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Darul comunistului Anghel Ciucur

PE LINGĂ CEILALȚI factori 
care contribuie la ridicarea 
măiestriei sportivilor, un 

rol important îl au, desigur, ar
bitrii. In mișcarea de cultură fizi
că și sport din țara noastră rolul 
lor este bine stabilit, iar sarcinile 
lor sînt de primă importanță, 
deoarece, după cum o perfectă cu
noaștere și aplicare a regulilor de 
j®c de către arbitri poate influența 
in bine dezvoltarea sportivului, tot 
astfel arbitrajele slabe pot consti
tui factori care frinează progresul 
lui. Misiunea arbitrului este o mi
siune de cinste. Arbitrajul nu este 
o „meserie", ci o îndatorire volun
tară de mare răspundere, pe care 
și-o asumă cei care doresc cu a- 
devirat să contribuie la dezvolta
rea sportului in țara noastră. Un 
bun arbitru trebuie să asigure des
fășurarea competițiilor în confor
mitate cu regulamentele competiți
ilor respective, precum și in con
formitate cu regulamentele inter
naționale. El trebuie să vegheze, 
de asemenea, asupra desfășurării 
competițiilor intr-un spirit tovără
șesc, să curme intențiile de aba
teri de la disciplina sportivă. Prin 
arbitraj se poate ajunge la o edu
care sănătoasă a sportivilor și a 
spectatorilor, cu condiția însă ca 
arbitrul să fie un exemplu de con
știinciozitate, de pregătire, să fie 
prompt și autoritar. Arbitrii tre
buie să fie in permanență la cu
rent cu toate modificările de regu
lament, să-și împrospăteze necon
tenit bagajul cunoștințelor teore
tice și practice.

Este adevărat că unui arbitru I 
se cer multe calități, multă răb
dare, putere de muncă, spirit pe
dagogic. Numai în acest fel el poa
te deveni ceea ce trebuie să fie, 
numai astfel el își va putea duce 
la bun sfîrșit sarcinile multiple, 
grele, dar deosebit de importante. 
Exemple de astfel de oameni, care 
nu precupețesc timpul liber pentru 
a-și îmbogăți bagajul de cunoștin
țe, sînt multe. Cunoaștem exem
plul arbitrilor de fotbal S. Segall 
și D. Schulder, care cînd au de 
condus meciuri de mare importan
ță, știu să-și pună în valoare toa
te cunoștințele și autoritatea, mul
țumind atît jucătorii, cît și pe 
spectatori. Tot așa putem aminti 
de arbitrii de volei C. Armășescu, 
N. Sotir, Gh. lonescu care știu să 
se impună jucătorilor și ceea ce 
este de mare importanță la volei, 
au o linie de condu'tă unitară, prin 
care se evită veșnicele discuții 
privire la maniera de arbitraj, 
xemple pozitive sînt și arbitrii 
baschet Dan Chiriac, P. Spiru, 
bitrii de handbal Gh. Popescu, 
Szucs, arbitrii de gimnastică 
Mayer R. Podlaha etc.

Există însă și elemente care 
și-au însușit încă pe deplin
noștințele necesare, nu și-au dez
voltat *n  suficientă măsură cali
tățile cerute sau ceea ce este mai 
grav, nu se orientează just și nu 
acordă suficientă importanță mun
cii de pregătire. Aci se potrivește 
exemplul arbitrului de volei Ghe- 
orghc Anton care a avut deseori o 
atitudine nejustă față de spectatori 
și jucători. De altfel, maniera lui 
de arbitraj a provocat vii nemul-

iar ca urmare a fost sus- 
pe șase luni. Tot negativ 

modul in care se prezintă 
de fotbal Ion Petrescu și 
Păunescu. Ei se bazează pe

cu 
E- 
de

ar- 
M. 
A.

nu
cu-

țumiri, 
pendat 
este și 
arbitrii 
Lucian 
cunoștințele acumulate cu ani în 
urmă și nu țin seama de cerințele 
unui arbitraj modern, aplicat la un 
joc de fotbal modern. Din această 
cauză, ei fac multe greșeli, prin 
care enervează jucătorii și îi îm
piedică să valorifice elementele în
sușite la antrenamente. Fiind vor
ba de arbitri lipsiți de conștiincio
zitate nu putem trece cu vederea a- 
titudinea arbitrilor de box care nu 
se pregătesc, nu aprofundează re
gulamentul și. din aceste motive, la 
unele reuniuni se fac erori de ar. 
bitraj. La polo pe apă cu excep
ția arbitrilor A. Kiss, H. Iacobini, 
N. Blldaru și A. Balint. cei
lalți nu pot să asigure normala 
desfășurare a întllnirilor din cam
pionatele categoriilor A și B. Tot 
astfel, la scrimă, rugtri, lupte etc., 
se ivesc deseori cazuri de necu
noaștere a regulamentului, de in
competență,

Iată o serie de exemple care I- 
lustrează în mod elocvent faptul 
că arbitrajul continuă să fie o 

majori ta- 
și că fo
să depu- 
străduin- 
calitatea

problemă nerezolvată în 
tea disciplinelor sportive 
rurile competente trebuie 
nă și de aci înainte toate 
fele pentru a îmbunătăți 
arbitrajelor. Ar fi greșit să credem 
că acest lucru se poate înfăptui 
intr-o săptămînă, o lună sau chiar 
un an. Măsuri se pot lua insă ime
diat și în orice stadiu s-ar afla ac_ 
tivitatea competițională. In afara 
cursurilor care se organizează în 
perioadele așa-zise „moarte" pen
tru arbitri (pauzele dintre un cam
pionat și altul, sau dintre tur și 
retur), chiar în timpul competiți
ilor se pot organiza consfătuiri pe
riodice în care să se dezbată pe 
probleme elementele mai importan
te observate în cursul desfășurării 
competiției. Demnă de remarcat 
este și acțiunea comisiei centrale 
de fotbal, care a inițiat organiza
rea de cercuri de studii pentru re
împrospătarea cunoștințelor arbitri
lor de fotbal. Analiza pe concret s-a 
dovedit o metodă foarte rodnică, 
iar de eficacitatea ei s-au convks 
arbitrii de volei sau baschet. c<w<-. 
ir turul campionatelor republicane 
din acest an s-au întrunit cu re_ 
gularitate pentru a-și împărtăși 
experiența sau pentru a critica în 
mod tovărășesc slăbiciunile mani
festate de unii colegi. De aseme
nea, arbitrii trebuie să folosească 
mai mult, studiul individual, să 
participe la antrenamentele echipe
lor, însă nu ca spectatori, ci pen
tru a-și îmbunătăți pregătirea fi
zică și chiar pentru a-și îmbogăți 
în acest fel cunoștințele.

Arbitrajul bun se bazează pe cu
noașterea temeinică a regulamen
tului de joc, pe aplicarea oportună 
a tuturor regulilor, pe o linie de 
conduită unitară, pe o autoritate 
deplină. Ținînd seama de toate sar
cinile ce le revin, muncind pentru 
îndeplinirea lor, arbitrii pot juca 
un rol însemnat in munca de edu
care a sportivilor țării noastre, pot 
contribui la ridicarea nivelului teh
nic și tactic al sportului nostru.

Echipa de fotbal Locomotiva București
joaca azi

TIRANA, 28 (Agerpres). — ATA 
transmite:

Sîmbătă a sosit în R.P. Albania 
echipa de fotbad Locomotiva Gri- 
vița Roșie din București care, cu 
prilejul celei de a 1 l-a aniversări 
a eliOerări*  Albaniei, va susține 
două întîlniri prietenești la Tira
na.

La sosire, fotbaliștii romini mi 
fost salutați de Kitcho Karagtini,

la Tirana
președintele Comitetului pentru 
cultură fizică și sport al R.P. Al
bania, și de numeroși sportivi.

In primul joc echipa Loaomotiva 
Gr ivi ța Roșie va întîlni la 29 no
iembrie echipa Partizan Tirana, 
clasată pe locul doi în campiona
tul R.P. Albania pe 1955. Meciul 
vă fi condus de arbitrul maghiar 
Gyula Gerd.

Pe cea mai înaltă calme 
din Cheile Turzii 

va fîlfîi un steag roșu
La Turda, turismul și alpi

nismul se dezvoltă din ce în ce 
La aceasta a contri- 
îndoială, activitatea 

comisiei de turlsm-

nismul se 
mai mult, 
buit, fără 
intensă a 
alpinism de pe lîngă comitetul 
orășenesc C.F.S. 
fost multe greutăți 
dar, muncîndu-se 
dragoste, succesele 
ziat să se arate.

Pe lîngă numeroase excursii 
au fost organizate șl con
cursuri pentru cucerirea Insig
nei „Alpinist R.P.R.". Printre 
cei ce au cucerit-o, notăm pe 
Szanto Eugen, Tordai Martin, 
Hegedus Ana, Filotai Ludovic, 
Osztrovszki Otto, Mihai Mir
cea și Marchievici Friederich.

Mulți dintre ei și-au expri
mat dorința ca în cinstea Con
gresului Partidului, pe cea mai 
înaltă culme din Cheile Turzii, 
să fie înălțat un steag roșu. 
Acesta a fost fixat tntr-un 
postament de beton, cu prilejul 
unei escalade de dificultate me
die, efectuată la 27 noiembrie.

înălțarea drapelului s-a fă
cut într-un cadru festiv, eu 
participarea a numeroși turiști 
și alpiniști din Turda.

Turda. Au 
i Ia început 

cu multă 
n-au întîr-

Galation Cfiițiu 
corespondent

Cu ani,în urmă, zidarul Anghel 
ăucur, dintr-un cartier periferic 
1 Clujului, era prea puțin cu- 

jhoscut, chiar de către vecinii cei 
mai apropiat*,  căci niciodată nu 
se arăta ziua în ogradă sau pe 

,_străziilie cartierului. Pleca la mun
că dis-de-dimineață. Se întorcea 
noaptea tîrziu, obosit. Cei șapte 
copii îl așteptau pînă aproape de 
,cumpăna nopții și tresăreau la 
'fiecare zgomot de pași prin apro- 
piere. Se culcau adeseori flă- 
mînzi, cu gîndul că poate a doua 
zi mama va fi îngăduită de bă
can pînă lp sfîrșitul săpțămînii. 
Răzbiți de greutăți, cei șaftțe co
pii ai zădarului Anghel Ciucur 
s-au răspîndit ca puii de potir- 
niche. care încotro. Astăzi, btină-

starea și-a făcut loc și în casa lor.
Bucatele nu mai lipsesc de pe 

masă iar bucuria vtet>i noi e în
tipărită pe chipurile celor din fa
milia Ciucur. Cit despre Anghel, 
unul din copiii zidarului, el a 
avut și posibilitatea de a urca 
an de an sore culmile măiestrie*  
sportive.

...Vrednicia și numele au fost 
singurele daruri Pe care Anghel 
le-a moștenit de la tatăl său. Alt
ceva, bătrînul n-a avut să-i dea. 
A învățat meseria 
O meserie modestă, 
anii vremurilor noi 
cinstire și căutare Ca

de vopsitor, 
dar care în 
are aceeași 
oricare alta.

I-a fost dragă această meserie și 
a mi :it cu tragere de inimă. S-a 
luat la întrecere cu normele și în
totdeauna a ieșit învingător. Con
ducerea întreprinderii 3 instalații 
din Capitală a ținut să răsplă
tească strădaniile acestui muncitor 
harnic și priceput. In pragul pri
mului cincinal, Anghel Ciucur a 
primit „Medalia Muncii". După 
cinci ani, pe pieptul lui strălucea 
o nouă distincție: „Ordinul Mun
cii". De data aceasta însă, deco
rația i-a fost acordată nu pentru 
alte inovații în producție ci pentru 
merite deosebite în activitatea lui 
pe tărîm sportiv.

Dar pînă a ajunge aci, neîn
trecutul nostru parașutist a par
curs — ' 1 - -
mele 
de Ia ___ ____,__„ v. K,..„
turiîe pe apă și de noapte, la creș
terea a sute și sute de parașutiști 
sau la coborîrile vertiginoase de 
la aproape5000 m. cu parașuta 
închisă pînă în apropierea solul ui, 
Anghel Ciucur a străbătut un drum 
anevoios care a cerut îndrăzneală, 
curaj și perseverență. Performan- 
țele acestui vrednic sportiv au fă
cut de mult înconjurul țării. Nu
mele luj Anghel Ciucur este as
tăzi rostit cu respect chiar și peste 
hotare. El a fost printre primii 
parașutiști d*n  lume care, în anul 
1951, s-a încumetat să învingă 
plafonul celor 5000 metri, după ce, 
în anii precedenți, stabilise pri
mele noastre recorduri de înălțime. 
In prezent, comunistul Anghei 
Ciueur se poate mîndri că multe 
dintre actualele recorduri republi
cane sînt deținute de foștii săi 
elevi, cărora le-a împărtășit cu 
dragoste tainele acestei discipline 
sportive.
De curtnd, Anghel Ciucur a efec

tuat cel de al 514-lea salt de pe 
aeronavă. Este o performanță 
nemaiîntilnită la parașutiștii cu 
activitate de scurtă durată. Dar 
această faptă deosebită are pen
tru el cu totul altă însemnătate. 
Al 514-lea salt este darul de preț 
pe care comunistul Anghel Ciucur 
îl oferă cu drag și din toată inima 
celui de al Il-lea Congres al par
tidului.

un lung drum. De la pri- 
noțiunj teoretice și salturi 
m*că  înălțime și pînă la sal-

a sute și sute de parașutiști

V. GODESCU 
B. MAR1CA

Selecționata de lupte a Clujului la egalitate (4-4) 
cu reprezentativa Germaniei de Sud

Cluj 28 (prin telefon de la tri
misul nostru). Sala mare a Casei 
Universitarilor s-a dovedit neîn
căpătoare pentru cei aproape 2000 
spectatori care au venit să urmă
rească întîlnirea de lupte dintre 
selecționata R. F. Germane — care 
a evoluat sub denumirea de repre
zentativa „Germaniei de Sud" — 
și selecționata Citețului- înaintea 
întrecerilor tov. Petre Jurcă, pre
ședintele sfatultd popular al ora
șului Cluj, a salutat pe oaspeți, 
în numele sportivilor din oraș. A 
răspuns Iosef Hergl președintele 
federației de lupte și haltere a 
R F- Germane.

întîlnirea s-a terminat la ega
litate (4-4).

Spectatorii au putut asista Ia 
meciuri de un bun nivel tehnic- 
Față de echipa R-P-R-, care a evo
luat la București, selecționata Clu
jului a aliniat o formație în care 
au figurat patru elemente noi, țn 
thnp ce reprezentativa R. F. Ger-

mane a fost aceeași. In selecțio
nata Clujului au fost introduși 
trei tineri: Gh. Dumitru, V. Bu- 
larcă și Gh- Popovici. Primul a 
dovedit mari perspective. A luptat 
tot timpul calm, a întreprins ac
țiuni frumoase dispunînd de Heintz 
Heller, învingătorul lui Dumitru 
Cuc. V- Bularcă ar fi reușit și el 
un rezultat bun dacă și-ar fi 
dozat mai bine efortul.

Echipa R. F. Germane s-a com
portat în general mai bine c-a la 
București. Sportivii germani s-au 
bazat pe viteză, garda pe stingă 
și au utilizat muit turul de cap- 
Au folosit însă și de această dată 
urnele acțiunii neregulamentare (pie
dica, prinderea degetelor șa).

Iată acum rezultatele : Categ. 52 
kg. : D. Pîrvulescu bate prin tuș 
în m* ’n. 10 pe Fr- Stange. Pîrvu
lescu a condus la puncte și în ul
timă instanță a prins brațul lui 
Stange, a rulat, punindu-și adver
sarul cu umerii pe saltea. Categ.

Fază din meciul Fr. Horvath-Hei ntz Heuser ciftigai de sportivul 
romin

57 kg: Fr. Horvath învinge la 
puncte pe Heintz Heuser. O bună 
perioadă de timp Fr. Horvath er.a 
condus la puncte. A executat însă 
un supleu în repriza lui de pirter 
și acumulînd puncte a cîștigat. 
Categ. 62 kg.: M. Șulț bate la 
puncte pe Hugo Heuser după o 
luptă foarte strînsă. Victoria re
prezentantului nostru a fost hotă- 
rîtă în ultima repriză, cînd a exe
cutat corect un dublu salt, care 
i-â adus două puncte. Categ. 67 
kg-: Gh. Dumitru bate la puncte 
pe Heinz Heller. Gh. Dumitru a 
luptat bine, calm și cu mult curaj 
Adversarul său a încercat să con- 
treze la fiecare acțiune, însă Gh. 
Dumitru a adoptat o tactică in
dicată și din fiecare contrare a 
adversarului a cîștigat puncte care 
în ultimă instanță i-au adus ș8 
victoria. Categ. 73 kg.: V. Bu- 
lărcă este învins la puncte de 
Hans B6se. Meci string Bularcă 
a'dorninat aproape tot timpul. A 
încercat multe salturi și avea la 
uh moment dat cinci puncte a- 
vantaj. A făcut însă greșeala ca 
nu și-a dozat eforturile. Luptăto-' 
rul romîn_a primit un avertisment' 
care a decis rezultatul. Categ. 79 
kg-: Gh. Popovîci este învins la 
ptthcte de Horst Hess. Reprezen
tantul nostru a luptat reținut și 
n-a atacat. Categ. 87 kg.: Lazăr 
Bujor este învins la puncte de 
Fritz Dierscherl. In repriza lui de 
pa'rter Bujor a executat un supleu 
frumos. N-a știut însă șă se apere 
dovedind încă odată că aceasta 
este una din lipsurile sale tehnice 
cele mai importante. Categ. grea: 
O. Forai este învins la puncte de 
W. Dietrich. Adversarul a avut 
avantajul tinereții și al kilogram 
melor. Totuși în repriza sa de par
ter reprezentantul nostru i-a smul» 
4 puncte. Sportivul german a lup
tat periculos.

I. ȘEI NESCU



BAZA DE MASE A SPORTULUI NOSTRU, GARANȚIA VIITOARELOR SUCCESE }

Călăuzindu-se după ideile 
marxist-leniniste asupra e- 
ducației comuniste, din care 

educația fizică face parte inte
grantă și aplicînd în mod creator 
rodnica experiență sovietică în 
acest domeniu, Partidul Munci- 
itor-qșc Roinîn a sprijinit și spri
jină în mod activ dezvoltarea 
mișcării de cultură fizică și sport. 
Toate succesele înregistrate de 
sportul și de sportivii patriei 
noastre au la bază îndrumarea 
justă și condițiile materiale asi
gurate prin sprijinul permanent 
pe care Partidul iubit al clasei 
muncitoare îl acordă acțiunilor 
menite să dezvolte larg mișcarea 
noastră sportivă, să ridice cît mai 
sus gloria sportivă a patriei.

Atragerea maselor de oameni 
a: muncii într-o activitate sporti
vă continuă, care să contribuie 
la întărirea sănătății, la călirea 
torțelor în vederea luptei active 
pentru construirea socialismului, 
a constituit o preocupare a Par
tidului încă din primii ani după 
eliberarea țării de sub jugul ex
ploatării capitaliste. Porțile sta
dioanelor s-au deschis larg pen
tru tineretul muncitor. La chema
rea partidului, zeci de mii de ti
neri au participat cu entuziasm 
ia primele mari competiții de ma
se. t'upa Unității Tineretului, Cu
pa Tineretului Muncitor și crosu
rile închinate zilelor de 1 Mai 
si 7 Noiembrie. Cu un elan de 
nedescris au pășit masele de ti
neret în sport. Lipsea însă ca
drul organizatoric care să le dea 
posibilitatea unei activități spor
tive susținute și continue. Lipsea 
baza materială necesară cuprin
derii unor rriase atît de largi în 
această activitate, lipseau cadrele 
tehnice și organizatorice capa
bil»' să asigure creșterea numă
rului de sportivi, ridicarea nive
lului calitativ al pregătirii fizice 
și justa îndrumare a sportivilor. 
Dar, mai mult ca orice, se re
simțea lipsa unui cadru ideolo
gic al mișcării sportive, pentru 
ca ea să poată căpăta rolul im
portant ce-i revine în educația 
comunistă a oamenilor muncii.

