jamentele pe raion, la purtători aî 
insignei G.M.A. gr. I și gr. IL,

în domeniul fotba*  
în ziarul .Sportul 

asemenea, au fost 
model de fotbal și

Concursul international 
de scrimă de la Moscow 

a &at sfirșit
MOSCOVA 24 (Agerpres) TASS 

transmite:
fiaij/23 noiembrie a luat sfîrșiS 

TajrMosCbva concursul internațional) 
^dfe 'scrimă la care au participat 
’ sportivi din 5 țări.

IțU%îtima zi a concursului s-a 
disputat'proba de sabie. După ter
minarea întrecerilor, pe primul loc, 
cu același număr de victorii, se 
găseau trei scrimeri, maghiarii 
Ger ev ies, Karpati și sovieticul 
Kuznetov. In urma barajului, pri
mul loc a revenit scrimerului ma
ghiar Karpati. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Kuznețov 
(U.R.S.S.), Gerevics (R. P. Un
gară), Rîlski (U.R.S.S.). Rîbin 
(U.R.S.S.) și Ferrari (Italia).

După terminarea concursului, 
scrimerii din cele 5 țări au plecat 
la Leningrad, unde între 26 și 29 
noiembrie va avea loc un nou 
concurs.

Germane
Patru luptători din echipa oaspe 

s-au mai întrecut cu sportivii noș
tri la Pola : Fritz Stange, Heintz 
Heuser, Hans Boese și Fritz 
Dierscherl. Ei și-au căutat imediat 
pe foștii și viitorii lor parteneri. 
De altfel, dintre aceștia Stange va 
întîlni din nou pe D. Pîrvulescu 
(pe care l-a învins), iar Boese pe 
Belușica (de care a fost învins).

O remarcă: toți luptătorii ger
mani sînt campioni ai R.F.G.

Despre rezultatul meciului de 
azi ? Heintz Heubach, arbitru in
ternațional, speră într-un „4-4", 
recunoscînd că luptătorii romîni 
și în special M. Belușica și D. 
Cuc sînt de „talie" mondială. A- 
ceastă părere este confirmată și 
de Foldeak, care susține că au 
un meci mai greu decît cu finlan
dezii.

Cît despre luptătorii noștri, — 
care susțin prima întîlnire inter- 
reprezentative cu echipa R. F. G. 
începînd de la debutantul Gh. Po
povici și pînă la rutinatul Cuc, 
în rîndul lor domnește un opti
mism robust și ei speră să nu în
șele încrederea oare li s-a acordat 
de a apăra culorile țării noastre.



&

In 1952, la Bombay, cind japo
nezul Hiroji Satoh cîștiga surprin
zător titlu,! de campion mondial de 
tenis de masă, victoria lui a fost 
mult comentată în toată lumea. 
Numeroși tehnicieni susțineau a- 
tunci că performanța lui Satoh s-a 
datorat faptului că el utiliza o pa
letă acoperită cu burete, deși îna
intea lui — încă din 1925 — un 
jucător maghiar l.isszaur. iar mai 
apoi, în 1951, austriacul Fritscheîn- 
cereaseră, fără succes însă, să răs
pândească acest fel de joc cu palete 
cu burete. Totuși, pe bună dreptate 
s-au întrebat în primăvara anului 
1952 nenumărat! jucători și ju
cătoare cunoscători și tehnicieni 
din multe țări, cum a fost posibil 
ca Satoh care în clasamentul ță
rii sa’e figura abia pe locul 4, să 
rămînă neînvins în decursul unui 
întreg campionat mondial; pentru 
«■ă trebuie să menționăm că și 
în proba pe echipe Satoh nu pier
duse nîi un meci. Intr-adevăr, Sa
toh ținea paleta gen toc, apăra 
foarte bine dar era un ,,pur de
fensiv", neschițînd măcar o lovi
tură de atac. Satoh imprima însă 
mingii un efect derutant, căruia 
cei mai buni jucători de atunci, 
surprinși , n-au reușit să-i facă 
față

Cu toate că elementul surpriză 
trecuse, peste doi ani, la campio
natele mondiale de la Londra, ja
ponezii, participînd din nou sînt 
iarăși victorioși, cîțtigînd titlurile 
pe echipe și cel de simplu bărbați 
(Ichiro Ogimura). Singurul jucă
tor care reușise să-i învingă, dar 
în proba pe echipe, a fost cehoslo
vacul Andreadis. După Bombay, 
cu puțin înainte de Londra și după 
aceea numeroși jucători europeni 
de valoare, ca Fliesberg, Dolinar, 
Reiter și alții au început să joace 
cu palete acoperite cu burete. Du
pă Utrecht, Stipek șl încă o serie 
de jucători au luat -șl ei paleta cu 
burete. Rezultatele obținute de a- 
cești jucători nu au fost, după 
părerea noastră, edificatoare, pen
tru că victoriile s-au împărțit, pe 
rînd. fie în favoarea jucătorilor cu 
burete, fie în favoarea jucătorilor 
cu palete acoperite cu cauciuc o- 
bișnuit, ca de pildă Andreadis, 
Bergman, Roothooft.

In aceste condițiuni, problema 
paletei cu burete a continuat să 
tie în centrul atenției generale a 
pasionaților tenisului de masă din 
lume. La Congresul Federației In
ternaționale de Tenis de Masă din 

acest an de la Utrecht a existat 
chiar o propunere pentru interzice
rea jocului cu palete cu burete, 
propunere care a fost însă res
pinsă.

Cert este un lucru: câ acoperi
rea paletei cu burete a adus ceva 
nou în tenisul de masă modern. 
Practicanților acestui sport li se 
pun acum probleme noi. In primul 
rînd, jocul cu paleta cu burete de
vine mai rapid, se imprimă noi e- 
fecte mingii, dispare zgomotul pro
dus de lovirea mingii cu o paletă 
obișnuită. Desigur că în aceste 
condiții se schimbă, într-o anumi
tă măsură, și unele elemente de 
tehnică și tactică. Se pune între
barea dacă odată cu apariția bu- 
retelui, tenisul de masă progresea
ză sau regresează. Insfîrșit, o se
rie de păreri pro și contra, pro
bleme care necesită o îndelungată 
și atentă cercetare a întregii pro
bleme a paletei cu burete. De 
altfel, aceasta formează în pre
zent studiul unor numeroși tehni
cieni și specialiști de peste ho
tare.

Și în țara noastră a început să 
sporească numărul acelora care 
întrebuințează acum paletele cu 
burete. De asemenea, această pro
blemă se află în centrul preocupă
rilor jucătorilor, jucătoarelor, an
trenorilor și specialiștilor de la 
noi .

Pentru a veni în sprijinul aces
tor cercetători, pentru a face un 
prețios schimb de experiență și 
pentru ca tinerii noștri jucători și 
jucătoare să poată primi îndrumă
rile cele mai competente în viitoa
rea lor activitate în sportul pe ca
re l-au îndrăgit, redacția ziarului 
nostru a luat inițiativa organizării 
unei anchete în legătură cu pro
blema paletei cu burete. Sînt che
mați ca în această problemă foar
te importantă pentru evoluția teni
sului de masă din țara noastră și 
chiar pe plan mondial, jucătorii 
și jucătoarele, cunoscătorii, antre
norii și tehnicienii noștri să-și spu
nă cuvîntul. In plus, noi vom face 
loc în coloanele ziarului și păreri
lor unor specialiști din străinătate.

La sfîrșitul acestei anchete, va 
fi trasă, pe baza discuțiilor care 
vor avea loc, o concluzie care spe
răm să constituie un îndreptar pre
țios în vederea viitoarei pregătiri 
a jucătorilor și jucătoarelor noa
stre.

Campionatul republican 
de box pe echipe

Intilniri la București 
și Orașul Stalin

Cea de a patra etapă a campio
natului republican de box pe echipe 
programează pentru azi și mîine 
numai două reuniuni: la București, 
Metalui1 înfîlnește combinaîa Loco- 
motiva-ț-Știința iar la Orașul Sta
lin. pugiliștii de la Dinamof se vor 
întrece cu cei din combinata Voința 
+ Constructorul, Ințîlnirea Casa 
Centrală a Armatei — combinata 
Progresul Ț Flamura roșie, care ur
ma să completeze programul eta
pei, a fost amînată pentru săptă- 
mîna viitoare. Ea se va disputa 
joi. la Cîmpina.

Intîlnirea de la București va avea 
foc astăseară, la ora 19,50 în sala 
Giulești. după următorul program: 
muscă : Simion Gheorghe (M) — 
Ion Botez (LSI; cocoș: Dinu Eu
gen (M)— Ion Manea (LS); pană: 
Matei Godeanu (M) — Eustațiu 
Mărgărit (LS); semîușoară: Dă- 
nilă Done (M) — Marin Spătaru 
(LS); ușoară: C. Ocneanu (M) —
C. Dumitrescu (LS); semimijlocie:
D. Rizea (M) — M. Stoian (LS);
mijlocie-ușoară: Simion Gh. (M) — 
Gh. Moise (LS); mijlocie: Petre 
Deca (M) — Ion Buzea (LS); 
grea: V M'ariuțan (M) — Al.
Ghiță (LS). La semigrea, N. Ale
xandru fiind suspendat, P. Zaharia 
(LS) va cîștiga probabil fără ad
versar.

La Orașul Stalin, reuniunea va 
avea loc mîine dimieață.

Concurs de nststie la Cluj
De curînd, în orașul Cluj, colec

tivul sportiv Metalul a organizat 
în cinstea Congresului Partidului 
un concurs de înot la bazinul aco
perit. Au participat 80 de concu- 
renți din 7 colective sportive. Iată 
rezultatele tehnice: 400 m. liber
seniori: M. Schuler (Locomotiva) 
5:41,9; 100 m. fluture juniori: G. 
Vass (Voința) 1:33,5; 100 m. liber 
juniori: N. Toth (Locomotiva) 
1:10,4; 100 m. bras juniori: A. Lo- 
rincz (Voința) 1:27,8. La sfîrșitul 
probelor punctajul general arată 
astfel: 1. Locomotiva 76 p. ; 2,
Progresul 53 p.; 3. Voința 49 p.;
4. FI. roșie „Ianos Herbak" 34 p. ;
5. Știința 9 p.; 6. Metalul 6 p.;
7. Constructorul 0 p. In afară de 
concurs s-au mai înregistrat ur
mătoarele rezultate: 50 m. spate
fetițe: Ecaterina Ballo (Progre
sul) 46,7; 50 m. bras copii: P.
Bojthe (Voința) 41,2; 100 m. spa
te seniori: A. Csiki (Locomotiva) 
1:21,8; 200 m. bras senioare: E.
Nagy (Progresul) 3:23,8 ; 4 X 100 
m. liber juniori: Locomotiva 5:00,4; 
4Y50 m. bras fetițe: Voința 3:22,8. 
(GA. Cristea, corespondent)

De la comisia centrala de box
Biroul comisiei centrale de box, a- 

nalizînd desfășurarea competițiilor 
din ultimul timp, printre care cam
pionatele repuWdane individualei 
și campionatul republican pe echipe, 
a hotărît următoarele:

1. Se suspendă pe timp de 6 luni 
boxerul Toma Constantin din co
lectivul Dinamo București pentru 
atitudine injurioasă față de arbitru.

2. Se suspendă pe timp de 1 an 
boxerul Gh. NHcă din colectivul 
Dinam o Tg. Mureș pentru grave 
abateri de la disciplina sportivă.

3. Interzice să mai apară pe ring 
timp de 6 luni boxerilor Nicolae 
Niță (Flamura roșie București), Toma 
Tudor (Metalul București), Victor 
Vlădescu (Dinamo București), Adolf- 
Cristea (Voința Iași) și Nicolae Ale
xandru (Metalul București) pentru 
boxul nereglemeptar practicat în 
ultima vreme. Pentru același mo
tiv, se dă un sever avertisment bo
xerilor Ghețu Veîîcu (Dinamo Bucu
rești), Virgil Mitrache (C.C.A.) și 
Mircea Mihai (Flamura roșie Bucu
rești).

4. Pentru slaba pregătire a boxe
rilor de mai sus se dă un sever 
avertisment antrenorilor Zamfir Po- 
pazu (Metalul București), Constantin 
Nour (Dinamo București), Marca Spa- 
kov (C.C.A.), Gh. Axioti (Flamura 
roșie București), precum și colecti

CARNET ATLETIC
Clasamentele Campionatului republican de atletism pe echipe

La încheierea celei de a doua 
ediții a Campionatului republican 
dc atletism pe echipe, clasamentele 
acestei competiții au următoarea 
înfățișare :

CLASAMENTUL GENERAL.
1. DINAMO 16 15 0 1 4514 :2810 30
2. Știința 16 13 0 3 3799 :3142 26

3. Locomotiva 16 12- 0 4 3832,5:3373.5 24
4. Constr. 4-

FI. roșie 16 10 0 6 3640 :3596 20
5. Metalul 16 7 0 9 3385,5:3636,5 14
6. C.C.A. 16 6 0 10 3100 13405 12
7. Progresul 16 5 0 11 3199,5:3743.5 10
8. Recolta 16 3 0 13 3176,5:3597.5 6
9. Voința 16 1 0 15 2689 :398G 2

CLASAMENTUL ECHIPELOR 
FEMININE

1. ȘTIINȚA
2. Constr. +

1G 14 0 2 1490 :1029 23

FI. roșie 16 13 0 3 1535 :1030 26
3. Locomotiva 16 11 0 5 1426 11129 22
4. Metalul 16 9 0 7 1286,5:1187,5 18
5. Dinamo 16 S 0 8 1246,5:1185,5 16
6. Progresul 16 7 1 8 1175,5:1266,5 15
7. C.C.A. 16 4 0 12 872 :1261 8
8. Voința 16 3 1 12 963 :1372 1
9. Recolta 16 2 0 14 933,5:1352,5 4

CLASAMENTUL ECHIPELOR
MASCULINE

1. DINAMO 16 16 0 0 3267,5:1624,5 32
2. Locomotiva 16 13 0 3 2409,5:2230,5 Z6
3. Știința 16 11 0 5 2309 :2113 22
4. C.C.A. 16 11 0 5 2228 :2144 22
5. Recolta 16 7 0 9 2243 :2245 14
6. Metalul 16 6 0 10 2099 :2449 12
7. Progresul
8. Constr. +

16 4 0 12 2024 :2477 8

FI. roșie 16 3 0 13 2105 :2506 6
9. Voința 16 1 0 15 1736 :2614 2

REZULTATELE CURSEI DE
MARȘ DE JOI

Colectivul sportiv Progresul 1, 
în colaborare cu comisia de atle
tism a orașului București, a orga
nizat joi după-amiază un concurs 
de marș, individual și pe echipe,

vului de antrenori al combinatei 
Voința-Constructorul (Petre Mjhai, 
Nicolae Buză, Gh. Baltă și St. Ior- 
dache).

5 Ridică’ dreptul de a mai asista 
pe boxeri în timpul meciurilor, 
pînă la data de 1 ianuarie 1956, 
antrenorilor Constantin Nour (Dina
mo București) și Marcu Spakov 
(C.C.A.) pentru manifestări incom
patibile cu calitatea de antrenor 
la campionatele republicane indivi
duale de box din septembrie a.c.

6. Se dă un ultim avertisment ar- 
bitrilor-judecători Teodor Popescu, 
Constantin lacobescu, Robert Braun- 
stein, Victor Dumitrescu, Ilie Con- 
stantinjescu (București), Ion Cetă- 
țeanu (Craiova), Zoltan Ferber (Cluj) 
și Lazăr MÂșcnvici (Iași) pentru de
cizii eronate la campionatele repu
blicane individuale din septembrie 
a.c.

7. Se suspendă pe timp de 3 luni 
arbitrii-judecători Dumitru Dimules- 
cu și Nicolae Aibu (București) pen
tru slabă comportare în conducerea 
meciurilor la întâlnirea Metalul- 
combinata Progresul+Flamura roșie 
din cadrul campionatului republican 
pe echipe.

Biroul comisiei centrale este ho
tărît să ia pe viitor cele mai severe 
măsuri în scopul îmbunătățirii acti
vității la box.

pe 10 și 20 km. Cu tot timpul 
rece concurenții au reușit cîteva 
rezultate bune. Iată performanțele 
înregistrate cu acest prilej: 10km. 
marș: 1. Nic. Roateș (FI. roșie) 
52:00,0; 2. Nicolae Vasile (Progre
sul 1) 56:04,0; 3. Gh. Momiță 
(Progr. 1) 56:05,0. Pe echipe cursa 
a fost cîștigată de colectivul spor
tiv Progresul 1. 20 km. marș: 1. 
Ion Barbu (FI. roșie) 1.38:53,0; 2. 
C-tin Gherșiț (FI. roșie) 1.45:40,0;
3. Grigore Angliei (FI. roșie 
1.51:34,0; 4. Steliati Pavelescu 
(Progresul I) 1.54:04,0; 5. Vasile 
Hrișcu (Progresul 1) 1.54:22,0; 6. 
Gh. Lazăr (Voința) 1.55:25,0. Cursa 
a fost cîștigată de echipa Flamura 
roșie. (Nicolae D. Nicolae, cores
pondent).
CURSA DE MARȘ ÎN CAPITALA

Consiliul regional București al 
asociației Flamura roșie organizea
ză mîine dimineață de la ora 9,30 
o cursă de marș, îh cinstea celui 
de al II-lea Congres al Partidului. 
Cursa, la care participă toate co
lectivele sportive din Capitală, cu 
secții de marș, se desfășoară pe 
străzile orașului. Plecarea și sosi
rea vor fi în fața sediului colecti
vului sportiv FI. roșie Comerț din 
str. Batiștei nr. 11.

lată traseul acestei curse: Str. 
Batiștei (plecare) — str. Vasile 
Lascăr — șos. Ștefan cel Mare — 
șos. Mihai Bravu — str. Dristor — 
cal. Dudești — str. Olteni — po
dul Splaiul Unirii — piața 1848 — 
bd. Nicolae Bălcescu — str. Ba
tiștei (sosire).

Să educăm tineretul
Unul din aspectele vieții noi pe 

care și-o făurește poporul nostru 
sub conducerea partidului este șî 
dezvoltarea tot maî largă a ac
tivității de cultură fizică și sport. 
La baza avîntuluî deosebit al miș
cării sportive din patria noastră 
în anii regimului democrat-popular 
stă sprijinul permanent acordat de 
partid și guvern. Sprijinind dez
voltarea activității sportive, par
tidul și guvernul se călăuzesc după 
învățătura marxist-leninistă, care 
acordă un rol deosebit culturii fi
zice în procesul educației comu
niste a tineretului.

