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Voleibaliștii romîni 
s-au înapoidt din Franța

IN TIMP CE schiorii, jucătorii 
de hochei pe gheață sau ho
herii se pregătesc intens in 

vederea sezonului competițional, 
alți sportivi și.au Încheiat activi, 
tatea sau sînt pe punctul de a da 
ultimul „asalt" în competiția Ia 
care participă. Să nu ne închipuim 
însă că odată cu încheierea activi
tății oficiale jucătorii de handbal, 
rugbi, voleibaliștii saiu atleții iau 
vacanță și trec la odihnă totală. Ar 
fi greșit să se creadă și ar fi și 
mai greșit să se procedeze astfel.

Spre deosebire de ,,încheierile" 
de sezon din trecut, acum antre
norii și sportivii au înțeles ce în- 
seamă periodicizarea antrenamente
lor, cum trebuie planificată și cum 
trebuie folosită în procesul de in
struire.antrenament al sportivilor. 
Antrenorii și sportivii noștri cu
nosc importanța perioadei de tran
ziție și știu că de îndeplinirea sar
cinilor acestei perioade depind 
viitoarele rezultate. Sînt numeroa
se exemple de antrenori și sportivi 
care au înțeles rolul acestei perioa
de și au trecut la organizarea ac
tivității în lunile de iarnă. Jucă
torii echipelor de rugbi Locomotiva 
Grivița Roșie și C.C.A., echipele fe
minine de volei Progresul C.P.C.S., 
Știința I.C.F., atleții fruntași loan 
Soter, Hie Savel, loan Wiesenma- 
yer, echipele de handbal Știința 
Timișoara (băieți și fete), Progre
sul Tg. Mureș (fete) etc., nu și-au 
întrerupt brusc activitatea, ci au 
continuat-o scâzînd însă din du
rata și intensitatea antrenamente
lor. Tot la Tg. Mureș comitetul re
gional G.F.S. șî comisia regională 
de fotbal aiu inițiat organizarea u- 
nui campionat de fotbal în sală pen
tru echipele din regiune cu scopul 
menținerii condiției fizice și pentru 
îmbunătățirea tehnicii în general la 
jucători.

Este și normal să se procedeze 
astfel, deoarece perioada de tranzi
ție nu înseamnă altceva decît scă
derea treptată a antrenamentului 
specific, ca intensitate și durată, 
pînă la un anumit grad și apoi 
urcarea treptată, ca parte intro
ductivă, a perioadei pregătitoare. 
Modul în care este privită perioada 
de tranziție se oglindește și în fap
tul că la une'e jocuri sportive au 
fost organizate concursuri cu ca
racter amical, al căror scop este 
tocmai desfășurarea unei activități 
mai ușoare, in cursul căreia jucă
torul „să simtă" o destindere fi
zică și psihică. Organizarea unor 
astfel de concursuri constituie un 
mijloc fericit de a prelungi activi
tatea (sub formă mai ușoară) a 
sportivilor. De aceea este foarte 
indicată intensificarea activității 
sportive competiționale și de in- 
struire-antrenament în aer liber și 
în săli pe întreaga perioadă a se
zonului de iarnă. Organizațiile 
sportive, caidrele de tehnicieni și 
sportivi trebuie să înlăture greșita 
orientare constatată în anii trecuți, 
cînd activitatea competițională în 
aer liber era complet inexistentă, 
iar procesul de instruire-antrena-

Reprezentativa secundă de hochei pe gheață a U.R.S.S. 
și-a încheiat in mod strălucit turneul in R. F. Germană
Echipa, secundă de hochei pe 

gheață a Uniunii Sovfatioe și-a 
încheiat joi seara turneul pe care 
l-a întreprins în Republica Fede
rală Germană, repurtînd patru vic
torii consecutive. După victoria a- 
supra echipei Bad Feltz, în seara 
zilei de 29 noiembrie, în orașul 
Garmisch Partenkirchen, ea a ju
cat în compania echipei Risserzee, 
pe care a întrecut-o cu scorul de 
6-3 (1-1, 3-2, 2-0). O seară mai 
tîrziu, echipa sovietică a întllnit 

ment, atît în săli, cît «ai al« 
în aer liber, era întrerupt de multe 
ori în cea mai mare parte a iernii 
pentru acele ramuri de sport care 
au activitate vara.

In perioada de tranziție se ur
mărește, în general, odjhnirea 
grupelor neuro-musculare folosite 
în exercițiile specifice sportului 
practicat, dar și menținerea gra
dului de pregătire fizică. Iată două 
scopuri care ar părea greu de în
deplinit în același timp. Acest lu
cru se poate realiza însă prin prac
ticarea unor sporturi complimenta
re. Un atlet se poate destinde (și 
în același timp își menține pregă
tirea fizică) jucînd volei sau bas
chet, iar unui rugbist îi va fi plă
cut să joace baschet sau tenis. 
De asemenea, foarte indicată este 
trecerea normelor G.M.A. gradul II 
în această perioadă. Normele com
plexului cer o pregătire fizică mul. 
tilateralâ, iar realizarea acestei 
pregătiri nu poate decît să ajute 
sportivului respectiv în viitoarea sa 
activitate. Printre formele activi
tății pentru menținerea gradului de 
pregătire fizică sînt și excursiile. 
In zilele de iarnă, antrenorii pot 
organiza excursii la munte. Echiul 
— sub forma unor concursuri re
creative — este de asemenea un 
sport ajutător, de real folos.

Un rol foarte important în men
ținerea pregătirii fizice i| are gim
nastica zilnică individuală. Pentru 
aceasta se cere însă ca sportivul să 
fie conștiincios, să-și dea seama că 
muncind, chiar de unul singur, își 
ajută lui însuși. Cele 15—20 de mi
nute de gimnastică individuală pot 
avea un efect pozitiv asupra viitoa
rei activități de pregătire.

Acolo unde este cazul, antre. 
norul poate trece în mod treptat 
și foarte ușor la corectarea unor 
deprinderi tehnice. Este bine ca a- 
ceste corectări să sg facă în tim
pul perioadei de tranziție, deoa
rece ele necesită mai mult timp. 
Antrenorul se va feri să facă a- 
ceste corectări sub forma unui an
trenament obișnuit.

Firește, în zilele de iarnă 
sportivul are suficient timp să ci
tească, să studieze lucrări de spe
cialitate, probleme de tehnică sau 
de tactică din sportul pe care-l 
practică. Este un lucru folositor, 
care va ajuta sportivul să înțelea
gă mai bine, mai ușor, cele expli
cate de antrenor și care-i va îm
bogăți bagajul de cunoștințe teo
retice necesare activității sale.

In timpul perioadei de tranziție 
sportivii trebuie să folosească tim
pul și pentru a se supune unui ri
guros examen med'cal și pentru a 
urma tratamentele indicate de me. 
dici.

Antrenorii din toate ramurile de 
sport, conducerile colectivelor și 
asociațiilor sportive și, mai ales, 
sportivii trebuie să acorde toată 
însemnătatea sarcinilor perioadei de 
tranziție și să aplice cele mai bune 
metode, în așa fel incit sezonul 
competițional al anului 1956 să fie 
un prilej de noi succese, mai mul
te, mai mari ca cele de pînă acum.

echipa Fuessen, campioana Ger
maniei. După o partidă dîrz dispu
tată, hocheiștiî sovietici au cîștigat 
și de această dată cu scorul de 
4-3 (2-1, 2-0, 0-2).

In ultima partidă, hocheiștii so
vietici au întîlnit o combinată a 
cluburilor S.C.Riessersee și S. C. 
Wiessling. Demonstrînd din nou o 
înaltă măiestrie, victoria le-a re-' 
venit cu categoricul scor de 11-2 
(6-1, 3-0, 2-1}..

Ieri după-amiază au sosit in Caj 
pitală jucătorii echipei reprezenta
tive de volei a tării noastre, care 
a susținut în ulțimeje două săp- 
tămîni o serie de întîlniri cu echi
pa națională a Franței și cu se
lecționate ale câtorva departamente 
franceze.

Turneul voleibaliștilor noștri In 
Franța a însemnat un frumos suc
ces sport!,v și propagandistic. Ei 
au învins în toate jocurile susți
nute și au cucerit unanime apre
cieri din partea specialiștiilor și 
spectatorilor francezi. Iată de alt
fel ce ne declară căpitanul echipei 
noastre reprezentative, maestrul 
sportului Ștefan Roman:

— „A tost un turneu destul de 
greu, obositor, dar am făcut tot 
posibilul pentru a reprezenta cu 
cinste țara noastră și cred că am 
reușit acest lucru. De altfel, tre
buie să precizez că meciul cu re
prezentativa Franței a fost o ade
vărată surpriză pentru noi. Am 
văzut o echipă cu totul nouă ca 
concepție de joc și, mai ales, ca 
putere de luptă".

— „Intr-adevăr, îl completează 
maestrul sportului Dumitru Me- 
dianu, a fost cel mai dificil joc 
pe care l-am susținut vreodată în 
compania naționalei Franței. Fran
cezii au jucat maj bine ca oricînd 
și, ceea ce m-a surprins, au rezis
tat pînă la ultimele mingi. Aș vrea 
să mai adaug că în toate orașele 
ne-am bucurat de o primire foarte 
călduroasă și că toate meciurile 
au fost vizionate de un mare nu
măr de spectatori. In special m-a 
impresionat primirea de la Lyon 
și Montpellier, unde localnicii s-au 
dovedit nu numai gazde foarte 
amabile, ci și buni cunoscători al 
voleiului".

Jucătorii echipei de volei a RPiR. la sosirea tn Capitală.

Trage Roman, la blocaj au sării Dujardjn și Chichkine. (Fază din 
meciut R. R. R ^Tranta disputat la Unoiembrle la Parish

La lași, asoc'ația Voiri fa este aceea care se preocupă acum de 
construirea unei săli de sport, tn care vor putea face antrenament 
boxerii, gimnaștii, voleibaliștii, baschetbaliștii, etc. Sala are o Iun* 
gime de 30 m., o lățime de 17 m., iar înălțimea bolții este de 
8,10 m.

Noua bază sportivă va fijnaugurată tn curtnd, tn cinstea cehul 
de al 11-lea Congres al Partidului.

Aurelia Manea a sta bilit un nou record.
de junioare

ORAȘUL STALIN (prin telefon 
de la subredacția noastră). — Din 
inițiativa secției C.F.S. a Consili
ului Sindical regional Stalin a 
fost organizată în cinstea celui de 
al 11-lea Congres al Partidului., 
„Ziua sprintului, a săriturilor și 
aruncărilor". In cadrul întrecerilor 
care s-au desfășurat pe stadionul 
Tractorul din localitate, în afara 
probelor de 100 m., săritura în lun
gime și aruncarea greutății, au 
mal tost organizate și alte probe. 
Ou acest prilej tînăra atletă Aure
lia Manea (Constructorul) a stabi
lit un nou record de junioare (ca- 
teg. 17—18 ani) în proba de triat- 
lon. Ea a obținut următoarele re
zultate: 100 rn.: 13,0 sec.; lungi-

Un interesant ciclocros 
organizat de Progresul C.P.C.S*
In cinstea celui de al Il-lea Con

gres al Partidului se vor desfășura, 
mîine dimineață, întreceri de ciclo
cros, organizate de colectivul spor
tiv Progresul C.P.C.S. și comisia 
orășenească de ciclism.