Si iată că în ziua de 26 iunie 
1949 Partidul dă cel mai prețios 
amtor mișcării sportive, elaborînd 
Hplărîrea Biroului Politic al C.C. 
a’. P.M.R. asupra problemei stimu
lării și dezvoltării continue a cul
turii fizice și sportului. Far că
lăuzitor al mișcării noastre spor
tive de tip nou, Hotărîrea parti
dului creează o nouă formă or
ganizatorică a mișcării sportive, 
trasează sarcinile tuturor organi
zațiilor de masă și organelor de 
stat interesate în bunul mers a! 
acestei activități deschizînd astfel 
perspectivele unei vaste acțiuni de 
întărire a bazei materiale a miș
cării sportive.

De atunci, tineretul se bucură 
de cele mai bune condițiuni pen
tru practicarea în masă a spor
itului, pentru ridicarea măiestriei 
sportive. Un rol deosebit de im
portant l-au avut competițiile de 
masă, mijloace puternice de an
grenare a maselor în sport, ade
vărate izvoare de noi elemente 
talentate, minunate prilejuri pen- 
,tru întărirea noilor organizații 
isportive și a bazei materiale. în
trecerile populare sînt urmate de 
o etapă superioară, Spartachiade-

le, care ajung să intre în tradiția 
tineretului de la orașe și sate. 
Primele forme de activitate spor
tivă multilaterală (Triatlonul 
popular, Insigna de Polisportiv) 
sînt înlocuite prin complexul 
G.M.A., aplicare creatoare a prin
cipiilor care stau la baza com
plexului sportiv sovietic G.T.O. La 
sate, primele concursuri populare 
sînt urmate de organizarea Cupei 
Satelor și apoi, după înființarea 
asociației Recolta, de Spartachia- 
dele sătești, care au reușit să an
greneze într-o activitate sportivă 
multilaterală, sute de mii de tineri. 
Paralel cu această activitate dusă 
pe plan general, competițiile de 
„casă" ale asociațiilor și colecti
velor sportive au contribuit la rea
lizarea scopurilor mișcăTii sporti
ve de mase.

★
ifrele vorbesc de la sine des
pre creșterea tumultuoasă a 
mișcării noastre sportive de

masă. De la cele cîteva cluburi 
sportive existente în trecut, nu
mărul colectivelor și al cercuri
lor sportive se ridică azi la peste 
11.000. Este vorba de organizații 
sportive de tip nou, capabile să 
asigure atragerea și instruirea ti
neretului în diferite ramuri de 
sport. Colectivele sportive sînt or
ganizații profund democratice, 
conduse de organe alese de către 
adunările generale și care angre
nează în munca lor mii de ac
tiviști sportivi obștești. Forța lor 
organizatorică și mobuliza'torică, 
colaborarea lor cu celelalte orga
nizații interesate, au contribuit la 
succesul fiecărei nai. competiții de 
mase, așa după cum fiecare com
petiție de mase a contribuit la 
întărirea organizatorică a colecti
velor și. asociațiilor sportive.

Despre succesele activității de 
mase vorbesc, de asemenea, cifre
le care se referă la participanții 
la aceste întreceri. De la cele 
cîteva zeci de mii de con- 
curenți ai primelor competiții 
de mase, s-a ajuns ca în anul 
1955 să participe la Spartachiada 
de iarnă a satelor peste 300.000 
de tineri, la Concursurile sportive 
ale tineretului, organizate în cins
tea Festivalului de la Varșovia, 
peste 1.700.000 de tineri și tinere, 
la crosurile închinate zilelor de 
i Mai și 7 Noiembrie peste 
1.000.000 de concurenți, iar la 
Spartachiada de toamnă a satelor 
peste 310.000 de țărani munci
tori. La aceste cifre se adaogă 
și alte sute de. mii de tinere și 
tineri participanți la Spartachia- 
dele sindicale, Dinamovlade, Cam
pionatele școlare, etc. Uriașa par
ticipare la aceste competiții și la 
complexul G.M.A. a dus la dez
voltarea largă a unor sporturi ca 
șahul, atletismul, gimnastica, vo
leiul, precum și a unor sporturi 
naționale, ca oină și trînta. Din 
rîndul milioanelor de participanți 
la competițiile de mase și la com
plexul G.M.A. s-au ridicat spor
tivi de frunte cu care țara noas
tră se mîndrește. Maeștri ai spor
tului și sportivi fruntași ca Ion 
Opriș, llie Savel, Aneliese Zîm- 
breștea.nu (atletism) C. Dumitres
cu, N. Vasilescu (ciclism), Gh. 
Novac, Jacqueline Zvonevschi (tir), 
Ion Tănăsescu (volei) etc. sînt 

doar cîțiva dintre cei care, eviden- 
țiați cu prilejul competițiilor de 
masă sau a trecerii normelor 
G.M.A. au urcat spre cele mai 
înalte culmi ale măiestriei spor
tive.

Dezvoltarea largă a sportului, 
popularizarea lui în rîndul unor 
mase din ce în ce mai largi, ca 
și ridicarea măiestriei sportivilor 
noștri a cerut o creștere corespun
zătoare a bazei materiale. Miile 
de terenuri sportive răsărite, pe 
întreg cuprinsul țării, sutele de 
stadioane, săli, bazine de înot și 
alte ■ instalații sportive, zecile de 
mări baze sportive ca: stadionul 
„23 August", noul stadion din 
Constanța, complexul sportiv de 
iarnă din Poiana Stalin, parcul 
sportiv Dinamo, complexul spor
tiv Floreasca, bazinul acoperit din 
Cluj etc., la fel ca și creșterea 
considerabilă a industriei produ
cătoare de materiale și echipa
ment sportiv, sînt, de asemenea, 
o expresie a sprijinului neprecu
pețit primit din partea partidului 
și guvernului.

★

ișcarea noastră sportivă și-a 
cîștigat un binemeritat pres
tigiu pe tărîm internațional, 

atît prin rezultatele realizate de 
sportivii noștri peste hotare, cît 
și prin succesul marilor compe
tiții internaționale organizate la 
noi în țară. Dar nu trebuie uitat 
nici o clipă că izvorul tuturor 
acestor succese este urmarea fi
rească a vastei activități spor
tive de masă care se desfășoa
ră astăzi în fabrici și uzine, în 
școli și pe ogoare. In miile de 
colective și cercuri sportive se 
duce o activitate organizată, just 
îndrumată de mii de instructori 
sportivi obștești, de mii de cadre 
organizatorice și tehnice califica
te în școli speciale, de sute de 
antrenori cu studii. superioare și 

cu o vastă experiență. La baza 
acestei activități stă complexul 
sportiv G.M.A., poarta prin care 
intră zilnic sute de noi tineri 
muncitori, țărani muncitori, stu- 
denți și elevi în mișcarea spor
tivă. Ei sînt apoi angrenați în sec
țiile pe ramură de sport, unde 
capătă o instruire temeinică, o cla
sificare sportivă din ce în ce mai 
înaltă, avînd la dispoziție bazele, 
echipamentul și materialele spor
tive necesare. In felul acesta, fie
cărui tînăr îi este deschisă calea 
spre sportul de performanță. In 
secția pe ramură de sport, tînă- 

rul se călește, devine apt pentru 
munca de înaltă productivitate, 
pentru apărarea păcii; el capătă 
aci o educație care-1 face să de
vină un sportiv de tip nou, lup
tător activ pentru construirea 
socialismului în patria noastră.

Recunoscător pentru sprijinul 
acordat mișcării sportive, pentru 
condițiile create în vederea dez
voltării sale continue, tineretul 
sportiv al patriei întîmpină cel 
de-al doilea Congres al Partidului 
prin noi succese în muncă și 
sport, prinos de dragoste și de
votament adus Partidului, iniția
torul și organizatorul victoriilor 
noastre, călăuza statornică a po
porului nostru muncitor pe dru
mul făuririi unui viitor luminos.

Se pregătesc de iarnă ! Acesta 
este subiectul pe care îl tratează 
majoritatea corespondenților noș
tri în materialele trimise, zilele 
acestea, redacției ziarului „Spor
tul popular". Alegerea unui astfel 
de subiect este o urmare firească 
a faptului că pe alocuri iama și-a 
trimis de acum obișnuiții săi vesti
tori — gerul și zăpada. De ase
menea, cele mai importante ac
țiuni întreprinse în prezent de că
tre colectivele noastre sportive 
sînt îndreptate spre o cit mai bu
nă pregătire a activității din lunile 
de iarnă. Iată de ce, aproape fie
care scrisoare, cuprinde în rindu- 
rile ei vești despre primele reali
zări obținute !...

O PlRTIE DE SCHI LA STRAJA

In regiunea noastră, ne scrie co
respondentul Ion Ciortea din Hune
doara, iarna și-a anunțat de mult 
sosirea. Acest lucru a făcut ca in 
nenumărate colective sportive din 
orașele și satele regiunii Hune
doara să se treacă de îndată la 
o temeinică acțiune de pregătire 
a activității sportive de iarnă. Pri
mii care au luat cele mai potrivite 
măsuri au fost membrii consiliului 
colectivului sportiv „Minerul" 
Lupeni. Aci, încă din luna septem
brie secția de schi a fost reorga
nizată și asigurată cu materiale și 
echipament sportiv. In momentul 
de față, schiorii colectivului „Mi- 
nerul“-Lupeni se antrenează cu 
sîrguință sub supravegherea tov. 
Felix Farkaș, un schior cu multă 
experiență. Pînă acum, acești 
schiori au participat cu regulari
tate Ta cele 12 ședințe de antre
nament care se desfășoară în con
diții bune, fiind temeinic pregătite 
de conducerea secției.

Pentru apropiatul sezon de iar
nă, colectivul „Minerul“-Lupeni a 
hotărît să organizeze o serie de

Cu cîteva zile în urmă, la București a căzut prim-a zăpadă. Un grup 
de tineri au ținut cu tot dinadinsul să nu piardă acest prilej.

concursuri de schi, rezervate atît 
începătorilor cît și avansațiloE. 
Aceasta, pentru selecționarea rit
mai justă a lotului de schiori din 
Lupeni, care vor participa la fi
nalele de schi pe asociații. -

Firește că cea mai lăudabilă’ 
inițiativă a colectivului sportiv 
„Minerul" o constituie acțiunea de 
amenajare a unei noi pîrtii de 
schi la Straja. Minerii din locali-’ 
tate ca și cei din Petrila sau Pe
troșani au primit cu bucurie acea
stă veste care în scurtă vreme le 
va îndeplini o veche dorință: a? 
menajarea unei pîrtii moderne de 
schi pentru minerii din bazinul 
carbonifer din Valea Jiului.

SE pregătesc patinatorii...
I

La Harghita, Lacul Roșu sau 
Homorod, ne informează Virgil 
Fodor, corespondentul nostru din 
Tg. Mureș, nu a căzut încă zăpă- 
da, dar în multe locuri apa rîuriJ 
lor de munte a Prins un luciu 
de cristal. Astfel că, de astă-dată, 
în Regiunea Autonomă Maghiara 
cei care s-au bucurat pentru pri" 
ma oară de venirea iernii au fost 
patinatorii.

Firește, gheața nu îngăduie 
deocamdată organizarea unei îri- 
treceri de patinaj artistic sau de 
viteză. Dar majoritatea patinato
rilor din Tg. Mureș au efectuat 
pînă acum numeroase antrena
mente. Astfel, la secția de patinaj 
a colectivului sportiv Progresul: 
Tg. Mureș se desfășoară o activi-1 
tate la fel de intensă ca și îh 
timpul iernii.

Asemenea pregătiri au loc și la 
colectivul sportiv Progresul Re
ghin ca și la alte colective din 
Miercurea Ciuc și Gheorghieni, ca
re vor organiza numeroase întrec 
ceri de patinaj, în scopul unei și 
mai intense popularizări a acestei 
frumoase discipline sportive.

Spartachiada de toamnă a sate
lor a luat sfîrșit în regiunea Bucu
rești, odată cu disputarea etapei re
gionale, iar „bilanțul" realizărilor 
și al lipsurilor a fost încheiat în 
cadrul unei recente ședințe de ana
liză. la care au participat cadrele 
.sportive din regiune, precum și re
prezentanți ai forurilor sportive su- 
.perioare. Interesant e faptul că șe- 
1 dința a reflectat o serie de proble
me ivite , pe parcurs", unele din ele 
specifice regiunii București, altele 
valabile pentru oricare altă regiu- 

.ne. Tocmai de aceea ne vom ocupa 
de cîteva din aceste probleme, a- 
vînd în vedere că în curind tinere
tul sportiv de la sate va fi angre
nat în noi competiții sportive.

SUCCESE ȘI METODE

^ornind de la premiza că cei 
'18X00 de participanți la Sparta- 
rliiadă pe întreaga regiune Bucu
rești reprezintă un succes, putem 
arăta că o treabă mai bună s-a fă
cut în raioanele Tur-nu Măgurele 
(2.800 concurenți). Giurgiu (1.200 
concurenți) și Mihăilești (870 con- 
•curenți). In aceste raioane a exis- 
ttaf o preocupare reală față de bu- 
•nul mers al Spartachîade'i, iar mă
gurile pregătitoare au ajutat la‘con
cretizarea-cifrică ja acestei preecu- 
îfiări. De exemplu, in toate aceste

Pentru ca discuțiile să nu rămînă zadarnice...
raioane s-a urmării trezirea intere
sului maselor de tineri și tinere de 
la sate, prin acțiuni propagandisti
ce ca expunerea de panouri, lozinci, 
redactarea de articole la gazetele 
de perete etc. Ședințele de instruc
taj cu aetivul colectivelor sportive, 
trimiterea de instructori la sate (in 
raionul Giurgiu au fost trimiși la 
sate 22 de instructori și profesori 
de educație fizică) pentru a sprijini 
organizarea primei etape, au fost 
metode larg folosite și care au dat 
rezultate mulțumitoare.

Contribuția efectivă adusă de unii 
directori de cămine culturalefȘtefan 
Popescu din Cotnana, Aurel Dițoiu 
din Peretu etc.) și a unor profesori 
de educație fizică (Ignat Neagu din 
comuna Gh. Doja, C. Stroe din 
Giurgiu etc.) a demonstrat încă 
odată importanța acestor factori 
în reușita comoetifiilor de masă 
sătești.

PROBLEME INCA NEREZOL
VATE

Dă<’Tnrmăroî toWlTfe' ffartîri- 
panti la S-'-artechiadă pe întreaga 
regiune nu este nici pe detiarte co
respunzător condițiilor existente în 

regiunea București, iar faptul că 
dintre cei 18.000 de concurenți 
mulți n-au avuit prilejul să participe 
la concursuri bine organizate, sca
de și mai mult valoarea acestei ci
fre. Tratînd cîteva din cele mai- se
rioase lipsuri .ale desfășurării aces
tei competiții, nu ne vom referi la 
cele valabile doar pentru întrecerea 
cane a luat sfîrșit, ci mai ales la 
cele care dăinuie și după termina
rea ei și, care, nefi-ind lichidate 
ila vreme, vor influența și desfășu
rarea viitoarelor întreceri sportive 
de la sate;

Una din aceste importante pro
bleme este lipsa de răspundere cu 
care „lucrează" unele comitete ra
ionale C.F.S. și instructorii raionali 
ai asociației Recolta. In raioane ca 

ov, Brănești. Grevedia, Vidra, 
ape, Lehliu, lipsa de preocupa

re a comitetelor C.F.S. a dus une
ori Ia amînarea pînă după... prima 
etapă a acțiunilor ce le reveneau, 
iar în -alte cazuri -a dus la nripre- 
zenitarea concurenților calificați 
pentru etapa region a In raionul 
Călărași, nepăsarea prcședfaiolui ha» 
ion'ail 'C'.FjS., Icin' Alexandru, șî-ia 
dat mina cu totalul dezinteres -al 

instructoarei raionale a asociației 
Recolta, Ioana Teodose. Rezultatul 
unei astfel de „colaborări" nu s-a 
lăsat prea mult aștepta*:  în -acest 
raion nu a fost organizată de loc e- 
tap® raională a Spartachiadei.

Sprijinul sfaturilor populare raio
nale și comunale este încă un-a din 
marile probleme nerezolvate ale ac
tivității sportive din regiunea Bucu
rești. La Slobozia, sportul este o 
problemă care nici nu interesează 
sfatul popular raional (președinte
I. Duță), iar președintele comitetu
lui C.F.S. e în permanență însărci- 

: nat cu alte munci. La Brănești, 
sfatul popular raional se dezintere
sează în- așa măsură de activitatea 
sipartivă, înci-t președintei,» comite
tului C.F.S., pirofitînd de lipsa- de 
control din partea acestui organ, 
își poate pierde în voie vremea, 
fără a fi tras ia răspundere. In u- 
nele comune (Șpanțov, Mănăstirea 
și R-a-dovanu, raionul Oltenița, .Mi
roși, -raionul Roșiori de Vede etc.), 
sfaturile populare locale dispun 
desființarea și ararea terenurilor 
de sport, cu asentimentul sfaturilor 
populare raionale respective. In ă- 
ceste condiții, este greu ea activi
tate® sportivă să progreseze, iar 

succesul de care se bucură activita
tea spor-tivă in comune c® „30 De
cembrie", Curcani sau Căzăn-ești, în 
care sfaturile populare dau un spri
jin activ sportului, demonstrează 
pe deplin, rolul important pe care-1 
are sprijinul sfaturilor populare în 
munca sportivă.

Nu putem încheia acest capitol 
fără a arăta că. în mare parte, răs
punderea p-entru lipsurile din desfă
șurarea Spartachiadej de toamnă a 
satelor revine comitetului regional 
C.F.S. București și consiliului spor-- 
tiv -regionali Recolta. In afară de 
faptul că n-au asigurat, pe scară 
regională, colaborarea cu organele 
U.T.M. și sindicale (lipsă care s-a 
resimțit pînă jos, în comune), a- 
ceste foruri n-au făcut prea mult 
pentru a îndruma și controla acti
vitatea colectivelor sportive și a or-, 
ganelor raionale, mai .ales în prima 
iperioadă a competiției.

★
Sînf. lucru-ri întîmplate pe teren, 

discutate într-o ședință ș; înscrise 
într-un proces-verbal. Principalul 
este ca de să n-u rămînă îngropate 
intr-un dosar, ci să facă obiectul u- 
nor atente preocupări, pentru ca la 
analiza viitoarelor competiții de 
masă sătești să nu formeze din nditi 
subiect dc discuție.

'■’..I V. ARNAU TU
T. noimi 



Jucătorii de fotbal 
de la Progresul Timișoara 
obțin frumoase succese 

in producție
Muncitorii de la I.T.A.S. din Ti

mișoara își îndeplinesc cu cinste 
sarcinile; tramvaiele șl firobusele 
circulă în bune condițiuni, asigu
rând chiar pe cele mai serioase in
temperii, transportul călătorilor 
dintr-un cartier în altul. Desigur, 
nu numai cei care deservesc tram
vaiele sau firobusele sînt cei care 
merită aprecierile pozitive ale ti
mișorenilor. Intr-adevăr, numeroși' 
strungari, lăcătuși, turnători, care 
se îngrijesc de întreținerea parcu
lui de vehicule, luptă cu o vie în
suflețire pentru a-și îndeplini și 
depăși planul de producție. Prin
tre aceștia se află și jucătorii e- 
chipei de fotbal Progresul Timi
șoara, clasată pe locul II în cam
pionatul regional și promovată re
cent în categoria C.

Subredacția noastră din Timi
șoara ne-a relatat impresiile cule
se într-o vizită la această unitate 
de producție a I.T.A.S. Acolo lu
crează și Gustav Radstătter, care 
joacă fotbal de nu mai puțin 20 
de ani. El a participat în anul a- 
cesta la 4 jocuri din campionatul 
regional, însă, în mod deosebit, el 
se ocupă ,în calitate de instructor 
voluntar, de pregătirea echipei de 
pitici. De curînd, în cinstea Con
gresului Partidului, împreună cu 
stoperul echipei, Ioan Biro, mae
stru la întreținerea compresoare- 
lor, a adus o inovație la transfor
marea cuzineților de tramvai, re- 
ducînd în proporție de 75 la sută 
metalul neferos, prin înlocuirea 
bronzului cu fier. Această inovație 
aduce o economie anuală de 
80.000 de lei. Dar acestea nu sînt 
singurele succese ale fotbaliștilor 
Gustav Radstătter și Ioan Biro. 
Primul și-a depășit planul cu 65 
la sută, iar cel de al doilea a în
registrat depășiri de plan de 85 la 
sută. Gustav Radstătter din secția 
strungărie ajută cu multă dragoste 
la calificarea cadrelor tinere. Prin
tre tinerii strungari calificați de 
Radstătter se numără și Toma 
Ioanovici, fundașul echipei de fot
bal, care a înregistrat, de aseme
nea în cinstea Congresului Parti
dului .depășiri de normă de 65 
la sută.