Marii dascăli ai proletariatului 
au subliniat în repetate rînduri 
însemnătatea culturii fizice pentru 
făurirea omului nou, constructorul 
orînduirii socialiste. Marx privea 
îmbinarea muncii productive a ge
nerației în creștere cu educația in
telectuală și cu cea fizică, ca pe 
o condiție indispensabilă a crește
rii morale, culturale și politice a 
clasei muncitoare. Vorbind despre 
educația fizică, Marx pornea de 
la sarcinile puse de întregul mers 
al istoriei în fața proletariatului, 
care trebuia să întîmpine călit 
luptele pentru o nouă orînduire so
cială. Marx și Engels au demon
strat imposibilitatea dezvoltării 
multilaterale a forțelor fizice și 
-intelectuale ale celor ce muncesc 
în condițiile exploatării capitaliste, 
arătînd că numai pe calea revo
luției clasa muncitoare va crea 
o societate care să permită 
o asemenea dezvoltare. întemeie
tori socîa1iwuluil*'șWrițif  icS?9u în-;

sportiv m spiritul
trevăzut rolul culturii fizice, după 
ce proletariatul va fi cucerit pu
terea. Marx a arătat importanța 
pe care o reprezintă pentru socie
tate Și pentru dezvoltarea armo
nioasă a individului, îmbinarea 
învățăturii cu munca productivă și 
cu educația fizică, „...nu numai 
ca unul din mijloacele pentru mă
rirea producției sociale, ci și ca 
unicul mijloc pentru a produce oa
meni dezvoltați multilateral".

In condițiile făuririi primului 
stat din lume al muncitorilor și 
țăranilor — statul sovietic — se 
punea problema de a da pentru 
prima oară sportului acel conținut 
nou, progresist, de a folosi cultura 
fizică și sportul ca un instrument 
în lupta pentru construirea socia
lismului. Indicațiile și sfaturile 
marelui Lenin au trasat drumul 
culturii fizice în tînărul stat so
vietic. „Tineretului îi sînt necesa
re, în mod special, buna dispoziție 
și vioiciunea, spunea Lenin. Prac
ticarea sportului, gimnasticii, îno
tului, excursiilor, exercițiilor fi
zice, varietatea intereselor spiri
tuale și de instruire trebuie să fie 
o necesitate zilnică a tînărului". 
Cel de al III-lea Congres al Com- 
somolului, din octombrie 1920, în 
cadrul căruia Lenin a pronunțat 
istoricul discurs despre sarcinile 
Uniunilor Tineretului, arăta în Ho- 
tărîrea adoptată: „Educația fizică a 
generației care crește este unul 
din elementele necesare ațle educa
ției comuniste, care urmărește 
formare^șpnui om armonios dez-

moralei comuniste
voltat, cetățean constructor al so
cietății comuniste".

îndrumată de P.C.U.S., mișcarea 
sportivă sovietică a cunoscut an 
de an o uriașă dezvoltare. Au fost 
verificate în viață cuvintele lui 
Marx și Engels, îndrumările lui 
Lenin. Practicarea sportului a con
tribuit la cultivarea unor trăsături 
de caracter proprii constructorilor 
unei vieți noi.

Un tezauT de prețioase învăță
minte pentru înțelegerea rolului 
culturii fizice în educarea comu
nistă a tineretului, îl constituie 
lucrările lui M. I. Kalinin. Dez
văluind bazele științifice ale teo
riei șî practicii educației comu
niste, marele om politic a definit 
sportul drept parte componentă a 
acestei educații. Adresîndu-se, în- 
tr-un rînd, elevilor, M. 1. Kalinin 
spunea: „La noi se poate auzi ade
sea întrebarea: cum va fi omul so
cietății comuniste? Eu aș dori ca 
omul sovietic să fie sănătos, puter
nic, rezistent și neînduplecat față 
de dușmanii patriei noastre, să 
știe să lupte în mod exemplar pen
tru poporul său, pentru victoria de
plină a comunismului... deci trebuie 
să deveniți oameni puternici, agili, 
rezistenți, să fiți în stare să fa
ceți față oricăror încercări și să 
învingeți orice greutăți". Kalinin 
a atras atenția asupra pericolu
lui pe care-l reprezintă considera
rea cuTFurii fizice și sportului ca 
un scop în sine. „Sportul este un 
lucru bun, spunea Kalinin, el întă
rește pe om. Dar sportul este un 
lucru auxiliar ji â-1 transforma 

intr-un scop în sine, în simplă 
goană după recorduri, nu este bine. 
Noi vrem să dezvoltăm pe om din 
toate punctele de vedere, astfel ca 
el să știe să alerge bine, să înoa
te, să meargă repede și frumos, 
așa incit toate organele lui să 
funcționeze normal, intr-un cuvînt 
să fie un om normal, sănătos, 
pregătit pentru muncă și apărare, 
ca paralel cu toate calitățile lui 
fizice, să se dezvolte și calitățile 
lui intelectuale Căci noi nu for
măm sportivi in înțelesul strimt al 
cuvîntului, ci cetățeni ai statului 
sovietic, care trebuie să aibă nu 
numai brațe vînjoase și un bun 
aparat digestiv, ci, în primul rînd, 
un orizont politic larg și calități 
organizatorice".

Mișcarea sportivă sovietică în
truchipează toate calitățile cerute 
unei activități cu conținut pro
fund educativ. In Țara Socialismu
lui, cultura fizică a devenit un 
bun al milioanelor de oameni so
vietici. Dintre nenumăratele as
pecte ale sportului sovietic, esen
țial este acela că el constituie un 
factor important de educație a oa
menilor sovietici.

Din această școală, au ieșit mi
lioane de tineri, din rîndurile lor 
ridieîndu-se atîția și atîția cam
pioni vestiți. Pe multi dintre a- 
ceștia au avut prilejul să-i cunoas
că și sportivii noștri. Din întîl- 
nirile lor cu sportivii sovietici, 
sportivii noștri păstrează amintiri 
nenumărate, dar cel mai mult li 
s-au întipărit în minte înaltele ca
lități morale care-î caracterizează 
pe sportivii sovietici.

Sportul burghez nu-și propune 
■— și nici nu-și poate propune — 
înaltele țeluri educative pe care 

le urmărește sportul de tip nou. 
In țările capitaliste, sportul este 
un privilegiu de clasă. Educația 
pe care o cultivă acest sport are 
și ea un caracter de clasă, ea tin
de să dezvolte trăsăturile hidoase 
ale moralei burgheze. „Adversarul 
ți-e dușman de moarte", aceasta 
este una din temele preferate pe 
care „educatorii" sportivilor din 
țările capitaliste o predau elevi
lor lor. In țările capitaliste, spor
tul încape tot mai mult pe mîinile 
afaceriștilor. Sportivii devin sim
ple instrumente, care sînt vîn.- 
dute șî cumpărate, după bunul 
plac al exploatatorilor.

„Cultura fizică și sportul, în
drumate de partid, constituie o 
contribuție însemnată la formarea 
unui om nou, luptător hotărît și 
activ pentru construirea socialis
mului". Aceste cuvinte, înscrise în 
Hotărîrea Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R. din 26 iunie 1949 asupra 
problemei stimulării și dezvoltării 
continue a culturii fizice și a 
sportului” arată concepția înaltă 
după care se călăuzește partidul 
în dezvoltarea mișcării sportive 
din patria noastră. Această con
cepție, izvorîtă din învățătura 
marxist-leninistă, și atît de strălu
cit verificată în practică în Uni
unea Sovietică, stă la baza întregii 
noastre activități de cultură fizică 
și sport.

Pentru îndeplinirea obiectivului 
arătat de Hotărîre, mișcarea noa
stră sportivă trebuie să- înfăptuias
că o serie de sarcini importante. 
Una dintre acestea este și edu
carea unor înalte calități morale 
și de voință la sportivi, cerință 
obligatorie pentru organizarea și 
înfăptuirea întregului proces de



După 10 runde

Patru lideri șt 12 concurezi cu șanse la primul loc 
în campionatul de șah ai R. P. R.

încă o rundă (cea de joi) și o 
Houă zi de întrerupte (vineri) nu 
au fost în măsură să aducă o cât 
de mică clarificare în clasamentul 
campionatului de șah al R.P.R. 
Lupta, departe de a cunoaște o re
laxare, capătă un caracter din ce 
în ce mai aprig, mai agitat.

A fost suficient ca Giinsberger 
să piardă în runda a 10-a pentru 
ca numărul fruntașilor clasamentu
lui să crească dintr-odată la pa
tru, iar al celor oare păstrează 
șanse practice la primul loc să 
atingă cifra record de 12! Și a- 
ceasta după ce prima jumătate a 
turneului a rămas în urmă.

Runda a 10-a a programat cîteva 
întîiniri între fruntașii clasamentu
lui. In fruntea lor figurau, fără 
îndoială, partidele Bălănel-Ciocîl- 
tea, Gunsberger-Troianescu și Ră- 
dulescu-Reicher. Din păcate, par
tida dintre cei doi foști campioni ai 
R.P.R. a fost departe de a cores
punde așteptărilor. Evident timora
răți, Bălanei de aureola de neînvins 
a adversarului său, iar Ciocîltea 
de cele 5’/2 puncte realizate de 
dinamovist în ultimele șase runde, 
au „fugit“ cu abilitate de compli
cații împărțindu-și... frățește punc
tul, încă la mutarea a 14-a- 
Nu același lucru s-a petrecut în 
celelalte două partide. Rădulescu 
l a atacat vehement pe Reicher și 
a plasat un nebun puternic la 
„f 7“ care, susținut de damă si 
cal, i-a adus pînă la urmă o cali
tate. Părea că albul nu va scăpa 
victoria, dar Reicher s-a apărat cu 
strășnicie și după întrerupere a 
sacrificat încă o calitate, lipsin- 
du-i puțin ca să obțină chiar a- 
vantaj. Disputată cu multă ardoa
re această partidă de luptă s-a 
încheiat pînă la sfîrșit cu rezultat 
de remiză .

Dr. Troianescu, deși juca cu ne
grele, a prins „in clește**  poziția 
lui Giinsberger. După întrerupere. 
Troianescu prin mutări energice 
și-a adus pînă la orizontala a tre
ia 2 pioni trecuți și cu o lovitură 
de efect a cîștigat un cal. In ace
lași moment, Giinsberger a oprit 
ceasul de control : 1—0 pentru 
Troianescu.. Szabo l-a depășit pe 
Breazu încă în stadiul initial al 
partidei iar în jocul de mijloc a 
cîștigat un important pion central 
care a decis partida în favoarea 
sa. Un pion în plus, cîștigat de 
Samarian în deschiderea partidei 
cu Drimer, i-a fost suficient re
prezentantului Știiiiței pentru a 
obține victoria după întrerupere, la 
mutarea a 55-a.

Tînărul Ghițescu se arată și pe 
mai departe un „dușman**  neîmpă
cat al remizelor, tratînd toate po
zițiile în mod combinativ, căutînd 
în fiecare partidă atacul. Joi, cel 
pe care l-a atacat Ghițescu a fost 
Urseanu. La mutarea a 34-a tînă
rul student bucureștean rămăsese 
deja cu un turn în plus. Evident 
că în fața acestei superiorități Ur
seanu s-a recunoscut învins.

Voiculescu a repurtat prima vic
torie în turneu învingîndu-1 pe 
Costea într-o frumoasă partidă 
combinative. Intilnirile Halic-Cre- 
țulescu și Seimeanu-dr. R. Alexan- 
drescu au fost remize. Partida Ru- 
senescu-Gică Alexa ndrescu s-a 
desfășurat sub semnul superiorită
ții negrului, abundînd în manevre 
poziționale. Reluată ieri, ea s-a 
întrerupt pentru a doua oară în- 
tr-un final de turnuri în care A- 
lexandrescu are um, pion în plus.

In cadrul partidelor întrerupte 
din rundele anterioare s-au înre
gistrat, în general, rezultatele scon
tate. După 12 ore de joc G. Ale- 
xandrescu a cîștigat (în sfîrșit) 
întrerupta cu Troianescu din runda 
a 6-a. O victorie care a necesitat 
aproape 100 mutări. Gică Alexan- 
drescu devine ast’el eroul nu nu
mai al celei mai scurte partide 
pierdute (la Samarian în 9 mu
tări) ci și al celei mai lungi înt'l- 
niri... Bălanei și-a realizat ușor 
avantajul pe care-1 deținea în 
partida cu Ghițescu, iar Halie su
perioritatea din întrerupta cu Ur
seanu. Fără să mai rei,a jocul, Sei- 
meanu și Ciocîltea au acceptat re
miza. Nu s-a desfășurat întrerupta 
Rusenescu-Troianescu.

După 10 runde clasamentul este 
următorul: 1-4 Bălănel, Ciocîltea, 
Giinsberger, Szabo 6'/2 p. ; 5-8. 
Halic, Ghițescu, Reicher, Rădules

cu 6 p.; 9-10. Troianescu, G. Ale- 
xandrescu 5‘/a p. (1); 11-12. Cos
tea, Samarian S p.; 13-15. Ursea
nu, Crețulescu, R. Alexand-escu 
4 p.; 16-17. Seimeanu, Drimer 3*/ 2 
p.; 18. Voiculescu 3 p.; 19. Ruse- 
nescu 2*/ 2 p. (2); 20. Breazu 2 p. 
(la punctaj egal ordine^ concuren- 
ților este cea de pe tabela de tur
neu).

Astăzi, începînd de la ora 17, 
campionatul continuă cu partidele 
rundei a 11-a. Miine, la aceeași 
oră, se va desfășura runda a 12-a. 
Jocurile au loc, după cum se știe, 
în Aula Bibliotecii Centrale Uni
versitare din Piața Republicii.

VALERIU CHIOSE

PE RINGUE DIN- SAEA
Nu-i-de mirare că sala Dinamo, 

cu capacitatea sa destul de redusă, 
n-a putut face față decît cu greu 
„asaltului**  numeroșilor iubitori de 
box, care au venit să asiste la e-s 
vcluția pugiillștilor polonezi. In
tr-adevăr, vizita echipei Gwardia 
însemna un eveniment deosebit 
pentru boxul nostru. Să nu uităm 
că boxerii din formația oaspe ve
neau dintr-o țară care, îndeosebi 
în ultimii ani, și-a cucerit o fai
mă binemeritată în boxul amator 
european, promovînd numeroase 
elemente de mare valoare, care 
și-au adjudecat la ultimele două 
ediții ale campionatelor europene 
nu mai puțin de 8 centuri de cam
pioni continentali. Este adevărat 
că Gwardia nu aducea în ring 
tot ce are boxul polonez mai bun, 
însă mulți dintre cei pe care î-am 
văzut evoluînd în sala Dinamo 
(M’arian Ponanta, Zbigniew Pior- 
kowski, Francisek Hajduga ș.a.) 
au reprezentat de numeroase ori 
culorile țării lor în întrecerile in
ternaționale, repurtînd victorii 
concludente. Nici de data aceasta, 
pugiliștii polonezi n-au înșelat 
așteptările, dovedindu-se la înălți
mea prestigiului de care se bucură 
în arena boxului amator european.

Marian Ponanta a fost boxerul 
care ne-a impresionat ce,l mai mult 
din echipa oaspe. Imbinînd o teh
nică superioară, cu agresivitatea și 
dîrzenja, Ponanta i-a servit o re
plică viguroasă lui Nicolae Linca. 
Dacă dinamovistul n-ar fi reușit 
să plaseze îr. plin urțul din formi
dabilele sale croșeuri de stînga, 
trimițîndu-1 la podea pe Ponanta, 
juriul ar fi putut cu greu rezolva 
problema învingătorului. Dar și 
după rccepționarea acestei lovi
turi, semimijlociul polonez s-a a- 
vîntat curajos la atac, punînd la 
grea înrercare rezistența și vitali
tatea lui Nicolae Linca. Trei zile 
mai tirziu, deși „uzat“ de violenta 
dispută cu boxerul dinamovist, Po
nanta a găsit totuși suficiente re
surse pentru a-1 ,,asedia“ timp de 

Fază din meciul Putu Nicolae (Dinamo) — Zbigniew Justka (Gwar
dia), cîștigat de boxerul rornin,

9 minute pe Miliai Siotan, cuce
rind astfel o categorică victorie 14 
puncte. Am stat de vorbă cu Po
nanta despre aceste întîlr.iri, 
,JVl-am acomodat mult mai bine 
cu Linca, ne-a spus el, deși loveș
te mai tare, decît cu Stoian, care 
se bazează pe un stil de luptă di
ficil de contracarat Dacă nu ac
ționam în lupta corp la corp, vic
toria mi-ar fi revenit cu greu".

Aprecieri din cele mai bune se 
cuvin și „mijlociului**  Zbigniew 
Piorkowskf. Cu toate că n-a apă-< 
rut decît o singură dată pe ringul 
din sala Dinamo, Piorkowski a 
făcut din plin dovada unor irH 
contestabile calități, boxînd în lfa 
nie, folosind cu precizie avantajul 
alonjei și dozîndu-și cu pricepere 
eforturile. El a dispus la puncte 
de Albert Blank, un adevărat 
„vulpoi**  al ringului, după o luptă 
pasionantă, care va rămîne multă 
vreme în amintirea spectatorilor. 
Foarte birfe s-au coimportat și 

Francisek Hajduga (un maestru 
al eSchivelor), Witold Mocek și 
Iozef Korolewicz (de două ori în
vingător). Dar note bune trebuie 
acordate tuturor pugiliștilor oas
peți, care au făcut dovada unor 
temeinice calități fizice și tehnice, 
impresion.înd în ansamblu prin vi
teza în execuție și prin buna orieiv 
tare tactică.

Dintre cei 17 pugiliștii romînf 
care au urcat sîmbătă și marți 
treptele ringului, pentru a serv*  
replica boxerilor polonezi, se cu-< 
vine să-1 evidențiem în mod deo
sebit pe maestrul sportului Eusta- 
țiu Mărgărit Aflat într-o exce
lentă dispoziție de luptă, el a 
boxat de o manieră entuziasmam1 
tă, atacînd fără încetare cu lovi
turi variate și blocînd cu siguran-

DINAMO..,
ță periculoasele „contre**  ale tuî 
Mocek. In repriza a II-a, în spew 
cia.1, Mărgărit și-a depășit net 
adversarul, purtîndu-1 prin toata 
.colțurile ringului. Dași lipsit da 
rutina necesară,' Marin Cib- 
bana, reprezentantul Flamurii ro-i 
șii la categoria ușoară, a știut 
să-și biruie emoția, cîștigînd de-< 
tașat la puncte în fața-redutabita 
lui Henryk Wojciechowski. Im- 
portant nu este numai faptul ca 
el a cucerit o victorie inter-, 
naițioraailă, ci și felul în care ea 
a fost repurtată. Ciobanu a boxat 
tehnic. întrebuințînd o gamă va-< 
riată de lovituri și ținîndu-și tot 
timpul adversarul „la respect* 4 
prin frecventa folosire a „pistoa-i 
nelcr“ de stînga. La același nivel 
se situează și evoluția „cocoșului14 
dinamovist Constantin Gheorghiu, 
care a făcut din nou proba exce-i 
lentelor sale calități de boxer în 
linie, surprinzîndu-și adversarull 

de nenumărate ori cu lovituri în 
plin datorite tacticii sale de de-i 
fensivă activă. Cu mult curaj a 
dus lupta și debutantul Puiu Ni-i 
colae, dar merite incontestabile au 
și Nicolae Linca, Luca Romano, 
M. Trancă, Matei Godeanu și Va-, 
sile MJariuțan, care au boxat cu 
energie pentru victorie. Alberti 
Blank, M. Stoian și Dumitru Pnf 
noiu, deși învinși, s-au comportat 
idtoitul de biine, dair au trebuit să 
plece steagul în fața unor advejw 
sari mai buni.