întrecerile se vor disputa pe un 
traseu care atinge — în linii mari 
—următoarele puncte: Piața Scân
teii (plecare). Arcul de Triumf, 
Piața Stalin, str. Beller, calea 
Floreasca, parcelarea Eloreasca, 
cantonul C.F.R., b-<dul Pipera, str.

Za triatlon
me: 4,80 m. și greutate: 10,02 m* 
totalizînd 2.1bb puncte. Alte rezul
tate înregistrate în acest concurs: 
BARBAȚ1: 100 m.: Samuilă Toți» 
(Constr.) 11,8; lungime: St, Săvu- 
lescu (FI. roșie) 6,40 m.; greutate: 
Otto Fischer (Prog.) 12,14 m. r 
disc: Aurel Coman (Din.) 41,28: 
m.; ciocan: Vasile Maiogan 
(Constr.) 42,56 m. FEMEI: 200 m.: 
Inge Knobloch (Constr.) 28,0; lun
gime: Knobloch 5,03 m.; greutate: 
Ana Roth (Din.) 12,74 m.; disc: 
Aneliese Kraus (Constr.) 35,46 m- 
Pe echipe, pe primul loc s-a clasat 
Constructorul cu 7.183 p. Pe lo
curile următoare s-au clasat: Di-» 
natno 4105 p. și Flamura roșier 
3.696 p.

AL. DINCA

Școlii, peste arătură pînă la OIm 
servator, pe lîngă -linia ferată, fin-» 
tina Miorița, Piața Scînteii (so
sire).

Echipa cu cel mai bun punctaj 
va primi „Cupa în cinstea Con
gresului P.M.R.“

Dată fiind importanța acestei 
competiții, s-a înregistrat un mare 
număr de înscrieri. De altfel, cu 
prilejul recunoașterii traseului, care 
s-a făcut joi după-amiază, au fost 
prezenți numeroși sportivi a că
ror însuflețire a lăsat să se între
vadă că mîine vor avea loc dis-
pute sportive de un ridicat nivel, 
prin care cicliștii din Capitală 
vor îintîmpiina cel de al 11-lea Con
gres al Partidului.

In vederea acestor competiții, 
organizatorii au luat toate măsu
rile necesare pentru ca întrecerile 
să se desfășoare în cele mai bune 
condițitrni.

Adunarea participanților la ora 
8,30 în fața Combinatului Poligra
fic Casa Scînteii. Plecările se vor 
da cu începere de la ora 10.

Duminică începe la Praga 
competiția feminină de baschet 

„Marele premiu al orașului Praga”
PRAGA 2 (prin telefon). Intre 

4 și 10 decembrie se va desfășura 
Ia Praga competiția interna (tonală 
de baschet feminin dotată cu cupa 
„Marele premiu al orașului Pra
ga". La cea de a IX-a ediție si-au 
anuntat . participarea reprezenlati-» 
vele feminine ale următoarelor ora- 
șe: Moscova, Budapesta, S'ofia, Var_ 
șovia, Praga șj reprezentativele de 
junioare ale U.R.S S. și R. Ceho
slovace. Iată programul nrimslor 
două zile: 4 decembrie: U.R.S.S. 
(jun.)-Varșovia; Moscova - Sofia; 
Prapa-Budapesta; 5 decembrie: So- 
tia-Budapcsta; R. Cehoslovacă 
(jun.)-Moscova; Praga - U.R.S.S, 
(iun).

★
MOSCOVA 2 (Agerpres) —3 

TASS transmite:
L'a 1 decembrie au părăsit Mos

cova ptecînd spre R. Cehoslovacă 
echipa selecționată feminină de 
basahet a orașului Moscova și e-> 
chipa feminină de junioare a UJ 
niunii Sovietice. Sportivele sovie
tice vor lua parte la tradiționala 
competiție internațională de bas
chet „Marele Premiu al orașului 
Praga" .



«un smriiu
81 paionului Oh. Bteomu ■ oei din teiîală

Odată cu căderea zăpezii, pa întreg cuprinsul patriei, colectivele sportive de ta orașe și sate, spri
jinise îndeaproape de instructori de specialitate, organizează primele întreceri de schi sau săniuțe. Pe 
plrtile de schi vom putea înfîlni din nou mii de tineri și tinere, care se străduiesc să învețe cit mai 
multe din tainele acestui frumosși util sport.

In fotografie: La un centru de schi al asociației Recolta tinerii sportivi ascultă îndrumările 
instructorului, înainte de a se avînta pe pîrtie.

n Corespondentul nostru din 
Suceava, Dumitru Nicariuc, ne in
formează că, în această regiune au 
fost obținute în cinstea celui de 
al doi ea Congres al Partidului, 
însemnate succese în activitatea 

G.M.A. Datorită muncii desfășura
tă zi de zi de către membrii con
siliilor colectivelor sportive și ca
drelor tehnice, s-a reușit ca anga
jamentele la G.M.A., să fie reali
zate și depășite cu mult înainte 
de Icrmwi. In momentul de fată, 
numărul purtătorilor insignei 

G.M.A. din regiunea Suceava, s-a 
mărit cu încă 4364, cifră realizată 
cu succes de activiștii sportivi de, 
aci, numai în cîteva luni de in- 
tensă activitate. 2882 băieți ș; 
£03 fete au obținut insigna C-.M.Â 
gr I, 162 băieți și 4 fete au ob
ținut insigna G.M.A. gr II, iar 
restul insigna F.G-M.A.

Cele mai frumoase rezultate în 
angrenarea și pregătirea oamenilor 
muncii pentru trecerea normelor 
G.M.A., le-au obținut colectivele 
sportive Progresul Suceava, Fla
mura roșie BurdujenL Progresul 
Rădăuți, Flamura roșie Botoșani, 
Recolta Vama, Recolta Șiret și 
Recolta Scheia. Dintre comisiile 
raionale de control G.M.A., reali
zări însemnate au obținut cele din 

-raioanele Botoșani, Suoeava, Ră
dăuți și Vatra Dornei.

■ Din Bacău, corespondenții!

îndeplinite
nostru regional V. Mihăhă ne a- 
nunță că de curînd comitetul re
gional C.F.S. Bacău și-a îndepli
nit majoritatea angajamentelor 
luate pe anul 1955. Pînă la 20 
noiembrie angajamentele la purtă
tori ai insignei G.M.A. au fost 
depășite în proporție de 20 ia 
sută, iar la sportivi clasificați, ar
bitri, membri, baze sportive, etc., 
aceste obiective au fost îndeplinite 
și chiar depășite cu multă vreme 
în urmă. Aceste succese au fost 
posibile numai datorită faptului că 
întreg corrtitetiiii C.F.S. regional 
s-a sprijinit pe munca instructorilor 
și activiștilor sportivi voluntari. 
Dintre aceștia s-au evidențiat în 
mod deosebit tov. Gh. Ardeleanu, 
Nicolae Cosma și V. Moraru, mem
bri ai comisiei regionale de con
trol G.M.A.

Datorită muncii de îndrumare 
și control dusă în, această perioa
dă de comitetul regional C.F.S. 
Bacău, o serie de colective spor
tive ca Voința, Dinamo, Școala 
Profesională Metal fete, toate dta 
Bacău, precum și Recolta Răcăciu- 
ni și Recolta Agăș au reușit să 
realizeze însemnate succese în dez
voltarea sportului de mase.

In prezent, în întreaga regiune 
Bacău sînt organizate zeci și zeci 
de competiții oficiale închinate ce
lui de al doilea Congres a! Parti
dului.

CU COTIZAȚIA LA ZI
Conducerea colectivului sportiv 

Flamura roșie Fabrica de confec
ții ,,Gheorghe Gheorghiu-Dej“ din 
Capitală și-a luat angajamentul ca 
în cinstea Congresului Partidului 
să pură la punct evidența mem
brilor pe sectoare de producție și 
grupe sportive cît și îmbunătățirea 
îquncii responsabililor financiari. 

Primele rezultate n-au întîrziat să 
apară. In momentul de față, la co
lectivul sportiv Flamura roșie 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej" există o 
evidență clară a membrilor colec
tivului sportiv, a secțiilor pe ra
mură de sport cît și a echipelor 
participante în diferite competiția 
și canipiorate republicane. Cel mai 
inare succes l-a înregistrat însă 
consiliul! colectivului sportiv în 
problema cotizațiilor. Astfel, la 
unele sectoare de producție cotiza
țiile au fost încasate în proporție 
de 90 la sută. In acțiunea de strin
gers și centralizare a cotizațiilor 
s-a evidențiat în mod deosebit tov. 
S. Roman, unul dintre cei mai har
nici muncitori de la sectorul pro
ducție. In această perioadă, întreg 
consiliul colectivului sportiv spri
jină pe responsabilii firanciari în 
munca de strîngere a cotizațiilor. 
Merită evidențiată în mod deosebit 
activitatea tov. Sofia Petre, preșe
dinta colectivului sportiv Flamura 
roșie.

In tot timpul anului, tinerii din 
raionul Gh. Gheorghiu-Dej din 
Capitală au desfășurat o vie și 
intensă activitate sportivă obținînd 
frumoase realizări. Succesele repur
tate pînă acum de acești sportivi 
se. datoresc în mare măsură și co
mitetului raional G.F.S.-Gh. Gheor
ghiu-Dej, care a întocmit un calen
dar sportiv competițional bogat în 
întreceri și campionate raionale. 
In dorința de a continua și în vii
tor lăudabila lor acțiune, activiștii 
sportivi ai acestui comitet au întoc 
mit încă de pe acum un interesant 
și variat calendar sportiv pe anul 
1956. 0

In imul calendar sportiv al co
mitetului raional C.F.S. Gh. Gheor
ghiu-Dej, un capitol important îl 
ocupă competițiile din lunile de 
iarnă. In mod deosebit am rețirut 
întrecerile de patinaj. Este vorba 
de organizarea a numeroase con
cursuri populare de patinaj, cît și 
de un campionat raional de patinaj 
viteză. Incepînd din luna ianuarie 
întrecerile rezervate patinatorilor 
vor fi organizate pe lacul din Cișmi- 
giu, iair întrecerea rezervată vite- 
ziștilor va avea loc tot în aceeași 
perioadă, pe patinoarul ce va fi 
amenajat din vreme pe pista de 
attetism a stadionului Giutești.

De asemenea, sînt prevăzute mai 
multe concursuri populare de schi 
și săniuțe. Comisia raională de 
schi a stabilit locul de desfășurare 
a acestor competiții, planificînd încă 
de pe acum majoritatea colectivelor 
sportive din raion, pe zile și ore.