La secția turnătorie, maistrul 
este.tot un vechi sportiv: arbitrul 
de fotbal N. Birăescu. El este 
mulțumit de randamentul pe care 
îl dau în producție fotbaliștii Va- 
sile Zaharia și Traian Ruje, care 
fac parte din selecționata de tine
ret a orașului Timișoara. El are 
cuvinte de laudă și despre Carol 
Biro, un alt jucător de bază 
al echipei de fotbal. Datorită stră
duinței muncitorilor, secția turnă
torie a înregistrat importante de
pășiri în cinstea Congresului Par
tidului. Muncitorii turnători de- la
I.T.A.S.  au depășit planul cu 94 
la sută și au realizat peste plan 
100 de saboți în greutate de 1.200 
kg. de fontă turnată.

PE URMELE MATERIALELOR NEPUBLKATE
In dorința de a contribui Ta îm

bunătățirea activității fotbalului 
din țara noastră și îndeosebi a efi
cacității și preciziei trasului la 
poartă al înaintăfilorr iubitorii a- • 
cestui sport trimit' redacției o®- 
stre nenumărate propuneri și su
gestii atît în privința antrenamen
telor cît și a alcătuirii echipei re
prezentative.

De curînd, Iuliu Iovan, un spor
tiv din Timișoara, a sugerat ins
pecției de fotbal din C.C.F.S., prin 
intermediul ziarului nostru, adop
tarea unui sistem de antrenament 
cu totul deosebit; în prima repri
ză de joc porțile să fie reduse Ia 
dimensiuni de lxl m. iar jocul să 
se desfășoare fără portar. In cea 
de a doua repriză jocul tirmează 
să se desfășoare normal. Acest \u- 
cru, susține tov. Iuliu Iovan, va 
obișnui pe sportivi cu precizia tra
sului la poartă. '

Analizînd propunerea respectivă, 
colegiul central al antrenorilor- 
ne-a comunicat că va studia temei
nic posibilitățile de aplicare în 
anul care vine a, acestui sistem 
de către echipele noastre.

Din Șimleul Silvaniei,' corespon- 
•.identul nostru Pop Cornel, ne-a 

scris de curînd că stadionul din colectivul a făcut acest lutru
complet nejustificat. Li intervențialocalitate, aparținând colectivului 

sportiv Progresul, se' află înțr-d 
stare degradanta. ‘
ÎDcpnejnauitars^rt.țupe alocuri rupt, 
casa de bilete complet distrusă,
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O fază din meciut de baschet Știin ța l.C.F. — Dinamo Oradea, dispu 
tot în cadrul penultimei etape a cam pionatului republican : Szebeștien 
încearcă o pătrundere spectaculoasă dar întimpină rezistența lui Vasi- 
liu. Pînă la urmă, aruncarea la coș nu va reuși, dar Szebeștien 
va beneficia de două aruncări libere ca urmare a faultului comis 
de Vas ill tt (Foto: MAX BANUȘ).

Ne amintim că în fiecare an, în 
pauza dintre tur și retur, sau între 
două campionate, colegiul de arbi
tri din comisia centrală de baschet 
făcea analize, consfătuiri', organiza 
cursuri și, în general, dădea im
presia că face „tot ce se poate" pen
tru a îmbunătăți cît de cît va- 
loarci arbitr tjelo- prertatj în (a-a 
noastră. Ne mai amintim însă că, 
de fiecare dată, cursurile nu erau 
frecventate de toți arbitrii, că aces
tea nu erau luate chiar în serios, 
iar discuțiile organizate deveneau 
prilej de rezolvare a litigiilor 
personale și, în general, toate mă
surile n-u-și atingeau scopul.

Se poate spune că activitatea 
colegiului central de arbitri s-a 
mărginit Ia programarea arbitrilor 
1a jocurile organizate de comisia 
centrală, aceste programări fiind 
făcute și ele „de formă”, fără a 
se ține o evidență a lor, fără a se 
face aprecieri asupra modului cum 
au fost conduse jocurile. Mai tre
buie să amintim că puținele con
sfătuiri1 organizate în acest an, nu 
au fost bine pregătite, însăși frec
vența membrilor colegiului central 
la ședințele biroului fiind nesatis
făcătoare. ,

Urmarea acestei activități o ve
dem în nivelul necorespunzător al 
unor arbitri, cum sînt: C. Camer- 
man, A. Ionescu, S. Simionescu, 
ș.a. Alți arbitri conduc jocurile pa
siv, permițînd durități inadmisibile. 
Ne referim Ia Mircea Bogdan, I. 
Nagy, A. Tulbure, S. Simionescu, 
L. Voisa, care „scapă” deseori jo
cul din mînă și din această cauză 
întrecerile abundă în atitudini de 
nesportivitate. '■?

Puținele exemple de arbitri bine

pifitia de atletism acoperită cu bu
ruieni, iar gropile de sărituri și 
aruncări nici nu se mai cunosc 
unde au fost. Mai mult chiar, a 
foșt abandomită și lucrarea de 
construire a’unor tiagalii șg ves
tiare șî aceasta după ce zidurile 
au fost ridicate mai bine de 2 me
tri. Trimițînd sezisarea comitetului 
sindical regional Finanțe sfaturi 
din Oradea și asociației Progresul, 
ttî s-a răspuns că cele sezisate sînt 
juste. Asociația a trasat colectivu
lui Progresul din . Șimleul Silva
niei sarcir# să întocmească un de
viz cu privire la renovarea stadio
nului. De asemenea, consiliul spor
tiv regional Progresul a primit 
sarcina să urmărească îndeaproape 
și să sprijine această acțiune.

★

Unul din iubitorii fotbalului din 
orașul Baia Mare ne-a semnalat 
nu de mult că, ai ocazia meciu
lui âe fotbal dintre Metalul din 
localitate și Metalul Cluj, colec
tivul organizator a fixat un sin
gur preț de.ițitrare obligînd astfel 
publicul să meargă numai la tri
buna I.

Sezisat de noi comitetul regio
nal G-F-S. Baia-Mare ne răspunde 

se află înir-c ^comitetului, consiliul colectivului 
Ailîel, garfful ' Metalul Bafc^Mare, a luat mășp-

, rile-necesare pentru . Ca., W viitor 
asemenea ereseli să nu se repete-

pregătiți1, autoritari1, care își înde
plinesc în rniod conștiincios și cu 
competență misiunea (C. Armă- 
șescu, P. Spiru, C. Negulescu, So
fia Hahur, etc.) nu sînt suficiente 
.pentru a califica drept satisfăcă
toare .activitatea dusă pentru îmbu
nătățirea arbitrajelor din țara noas
tră.

Această situație a fost sezisată 
de biroul comisiei centrale de bas
chet, care a analizat cauzele și a 
luat în ultima vreme o serie de 
măsuri menite să înlăture deficien
țele de pînă acum. Ca primă mă
sură, bîrouil comisiei centrale a ho
tărât reorganizarea colegiului cen
tral de arbitri', care actualmente 
are următoarea componență: dr. 
Dan Chrriac (președinte), C. Ar- 
mășescu (vice-președinte), M. Dră- 
ghicescu (secretar), ing. Paul Po- 
povici, Ionel Lazăr, Marin Petre, 
T. Bozianu (membri).

Noul colegiu și-a început activi
tatea fixîndu-și o serie de obiective, 
dintre care enumerăm: repartizarea 
membrilor pe sectoare de activi
tate; formarea unor subcomisii a- 
jutătoare, care să se ocupe de dife
rite probleme; asigurarea unei 
programări obiective și principiale; 
analiza periodică a arbitrajelor în 
ședințe deschise; colaborare mai 
strînsă cu ooilegiu-1 ‘de antrenori; or
ganizarea și reorganizarea colegii
lor de arbitri din țară; evidența 
permanentă a arbitrilor; pregătirea 
la un nivel înalt a consfătuirilor 
pe țară, etc.

Fiteșie, aceste măsuri nu pot de- 
cît să ne bucure. Aceasta ar duce 
fără îndoială la eliminarea nemul
țumirilor, la evitarea discuțiilor 
neprincipiale, ta creșterea valorică a

și prim aceasta la îm- 
calitativă a basefietu-

arbibrajelor 
bunătățirea 
lui.

Așteptăm 
fapt

deci traducerea lor în

T
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Intense pregătiri în regiunea 
în vederea noului sezon

Hunedoara,> 
de schi

Cu prilejul conferinței pe WS a 
comisiei centrale de schi a fost 
prezentat și un raport al comisiei 
de schi din regiunea Hunedoara 
asupra activității în sezonul tre- 
cut. Ascultînd raportul am aflat 
de numeroasele realizări, dar și 
de lipsurile cațe au existat. Cu a- 
ceastă ocazie, tovarăși» care veni
seră din regiunea Hunedoara pen
tru a lua parte la conferință, și-au 
luat o serie de angajament» fă
găduind sâ se ocupe intens în a- 
ceastă iarnă de activitatea schiu
lui, de popularizarea lui, prin or
ganizarea unui număr cît mai mare 

. de întreceri, pentru diferite cate
gorii <ie schiori.

Iată că zilele trecute unul din 
corespondenții noștri din Deva, 
Gh. Cioranu, ne-a scris despre pri
mele reatigări ale tovarășilor din 
regiunea Hunedoara care ss pre
gătesc cu sîrguință pentru sezonul 
de schi din această iarr»ă.

După ce reamintește că anul tre
cut .au foșt organizate aci de că
tre colecțțvul Flamura .rșișie P#-' 

- UbWU .WC'alla K Minerul .gi <p-‘ 
miletul raional pentru cultură fi-

Desigur că ați citit comuni
catul comisiei centrale de box, 
apărut sîmbătă in ziarul nos
tru... Unul 'din pasaje îl... .inte
resa direct pe Constantin Nour, 
antrenorul echipei de box Di
namo București, căruia i se 
ridica dreptul de a mai asista 
pe boxeri în timpul meciurilor, 
pînă la data de 1 ianuarie 
4956, pentru manifestări in
compatibile cu calitatea de an
trenor.

Duminică, C. Nour a sosit cu 
echipa Dinamo la Orașul 
Stalin pentru meciul cu combi
nata Voința—Constructorul. La 
gală, potrivit hotărîrii 
siel centrale de box, C. 
n-a mai stat în „colțul" 
rilor dinamoviști. A stat 
colțul opus. S-a așezat 
ring, pe un scaun, cuminte, 
un mielușel și n-a scos o vor- 
buliță... pînă la începerea me
ciului. Dar, iată că boxerii 
Puiu Nicolae și Popa Georgică 
nici nu schimbaseră primele 
lovituri și glasul antrenorului 
C. Nour, atît de bine cunoscut, 
a și răbufnit:

UN RĂSPUNS CARE NU

comi- 
Nour 
boxe- 

în... 
lîngă 

ca

seu-
dar

Cerem pe această cale 
zele noastre P.T.T.-ului, 
sîntem nevoi fi să folosim co'oa^ 
nele noastre pentru a expedia 
două... scrisori... netimbrate la 
Craiova: una către Comitetul 
C.F.S. regional iar cealaltă a- 
dresată colectivului sportiv Pro
gresul.

Ambele misive au același ex
peditor : Comitetul CFS regi
onal Cluj, șl cam același con
ținut.

lai-o pe prima: Către Co
mitetul CFS regional Craiova. 
„Prin prezenta, vă rugăm să 
ne achitați de urgență suma 
de lei 139, pe care v-cun împru
mutat-o pentru cazarea cicliș
tilor participanți la Cupa (T- 
rașelor, sumă pentru care 
ne-ați mulțumit călduros și ne- 
ați promis solemn că ne-o vet' 
achita în termen de zece zile".

Și a doua: Către colectivul 
sportiv Progresul Craiova 
„Prin prezenta vă rugăm sâ 
ne achitați de urgență suma di 
lei 279,30 pe care v-am împru
mutat-o pentru biletele de tren, 
cu ocazia finalei campionatului 
de scrimă disputat la Cluj. An
trenorul Bachelti ne-a rugat a- 
tunci să-i dăm această sumo 
promițindu-ne c-o va restitui 
prin poștă în termen de 24 
de ore“.

Ne veți întreba de ce am a- 
Ies această modalitate de cores
pondență? Pentru că pînă a- 
cum Comitetul CFS regional

și sport nu mai puțin de 36zică și sport nu mai puțin de 36 
concursuri de schi, tov. Cioranu 
ne înfățișează munca de pregătire 
din ateastă perioadă. Arătîndu-ne 
că în toată regiunea. Hunedoara 
și, în special, în raionul Petro-' . 
șani, numărul bazelor sportive ne
cesare practicării schiului sînt in-, 
suficiente, — corespondentul nos- 

«tru nș anunțg s-a hotărît for
marea unui comitet care să- se o- 
cupe de amenajarea bazelor exis
tente și de pregătirea unor noi 
baze (în raionul Petroșani și, mai 
ales, la Lupeni), toate acestea prin 
muncă voluntară.

La Lupeni, a fost prelungită 
pîrtia de coborîre și slalom special 
efectuSndu-se pînă în prezent peste 
700 de ore de muncă voluntara. 
La Petroșani, pe Valea Maleei, 
spre Paring, a fost reparat dru
mul pe o lungime de 600 metri, 
c»nstruindu-se și un pod. Pe mun
tele Paring a fost proiectată o 
nouă pîrtie de coborîre cu o lungime 
de 3500 metri-cu o diferență 
de niv-el de circa 740 metri. De ase-' 
menea» fost proiectată o pîrtie 
de slalom uriaș cu o lungime de

ți.*

— Așa, băiete. Inva.ță-1 box. 
Tu lovești primul! Bravo.,, 
bravo! Un ,doi, hap, hap...

Sfaturile „neoficiale" au con
tinuat tot timpul reuniunii. 
Nour era mai „activ" ca ori- 
cînd. Plin de perseverență șt 
înfocare, el își încuraja mereu 
elevii cu diferite formule, mat. 
mult sau mai puțin... tehnice. 

„Atinge-l la cap!" „Ba- 
multe la ficat"... „Pe el, 
terminat benzina"... „Ești

George!" (n. r. Ilie 
“ >" pă el, pe el

gă-i 
că a
mare _
Gheorghe)... „Șo‘ 
Hie!"... etc.

La un moment dat, în pli
nă... activitate oratorică, C. 
Nour a ținut să remarce iro
nic:

— E bună și cite o suspen
dare din asta. Dacă aș sta în 
,,colț“ ar trebui să tac chitic! 
Pe cînd așa...

Cum s-ar spune, acestea 
sînt... „concluziile" pe care 
le-a tras antrenorul C. Nour 
de pe urma măsurilor discipli
nare luate de comisia centrală 
de box!

MAI POATE INTIRZIA
Cluj a trimis patru scrisori la 
Craiova: la datele de 26 a- 
prllie, 15 iunie, 17 august, 
și 18 octombrie, fără să pri
mească vreun... semn de via fă 
din partea Comitetului CFS 
regional Craiova. Asta în ce 
privește prima corespondență. 
Pentru a doua scrisoare, adre
sată colectivului sportiv Pro
gresul Craiova, a cheltuit tim
bre de trei ori: la 15 iunie, 7 
octombrie și 18 octombrie...

De fiecare dată, cei de la 
Comitetul CFS regional 
au așteptat zadarnic vreun 
puns...

Cluj

V

Cei doi „adrisanfi" ar putea 
să dea virta pe... poștaș. De 
aceea, ca să nu mai fie nici o 
încurcătură, am ales această 
cale de... corespondentă. Noi 
așteptăm un răspuns, iar cei 
de la Comitetul CFS regional 
Cluj, mai ales, un „răspuns.., 
plăiit".

JACK BERARIU 
GEORGE MIHALACHE

2500 metri, cu o diferență de rR 
vel de circa 450 metri, și o pîrtie 
de slalom special de 650 metri, cu 
o diferență de nivel de circa ÎS J 
metri. Pîrfiile aoestea vor fi desert 
vite de un schi-lift O parte din 
lucrări au și fost executate, tine*  
retul sportiv depunînd peste 2500 
ore de muncă voluntară.

Trebuie arătat ță această nouă' 
bază sportivă denumită ^Stadio
nul de iarnă al tineretului" are 
o așezare spre nord, pe Valea Ru
sului, fiind înconjurată de o pă
dure de brazi de 85 de ani. In 
acest fel pîrtiile sînt apărate de 
viscole și curenți, iar zăpada se 
poate menține aci mai mult de 
șase luni pe an.

In același timp s-a hotărât caț 
popularizarea schiului în rândul 
pionierilor să fie cît mai bine or
ganizată- Penlru pionierj va,, fi' 
organizat un curs, pe eare-1 y«n 
conduce tovarășii Felix Farkas și 
Simion Cioflica.
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Din activitatea comisiei
1 altima ședință a bi'rvu.ui co

misiei centrale de handbal a fost 
discutat raportul subcomisiei de 
competiții și clasificări, privind 
omologarea rezultatelor finale din 
camn’onatele republicane, precum 
și din campionatul, masculin și fe
minin de calificare-.

In ceea ce privește omologarea 
rezultatelor campionatelor republi
cane categoria A, masculin și fe
minin, și categoria B masculin, 
biroul comisiei centrale de hand
bal a aprobat în unanimitate, ra
portul prezentat de subcomisia de 
competiții și clasificări. Au ră
mas deci definitive- clasamentele 
publicate în ziarul nostru, potrivit 
cărora echipele C- C. A. (mascu
lin) și Progresul Tg. Mureș (fe
minin) au cîștigat titlul de cam
pioane. fii timp ce Știința 1. C. F. 
si FI. roșie Jimbolia (masculin cat. 
A'. FI. roșie Constanța (feminin 
cat- A) și Recolta MAS (mas
culin cat- B) au retrogradat.

In locul celor două echipe din 
campionatul masculin categoria A 
au promovat primele două clasate 
din campionatul masculin catego-

Reîncepe activitatea
Activitatea echipelor noastre 

fruntașe de handbal nu a încetat! 
Deși acest lucru pare în primul 
moment destul de curios, pentru 
că știu*  este că toate competițiile 
s-au terminat, totuși zilnic la Bu
curești, Timișoara, Tg. Mureș, O- 
rașul Stalin și în alte centre, hand- 
baliștii și handbalistele își con
tinuă antrenamentele pentru că în 
scurt timp Va începe activitatea 
de handbal redus în sală. Antre
namentele în vederea acestui eve
niment sînt cu at’-t mai intense, 
cu cît anul acesta, spre deosebire 
de anul trecut, activitatea în 
handba'ul redus (de sală) va avea 
caracter oficial. în sensul că aitît 
echipele masculine, cît și cele fe- 
minime se vor întrece pe două ca
tegorii : A și B.

Snicuind din regulamentul de 
desfășurare al acestor competiții 
am aflat că pentru echipele mas
cul ne în'recerile se ver desfășura 
în 5 centre: București. Timișoara, 
Orașul Stalin, Tg. Mureș și Ga
lați. Pentru categoria A vor par
ticipa cîte 8 echipe de fiecare cen
tru, intr-o singură serie (jocurile 
se vor disputa sistem turneu nu
mai tur). Pr'mele jocuri vor avea 
loc la 11 decembrie, urmînd ca 
ele să se termine la data de 22 
ianuarie. După aceea cîștigătorii 
fiecărei serii (<fe ta București 
echipele clasate pe primele două 
locuri) își vor disput^ finala 1° 
București între 26-29 ianuarie.