Nu putem trece cu vederea com
portările nesat'sfăcătoare ale lut 
Dumitru Ciobotaru, Ghețu Vdlicu*  
Ilie Gheorghe și Octavian Ciolo-< 
ca. Ciobotaru s-.a dovedit încă 
nepus Ia punct cu antrenamentul*  
greoi și imprecis în lovituri. GheH 
țu Velicu at'Soxat bine doar o re-i 
priză, iar apoi a alunecat din nou 
pe' drumul obstrucțiilor și al lo-i 
viturilor defectuoase. Ilie Gheor
ghe și O. Cio’oca.s-au dovedit lip-, 
siți de orientare tactică și de pre- 
cizie în lovituri.

Deciziile au fost juste, datorită 
în primul rînd imparțialității arJ 
bitrului neutru, Emil Retkov Jet-, 
chev (R.P. Bulgaria). Arbitrajele 
prestate de Teodor Popescu și Se- 
weryn Gomy au fost nesatisfăcă- 
toare. M. Ghinescu și M. Stănescu 
au „închis ochii**  la multe greșeli 
ale boxerilor. Pozitiv a fosi arbi- 
trajul lui P. Epureanu. autoritar*  
și promipt.

MARIUS GODEANU 
G. MIHALACHE

educație fizică. Aceasta este o ope
ră de educare complexă și multi
laterală. Este vorba de educarea 
voinței de a lupta, de a învinge 
greutățile, de a obține rezultate 
cît mai bune în muncă și pe tere
nul de sport. Este vorba, de ase
menea, de educarea sportivilor în 
spiritul moralei comuniste, al dra
gostei înflăcărate față de patrie, 
al abnegației față de cauza con
struirii socialismului, al interna
ționalismului proletar. Partidul cere 
ca fiecare din aceste laturi ale 
procesului de educare al sportivilor 
să fie privită cu toată atenția.

Patriotismul, principala trăsătu
ră morală a omului de tip nou, 
trebuie să caracterizeze pe fiecare 
sportiv. Sînt nenumărate felurile 
în care își poate găsi oglindirea 
acest nobil sentiment. îndeplini
rea cu conștiinciozitate a îndatori
rilor de. zi cu zi, la locul de pro
ducție, dorința nestăvilită de a 
obține rezultate cît mai bune în 
muncă, în învățătură și în sport, 
constituie o exprimare nemijlocită 
a dragostei de patrie. Rezultatele 
de valoare obținute de sportivii 
noștri în diferitele întîiniri inter
naționale reflectă și ele patriotis
mul de care ei au fost animați.

Chiar în ultimul timp, sportiviî 
noștri au obținut rezultate remar
cabile, cum sînt victoriile jucă
toarelor șj jucătorilor de tenis de 
masă la Viena, Belgrad și Milano, 
victoria echipei masculine de vo
lei în fața reprezentativei Fran
ței, victoria echipei feminine de 
gimnastică asupra echipei R. P. 
Ungare, clasată a doua la cam
pionatele mondiale din 1954, și al
tele. Aceste rezultate se . adaugă 
șirului nesfîrșit de succese cu 

care oamenii muncii de pe Întreg 
cilprinsul țării întâmpină cel deal 
II-lea Congres al partidului.

Dorința de a învinge, iată o 
altă trăsătură morală caracteris
tică sportivului de tip nou. La 
baza ei stă. încrederea în forțele 
proprii, dorința de a obține o per
formanță fot mai bună, sentimen
tul răspunderii față de cei care 
așteaptă rezultate bune de la spor
tivi. Firește, această trăsătură 
morală este incompatibilă cu în- 
gîmfarea, cu subaprecierea adver
sarului.

Sportul oferă condiții minunate 
pentru dezvoltarea spiritului de 
colectiv, a prieteniei, tovărășiei.

Alături de calitățile morale ară
tate, sportivul de tip nou trebuie 
să fie caracterizat și de calități de 
voință, ca: dîrzenia, curajul, răb
darea, tenacitatea, etc.

★
Există semne numeroase care 

dovedesc că, în țara noastră, spor
tul își îndeplinește în bună parte 
sarcina de a contribui la educarea 
comunistă a tineretului: succesele 
pe tărîmul ridicării măiestriei spor
tive, numărul mare de sportivi 
care sînt în primele rînduri și la 
locul lor de muncă, bogata acti
vitate a unei serii de colective 
sportive, atitudinea disciplinată pe 
terenul de sport a marii majorități 

•a sportivilor, etc. Alături de aceste 
aspecte, activitatea sportivă de zi 
cu zi scoate însă în evidență și 
unele lipsuri în opera de educare 
comunistă a sportivilor.

Aceste lipsuri sînt incompatibile 
cu sportul de tip nou, cu condițiile 
create pentru dezvoltarea sportu
lui în țara noastră. Partidul a 
atras atenția asupra acestor lip

suri cerînd organelor de partid și 
de stat, organizațiilor sindicale și 
U.T.M., să contribuie la eliminarea 
lor. O importanță deosebită pen
tru ridicarea pe o nouă treaptă a 
muncii de educare a sportivilor a 
avut-o articolul „Pentru ridicarea 
Ia un nivel mai înalt a activității 
în fotbal", apărut în anul 1953 în 
„Scînteia**.  Articolul atrăgea aten
ția asupra rămășițelor practicilor 
și mentalităților sportului burghez, 
care se manifestau pe terenurile 
noastre de sport, combatea prac
tica dăunătoare a goanei după 
rezultate obținute „cu orice preț’’. 
In urma apariției articolului, au 
fost luate măsuri care au contri
buit la îmbunătățirea situației în 
fotbal, ca și în alte sporturi. To
tuși, nu au fost lichidate încă 
toate lipsurile în ceea ce privește 
educarea sportivilor. Recent a fost 
dată publicității o Hotărîre a Co
mitetului pentru Cultură Fizică și 
Sport și a Comisiei Centrale de Fot
bal cu privire la îmbunătățirea acti
vității în domeniul fotbalulv’ Hotă- 
rîrea arată că în comportarea unor 

jucători s-au manifestat o serie de 
racile ca: neglijarea antrenamen
tului, neseriozitate în pregătire și 
comportare în joc, atitudini de 
vedetism, lipsă de disciplină față 
de antrenori și arbitru, lovirea in
tenționată a adversarului, automul- 
țumirea, lipsa de dîrzenie, de tărie 
morală în momentele mai grele 
ale jocului. Hotărîrea a arătat că 
lipsurile din activitatea fotbalului', 
rezultatele nasatisfăcătoare din 
ultima vreme ale echipei repre
zentative, nu pot fi rupte de acti
vitatea necorespunzătoare care se 
desfășoară în colectivele sportive 
pentru educarea, și instruirea spor

tivilor. Intr-adevăr, rolul colectivu
lui în educarea sportivilor este 
deosebit de important și, pretu
tindeni unde acest lucru nu este 
înțeles, lipsurile devin inevitabile. 
In activitatea colectivă se formea
ză unitatea, prietenia și spiritul to
vărășesc, ajutorul reciproc, senti
mentul jnîndriei față de colectiv, 
dragostea față de colectiv. Din 
păcate, țn multe din colectivele 
noastre fiportive viața de colectiv 
este foarte slab dezvoltată și, în. 
consecință, în educația sportivilor e- 
xistă lacune. O expresie concretă 
a acestui fapt o constituie peregri
narea sportivilor — în special a 
jucătorilor de fotbal — dintr-un 
colectiv în altul. Hotărîrea prevede 
măsuri care reglementează aceste 
transferări. Munca de educare în 
colectivele sportive trebuie să a- 
t irigă un asemenea nivel îneît sta
bilitatea jucătorilor să fie asigu- 
rată fără nici un fel de măsuri 
restrictive.

Rolul principal în educarea spor
tivilor revine antrenorilor. Antre
norii trebuie să-și înțeleagă cît se 
poate de bine menirea de educa
tori ai tinerei generații. Ei tre
buie să aibă mereu în vedere că 
exemplul lor influențează asupra 
sportivilor, că această influență va 
fî favorabilă numai atunci cînd 
calitățile de cetățean și de peda
gog se vor îmbina cu o cunoaș
tere temeinică a problemelor pro
fesionale. Prin întreaga sa com- 

■ portare, antrenorul trebuie să-și 
cîștige respectul șî încrederea ele
vilor ' ,§ăi. Desigur, și conducerile 
colectivelor și asociațiilor sportive 
au afcTun cuvânt de spus. Ele tre
buie1 stă asigure antrenorilor cele 
mai bune condijiuni de activitate,

Sprijinit de conducerea colecti
vului, antrenorul trebuie să dez-î 
volte curajos în secția sportivă 
spiritul critic și autocritic. Nu tre
buie manifestată nici o îngăduință 
față de rămășițele putredei edu
cații burgheze.

Colectivele sportive și organi
zațiile U.T.M. au datoria să acor
de o importanță deosebită activi
tății social-politice și activității 
în producție a sportivilor. Desprin
derea de aceste activități, neglija
rea lor, este profund dăunătoare 
pentru educarea comunistă a spor
tivilor.

Alături de problema educării 
sportivilor, se ridică și aceea a e- 
ducării sutelor de mii de specta
tori, de iubitori ai sportului. Și în 
această privință s-a făcut prea 
puțin. O metodă deosebit de e*  
ficace și folositoare este organiza
rea de întîiniri ale oamenilor mun
cii cu sportivii fruntași, în genul 
celor inițiate în ultima vreme de 
C.C.A. Pe lingă scopul arătat, 
aceste întîiniri contribuie și la a- 
tragerea de noi oameni ai muncii 
pe terenurile de' sport, atragere 
care, în fond, este tot o problemă 
de educare.

★
Partidul a pus în fața mișcării 

noastre sportive sarcini de mare 
însemnătate. Una din aceste sar
cini este aceea de a contribui la 
educarea comunistă a tineretului1* 
In cinstea celui de al II-lea Con
gres al partidului, să desfășurăm 
o muncă susținută pentru întări
rea muncii educative în toate or
ganizațiile sportive, să creștem ti
neretul sportiv în spiritul moralei 
comuniste așa cum ne învață per
fidul nostru drag.



NOTE DE CĂLĂTORIE
VIENA - BEL GR A D-MILA NO
In zorii zilei de 27 octombrie, 

cînd am coborlt din trenul care 
ne-a dus la Viena, pe care nu o 
mai văzusem din 1951, am rămas 
plăcut impresionată de aspectul 
gării. Nu se mai vedeau urinele 
distrugerilor războiului, ca acum 
cîțiva ani; gara capitalei Austriei 
este acum o clădire frumoasă, im
punătoare, cu holuri imense, cu 
restaurante, cafenea, oficiu poștal 
și magazine de tot felul. De alt
fel, vienezii sînt minări de noua 
lor gară și sint deosebit de înain
tați cînd au prilejul să-și arate 
•realizările lor. Chiar din prima 
clipă cînd am sosit la Viena am 
simțit că gazdele ne-au așteptat 
cu interes și bucurie. Intr-adevăr, 
tot timpul cit am stat la Viena, 
organizatorii și amatorii de sport 
din Viena ne-au înconjurat cu 
multă prietenie, ne-au însoțit în 
oraș, arătîndu-ne frumusețile Vie- 
nei și întrebîndu-ne mereu dacă 
dorim ceva.

Turneul internațional a fost or
ganizat într-o sală adecvată, Mes- 
sepalast, cu o capacitate de 4.000 
locuri, cu o podea de parchet și cu 
o luminăție foarte bună. Aci s-a 
jucat pe patru mese. Aceste con
diții de desfășurare au permis și 
participanților să concureze la o 
valoare tehnică foarte ridicată, 
fapt care a prilejuit o serie de 
partide extrem de spectaculoase, 
care au entuziasmat pe spectatori. 
Așa au fost întilnirile Andreadis 
— Wegrath, Rosalinde Rowe — 
Linda Wertl, Angelica Rozeanu — 
Rosalinde Rowe, R. Rowe, D. Ro
we — A. Rozeanu, E. Zeller, R. 
Rowe, Stipek — A. Rozeanu. An
dreadis.

La sfîrșitul competiției organi- 
zatorii au oferit jucătoarelor și ju
cătorilor care au reprezentat Fran
ța, Anglia, R. Cehoslovacă, R. F. 
Germană, Austria și R. P. Romînă 
o seară foarte plăcută, organizată 
într-unul din cele mai frumoase 
localuri din oraș.

La Viena, am asistat la specta
colul de operetă „Madamme Pom
padour", foarte reușit și bine in
terpretat. Ne-a părut însă rău că 
n-am avut ocazia să asistăm la 
spectacolul festiv „Fidelio" la des
chiderea Operei, deoarece am pă
răsit Viena înainte de 5 noiem
brie, data premierei. De altfel, 
la acest spectacol cred că nu au 
asistat mulți iubitori de muzică din 
IViena, deoarece prețul unui bilet la 
premieră era de 5000 șilingi.

Pe o vreme ploioasă am ajuns 
la Belgrad, unde am participat la 
o nouă competiție de mare am
ploare. Concursul a fost mult 
apreciat de public, deoarece au 
luat startul aproape toți ju
cătorii și jucătoarele clasifi
cați pe primele locuri în ie
rarhia mondială a tenisului de 
masă. Competiția de la Belgrad a 
prilejuit nenumărate surprize. De 
pildă, in finala masculină s-au ca
lificat maghiarul Szepessy și ro- 
mînul Gantner, deși la această 
competiție au luat parte renumi
tele „palete" masculine: Dolinar. 
'Andreadis, Sido (clasați pe locu
rile II—IV în clasamentul mon- 

rdial), Stipek, Tereba, Leach, Ha- 
rangozo, etc. Este de remarcat per
formanța foarte bună realizată de 
tînărul nostru reprezentant Matei 
Gantner, care i-a eliminat pe rînd 
'din concurs pe Harangozo, Tereba. 
Leach.

Mai puține surprize au fost la 
simplu femei, unde lupta pentru 
primele locuri s-au dat între suro
rile Rowe, Gizi Farkaș, Eva Koc- 
zian și mine. La dublu mixt cam
pionii mondiali Eva Koczian-Sze-

„Cupa de cristal” la tir
Competiția de tir „Cupa de 

.Cristal", organizată de consiliul 
regionali București al asociației 
Dinamo, a prilejuit, încă din prima 
zi a desfășurării sale, cîteva per
formanțe deosebite. In fruntea a- 
cestora se situează rezultatul obți- 
■riut de Ana Dubaș.Goretti la pro
ba meci englez. Cu 597 puncte, 
JAnna Dubaș-Goretti (FI. roșie) a 
Jșcupat primul loc și a întrecut 
recordul R.P.R. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Florica Ionescu 
{(Dinamo) 591 p. și Vasilica Ni- 
cula (Dinamo) 588 p. Primul loc 
pe echipe a revenit formației. Di- 

pessy au fost eliminați din primul 
tur de perechea, austriacă Lauber- 
Wegrath. Din nou, ca și la Viena, 
a cîștigat concursul de dublu mixt 
perechea R. Rowe-Stipek, care a 
învins cuplurile Farkaș-Sîdo și A. 
Rozeanu-Andreadis.

Deși călătoria pe care am fă
cut-o cu avionul de la Belgrad la 
Zurich (Elveția) în drum spre Mi
lano, a fost destul de dificilă, pot 
spune că spectacolul Alpilor văzuți*.  
din avion este minunat. Intr-ade
văr, pe deasupra piscurilor înzăpe
zite ale Alpilor ți se oferă o prive
liște încîntătoare, greu de expri
mat în cuvinte. Văzînd culmile Al-. 
pilor ne-am adus aminte de fru
moșii noștri Carpați, cuprinzîn- 
du-ne un puternic dor de țară. 
De la Zurich ne-am continuat dru
mul cu un tren electric, călătorind 
cinci ore și jumătate. La Milano 
am ajuns seara, pe un timp 
mohorit, în schimb am fost 
primiți cu multă prietenie și 
căldură, ca și cum am fi fost vechi 
cunoscuți; a fost o primire zgomo
toasă, entuziastă, specifică italieni
lor. Pot spune că dacă din punct 
de vedere tehnic, organizatoric și 
al participării, concursul de la Mi
lano nu s-a situat la nivelul celor
lalte două (aceasta pentru că teni
sul de masă nu este încă un sport 
prea cunoscut în Italia), în schimb, 
prietenia, atenția cu care am fost 
înconjurați tot timpul a fost deo
sebită.

Cu ocazia vizitei noastre la Mi
lano ne-am făcut mulți prieteni și 
am avut prilejul să cunoaștem edi
ficiile renumite ale orașului. 
Am vizitat faimosul „Duo- 
mo“ din Milano, deasupra căruia 
stă așezată statuia, toată din aur, 
a Madonei. Am vizitat vestita 
Scala din Milano, precum și car
tierele cele mai importante ale ora
șului. Din păcate, în aceste cîteva 
zile nu am putut vedea prea multe, 
aspecte din viața acestui centru 
industrial important, deoarece am 
fost ocupați cu jocurile și 
demonstrațiile la care am fost 
invitați să participăm. Publi
cul italian știe să răsplătească e- 
forturile jucătorilor, aplaudîndu-i 
cu frenezie, înconjurîndu-i cu dra
goste și interes, rugîndu-i tot tim
pul să le acorde autografe.

Am avut ocazia să cunoaștem 
mulți prieteni ai țărin noastre cu 
prilejul recepției oferita în cinstea 
noastră de Asociația pentru Prie
tenia Italo-Romînă.

Organizatorii primei ediții a cam
pionatelor internaționale de tenis 
de masă ale Italiei au oferit cîști- 
gătorilor numeroase premii și ca
douri prețioase. înainte de plecare 
am găsit în camera de la hotel un 
splendid buchet de trandafiri roz, 
iar alături un bilet în care ni se 
mulțumea din nou pentru, partici
parea noastră la concurs, rugîn- 
du-ne să mai venim și altă dată, 
în sfîrșit, transmițîndu-ne un ultim 
salut înaintea plecării noastre din 
I talia.