In cinstea zilei de „16 Februa
rie", se va organiza o mare com. 
petiție la mai multe discipline spor
tive, dotată cu cupa „16 Februarie",

Muncă intensă în regiunea Baia Mare
In iarna anului trecut, activita

tea sportivă din regiunea Baia 
Mare a înregistrat o serie de suc
cese. Pentru ca rezultatele din 
iarna aceasta să fie și mai bune, 
comitetul regional C.F.S., în colabo
rare cu comitetul regional U.T.M., 
și consiliul sindical regional, au 
elaborat un plan de măsuri privind 
asigurarea activității sportive în 
perioada de iarnă în regiunea Baia 
Mare.

O preocupare a tuturor organe
lor sportive este angrenarea unui 
număr cît mai mare de tineri în 
Spartachiada de iarnă a tineretului. 
Comisiile regionale și cele raio
nale de schi și patinaj vor lua 
măsuri de organizare a cît mai 
multor concursuri pe scară locală, 
între colectivele sportive și în ca
drul colectivelor sportive. La schi se 
vor organiza concursuri populare 
pe centre de raioane, punîndu-se 

iar în cinstea zilei de ,,8 Martie", 
comitetul raional C.F.S. Gh. Gheor
ghiu-Dej, va organiza pe plan ra
ional concursuri de gimnastică 
G.M-A-, volei, șah, tenis de masă, 
ș.a-, la care vor participa numai 
tinere sportive.

Pentru cei mai mici sportivi din 
raion, pionierii și școlarii, vor fi 
organizate concursuri speciale la 
sporturile de iarnă. întreceri la o 
serie de alte discipline sportive 
vor avea loc mai tîrzht, în primă
vară și în timpul verii.

Firește însă că cel mai impor
tant punct din calendarul sportiv 
pe anul 1956 îl constituie organi
zarea celei de a doua ediții a în
trecerii polisportive rezervată fete
lor și care va fi organ'zată în co
laborare ou comitetul raional U.T.M. 
Se vor desfășura întreceri la atle
tism, volei, handbal, natație, tir, 
gimnastică, tenis de masă, și șah. 
Cele din faza pe cerc sînt progra
mate pentru luna aprilie și vor lua 
sfîrșit odată cu etapa raională, 
din luna august.

Intîlniri importante mai sînt pre
văzute pentru iarna și primăvara 
anului viitor și la popice, handbal, 
baschet, oină, volei și ciclism.

Calendarul sportiv pe anul 1956 
al comitetului raional C.F.S.-Gh. 
Gheorghiu-Dej cuprinde numeroase 
competiții sportive rezervate mase
lor de tineret din instituții, între
prinderi și școli. Acest fapt se da- 
torește contribuției unui larg activ 
de specialiști, care la îrto-emirea 
calendarului aiu ținut cont de ex
periența anilor trecuți si au avut 
ca principal obiectiv asigurarea li
nei activități continue pentru mase 
cît mai mari de sportivi d!n raion.

accentul pe probele de fond. Sec
ția CFS a CSR. secțiunea de în- 
vâțămînt, consiliile regionale ale 
asociațiilor Recolta, Dinamo și Vo
ința, sprijinite de comisiile pe ra
mură de sport, vor îndruma și a- 
juta colectivele sportive să orga
nizeze concursuri de: box, lupte, 
șah, tenis de masă, popice, volei, 
baschit, schi și patinaj.

In perioada de iarnă se va in
sista și asupra pregătirii și exa
minării aspiranților GMA la nor
mele de schi, gimnastică, examen 
teoretic și crosuri.

Cu sprijinul organizațiilor de 
partid și U.T.M., cu ajutore! comi
tetelor executive și în colaborare 
cu secțiunile sfaturilor populare 
raionale și orășenești, comitetele 
raionale CFS, vor întocmi la rîn- 
dul lor planuri de acțiune în ve
derea realizării tuturor sarcinilor 
ce le stau în față.

Cum se pregătesc pentru iarnă 
sportivii din Timișoara și Arad

j tf'l hiar dacă iarna n-a începui atît de repede cum ne așteptam, 
,j chiar dacă ea ne-a acordat o mică... amînare, asta nu înseamnă 

că pregătirile care se fac pretutindeni pentru sezonul gheții și al
3 zăpezii au fost amînaie și ele. Dimpotrivă, oriunde mergi, constați 
| cu satisfacție că cei oare iubesc sportul se preocupă intens de orga- 
| nizarea activității in timpul lunilor de iarnă, atît pentru sporturile
4 specifice acestui anotimp, cît și pentru sporturile care se pot prac- 
4 tiza în sală. Inițiativele de care amintim sini destul de numeroase Și 
ț ele pun cu atît mai mult într-o lumină rea acele colective, acele con- 
< duceri de secții care consideră lunile de iarnă ca o adevărată va- 
! canță. Despre acest dublu aspect ne vom ocupa mai jos; sînt aspecte 
î pe care ni le-au oferit cîteva zile petrecute în două din marile centre 

X sportive ale țării: Arad și Timișoara.

SJ ă începem cu colectivele care 
se preocupă cu seriozitate de 

amenajarea unor baze sportive de 
iarnă. La Timișoara, atît colecti
vul Locomotiva Direcția regională 
«it și Metalul Tehmometa] au luat 
jtoate măsurile ca pe terenurile 
proprietatea lor să se amenajeze 
patinoare. Deși Timișoara nu are 
■prea multe zile cu ger adevărati 
totuși tovarășii din conducerea co- 

(lectivelor amintite sînt deciși să 
folosească fiecare’clipă de... frig 

pentru a asigura sportivilor din lo- 
icalitate posibilitatea să practice un 
spart util și plăcut. Printre cei care 
iau ocazia să facă antrenamente chiar 
iși pe timpul iernii în sportul pe 
■care și l-au ales sînt canotorii. Intr- 
adevăr, cu ajutorul baaufilor, ei pot 
•continua și în cursul lunilor îrigu- 
aroase ședințele de pregătire care le 
inențin o formă constantă pînă la re.

SPORTUL POPULAR
*■»

începerea activității în aer liber. 
Timișoara s-a îmbogățit în cursul 
anului 1952 cu un bac de mare ca
pacitate realizat de colectivul Lo
comotiva. Cît a folosit această 
bază sportivă canotajului timișo
rean o arată clar rezultatele obți
nute de sportivii acestui oraș în 
ccmpetiți&e ultimilor ani. Iată însă 
că acum canotorii vor avea încă 
o bază de iarnă: un bac de di
mensiuni mai reduse, realizat tot 
din inițiativa și grija colectivului 
Locomotiva. Și fiindcă sîntem la 
capitolul bacuri, este cazul să a- 
mințim și despre cel construit sub 
tribunele stadionului Flamura ro-> 
șîe dim Arad, o construcție de a- 
semepea bine realizată și deosebit 
de folositoare, dar care se pare că 
în ultima vreme a fost oarecum 
neglijată. Se impune aici o mal 
mare grijă din partea conducerii 
colectivului pentru curățenia și 
bffia a bacului, care, 

altfel, nu-și va îndeplini scopul 
pentru care a fost construit.

Cu mare însuîlețire îți vorbesc 
sportivii Aradului despre ini

țiativa, recent luată în orașul lor, 
pentru construirea unui bazin de 
înot, acoperit Acțiunea, deplin 
înțeleasă și sprijinită de organele 
centrale ale mișcării noastre de 
cultură fizică și sport, comportă 
însă și eforturi din partea organe
lor locale și a colectivelor ară- 
dane. Lucrările — începute deja 
— trebuie sprijinite de sportivii A- 
nadului care în cursul .lumilor de 
iarnă vor avea posibilitatea să 

v-

— Și cînd va cădea zăpada, intrarea asta va arăta cu totul 
altfel^

practice natația în cele mai bune 
condițiuni. Pe drept cuvînt ne spu
nea tov. Barbu, președintele co
mitetului regional CFS Arad, că: 
„un bazin de înot acoperit va ajuta 
cu siguranță la formarea de noi 
Hospodari (n.n.: înotătorul nostru 
fruntaș este din Arad) ai nata- 
liei..."

Mai trebuie să insistăm asupra 
importanței pe care o au sălile în 
organizarea unei temeinice activi
tăți în timpul iernii ? Firește că 
nu. La acest capitol însă, atît A- 
radul cît și Timișoara nu ne-au 
oferit date prea pozitive. Dimpotri
vă chiar. Astfel, sala SMTCF din 
Timișoara, cea mai mare sală de 
sport a orașului și singura în stare 
să găzduiască manifestații sportive 
de amploare, se prezintă într-o 
stere deplorabilă. Și situația acea

N J. -

sta durează de multă vreme. Cer- 
cetînd mai îndeaproape cauzele 
care fac ca Timișoara să rămînă 
mai departe fără o sală de sport 
corespunzătoare, neam convins că 
pînă aoum n-a existat o acțiune u- 
nitară a celor mai puternice colec
tive locale, îndrumate de comite
tul CFS, pentru amenajarea sălii. 
Lucrările nu sînt atît de cosTisrtoa- 
re. Geea ce lipsește este, repetăm, 
inițiativa și dorința de a contribui 
efectiv la creșterea calitativă a 
acelor ramuri de sport (volei, bas
chet, handbal, box etc.) cărora 
activitatea de sală le este absolut 
indispensabilă. Pentru Arad pro
blema este și mai acută, întrucît 
orașul nu posedă o sală de di
mensiunile celei de la Timișoara. 
Aci există însă problema folosirii 
sălilor de gimnastică cu maximum 
de randament pentru toate colecti
vele orașului.

Jf n încheiere, o problemă care 
~ tine tot de activitatea de <ar- 

nă. Este vorba de măsurile care 
trebuie luate pentru „iern-rea" în 
bune condițiuni a marilor baze 
sportive dim Timișoara și Arad In 
direcția aceasta, cele ce am văzui 
■atît l,a_ stadionul Flamura roșie 
Arad cît și la cel al Locomotivei 
Timișoara, ne-au dovedit că prea 
mult interes nu există nici într-un 
loc nici în altul. Semnalăm cu 
toată seriozitatea pericolul de de
gradare a acestor două frumoase 
stadioane.

Din rîndurilî de mai sus se ve
de că a munci pentru o bună acti
vitate în timpul iernii înseamnă, în 
primul rînd, organizarea secțiilor 
de sporturi de iarnă dar, în același 
timp, grijă pentru activitatea de 
sală șf pentru bazele sportive.

EF. lONESBU



Printre studenții Institutului de Cultura Fizica
Alături de toți oamenii mun

cii, studenții Institutului de Cul
tură Fizică din București se pre
gătesc să întîmpine prin noi rea
lizări, cel de al 11-lea Congres a: 
Partidului Muncitoresc Romin.