In afară de seria de categoria 
A, despre care am vorbit mai sus,

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

Concurs de selecție pentru „Cupa Orașelor” 
la gimnastică

In sala de la stadionul Tinere
tului s-a desfășurat sîmbătă după- 
amiază și duminică dimineață un 
concurs de gimnastică în vederea 
selecționării loturilor Capitalei, 
care vor lua parte la etapa finală 
a „Cupei Orașelor". La concurs 
s-au întrecut sportivi clasificați în 
categoria I și maeștri ai spor
tului din asociațiile Dinamo, Con
structorul, Știința, Flamura roșie. 
Progresul și de la C. C. A

Atit la băiet», cît și la fete, pri
mul loc în clasamentul individual 
compus a fost ocupat de gimnaști 
tineri, care s-au mai afirmat — 
de altfel — și în concursurile an
terioare: Sonia Inovan și Ludo
vic Lakatos. La fete, locul II a 
revenit maestrei sportului Agneta 
Wittenberger, care a reintrat în 
activitatea sportivă după o pauză

Jocurile ie volei organizate de asociația Progresul
La sfîrșitu.1 săptămânii trecute 

s-a desfășurat în Capitală o nouă 
etapă în cadrul competițiilor or
ganizate dc asociația Progresul în 
cinstea celui de al ll-lea Congres 
at P. M. R. (pentru echipele fe
minine) și în cinstea zilei de 30 De
cembrie (pentru echipele masculi
ne). întrecerile au fost viu dis
putate. Echipele de categorie re
gională au opus o dîrză rezistență 
celor de categoria A, reușind de
seori să lupte de la egal cu aces
tea. In această etapă s-au Înregis
trat următoarele rezultate: FEMI
NIN: Progresul F. B.-Voința 3-2; 
Constructorul-Flacăra 34); Loconio- 
Ova-Locomotiva Gara de Nord 3-0;

centrale de handbal
ria B: reprezentativa orașului Fă
găraș și Progresul Arad. Deci, 
campionatul masculin categoria A 
va avea anul viitor aceeași for
mulă ca anul acesta. In schimb, 
campionatul feminin categoria A 
va cuprinde în anul 1956 12 echi
pe, în loc dș 10, așa după cum 
prevede regulamentul. In locul e- 
chipei Flamura roșie Constanța, 
au promovat: Flamura roșie Stea
gul roșu București, câștigătoarea 
seriei I; Flamura roșie Sighi
șoara, câștigătoarea seriei a II-a Și 
Flamura roșie U.T/Ț. (Timișoara) 
cîștigătoarea seriei a 111-a, din 
campionatul de calificare. După 
cum se vede, o adevărată „ofen
sivă" a asociației Flamura roșie!

Cu un număr mai mare de echi
pe va începe anul viitor și cam
pionatul masculin categoria B. In 
locul formației Recolta M’-AS, au 
promovat în această competiție trei 
echipe, cîștiigătoarele celor trei se
rii ale campionatului de calificare: 
Dinamo Obor-București (seria I). 
Constructorul Sibiu (seria a II-a) 
și Metalul I-C.M. Reșița (seria a 
IlI-a).

in handbalul de sală
în fiecare din cele 5 centre se 
va organiza cîte o serie de cate
goria B, în care jocurile se vor 
disputa sistem turneu: tur-retur, 
între 11 decembrie și 19 februarie. 
Prima clasată din această serie 
va promova anul viitor în cate
goria A din centrul respectiv, ur
mînd ca ultima clasată în catego
ria A să activeze anul viitor 
în categoria B.

Echipele feminine, fiind mai 
puține, au fost împărțite în două 
serii de cîte patru echipe. Aceste 
două serii, fiind considerate cate
goria A sînt compuse din cele 
mai bune formații din țară. Ast
fel, în seria 1 sînt cuprinse ur
mătoarele echipe; Progresul Tg. 
Mureș, Progresul Orașul Stalin, 
Avîntul Codiea și FI- roșie Steagul 
roșu București; ser*a  a II-a: Ș’iința 
Timișoara, Știința Ministerul In- 
vățămîntului, Flamura roșie 
U.T-T. (Timișoara) și Știința
I. CF. Jocurile se vor disputa sis
tem turneu: tur-retuir, la datele:
II, 18 și 25 decembrie (turul) și 
8, 15 și 22 ianuarie (returul), ur
mînd ca echipele clasate pe pri
mele locuri în cele două serii să 
dispute un meci final la București 
la 29 ianuarie. Ca și la echipele 
masculine, în cele 5 centre amin
tite mai sus vor fi organizate serii 
de categoria B pentru echipele fe
minine Meciurile din seriile de 
categoria B pentru echipele femi
nine se vor disputa sistem turneu; 
tur-retur între 11 decembrie—19 
februarie.

îndelungată, dovedindu-se aceeași 
valoroasă gimnastă

lată primii dasați în acest con
curs: FETE: maestre: 1. Sonia 
Inovan (Știința) 83,45 p.; 2- Ag
neta Wittenberger (Constructorul) 
82,60 p.; 3. Elena Leuștean (Știin
ța) 82,40 p.; Cat. 1:1. Cristei 
Kwanka 82,60 p.; 2. Ana. Rotii 
81,40 p.; 3. Emilia Ivan 78,95 p.

BĂIEȚI: maeștri: 1. Ludovic La
katos (Dinamo) 100,95 p.; 2- Hel
mut Orendi (C.C.A.) 98-10 p-; 3. 
Mircea Bădulescu (Dwniamo) 92,90 
p. Cat I: 1. Vasrte Murgirteț 
106,35 p.; 2. I. Pong nat z 103,80 p.; 
3. Constantin Scordescu 102,85 p.

După terminarea concursului, co
misia orășenească de gimnastică 
a premiat pe primi} 8 clasați — 
la fiecare categorie — fete și bă
ieți, cu materiale și echipament 
sportiv- /. Kauffman

corespondent

MASCULIN: Progresul I.T.B.-Mi- 
nertzl 3-2; Locomotiva-Progresul 
C S. P. 3-1; Dinamo-Metalul 3-1; 
Voânța-Știința 3-1,

In clasamentul echipelor femi
nine conduce echipa Locomotiva, 
urmată de Progresul și Progresul 
F-B. La băieți, pe primul loc se 
află echipele Locomotiva și Di
namo. urmate de Progresul I.T.B.

In general, întîlnirile oferă 
spectacole frumoase mult apreciate 
de spectatori- Viitoarea etapă se 
va desfășura sîmbătă și duminică 
în sala Locomotiva Giuieșfr-

Vasile Dumitru 
corespondent

O zi de întrerupte mai importantă decît o rundă 
în finala campionatului de șah al R. P. R.

...Să încercăm mai întîi să alcă
tuim un clasament. Nu va fi lucru 
ușor, mai ales cînd zece partide 
sînt întrerupte, iar dintre acestea 
cel puțin jumătate au o importanță 
hotărîtoare în stabilirea viitoarei 
configurații a clasamentului. De
ocamdată, adiționînd de pe tabela 
de concurs punctele și jumătățile 
de punct din dreptul fiecărui jucă
tor, obținem următoarea situație, 
fără îndoială, provizorie:

1—2. Bălănel, Ciocîltea 7'A p. 
(1); 3—4, Reicher, Gunsberger 7 p
(1) ; 5—6. Halic, Rădulescu 7 p; 7.
Troianescu 6‘/2 p. (2); 8. G. Ale
xandrescu 6’A p. (1); 97. Szabo
6‘A p.; 10. Ghițescu 6 p. (2); 11.
Costea 5'A p. (1); 12—13. (Jrsea- 
nu, Samarian 5 p.; 14. R. Alexan
drescu 4‘A p.; 15. Crețulescu 4 p.
(2) ; 16—17. Voiculescu—Drimer 4 
p. (1); 18. Rusenescu 3V2 p. (3); 
19. Seimeanu 3*A  p. (2); 20. Brea- 
zu 2'A p. (1).

Dar cum ar putea arăta un cla
sament real, cel pe care-1 vom a- 
vea (poate) mîine la prînz după 
încheierea partidelor întrerupte? 
Configurația sa, mai ales în par
tea de sus, cea care ne interesează 
cel mai mult, este expusă la im
portante oscilații în funcție de re
zultatul întîlnirilor Crețulescu-Bă- 
lănel, Ciocîltea-Ghițescu, Ghi- 
țescu-Crețulescu, Reicher-Gunsber- 
ger, al celor două partide în care 
Troianescu și G. Alexandrescu îl 
întîlnesc pe Rusenescu, cît și de 
întîlnirea întreruptă dintre Voicu
lescu și Troianescu.

Atît Bălănel, cît și Ciocîltea, ac
tualii lideri, dețin poziții inferioare 
la Crețulescu și — respectiv — 
Ghițescu. Dar dacă Bălănel mai 
poate căuta contrașanse, care să-i 
aducă o jumătate de punct (atît de 
prețioasă) Ciocîltea nu are ce spe
ra în întîlnirea cu Ghițescu, în care 
acesta are un pion în plus într-un 
final avantajos de nebun contra cal 
In cealaltă întreruptă, Ghițesou- 
Crețulescu, rezultatul cel mai pro
babil pare remiza.

Așa cum se vede din clasament,

Tinărul A. Gunsberger, o revelație a campionatului R.P.R. de șah 
din acest an, aspiră cu șanse serioase la titlul de campion.

Foileton

OFUL LUI VASILICĂ
Stăteam deunăzi, pe o bancă in 

Cișmigiu, cind aud pe vecinul meu 
strigind destul de tare: „Vasile, 
mă Vasilicăl" Un bărbat puțintel 
la trup s-a oprit din mers și uiiin- 
du-se ii răspunde: „Tu erai?"

— Dar, ce e cu tine, Vasiiică? 
Pari plouat. Nu te simți bine?

— Ce plouat, sînt înghețat. Și in 
timp ce Vasiiică se așeza pe scaun 
iar palmele prietenului său îi bă- 
teau ritmic spinarea pentru a-l în
călzi, noul venit îi spune: ,.Nu de 
frig sînt înghețat, ci de... C.C.F.S.".

— Dar n-am auzit de nici o fa
brică de gheață care să poarte a- 
cest nume.

— Nu te mai preface. Ce? Nu 
știi nimic despre Decizia C.C.F.S. 
în legătură cu transferarea fotba
liștilor? Cică să stai un an de zile 
pe tușă, dar tn același timp să nu 
faci carantină și din producție. Ba
rem dacă dădea decizia mai tirziu 
ca să ne cdpătuim și noi. Ce bine 
au dus-o unii băieți iarna trecută 
la Constanța, unde au plecat îm
preună cu antrenorul Vladin! Ajun
seseră la saturație de attta zeamă 
de portocală. Că la începutul cam
pionatului putini dintre ei au ră
mas în echipă, asfa-i cită mincare 
de pește. In schimb, antrenorul și-a 

Reicher și Gunsberger împart locu
rile 3—4, avînd și o partidă între
ruptă, cea dintre ei. Gunsberger 
deține în poziția de pe plic un pion 
în plus, dar Reicher are piesele 
plasate mai activ și, în consecință, 
șanse considerabile de remiză. Gi- 
că Alexandrescu poate găsi cîștig 
la Rusenescu în dificilul final de 
turnuri și pioni .In caz că aceste 
partide se vor încheia ou rezulta
tele prevăzute de noi, iar. Troiane
scu va realiza un punct în între
ruptele cu Rusenescu și Voiculescu, 
s-ar putea să asistăm la o situație 
pe c:t de inedită, pe a>ît de palpi
tantă, șapte jucători aflîndu-se la 
egalitate pe primul loc cu 7’A 
puncte: Bălanei, Ciocîltea, Ghițescu, 
Troianescu, Alexandrescu, Reicher și 
Gunsberger. La o jumătate de 
punct în urma lor se află Halic și 
Rădulescu (care marți vor fi spec
tatori în sala de joc), iar la un 
punct Iuliu Szabo. Cu alte cuvinte, 
zece concurenți (jumătate din cîți 
au luat startul la 12 noiembrie), 
continuă, cu 7 runde înainte de 
sfîrșitul concursului, pasionanta 
lor întrecere la capătul căreia se 
află mult doritul titlu de campion 
al R.P.R.

Ce au arătat aceste primele 12 
runde? In afară de o luptă spor
tivă excepțională, ele au furnizat o 
serie de valoroase realizări șahi- 
ste. La acest capitol putem cita 
multe din partidele extrem de tă
ioase ,ale tinerilor Ghițescu și 
Gunsberger. Primul, mai cu sea
mă, este posesorul unui excepțio
nal talent combinativ. Troianescu, 
Bălănel și Ciocîltea au îmbogățit 
colecția partidelor campionatului 
cu cîteva realizări strategice re
marcabile. Reicher, adeptul unui 
stil pozițional „uscat", într-un tre
cut nu prea îndepărtat, joacă foar
te inspirat în actualul campionat, 
nu ezită „să meargă" la complicații 
și atacuri îndrăznețe. Eficacitatea 
acestei maniere de joc se reflectă 
în cele 7 puncte obținute de dina- 
movist în 11 partide. Constant e- 

atins ținta știrul o vară intreagâ 
la mare, cu familia, pe gratis. A- 
cum cînd a venit frigul, a pornit-o 
și el spre apus, asemenea cocorilor. 
Dacă a avut de a face cu „fraieri'’, 
sînt ei de vină?

Dar noi, cincisprezece băieți, u- 
nui și unul, fotbaliști cu renume, 
găsiserăm intr-un oraș din provin
cie niște bomboane de oameni, care 
vroiau neapărat ca echipa lor să 
promoveze în A. Lefșoară bună, sti
mulente de la meci la meci. Cu pro
ducția se aranjase. Eram ca și în
cadrați. Fruntași trebuia să fim In 
sport. Ce zici de: Curcă, Urleiter, 
Socer, Titi Opescu, Tîrvic. Roca, 

Nazăre, Uță Năstase. Sccdariu, 
Luxulan, Duzum, Sforțozo? Plus u- 
nete elemente tinere de la colectiv 
de care ne pricepem noi cum să ne 
descotorosim...

— Dar pe Fitus Orzon l-ați lăsat 
deoparte?

— Ba am încercat noi, însă vezi 
că el s-a apucat de carte și vrea să 
se facă student. Zicea că cfne are 
carie are parte. O avea el nasul 
lung dar sigur nu are mirosul fin. 
Parcă noi ne-am apuca de „cărți" ! 
Acum, tn timpul liber nu ne ciung 
două perechi pe tună.

— Păi ce vi împiedică să stați 

voluează M. Rădulescu și Halic 
care au jucat o serie de finaluri 
foarte precis conduse. Ei au pier
dut pînă acum doar cîte o partidă 
menținîndu-se angrenați direct în 
lupta pentru primul loc.

Nu putem însă omite și o serie 
de greșeli care au survenit în u- 
nele partide. In acest campionat 
au fost repurtate victorii în 9 sau 
16 mutări, adevărate KO. șaliiste, 
au existat numeroase sacrificii in
corecte, care au dus la înfrîngeri 
rapide, s-au lăsat chiar piese „în 
priză". Explicația? Fără îndoială, 
nervii, care cedează uneori în fața 
Unei lupte atît de intense.

Astăzi, începînd de la ora 8,30, 
în cadrul partidelor întrerupte vom 
putea avea răspuns la atîtea între
bări, care frămîntă pe cei ce ur
măresc finala din acest an, mai a- 
prigă și mai pasionantă ca ori- 
cînd.

VALERIU CHIOSE

Activitatea șahistă
In ultima vreme, s-au desfășurat 

în țară mai multe întîlniri de șah 
pe echipe.

Șahiștii ploește,ni și clujeni au 
susținut la 12 mese două jntîlniri 
între reprezentativele de regiune. 
In prima întîlnire. disputată la 
Bușteni, reprezentativa Clujului a 
Întrecut ipe cea a Ploeștiului cu sco
rul de 8'A—3*/ 2. La primele mese 
s-au înregistrat rezultatele: Rado
vici (P) — Breazu (C) 'A—'A; Ba
logh (C) - Frățilă (P) Vz-’/zl 
Jicman (P) — Petrescu (C) ’A—’A; 
Csarko (C) — Șeic (P) ’A—'A;
Diaconescu (P) — S'chwartz (C) 
0—1, In meciul-retur desfășurat la 
Cluj, ploeștenii au rezistat m?i bine 
pierzînd cu scorul de 5—7: Breazu 
(C) — Radovici (P) 0—1; Frățilă 
(P) — Balogh (C) 1—0; Petrescu 
(C) — Jicman (P) 'A—'A; Diaco
nescu (P) — Csarko (C) 'A—‘A; 
Schwartz (C) — Oprescu (P) 1—0.

La Oradea, s-a desfășurat o com
petiție între echipele regiunilor A- 
rad, Baia Mare, Cluj și Oradea do
tată cu „Cupa Szabo Ștefan", în 
memoria regretatului maestru oră- 
dean. A cîștigat reprezentativa O- 
radea cu un total de 29 puncte. în
vingătorii au dispus de Cluj cu 
9—6; Baia Mare 8—7 și Arad 12—3

O întîlnire între selecționatele c 
rașelor Lugoj și Craiova a fos*  
tigată de prima cu 5’A—3’A: Dună- 
reanu (C) — Linția (L) 'A—'A;
Liberman (C) — Raina (L) 1—0; 
Neamțu (C) — Pichler (L) 'A—'A.

La Oradea, s-a desfășurat întîlni
rea între selecționatele Timișoarei 
și Oradei. Oaspeții au cîștigat cu 
scorul de 9—0.

un an pe tușă și în același timp să 
fiți și în producție șl să aminați 
promovarea echipei acelea în A cu 
un an?

— Cum adică? Să muncim și să 
nu fucănt un an de zile, ci nd fără 
această decizie buclucașă noi pro
cedam invers? Pe urmă trebuie să 
se țină seama că acești tovarăși 
„buni" poate nu mai sini în postu
rile lor peste, un an și atunci ce ne 
facem?

...Da’ ce zici de ăsta de lingă 
noi? — spune ineet prietenului său. 
După figură pare ageamiu. Cred că 
nu ințelege ceva d'n discuția noas
tră...

— i>l acum ce aveți tie gtnd?
— In grup nu mai putem acțio

na. Ne imprăștiem și ața găsim 
mai ușor cile un gură cască și ca
re, impresionat de renumele nostru, 
ne va înțelege. Fierul trebuie bă
tut cît e cald și noi trebuie să pro^ 
fităm cît sîntem in formă și în pu
teri. Nu vezi că tineretul ăsta a dat 
buzna peste noi și cu morala lui 
„primii In sport, primii tn produc
ție" ne strică sorcdelițe?

VasiUcă a. plecat o’ftnd. Si roate 
că... oftează și astăzi!

FLORIN BRATAN



Wine la București și Petroșani
Campioana R. P. R. și 

competiției ech pelor
Cînd în minutul 68 Dinulescu 

(Știința Timișoara) a înscris du
minică la Reghin al 400-lea gol 
al campionatului categoriei A. stu
denții , timișoreni — desigur, sa- 
tisfăcuți de victoria obținută asu
pra Avîntuilui, mai ales că le dă
dea speranțe la locul al patrulea 
în clasament — erau totuși cu 
gîndul și la Timișoara, unde Lo
comotiva disputa meciul-cheie.

Intr-adevăr, partida decisivă de 
la Timișoara a trezit un puternic 
interes, atît printre spectatorii fi
deli ai meciurilor de fotbal, cit 
și printre jucători. Și pe bună drep
tate: în acest meci se disputa și 
titlul de campion și locul 10, ulti
mul înainte de zona retrogradării. 
A învins Locomotiva Timișoara, 
la capătul unor eforturi marj și
— Oa și în partida Progresul-Di- 
na,mo București — în urma unei 
lovituri libere (Fercnczi duminică, 
Ozon în etapa precedentă).