La Novarra, un oraș situat la 
vreo 50 km. de Milano, unde am 
făcut o demonstrație, am fost pri
miți cu aceeași căldură și entu
ziasm. Acolo am avut -ocazia să 
urmărim la aparatele de televi
ziune finalele pe care le jucasem 
cu o seară înainte la Milano.

De la Milano, ne-am înapoiat 
spre casă cu trenul; drumul par
curs prin Italia pe o minunată zi 
însorită, prin Verona, Veneția, Tri- 
est a fost o adevărată încîntare.

ANGELICA ROZEANU 
maestră emerită a sportului 

și campioană mondială

namo (2343 p.), singura care a 
aliniat patru concurente la startul 
probei. Numai cu trei trăgătoare, 
echipa Voința a totalizat 1647 p., 
ocupînd locul II, iar Progresul s-a 
clasat pe locul III, cu 1373 p.

In proba masculină meci en
glez, juniorul dinamovist Victor 
Antonescu s-a dovedit cel mai 
bun, clasîndu-se primul cu 594 p. 
El a fost urmat de: 2. Ștefan Po
pescu (Progresul) 591 p., 3. Iuiliu 
Mitrașcu (Dinamo) 590 p. (31 
muște). Pe echipe a cîștigat Di
namo cu 2352 p., urmată <|e. Pro-' 
preșul — 2282 p., 3. Flacăra — 
2255 p_. Ș

ii 
ei ti

De la stingă la dreapta, rindul întîi: prof. Arca- 
diu Kamenitzky (antrenorul echipei), Elena Nagy 
(căpitana echipei), Irina Nagy, Maria Dosztal, Eli- 
sabeta Nagy-Istvan, Sofia Bajna; rîndul al doilea: 
Aurelia Sălăgeanu, Carmen Stănceanu, Rozwitha 
Gaber, Eva Orosz-Solymosi. luliana Neamțu, Ma
riana Oprea; rîndul al treilea: Clotilda Koncz, Ma
ria Turcea și Rozalia Ferencz.

Echipa feminină de handbal Progresul Tg. Mureș, a ciștigat pentru a doua oară 
titlul de campioană a R. P. R.

Primul campionat republican 
feminin de handbal (sistem di
vizie) a revenit formației Progre
sul Tg. Mureș. De fapt, trebuie 
să spunem că titlul a rămas la 
Tg. Mureș, deoarece anul trecut 
cînd campionatul de handbal fe
minin se disputa după o altă for
mulă tot mureșencele au fost ce
le care au îmbrăcat tricourile de 
campioane. Progresul Tg. Mureș 
este, pînă în prezent, singura din
tre echipele noastre feminine care 
și-au trecut în palmares — cu o 
justificată mîndrie — două titluri 
de campioană a R.P.R.

Mulți se vor întreba pe bună 
dreptate care este „secretul" a- 
cestor frumoase victorii. De fapt, 
nu este vorba de nici un secret! 
Stînd de vorbă cu profesorul Ar- 
cadie Kamenitzky — antrenorul 
echipei Progresul Tg. Mureș *— 
am aflat că „secretul" constă în 
munca serioasă și în respectarea 
atentă a celor mai avansate prin
cipii de pregătire.

Din discuția pe care am avut-o 
cu prof. Arcadie Kamenitzky a 
reieșit clar că factorii oare au de
terminat în cea mai mare mă
sură bunele rezultate obținute de 
echipa Progresul Tg. Mureș sînt 
următorii:

1. Participarea conștientă a ju
cătoarelor la antrenamente și 
executarea cu încredere a tuturor 
sarcinilor ședințelor de antrena
ment. Cercetînd împreună cu an
trenorul Kamenitzky caietul de 
antrenament al acestei echipe, 
am aflat că Progresul Tg. Mu
reș a făcut în acest an 123 de 
antrenamente, a participat la 7 
jocuri de verificare și la 22 de 
jocuri oficiale.

2. Continuitatea antrenamente
lor în cele trei perioade; urmări
rea jucătoarelor în munca lor pro
fesională și asigurarea unei ridi
cate frecvențe la antrenamente. 
Mai concret frecvența la antrena
mente a fost de 75 la sută.

3. Folosirea unui număr sufi
cient de jocuri de verificare în 
perioada precompetiționâlă (în 
special cu echipe de juniori), iar 
în cea fundamentală, aplicarea cu 
succes a unor sisteme originale 
de pregătire care aveau menirea 
să înlocuiască jocurile de verifi
care. (Aceasta pentru că în perioada 
fundamentală echipa Progresul 

Tg. Mureș nu a avut posibilita
tea să participe la jocuri de an
trenament, din lipsa unui adver
sar de nivelul formației lor).

4. Condiții materiale satisfăcă
toare asigurate de consiliul colec
tivului sportiv Progresul Tg. Mu
reș (președinte Iosif Bako).

5. Sprijinul larg al organelor 
locale în frunte cu comitetul re
gional P.M.R. precum și înțele
gerea arătată față de problemele 
echipei de către numeroși condu
cători de instituții.

6. Asigurarea unui permanent 
control medical al jucătoarelor și 
strînsa colaborare dintre medicul 
echipei (dr. Edmund Balogh) și 
antrenorul echipei — prof. Arca
die Kamenitzky.

7. Relațiile' principiale de prie

tenie existente între toate jucă
toarele echipei. Jucătoarele cu ni
vel tehnic mai ridicat le-au aju
tat permanent pe celelalte (exem
plu: Mariana Oprea pe Clotilda
Koncz, iar Irina Nagy pe Rozalia 
Ferencz).

Analizînd din toate punctele 
de vedere felul în care a fost pre
gătită echipa, reiese o serie de 
observații importante atît pentru 
activitatea viitoare a echipei din 
Tg. Mureș, cit și pentru alte echi
pe de handbal fruntașe, care vor 
putea să folosească în mod crea
tor experiența acestei valoroase 
formații a handbalului nostru.

Astfel, s-a constatat că și anul 
acesta — că și anul trecut — 
punctul „forte" al echipei a fost 
pregătirea fizică generală și spe
cială. Această pregătire a fost a- 
sigurată prin crosuri și diferite 
procedee tehnico-tactice cu o o- 
rientare spre pregătirea fizică spe
cială. Datorită acestui fapt, echi
pa a putut termina campionatul 
fără să dea semne de oboseală, 
iar în meciurile decisive acest 
factor a contribuit în mod hotărî- 
tor la victoria finală a formației 
din Tg. Mureș. La acest capitol 
trebuie însă amintite și o serie 
de lipsuri, dintre care cele mai 
importante sînt: lipsa vitezei de 
mișcare în ritm variat, a accele
rării vitezei în fața porții și lipsa 
forței de aruncare la poartă, în 
special la aruncările de la 17 m.

Din punct de vedere tehnic, 
deși echipa Progresul Tg. Mureș 
nu utilizează în condiții de joc — 
o prea mare varietate de proce
dee, totuși prin viteza de execu
ție, prin fente, prin conducerea 
corectă a mingii, prin aruncări 
din viteză (în tot campionatul ju
cătoarele au aruncat de 325 ori 
la poartă, marcînd 79 goluri, ceea 
ce înseamnă un procent de efica
citate de 24,37 la sută) și prin 
lansări rapide pe contraatac s-a 
reușit să se creeze multe acțiuni 
spectaculoase și dinamice. In 
ceea ce privește tehnica, cele mai 
importante lipsuri ale echipei 
sînt: executarea paselor la dis
tanță, a paselor în viteză mare 
în acțiunile din fața porții și a 
paselor de lansare a contraatacu
rilor.

Discutînd despre nivelul tactic 
al echipei, antrenorul Kamenitzky 
ne-a mărturisit că jucătoarele au 
respectat indicațiunile tactice da
te de el. ceea ce i-a ușurat mult 
munca.

Antrenorul Kamenitzky ne-a 
spus în continuare că abia acum, 
după multă muncă și după multe 
exerciții speciale, gîndirea tac
tică a jucătoarelor a atins un ni
vel satisfăcător, ceea ce a permis 
ca întreaga echipă să aibă în 
momentul de față o tactică gene
rală de joc, specifică formației. 
Bineînțeles, acest lucru nu tre
buie privit unilateral, deoarece 
echipa Progresul Tg. Mureș apli
că diferite scheme tactice în func
ție de adversar. Este de mențio
nat faptul că echipa aplică în 
apăra-e sistemul „om la om", cu 
diferite variante, ceea ce a nece

sitat o pregătire tactică și fizică 
specială. Avînd o apărare mobilă 
si activă, cu o pregătire tehnică 
și orientare tactică corespunză
toare, echipa a putut să organi
zeze atacuri atunci cînd a fost 
cazul, fără grabă, fără pripeală 
în momentele decisive, lăsînd ca 
rezolvarea situațiilor tactice ivite 
pe teren să se facă mai mult cu 
ajutorul fanteziei jucătoarelor. 
Pentru viitor antrenorul Kame
nitzky și-a propus să se orienteze 
mai mult asupra dezvoltării și 
perfecționării acțiuriilor tactice a 
apărătoarelor în. atacurile supra- 
numerice, asupra acțiunilor pre
gătitoare declanșării, atacurilor și 
asupra varietății și eficacității a- 
runcărilor de la 17 m.

Nu pot fi încheiate aceste în
semnări despre echipa feminină 
de handbal Progresul Tg. Mureș, 
fără să nu amintim faptul că în 
tot cursul campiohatului, prin 
munca și seriozitatea lor, prin 
dîrzenia și puterea lor de luptă, 
jucătoarele au dovedit că merită 
titlul de campioane ale R.P.R. De 
altfel, discutînd despre jucătoare 
și cercetînd amănunțit evidența 
antrenorului Kamenitzky, am a- 
flat lucruri interesante.

Spre exemplu, jucătoarele de 
bază ale echipei sînt cele cu cea 
mai bună frecvență în participa
rea la antrenamente: Elena Nagy 
(96 la sută). Mariana Oprea (91 
la sută), Clotilda Koncz (91 la 
sută), Aurelia Sălăgeanu (88 la 
sută), Roswitha Gaber (88 la su
tă), Irina Nagy (87 la sută), etc. 
Nu același lucru se poate spune 
despre Sofia Bajna (40 la sută), 
și Maria Turcea (46 la sută), 
care au lipsit foarte mult de la 
antrenamente. „Gol-geter-ul“ e- 
chipei este Mariana Oprea, care a 
înscris 23 goluri, însă nu este mai 
puțin adevărat că și Aurelia Să
lăgeanu — deși apărătoare — a 
marcat și ea 14 goluri, avînd un 
procentaj de 36 la sută, eficaci
tate în aruncările la poartă. Una 
din jucătoarele de bază ale echi
pei este Irina Nagy — „porta
rul" nu numai al echipei Progre
sul Tg. Mureș, ci și al echipei 
naționale — despre care am aflat 
un lucru interesant: în tot cam
pionatul a avut de apărat 6 lovi
turi de la 13 m. din care a reu
șit să apere 2, ceea ce reprezintă 
un lăudabil procent de 33 la sută. 
Deși sînt jucătoare de bază ale 
echipei, Elisabeta Nagy-Istvan și 
luliana Neamțu trebuie șă-și re
medieze: lipsa de perseverență 
față de cerințele ședințelor de an
trenament (Nagy) și lipsa spiri
tului de colectiv și indiferența 
față de problemele generale și 
speciale ale echipei (Neamțu).

In tot campionatul echipa Pro
gresul 3g. Mureș a folosit urmă
torul lot de jucătoare: Irina Na
gy și Rozalia Ferencz (portari)—• 
Maria Dosztal, Elisabeta Nagy- 
Istvan, Eva Orosz-Solymosi, Au
relia Sălăgeanu, Carmen Stăn
ceanu, Sofia Bajna, Maria Turcea 
(apărare) — luliana Neamțu, 
Roswitha Gaber, Mariana Oprea, 
Clotilda Koncz, Elena Nagy (îna
intare).



Rugbiști juniori, 
în întrecere...

S-a încheiat activitatea competi- 
țional'ă internă. Așa cum este nor
mal, majoritatea echipelor din cate
goriile A și B își continuă pregăti
rile făcînd două-trei antrenamente 
pe săptămînă. Dar, mergînd pe 
majoritatea stadioanelor din Capi
tală și îndeosebi pe cel ai1 Tinere
tului, vei fi plăcut surprins văzînd 
alături de jucătorii echipelor mai 
sus amintite, o serie de juniori din 
diferite colective sportive bucureș- 
tene antrenîndu-se cu multă con
știinciozitate. Și fiindcă timpul se 
menține favorabil, comisia de juni
ori a organizat o întîlnire între cei 
mai' buni juniori ai diferitelor colec
tive din Capitală, setecționați în 
urma meciurilor de verificare sus
ținute duminica trecută între 6 
echipe bucureștene (Locomotiva Grl- 
vița Rosie, Constructorul, Metalul 
16, Dinamo. G.G.A. și Progresul 
Sănătatea). Astfel1, au fost aleși 45 
de jucători care se vor întîlni mîi
ne la ora 10 pe terenul Construc
torul în vederea selecționării celor 
mai buni dintre ei.

Interesul pe care-1 stîrnește a- 
ceastă întîlnire estP pe deplin jus
tificat dacă ținem seama de valoa
rea jucătorilor, de calitatea meciu
rilor pe care le-au susținut în acest 
sezon, precum și nivelul tehnico- 
tactic pe care au reușit să-l realizeze 

tîn diferite partide.
Ținînd seamă de scopul acestei 

întîlniri, precum si de faptul1 că 
acești juniori n-au mai jucat îm
preună, va fi interesant de urmărit 
felul în care ei vor reuși să reali
zeze lin ioc dP echipă, omogen, in 
care finalitatea și frumusețea 
lor să fie urmarea firească a 
acțiuni collective și individuale 
gîndite. Dintre cei Pe care îi 

evoluînd mîine pe terenul 
remarcăm pe

Toma, 
Antimonîanu, 

A.
care

faze- 
unor 
bine 
vom

vedea
Constructorul. remarcăm pe M. 
Țibuleac, A. Toma, M. Horșa, 
Gr. Antimonîanu, V. Nistor, M. 
Wusec, A. Cernat, 1. Maz.Uu, D. 
Segal', care s-au remarcat de-a 
lungul campionatului prin munca 
lor perseverentă și calitatea jocu
lui prestat.

COMPETIȚII DE POLO
Astăzi începe la bazinul acoperit 

de la Floreasca turneul de polo 
pe apă organizat de comisia oră
șenească de natație, turrjeu rezer
vat echipelor feminine de juniori și 
seniori aparținînd colectivelor spor
tive din Capitală.

In ceea ce privește competiția 
rezervată echipelor feminine, cre
dem că antrenorii acestor echipe 
trebuie să privească cu seriozitate 
inițiativa comisiei orășenești. Pen
tru ca această competiție să-și 
atingă scopul propus, progresul 
natației feminine prin introducerea 
jocului de polo în rîndul înotă
toarelor, 
pante la 
prezinte 
Or, pînă 
joritatea 
cordă importanța cuvenită acestei 
inițiative. Antrenamentele speci- 
llce jocului de polo s-au făcut spo
radic la unele colective, iar la al
tele cu loturile incomplete sau de 
loc. Iată programul de astăzi și 
miine: astăzi ora 19 Voința-Loco- 
motiva (fem.); ora 20,15 Progresul
I- C.C.A. (juniori); ora 21 Dinamo
II- Voința II (juniori); mîine: ora 
9 Progresul-Fl. roșie + Avîntul 
(fem.); ora 9,45 FI. roșie-MetaluI; 
ora 10,30 Loconiotiva-Progresul II; 
ora 11,15 Voința I-Tînărul Dina- 
movist I; ora 12 Avîntul-Cons- 
tructorul.

Echipele de seniori își vor dis
puta prima etapă joi 1 decem
brie

echipele feminine pârtiei- 
acest turneu trebuie să se 
cu o pregătire prealabilă, 
în momentul de față, ma- 
echipelor înscrise nu a-

■ Plata premiilor la concursul 
Special din 16 noiembrie și la con
cursul Pronosport Nr. 46 din 20 no
iembrie a.c. continuă în Capitală 
mîine duminică dimineața de la ora 
). Participanții își pot ridica pre
miile numai de la agențiile proprii 
Pronosport din raioanele unde și-au 
lepus buletinele.

■ Miercuri 30 noiembrie se în- 
:hide un nou concurs special Pro- 
losport. Concursul cuprinde 6 me- 
iuri din categoria A de fotbal, din- 
re care două întîlniri programate 
•u pronostic la pauză și final, pre- 
um și 4 întîlniri din cadrul cam- 
►ionatului de tineret.
Fiind ultiima etapă a campionatului 
ategoria A și de tineret de fotbal,

Oradea: 
București. 
București :

Astfel incit,

Un atac al Avlniului Fălticeni la 
poarta lui Dinamo București. Bir- 
tașu (in fotografie „mascat" de 

bara laterală) rezolvă cu dificul
tate o situație critică, fiind „asedi
at" de trei înaintași ai Avîntului 
(Ilie, Constantinescu și Șoneriu)i 
fără ca vreun alt apărător dtnai 

movist să-i vină în ajutor.

Ieri la amiază a avut loc ia 
Inspecția de fotbal din C.C.F.S. 
tragerea la sorți a semifinale
lor Cupei R.P.R. Tragerea la 
sorți a dat următorul program:

4 decembrie, Ia 
Progresul—Dinamo

7 decembrie, la
!

Comportarea inegală a unui antrenor
Este adevărat că, Avîntul Făl

ticeni izbutise să le elimine din 
„cupă" printre alte echipe pe Ști
ința Cluj și pe Progresul C.P.C.S., 
dar chiar aceste performanțe nu-i 
acordau teoretic șanse în fața pu
ternicei formații dinamoviste. Dis
proporția de valoare între cele 
două echipe indica o victorie co
modă a dinamoviștilor și chiar făl- 
ticenenii, cu care am vorbit înainte 
de joc, nu sperau în altceva decît 
într-un scor cît mai strîns Și fap
tul că au reușit nu este întîtn- 
plător. Fotbaliștii de Ia Avîntul 
Fălticeni, cu o excelentă pregătire 
morală, nu s-au lăsat intimidați 
de faima adversarului lor și au 
atacat cu multă vigoare — sim
plist dar periculos — și puțin a 
lipsit ca apărarea bucureștenilor 
să cedeze. La pregătirea morală 
și de voință a echipei Avîntul o 
importantă contribuție a avut, fi-

rește, 
el a 
unele 
el nu _ 
joc să fie practicabil/' încereînd 
să-i handicapeze pe oaspeți, ne
obișnuit! să joace pe un teren ne
nivelat, plin de gropi și de noroi. 
A fost necesară ^intervenția arbi
trului M. Popa, căite — cercetînd 
în dimineața zilei de miercuri sta
rea terenului — a cerut ca acesta 
să fie nivelat, anunțînd că în caz 
contrar interzice disputarea jocu
lui, pe motivul regulamentar că 
starea terenului periclitează inte
gritatea fizică a jucătorilor.