O primă realizare, cu care se 
mândrește pe drept cuvînt, Consiliul 
Științific al Institutului este par
ticiparea masivă a studenților, la 
toate formele procesului de învăță- 
mint. Zilele acestea, frecvența stu
denților din Institut a atins citra 
de 98 la

Faptul 
realizare, 
bine, să

Se povestește 
zece sau cincisorezece ani au năvă
lit intr-o clasă, în timpul unei ore 
de curs, doi „mușchetari", echi
pați de scrimă. Gu spadele în
tinse și-au continuat în clasă du
elul, sărind, în focul luptei, peste 
bănci, peste mese; au ieșit apoi, 
abia într-un tirziu, din clasă, ur
mați în alai de toți studenții -de 
la curs, care uitaseră, din cauza 
luptei de bietul profesor. Acesta 
părăsit, în clasa goală la catedră, 
nu-și mai venea în fire, înspăi- 
mîntat de asemenea „năravuri”...

Sau, se mai povestește cum, altă 
dată, alt profesor, venind să pre
dea lecția unor studenți din anul 
IV. a găsit iar clasa goală și ca 
singur auditor cuminte, doar sche
letul, piesa de muzeu de la ana
tomie, învețmîntat însă solemn 
pentru această împrejurare, cu pal
ton și pălărie...

Au dispărut de mult asemenea 
năravuri. Frecvența studenților a 
continuat mereu să crească în ul
timii am. I.C.F.-ul a realizat, intr- 
adevăr, un trumos salt calitativ 
datorită în bună măsură muncii 
educative destașurată de profesorii 
șl studenții comuniști, precum șt 
sprijinului activ al organizației 
U.T.M. Dar mai există în I.C.F. 
și alte realizări: mulți studenți ai 
institutului activează intens în co
lectivul sportiv (președinte: asis
tentul Ni col io Nicoară de la ca
tedra de atletism). Acest colectiv, 
cu 14 secții și un lot de sportivi 
mai numeros decît cel al unei a- 
sociații, ridică și educă continuu 
elementele tinere și talentate. Pe 
urmele unor sportivi ca ..Alexan
dru Merică, sau Petre Zîmbireștea-

suta.
constituie, intr-adevăr,
Ca s-o înțelegem m 

privim puțin trecutul...
că, acum vreo

O oră practică de curs la I.C.F.

Iși va păstra Dinamo titlul 
de campioană la baschet?

Buc1. Dinamo
2 C.C.A.
3. Știința I.C.F.
4. Prog.Tg. Mureș
5. Dinamo oradea
c. Construct. Cluj
7 Loc. P.T.T. Buc. 21

21
21

21 17
21 17
21 16
21 14

4 1337: 97i 33
4
5
7

21 11 10
21 11

9
9
9

8. Frag. F.B. Buc.
9. Știința Timiș.

10. Progresul
Or. Stalin

11. Din. Tg. Mureș
12. știința Iași

1470:1111 38 
1271:1160 37 
1315:1194 35 
1243:1237 32

13 1227:1237 
12 1172:1235 
12 1173:1283 
12 1076:1239

32
30
30
30

21
21
21

8 13 1164:1230 27
3 18 1163:1372 24
2 19 1699:1459 23

nu care au activat anii trecuți în 
calitate de studenți, în cadrul aces
tui colectiv, încearcă azi să se ri
dice studenții Paul ion, Ion Voro- 
vend, Ion Wittman și s-a ridicat, 
de asemenea, cunoscuta gimnastă 
hiena Leuștean...

De altminteri, sub îndrumarea 
colectivului sportiv sînt în cu>rs de 
desfășurare o serie de competiții 
de volei, baschet, atletism, care 
vor desemna curînd pe cîștigătorii 

.Concurs ui 
Congres

Jocurile de volei Jiu Capitală
Azi și i'mine continuă ui sala 

Locomotiva- Qiuiești din Capitală, 
întrecerile d& volei organizate de 
asociația Progresul în cinstea ce
lui de al Il-lea Congres al P.M.R. 
și în cinsțea zilei de 30 • Decem
brie.- -In cadrul etapei diij această 
săptămînă' sînt programate urmă
toarele țotilr.iri: azi (de la ora 
(16,30) : Voii'țn—Constructorul
(fem.), Locomotiva Gara c'e Nord 
— Progresul F.B. (fem.), Voința 
-— Dinamo (mase-) ; mîine (de la 
ora 9) : Locomotiva MCF—Pro
gresul (fem.), Minerul—Progresul 
CSP (mase.) Metalul—Progresul 
ITB (mase.), Știința—Locomotiva 
(mase.). Cea mai importantă par 
udă este cea dintre fruntașele cla
samentului, Locomotiva și Progre
sul, formații care s-au dovedit cele 
mai bir.e pregătite. Victoria în 
această partidă are un rol hoțărî- 
tor în stabilirea clasamentului fi'

competiției intitulată „i 
cinstea celui de al U-lea 
P.M.R.”

...Viața în aer liber, ca 
petițiile de tot felul, nu-i .... 
dică’ însă pe studenții Institutului 
de cultură Fizică să desfășoare și 
o intensă activitate științifică, 
creatoare.

In avizierele de lingă sălile de 
curs și catedre puteți citi nenu
mărate anunțuri in acest sens.

Vineri, ora 16, în sala 11, re
ferat despre: „Indicii fiziologici, 
ca bază de apreciere a gradului 
de antrenament”, Referent Moțet 
D. din anul IV— sau :

„Este pusă în planul de lucru, 
următoarea lucrare de an: „Ca
racterele tehnice și metodice afe 
gimnasticii de reeducare neuromo- 
torie"... Conducător al lucrară, 
preparator dr. Ioana Vilcu...”

Profesorul Florian Ulmeanu, de 
pildă, le împărtășește continuu noi 
cunoștințe legate în largă măsură 
de cercetările efectuate în calitatea 
șa de președinte al secției de me
dicină a culturii fizice din Socie
tatea Științelor Medicale...

lot astfel, studenții vor avea pri
lejul să cunoască, în curînd, o co
municare a lectorului Nicolae Bă a- 
șu despre SpartaclUada de la Praga. 
Adina Stroescu, șeta catedrei de 
gimnastică, pregătește un referat 
despre „Hotărir.le celui de al o4-lea 
Congres al Federației Internaționa
le de Gimnastică, la care referenta 
a participat și care a avut loc. în 
această toamnă la Paris', 
ferențiaru! dr. Adrian Ion; 
cent înapoiat din R. D. 
mană, scrie un a'riicol desore 
lele medico-sportiHre de la Weithar”, 
articol care desigur, 1? va servi stu
denților, în largă măsură pentru 
studiu și documentare.

Dar, în afară de activitatea știin
țifică, studenții de La I.C.F. au de 
asemenea interesante preocupări ex- 
trașcolare De pildă, unii din el 
sînt preocupați de muzică... Dc cu
rînd, a avut loc la Căminul de bă
ieți, sub îndrumarea asistentului 
Teohari Bozianu, o frumoasă audi-

și eoni’ 
iirpie-

iar con- 
rscu, re-

Ger-
„Zi-

ție de muzică clasică, la care au 
participat peste 100 de auditori- 
Mulți studenți urmează un curs de 
orientare turistică. Mai toți se pre
gătesc. intens pentru schi. De alt
minteri, se apropie un eveniment 
însemnat în viața studenților de la 
I.C.F.: cursurile de schi. „Bobocii” 
pleacă probabil la Poiana Stalin, 
iar „avansații” tocmai sus în nor
dul țării la Borșa. Făcînd sport 
și ijlecindu-se totuși mereu, peste 
carte, disciplinați și atenți, stu
denții de la I.C.F. devin în fie
care zi, oameni din ce în ce mai 
pregătiți în specialitatea lor.

Ei întîmpiină cel deal Il-lea Con
gres al P.M.R. adueîndu-i prinos 
nu numai realizările recente și dra
gostea de carte, ci, înainte de toate, 
întreg entuziasmul tinereții lor și 
bucuria, nestăvilita bucurie de a 
trăi...

Așa arată acum, înaintea ultimei 
etape, clasamentul campionatului re
publican masculin de baschet, iar cei 
al întrecerii echipelor feminine ast
fel >

1. Știința I.C.F. 17 17 0 972: 612 34
2. Construe. Buc. 17 14 3 972: 665 31

3. Loc. C.F.R. Buc,. 17 13 4 1011: 685 3g
4. Știința Cluj 17 9 8 792: 712 26
5. Prog. Oradea 17 9 8 995: 848 26
6, Prog. Tg. Mureș 17 8 9 706: 755 25
7. știința

înv Buc. 17 8 9 852: 945 25
8. FI. roșie Oradea 17 4 13 650: 961 21
9. FI. r. Tg. Mureș 17 3 14 695: 911 20

10, Prog. Arad. 17 6 W £04:1665 17

IRINA MARIN

In acest clasament ordinea echi
pelor va fi, după toate probabili
tățile, aceeași și în urma jocurilor 
de mîine (Știința I.C.F.-Știința 
Cluj, Locomotiva C.F.R.-F1. roșie 
Tg. Mureș și Știința Invățămînt- 
Fl. roșie Oradea la București, Pro
gresul Tg. Mureș-Progresul Arad 
și Progresul Oradea-Constructorul 
Buc. în țară).

Afirmația este în ori-ce caz e-

xactă în ceea ce o privește pe- 
Știința I.C.F., care nu mai poate- 
fi „detronată”.

Dintre meciurile masculine (Di
namo — C.C.A. și Locomotiva 
P.T.T. — Progresul F.B. la Bucu
rești, Dinamo Tg. Mureș — Ști
ința I.C.F., Progresul Or. Stalin — 
Progresul Tg. Mureș, Știința Timi- 
Șova — Construe torul Cluj șF 
Știința Iași — Dinamo Oradea 
tn țară), cele mai importante sînt: 
— așa cum arată de altfel și cla->- 
samentul — primele două: Dinamo 
și C.C.A. luptă pentru titlu — lai-- 
care celelalte nu mai pot năzui, —- 
Locomotiva P.T.T. și Progresul* 
F. B. pentru a scăpa de retrograda
re, ceea ce Știința Iași se pare că 
mt mai poate evita.

Previziuni? Da, se pot face. îna
inte de toate, că fără doar și poate- 
sala Floreasca va găzdui mîine; 
„un program tare”, iar apoi că' 
meciurile vor da loc unor specta
cole la fel de valoroase ca și miza 
pentru care se întrec echipele.

Pronosticuri? Asta e ceva mai 
greu. Dar nu și imposibil. Pentru- 
că, privind prin prisma comportă-» 
rii din ultima vreme, posibilități 
mai mari de a învinge par a avea.* 
Dinamo și Locomotiva P.T.T. Dar- 
și la baschet balonul e rotund. 
Iată de ce răspunsul exact la cele 
două întrebări nu-1 vom putea pru 
mi decît mîine după-amiază, în 
sala Floreasca.

Pe bucureștenii amatori de bas-; 
chet de bună calitate îi sfătuim să1 
nu absenteze.