Dacă însă, cu această victorie, 
Locomotiva Timișoara a scăpat de 
retrogradare, ,,cedînd-o“ Locomo
tivei Tg. Mureș, în schimb rezulta
tul de la Timișoara a lăsat nere
zolvată problema primului loc. E 
drept că acum, Dinamo București
— fără să fi jucat duminică — 
are din nou șanse la titlu; de ase
menea» Flacăra — deșii învinsă — 
mai păstrează și ea șanse- Dar 
cine va reuși victoria finală, e 
greu de spus, înaintea jocurilor 
Dinamo București-Locomotiva Ti
mișoara și Progresul Bucureșla- 
Fiacăra Ploești, ambele progra
mate mîine la București. Dinamo- 
viștii și ploeștenii vor disputa a- 
ceste meciuri într-o stare sufleteas
că specială, care le poate influen
ța comportarea și randamentul, și 
în tovărășia unor echipe incomode, 
capabile să răstoarne orice calcul. 
In orice caz, un lucru este pre

Unele aspeefe 
ale jocului de la Timișoara

_ In locul unui comentariu care 
să trateze una din problemele im
portantului meci de la Timișoara, 
vom înfățișa cîteva mici aspecte 
ale întîlnirii ,dar care conțin, fie
care, cite o prețioasă învățătură.

■ Să începem cu golul, singurul 
gol al întîlnirii. Lovitura liberă 
executată de Ferenczi a fost, după 
părerea noastră, imparabilă. In a-. 
Iară de faptul că a mers exact în 
colțul din stingă sus al porții, ea 
a fost executată cu atîta putere. în- 
cît chiar Roman nu și-a dat sea
ma de prezența balonului în pro- 
pria-i poartă decît cînd acesta a- 
tinsese deja fața interioară a stîl- 
pului susținător al plasei. Conclu
zia care trebuie trasă nu se referă 
la alcătuirea defectuoasă a ..zidu
lui" echipei Flacăra (pe care in
just, au acuzat-o mulți după meci) 
ci la faptul că faulturile în ime
diata apropiere a careului au de
venit destul de primejdioase: „Spe
cialiștii" în lovituri libere au cres
cut simțitor și ca număr și... ca 
valoare.

■ împotriva așteptărilor, Flacă
ra a jucat destul de calm ș: chiar 
după marcarea golului de către 
Locomotiva nu și-a pierdut de loc 
capul .Singurii care au dat semne 
clare de nervozitate în ultimele 
minute au fost fundașii, și în spe
cial Topșa, care a comis mai multe 
greșeli soldate cu... cornere.

■ In cronica apărută luni se a- 
rătau cîteva dintre greșelile comi-

INFORMAȚU
Concursul Special Pronosport de 

mîine miercuri 30 noiembrie se în
chide astă seară în tară, iar în Ca
pitală mîine la ora 12.

★
Începi nd eu concursul Pronosport 

nr. 48 din 4 decembrie I. S. Prono
sport va acorda săptămlnal urmă
toarele premii speciale :

— 1 motocicletă I. J. pentru parti
cipantul care va avea cele mal 
multe buletine cu zero rezultate ți

— 1 motocicletă I. J.
— 3 aparate de radio „Superelec- 

tromagnetica” șl
— 3 biciclete.

prin tragere «Un urnă a buletinelor 
cu zero rezultate.

ne asemenea, tncepînd cu luna 
decembrie vor fi acordate premii 
speciale lunare ți anume:

1 mașină turism „I.F.A."
2 ceasuri Schaffhausen
1 aparat fotografic

In aceste premii pot concura toți 
partlcipanțil, indiferent de numărul 
de .puncte realizate pe buletinele 
tor. Premiile vor fi acordate prin 
tragere din urnă, partlcipauțU avlnd 
obligația de a participa la fiecare 
concurs din o luna cu minimum 1

vor fi desemnate
ciștîgătoarea 
de tineret

cis: titlul de campion va reveni la 
București sau va lua drumul Ploe- 
știului, după cum vor decide cele 
două întîlm'ri de la București, pro
gramate la aceeași oră, dar pe 
terenuri diferite:

Stadionul Republicii, ora 14.30: 
Dinamo București-Locomotiva Ti
mișoara (la ora 12,30 joacă echi
pele de tineret).

Stadionul ,,23 August", ora 
14.30: Progresul București-Flacăra 
Ploești (la era 12,30 joacă echi
pele de tineret). ! .

In țară se dispută patru jocuri 
dintre care trei (Știința Timișoa- 
ra-Dinâmo Orașul Sțalin, Minerul 
Petroșani-CCA și Știința C!uj-Lo- 
comotiva Constanța la Orașul 
Stalin) vor decide asupra locurilor 
4-9. Ultimul joc (Locomotiva Tg. 
Mureș-Avîntul Reghin) nu are nici 
o importanță pentru clasament.

Interesant este de subliniat că 
în această ultimă etapă a cam
pionatului va fi decisă și echipa 
cîștigătoare în competiția rezer
vată echipelor de tineret. In pre
zent, pe primul loc se află echipa 
CCA, la egalitate de puncte cu 
Progresul București (38), dar cu 
un golaveraj mai bun. Mîine, CCA 
joacă la Petroșani, iar Progresul 
Ja București.

CLASAMfNTlH CAMPIONATULUI
DE TINERET

1. C.C.A. București
2. Progresul Buc.

3. Flacăra Ploești
4. FI. roșie Arad
5. Din. O. Stalin
6. Știința Timiș.
7. Dinamo Buc.
8- A vin tul Reghin
9. Locomotiva Tim.

10. Minerul Petr.
11. Locom. Tg. Mur.
12. Știința Cluj
13. Locomotiva c-ța

23 17 4 2 54:14 38
23 16 0 1 79:23 38

23 11 7 5 49:31 29
24 12 5 7 50:35 29
23 11 4 8 42:30 24
23 10 6 7 45:39 26
23 10 5 8 49:27 25
23 6 4 13 24:53 16
23 6 3 14 28:45 15
23 4 7 12 31:55 15
23 5 5 13:28 59 15
23 3 8 12 27:51 14
23 6 2 15 28:63 14

se de atacanții Flăcării. Vom scrie 
și despre una care n-a fost po
menită atunci. Este vorba de ,,a- 
vanțajul" pe care înaintașii Flă
cării l-au oferit apărătorilor timi
șoreni,, utilizînd în faza finală a 
atacurilor mingi aeriene, săltate 
către careu (mijlocașii) sau cen
trale -(extremele). Pentru Ferenczi, 
Corbuș, Androvici șj Rodeanu, 
foarte buni la jocul de cap ca și 
pentru Franciscovici—care cu înăl
țimea lui putea fi un bun pivot de 
baschet — toate aceste mingi au 
lost o „pradă" ușoară. Cit despre 
atacanțij ploeșteni, mai mici de 
statură, pentru ei asemenea mingi 
au însemnat tot atîtea baloane 
pierdute. ‘ /

■ Așa cum se sublinia și în 
reportajul jocului, apărarea Loco
motivei a fost „eroina" întîlnirii. 
Dacă în partea întîi a meciului, a- 
tît fundașii cît și mijlocașii au 
dovedit uneori nesiguranță, apoi 
în repriza a doua, cînd au avut 
misiunea de a menține un rezultai, 
pe care nu-1 sperau același pînă 
Ia sfîrșit nici cei mai înlocați „lo- 
comotiviști" (cum o dovedeau dis
cuțiile din tribună), apărătorii s-au 
întrecut pe ei înșiși și au lichidat 
cu destulă ușurință toate situațiile 
dificile în care s-au aflat. Și ast
fel a fost posibil ca rezulia'ul de 
1—0, stabilit în secunda 30 a mi
nutului 45 ,să rămînă neschimbat 
pînă la terminarea jocului.

EFTIMIE ionescu

PRONOSPORT
buletin. Cei care vor depune mat 
multe buletine vor concura cu șan
se egale cu numărul de buletine de
puse constant la fiecare concurs.

PROGRAMUL CONCURSULUI 
PRONOSPORT ar. 48

Etapa din 4 decembrie 1SSS
I. Progresul Oradca-Dinamo Buc. 

(Cupa R.p.R.)
n. Anulat
III. Vasas Bp.-Honved Bp. (câmp. 

R.P.U.)
IV. GyOrt Vasas-Klnlzsl Bp. (câmp. 

R.P.U.)
V. Turbine Erfurt-Motor Zwickau 

(camp. R.D.G.)
VI. Lokomotive Stendbal-Wismuth 

Karl Mtarx (camp. R.D.G.)
VII. Rotation Babdsberg-Itotation 

Leipzig (camp. R.D.G.)
Vin. Aktivist Brleake Senftem- 

berg-Eănhelt Dresden («imp, (R.D.G.)
IX. Dinamo Zagreb-Steaua roșie 

Belgrad (camp. Jugoslav.).
X. Vele) Mostar-Spartak Subotița 

(camp Jugoslav)
XI. Beogradski Sport Club-Hajduk 

Split (camp. Jugoslav)
XII. VcJVTOdlna Novi Sad-Parfizan 

Belgrad (camp. Jugoslav).
A. VOrOe Lobogo-Peesl Dozaa- 

(«mp. R.P.U.)

lată pe cîștigătorii seriei I a categoriei B echipa Locomotiva București. De la stingă la dreapta : 
sus: Fr. Ronay — antrenor, Călin, Pilote, Olaru, Roman, Milea, Cheresteș, B. Marian — antrenor; 

mijloc: Ferenczi, Vîrzan II, Langa, Cristescu; jos: Garbeloti, Coman, Macri, Dungu- (foto: I. MIHA1CA)

PENTRU A DOUA OARĂ, LOCOMOTIVA BUCUREȘTI REVINE IN CATEGORIA A
Este obiceiul ca după termina

rea unei competiții importante, cum 
este categoria B, să fie prezentată 
echipa cîștigătcaire. De dartta acealsta 
este vorba dfespre o echipă bine cu
noscută: Locomotiva București, ca
re, ca și acum trei ani, după numai 
un an de acitvitate la B, revine în 
prima categorie de fotbal a tării pe 
care astă toamnă o părăsise pentru 
a doua cară în îndelungata i ca
rieră.

Anul acesta, echipa s-a clasat pe 
primul loc în seria I, cu un avans 
considerabil de puncte față de a 
doua clasată, dovedindlu-se în mod 
indiscutabil, cea man bună echipă 
a seriei și una dlin cele valoroase 
din categoria B. Din cele 24 de me
ciuri susținute în campionat, Loco
motiva a cîștigat 18, a terminat ide 
trei ori la egalitate și a pierdut 
numai treti întâlniri. înaintarea a 
marcat cele maii multe goluri (691 
din întreaga serie, iar -apărarea a 
primit cele mai puține (21).

Mulți se vor întreba, probabil, 
care este „secretul" acestei frumoa
se comportări. De. fapt, acest secret 
nu există, după’ cum se va vedea 
mai ips

„SECRETUL" VICTORIILOR

Am avut prilejul ca a doua zi 
după jocul susținui La Arad în ca 
dru! sferturilor de finală. «Ce Copci 
R.P.R. cu Flamura roșie, să stăm de 
vorbă cu Franoisc Ronay, antreno
rul principal al echipei Locomotiva 
București. Discuția pe care am 
avut-o a confirmat că frumoasele 
victorii obținute de echipă se daito- 
<resc în special interesului pe oare 
l-au acordat toți jucători» ședințelor 
de antrenament, în care — așa cum 
ă subliniat „Feri baci" — .discipli
na a fost pusă mai presus de țoale. 

Orașul Statin, ca și ambele jocuri 
susținute cu Știința București. In 
uniele jocuri îneă, feroviarii au jucait 
cu mult sub nivelul lor obișnuit. 

pentru că, dacă jucătorii nu sînt 
disciplinați la antrenament și nu 
ascultă pe antrenor, ei nu se vor 
pregăti cum trebuie și, deci, pregă
tirea lor va avea lipsuri și, tn con
secință întreaga echipă va avea de 
suferit". Disciplina!, dragostea față 
de coAectiv, ca și dorința jncătomloe 
de a aduce din nou echipa in prima 
categorie de fotbal au fost factorii 
principali care au dus-o la victorie. 
Desigur, un rod important în can- 
portarea lor l-au avut condițiile 
create de colectiv jucătorilor și an
trenorilor.

Din convorbirea cu antrenorul 
Ronay am aftat și alte amănunte, 
cu privire la pregătirea echipei. 
„S-a lucrat foarte mult cu mingea, 
pentru că ridicarea nivelului tehnic 
al jucătorilor a fost un punct im
portant în planul nostru de antre
nament. Aceasta a făcut ca jucători 
ca Langa, Garbeloti, Cheresteș ș.a., 
să aibă acum un nivel tehnic de joc 
mai ridicat decît în primele lor me
ciuri, ceea ce a contribuit foarte

GENERAL TUB ~ ”TUR

1. Locomotiva Buc. 24 18 3 3 «8:21 » 12 9 3 • 38: 9 21 12 9 3 33:12 lț
2. Progresul Sibiu 24 13 « 7 28:28 38 12 < 2 4 15:16 14 12 7 2 3 13:16 16
3a IftetalMl Uz tr. 24 11 4 9 32:25 26 12 7 3 21:12 16 12 4 2 6 11:13 16
4. Locomotiva T. S. 24 12 2 1» 48:32 24 12 4 2 < 12:18 18 12 8 6 4 28114 16
S. Dinamo « Buc. 24 10 4 8 33:29 28 12 3 4 5 11:13 16 12 7 2 3 24:14 16
«. Știința Buc. 24 16 4 16 32:32 Z4 12 5 3 4 16:17 13 12 8 1 • 16:15 11
». Ftecira Moroni 24 11 1 12 32:34 23 12 4 ■ 1 7 13:1» 9 12 7 • 5 16:17 14
*. Progresul Buc. 24 M 2 12 44:43 22 12 • 2 4 25:26 14 12 4 6 8 19:23 8
8. Metalul St. R. 24 8 4 11 30:38 22 12 2 3 7 7:15 7 12 7 1 4 23:15 15

». FI. roșie SL Gh. 24 18 2 12 22:27 22 12 3 1 7 6:16 8 12 7 6- 5 1«îTl 14
11. Locom. Craiova 24- 8 4 11 10:30 22 12 5 3 4 11:12 13 12 4 1 7 6:26 9
12. Știința Craiova 24 8 0 12 21:33 M. 12 3 3 6 14:16 9 12 3 9 6 r 7:15 • 9
13. Metalul Buc. 24 3 3 17 >7:44 1» 12 5 2 • 13:23 12 12 6 6 12 12:42 •

mult la omogenizarea întregii echi
pe. Prin ședințele educative, împre
ună cu Bazil Marian, antrenorul se
cund al echtpei, am căutat să dez
voltăm spiritul de colaborare și de 
prietenie între jucători", a continu
at Fr- Ronay.

De altfel, acest tam s-ia văiaut 
nu odată pe terenul de joc. Iar a- 
ceasta i-a ajutat pe jucători ca. 
printr-un efort comun, să obțină re
zultatul cel mai buni »n meciurile 
grele, pe care He-au avut die sus
ținut. Și este cunoscut faptul că, 
împotriva liderului chiar și echipa 
cea mai slabă luptă cu o ambiție 
nemăsurată, pentru victorie. Foarte 
dificile au fost meciurile susținute 
în tur cu Progresul C.P.C.S., cu 
Metalul Uzinele de Tractoare la

Golgeterul seriei I: Olaru (Lo
comotiva București)

„Jucătorii au dovedit însă slăbi
ciuni, în special în meciurile consi
derate ușoare. Mă refer de pildă, 
la meciul disputat la București 
cu Știința Craiova și chiar cele 
trei infringed suferite spre sfirși- 
tul campionalului. Un alt exemplu 
este cel din „Cupa RPR" In pri
mul meci, susținut cu Metalul Elec
tromagnetica, angrenîndu-ne în jo
cul adversarului, abia am reușit să 
obținem egalarea în min. 89, pentru 
ca azi să fim semifinaliști, după 
ce am scos din cursă trei echipe de 
categoria A. Inegala comportare re
flectă însă o slăbiciune a tuturor 
jucătorilor noștri de fotbal, care tre
buie neapărat îndepărtată. Personal 
și cu ajutorul lui Marian, voi căuta 
să o înlătur".

De-a lungul antrenamentelor fă
cute antd acesta, a fost acordailă 
o marc însemnătate și pregătirii 
fizice generate a jucătoritor. Nu 
este o surpriză pentru nimeni fap
tei că, anul aceste jucătorii Loco
motivei au avut nu numai o bogată 

SERIEI I CATEGORIEIACLASAMENTUL

M. TUDORAN

activitate compeitițtoniailă, dar și o 
intensă activitate interna țtoffi'ă. Ei 
aiu făcuit un turneu în Uniunea 
Sovietică și altul în R- P- Bulgaria, 
au susținut iniîlniri mternaț’onale 
și la București, iar în momentul 
de față echipa Locomotiva Bucu
rești reprezintă fotbalul romîinesc 
in attă țară prietenă: joacă la Ti
rana cu echipa Partizan, clasată pe 
locul doi în campionatul R. P. Alba
nia.

Acestui excepțional de bogat pro
gram, ia care trebuie adăugate și 
meciurile din Gupa R.P.R., echipa 
nu i-ar fi putut face față fără o 
bună pregătire fizică. Toți jucătorii 
s-au străduit s-o capete, dar țin să 
evidențiez în special pe Vărzan II, 
Zeamă, Cherestes, Coman ș. a. care 
din propria tar inițiiartiivă se antre
nează individual, in timpul lor li
ber, în afara pnogramulluj obișnuit 
<fe pregătire.

CÎTEVA DATE STATISTICE

Așa cum am arătat la începutul 
acestor rînidluri, Locomotiva Bucu
reștii a mai activat în categoria B 
și în 1952, cînd, ca și acum, dluipă 
numai un an de aetlivitete a cîști
gat campionatul seriei respective, 
avînd u.nmătoarea situație finală bl 
clasament:

22 17 3 2 75:20 37
Anuil acesta, echipa a folosit u>n 

lot de 17 jucători și .anume: Dungu 
și Coman — portari, Cristescu, Gar
beloti, Vărzan II, Macri, Cheresteș 
— fundași, Ferenczi și Langa — 
mijlocași, Călin, Roman, Olaru, 
Zeană, Filote, Milea, Avasilichioa- 
iei (taamsfenat la Locomotiva Timi
șoara) și Mihai (transferat la Lo
comotiva Constanța).

Dintre aceștia s-au evidențiat în 
mod special Dungu, Coma/’., Vărzan 
II, Macri, Ferenczi, Olaru, Zeană, 
Filote, ca și tînărufl Milea, un ele
ment cu reale •perspecti ve.

Cele 68 de goluri înscrise în acest 
campionat de jucătorii Locomotivei 
se datoresc lui Olaru — 20 (golge
terul seriei), Roman — 15, Călin — 
11, Zeană — 7, Filote — 4, Lmga. 

și Mihm — cîte 3, 
iar al 69-lea porta- 
la FI. roșie Sf. 
a marcat în

Avasi’ichtoatei 
Ferenczi — 2, 
rtiltti Boros de 
Gheorghe, care 
poartă.

Sf. 
proprii

•k
Nu pot fi încheiate aceste rinduri 

fără a arăta, încă odată, că ki 
cursul campionatului seriei I a ca
tegorici fi jucătorii echipei Loco- 
motiva București s-au remarcai! 
prin munca și seriozitatea depusă 
la antrenamente și meciuri, prin 
dîrzenia și puterea lor de luptă și 
au dovedit că merită cu prisosință 
promovarea în categoria A spre 
marea satisfacție a nwlor lor de 
susținători.



Nu cred în
Apariția buretelui pe paleta de te

nis de masă a produs o „mică re
voluție" în lumea jucătorilor, jucătoa
relor și iubitorilor acestui sport. Dacă 
el reușește însă să contribuie sau 
nu la dezvoltarea în general a te
nisului de masă, la ridicarea tehni
cii, aceasta rămîne o problemă des
chisă, căreia ancheta ziarului 
„Sportul popular" prin concluziile 
ei va încerca să-i dea un răspuns. 
Să vedem deci, ce pledează pentru 
practicarea jocului cu burete și ce 
este împotriva acestei teze.