E drept că, în față acestei even
tualități, fălticertenii s-au grăbit 
și au „cîrpit" pe ici, pe colo, tere
nul, pentru ca jocul să aibă totuși 
loc. Asemenea atitudini ca aceea 
a antrenorului de la Avîntul nu 
sînt conforme cu mentalitatea unui 
sportiv de tip nou și ele trebuie 
înlăturate grabnic. .

S. MASSLER

DIN TREI „SFERTURI”
■ La Arad, dacă după prima re

priză și începutul reprizei a doua 
scorul ar fi fost 3-0 sau 4-1 pen
tru FI. roșie, Locomotiva Bucu
rești n-ar fi avut nici o obiecț'une 
de făcut. Scorul ar fi exprimat o 
superioritate evidentă. In restul 
reprizei a doua însă, focul s-a e- 
chilibrat și scorul de 1-1 a fost 
just. In schimb, dacă în prelun
giri ar fi fost 4-1 pentru Locomo
tiva. nimeni n-ar fi contestat va
loarea rezultatului, pentru că Lo
comotiva a fost mai bună. Iată 
deci, o evoluție interesantă a jo
cului, determinată de pregătirea 
diferită a echipelor, mai ales din 
punct de vedere fizic.

■ Progresul Oradea a luptat cu 
multă ardoare și convingere în 
jocul cu Dinamo Orașul Stalin. 
Nu același lucru se poate spune 
însă și de dinamoviști, care au 
privit meciul cu multă ușurință.

Locomotiva București in turneu in R. P. Albania
In cursul zilei de astăzi echipa 

de fotbal a Locomotivei București 
pleacă în R.P. Albania, unde va 
susține două întîlniri: la 29 noiem
brie cu Partizan la Tirana și la 3 
decembrie cu Dinamo la Tirana.

INFORMAȚII pronosport

toate întîlnirile se vor disputa
miercuri 30 noiembrie d.a.

lata! programul acestui concurs
interesant:

I. Prog. Buc. — Flac. ploești (pro- 
noetic l-a pauză).

II. Prog. Buc. — Flac. Ploești (pro
nostic final).

III. Min. Petroșani — C.C.A. Buc.
(pron. la pauză).

IV. Min. Petroșani — C.C.A. Buc.
(pronostic final).

V. Dinamo București L<oc. Ti
mișoara (cat A).

VI. Știința Tim. — Dinamo Orașul
Stalin (cat. A). (camp, tineret).

VII. Știința Cluj » Locomotiva D. Progresul Buc. « Flacăra
.Constanța (cat. A), ploești (camp, tineret).

C.C.A.—Locomotiva București-
O semifinală se dispută la 

7 decembrie deoarece Locomo
tiva București va fi plecată în 
R.P. Albania între 26 noiembrie 
și 5 decembrie, 
finala Cupei se va disputa la 
11 decembrie.

antrenorul C. Popescu. Tot 
încercat însă să uzeze de 
procedee criticabile. Astfel, 
a luat măsuri ca terenul de

Au fost jucători care înainte de 
începerea jocului erau siguri că ei 
vor cîștiga. Au cîștigat, însă, oră- 
denii și la fixarea rezultatului fi
nal autoîncrederea — nejustifioa- 
tă — a dinamoviștilor a contribuit 
în destul de mare măsură.

■ Metalul Cîmpia Turzii este o 
echipă „specialistă" în „jocul la 
ofsaid", o tactică retrogradă, care 
frînează dezvoltarea unui joc com
plet și care răpește meciului orice 
spectaculozitate. Spre acest fel de 
joc a alunecat în ultimul timp și 
echipa C.C.A. Totuși, în „sfertul 
lor de finală", cele două echipe au 
renunțat la „jocul la ofsaid". Și 
bine au făcut. Jucătorii și-au putut 
demonstra nestingheriți calitățile, 
construind faze de joc bune, ofe
rind un spectacol interesant și în- 
treeîndu-se pe măsur.a posibilită
ților lor reale.

în vederea acestui turneu, ferovia
rii bucureșteni vor deplasa un lot 
de jucători din care fac parte 
Dungu, Coman, Vărzan, Fe- 
renezi. Roman, Olaru, Filote. Ene 
II, Bodo, Macri, Călin, Langa, ș.a.

VIII. Loc. Tg. Mureș — Avîntul 
Reghin (cat. A).

IX. Min. Petroșani — C.C.A. Buc. 
(camp, tineret).

X. Știința Tim. — Dinamo Orașul 
Stalin (camp, tineret).

XI. Știința Cluj — Loc. Constanța 
(camp, tineret).

XII. Loc. Tg. Mureș — Av. Reghin 
(camp, tineret).

MECIURI DE REZERVA
A. Dozsa Bp. — Szombathelyl T6- 

rekves (camp. R.P.U.)
B. Vasas Izzo — Csepeli Vasas 

(camp. R.P.U.)
C. Dinamo Buc. — Loc. Timișoara

Penultima etapă
...Și cea mai importantă, poate, de pină acum.
Campionatul categoriei A cunoaște miine o etapă, mai bine zis, 

cîteva jocuri decisive. Incertitudinea aceasta, creadă, de inconstanța 
echipelor noastre, în ceea ce privește primul loc și locul 10, a făcut 
să crească la maximum interesul pentru această importantă compe
tiție. Așa se explică de ce mîine, toate privirile vor fi îndreptate 
spre Timișoara și Tg. Mureș unde au loc meciurile importante ale 
etapei.

La Timișoara, Locomotiva din localitate va încerca să obțină cele 
două puncte cu care să-și asigure locul în categoria A. In același . 
timp însă, Flacăra Ploești va depune toate eforturile pentru a câștiga 
jocul sau să smulgă măcar un meci nul, pentru a ajunge în sfîrșit 
pe primul loc, după care jinduiește de atîta timp. La aceeași oră, 
la Tg. Mureș, Locomotiva va îniilni pe Minerul Petroșani. Mureșenii, 
de asemenea, au nevoie de cele două puncte în vederea evitării retro
gradării.

Acestea sini două din ,j>artidele-cheie" ale acestui sfîrșit de 
campionat.

In rest, jocuri de interes, ca să spunem așa, local. Flamura roșie 
își încheie la București activitatea competifională pe acest an. Ară- 
danii întîlnesc formația echipei C.C.A., pe Stadionul Republicii, într-un 
joc în care au posibilitatea, împreună cu bucureștenii, să furnizeze 
un spectacol de calitate. Meciul interesează îndeaproape locul patru. 
Pentru același loc luptă și Știința Timișoara care miine joacă la 
Reghin cu Avîntul și Știința Cluj care se deplasează la Orașul Stalin 
pentru jocul cu Dinamo. In ultima partidă a etapei. Locomotiva 
Constanța primește vizita Progresului București. Acesta din urmă, 
indiferent de rezultatul de la Constanța își va păstra locul trei. In 
schimb, Dinamo Orașul Stalin nu poate fi sigur pe locul actual dacă 
nu cîștigă mîine cel puțin un punct. In caz contrar, riscă s'ă fie 
atras în lupta echipelor Locomotiva Timișoara și Locomotiva Tg. 
Mureș pentru evitarea locului 11.

La Timișoara, in ajunul cehii mai important meci al etapei
și, poate, al

telefon de 
In ultima 
fotbal n-a 
orașul bă-

Timișoara, 25 (prin 
la trimisul nostru) — 
vreme, nici un joc de 
suscitat atîta interes în 
nățean ca meciul de mîine. Ex
plicația este lesne de găsit : la 
Timișoara se „joacă" nu numai 
locul X, ci și locul I din clasa
ment, așa că titlul acestui scurt 
reportai nu este cu nimic exage
rat. De altfel, biletele pentru acest 
meci au fost epuizate cu multe zi
le înainte, iar în oraș, în tram
vaie, la atelierele C.F.R., pretutin
deni, nu se discută decît despre 
acest meci, despre pregătirile e- 
chipei timișorene, despre posibili
tatea victoriei ei, ca și despre fru
moasa performanță a echipei din 
Ploești care candidează la titlu. 
La Timișoara au sosit astăzi crai- 
nici-reporteri de la radio, care vor 
transmite duminică repriza a Il-a 
a acestui important meci. Tot as
tăzi, vor sosi reporteri cinemato
grafici de la studioul „Alexandru 
Sahia", care vor fixa jpe peliculă 
momentele cele mai importante ale 
acestui meci așteptat cu nerăbdare 
de iubitorii fotbalului din țara 
noastră. In dimineața zilei meciu
lui un tren special va aduce de la

Două

I

Intensa activitate a echipelor de 
juniori desfășurată anul acesta 
se încheie mîine odată cu dispu
tarea finalelor la două competi
ții: campionatul republican și „Cu
pa Comisiei Centrale de Fotbal".

In finala campionatului republi
can, după 572 de meeiuri, în cursul 
cărora au fost marcate peste 2100 
de goluri, s-au calificat Tînărul 
Dinamovist I București și Știința 
Cluj. Aceste două echipe au fost 
printre cele mai bune din numă
rul total de 61 care au participat 
în campionat. In cursul competi
ției, Tînărul Dinamovist a susți
nut 24 de jocuri, cîștigînd 19, ter- 
minînd la egalitate 2 și pierzînd 
3. Bucureștenii au marcat 79 de 
goluri șî au primit 14. Bilanțul 
Științei: 18 victorii, uri meci nul 
șî 3 înfrîngeri, 79 goluri date, 
16 primite. Tînărul Dinamovist a 
cîștigat seria a III-a, Știința se-- 
rîa a V-a, iar în turul final fiecare 
a totalizat cele mai multe puncte în 
cele două scrii.

Programul
jocurilor de mî’ne
CATEGORIA A ȘI TINERET 

(Penultima etapă): Dinamo Orașul 
Stalin-Știința Cluj (0—1 și 1—1); 
Locomotiva Timișoara-Flacăra Plo
ești (0—3 și 1—2); Locomotiva 
Tg. Mureș-Minerul Petroșani (0—3 
și 2—2); C.C.A. București-Flamura 
roșie Arad (0—1 și 0—1); Avîntul 
Reghin-Știința Timișoara (0—2 și 
2—5); Locomotiva Constanța-Pro- 
gresul București (0—5 și 1—3).

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE JUNIORI (finala): Tînărul 
Dinamovist I București-Știința Cluj 
la București.

CUPA COMISIEI CENTRALE 
DE FOTBAL (finala): Flamura 
roșie „N. Beloianis" Timișoara- 
Progresul Corabia, la Orașul 
Stalin.

campionatului...
Ploești cîteva sute de susținători 
ai echipei petroliștilor.

Iată cîteva amănunte asupra ce
lor două echipe. Locomotiva a 
participat marți la o ședință de 
pregătire fizică, iar joi a făcut 
ultimul antrenament la două porți, 
jucînd cu echipa de tineret. In 
privința formației, cu unele re
zerve în linia de atac, ea va fi 
— probabil — următoarea : Fran- 
ciscovici — Corbuș, Androvici, 
Rodeanu — Gali, Ferenczî — Da
raban, Țigăniuc, I. Covaci, Iz- 
drăilă, Bădeanțu. Flacăra a sosit 
vineri și, după ce jucătorii și-au 
lăsat valizele la hotel, au plecat 
la terenul Locomotiva unde au 
participat la un antrenament de 
acomodare. Formația va fi cea 
obișnuită, adică: Roman — Pa- 
honțu, Marinescu, Topșa — Cos- 
moc, Pereț — Zaharia, Teodorescu, 
Drăgan, Marin Marcel, Ghiță.

Am stat de vorbă cu antrenorii 
celor două echipe și cu cîțiva 
jucători; toți ne-au spus un sin
gur lucru: vor lupta din toate 
puterile pentru a obține victoria. 
Duminică seara vom vedea însă, 
cine va cuceri cele două puncte.

EFTIMIE IONESCU

finale
In partida de mîine, cele două 

echipe sînt chemate să justifice ca
lificarea în finală, printr-un joc 
bun.

intîlnirea se dispută pe Stadio
nul Republicii cu începere de Ia 
ora 12,15, în deschidere la jocul 
C.C.A.-F1. roșie Arad. Arbitrul me
ciului va fi T. Finan.

Cealaltă finală, a Cupei Comi
siei’ Centrale de Fotbal, se dispută 
la Orașul Stalin, între Flamura ro
șie „N. Beloianis" Timișoara și 
Progresul Corabia, formații de ju
niori care s-au dovedit a' fî mai 
bune dintre toate echipele campioa
ne de regiuni.

Timișorenii au învins pe rînd pe: 
Voința Arad (1—0), Voința Ora
dea (2—0) și Metalul Sibiu (4—1)/ 
far Progresul Corabia pe: Voința 
Pitești (7—0), Voința București 
(3—1), a terminat la egalitate în 
deplasare cu Flacăra Tîrgovîște 
(I—1) și a dispus de Locomotivă 
Pașcani cu 3—1.



O VIZITĂ FOLOSITOARE IN EGALĂ MĂSURA 
GAZDELOR CÎT Șl OASPEȚILOR

Turneul echipelor noastre reprezentative 
de volei în R. D. Germană

o înt acțiuni reușite și acțiuni ne- 
O reușite. Dintr-o cauză sau alta. 

Prin rindurile de față nu intențio
năm însă a stabili care-s regulile 
conform cărora acțiunile se în
cheie cu succes sau eșuează, ci să 
vorbim despre una care se înca
drează — din toate punctele de 
vedere — în prima categorie. Este 
concluzia la care am ajuns discu- 
tînd cu antrenorul Gicu Constan- 
tinescu, unul dintre participanții la 
acțiunea despre care e vorba: vizita 
în Republica Democrată Germană a 
echipelor noastre reprezentative de 
volei.

In ce anume a constat succesul 
acestei deplasări se va vedea în
dată, dar trebuie să spunem din 
capul locului că ea le-a folosit, în 
egală măsură, și gazdelor și oas
peților.

INIȚIATIVA LE-A APARȚINUT 
SPORTIVILOR GERMANI

La invitația Comitetului pentru 
Cultură Fizică și Sport din R.D.G. 
echipele de volei ale R.P R. au fă
cut deplasarea în vederea unor 
antrenamente comune cu voleiba
listele și voleibaliștii fruntași din 
R.D. Germană.

In ceea ce privește lucrul în co
mun cu voleibalistele germane, el 
nu trebuia să constituie numai 
un schimb de experiență cu roadele 
de așteptat în timp — așa cum 
era cazul cu antrenamentele băie
ților — ci avea un obiectiv ime
diat: meciul cu echipa F.S.G.T. — 
Franța, pe care reprezentativa fe
minină a R.D. Germane l-a și sus
ținut, la 12 noiembrie la Paris, ter- 
minînd învingătoare cu 3—0. A- 
cesta fiind scopul, antrenamentele 
au constat din meciuri efective, în 
care de partea cealaltă a fileului 
jucătoarele noastre aveau drept ad
versare echipa R.D. Germane, 
înainte și după aceste întîlniri — 
încheiate toate cu victoria echipei 
noastre — antrenorii romîni și cei 
germani se întruneau pentru a a- 
duce retușările necesare tacticii e- 
chipei germane.

Alta a fost metoda de lucru a 
voleibaliștilor. „Sediul" delegației 
noastre era Ia Straussberg, Ia 30 km. 
de Berlin, în mijlocul unei păduri 
de pini, la o școală sportivă de 
tineret, care — în treacăt fie spus — 
se bucură nu numai de un minu
nat cadru natural, ci și de un ad
mirabil utilaj tehnic, de două săli 
mari pentru antrenament și de 
mai multe terenuri complexe. A- 
colo au venit pe rînd și s-au antre
nat, alături de voleibaliștii noștri 
sau împreună cu ei, echipele Vor- 
wărts, Rotation, precum și o selec
ționată a Berlinului.

La început, antrenorii romîni in 
număr de 5 (prof. N. Murafa, Gh. 
Petrescu, N. Sotir, dr. M. Geor
gescu și Gh. Constantinescu) doar 
urmăreau desfășurarea antrenamen
telor sportivilor germani, făcînd ob
servațiile necesare cu prilejul con
sfătuirilor care încheiau programul 
fiecărei zile; spre sfîrșit, antrenorii 
noștri au condus efectiv antrena
mentele voleibaliștilor germani, in- 
sistînd în special asupra indivi
dualizării pregătirii.

CITEVA CUVINTE DESPRE 
POSIBILITĂȚILE ȘI PERSPEC
TIVELE VOLEIULUI DIN R. D. 

GERMANĂ

începuturile le aflăm în pregăti
rile făcute de sportivii din R. D. 
Germană în vederea Festivalului 
Mondial al Tineretului și Studenți
lor desfășurat în 1951 la Berlin. 
Principalele etape ale progresului 
realizat de atunci și pînă acum în 
volei de sportivii, germani? In pri
mul rînd, desigur, Festivalul din 
1951 și hotărîrea luată de Comi
tetul pentru Cultură Fizică și Sport 
din R.D. Germană de a acorda a- 
tenția cuvenită acestui sport, apoi: 
vizita făcută în 1953 în R. D. 
Germană de echipele R- P. Bul
garia (similară recentului turneu 
întreprins de echipele noastre), 
participarea la întrecerile din ca
drul Festivalului din acest an de 
Ia Varșovia, participarea echipei 

.masculine la campionatele europene 
de la București, vizita echipelor 
R. P. Romîne și victoria reprezen
tativei feminine asupra celei fran
ceze a F.S.GiT.

Mai dezvoltat din toate punctele 
de vedere în regiunea orașelor Leip
zig, Halle, Karl Marx-Stadț și 
Dresda și mai puțin dezvollat în 
cea a Berlinului (la jocul susți
nut de echipa noastră la Berlin 
au asistat 800 de spectatori, la 
Leipzig 3.000), voleiul are un 
campionat republican asemănător 
celui din țara noastră, (numai că 
de 8 echipe) și, așa cum ne-au 
spus antrenorii cu care am stat 
de vorbă, minunate perspective de 
progres. Garanție pentru aceasta 
stau entuziasmul cu care se mun
cește pentru răspîndirea voleiului 
în R.D. Germană și tinerii antre
nori ce traduc în viață această ac
țiune, dintre ei cuvenindu-se a-i 
nota pe Egon Saurer — antreno
rul echipei reprezentative feminine— 
și pe Fritz Dorring, antrenorul 
campioanei masculine a R. D. 
Germane, echipa Wissenschaft, a 
Institutului de Cultură Fizică din 
Leipzig.

De asemenea, garanție a succe
selor viitoare stau înseși calitățile 
și posibilitățile actuale ale voleiba
liștilor și, mai cu seamă, cele ale 
voleibalistelor: o foarte bună pre
gătire atletică, remarcabilă statură 
(înălțimea medie a jucătoarelor 
este cea a Doinei Corbeanu 1), de
prinderile tehnice de bază în gene
ral bune (cu oarecari scăderi în 
ceea ce privește preiuările), servi
ciul și lovitura de atac mulțumi
toare.