C.C.A. a învins la box 
Progresul + FI. roșie

Cu cîteva săptămînl în urmă am 
primit la redacție o sezisare în le
gătură cu slaba organizare a urnei 
gale de box ce a avut loc la Cons
tanța. Astfel, nu s-a cunoscut pînă 
in ziua începerii competiției com
ponența comisiei de arbitraj, foile 
de arbitraj au fost înlocuite cu 
bucățele de hîrtie, iar 17 din cei 24 
boxeri nu au făcut vizita medicală. 
Sezisat de noi, comitetul regional 
CFS Constanța ne răspunde: „Cele 
semnalate corespund realității și ele 
se datoresc superficialității cu. care 
a muncit comisia noastră regional;: 
de box. Pentru a se evita repetarea 
unor astfel de lucruri în viitor, 
comitetul nostru a trecut la reor
ganizarea acestei comisii a cărui 
activitate își propune s-o îndrume 
și s-o controleze îndeaproape.

★
Din Călărași re-a fost adus la cu

noștință faptul că președintele corni', 
tetului raional CFS. A. Angelescu, 
ar fi prezentat la faza pe regiune 
la oină din acest an o echipă care 
nu a luat parte la întrecerile din

cadrul campionatului raional. La 
sezisarea noastră comitetul regional 
O.F.S. București a pornit o anchetă 
și a stabilit că cele semna'ate 
corespund adevărului: președintele 
Angelescu s-a făcut vinovat de 
i!n,ducerea în eroare a organelor 
superioare prim prezentarea unui 
clasament fictiv și a unei echipe care 
rnu cucerise oficial titlul de campi
oană raională. Pentru aceste aba
teri cel criticat a fost mutat disci
plinar la un alt raion.

*
Activitatea secției de lupte din 

colectivul Progresul Sighet se 
desfășura pînă nu de mult anevo
ios și aceasta datorită umor greu
tăți ca: lipsa unui antrenor și 
proasta stare a sălii de sport.

La sezisarea noastră, consiliul 
central al asociației Progresul ne 
face cunoscut că s-au luat măsuri 
pentru ca acest, colectiv să poată 
avea un antrenor salariat de. aso
ciație și să se repare după primirea 
devizului sala de gimnastică care 
se află în propriețateaa colectivului.

Cîmpinenii au luat cu asalt joi 
scara sala cinematografului Mun
citoresc, unde pentru prima oară 
în „istoria” acestui orășel, încruci-' 
șau mănușile cîțiva dintre cei mai 
buni boxeri ai țării noastre. Șî este 
meritul pugiliștilor din echipele 
C.C.A. și combinata Progresul + 
Flamura roșie de a nu fi înșelat aș
teptările numeroșilor iubitori de 
box din Cîmpina ! Intr-adevăr, de 
la un capăt la altul al reuniunii, 

. meciurile au fost disputate cu o 
rară înverșunare, furnizînd faze 
palpitante și uneori de foarte bună 
calitate.

Meciul de categorie muscă n-a 
durat nici două minute. Un cro
șeu de dreapta al lui Mircea Do- 
brescu (C.C.A.) se oprește în băr
bia tînărului său adversar, Valentin 
Mahu (P4-F1. r.) Urmează o rafală 
la corp, Mahu cade și e numărat, 
iar antrenorul Lucian Popescu, se- 
zisînd just inegalitatea de forțe, a- 
runcă prosopul, consfințind victoria 
prin abandon a lui Mircea Do- 
bresett. In limitele categoriei cocoș 
s-au întîlnit Nicolae Mîndreantt 
(C.C.A.) și tînărul Martin Farkaș 
(P-j-Fl. r.) încă din primele se
cunde, lupta a fost neașteptat de 
dîrzâ, Faroaș remarcîindu-se prin 
numeroasele directe și jocul de 
picioare. Mîndreanu caută lupta de 
aproape, dar Farkaș îl ține la 
distanță. Acesta din urmă a recurs 
însă de prea multe ori la obstruc
ții, primind pentru aceasta două 
avertismente. Juriul s-a orientat 
just, acordînd o decizie de egali
tate. La categoria pană Dumitru 
Prunoiu (P-ț-Fl.r.) a servit o re
plică foarte viguroasă campionului

republican Emil Ciștnaș (C.CA.). 
Calm și atent, pistonînd mereu 
cu directe de stî-nga, Pru
noiu cîștigă prima repriză. Lup
ta e.ste vie în minutele urmă
toare, însă Prunoiu stăbește 
treptat- ritmul. In ultrnrete trei 
minute, Cișmaș domină clar, pla- 
sînd multe croșeuri. Decizia a fost 
de egalitate, dar, după părerea 
noastră, Cișmaș avea un ușor a- 
vantaj..

Și iată-ne la 
tat: Gheorghe 
Luca Romano 
repriză începe 
prelungit. Cei 
„breșe” pentru

meciul mult aștep- 
Fiat (C.C.A.) —
(P-ț-Fl. r.). Prima 
printr-un „studiu" 

doi pugiliști caută 
„__ r atac. Fiat tt sur
prinde pe Romano cu cîteva „secii” 
rapide și termină repriza cu un 
mic avantaj. Repriza următoare 
este egală. Fiat se dovedește mai 
activ la început, dar Romano își 
revine spre sfîrșit, reușind, prin 
cîteva lovituri laterale, să refacă 
din teren. Ultima repriză decurge 
într-un ritm infernal. Se schimbă 
lovituri puternice și variate. Luca 
Romano izbutește să plaseze nume
roase upercuturi și croșeuri puter
nice. Deși Luca Romano termină 
mai bine meciul, decizia de egali
tate pronunțată de juriu este echi
tabilă. La categoria ușoară după 
o partidă presărată cu muite ne- 
regularități, judecătorii au acordat 
o nejustă victorie la puncte în fa
voarea lui Maximilian Biedl (P+ 
FI. r.), nedreptățindu-1 pe Dumitru 
Adam (C.C.A.). In limitele catego
riei semimijlocie, Radu Bojic (P-ț- 
Fî. r.), reușind o.„serie” de puter
nice lovituri la corp în repriza a 
doua, a obținut victoria prin k.o.

tehnic în fața lui Virgil Mitrache 
(C.C.A.). La categoria mijlocie 
ușoară, Șerbu Neacșu (C.C.A.) a 
dispus prin descalificare în repri
za a treia de Dumitru Negrea (P-ț- 
Fl. r.).

Experimentații pugiliști Vasile 
Tiță (C.C.A.) și Albert Blank (P-|- 
Fl. r.) s-au întîlnit apoi într-o pa
sionantă și dramatică dispută. In 
prima repriză, Blank a trecut prin 
momente^ grele, Tiță asaltîndu-1 cu 
insistență. Tiță a reușit două puter
nice croșeuri la figură. Urmează 
cîteva lovituri puternice la corp și 
arbitrul I. Firu e nevoit să inter
vină pentru a-1 număra pe Blank ’ 
care era serios zdruncinat. Tiță 
nu mai arată aceeași insistență șt 
în repriza a dona, nermițîndu-i lui 
Blank să-și revină. Dovedind o ad
mirabilă voință, Blank pornește un. 
atac năprasnic în ultima parte a 
meciului și reușește să-l pună în 
serioasă dificultate pe Tiță, mai 
ales prin puternicele „serii" la 
corp. Avantajul luat de Tiță în pri
ma repriză s-a dovedit însă decisiv 
și el a fost pe drept cuvînt decla
rat învingător la puncte. La cate
goria semigrea, Valeriu Galeș * 
(C.C.A.), bucurîrrdu-se de „binevo
itorul” concurs al arbitrului Iliescu. 
(Ploești), care a oprit fără temei! 
meciul în repriza a doua, a fost 
declarat învingător prin descalifi
carea lui Octavian Cioloca (P-ț- 
Fl. r.). In limitele categoriei grea, 
Gheorghe Negrea (C.C.A.) a cuce
rit o confortabilă victorie la puncte 
asupra lui Bătrînu Tănase (P-ț-FL 
roșie).

MARIUS GODEANU 
G. MIHALACHE

PENTRU SEZONUL DE
Temperatura din ce în ce mai 

scăzută anunță apropiata deschi
dere a sezonului de patiinaj. In 
vederea noiului sezon, colectivele 
sportive și comisiile orășenești de 
patinaj artistic și de viteză din 
întreaga țară au făcut o serie de 
pregătiri menite să contribuie la o 
mai bună activitate, de antrena
ment și competițională, a tineretu
lui din această ramură de sport.

Orașul Cluj este un centru bine 
cunoscut pentru numărul și valoa
rea patinatorilor caire activează 
aci. Ținînd seama tocmai de acest 
fapt și mai ales de posibilitățile 
mari pe care le are acest oraș 
pentru o și mai bogată activitate, 
comisia orășenească de specialitate 
a luat o serie de hotărîri pe care 
credem că ar fi bine să le adu-

cem la cunoștința tuturor celor 
interesați, ca sugestii pentru mă
surile pe care, 
trebui să le ia.

1. Asigurarea 
mai bure (prin 
ziția sportivilor

la rtndul lor, ar

unor condiții cit 
punerea la dispo- 
a cft mai multor 

patinoare) de antrenament și con
curs. 2. Unificarea metodelor de 
antrenament, ca urmare a consul
tării tuturor antrenorilor din loca
litate. 3. Intensificarea legăturilor 
cu sportivii din. raion și îndruma
rea acestora cu ajutorul unor de
legați trimiși special de comisie. 
4. Organizarea unor demonstrații 
de patinaj artistic și de viteză în 
raionul Gluj. 5. Colaborarea cît 
mai strînsă cu colectivele sportive 
din localitate în ce privește recru
tarea și instrițirea de noi cadre în

PATINAJ
patinaj. 6. Instituirea unui centnffl 

de antrenament pentru fruntașii în 
patinaj. 7. Organizarea unor con
cursuri interșcolare la patinaj ar-- 
tistic și de viteză. 8. Organizarea 
unor cursuri de reîmprospătare a 
cunoștințelor pentru arbitri și atu 
trenori.