Paleta acoperită cu burete a rele
vat în principal următoarele avan
taje: a) amortizează sunetul în 
momentul contactului paletei cu 
mingea; b) imprimă mingii efecte 
deosebite; c) mărește considerabil 
viteza mingii mai al’es în atacul 
decisiv. Adăugind și elementul sur
priză, se pare la prima vedere, că 
posesorii paletelor cu burete nu au 
decît de câștigat de pe urma acestei 
inovații... Probabil că așa au gîn- 
dit și Fliesberg, Sido, Dolinar, Sti
pek, G,zl Farkaș, Tereba și alte ju
cători fruntași cînd, după exemplul 
jucătorilor japonezi (primii jucători 
de valoare care au introdus burete
le) și-au acoperit paletele cu acest 
material1 nou pentru tenis de masă. 
Și, Ia început, într-adevăr, au reu
șit. favorizați în cea mai mare mă
sură de elementul surpriză, însușin- 
du-și o serie de artificii specifice 
jocului cu burete (efecte, servicii 
foarte variate etc.), primii „bure
tiști" europeni au realizat o serie 
de performanțe. Căirui fapt dacă nu 
ineditului i s-au datorat mai ales 
rezultatele deosebite ale lui Flies- 
berg, Dolinar, Gaffiero, obținute în 
anii din urmă? Care fapt dacă nu 
efectul încă necunoscut obținut 
din burete permitea lui Dolinar, O-

Un începui bun
Din inițiativa comisiei orășenești 

de natație București a fost or
ganizată pentru prima oară în 
țara noastră o competiție oficială 
de polo pe apă rezervată echipe
lor feminine. De la început trebuie 
să spunem că această inițiativă 
merită toate laudele. Deosebit de 
îmbucurător este și faptul că la 
această importantă întrecere spor
tivă s-au înscris, pentru început 
cinci echipe feminine bucureștene. 
Primele jocuri au avut loc sîmbătă 
seara și duminică dimineața în 
bazinul acoperit de la Floreasca. 
De notat este faptul că meciurile 
feminine de polo pe apă se des
fășoară pe un teren de joc lung 
de 20 metri, iar timpul de joc 
efectiv a fost și el redus la 10 
minute în două reprize.

In jocul de sîmbătă seara, Voin
ța a reușit să întreacă cu ușurință 
pe reprezentantele Locomotivei cu 
scorul de 10-1 (5-0). Cu o mai 
bună pregătire tactică, jucătoarele 
de la Locomotiva vor putea ob
ține în viitor fezultate frumoase. 
Meciul de duminică dimineață 
disputat între Flamura roșie și 
Progresul a constituit o dlrză lup
tă sportivă, de-a lungul celor două 
reprize. Cu toate că aceste echipe 
s-au întîlnit pentru prima oară, 
totuși majoritatea specialiștilor 
scontau victoria echipei Progresul. 
In echipa Progresul se numărau 
înotătoare de frunte ca Anca Ro- 

A APARUT nr. 16 al revistei sportive ilustrate
STADION

cu următorul sumar:

' r ■> cinstea Congresului P.M.R. 
Un important meci de fotbal, de

I. Habot.
Partida Dinamo—Flacăra văzută 

de MATTY.
Concursul internațional de la So

fia de Ion Șofer și R. Vilara.
Echipa profesoarelor din Bucu

rești de Max Bănuș.
Boberii se pregătesc, ‘de Gti. Ste- 

fănescu.
Ce facem cu „treisferturile”? de 

Ion Oprescu.
. In numărul 16 al revistei STA
DION mai puțeți 'citi următoarele 
articole și reportaje: „BORSA — 

'ttn notj centru de schi" de Gh. 
Epuran, ,înotul ș£ stilurile laf’de 
Tiberiu Stama, „O-avalaușă de re-

î Șl»ORT(Jt POPULZfR * 
Pag. 6-a ' ' ' Wr. 2732

vii torul paletei 
gimura să-și valorifice serviciile în 
proporție atît de maire ? Ei reușeau 
să realizeze 6—8 puncte pe set din 
servici.

Dar noul se... învechește, surpriza 
dispare treptat, treptat, necunoscu
tul devine cunoscut și astfel își fac 
loc tot mai mult părțile negative 
ale jocului cu burete.

„Buiretistul", datorită ricoșei min
gii din paletă, aproape de fiecare 
dată diferită din pricina compozi
ției buretelui, pierde controlul asu
pra mingii, i se atenuează simțul 
jocului; de aici lipsa de siguranță, 
mari fluctuații de formă, împinge
rea către un joc prea hazardat, mi- 
zindu-se nepermis de mult pe efec
tele miraculoase ale buretelui. Așa 
se explică de ce unii jucători care 
au sperat poate în „steaua" burefe- 
lui, au renunțat la el, revenind la 
pa-leta cu cauciuc obișnuit (Sido, 
Gizi Farkaș, etc.). Așa se explică 
de ce jucătorii „buretiști" nu au 
nici un feti de constanță în rezul. 
tate, cedînd deseori în fața unor 
Jucători mai slabi. Mai mult, o 
bună parte dintre jucători îșî în
chipuie că este suficient să joci cu 
burete și, automat — pe baza ace
luiași joc practicat cu paleta aco
perită cu cauciuc obișnuit — se 
ridică și valoarea tehnică. Această 
premiză greșită creează dese con
fuzii, care duc ta un joc modest, 
tehnica este mai puțin solicitată, 
iar randamentul acestor jucători în 
loc să crească, scade.

Și dacă totuși; cu toate deficien
țele semnalate, buretele poate aduce 
în anumite cazuri, pentru o scurtă 
perioadă, un plus de valoare, în 
schimb din punct de vedere spec
tacular, jocul dintre „buretiști" 
lasă mult de dorit. Incercînd să se 
obțină puncte din servici, prin e-

•••

setti, Maria Ouatu, Elena Ghinea, 
Maria Bratu. etc. pe cînd la Fla
mura roșie numele înotătoarelor 
sînt mai puțin cunoscute. Cu toate 
acestea după zece minute de joc 
echipa Progresul a fost nevoită să 
părăsească bazinul de înot învinsă 
cu scorul de 4-3 (2-2) Ambele 
echipe au luptat din toate puterile 
pentru a obține victoria. Flamura 
roșie a reușit însă să învingă la 
limită datorită faptului că Unia sa 
de atac a știut, în partea a doua 
a jocului, să se descurce în fața 
apărării adverse, reușind — în 
felul acesta — să at^ce de mai 
multe ori cu succes, poarta echipei 
Progresul-

Fără îndoială că organizarea în 
viitor a cît mai multor competiții 
oficiale feminine de polo pe apă 
va contribui în mare măsură la 
creșterea calitativă a performanțe
lor înotătoarelor noastre fruntașe. 
Este bine cunoscut faptul că jo
curile de polo pe apă dezvoltă 
muflt forța, viteza și rezistența. 
La juniori Constructorul — Avîn- 
tul 3-1 și Metalul — FI. roșie 4-1.

Pe viitor, este bine ca arbitrii 
acestor jocuri să aibă la dispoziție 
foi oficiale de arbitraj și nicide
cum șă completeze și să consem
neze rezultatul unor asemenea me
ciuri pe simple foi de turtle-

T. R.

corduri” de Ileana Holban, „Cum 
cresc campionii în universitățile a- 
mericane1” de Tudor Vornicu, „O 
inovație tehnică în ciclism: POM
PA CU -COMPRESOR” de Emil 
lencec, „Sportul la Hîrlău” dfe P. 
Crafatfc, „Sălile nu mai ...șomea
ză!” de Mari lena Rosen, „Atenție 
la golaveraj!”, „însemnări de la 
campionatele mondiale de pentatlon 
modern” (...din carnetul antrenoru

lui- IonA4urațanu),,,;Aeti»antăți din 
sportul sovietic”, „Cei trei de la 
Honved”, „Strașnici călăreți” de 
P- Mihaj „Noi cărți sportive", „12 
exacte!” de b Dulămîță și fotore- 
portagii în legătură cu campiona
tele de fotbal, rugbi, -șah, atletism, 
călărip și box.

INDICIND CEL MAI BUN 11 DE 
, FOTBAL AL, ACULUI 1955 PU- 
. TEȚI GISTIGA UN-RADIO,’.UN 

C.EAȘ- SA» UELILAtTE*  PREMII” 
‘ ALE MARELUI CONCURS ORGA-“ 

NIZAT DE REVISTA STĂDION.’

cu burete
feote cît mai curioase, prin „boriî- 
be“ din mingi aproape imposibil de 
atacat, jucătorii cu palete cu bu
rete, nu reușesc, în caile mai multe 
cazuri, decît 2—3 schimburi de 
mingi, în majoritatea timpului cu- 
legînd mingea de pe jos... Cam 
cesta a fost cazul cu Fliesberg 
în finala campionatului monriiiail de 
la Londra din 1954 (Campion Ogt- 
mura) șl a lui Dolinar anul acesta 
la Uitirecht (campion Tanaka), me
ciurile dintre ei nefiind spectacu
loase.

Jucătorii japonezi au început Să 
se afirme pe plan mondial odată 
cu disputarea campionatelor mon
diale din 1952 de la Bombay cînd 
au constituit o adevărată revelație. 
Cu acest prilej ei au stîrnit interes 
în jurul bureteftii. De atunci însă 
eî au surprins din ce în ce mai 
puțin prin calitățJle buretelui lor. 
Totuși, ei au rămas jucători de înal
tă valoare datorită concepției lor 
de joc, dinamismujui, puterii de 
luptă și cbndiției lor fizice inepui
zabile.

S-au mai încercat o serie de 
modificări — paleative — aduse pa
letei acoperită cu burete, adică lemn, 
burete și apoi cauciuc obișnuit; 
cauciuc lipit Cu zimții pe lemn Și 
apoi burete ; lemn, burete gros 
dar moale și apoi suprapus un alt 
burete mai subțire și mai dur etc. 
Toate acestea au arătat însă ace
leași lacune enumerate mai sus.

După părerea mea, în scurt timp 
cînd și bruma de surpriză ce a mai 
rămas de partea buretiștildr se va 
destrăma, paleta cu burete va dis
pare cu aceeași repeziciune cu care 
și-a găsit adepțîi.

NIGU NAUMESCU 
maestru al sportului 

antrenor

REPREZENTATIVA DINAMO 
A CUCERIT „CUPA DE CRISTAL" 

IA TIR
Echipele Dinamo au cîștigat toa

te probele masculine și feminine 
ale competiției ,>Cupa dg Cristal" 
și astfel, trofeul oferit de Consiliul 
Regional București al asociației 
Dinamo a rămas în.. „familie".

In ultimele două zile de concurs 
(sîmbătă și duminică) au avut loc 
probele de armă liberă 3X20 băr
bați și femei, pistol viteză și pis
tol liber. Ana Mânu și Victor An
tonescu, cîștigătorii probelor „meci 
englez", și-au impus superroritatqa 
și la 3X20 cucerind primul loc 
cu un avans apreciabil de puncte. 
Maestra sportului Ana Mânu a 
totalizat pe trei poziții (cîte 20 
focuri la fiecare) 564 puncte în timp 
ce cea de a doua clasată n-a întrunit 
decît 555 puncte. Rezultatul Anei 
Mânu este superior cu două puncte 
și performanței cu care Victor 
Antonescu a cucerit primul loc în 
întrecerea masculină. Dacă în con
cursul masculin lupta a fost mai 
echilibrată, obținîndu-se rezultate 
foarte strînse, pe fiecare din cele 
trei poziții, la femei primele cla
sate (Mânu» Goldenberg, Roth și 
Nicula) s-au detașat categoric do 
celelalte participante, iar rezulta
tele pe poziții ale diferitelor tră
gătoare au fost foarte neconstante 
(Vasiliu, Lepădatu, Gămănescu, 
Bornemiza, etc.).

Maestrul sportului Aurel Neagu 
a cîștigat proba de pistol viteză 
cu un rezultat deosebit de bun 
pentru el. Totalizînd 60 de ■ siluete 
lovite cu 566 puncte, Neagu a În
trecut cu 10 puncte pe T. Dumi
trescu, clasat pe locul II. Pe locul 
iii a „venit" Iuliu Pieptea cu 
60/543 p. Maestrul sportului Iuliu 
Pieptea a cîștigat _ cu ușurință 
proba de pistol precizie, dar pu un 
rezultat inferior posibilităților sale.

Iată rezultatele înregistrate: 
3X20 femei: 1. Ana Mânu (FI. 
roșie) 564 p.; 2. Ivorifte Golden
berg (Dinamo) 555 p.;‘ .1 Maria 
Roth (Voința) 549 p.; echipe: 1. 
Dinamo — 2146 p.; 2- Progresul-— 
2041 p.; 3. Voința* — 1928 p.; băr
bați: 1. V. Antonescu (Dinamo) 
562 p ; «2. I. Văcaru (Dinamo) 553 
p..; 3- A. Neagu (Dinamo) 550 jț; 
echip«: V Dinamo — 2755 p.;
2. Progresul — 2581 p.; 3. Voința 
— 2504 p.; pistol viteză echipe: 
1- Dinamo — 229/2078 p.; Flacă
ra — 228/2009 p; 3. Progresul — 
227/1973 p.; pistol liber; I. I..Piep
tea (Progresul) 529, p< 2. I. . Nițu 
(Dinamo) -521 p; 3. I. Etefterescu 
(Vojrtță) 511 L Pina-
M.- 2A72 Voițifa — 2254 
P-; 3. Progresul — 2199 p.

Csmpmatul republican de box pe echipe
Din nou meciuri slabe in Capitală

Spectatorii bucureșteni care s-au 
deplasat sîmbătă seara la Giulești 
n-au avut nici de data aceasta sa- 
tisfacția să asiste la un spectacol 
pugilistic de calitate. Intr-adevăr, 
echipele Metalul și Locomotivă. + 
Știința au furnizat o dispută me< 
diocră, lipsită de interes, care n-a 
justificat cu nimic pretențiile unei 
întîlniri de campionat republican. 
S-au schimbat lovituri multe și 
grele, dar tehnica și tactica au 
fost din nou lăsate pe plan se
cund.

Așa cum relatam și în cronica 
noastră de ieri, numai meciul din
tre Eustațiu Mărgărit și Matei 
Godeanu, dinamic și spectaculos, a 
izbutit să se ridice peste slabul 
nivel general. Desigur, mult prea 
puțin pentru o reuniune care în
trunea numeroși pugiliști de prima 
mînă! Este cazul să subliniem aci 
cotitura importantă survenită în 
stilul lui Mărgărit. Campionul nos
tru la semiușoară a devenit mult 
mai ofensiv. El a trecut de la bo
xul steril din trecut', la un box a- 
gresiv, în forță, axat pe o gamă 
variată de lovituri și pe o remar
cabilă viteză în execuție. Mărgărit 
este acum capabil de rezultate su
perioare și lucrul acesta l-a dove
dit din plin chiar în întîlnirea cu 
pugilistul polonez Witold Mocek.

Aprecieri pozitive merită și tî- 
nărul boxer de categorie muscă. 
Ion Botez, care s-a impus nu atît 
prin victoria repurtată în fața ta
lentatului Simion Gheorghe II, cît 
prin frumoasele posibilități dove
dite cu acest prilej. Botez practică 
un box în linie, trimite directe și 
„serii" spectaculoase, dar apărarea 
sa este, deocamdată, vulnerabilă. 
Cuvinte bune se cuvin și „greului" 
Vasile Mariuțan, care, la numai o 
săptămînă după fulgerătoarea vic
torie obținută în fața polonezului

Lupte pasionante in întîlnirea de box 
de la Orașul Sta&in

‘— Cu un pugilist mai „tare" și 
un echipier la „grea", poate ter
minam la egalitate cu Dinamo, 
spunea antrenorul Petre Mihai de 
la combinata Voința 4- Construc
torul. Și poate că el nu era departe 
de adevăr. ^înaintea ultimelor două 
întîlniri, scorul în meciul Djnamo- 
Voința + Constructorul era egal: 
16—161...

Cuvintele antrenorului Petre Mi
hai reflectă însăși echilibrul de 
forțe care a existat :n această în- 
tîlnire....

— Cele mai frumoase meciati: 
Puiu Nicolae—G. Popa; 1. Zlăfa- 
ru—Const. Gheorghiu; M. Tran- 
că—M. Miclăuș; I. Schwartz—I. 
Dragnea și C. Ciocan—Gcza Toth.

/. Zlătaru a lăsat o impresie de
osebită. El se află ,în mare formă, 
iar replica deosebit1 de viguroasă a 
iui C. Gheorghiu nu l-a împiedicat 
să „puncteze" mai mult. Lupta din 
repriza a Il-a a fost dusă într-o tre
nă infernală. Gheorghiu și-a „sî- 
cîit" adversarul cu directe de 
stînga, dar Zlătaru și-a croit drum 
spre adversar cu puternice latera
le. La un moment dat, Zlătaru a 
reușit un croșeu formidabil ia băr
bie, pentru ca imediat Gheorghiu 
să-l „contreze" și să-1 îngenunche... 
Lupta a fost „curată", lipsită de 
obstrucții și lovituri nepermise și, 
— într-un cuvînt, — poate servi ca 
model tuturor pugiliștilor noștri. 
Zlătaru .așa cum am mai arătat, 
merită victoria!

M. Trancă și M. Miclăuș s-au 
angrenat de la început într-o vio
lentă ciocnire, servindu-și cu lar
ghețe toate genurile de lovituri. 
TrancS •» pSrtft graf bine ftnentat 
în ring, s-a mișcat mai ușor și a 
folosit avantajul alonj’ei. Miclăuș a 
reușit, în schimb, serii eficace la 
corp. Totuși, Trancă a punctat rnaj

SPORT LA ZI
■ HALTERE. — In cinstea celui 

de al doilea Cângres al partidului, 
a avut loc duminică în Capitală, 
un concurs pentru începători orga
nizat de consiliul orășenesc Știin- 
,ța, în scopul popularizării acestui

' sport îri rîndurile studenților. La 
întreceri au participat 25 de concu- 
renți. S-au remarcat: Emil Con- 
statinescu, Victor Brăiloiu, Tiberiu 
Ardeleanu, Gh. Riffekl, Florentin 
Tudorache. (Eugen Andrei și Oct. 
Grumeza — corespondenți).

■ FpTBAL. — Sîmbătă, în tried 
amical, o echipă cu multe elemente 
Xipere a Iuți , Dinamo ,a întrecut 
Progresul CPCS • cti • 4-3 (2-0). 
Punctele au fost înscrise de Toma 

Lasek, și-a înscris în palmares o 
nouă victorie rapidă, în dauna lui 
Al. Ghiță.

Din păcate, aspectele negative 
au fost mult mai numeroase. Să 
ne oprim puțin asupra meciului Di
nu Eugen—Ion Manea. Dinu Eu
gen a început bine, pistonînd de 
repetate ori cu directa de stingă 
din mișcare. La un moment dat, 
văzînd probabil că Manea „înca
sează" tot, s-a îngîmfat și a cău
tat să facă „demonstrații". Soco
telile sale s-au spulberat însă foar
te repede, fiindcă Manea, profitînd 
de neseriozitatea adversarului, i-a 
aplicat o puternică laterală, care 
l-a zdruncinat vădit. Dar pugilistul 
metalurgist recidivist în materie 
de vedetism, n-a renunțat la felul 
său încrezut de luptă. El a început 
să țină, să împingă, refuzînd chiar 
să facă pasul înapoi la comanda 
arbitrului .La campio'natele indi
viduale din luna septembrie, Dinu 
Eugen păirea schimbat în bine și 
consemnasem acest lucru în co
loanele ziarului nostru. Din pă
cate, ne vedem acum în situația de 
a-i retrage aceste aprecieri poziti
ve. Criticabilă a fost și comporta
rea adversarului său de sîmbătă 
seara, Ion Manea. El a lovit de 
multe ori cu antebrațul și la cea
fă, lucru pentru care ar fi meritat 
avertismente.

Foarte slabe au fost meciurile 
Simion Gheorghe I—Gheorghe 
Moise și Petre Deca—Ion Buzea. 
Primul, în special, a fost o penibilă 
exhibiție, care n-a avut absolut ni
mic comun cu boxul. Zilele trecute, 
biroul comisiei centrale de box a 
luat salutara măsură a suspendării 
boxerilor care se dovedesc „cer
tați" cu boxul de calitate. Pe cînd 
se va întîmpla acest lucru și cu 
Gheorghe Moise?

MARIUS GODEANU

mult și poate contesta, pe drept 
cuvînt, decizia de meci nul.