In schimb, jucătoarele au o sla
bă orientare tactică, la acest ca
pitol stînd ceva mai bine băieții, 
în special în privința variație; in
tensității loviturii de atac și a fo
losirii loviturilor înșelătoare. Ei1 
au însă lipsuri în ceea ce privește 
digitația și serviciul, încă nepuse la 
punct.

★
Se vede clar că balanța trage 

mai greu de partea calităților, ast
fel îneît să putem spera — odată 
cu prietenii sportivi din R. D. Ger
mană — că roadele muncii lor vor 
fi din ce în ce mai bogate. Și a- 
tunci cînd acestea vor începe să 
crească, șirul victoriilor, fără-ndoia. 
lă că voleibaliștii noștri se vor bucu
ra la rîndul lor ca de succese pentru 
a căror împlinire au pus și ei o 
părticică de frățească strădanie.

PENTRU ECHIPELE NOASTRE...

Cît privește măsura în care tur
neul le-a fost folositor lor, sporti
vilor șj sportivelor din reprezenta
tivele noastre de volei, să amintim 
înainte de toate că deplasarea s a 
produs în perioada de tranziție 
pentru jucătoare, iar pentru jucă
tori în continuarea cele; fundamen
tale prin susținerea unor jocuri in
ternaționale în Franța, în U.R.S.S. 
și în R. P. Chineză.

Atît fetelor cît și băieților, tur
neul le-a fost pe deplin util, prin 
buna sa organizare și prin exce
lenta primire făcută de prietenii 
germani, el încadrindu-se perfect în 
perioada respectivă de pregătire a 
jucătoarelor și jucătorilor noștri 
fruntași.

Fără a înceta o clipă de a se 
face folositoare tovarășelor lor din 
echipa R.D. Germane, voleibalistele 
noastre și-au putut desfășura pro- 

. gramul lor propriu de pregătire în 
mod relaxat, totodată fiindu-le po
sibil și antrenorilor șă încerce di
verse formule de echipă, cu jucă
toarele mai puțin întrebuințate pînă 
acum — ca Ana Zabara, Veronica 
Zama și Florina Popovici ■— sau 
formații de bază cu elemente noi, 
ca Ana Susan și Elena Simionescu, 
care — îndeosebi prima — așa cum 
ni s-a spus au dat totală satisfacție.

Pentru reprezentativa noastră 
masculină, echipele întîlnite în tur
neul din R.D. Germană au consti
tuit, de asemenea, exact partenerul 
de joc care-i era necesar înaintea 
meciului cu naționala Franței, par
tenerul care să-i îngăduie a-și fi
nisa omogenizarea și a-și putea 
desăvîrși pregătirea tactică în ve
derea întîlnirij internaționale ce 
urma

-k
In totul: un frumos bilanț, la 

care voleibalistele și voleibaliștii 
noștri sigur că adaugă numeroase 
și prețioașe>amintiri din timpul an
trenamentelor comune cu sportivii 
germani, jjhhenamente care pot fi, 
și pentru unii și pentru alții, nu. 
numai etape1 ale progresului lor in 
volei, dar chiar prietenii de-o via
ță...

Pregătîii în vederea 
campionatului pe echipe 

la haltere
După toate probabilitățile, la 

campionatele republicane de hal
tere din acest an vor participa re
prezentativele asociațiilor: Dina
mo, C.C.A., Flamura roșie, Știința, 
Progresul, Metalul. Voința și Lo
comotiva. Unele din acestea și-au 
început mai de mult pregătirile 
(Dinamo, C.C.A.), iar altele, Me
talul (la Timișoara), Locomotiva 
(la Cluj), Știința, Flamura roșie, 
Progresul (la București) își vor 
începe zilele acestea pregătirile.

Și în acest an, cele mai puter
nice reprezentative se anunță a fi 
Dinamo și C.C.A. Lotul dinamo- 
viștilor, antrenat de A. Cosma, cu
prinde numeroși halterofili : Or
ban, Mănăilescu, Segal, Purcărea, 
Nestorov, Hnidei, Gheorghiu, Piti- 
caru etc. Lotul echipei C.C.A., an
trenat de Ștefan Gh. Ștefan, cu
prinde pe Elekeș, Andronovici, Ro
man, Vasarhely, Delcă, Dancea, 
Cazan, Rudan. O frumoasă activi
tate desfășoară colectivele asocia
ției Flamura roșie din București, 
Galați și Orașul Stalin. Lotul 
bucureștean, antrenat de Ilie Ien- 
ciu, cuprinde printre alții pe Gh. 
Berteanu, Sotirovicl, Gh. Nicolae, 
Lugojanu etc., cel de la Galați, 
antrenat de P. Gospodinov, cu
prinde pe Niculescu Stere, Cioarec 
etc., iar cel de la Orașul Stalin, 
antrenat de Zoltan Pecsi, pe Schu- 
leri, Gusbeth, Vlădăreanu, Mun- 
teanu și alții.

JOCURI INTERESANTE IN CAMPIONATELE DE BASCHET
In etapa a Vlll-a a returului 

campionatului feminin și a X-a a 
returului campionatului masculin de 
de baschet categoria A, sînt pro
gramate o serie de întîlniri impor
tante pentru stabilirea clasamentu
lui final. La fete, cele mai intere
sante jocuri se anunță a ti cele de 
la Cluj (Știința-Locomotiva Bucu
rești) și București (Gonstructorul- 
Progresul Tg. Mureș). La băieți sînt 
programate cîteva jocuri decisive 
pentru stabilirea ocupantelor ulti- 
mefor locuri. La Tg. Mureș, echipa 
bucureșteană Progresul F.B. are o 
sarcină dificilă îin fața echipei lo
cale Progresul, iar Locomotiva P. 
T. T. jucînd' „acasă." întîlnește o e- 
chipă care a realizat în ultima 
vreme rezultate remarcabile: Știin

■ LUPTE. — Mîine dimineață, în- 
cepînd de la ora' 10, se vor desfă
șura în sala Floreasca două în
tîlniri ale căror rezultate vor de
cide pe cele două echipe care vor 
completa numărul de 16 formații 
participante la campionatul cate
goriei A ediția 1956. Se vor în
trece Constructorul București (cla
sat pe ultimul loc în actualul cam
pionat) cu Dinamo Baia Mare 
(prima echipă a turneului final 
de calificare) și Progresul Oradea 
(penultima clasată în campiona

AZI
FOTBAL — Stadionul Dinamo, ora 

14.30: Dinamo București—Progresul 
C.P.C.S. București (amical).

BASCHET — Sala Dinamo, de la 
ora 18,30: Dinamo București — Știin
ța Iași (masculin); Locomotiva P.T.T. 
București — știința Timișoara (mas
culin).

NATAȚIE — Bazinul Floreasca, de 
la ora 19: prima etapă a turneului 
de polo feminin șl masculin, organi
zat de comisia orășenească de na- 
tație.

BOX — Sala Ciulești, ora 19,30: 
Locomotiva + Știința — Metalul 
(campionatul republican de box pe 
echipe).

ȘAH — Aula Bibliotecii Centrale 
Universitare (Piața Republicii) ora 
17: campionatul republican Individual 
de șah, runda 11-a.

GIMNASTICA — Sala de ia ștran
dul Tineretului ora 16: Concurs de 
selecționare pt. faza finală a Cupei 
Orașelor

LUPTE — Sala Floreasca ora 19: 
R.P Eomînă-R.F. Germană.

MUNE
FOTBAL — Stadionul Republicii, 

ora 12,15: Tînărul dinamovist I Bu
curești — Știința Cluj (finala cam

Toată atenția organizării centrelor de schi
schiorilor unei asociații oferea po-Reducerea numărului componeii- 

ților echipelor participante l,a cam
pionatul de schi, de la 46 la 32, 
se leagă de o situație dificilă 
creată în asociațiile sportive. Adi
că, din cauza unei înțelegeri gre
șite, dar explicabilă pînă la un 
punct, întreaga activitate a schiu
lui din asociațiile participante se 
reducea în fond la echipa înscrisă 
în campionat Aproape toate su
mele alocate asociațiilor pentru 
activitatea schiului erau folosite 
pentru pregătirea „celor 46“ și a 
cîtorva rezerve, în timp ce com
petițiile de masă erau puțin spri
jinite. Mai mult decit atît, lotul 
participant la campionat era al
cătuit, de multe ori. din elemente 
fără perspective, în timp ce tinere
tul era promovat destul de greu. 
Dar cei tineri erau și greu de 
găsit, lips,a activității celor de ca
tegoria a Il-a și a începătorilor, 
făcîndu-se astfel simțită. Este a- 
devărat că în anii trecuțj au fost 
organizate centre de schi, dar sțab 
înzestrate cu materiale, lipsite de 
specialiști, ele au dat rezultate ne
satisfăcătoare.

Reducerea numărului componen- 
ților echipelor participante la cam
pionat este legată tocmai de viața 
acestor centre. In pr’mul rînd, a- 
sociațlile vor avea un fond dis
ponibil mult mai mare — vor pu
tea înzestra centrele, salariind an
trenorii și controlîndu-le totodată 
activitatea. S-a ajuns la această 
soluție ținîndu-se seamă chiar de 
sezisările făcute de asociațiile 
sportive pentru care activitatea de 
masă a schiului era lăsată pe pla
nul doi.

Se ivește însă o nouă problemă. 
Dacă reunirea în Poiana Stalin a 

ța î imișoara. Și Știința ICF sus
ține un meci greu, avînd de înfrun
tat formația dinamoviștilor din 
Oradea, care s-au afirmat din plin 
în returul campionatului.

Iată, de altfel, programul com
plet al întrecerilor: masculin: 
Progresul1 Tg. Mureș — Progresul 
F.B. București, Dinamo București
— Știința Iași, Știința 1GF Bucu
rești — Dinamo Oradea, Construc
torul Oluj — Dinamo Tg. Mureș, 
Locomotiva PTT București •— Ști
ința Timișoara ; feminin : Flamura 
roșie Tg. Mureș — Știința Invăță- 
mînt București, Știința Cluj — Lo
comotiva C.F.R., Știința I.G.F. 
București — Progresul Arad, Con
structorul .București — Progresul 
Tg. Mureș, Flamura roșie Oradea
— Progresuli Oradea.

tul categoriei A) cu Voința Tg. 
Mureș (clasată pe locul doi în 
turneul de calificare). Cîntarul 
concurenților se va face între 
orele 7 și 8.

■ HALTERE. — In organizarea 
consiliului orășenesc Bucuuști al 
asociației Știința mîine diminea
ță, începînd de la ora 9.30 se va 
desfășura un concurs popular de 
haltere la care pot participa stu
denții care doresc să practice a- 
ceastă disciplină sportivă.

pionatului republican de juniori); 
ora 14,30: C.C.A. București — Fla
mura roșie Arad (cat. A.). Teren 
C.C.A., ora 8,45: C.C.A. București — 
Flamura roșie Arad (tineret).

RUGBI: Teren Constructorul, ora 
10: întâlnire de verificare a celor 
mai buni juniori din Capitală.

CICLOCROS — Plecarea din fața 
sfatului popular al raionului Grivița 
Roșie, ora 10.

ATLETISM: Cursa de marș organi
zată de consiliul regional al asocia
ției Flamura roșie, plecarea ora 9,30, 
din str. Batiștei Nr. 11.

NATATIE: Bazinul Floreasca, de 
la ora 9: prima etapă a turneului 
de polo feminin și masculin orga
nizat de comisia orășenească de na- 
tație.

ȘAH — Aula Bibliotecii Centrale 
Universitare (Piața Republicii) ora 
17: campionatul republican indivi
dual de șah, runda 12-a.

BASCHET: sala Dinamo, de la ora 
17,30: Știința I.C.F. — Progresul Arad 
(feminin); Constructorul București— 
Progresul Tg. Mureș (feminin); 
Știința I.C.F. București — Dinamo 
Oradea (masculin).

GIMNASTICĂ. — Sala de Ia ștran
dul Tineretului, ora 9: concurs de 
selecționare pentru faza finală a 
Cupei Orașelor. 

sibilitatea de îndrumare și con
trol, centrele care vor fi înființate 
(și este de dorit nu numai pe Va
lea Prahovei sau în jurul Rîșno- 
vului), vor fi mai greu de organi
zat si îndrumat. Vor fi necesare 
un efort susținut și sprijinul tutu
ror colectivelor din localitățile res
pective. Dacă asociația Progresul 
își alege ca centru principal Si
naia, atunci este de la sine înțe
les că toate colectivele din Sinaia, 
indiferent cărei asociații aparțin, 
trebuie să sprijine această iniția
tivă. La fel trebuie să se întîmple 
la Petroșani, unde asociația Mine
rul va organiza un centru de schi 
la Predeal, unde asociația Loco
motiva și-a propus același lucru, 
la Reșița și Rîșnov unde vor exi
sta centrele asociației Metalul.

Va fi necesar însă ca unele aso
ciații care au colective puternice 
în Regiunea Autonomă Maghiară, 
în regiunea Cluj și Baia Mare, 
la Vatra Dornei, să-și organizeze 
centre de schi în aceste regiuni, 
în care schiul este mai puțin dez
voltat.

Dar aceste centre de schi tre
buie organizate fără întîrziere, uti
late cu materialul necesar. Ele tre
buie să se ocupe în special de în
cepători. iar antrenorii și chiar 
profesorii de educație fizică din 
localitățile respective au datori^ 
să le sprijine activitatea, mobilii 
zînd pe cej care au îndrăgit schiul. 
Asociațiile sportive trebuie să se 
îngrijească și de organizarea unor 
competiții populare în jurul aces
tor centre, iar odată cu progresele 
înregistrate de participanții la an
trenamente să organizeze pentru 
aceștia cît mai multe întreceri.

Rezultatele meciurilor 
de scrimă din Capitală 
Meciurile de scrimă din cadrul 

etapei a Il-a din returul campio
natului republican pe echipe au 
început joi dimineață în Capitală, 
desfășurîndu-se în sala Progresul 
F. B. După două zile de concurs 
(întrecerile continuă și azi și mîi
ne), s-au consumat toate întîlni- 
rile de floretă femei și floretă și , 
sabie bărbați. Rezultatele înregis
trate au fost, în general, cele 
scontate, în schimb valoarea în
trecerilor nu s-a ridicat la înăl
țimea așteptărilor. In special, e- 
chipele masculine de. floretă din 
Cluj (Progresul și Dinamo) s-au 
prezentat descompletate și cu o 
pregătire necorespunzătoare, ceea 
ce a scăzut nivelul general al în
trecerilor. Cele două echipe bucu- 
reștene, Progresul F.B. și Știința 
I.C.F.. care s-au întîlnit cu for
mațiile din Cluj, au primit victo
riile aproape gratuit. De altfel. 
Progresul Cluj la scorul de 9—1 
pentru Progresul F. B. a renunțat 
să mai lupte, cedînd restul asaltu
rilor și a încercat să facă același 
lucru și în meciul cu Știința
I. C.F. In această întîlnire însă, 
arbitrul principal, Andrei Vîlcea, 
a interzis retragerea de pe planșă, 
obligîndu-i pe trăgătorii clujeni 
să respecte competiția în care sînt 
angrenați. La proba de floretă, 
Dinamo Cluj a fost învinsă de 
ambele formații bucureștene (cu 
10—6 de Știința și cu 9—7 de 
Progresul F.B.) întrucît nu a pre
zentat decit trei trăgători în loc 
de patru.

La floretă fete a avut loc me
ciul decisiv pentru locul II în cla
sament, între echipele Progresul. 
F.B. și Progresul Cluj. Intîlnirea 
a fost de un nivel tehnic scăzut 
și a luat sfîrșit cu scorul de 8—8 
Dintre celelalte formații pârtiei 
pante, remarcăm tînăra echipă Di 
namo Cluj ale cărei componente sîn 
capabile de un înscsnnat progre: 
și formația Științei I.C.F. a cărei 
comportare se îmbunătățește de 1; 
meci la meci.

Iată rezultatele tehnice înregis 
trate pînă acum: floretă fete 
Știința I.C.F.—Progresul Cluj 5—
II, Știința I.C.F.—Dinamo Cluj 
13—3, Progresul Cluj—Dinam»

Cluj 15—1, Progresul Cluj—Pro 
greșul F.B 8-—8; floretă bărbați 
Știința I.C.F.—Dinamo Cluj 10-6 
Progresul F.B.—Progresul Clu 
15—1, Progresul F.B.—Dinamț 

Cluj 9—7. Știința I.C.F.—Progre 
sul Cluj 12—4, Dinamo Cluj -î 
Progresul Cluj 9—0; sabie: Pre 
greșul Cluj — Știința Bucu 
rești 11—5, Progresul F.B. — Di 
namo Cluj 9—7, Progresul Cluj - 
Progresul F.B. 8—8, Știința Bucu 
rești — Dinamo Cluj 9—7,



Munca Be pregătire a schiorului (II)
In problemele legate de an

trenamentul fondiștilor în peri
oada pregătitoare, antrenorul 
austriac Rossner nu aduce ele
mente noi. El pune un mare ac
cent pe individualizarea antre
namentelor. Antrenamentul pe 
uscat al schiorilor la probele 
alpine trebuie să ia sfîrșit către 
finele lui noiembrie. Fondiștii 
încep antrenamentul pe zăpadă 
cu două săptămtni înainte. Inte
resante sini probele pe care le 
prezintă Rossner in ceea ce pri
vește antrenamentul concurenți- 
lor la probele alpine pe zăpadă.

„Antrenamentul pe zăpadă al 
„alpinilor" trebuie să înceapă 
în jurul datei de 1 decem
brie, dar aceasta nu înseamnă 

că schiorul nu poate să profite de 
orice ocazie anterioară pentru a 
schia. Aceasta ar fi numai un a- 
vantaj pentru el, oa să se „rode
ze" și ca, pwntr-o distracție, să-și 
rememoreze finețile tehnice. La în
tocmirea programului de antrena
ment trebuie să se facă o deose
bire fundamentală, între grupa de 
vîrfuri (schiori bine căliți tehni- 
cește) și grupa de .avansați (tineri 

' cu perspective de a fi incluși în 
viitor în lotufl reprezentantiv). 
Dacă în primul caz trebuie să 

’ .avem în vediere dezvoltarea mai de
parte a calităților individuale, la 
schiorii tineri este vorba tocmai de 
crearea unei baze tehnice cores-

• punizătcare. Nn trebuie să cău
tăm realizarea simultană a ambe
lor obiective, adică perfecționarea 
tehnică și a „vîrfurilor" și a tineri
lor avansați. Aceasta nu se poate 
obține într-un singur an I

Un antrenament tehnic intens 
• pentrtu performanță răpește atîta 

dim puterea de concentrare a schio
rului încît are ca urmare, de obi
cei, o serioasă dtecepție în cursele 
mari. De aceea, la întocmirea pro
gramului de antrenament, fiecare 

. antrenor trebuie să aibă limpede în 
față scopul pe care-1 urmărește. 
Acesta poate să fie, de pildă, for
marea unei baze solide pentru ti- 

i merii avansați, scop în împlinirea 
căruia nu trebuie să constituie o 
reținere faptul că la cutare sau 
cu'tare schior eliminarea sistematică 
a unei greșeli tehnice fundamentale 
îl va opri să devină capabil de 

. performanțe superioare chiar în șie- 
1’ zonul actual. Antrenamentul de 

performanță va începe abia în iar
na următoare și numai pentru cei 
mai buni d'in această grupă.