De altfel, o activitate frumoasă 
este dusă și de sportivii din loca
litate, care au început pregătirile 
în vederea noului . sezon î’că dei 
acum cîteva luni în urmă. ,;’te 
vorba 'de Ovidiu Lungu, V. Boldiș, 
M. Simu, Titus Sarea. St. Karo, 
dr. Sabin, Magda i'azekaș. fosefi- 
na Peter, Marfa Grete de la Știin
ța și Doina Matei de la Progresul.
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Wor Ciocîltea conduce 
In clasamentul campionatului

republican de șah
^.'Campionatul republican de șah 
se apropie de sfîrșit, continuînd să 
Hase deschisă problema liderului..,,

După 14 runde, o nouă schirnă 
bare în fruntea clasamentului. Fi- 
șTialiștij au de data aceasta ca lider 
ipe fostul campion Victor Ciocîltea, 
clar menținerea acestuia la jumă- 
jtate de punct de următorii clasați 
feste problematică, deoarece el poa- 
rte fi egalat de Haifa care are 
•avantaj în întrerupta Sa cu Troian 
pescu, rămasă neternjinată din 
runda a „14-a. „Plutonul'* diri.ffîă 
Bncepe să se resfire, totuși 
aele au rămas foarte ntf'ci ș. 
feare dintre fruntași, care va reuși 
Sta rundele următoare o „serie" de 
griatoni, poate deveni campion, 
k In runda a 14-a, de miercuri, 
a-au înregistrat din nou surprize, 
©alanel a pierdut la ultimul cla
cat, Breazu, iar Ghițescu a fost 
învins de Costea, duipă ce se avîn- 
țtase intr-un atac mult prea teme
rar. Tot în categoria surprizelor in- 
itra și partida HaJic-Troianescu, în 
care după cum am spus, campio- 
țnuil are o situație grea, mai exact 

'*a«e-2n 1PinHs-. Partida aceas
ta n-a fost reluată ieri, Troianescu , 
ilitiid bolnav. Un pronostic nu este 
gotuși ușor de dat, pe tablă‘mai 
gund prezente damele, ceei.ce dă 
iui Irojanescu oarecare* șanse de 
lemiză.

tan- 
ori-

Maestrul Ciocîltea pare a fi acum 
#in pretendent foarte serios la titliu. 
?nai ales după partida foarte 
gmnă pe care a .jucat-o împotriva 
«ui Cretulescu șj pe care o redăm 
an întregime mai jos.
_ Cu succes și-a terminat și Rei- 

e5 P31’!*'*3 din runda 14-a, folo- 
«ind însă o greșală gravă a lui 
•Seimeanu.
_ „Alte rezultate din această run- 
da: Samarian-Rădulescu >/2—'/2, 
'Urseanu-R. Alexandrescu 1—0, Voi- 
«ulescu-G Alexandrescu 'h—'H, 
■Gunsberger-Rusenescu 1—0, I. Sza- 
bo-Drimer 1-0.
„întreruptele din runda preceden

ta, reluate ieri dimineață, s-au sol
dat cu rezultate normale. Halic 
-și-a valorificat destul de ușor a- 
vantajul de pioni în finalul de tur
nuri cu Breazu, cîștigînd la mu
tarea 60. Reicher a mai făcut două 
mutări în partida cu Voiculescu 
după care a cedat- Troianescu se 

• convinsese prin analiză că este 
P’erdut la Seimeanu și a cedat 

ifără joc și tot așa a procedat Ra
dulescu în întrerupta sa cu Ruse- 

mescu. Ca de obicei, o lungă re- 
șzistență a opus G. Alexandrescu 
în întrerupta cu 1. Szabo. Acesta 

•o reușit abia La mutarea 79-a să-și 
•concretizeze avantajul de poziție 
-«vut la întreruperea partidei.

După 14 runde, clasamentul este 
următorul: Ciocîltea 9, Reicher, 

'Gunsberger și I. Szabo 8'/2', Halic 
-ți Troianescu 8 (1), Bălanei, Ghi- 
'tcscu și G. Alexandrescu 8, Costea 
-Ș* Rădulescu 7'/2, Crețulescu 6'/2, 
"Voiculescu, Drimer și Samarian 6, 
:Seimeanu 5’/2, Urseanu și R- Ale
xandrescu 5, Rusenescu 4'/2‘, Brea- 

-zu 4.

APARAREA SICILIANA

Alb: V. Ciocîltea
Negru: E- Crețulescu

l.elcb 2,Cf3 Cc6 3.d4 c:d4 4.C:d4 
iCf6 5.Cc3 d6 6.Nc4 (Varianta a- 
■ ceasta a fost introdusă în praoti- 
ica turneelor de maestrul sovietic 
iSozin) 6...e6 7.0-0 a6 8.Nb3 Nd7!? 
«(Mai bine 8...Ne7 sau 8...Dc7) 
:9.Ne3 b5 10.f4 b4 ll.Ca4 Ne7 
((Luarea pionului ar pune pe ne
gru în fața unor probleme seri
oase: ll...C:e4 12.f5 e5 13.Ce6! f:e 
Î14.f:e Nc8 15.Dd5) 12-f5 e5 13.Ce6 
:f:e6 14.f:e6 0—0 (14...Nc8 15-NfG) 
• I5.e:d7+Rh8 16. Nd5 Dc7 17.c3! 
•;*l~b8 (La 17...b:c albul obține avan- 
:taj cu 18-Tol) 18c:b4 C:b4 19.Ne6 
i'C:d7 2O.Tcl Db7 21.a3 T:f 1 + (La 
•^l...D:e4 Tel!) 22.D:fl Cf8 23.Nc4 
>(23.Nb3 Cd3!) 23...D:e4 24.Na7
'iTb7 25-Cc3 (Nu cîștiga mutarea 
••aparent puternică 25Df71? d5!
!26.Tfl h6) 25... Dg6 26-a:b4 T:a7 
;27-Cd5 Dg5 28.Tal g6 29.b5 (Acum 
icîștiga însă și 29Df7!) 29...Rg7
;.30.b:a6 Dd2? (Grăbește sfîrșitul) 
31.C:e7 și negrul calează, deoarece 
(pionul „a“ înaintează irezistibil.

Voința Tg. Mureș și Dinamo 
în categoria 

ÎJLă sfîrșitul săptămînii trecute 
!S;âu desfășurat la București meciu- 
iriie de baraj Dinamo Baia AJare— 
Constructorul București și V°’nta 
♦țg. Mureș — Progresul Oradea. 
D.inamo a învins cu 5—3, iar Vo-~ ——
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Exerciții pentru dezvoltarea musculaturii posterioare a coapsei
Dintre mijloacele folosite în 

dobîndirea și ridicarea gradului de 
antrenament, ta dezvoltarea cali
tăților fizice necesare fiecărei ra
muri de sport ,un rol important 
îl au exercițiile speciale.

Cele ce urmează au drept scop 
să scoată în relief și să analizeze 
sumar un gen de asemenea exerci
ții în parte cunoscute, dar negli
jate la noi, care au un mare efect 
în randamentul alergării. Este 
vorba de exercițiile pentru dezvol
tarea musculaturii posterioare a 
Coapsei. Prevăzute în mod expres 
de către antrenorii sovietici în lu
crările de specialitate, ca și în 
planurile de antrenament — ca 
specifice alergătorilor de viteză 
sau săritorilor de lungime și 
triplu — le întîlnim de asemene., 
în conținutul antrenamentelor al
tor sportivi, fie că practică cele
lalte genuri de probe atletice, fie 
că ei sînt fotbaliști .bascbetbaliști 
sau practicanți ai altor discipline 
bazate pe alergare și săritură.

Care sînt considerațiile pentru 
care trebuie acordată atîta impor
tanță acestor exerciții?

In primul rînd, activitatea sufi
cientă a musculaturii posterioare 
a coapsei previne apariția întinde
rilor musculare și a clacajelor, a- 
ceste accidente pe cît de supără
toare pe atît de grave — care pot 
d.uce pînă la scoaterea unui sportiv 
din activitatea de performanță.

Dar, în afară de acest aspect (de 
fapt, cunoscut la noi) mai trebuie 
scos în relief faptul că o bună 
pregătire a musculaturii posterioa
re a coapsei îmbunătățește simți
tor posibilitatea de a efectua co
rect tehnica alergării, a startului, 
a desprinderii din săritură etc. (nu 
este vorba numai de atletism, ci și 
de situații ivite ta cadrul altor 
sporturi sau jocuri sportive).

De asemenea, activarea muscu
laturii posterioare a coapsei are o 
influență deosebită asupra randa

mentului mușchilor antagoniști — 
anteriorii coapsei — mult mai soli
citați în alergări.

De altfel, este suficient să ob
servăm conformația coapsei, bună
oară a unor fotbaliști, care au mult 
mai slab dezvoltată musculatura 
posterioară a coapsei față de cea 
anterioară — aproape ca la spor
tivii începători. Să observăm, de 
asemenea, un sprinter, alergător de 
garduri sau săritor la lungime și 
triplu de valoare (și acest lucru 
l-am verificat îndeosebi la ulti
mele campionate internaționale de 
atletism pentru a-mi da seama că 
sportivii aceștia — între altele — 
au și o voluminoasa musculatură

a regiunii posterioare a coapsei, de 
exemplu Futerer, Ignatiev, Kono
valov, L. Scerbakov, Savel).

Toate aceste aspecte foarte im
portante, cred că trebuie să for
meze obiectul unei serioase preo
cupări pentru cercetări științifice.

Totuși, de Importanța folosirii 
exercițiilor de acest gen nu sînt 
convinși încă antrenorii și sportivii 
noștri, care, fie că Ie neglijează 
complet, fie că le efectuează spo
radic și în număr cu totul neîndes-

tulător, astfel că acestea nu-și pot 
aduce aportul lor la creșterea per
formanțelor.

Să încercăm să facem o enume
rare a celor mai uzitate dintre a- 
ceste exerciții, sugerînd antrenori
lor ideea de a le alege, aplica și 
doza în mod creator, în funcție de 
specificul ramurei sportive, de ele
mentele care lucrează etc. Bineîn
țeles că se pot 
meroase forme 
xerciții:

— Alergarea 
alternativă a șezutei

(Se execută timp de 1

găsi și aplica nu- 
noi ale acestor e-

ușoara cu lovirea 
cu cîte un 

călcîi (Se execută timp de 1—2 
minute și acestea de 2—3 ori în 
decursul încălzirii). De reținut, 
însă, că abuzul acestei forme de 
alergare, îndeosebi la începători, 
poate denatura deprinderea unei 
alergări corecte. De aceea le vom 
intercala și cu alte forme de aler
gare, de pildă sărituri din ce în ce 
mai înalte cu bălaia pe ambele pi
cioare lovind de asemenea șezuta 
cu călcîiele (6—10 sărituri).

— Un alt exercițiu constă din 
prinderea mingii medicinale între 
călcîie și aruncarea ei prin înapoi 
cît mai sus (6—10 sărituri).

— Cu ajutorul unui tovarăș se 
poate executa un exercițiu din po
ziția culcat: îndoirea picioarelor 
din genunchi, în timp ce un tova
răș opune rezistență, asa cum se 
arată in figura nr. 1 ; lăsarea pi
cioarelor în jos se va face fără 
rezistență (10—12 îndoiri cu fie
care picior).

— Tot cu ajutorul unui tovarăș, 
din poziția pe spate culcat, cu ge
nunchii îndoiți și cu gambele la 
orizontală, ca în figura nr. 2, unul 
din sportivi rezistă la împingerea 
în tălpi. La reluare se efectuează 
aceeași mișcare, rezistînd celălalt 
la împingere.