/. Schwartz a început foarte 
bine meciul său cu /. Dragnea. 
Calm, precis și atent, el și-a ase
diat adversarul cu lovituri bine 
calculate, iar pe un contraatac al 
Iui Dragnea, i-a „șters" bărbia cu 
un croșeu. Dragnea a căzut și a 
fost numărat, iar Schwartz a ter
minat repriza cu un confortabil a- 
vantaj. In repriza a Il-a ,lupta s-a 
îndîrjit. Dragnea ținea cu dîrzenie 
să schimbe aspectul luptei și era 
cît p-aci să reușească. In ultima 
repriză, Dragnea s-a avîntat la un 
atac necruțător. Am asistat la o 
mare risipă de energie (și, bine
înțeles, de... lovituri) care l-au fă
cut pe Schwartz să bată în retra
gere și să recurgă la obstrucții. 
Decizia i-a fost favorabilă lui 
Schwartz ,dar un meci nul, ar fi 
oglindit și mai bine aspectul ge
neral al acestei pasionante întîl
niri.

Avem cuvinte de laudă pentru 
C. Ciocan. EI nu s-a speriat de 
Geza Toth, care mergea „orbește" 
la atac, și l-a contrat cu precizie 
și calm, temperîndu-l și cucerind 
puncte în fiecare repriză. Note bu
ne pentru N. Linca, C. Gherasim, 
/lie Gheorghe (minus ultima re
priză) . C. Gheorghiu, G Popa și 
Puiu Nicolae.

Arbitrajul. Greu de efectuat cu 
„defecțiunile" ivite, (doi arbitri nu 
s-au prezentat). Totuși, tov. Emil 
Marinescu și /. Constantinescu ' au 
reușit să se achite, în general, 
bine de misiunea lor. Erorile sur
venite la cîteva decizii nu sînt 
grave. Mwhtrne au fost foarte 
„strînse" și de Ia o singură masă 
de arbitraj nu se putea pretinde 
mai mult.

G. MIHALACHE

Mihai (2), Ralca și Enc, respec
tiv Jenei (11 m_), Schweillinger și 
Văcaru.

— Biletele pentru jocul Progie- 
sul-Flacăra Ploești se pun în vîn- 
zare de azi la ; agenția Dinamo 
(Șos. Ștefan cel Mare), agenția 
Pronosport (Cal- Victoriei 9) tst 
la casa de bilete din Bd- N. Bal- 
cescu (vizavi de ,>Dalles").

— Tot azi se pun în vînzare șl 
biletele pentru jocul Dinamo;Lo- 
comotiva ’ Timișoara, 1a: agențiile 
Pronosport (Cal. Victoriei 0 și str. 
Ar. Briand 6), agenția Dindrtjo, 
ag^rltia CCA (Bd- 6 Martie) și 

■ casa din Bd. N. Bălcescu (vizavi 
de „Dailles“L



Actualități metodice din: Capitală, țară ș5 străinătate

de puține ori 
științifice au 
îmbunătățirea 
sportivilor noștri.

deose- 
aceste 
contri- 
perfor-

Munca de cercetări metodico- 
științifice a luat în ultimul 
timp un avînt deosebit în țara 
noastră. Zi de zi crește numă
rul cercetătorilor în acest do
meniu de activitate și al cabi
netelor metodico-științifice, iar 
rezultatele muncii lor ne aduc 
satisfacția unor succese 
bite. Nu 
cercetări 
buit la 
manțelor

In rîndurile ce urmează vom 
reda cîteva aspecte din munca 
Consiliului Științific al Comi
tetului pentru Cultură Fizică 
și Sport de pe Ungă Consiliul 
de Miniștri, precum și a cabi
netelor metodico-științifice din 
diferite centre ale țării.

e Secția de „Istoria, teoria și 
organizarea culturii fizice" a Con
siliului științific al C.C.F.S./C.M., 
a ținut recent o ședință plenară în 
care a analizat noua structură a 
complexului G.M.A. prezentat spre 
aprobare de Serviciul G.M.A. din 
C.C.F.S.

O In curînd Secția de fiziologia 
și metodica antrenamentului a 
Consiliului științific din C.C.F.S. 
va ține o plenară în care se va 
dezbate problema „Utilizării efor
turilor de intensitate maximală în 
antrenamentul sportivilor". Refe
ratul general va fi ținut de prof, 
dr. Miron Georgescu. Referate pe 
ramuri de sport vor fi ținute de : 
prof. E. Bran (atletism), prof. L. 
Teodorescu (baschet), prof. I. 
Kunst (handbal), prof. N. Petres
cu (fotbal), antrenorul de stat C. 
Florescu (canotaj), antrenorul de 
stat prof. Costandache (înot).
• Prin grija Consiliului științi

fic vor fi publicate un număr de 
aproximativ 50 de cercetări din 
diverse ramuri de sport, efectuate 
de specialiști din țara noastră. In 
prezent, lucrările se află sub tipar.

• In momentul de față, secțiile

Concurs de orientare turistică 
pe Muntele Mic

De curînd, consiliul sindical 
regional și biroul de turism și ex
cursii Timișoara au organizat ufi 
concurs de orientare turistică de 
gradul III complex, pe Muntele 
Mic.

Au participat 20 echipe din Ti
mișoara, Reșița, Arad, Oțelul Ro
șu etc. Concursul a avut ea punct 
de plecare al temei de noapte ca
bana „Dor de munte". Traseul a 
fast parcurs în întregime de toate 
echipele. Sosirea a avut loc la ca
bana „Bela Vista". A doua zi, e- 
chipeile de băieți au parcurs un 
dificil traseu. în care se includea 
și o probă alpină, iar cele trei e- 
chipe de fete au parcurs un tra
seu pînă la Poiana Mărului.

Pe primele trei locuri s-au cla
sat în ordine: 1. Știința I.P.T.;
2. Știința Zootehnie; 3. Flamura 
roșie Ambalajul metalic.

Un nou gen 
de aeromodele

Cu prilejul concursului republi
can de aeromodele pe anul 1955, 
desfășurat în luna octombrie la 
București, concurentul Victor Gaba 
din Iași a prezentat la startul în
trecerilor un aeromodel de acro
bație. La început foarte mulți din
tre pa rticipant ii la marea întîlnire 
sportivă au privit cu oarecare ne
încredere lăudabila inițiativă a ae
ro modelistului ieșean. Dar aceasta 
numai pentru o clipă, pentru că în
dată ce modelul a început să efec
tueze primele figuri de acrobație 
elementară, îndoiala a dispărut de 
pe fețele tuturor. Victor Gaba își 
dirija cu măestrie modelul său 
care se angaja în ranversări, răs
turnări, opturi la orizontală și ver
ticală, executate cu atîta eleganță, 
încît au smuls celor de față ropote 
de aplauze.

In dorința de a pregăti cît mai 
mulți constructori de aeromodele 
în această nouă categorie aero
clubul central a trasat ca sarcină 
C.E.A. București să înceapă de în
dată experimentarea și realizarea 
aeromodclelor de acrobație. In mo
mentul de față instructorii aero- 
modeliști de aci lucrează de zor. 
ofrținintf su-ccese tot mai însemnate 
Este cazul ca tot'.mai mulți cons
tructori să se preocupe de acest 
nou gen dc aeromodele-

Consiliului științific din C.C.F.S. 
lucrează în vederea strîngerii și 
sistematizării materialului docu
mentar în domeniul cercetărilor 
științifice din țara noastră și de 
peste hotare.

• La Consiliul științific din Bu
curești s-au primit de curînd for
mele pentru înființarea unui cabi
net metodico-științific la Tg. Mu
reș. Printre cercetătorii care vor 
activa în cadrul acestui cabinet, 
se numără dr. I. Dorgo, dr. A. 
Balogh, prof. A. Kakucs, prof. A. 
Kamenitzky etc.

• La Bacău, C.F.S. regional a 
luat inițiativa de a înființa un ca
binet metodico-științific în locali
tate. In acest scop C.F.S. regional 
Bacău a cerut sprijinul Consiliului 
științific al C.C.F.S./CAJ.-.

• La Cluj, cabinetul metodico- 
științific din localitate a ținut o 
ședință pentru pregătirea unei se
siuni de comunicări a unor serii 
de lucrări științifice. Ședința a a- 
vut loc sub conducerea academi
cianului prof. dr. I. Hațieganu. 
Biroul cabinetului metodico-știin- 
țific din Cluj a selecționat o serie 
de lucrări științifice în vederea 
organizării unei sesiuni științifice 
în zilele de 16, 17 și 18 decembrie.
• Timișoara. Activitatea dusă 

de membrii cabinetului din locali
tate a format obiectul unei ana
lize, în urma căreia biroul acestui 
cabinet a fost reorganizat. Ca o 
primă acțiune, au fost selecționate 
o serie de lucrări pentru tipărirea 
volumului II al „Caietului docu
mentar".

0 La Praga a avut loc de cu
rînd o conferință a Consiliului ști
ințific de pe lîngă C.C.F.S. din R. 
Cehoslovacă, la care au fost luate 
în discuție o serie de probleme re
feritoare la antrenamentul sportiv. 
La această ședință a participat și 
tov. Em. Ghibu, candidat în ști
ințe pedagogice, care a făcut o 
comunicare din partea Consiliului 
științific din țara noastră.

Au cucerit fosigna „Alpinist R.P.R.”
Probabil că ați văzut de multe 

ori sîmbăta după-amiază prin 
București grupuri de oameni echi

pați pentru munte, de multe ori chiar 
cu schiurile la spinare, așteptînd în 
stații tramvaiele care merg spre 
Gara de Nord. Trenul îi adună pe 
toți doar pentru cîteva ceasuri, pen
tru că, de la Cîmpina în sus, gru- 
puri-grupuri coboară și iau drumul 
cabanelor din jurul Sinaiei, Buște
nilor sau Predealului și petrec acolo 
o zi de reconfortantă odihnă. Alții 
nu se mulțumesc numai cu atîta 
și, după ce au înoptat într-una din 
aceste cabane, a doua zi dis-de-di- 
mineață pornesc din nou la drum, 
străbătînd drumuri mai puțin um
blate — alpiniștii — sau participă 
la diferite competiții de orientare 
— turiștii.

Așa a fost și sîmbăta trecută!... 
Acceleratul de ora 15,53 care pleca 
spre Orașul Stalin era mai plin 
ca niciodată, pentru că în afară 
de călătorii obișnuiți, porneau să 
cucerească standardul ultimei pro
be din cadrul insignei „Alpinist 
R.P.R.” aproape 200 de sportivi și 
sportive din asociațiile Progresul, 
Locomotiva, Flamura roșie. Con
structorul, etc.

Cu cîtva timp înainte ei făcuseră 
cele două ascensiuni de gradul I B 
(care fac parte din normele obli

gatorii pentru cucerirea insignei) în 
Valea Hornurilor și pe colții Găl
benelelor. rămînînd ca de această 
dată ei să participe numai la con
cursul complex de orientare turis
tică de gradul II (care este tot o 
normă obligatorie). Astfel că, du
minica trecută, regiunea cuprinsă 
între cabanele Căminul Alpin — 
Gura Dihamului și pînă la refu
giul Coștila era înțesată de turiști 
și alpiniști de la Progresul, Loco
motiva și Flamura roșie, care luau 
parte la un concurs de orientare 
și cei de la Constructorul care par
ticipau la un alt concurs.

Pornind de la Căminul Alpin, 
concurenții primului concurs de 
orientare au traversat o pădure 
pentru a atinge șoseaua ce merge 
pe Valea Cerbului, unde, în postul 
A, a avut loc și proba transpor
tării unui accidentat., Apoi au tre
cut prin patkirea de pe Munticelul; 
,și și-au continuat drumul prin

Sportul îu R. P. F. Iugoslavia

Vedere generală asupra sta
dionului „Armatei Populare 

Iugoslave" din Belgrad.
★

Valea Coștilei, de unde li se des
chidea o frumoasă perspectivă spre 
Postăvarul, Gîrbova, Retevoiul șî 
Piatra Mare și au ajuns la cota 
1428 de pe Gîlma, unde au răs
puns la proba teoretică. A urmat 
nn drum de creastă unde se pu
neau mai multe probleme de orien
tare, după care s-a ajuns la postul 
B din Poiana Coștilei, unde s-a 
desfășurat proba de aruncarea gre
nadei la țintă. De aci, concurenții 
au pornit pe marcajul de la Pi
chetul roșu, trecînd peste Valea 
Coștilei pe „funicular” (o ooardă 
de alpinism întinsă între doi brazi, 
pe cele două maluri ale Văii), iar 
de aici au urcat Ia refugiul Coș- 
.tila unde a avut toc sosirea. Tot 
aici concurenții au trecut și cele 
trei probe alpine: un rapel cu 
asigurare de sus, pe o stîncă înal
tă de 20 metri, urcarea cu nod Pru
sik pe 5 metri și baterea de pi- 
toane.

Cei aproape 90 de participanți la 
concursul organizat în cele mai 
bune condiții de asociația Progre
sul, s-au dovedit a fi bine pregă
tiți. Au arălat aceasta prin faptul 
că toți au reușit să cucerească 
normele pentru insigna „Alpinist 
R.P.R.”. Trebuia să-l fi văzut pe 
.mereu tînărul profesor Vladimir 
Orza, o veche cunoștință a turiș

tilor, care cu toți cei 73 de ani 
ai săi, a coborît în rapel cu înde- 
mînarea și siguranța unui tînăr, 
pentru a-ți da seama de Cîtă silință 
și-au 'dat concurenții pentru a cu
ceri insigna.

Pe primul loc în concursul de 
orientare s-a clasat echipa nr. 6 a 
asociației Locomotiva (F. Ionescu, 
Ion Blaj, V. Constantinescu și Ma
ria Stoenel) cu 460 p. S-au clasat 
în ordine alte două echipe ale 
asociației Locomotiva, apoi Fla
mura roșie și Progresul.

Față de nota generală a con
cursului (558 puncte) și avîndu-se 
,în vedere și dificultatea traseului, 
performanța echipei cîștigătoare 
este foarte bună și demonstrează 
din nou valoarea ridicată a sporti
vilor noștri în acest gen de între- 
ceri* 1'***  *•»#••?  jWhii

M. TUDORAN
MM)

In ultimii ani, sportivii iugoslavi au susținut numeroase întîlnirt 
internaționale, înregistrînd succese care îi situează pe primul 

plan al sportului european. Acest lucru a fost posibil datorită spri
jinului acordat de către stat mișcării de cultură fizică și sport din 
R. P. F. Iugoslavia după eliberare.

La 29 noiembrie 1945, deci acum 10 ani, cînd Adunarea Consti
tuantă a Iugoslaviei a proclamat constituirea Republicii Populare Fe
derative Iugoslavia și abolirea definitivă a monarhiei, s-au deschis 
perspective noi și pentru mișcarea de cultură fizică și sport.

Pentru a avea la dispoziție cadrele de specialiști necesare pre
gătirii sportivilor, în Iugoslavia au fost înființate numeroase școli și 
institute de cultură fizică. La Belgrad funcționează Institutul națio
nal de educație fizică ce cores punde gradului de facultate. Acest 
institut creat pe baze științifice face parte din Universitatea din Bel
grad. Aici studiază viitorii profesori de educație fizică și antrenori 
pentru diferite discipline sportive. Atletismul, notația, fotbalul, schiul, 
baschetul și canotajul sînt studiate foarte amănunțit. Studenții insti
tutului trebuie să practice in mod o bligatoriu alpinismul. Institutul 
numără peste 200 de studenți, iar lecțiile sînt ținute de 7 do
cenți și 16 asistenți. <

In ceea ce privește disciplinele sportive practicate de tineretul 
iugoslav, pe primul plan se situează fotbalul. In cursul anului trecut, 
fotbalul iugoslav a sărbătorit un frumos jubileu: jumătate de secol 
de la înființarea Federației iugoslave de fotbal și un sfert de secol 
de la disputarea primului meci internațional de fotbal de către echipa 
reprezentativă a țării, la Amsterdam, în cadrul turneului olimpic (Iu
goslavia—Cehoslovacia 0—r).

In ultima vreme, fotbalul iugoslav, în continuu progres, a înrc- 
gistrat succese deosebite, dispunînd de echipele Angliei și R. F. Ger
mane — deținătoarea titlului de campioană mondială. Dintre jucă
torii iugoslavi care fac parte din echipa reprezentativă se remarcă în 
mod special Vladimir Beara, lozef Horvat„ Zdravko Rajkov, Milan 
Zekovici, toți selecționați de peste 50 de ori. Toți aceștia fac parte din 
generația nouă, care au luat locul altor fotbaliști foarte buni ca: dr. 
Miliutin Jivkovici, unul dintre cei mai buni fundași, împușcat în anul 
1943 de fasciști, Moșa Marianovici, Alex. Tirnanici, Iozo Matoșici 
și alții.

O altă disciplină sportivă care se bucură de mare popularitate 
în rîndurile tineretului iugoslav este polo pe apă. Echipa reprezenta
tivă de polo a țării a înregistrat numeroase succese pe tărîm inter
național.

La atletism, sportivii iugoslavi au îmbunătățit în ultimii ani 
toate recordurile țării. Pe primul plan se situează Mihalici, cîștigă- 
tor al crosului de la Sao Paolo, 
Babovici etc.

Schiorii iugoslavi sînt vestiți 
prin stațiunea lor de sporturi de 

află o trambulină la 
care se pot obține să
rituri pînă ia 120 m 
Cei mai buni săritori 
pe schi sînt Polda și 
Rlancik.

Cicliștii iugoslavi au 
înregistrat numeroase 
succese. In „Cursa 
Păcii" desfășurată pe 
traseul Praga—Var
șovia și retur în anul 
1948, în clasamen
tul general indiv dual, 
pe primul loc s-au 
clasat doi concurenți 
iugoslavi: Zorici și 
Prosinek.

La tenis de masă, 
succese deosebite au 
înregistrat jucătorii 
Dolinar și Harangozo.

Dintre șahiști, pe 
plan internațional 
s-au afirmat Gligorici, 
Matanovici, Trifuno- 
vici, Fuderer, tinărul 
maestru internațional 
Ivkov și mulți alții.

Toate aceste succe
se se datoresc atenției 
cu care este privită 
mișcarea de cultură 
fizică și sport în Iu
goslavia, axării între
gii activități pe baze 
științifice ca și mobi- 
Fzării unui număr 
tot mai mare de tineri 
în prac'icarea (ttferî-
Mor'dîsctptliie spor- Portarul reprezentativei iugoslave de 
live. Vladimir Beara, în acțiune.

Mugoșa, Stritof, Gubjan, Mi'akov,

atît prin performanțele lor cit și 
iarnă de la Planița, unde se



Sportivii Armeniei Sovietice FOTBAL PESTE HOTARE
Nu de mult, poporul armean a 

sărbătorit cea de a XXXV-a 
aniversare a proclamării Ar

meniei ca Republică Sovietică So
cialistă. In cele trei decenii și ju
mătate care au trecut de ia memo
rabila dată, Armenia sovietică a 
cunoscut o înflorire nemaiîntâlnită. 
Paratei cu dezvoltarea tuturor do
meniilor de activitate, o creștere 
vertiginoasă a cunoscut mișcarea 
de cultură fizică și sport, parte im
portantă a întregii activități cul
turale.

In această țară, în care pe vre
muri sportul era o noțiune cu totul 
necunoscută, activează acum mai 
bine de zece asociații sportive. Nu
meroasele colective de cultură fizi
că reunesc mii de oameni ai mun
cii de la orașe și sate. Astfel, nu
mai în raionul Oktembereansk își 
duc munca 71 colective sportive 
ale asociațiilor Urojai, Piscevik, 
SurevestniK, Dinamo, Rezervele de 
Muncă, Spartak, Kolhoznik, ș. a. 
care cuprind 6.000 de membri. 
Sportivii raionului au repurtat suc
cese importante în întrecerile re
publicane de volei, ciclism, atle
tism și fobal.

L» dispoziția sportivilor Arme
niei Sovietice se află excelente ba
ze și amenajări, ca de pildă, 
stadionul „Dinamo" din Ere
van cu tribune pentru 25.000 locuri, 
un admirabil palat al culturii fizi
ce, o adevărată „uzină de talente 
sportive“ din care au ieșit sute de 
maeștri în sporturi ca gimnastica, 
lupte, box, atletism. R. S. S. Ar
meană se mîndrește cu numeroa
sele sale săli de gimnastică, ba
zine de înot, stadioane și terenuri 
de sport, care sînt an de an tot 
mai multe, tot mai bine amena
jate.