In contrast cu o asemenea grupă, 
va fi cea a performerilor, în cu
prinsul căreia intră schiori care 
pot reprezenta țara în orice mare 
competiție 'internațională. Aceștia 
vor absolvi un program die antre
nament pur pentru performanță.

Pe noi ne interesează aci, desi
gur. antrenamentul de performan
ță. Cînd schiorul saiu antrenorul își 
întocmesc un program ei trebuie 
să fie convinși de faptul că un an
trenament de performanță este în
deplinit numai atunci cînd toate 
calitățile care mai tîrziu vor deve
ni generatoare de succes, au fost 
lucrate în mod armonios.’ Aceasta 
înseamnă că programul nu trebuie 
să se rezume numai la preocupări 
de ordin tehnic, ci el trebuie să 
edttoe și să -dezvolte puterea tie 
luptă, capacitatea de concentrare și 
condiția fizică.

Pentru aceasta, ca și Ia antre
namentul schiorului de fond, un 
program de antrenament sistematic 
este hotărîtor pentru a evita ca uln 
schior să intre »n formă înainte de 
perioada competițională, în care caz 
s-ar produce o scădere a perfor
manțelor încă înaintea marilor în
treceri, care au loc die obicei în 
februarie. Numai o dozare c'escîn-

V0LE1UL IN CAPITALĂ
Întrecerile de volei organizate de 

asociația Progresul în cinstea ce
lui de al Il-lea Congres al P.M.R., 
continuă mîine în sala Locomotiva 
Giulești, cînd se vor disputa ur
mătoarele meciuri: de la ora 9: 
Progresul' F-B.-Voința (fem-), Con- 
structorul-Ftocăra (fern.), Progre
sul I.T.B.-Minerul (mase.); de la 
ora 16: Locomotiva Gara de Nord- 
Locomotiva (fem.). Progresul 
C.S.P.-Locomotiva (mase.), Dina- 
mo-Metalul (mase.), Știința- Voin
ța (mase.).

In jurul orei 12, în aceeași sală 
se va disputa meciul dintre echi
pele masculine Dinamo IX Bucu
rești și Știința Construcții, con- 
tînd în barajul pentru categoria A. 
Amintim că în prima întîlnire, 
disputată săptămîna trecută, victo
ria a revenit studenților cu scorul 
de 3—I. Pentru a se califica în di
vizie, echipei Știința Construcții 
îi sînt necesare două seturi cîști- 

, gate. 

dă a efortului pentru antrenament 
asigură o formă maximă constantă, 
caire ajunge acum aproape de limita 
personală a performanțelor. In ge
neral, trebuie acomdlată toată aten
ția calităților individuale și for
mării personalității schiorului pen
tru determinarea aspectului u’ntii a- 
semenea program. In special, tre
buie să se țină seama că o cit 
mai mare varietate în program 
evită uzarea forțelor fizice. Trebuie 
să avem totdeauna în minte faptul 
că perfecționarea tehnicii coborîrii 
este exercițiul de bază aii schioru
lui alpin și că antrenarea acestui 
element îl învață la constanță, te
meritate și rapidă capacitate de 
reacție. La începutul iernii, nu tre
buie în nici un caz să ne antrenăm 
pe distanțe lungi. Așa cuîn to sla
lom începem cu părți separate, 
se poate face și la coborîre antre
nament secționat. Cît de hotărâ
toare este, de exemplu, într-o cursă 
de coborîre parcurgerea corectă a 
marilor curbe și cît de necesară 
este în același timp precisa trecere 
în săritură a marilor cocoașe.

Antrenamentul de slalom nu tre
buie să sa desfășoare totdeauna pe 
aceeași pantă. Este tot atît de pre
țios să așezăm porți pe teren plan, 
așa ca1 la trecerea prin ele să fie 
necesari pași de patinaj și puter
nice lovituri de băț. De asemenea, 
vom folosi și coline abrupte. Să nu 
uităm, de asemenea, că în regiunile 
împădurite natura oferă cele mai 
frumoase posibilități pentru sla
lom, unde se pot face de asemenea 
exerciții pentru săriturile în lo
oping și dte ferire.

Trebuie să evităm antrenamen
tul schiorilor fruntași în grupuri 
mari, .unde nu se .poate lucra strict 
individual și după o schemă bine 
determinată. Cînd schiorul este 
bine hotărît și îi sînt limpezi pro
blemele principiale de antrenament, 
ca și necesarul spirit de echiipă, 
el .poate fi lăsat liniștit să lucreze 
singur. Antrenorul este atunci pen
tru el nu un profesor, ci numai un 
sfătuitor; acesta trebuie să-șî cu
noască bine schiorii pentru a se 
putea bucura de încrederea reci
procă. Cînd propun pentru antre
namentul de condiție al coborâto
rului să lucreze cu schiuri de fond 
pe distanțe scurte, interesante teh- 
nicește, nu fac aceasta numai ca 
apărător al alergării de fond, ci 
si din pricina că sînt convins că 
pasul oorect de patinaj cu dublă 
împingere cu bățul se poate ast
fel învăța cel mai bine. Bineînțeles, 
acest antrenament de alergare tre
buie să se limiteze Ia Sprinturi 
scurte și n.u trebuie niciodată să 
fie întrebuințat ca un examen de 
durată.

îndată ce zăpada o permite, se 
va începe un antrenament d'e cobo
râre în. forță. Din nou trebuie, pe 
cît .posibil, să u'zăm de piste va
riate pentru ca schiorul să fie .pre
gătit pentru toate distanțele — ra
pide, oa și unduia tor ii sau cîrmite. 
In această perioadă, trebuie s>ă stă
vilim dispoziția exagerată a schio
rilor to sărituri peste orice fel de 
obstacole (ceea ce este prețios în 
programul de la începutul iernii) 
în favoareai unui mers rațional. 
Căci altfel, acest stil ne intră 
atît în sînge, încît chiar atunci cînd 
trebuie economisită fiecare zecime 
de 6ecuindă la parcurgerea coline
lor, niu mai putem să ne dezbănăm 
de el.

In concluzie, aș vrea să remarc 
încă cdată în antrenamentul alpi
nilor că el duce la succes atunci 
cînd corespunde calităților perso
nale, este construit rațional, evită 
o supraevaluare psihică printr-o 
constantă variație, o anumită mo
dera (tone la antrenamentul pentru 
cursele cu porți și forțarea la co
borâre, nelăsînd de o parte lucrul 
asupra condiției fizice necesare".

• Ciclistul elvețian Rolf Graf a 
bătut recordul mondial pe 5 km. La 
Hallenstadion din Zurich, el a aco
perit distanța în 6:21,2/5. (Vechiul 
record aparținea italianului Messina 
cu 6:24,2/5).

e La Dundee, (Scoția) echipa ama
toare de box a Statelor Unite a su
ferit o înfrîngcre neașteptată în fața 
echipei Scoției, fiind întrecută cu 
6—4-

e Finala Cupei Nordice la tenis 
a luat sfîrșit cu un rezultat supriză. 
Danemarca a învins Suedia cu scorul 
de 4 1.

• Echipa amatoare de fotbal a 
Republicii Federale Germane a în
trecut echipa amatorilor englezi cu 
3—2.
• La Budapesta, în cadrul ultimei 

reuniuni atletice a sezonului, au fost 
obținute cîteva rezultate remarca
bile. Astfel, Jeszensky a alergat 
3000 m. obstacole în 8:55,0; Szecsenyi 
a aruncat discul la 52,70 m., iar 
Kovesdl greutatea la 15.53 m.
• La maratonul Internațional, care 

are loc în fiecare an la Sao Paolo

Noul bazin de natație de la Moscova }
a găzduit primii oaspeți

r ubitorii de sport din Moscova au așteptat cu nerăbdare ziua in- 
■* * ceperii concursului international de natatie la care participau 

cei mai buni înotători șt înotătoare din Anglia, Ungaria, Olanda, 
Franța. Suedia și U.R.S.S. •,

pa sud-estului Franței cu scorul de 
20—5.

O La Troyes (Franța) s-a desfă
șurat întîlnirea internațională dc 
scrimă (proba de sabie) între echi
pele Franței și Poloniei. Victoria a 
revenit scrimerilor polonezi cu sco
rul de 11—5.

a Echipa reprezentativă de fotbal 
a Austriei a învins miercuri echipa 
Țării Galilor cu scorul de 2—1 (2—1).

A In continuarea turneului pe care 
îl întreprinde în Elveția, echipa 
sovietică de fotbal Torpedo Mos
cova a întîlnit, în nocturnă, la Ber
na, echipa elvețiană Young Boys. 
Victoria a revenit fotbaliștilor so
vietici cu categoricul scor de 4—0 
(1—0).
• La 21 noiembrie a avut loc la 

Berlin o consfătuire a secției olim
pice unite de fotbal a îhtregii Ger
manii: Participanții Ia- consfătuire 
au hotărît ca Germania să. fie repre
zentată la Jocurile Olimpice de la 
Melbourne de o echipă de fotbal 
selecționată din jucătorii din R.D.G. 
și R.F.G. (Agerpres).

In fiecare zi a întrecerilor, peste 3.000 de spectatori luau loc in 
tribunele spațioase ale noului bazin acoperit din Moscova pentru a 
urmări pe cei mai buni înotători din Europa.

Noul bazin Ț.S.K.-M.O. (Clubul Central Sportiv al Ministerului 
Apărării) este construit după ultimele cerințe ale tehnicii. El are o 
lungime de 50 m. fiind prevăzut cu 8 culoare. In afara întrecerilor 
de natație, aici pot avea loc întîlniri de polo pe apă și concursuri 
de sărituri de pe trambulină. Cunoscutul înotător maghiar Tumpek 
și-a exprimat în felul următor părerea despre acest bazin: „Noua 
bază sportivă este minunată I Intr-un asemenea bazin este mult mai 
ușor să înregistrezi performanțe din ce în ce mal bune". De 
altfel, toți participanta străini au avut cuvinte de admirație pentru 
noua bază sportivă construită după tehnica cea mai modernă.

In clișeu: vedere generală a noului bazin de natație de la Mos
cova, în timpul concursului internațional.

Note externe

POLITICA SPORTIVĂ
La începutul acestei luni, ziarul 

,,L’Equipe“ a publicat la rubrica 
sa de umor un material intitulat: 
,,O înfrîngere în Saar. o victorie 
la Moscova — Dl. Edgar Faure 
stabilește calendarul său în acord 
cu federațiile". ■

Iată traducerea articolului:
„Există, uneori, coincidențe 

foarte vizibile. Aceasta reiese din 
ziarele die luni. „Nu-ul“ categoric 
opus de cei din Saar politicii 
europene (N.R. sublinierea noas
tră) dusa de Franța, este amar. 
Un adaus de zahăr vine tocmai 
să ușureze înghițirea acestei pilu
le. .Meciul nul de la Moscova al 
fotbaliștilor noștri a ocupat aproa
pe tot atîtea coloane în ziar. Dl. 
Edgar Faure, care nu este, trebuie 
s-o credem, străin de acest noroc, 
a descoperit de mult binefacerile 
sportului în rolul de calmant al 
opiniei publice. Ln începutul lui 
iulie n-a declarat el că: „Turul 
(N.R. ciclist) acordă trei săptămîni 
de liniște guvernului"? Apoi, pre
ședintele consiliului ia contact cu 
federațiile. Astfel, pentru lunile 
următoare a fost stabilit un ca
lendar, timp în perfectă armonie 
cu grija constantă de a menține 
un riguros echilibru între event-

LA LUPTE LIBERE

R. P. Bulgaria —
SOFIA 25 (prin telefon de Ia 

corespondentul nostru).— Joi sea
ra s-a desfășurat în Sala sporturi
lor din Sofia întîlnirea internațio
nală de lupte libere între repre
zentativele Bulgariei și R.S.F.S.R. 
întîlnirea a luat sfîrșit cu un re
zultat de egalitate : 4-4.

Iată rezultatele tehnice : Cat. 52 
kg.: Peicev (B.) pierde prin tuș 
în min. 10 în fața lui Karavaev 
(R.S.F.S.R.) ; cat. 57 kg. : Vîlcev 
(B.) cîștigă prin tuș în min. 7 la 
Martînov (R.S.F.S.R.), campion al 
Uniunii Sovietice; cat. 62 kg.: 
Penev (B.) cîștigă la puncte în

PE SCURT
vor lua parte anul acesta cîțiva din
tre cei mai buni maratoniști euro
peni. Printre alții și-au anunțat 
participarea suedezul Nyberg și 

• finlandezii Karvonen și Kotila.
A La un concurs atletic care a 

avut loc la Goteborg (Suedia) au 
fost înregistrate cîteva rezultate de 
valoare: Carlsson a stabilit un nou 
record al Suediei în proba de 300 
m. Timpul înregistrat de el este 
33,9 sec. (vechiul record aparținea 
lui Brannstroem cu 34,0 sec.); Mag- 
nussGn a sărit la lungime 7,36 m., 
iar Sjoestroem a aruncat sulița la 
72,86 m.

@ In vederea viitoarelor meciuri 
internaționale, echipele franceze de 
rugbi au susținut în ultimul timp o 
serie de întîlniri. La Paris, echipa 
Parisului a fost categoric întrecută 
de „cinsprezecelea“ Londrei cu sco
rul de 15—3 (6—3). iar la Grenoble 
echipa Franței a întrecut cu greu o 
selecționată a sud-estului cu scorul 
de 16—13 (8—5).

a La Roanne, echipa de rugbi a 
Iugoslaviei a fost întrecută de echi

A LUI EDGAR FAURE
mentele politice și sportive, ulti
mele servind de antidot pentru 
primele. Sîntem în măsură de a 
releva cele mai importante eveni
mente ale acestui proiect:

8 noiembrie: Dl. Pflimlin cere 
mărirea impozitelor cu 300 de mi
liarde — Anquetil îmbunătățește 
cu 428 metri recordul lui Coppi...

13 noiembrie; concentrarea con
tinentelor 1950, 1951, 1952, — e- 
chipa de fotbal a Franței pulveri
zează echipa Ungariei...

26 noiembrie: Corsica cere la 
O-N.U. independența sa — Ferrer 
devine campion al Europei învin- 
gindu-1 pe Loi...

7 decembrie: Dl. Pflimlin cere 
mărirea impozitelor cu 200 miliar
de — o a doua tentativă a lui An
quetil: îmbunătățește recordul său 
cu 345 metri...

15 decembrie: plebiscit în Seine 
et Oise unde 84 ia sută din cei 
care au votat cer autonomia de
partamentului — Humez își frac
turează mina. Anquetil își iuxează 
glezna, echipa Franței de fotbal 
este învinsă cu 8—0 de Andora. 
Guvernul Edgar Faure este răs
turnat...".

Credem că asemenea perspective 
nu mai necesită a fi comentate 1

R. S. F. S. R.: 4-4
fața Iui Balaev (R.S.F.S.R.) ; cat. 
67 kg.: Iancev (B.) dispune la 
puncte de Bestaev (R.S.F.S.R.) ; 
cat. 73 kg.: Cifudov (B.) pierde 
prin tuș în min. 5 la Bekmurzov 
(R.S.F.S.R.) ; cat. 79 kg.: Dobrev 
(B.) pierde la puncte în fața lui 
Abaev (R.S.F.S.R.) ; cat. 87 kg.: 
Pehlivanov (B.) pierde la puncte 
în fața lui Kulaev (R.S.F.S.R.), 
cîștigător al medaliei de aur la 
Jocurile din cadrul Festivalului de 
la Varșovia ; cat. grea : Mehmedov 
(B.) cîștigă la puncte în fața lui 
Dzarasov (R.S.F.S R.).

TOMA HRISTOV

' TlHHEUl VOLEIBALIȘTILOR 
I «OMfNI M FRANȚA

PARIS, 25 (prin telefon). — 
Continuîndu-și turneul în Franța, 
voleibaliștii romîni au jucat 
miercuri Ia Bordeaux eu selecțio
nata departamentului Garonne, de 
care an dispus cu 3—0: 15—12,
15—10, 15—12.

Tot cu 3—0 a luat sfîrșit și me
ciul susținut dte echiipa noastră joi 
la Beziers, unde voleibaliștii ro- 
mtoi au întrecut cu 15—5, 15—7,
15—4 reprezentativa departamen
tului Languedoc.

La ora primirii acestei informa
ții reprezentanții noștri începeau 
întîlnirea demonstrativă la Nîmes.

Astăzi echipa masculină de volei 
a R.P.R. joacă la Montpellier.

V. Smîsfov a cîștigat turneul 
de șah de la Zagreb

ZAGREB 25 (Agerp'es).
La 24 noiembrie a luat sfîrșit 

marele turneu internațional de șah 
de la Zagreb la care au participat 
șahiști cu' renume din U.R.S.S., 
S.U.A., Itailia, Austria, R. P. Bul
garia, R. Cehoslovacă, Belgia, R.P. 
Ungară și R.P.F. Iugoslavia.

Acest turneu a constituit un nou 
succes strălucit pentru marele 
maestru sovietic Vasili Smîslov 
care nu a pierdut nici o partidă și 
s-a menținut mereu în fruntea cla
samentului, impresionînd prin for
ța sa de joc și arta cu care a con
dus partidele la victorie în cele 
mai dificile poziții. Vasili Smislov 
a demonstrat din nou valoarea 
școlii șahiste sovietice, repurtirad 
această victorie cu un avans de 2 
puncte. El a avut adversari puter
nici în șahiștii iugoslavi Matano- 
vici, Gligorici și F.'.:ov, care au a- 
ratat de asemenea o înaltă concep
ție de joc.

In ultima rundă s-au înregistrat 
următoarele rezultate: Dickstein- 
Barcza 0—1; Rabar-Milic 1—0; 
Gligorici-O’Kelly 1—0. Partidele 
Porecca-Smîslov, Bertok-Matano- 
vici, Fuderer-Bisguler, Pirc-Trifu- 
novici și Filip-Minev s-au terminat 
remiză. Partidele Udovcici-Ghelîer 
și Ivkov-Kanaklajic s-au întrerupt.