N. G. Ozolin și Vasiliev reco
mandă în lucrarea „Atletism" ur
mătoarele exerciții:

— Stînd pe un picior, sgîriind 
solul cu cuiele pantofului, piciorul 
se mișcă înapoi întins; același e- 
xercițiu se poate executa și din 
poziția culcat. Atletul (sportivul) 
se sprijină cu călcîiul unui picior

pe un obiect situat mai sus.
Un alt exercițiu foarte eficace 

este cel cunoscut printre atleții 
noștri fruntași ca „exercițiul lui 
Karakulov" — deoarece renumitul 
sprinter și antrenor sovietic împăr- 
tășindu-1 sprinterilor noștri îl con
sideră că este în cea mai mare le
gătură cu îmbunătățirea valorică 
a alergării. Exercițiul se efectuează 
pe o saltea sau pe iarbă, din pozi
ția în genunchi și, în timp ce un 
alt tovarăș asigură imobilitatea cu 
sprijin fix pe călcîie (ca în figura 
nr. 3), sportivul trebuie să se lase 
încet în față, pînă atinge salteaua 
cu fața. Mîinile stau la spate, 
coapsele și trunchiul în prelungire 
în iinie dreaptă. Revenirea se va 
face liber. De cea mai mare im
portanță trebuie considerat faptul 
că numărul de repetări ale acestui 
exercițiu, poate constitui pentru 
fiecare sportiv o foarte bună probă 
de control a forței musculaturii 
posterioai e a coapselor.

Alungirea și îmbunătățirea elas
ticității musculaturii posterioare a 
coapselor se obțin prin includerea 
următoarelor genuri de exerciții:

— îndoiri înainte, gradate, de 
trunchi, cît mai simple (cu condi- 
+ia ca genunchii să fie întinși). în
doirile de trunchi au foarte mare 
eficacitate dacă se execută cu pi
cioarele încrucișate, așa cum se a- 

(cu observația ,, 
din spate este zz '"«lilii»'’111 
decît cel din << ,^ă nu
alternativ po- )) «hop», pînă n-aî 

sărit șanțul" :

PAHONȚU 
Flacăra 
Ploești

Vorbe înțelepte 
la sfîrsitul 

campionatului

cioarele încrucișate, 
rată în figura nr. 4 
că deoarece piciorul 
solicitat mai mult 
față, se va schimba 
ziția picioarelor).

Un alt exercițiu se poate exe
cuta la spalier în fața căruia stînd 
la o distanță oarecare, se sprijină 
cîte un picior la orizontală sau 
ceva mai sus și se execută 3—4 
îndoiri de trunchi.

O bună alungire și elasticitate a 
musculaturii posterioare a coapsei 
se realizează, de asemenea, din 
poziția șezînd prin îndoirea trun
chiului înainte, executînd tensiuni 
cu control asupra întinderii genun
chilor, în timp ce un tovarăș a- 
pasă pe spate, în jos, înapoi (fi
gura nr. 5).

★
In folosirea tuturor acestor exer

ciții enumerate mai sus trebuie ți
nut seama de o serie de factori 
dintre care, în primul rînd, alege
rea și justa dozare a lor in func
ție de gradul de dezvoltare gene
rală. de foiță și de dezvoltarea 
fiecărui picior.

De asemenea, aceste exerciții 
vor avea un efect salutar dacă se 
asigură una din "condițiile esen
țiale în educația fizică — conti
nuitatea. Aplicarea lor se reco
mandă îndeosebi în perioada pre
gătitoare, dar trebuie continuate 
și în perioada competițională, bine
înțeles, într-o măsură mică. Ele 
pot fi introduse în programul 
sportivilor, atît la încălzirea dina
intea fiecărui antrenament sau • 
concurs, cît și în înviorarea zil
nică. Spre sfîrșitul perioadei com- 
petiționale sau după competiții, în 
care s-a alergat mult, se vor efec
tua mai ales exercițiile pentru îm
bunătățirea elasticității muscula
turii posterioare.

Aceste exerciții sînt necesare a- 
tît sportivilor începători, cît șt 
celor cu clasificare superioară. Fo
losirea lor judicioasă, alături de 
celelalte mijloace, va avea cu si
guranță efecte pozitive în îmbu
nătățirea uneia din calitățile de 
bază, rămasă în urmă la noi: vi
teza în alergare și — deci — în 
îmbunătățirea performanțelor spor
tive.

Prof. BARUCH ELIAS

ACTIVITATEA LA NATAȚIE
Joi seara la bazinul acoperit Flo- 

reasca au intrat în joc — în ca
drul turneului inițiat de comisia 
orășenească de natație — și echi
pele de seniori.

Din păcate, spectacolul sportiv a 
fost de slabă calitate pentru că, 
două din cele trei partide progra
mate (Voința-Dinamo 0-14 și Pro- 
gresul-Locomotiva 9-0) s-au des
fășurat la un nivel tehnic neper- 
mis de slab. Dacă pentru Vo’nța

Baia Ware au promovat
A, ia lupte

ința a terminat la egalitate (4—4) 
cu Progresul însă a obținut eîștig 
de cauză, deoarece a realizat trei 
victorii la' tuș față de una a ară
denilor. In felul acesta în viitoarea " 
ediție a campionatului categoriei A, 
vor acțiva asgste douăx^i fortna-, 
iik.

situația s-ar putea schimba mult 
în bine prin reintroducerea în for
mație a tinerilor jucători Nagy, 
Ciorbă, Tache Bujor, Ceaușu, în 
schimb, pentru Locomotiva — cea 
de a doua echipă vinovată de ni
velul scăzut al meciurilor din pri
ma etapă — lucrurile se prezintă 
cu totul deosebit. Echipa nu poșe- 
dă jucători tineri care să cores
pundă noilor cerințe ale jocului 
de polo. Ar fi bine, ca în acest 
turneu, echipa să primească întă- 
rituri de la alte colective sporti
ve care n-au înscris nici o echipă 
în competiție. Cuvinte de laudă 
merită antrenorul echipei Progresul 
care a schimbat complet 
introducînd multe elemente 
In măsura posibilităților 
„garnituri" prezentate de 
și Știința, cel de al treilea 
seriei a corespuns. Conduși cu 2-0, 
militarii au avut o revenire puter
nică reușind pînă la sfîrșit să'în
treacă echipa studenților din Bu
curești. Iată programul jocurilor

echipa 
tinere, 
noilor 
C.C.A. 
joc al

-Jfe dlâiâzi iLfflte Con-

z. 
structorul-Locomotiva (feminin) ; <•
Progresul-Dinamo (seniori); Me- y 
talul-Constructorul (juniori). Du- z 
mintea: Voința-Progresu] (femi- o 
nin): Flamura rosie-Avîntul (iu- y 
niori); Voința 11-Locomotiva (ju- y 
niori); Voința-C.C.A. (seniori); y 
Știința-Locomotiva (seniori). y

★ V
Astăzi și mîine la bazinul aco- << 

peril Floreasca comisia orășeneas- y 
că de natație organizează o nouă z 
competiție de înot: campionatul pe << 
echipe de asociații al orașului Bu- y 
curești. Etapa I programează ur- z 
măfoarele întîlniri: C.C.A.-Dina- ?< 
mo, Știința-Progresul, Voința- y 
Combinata Fi. roșie + Con- Z 
structorul + Metalul. Iată pro- ?< 
gramul celor două zile de con- y 
curs: astăzi cu începere de la ora y 
19: 100 m. liber băieți, 400 m. liber X 
fete, 200 m. bras băieți, 100 m> y 
spate fete, 4X200 m. liber băieți, >! 
100 m.. fluture fete. Mîjne: de la X 
ora 8,30: 100 m. liber fete, 400 m. y 
liber băieți, 200 m. bras* fete, 100 z 
m. spate băieți, 200 m. flpture bă- ?< 

«b.ȘfâKt Iste. . ți

„Mai bine, mai 
ttrziu decit 
ciodată"

BACUȚ 1
Dinamo
București

ni-

„Ziua bună se 
cunoaște de di
mineață"

„Nu-i in fie
care zi dumi
nică".

KiSS
FI. roșie Arad

FERENCZ1
Locomotiva 
Timișoara

$ -W

OZON
Progresul 
București

■o»

"’W""
„Nu aduce a- 

nul, ce aduce ""' 
ceasul"

CJOSESCU 
Știinfa Timi
șoara

Ce face o- 
mul cu mina 
lui, e bun fă
cut".



U ORADEA: Progresul 
IA TIRANA: al doilea

Odată cu terminarea campionatu
lui categoria A la fotbal actualitatea 
s-a redus Ia minimum, spre regretul 
iubitorilor de fotbal. Duminica 
aceasta, activitatea se rezumă la 
două întilriri: una în țară, alta 
peste hotare.

Jocul din țară are loc la Oradea 
și se dispută în cadrul semifinalelor 
Cupei R.P.R., între Progresul Ora
dea — cîștigătoarea seriei a Il-a a 
categoriei B și promovată în cate
goria A — și Dinamo București — 
noua noalstră echipă campioană. 

Orădenii țin să se afirme și în Cupă, 
unde păstrează șanse, mai ales că 
joacă pe teren propriu. Dinamo 
vrea să dubleze victoria din cam-

— Dinamo București 
joc al locomotivei

pionat au una în Cupă, realizînd..s 
performanța echipelor FI. roșie Arad 
și C.C.A., care au cucerit în același 
an și campionatul și cupa.

Jocul de miine însă este foarte.; 
dificil. Pe teren propriu, Progresul;, 
știe să joace și să lupte cu multă? 
energie. Dinamoviștii au plecat ieri- 
la Oradea. In locul lui Neagu, care 
este accidentat în mod serios la. 
gleznă, va juca Magheț, iar extrem 
dreapta Bartlia.

Al doilea joc al duminicii va 
avea loc la Tirana, unde Locomo- 
tiva București va întîlri o puternică 
selecționată alcătuită din cei mai j 
buni fotbaliști albanezi.

Note, știri, clasamente...
O DECIZIE REGULAMENTARA

. - i
Măriți dintre spectator ii jocului 

Dinamo București-Locomotiva Ti
mișoara au fost suprim și de un fapt 
petrecut în repriza* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 a dloiua; ieșit din 
fjoc cu aprobarea arbitrului, timi- 
șaneanuil Rodcaintu a reintrat în joc 
fără să fi anunțat pe arbitru și toc
mai cînd Ene se îndrepta singur 
spre poarta, toi Franciscovici. Ro- 
icteanu a intervenit și a degajat 
mingea în aut. Poate oă tnuilți spec
tatori s-au aninat și de decizia a,r- 
ibitinTl'U’i în acest caz. D. Schulder 
însă, a procedat bine, în spiritul 
regulamentului : a oprit jocul, a dat 
avertisment jucătorului Rodeam u și 
a .acordat o „minge de arbitru" pe 
focul unde a intervenit Rcdeanu, 
conform art. 12, cap. III, aliniatul 
2 af regulamentului de joc și po
trivit deciziilor de interpretare date 
de FIFA în 1943, 1944 și în mar
tie 1954 în legătură cu asemenea 
cazuri. Deci nu lovitură liberă in
directă cum au fost tentați Unii să 
creadă că trebuia să decidă arbi
trul, ci „minge de arbitru" și aver
tisment, cum just a hotărât D. 
Scbtrider.

tul final fidel acestei comportări ? 
Cei mai muriți simt de această pă
rere. Intr-adevăr, clasamentul — în 
general — oglindește comportarea 
echipelor pe parcursul întregului 
campionat. Clasamentul „descom
pus" după jocurile disputate în tur, 
retur, acasă și în deplasare, întă
rește această opinie, mai ales în 
ce privește primele trei clasate. Cla
samentele de mai jos sînt semnifi
cative în această direcție :

TUR

1. Flacăra
2. Dinamo București
3. Progresul Buc.
4. Minerul Petr.
5.
6.
7.
8.
9.

10. Locomotiva Tim.
11. Locomotiva C-ta 

Tg. Mureș
Reghin

RETUR

1. Dinamo București
2. Flacăra Ploești
3. Progresul Buc.
4. FI. roșie Arad
5. Știința Timiș.
6. Locom. Tg. Mureș
7. Dinamo O. St.
8. Locomotiva Tim.
9. C.C.A. Buc.