Armenia Sovietică, o țară mică, 
are totuși un Institut propriu de 
cultură fizică în care sînt pregă
tite viitoarele cadre de specialiști, 
profesori de educație fizică și an
trenori. Mulți absolvenți ai In
stitutului muncesc cu spor și din
colo de hotarele Republicii lor.

Nu numai în Uniunea Sovieti
că, ci și peste hotare sînt binecu- 
noscuți cei mai buni reprezentanți 
ai sportului din Armenia. In rîndu- 
riie lor se numără halterofilii Am- 
barțunian și Manukian, excepțio
nalul boxer Enghibarian și colegul 
său de sport Eduard Aristakisian, 
(în momentul de față unul din cei 
inai buni antrenori ai țării), stră- 
luciții gimnaști Grant Saghinian, 
campion olimpic și Albert Azarian,

La Pekin a luat sfirșit
marele concurs

PEKIN 28 (Agerpres). — TASS 
transmite;

La 26 noiembrie a avut loc la Pe
kin festivitatea de închidere a con
cursului internațional de tir la care 
au luat parte sportivi din U.R.S.S., 
R. P. Chineză, R. P. Polonă, R. Ce
hoslovacă, R.P.R., R. P. Bulgaria, 
R. P. Mongolă și R. D. Vietnam.

Primul loc a fost ocupat de echi
pa Uniunii Sovietice care a totali
zat 10! puncte. Pe locul doi s-a cla
sat echipa. R.P.R. cu 84 puncte, iar 
pe locul trei echipa R. P. Bulgaria 
cu 78 puncte. Locurile următoare au 
revenit în ordine echipelor: R. P

campion al lumii, aruncătoarea de 
disc E. Arzumanova, deținătoarea 
unei performanțe de peste 50 me
tri, șahistul Tigran Petrosian, ca
re și-a început drumul spre înaltele 
culmi ale măiestriei într-un palat 
al pionierilor din Erevan. Mai pot 
fi enumerate numele a zeci de lup
tători, boxeri, atleți, cicliști, care 
apără cu succes onoarea sportivă 
a Republicii lor, a patriei lor. 
Uniunea Sovietică.

Sportivii Armeniei iau parte cu 
succes Ia campionatele U.R.S.S. 
Numai în ultimii ani, 60 de repre
zentanți ai Armeniei au primit tit
lul de maestru al sportului, iar 11, 
pentru realizări excepționale, titlul 
de maeștri emeriți ai sportului.

Dragostea maselor față de sport, 
existența unui număr suficient de 
profesori și specialiști, sprijinul 
permanent ai organelor de partid 
și sovietice față de dezvateanea cul
turii fizice, toate acestea ne în
dreptățesc să afirmăm că în Ar
menia sovietică se vor ridica ne
contenit sportivi de valoare, că 
mișcarea sportivă va înflori tot 
mai mult în însorita țară din ini
ma Caucazului.

internațional de tir
Chineză — 71 puncte; R. Ceho
slovacă — 67 puncte; R. P. Polonă 
— 63 puncte; R. P. Mongolă — 43 
puncte.

Locțiitorul premierului Consiliului 
de Stat, He Lun, a înmîriat cupe e- 
chipelor U.RS.S, R.P.R. și R. P. 
Bulgaria clasate pe primele trei 
locuri. In cadrul concursului de la 
Pekin trăgătorii sovietici aiu cuce
rit 13 medalii de aur din 14, 12 me
dalii de argint și 7 medalii de 
bronz. Sportivii romîni au cucerit o 
medalie de aur și mai multe medalii 
de bronz.

PE SCURT
dapesta a întâlnit reprezentativa ora
șului. Victoria a revenit oaspeților 
cu 81-61.
• Halterofilul Gunter Siebert 

(R.D.G.) a obținut recent două valo
roase recorduri ale țării sale. La ca
tegoria mijlocie el a realizat 127,5 
kff. la smuls și 156 kg. la aruncat.
• Campioana R. D. Germane la 

lupte clasice este echipa Halle Leuna.
• Cu prilejul inaugurării uneia 

dintre cele mai mari săli de sport 
din Brazilia în orașul Sao Paolo se 
va desfășura un mare turneu inter
național de baschet. Au fost invitate 
cu acest prilej cîteva din cele mai 
bune echipe de baschet din lume, 
dintre care cităm echipele Uniunii 
Sovietice, R. Cehoslovace, R.P. Un
gare, Italiei, franței, Statelor Unite, 
etc.
• întîlnirea internațională de gim

nastică dintre reprezentativele mas
culine și feminine ale Cehoslovaciei 
și Uniunii Sovietice, desfășurată în 
zilele de 25, 26 și 27 noiembrie la 
Praga, a luat sfirșit cu victoria 
glmnaștilor sovietici. La bărbați, 
echipa Uniunii Sovietice a dispus de 
echipa Cehoslovaciei cu 566.85-569.911, 
iar la femei cu scorul de 388,35-378,6».
• Duminică seara Ia Praga echipa 

cehoslovacă de hochei pe gheață*  
formată din elemente tinere a întâl
nit In al doilea joc echipa reprezen- 
tativă a R.P. Germane. Meciul a luat 
sfîrșît cu victoria hocheiștilor ceho
slovaci cu scorul de 5-2 (3-1, 1-1,

• Turneul internațional de tenis 
de masă desfășurat la Malmo (Sue
dia) a fost cîștigat de jucătorul ce

• Pe stadionul Ikada d'in Djakar
ta, în fata a peste 45.000 de specta
tori, s-a disputat Întîlnirea interna
țională de fotbal dintre echipa so
vietică Lokomotiv și reprezentativa 
Indoneziei.

Meciul a luat sfirșit cu scorul de 
3-1 în favoarea fotbaliștilor sovie
tici.

Cu această intîlnire, s-s. incheiat 
turneul pe care echipa Lokomotiv 
l-a întreprins in Indonezia.
• In cursul lunii decembrie echi

pa poloneză de fotbal Ruch din 
Chorzow va întreprinde un turneu 
în Franța. Fotbaliștii polonezi vor 
susține trei meciuri în diferite ora
șe ale Franței.
• La Berlin, a luat sfirșit întiinl- 

rea internațională de șah dintre 
echipele R.D. Germane și Danemar
cei. Șahiștii germani au terminat în
vingători cu 13i/2—Si/, puncte.
• In localitatea Formia, a avut loc 

un concurs Internațional de atletism, 
cu prilejul inaugurării centrului ita
lian de atletism. Cursa de 1.N* m. 
plat a fost cîștlgată de cunoscutul 
alergător Iugoslav Mugosa, în timpul 
3'4S”8/14. Fondistul german Konrad 
s-a clasat primul în proba de 10.000 
m., în care a realizat timpul de 
3T«”4/H.
• Miercuri seara s-a desfășurat 

la M.alm8 întîlnirea internațională 
de lupte clasice dintre reprezenta
tivele Suediei și R.p. Ungare. întâl
nirea a luat sfirșit cu un rezultat 
de egalitate, fiecare echipă înregis
trând cîte 4 victorii.
• Duminică Ia Istambul, echipa 

masculină de baschet a orașului Bu-

! Marele maestru internațional
T. Petrosian, strălucit reprezen- 

j tant al șahiștilor Armeniei So- 
j vietice.

Turneul rctefoalistitor romini 
în Franța

PARIS (prin telefon). — In ulti
mele meciuri aile turneului între
prins in Franța, jucătorii noș
tri de volei au obținut două t»i 
succese, reușind să-i entuziasmeze 
pe spectatorii prezenți în număr 
mare în tribune prin jocul Iar di
namic și variat. Jtacind la Mont
pellier cu selecționata universitară 
locală, voleibaliștii romîni au în
vins cu 3—0 (15—6, 15—9, 15—7). 
Duminică seara ei au evoluat 
.la Lyon, in sala Palaisdes Glaces. 
Aci, lot Unind o selecționată 
a tineretului, au cîștigat cu 
2—0 (15—1, 15—4). Formînd
apoi două echipe, jucătorii noștri 
au reușit o frumoasă demonstrație, 
impărțindu-și victoria in seturile 
jucate : 2—2.

Congresul Federației 
Internaționale de volei
PARIS 28 (prin telefon). — La 

Fllorența s-a desfășurat zilele a- 
cestea Congresul Federației Inter
nationale de voleibal, la care au 
fost reprezentate 20 de țări- Au fost 
primiți în federație noi membri: 
R. P. Chineză, Japonia și Egipt. 
S-a luat îin discuție problema orga
nizării campionatelor mondiale din 
septembrie 1906 la Paris, acordîn- 
dtt-se Cehoslovaciei dreptul de a 
organiza campionatele mondiale 
din 1958 într-un oraș care va fi fi
xat ulterior. Federația a fost de a- 
semenea de acord cu organizarea ți
nui mare turneu internațional tot în 
anul 1958.

S-a hotârît să se ceară Comite
tului CHimpIc Internațional introdu
cerea volelultui printre sporturile 
din cadrul Jocurilor Olimpice.

hoslovac Andreadis, care l-a învins 
în finală pe Știpek cu 2-1. La sim
plu femei, victoria a revenit jucă
toarei maghiare Eva Koczian care 
a învins în finală pe Anderssen 
(Suedia) cu 2-9.
• Intre 4 și 7 decembrie se vor 

desfășura la Stockholm campiona
tele internaționale de tenis de masă 
ale Scandinavici. La simplu bărbați, 
capi de serii au fo6t introduși ur
mătorii jucători: Știpek (Ceh.), Flies- 
berg (Sued.) Gyetvay (Ung.) Szepessi 
(Ung.), Andreadis (Ceh.), Vihnanovs 
ky (Ceh.), Dolinar (Iug.), Vogrinc 
(lug ), Gabrinci (lug.), Leach (Ang.).

Un strălucit succes 
al hocheiștilor sovietici la Londra

LONDRA. — Echipa de hoc-ei a 
U.R.S.S. care se artă în terne1 n 
Anglia a susținut primul meci în 
compania renumitei’‘echipe profe
sioniste Haringay Racers. După un 
joc de o factură excepțională, în tim
pul căruia publicul londonez a răs
plătit cu numeroase aplauze măies
tria hocheiștilor sovietici, vi-toria 
a revenit reprezentativei U.R.S.S. 
cu 11 — 1 (3—0, b—0, 3—I). Punc
tele echipei învingătoare att fost 
înscrise de Bahici. Llvarov, Gitri- 
sev cîte 3, Bobrov și Sologllbov.

„CUPA EUROPEI — DR. 1OSEF
GERO"

Ifltîlnirea dintre reprezentativele 
A ale R. P. Ungare și Italiei care 
a avut loc duminică la Budâpesta, 
terminată după cum se știe cu.vic
toria echipei maghiare cu 2—0, s-a 
desfășurat în cadrul competiției 
„Cupa Europei — dr. losef Gero“.

După acest joc clasamentul aces
tei competiții se prezintă astfel:
R. P. Ungară 
Austria 
Iugoslavia
R. Cehoslovacă 
Elveția
Italia

5 4 1 0 18: 8 9
5 2 1 2 19:14 5
3 1 1 1 5 : 2 3
2 1 • 1 4 : 5 2
3 0 1 2 6 : 8 1
2 0 0 2 0 : 6 0

Este interesant de arătat palma
resul întîlnirilor dintre reprezenta
tivele Italiei și Ungariei. Din 1905 
și pînă azi ele au jucat 24 de me
ciuri. Din acestea Italia a cîștigat 
11, iar Ungaria 7. Șase întîlniri 
s-au terminat la egalitate, din care 
trei cu același rezultat (1—1). Deși 
echipa Italiei a obținut rriai multe 
victorii, golaverajul este favorabil 
reprezentativei Ungariei cu 45—43.

„CUPA CAMPIONILOR EU
ROPEI"

Zilele trecute s-®u disputat 
două noi întîlniri de fotbal în 
cadrul competițliei ,,Gupa Capioni- 
lor Europei". La Saarbrucken s-a 
disputat întîlnirea revanșă dintre 
echipa locală și F. O. Miitano, cam
pioana Italiei. întîlnirea a luat 
sfirșit cu scorul de 4—1 îin favoa
rea fotbaliștilor italieni, care ast
fel se califică pentru sterturtle de 
finală ale competiției, unde vor în- 
tîlni echipa Rapid din Viena, (după 
cum se știe în prima întîlnire vic
toria a revenit în mod surprinzător 
saarezilor cu scorul de 4—3).

La Glasgow (Scoția) s-a dispu
tat prima întîlnire din cadrul ..sfer
turilor" între Hibernians și Djur- 
gardem-Stockliolm, cîștigată de sco. 
țienj cu scorul de 3—1. Revanșa a- 
cestei partide va avea loc tot în 
Scoția, la Edinburg, deoarece în 
Suedia a venit... iarna.

Iată și datele de disputare a ce
lorlalte întîlniri din cadrufl sternu
rilor de finală: Partizan Belgrad- 
Real Madrid (la 11 decembrie la 
Madrid și la 8 ianuarie 1956 în 
R.P.F. Iugoslavia); Stade de Reims- 
voros Lobogo (la 14 decembrie la 
Paris și la 28 decembrie Ia Buda
pesta).

CAMPIONATUL FRANCEZ
PARIS, (prin radio). — Dumini

că s-a disputat în Franța cea de 
a AV-a etapl din cadrul campio
natului de fotbal, iată acum re
zultatele înregistrate ; Racing Club 
Paris-Monaco 2—l; St Etienne- 
Nancy 1 — 1', Sedan-Lille 1— 0; 
Metz-Strasbourg 2—2; Nîmes- 
Toulouse 2—1; Nice-Troyes 2—1; 
Marseille-Sochaux 1— 0; Bordeaux- 
Lyon 2—0; Refms-Lens 3—0.

In urma acestor rezultate clasa
mentul a suferit serioase modificări, 
Nice preltiînd din nou conducerea 
campionatului cu 21 puncte. Ur
mează în ordine: 2—3 Reims, Lens 
20 p.; 4. Racing 18 p.; 5—6. Mar

Un mare concurs internațional de înot la Budapesta
BUDAPESTA 28 (prin telefon). 

Intre 30 noiembrie și 4 decem
brie se vor desfășura la Buda
pesta campionatele de înot ale 
R.P. Ungare. Cu acest prilej va 
avea loc și un mare concurs in
ternațional de înot la care au 
fost invitați o serie de înotători 
valoroși din Franța, Olanda, R. D. 
Germană, Suedia, R.P.R., Italia.

Printre înotătorii cei mai cu- 
noscuți care au fost invitați la

Cu toate că a alergat 1:45,7 pe 800 m., 
Roger Moens nu este recordman mondial

. Un număr foarte mare de recor
duri a fost omologat cu prilejul 
ședinței Federației Europene de At
letism care s-a desfășurat de curînd 
la Frankfurt. Dar oricine urmăreș
te numele de pe această listă con
stată lipsa recordmanului belgian 
Mbens. De ce? Pentru că recordul 
european și mondial pe 800 m. re
alizat de Roger Moens la Oslo n-a 
fost omologat. In timpul ședinței 
de amok>gaire a recordurilor, pre
ședintele Ligii Belgiene de atletism, 
Hermes, a întrebat pe delegații Fe
derației Norvegiene asupra formelor 
de omologare care nu fuseseră pre
zentate. Și spre surprinderea gene
rală, delegații Federației Norvegie
ne au arătat că recordul nu poate 
fi omologat, deoarece în cursa de 
la Oslo pe primii 400 m. trena a 
fost asigurată de norvegianirt Lairs- 

seille, St. Etienne 17 p.; 7—10. Se
dan, Monaco, Sochaux și Lyon 16 
p., 11. Bordeaux 14 p; etc.

★
lerl s-a disputat la Zurich (El

veția) întîlnirea dintre echipa locală 
Grasslîopers șt iorpedo din Mosco
va. Meciul a luat sfirșit cu un re
zultat de egalitate: 3—3.

EMPOR ROSTOCK DIN NOU 
IN FRUNTEA CLASAMENTULUI 

R. D. GERMANE
BERLIN 27 (prin telefon de la 

corespondentul nostru). — Întrece
rile din cadrul campionatului de 
toamnă al R. D. Germane sînt foar
te echilibrate. Cu două etape îna
inte de sfîrșit nu se poate ști încă 
cine se va clasa pe primul loc, la 
care candidează cu șanse aproxi
mativ egale nu mai puțin de 4 e- 
chipe: Empor Rostock, Wismut
Karl Marx-Stadt, Motor Zwickau 
și Dynamo Berlin. Iată rezultatele 
din etapa de duminică: Dynamo 
Berlin — Turbine Erfurt 3—0, Ein- 
heit Dresden — Empor Rostock 
0—1, Wismut Karl Marx-Stadt — 
Aktivist Brieske Senftenberg 2—0, 
Motor Zwickau — Lokomotive Sfen- 
dal 1—1, Chemie Karl Marx-Stadt 
—Lokomotive Leipzig 2—0, Rota
tion Leipzig — Vorwărtz Berlin 
2—0, Fortschritt Weisen'eld — Ro
tation Babelsberg 1—1. Iată clasa
mentul primelor cinci echipe:

1»

1*
u
14

13

Empor Rostock mu 21:12
Wismut Karl Marx-Stadt

11 S 4 1 25:12
Motor Zwickau 12 S 3 3 32:29
Dynamo Berlin 1)1 4 2 3 22: 8
Fortschritt Welsenfeld

11 5 3 3 17:15
FOTBALIȘTII CEHOSLOVACI 
VOR ÎNTREPRINDE TURNEE 

IN TIMPUL IERNII
PRAGA, 25 (prin telefon). — in 

actualul sezon de iarnă, patru e- 
cfilpe cehoslovace vor întreprinde 
turnee în străinătate. Echipele ce
hoslovace au primit invitații din 
diterite țări din Europa, Africa de 
nord și chiar America de sud. In 
ianuarie 1956, reprezentativa de fot. 
bal a R. Cehoslovace va susține 
două întîlniri în Egipt și trei în
tîlniri în Sudan.
SCORURI MARI IN CAMPIONA

TUL IUGOSLAV DE FOTBAL
BELGRAD, 28 (prin telefon). —• 
In cea de a 10-a etapă a campio
natului iugoslav de fotbal au fost 
înregistrate scoruri foarte mari 
Rezultatele tehnice sînt: Zagreb— 
Proleter Osiek 8—1; Sparfak Su- 
botița—Radniciki Belgrad 1—7; 
Hajduk Split—Velej Mostar 4—2; 
Steaua roșie Belgrad—Sarajevo 
1—0; Zelezniciar Sarajevo—Dina
mo Zagreb 1—0; Buducnost Tito
grad— Vojvodina Novi Sad 2—2; 
Partizan Belgrad—Bsk Belgrad 
1 — 1.

In clasament conduc Steaua ro
șie și Radniciki din Belgrad cu 
cîte 15 puncte.

★
Astăzi se dispută la Belgrad fi

nala Cupei „Mareșal Tito". In fi
nală s-au calificat echipele Haj
duk Split și Bsk Belgrad

aceste campionate se numără 
sprinterii Nyeki, Eminente, Ro
mani, K. Larsson, specialiștii în 
proba de fluture Tumpek, Alex. 
Popescu, Samuhel, excelenții bra- 
siști Fritsche, Utassy, Felix Heitz, 
înotătorii de spate Bozon, Magyar 
și mulți alții.

Din R.P.R. participă trei îno
tători: Alexandru Popescu, Felix 
Heitz și Mlihai Mitrofan.

sen, oare a abandonat apoi. După 
regulament, un record obținut cu a„ 
jutorul unui „iepure" nu poale fi o- 
moiogat. Hermes a replicat că 
Larssen nu fusese solicitat de Mo
ens, ci din contră el fusese ales ca 
ajutor lui Boysen, Pînă ce- federa

ția să ia o hotărfre în această pri
vință, Moens nu este inca record
man mondial. Interesantă este însă 
afirmația pe care a făcut-o pre
ședintele Federației Belgiene: „Da
că lucrurile pot fi privite astfel, a- 
tunci r<oi belgienii putem să 
înscriem ori unde se face o tenta
tivă de record un atlet, iar ar 
cesta abandonind să facă imposibi
lă omologarea performantei ca re
cord mondial. Și astfel nu se va 
mai putea realiza nici un nou re
cord !“
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