Clasamentul după ultima rundă 
se prezintă astfel: 1. V. Smîslov 
(U.R.S.S.) 14'A puncte; 2. Matano- 
vici (R.P.F. Iugoslavia) 12‘A punc
te; 3. Gligorici (R.P.F. Iugoslavia) 
12 puncte; 4. Ivkov (R. P. F. Iugo
slavia) 11'/» puncte și o partidă în
treruptă; 5. Bisguier (S.U.A.) 11'A 
puncte; 6. Gheller (U.R.S.S.) II 
p atac te și o partidă întreruptă; 7—8, 
O’Kelly (Belgia), Trifunovici (R.P.F. 
Iugoslavia) 11 puncte; 9. Filip (R. 
Cehoslovacă) 10 punețe; 10. Rabar 
(R.P.F. Iugoslavia) 9'A puncte. Ur
mează Barcza (R. P. Ungară) 8'/s 
puncte etc.

Turneul echipei de hochei 
a U.R.S.S.

MOSCOVA 24 (Agerpres). —> 
TASS transmite:

Echipa selecționată de hochei pe 
gheață a U.R.S.S. a părăsit la 23 
noiembrie Moscova, plecînd spre 
Londra. La 24 noiembrie, repre
zentativa secundă a U. R. S. S. 
a plecat în Germania occidentală. 
Ambele echipe vor susține nume
roase întîlniri în diferite țări din 
Europa.

Prima echipă de hochei a U.R.S.S. 
are aceeași formație care a 
activat și în sezonul din anul 
trecut. In poartă se găsește Niko
lai Pucikov, în apărare joacă Tre- 
gubov, Sologubov și Kucevski. iar 
în liniile de atac Vsevolod Bo
brov, Evgheni Biabici, Șuvalov, 

Hlîstov, Uvarov și alți hocheiști 
cunoscuți.

In cursul turneului pe ca:e-l în
treprind în Anglia, hocheiștii so
vietici vor susține trei întîlniri. 
In zilele de 26 noiembrie și 1 
decembrie ei vor juca cu echipa 
profesionistă Haringav Racers, 
campioană a Angliei, alcătuită în 
mare parte din hocheiști canadieni. 
Această echipă a întrecut anul 
trecut reprezentativa Canadei.

După turneul din Anglia, ho-' 
cheiștii sovietici vor juca la Paris 
și apoi vor participa la un turneu 
în Suedia, la care au fost invitate 
echipele Angliei, Suediei și Uni
unii Sovietice.

Echipa secundă a U. R. S. S. va 
susține mai multe întîlniri în Ger
mania occidentală, Olanda și R. 
Cehoslovacă.



scurtun
A proape la fiecare 

pas pe care-l faci 
prin străvechiul oraș 
moldovenesc, te întîm- 
pină clădiri șt. monu
mente istorice, așa in
cit pentru o clipă ai 
impresia că retrăiești 
zbuciumatul trecut al 
orașului. Și dacă n-ar 
fi tramvaiele, aspectul 
modern al clădirilor 
noi, forfota caracteris
tică unui mare oraș, 
mai că te-ai aștepta 
să-ți iasă în cale un... 
plăieș, așa cum ți l-ai 
imaginat în anii copilă
riei Dar... dacă n-am

nici unulîntilnit pe
din vitejii ostași ai lui 
Ștefan cel Mare, am 
stat în schimb de vor
bă cu mulți dintre ur
mașii lor. Și, legînd 
prietenii trainice, ne-am 
bucurat împreună de 
succesele oamenilor 
muncii din Iași care, 
nu cu multă vreme în 
urmă, au început să 
iubească și să practice 
și sportul. Insă ce-i 
'drept, e drept: în 
sport, lucrurile ar fi 
putut merge și mai bi
ne. Dar conducătorii

popas...
sportului- ieșan, cu care 
am stat îndelung de 
vorbă, ne-au spus, pe 
bună dreptate: Tova
răși, sîntem abia la în
ceput. învățăm... învă
țăm 
mai 
din 
ales

Și 
fost 
ne-au sugerat ideea de 
a prezenta cîteva din 
lipsurile activității 

sportive din Iași sub 
forma unei.... zile de

■ școală.

din realizări, dar 
ales din lipsuri, 
laude, dar mai 
din critici... 
tocmai acestea au 

cuvintele care

Reportai fantezist Ta școala me-' 
die mixtă Nr. 2, atunci cînd suges
tiile unor profesori (de alte specia
lități) vor fi acceptate.

..’Fetel’e s-au aliniat 1 La apel nu 
răspund trei eleve, caire și-au uitat 
platoșele în pupitre și-au venit doar 
în rochii la ora de educație fizică. 
In sfîrșit, iată-le 1 Acum ținuta lor 
nu diferă cu nimic de a celorlalte: 
părul a dispărut sub coifurile grele 
de aramă. FețeJe elevei'or sînt bine 
acoperite sub „iașmacuri" (după 
moda orientală). Pieptul e acope
rit și el cu platoșă de metal, (li
nele eleve, mal cochete, au folosit 
în acest scop nichelul), care atîrnă 
pînă dincoi’o de cizmele cu carîmbl 
înalți pînă mai sus de genunchi 
începe ora... Nu vom vedea vreun 
meci de volef, pentru că terenul a 
fost de mult desființat (la cererea 
tov. director adjunct Bălan care l-a 
transformat în „colț viu“). Nu 
vom putea urmări nici un concurs 
de sărituri, pentru că groapa cu ni
sip™ strica estetica școlii, 
cepe cu exerciții de încălzire 
ievele transpiră deja sub 
mentul" lor), se continuă
cări ale articulațiilbr degetelor 
mîinii, mișcări ale capului și în
clinări ale trunchiului cca. 9 grade 
și trei sferturi (atît cît permite re- 
gufamentul propus de tov. prof, de

Se în- 
(deși e- 
„echipa1- 
ctt miș-

matematici, Ion -Mănescu» căruia e- 
xercitiile aprobate de Ministerul Ifi- 
vățămîntului i se păreau... indecen
te și imorale).

De la o fereastră, încadrată cu 
ghivece cu mușcate, privesc, sa'tis- 

făcuți, profesorii mai în vîrstă:

„Intradcvăr, așa mai- merge I Nimic 
din programul sau ținuita" elevetbr 
nu-ți poate distrage atenția. Gît 
despre ținută, e impecabilă 1 Bine 
că s->a terminat cu șorturile și tri
courile, cu tenișii și maiourile". O 
umbră de întristare se Vede doar 
pe figura tov. prof. Aurelia Lăză- 
rescu: cizmefe cele 
cuit ciorapii negri, 
pe care-i propusese 
stăruință...

grele au înilo- 
lungi și

'dă cu
groși, 
atîta

nostru e fante-N.R. Reportajul 
list, dar nu eț departe de... fantezia 
profesorilor citați, care au propus 
(după lungi dezbateri1) secțiunii de 
învățămînt să dispună schimbarea 
ținutei și eliminarea unor anumite 
exerciții din programul orelor de 
educație ffzică al elevelor, pentru 
că le considerau... indecente (!?!).

MMEXHMCMMA
m t uau»!

Aritmetică
elementară

In
de limbă

ora.
romînă...

PROBLEMA I: Un colectiv spor
tiv (Voința Iași) a avut o secție 
de fotbal care s-a desființat, una 
de volei fete oare s-a risipit, una 
de volei băieți care s-<a împrăștiat 
și una de gimnastică ce și-a înce
tat activitatea. Acum secția de bas
chet e formată doar din elevi și 
studenți, în secția de box sînt folo
site metode empirice, iar în cercu
rile sportive nu există nici o activi
tate. Să se afle: a. Cîți activiști sa- 
lariați are colectivul? b. Are colec
tivul antrenori? c) Cu ce se ocupă 
conducerea colectivului?

RĂSPUNS: a. Are 5 activiști sa- 
lariați (printre ei, un contabil și un 
magaziner cu norma întreagă!) b. 
Există suficienți antrenori: la ciclism, 
box, baschet, gimnastică, volei, fot
bal etc. Cu ce se ocupă conducerea 
colectivului? Din datelie enunțate 
nu se poate deduce. Această parte a 
problemei n-ar putea-o dezlega de
cît asociația.

PROBLEMA II: Dacă pentru a spri
jini’ un colectiv sportiv tehnicianul 
comitetului C.F.S. are nevoie de 
cca. 4 ore, iar ziua sa de muncă 
are 8 ore, săptămîna 6 zile, deci în 
total 48 de ore, cîte colective poate 
sprijini tov. Răchițeanu în timp de 
două săptămîni?

RĂSPUNS. Sa nu spuneți 24, că 
luați nota 2! Tov. Răchițeanu, care 
se ocupă (nu din vina lui ci a... sche
mei) de probleme de buget, cons
trucții, statistică, rapoarte, etc., etc. 
n-a mai vizitat de multă vreme un 
colectiv. Și dacă n-a făcut prea mul
te progrese ca tehnician sportiv, în 
schimb a devenit un contabil cu 
vas 2 perspective.

— -----—-

FILOZOFIE... 
APLICATĂ

...elevui Popescu va recita o baladă 
populară din regiune.

Au venit mai ieri 
Vreo zece boxeri, 
De pe malul mării, 
Toți, fruntași ai țării 
Tnsă și la Iași 
Sînt sportivi fruntași 
Ghiar mai' renumiți 
Și mult mai vestiți. 
Și se-ncinse-o gală... 
Striga lumea-n sală: 
„Pă ei, măi flăcăi, 
Dă-i și dă-i și dă-i I 
Să-și tot amintească 
Și să recunoască 
Că nu s-au văzut. 
Nu s-au cunoscut 
Boxeri mat de soi 
Ga în Iași, la noi". 
Oamenii strigau, 
Boxerii boxau, 
Juriul arbitra.
Da’ cum arbitra, 
Dumnezeu știa !...

Cînd cădea ieșeanu’ 
Pierdea... constănțeanu’ 
Lovea constănțeanu’ 
Cîști'ga... ieșanu'... 
D-aia și spuneam 
(Și nu mă lăudam) : 
Juriu ca la noi, 
Nu găsiți Ia voi! 
Doar o spune-o lume 
(Și nu spune glume) : 
Ca la noi, .așa,
Nu-i la nimenea.
Gind bătaie luăm, 
Tot noi cîștigăm 
Și c-un scor „de soi" 
Ce mai: opt la doi 1

★
Dar aste victorii
Nu ne-au adus glorii 
Căci lumea e rea 
Și tot spune-așa : 
Cic-arbitrii toți 
Sînt... „local-patrioți" 
Zi și tu, măi Irate: 
Crezi că au dreptate ?

Azi vom face expe
riențe în legătură cu 
forța. După cum știți 
forța este cauza capa
bilă să modifice sta
rea de repaus sau de 
mișcare a unui corp. 
Intr-adevăr, să-1 luăm 

te jucătorul de fotbal Nicolae Bel- 
zo de la Știința și să-1 punem să 
facă antrenament. El va intra într-o 
stare de mișcare. Dar, iată că un 
coleg, în ...stare de repaus (în afara 
terenului de joc) pare să stânjeneas
că mișcarea lui Belzo. Luînd naș
tere dou^ forțe de sens contrar, 
colegul cu pricina primește un im
puls brusc (sub forma unei palme 
pe obraz) și... se pune în mișcare 
spre partea opusă a terenului. A- 
cesta e unul din efectele forței. 
Un altul, este modificarea stării 
de mișcare, adică transformarea ei 
în repaus... forțat, prin... forță. Vom 
continua experiența lui... Belzo. In-

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

tr-un meci la Galați, Belzo a dorit 
ca prin forță să modifice starea de 
mișcare a unul adversar, încetlnin- 
d-o sau oprind-o cu totul. A fost 
deajuns aplicarea forței sub forma 
unui vîrf de bocanc cu... (nu știm 
cîțl cal-putere) asupra tibiei adver
sarului. Au luat naștere două efecte: 
primul (imediat): modificarea stării 
de mișcare a jucătorului gălățean; 
al doilea (e drept, puțin mal tîrziu): 
transformarea propriei stări de miș
care în... repaus forțat timp de 
trei ...etape.

După alțl autori, forța este acți
unea care imprimă corpurilor asu
pra cărora se exercită o accelerație 
față de un anumit sistem de refe
rință. De data aceasta putem folosi 
și experiențele altora: a lui D. Po- 
tîngă și I. Cotofanu, jucători de 
handbal, Bîrsan, fotbalist la Progre
sul T.R.C.L. și a altor sportivi ie
șeni care, căutînd să imprime jo
cului o accelerație prin folosirea 
forței, se bucură de un sistem de 
referințe... proaste.

IN RECREAȚIA mare...

if

— Fraților, mergem după masă 
la meci?

— Mergem, da’cum intrăm?
— A, e simplu: nu-l știți pe nea 

Eugen Vîlciu, ciclistul de la Loco
motiva ? Phii, e un om grozav / Ce 
credeți că face? La fiecare meci, 
își pune omul o banderolă roșie în 
jurul brațului, o face pe controlo
rul, dă drumul la rude și la prie
teni ș!. nu numai că vede pe gra
tis toate meciurile, dar mai cere 
și... barem. Și uneori... i se dă.

— Deh, o fi avînd Locomotiva 
prea mulți bani..

— Aș! Mai bogat e colectivul 
Flamura roșie Alimentar. Pierde 
în fiecare zi o grămadă de bani pe 
care-i putea lua drept chirie pen
tru sala de sport, dacă. o repara la 
timp. Dar dacă asociația nu i-a 
trimis la vreme fondurile și repar
tițiile...

— Repartiții? Păi știu eu una 
mai grozavă de la sora-mea, A- 
glaia, care a urmat o școală de că
lărie cîteva luni de zile. Cei de la 
comisia centrală au spus să facă 
școala, că le-au repartizat caii 
pentru o secție de călărie. Voi ați 
văzut caii? Nici absolvenții școlii 
(vreo 40 la număr) nu i-au văzut...

— Asta înseamnă că li s-au pro
mis... cai verzi pe pereți...

— Stați, că p-asta n-o știți! 
Activiștii consiliului sportiv regio. 
nai Locomotiva, care de luni de 
zile sînt trimiși unul la Țigănași

și altul la Ipatele cu treburi... ne
sportive... Auleu, dar sună clopoțe- 
lull Repede în clasă, că avem ora

Importanța căilor de comunicație 
este recunoscută încă din cele mai 
străvechi timpuri. Putem spune că 
civilizația a fost împinsă înainte și 
de dezvoltarea mijloacelor și căilor 
de comunicație. Iată, de exemplu, 
două orașe: Vaslui și Iași. Acum 
100 de ani îți trebuiau cîteva zile 
pentru a străbate distanța dintre 
ele, cu poștalionul. Azi, o scrisoare 
face o singură zi, iar tov. G. Pîn- 
tea, inginer domiciliat în Vaslui, 
poate lucra la întreprinderea >,Ilie ■ 
pintilie" din lași: în cîteva ceasuri 
el ajunge de acasă la servici și de la 
servici acasă. Mai greu este ca, a- 
celași tov. Pîntea, să fie totodată 
și președinte al colectivului sportiv 
de treburile căruia ar trebui să se 
ocupe în ...orele libere (cînd pierde 
trenul). Totuși, deși acest lucru era 
cunoscut, comitetul de întreprindere 
a admis propunerea sa în funcția 
de președinte al colectivului. In a- 
ceste condiții, tovarășului Pîntea 
nu-i rămînea decît să... aștepte pî
nă se va crea o linie aeriană Iași- 
Vashii și retur sau... să se mute la 
Iași. Și... omul a așteptat, treburile 
colectivului au așteptat și ele, iar 
asociația va aștepta încă multă 
vreme vești bune de la colectivul . 
său din Iași.

★
Vaslui-Telejna-Buhăești - Rebricea- 

Grajduri-Bîrnova... Dar să ne oprim 
un pic la Bîrnova, ultima stație îna
inte de Iași, localitate renumită prin 
pîrtia de schi amenajată aici. O pif
tie de schi poate fi și ea o cale de 
comunicație dacă., e liberă. Pîrtia de 
la Bîrnova era însă cît p-aci să nu 
mai fie liberă: un cetățean îndrăgos
tit de priveliște plănuise să-și con
struiască locuință drept în mijlocul 
ei, ba chiar căpătase și aprobarea. 
Acum, pericolul a trecut. Cetățeanul 
și-a făcut casă pe un alt loc la fel 
de pitoresc dar ne-a rugat să trans
mitem pe căile (de comunicație) pe 
care le credem indicate, cuvenitele... 
„mulțumiri" celor care l-au în
curcat repartizîndu-i la început loc 
de casă pe... pîrtia de schi.

a...

Caricaturistul A. POCII, a surprins, cîteva aspecte de la etapa regională 
de

1.
nu
ce
guri saltelele, păturile...
darnici cu numerele de concurs care purtau aceleași cifre. S. Cu 
așa organizare, nu trebuie să ne mire că primul clasat la proba se
niorilor a... doborît recordul mon dial pe 5.000 m.

cros „organizată* 4 (se vede cum) de Consiliul Sindical Regional Iași. 
Intr-adevăr, nimeni nu i-a așteptat pe concurenți la gară... 2. Dar 
din comoditate, ci pentru că toată lumea se ocupa de probleme 

puteau fi de mult rezolvate. 3. Și totuși, sportivii și-au cărat sin- 
saltelele, păturile... 4. In schimb, organizatorii au fost foarte 

cu numerele de concurs care purtau aceleași cifre.

lecțieIese la
elevul Neață, coda
șul clasei:

„Filozofia 
atunci tind un °m 
care zice că e fi
lozof, filozofează. 
Filozofie este și 

atunci cînd administrația stadio
nului „Locomotiva" unge gardurile 
cu catran ca să nu sară ăi fără bi
let, dar de murdărit pe haine se 
murdăresc ăi care intră cu bilet, 
că ceilalți știu că-s gardurile unse 
șt... pun un ziar. De aici și pro
verbul: unde dai (cu catran!) și 
unde.. crapă (oamenii de ciudă că 
li s-au murdărit hainele). Dar, 
cînd convoci o ședință de analiză 
a muncii sportive și pleci după 
zece minute de la începerea ei. 
cum a făcut tov. Vasile Gheorghe, 
de la sfat, nu mai e nici o filozo
fie, Noroc că a doua zi chiar, cînd 
comisia obștească de deputați s-a 
întrunit ca să discute problemele 
sportului ieșean, tov. Vasile Gheor
ghe și-a făcut apariția și a înce
put să.. filozofeze: Sport fac nu
mai copiii. Va să zică, sportul e o 
copilărie. Voi, deputați, nu sînteți 
copiii, deci nu vă puteți ține de 
copilării. Așa că... mergeți pe la 
casele voastre!

Asta da „filozofie" 1

este...

ptiA wm «ftzotkt șura re omit m 4AKA1
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