10. Știința Cluj
11. Minerul Petr.
12. Locomotiva C-ța
13. Avîntul Reghin

1CASA

1. Flacăra Ploești
2. Dinamo București
3. Progresul Buc.
4. C.C.A. Buc.
5. Dinamo O. St.
6. știința Timiș
7. Minerul Petr.
8. FI. roșie Arad
9. Știința Cluj

10. Locomotiva Tim.
11. Locom. Tg. Mureș
12. Locomotiva C-ța
13. Avîntul Reghin

DEPLASARE

1. Dinamo București
2. Flacăra Ploești
3. Progresul Buc.
4. știința Timiș.
5. FI. roșie Arad
6. Știința Cluj
7. C.C.A. București
8. Locom. Tg. Mureș
9. Locomotiva Tim.

10. Minerul Petr.
11. Dinamo O. St.
12. Locomotiva C-ța 
18. Avîntul Reghin

H. Kinizsi Bp. — Vasas Bp. (camp. 
R.P.U.)

III. Pecsi Dozsa — Gyorl Vasas 
(camp R.P.U.).

IV. Derogi Eanyasz—Diosgyori va
sas (câmp R.P.U.)

V. Sombathelyi Torekves — Vdros 
Lobogo Bp. (camp. R.P.U.)

VI. Lokomotive Leipzig — Dinamo 
Berlin (camp. R.D.G.)

VII. Einheit Dresden — Wismuth 
Karl Marx (câmp, R.D.G.)

VIII. Vorwărts Berlin — Aktiwist 
Brieske Senft, (camp. R.D.G.)

IX. Lille — Marseille (cam. Franței)
X. Metz — Reime (camp. Franței).
XI. Bordeaux — Monaco (camp. 

Franței).
XII. Nîmes — St. Etienne (cam. 

Franței).
Meciuri de rezervă.
A. — Hajduk Split — Vojvodina 

Novi Sad (camp, jugoslav)
B. Zeleznicar Sarajevo — Velej 

Mostar (camp, jugoslav).
C. Știința I.C.F. — știința Timi

șoara (handbal feminin-sală).
D. — Progresul Orașul Stalin — 

Avîntul Codlea (handbal feminin- 
sală).

Pentru acest concurs consultați 
„Programul Pronosport nr. 87”.

In cele 260.718 buletine depuse la 
concursul Pronosport Special din 30 
noiembrie au fost găsite: 4 buletine 
cu 12 rezultate exacte, 300 buletine 
cu. 11 rezultate și 3654 buletine cu 10 
rega^țe,

C1ND TREI SE CEARTA...

... câștigă ... Ciosescu! Gum se 
explică totuși ? Antrenorul Burger, 
fostul interinaiționaf, care a asistat 
la jocul Știința Timișoara-Dinamo 
Orașul Stalin, ne-a spus : „Dina- 
mo — care in acest meci a jucat 
moale, fără nerv, cu prea multe pase 
in fața porții și, în plus, tn 10 oa
meni in repriza a doua — și-a con
centrat atenția asupra lui Dinu- 
lescu, despre care se credea că va 
căuta să marcheze pentru a deveni 
gotgetend categoriei A. Atenția 
față de Dinutescu a coincis cu... 
neatenția față de Ciosescu, care — 
rămas liber — a începui să mar
cheze. Cînd dinamoviștii au început 
să-l supravegheze și pe el. era 
prea tirziu...”

„CEI TREI", MEREUL 
IN FRUNTE !...

Campionatul categoriei A s-a ter
minat. Comentariile însă continuă. 
Comportarea echipelor constituie un 
subiect inepuizabil. Este clasamen

INFORMAȚII O'onosport

Concursul nr. 48 care se închide 
mîine cuprinde meciuri de fotbal 
din R.P.R., R.P.U., R.D.G. și R.P.F. 
Jugoslavia. Participînd la concursul 
din 4 decembrie se pot obține urmă
toarele premii : I, II și IU pentru 
12, 11 sau 10 rezultate, premii spe
ciale pentru ,,0“ rezultate (două mo
tociclete — una pentru participantul 
cu cele mai multe buletine cu 0 re
zultate, iar cealaltă prin tragere din 
urnă, — trei aparate de radio și trei 
biciclete). De asemenea, cu acest con
curs se inaugurează participarea la 
premiile lunare (un automobil ,,IFA“, 
un aparat de fotografiat și două cea
suri Schaf hausen).

Pentru a participa la premiul lu
nar, concurenții trebuie să depună 
minimum un buletin la fiecare con
curs dintr-o lună. Cei care depun 
mal multe buletine participă cu șan
se egale cu numărul de buletine 
depuse constant. De exemplu: dacă1 
un participant a depus 20 de bule
tine la 4 decembrie. 30 la 11 decem
brie, 35 la 18 decembrie și 15 la 25 
decembrie, poate participa cu 15 
șanse (variante). La sfîrșitul lunii se 
completează la agenții un formular- 
comunicare și se depune o taxă de 
participare de 3 lei de fiecare va
riantă constantă.

Luni 5 decembrie va avea loc la 
Brăila tragerea din urnă a premii
lor speciale atribuite buletinelor cu 
,,0” rezultate de la concursul Pro
nosport nr. 46, etapa din 20 noiem- 
brie a.c.
PROGRAMUL CONCURSULUI PRO

NOSPORT Nr. 49
Etapa din 11 decembrie 1955 

Finala Cupei RP.R.
I. Progresul Oradea sau Dinamo 

Buc. sau

Ploești

Știința Cluj 
C.C.A. Buc. 
Știința Timiș. 
FI. roșie Arad 
Dinamo O. St.

12. Locom.
13. Avîntul

12 9 2 1 20: 8 20
12 8 1 3 21:10 17
12 7 3 2 18: 9 17
12 6 3 3 21:12 15
12 C 3 3 30:18 15
12 4 5 3 15: 8 13
12 4 3 5 16:22 11
12 4 3 5 13:18 H
12 3 4 5 19:15 10
12 2 4 6 10:20 8
12 2 3 7 11:23 7
12 2 3 7 10:22 7
12 2 1 9 8:27 5

12 8 3 1 31: 9 19
12 S 3 1 24: 9 19

12 9 1 2 27:13 19
12 6 4 2 21: 9 16
12 6 4 2 21:10 16

12 6 4 2 28:14 16
12 6 4 2 16: 9 16
12 6 3 3 19:13 15
12 6 3 3 17:13 15
12 6 3 3 20:16 15
12 5 3 4 16: 9 13
12 4 4 4 13:10 12
12 3 2 7 12:24 8

12 7 4 1 18:10 18
12 6 3 3 15:11 15
12 4 6 2 12: 9 14
12 4 3 5 19:16 11
12 4 3 5 16:15 11
12 2 4 6 10:22 8
12 2 3 7 17:17 7
12 1 5 6 10:24 7
12 1 4 7 9:20 6
12 2 2 8 10:24 6
12 2 2 8 9:29 6

12 1 1 10 6:35 3
12 0 1 11 7:33 1

' Lotul echipei de fotbal Progresul Oradea. De la stingă la dreapta (riadul de sus) Camil 
Schertz, antrenor secund, Iancu Vărzan, Carol Pop, Ștefan Cuc, Ladislau Kăszegi, Gheorghe Vacz:, 
Iosif Bartha, Alexandru Coman, Iuliu Kiss, Ladislau Krempanski, Ladfsdau Zilahi. antrenor. In rîndal 

de jos, Adalbert Gebner, Ludovic Toth, Gheorghe Barcu, Andrei Tiriac, Alexandru Plorea și A. Fejes,

Progresul Oradea — din nou în campionatul primelor echipe de fotbal
Deși în ultimul meci de campio

nat pe came l-a susținut la Oradea 
împotriva echipei Metalul 108, Pro
gresul Oradea a avut o comportare 
care nu a depășit au nimic nivelul 
jocurilor din campionatul regional, 
totuși cei aproape zece mii de 
spectatori care au asistat la a- 
ceastă întîlniire r.u au părăsit tri
bunele stadionului după fluierul fi
nal. Ei au rămas în tribune și timp 
de cîtev-a minute au făcut o caldă 
manifestație de simpatie echipei 
lor favorite care după cele 26 de 
meciuri susținute în campionatul 
categoriei B seria a Il-a, a pro
movat în prima categorie de fotbal 
a țării.

Fruntașa seriei a Il-a, Progresul 
Oradea, merită din pita cinstea de 
a promova în campion a toi primei 
categorii de fotbal. Echipa oră- 
deană a înfruntat cu succes asaltul 
unor puternice formații ca Metalul 
Câmpia Turzii, Metalul Reșița, deți
nătoarea Cupei R.P.R. pe 1954, Fla
căra Mediaș ș.a., formații care 6Înt 
pe dlrept cuvînt considerate printre 
cele mat bune din întreg campio
natul categoriei B.

Echipa Progresul este foarte mult 
simpatizată de sportivii orădeni, 
care — indiferent de starea atmos
ferică — au venit în mare număr 
să asiste la mectarile echipei lor 
favorite, s-o încurajeze în clipele 
grele, s-o răsplătească cu vii apla
uze pentru jocul ef însuflețit și de 
ridicat nivel tehnic. Trebuie totuși 
să spunem că acest public sportiv 
de o mare obiectivitate n-a ezitat 
6ă-și exprime nemulțumirea atunci 
cînd echipa sa practica un joc ne> 
corespunzător valorii ei.

ROADELE COLABORĂRII 
DINTRE ANTRENOR Șl 

JUCĂTORI
Echipa Progresul a fost condusă 

cu multă competentă și sîrguință 
de antrenorul Ladislau Zilahi. In 
tot timpul campionatului, el a pre
gătit echipa pentru fiecare meci, în 
funcție de adversar. In cele două 
sau trei antrenamente săptămânale 
s-re pus accentul pe pregătirea teh
nică și fizică și îndeosebi pe o 
pregătire tactică amănunțită. An
trenorul a trasat sarcini fiecărui 
compartiment în parte, în raport 
cu elementele cunoscute despre e- 
chipa adversă. Iată ce ne-a declarat 
antrenorii Zilahi în legătură cu 
comportarea echipei în turul cam
pionatului : „înainte de începerea 
campionatului am analizat posibi
litățile tehnice ale tuturor echipelor 
din seria noastră. Ajungînd la con
cluzia că multe echipe nu sînt încă 
bine pregătite din punct de vedere 
fizic, am căutat să imprim echipei 
mele un „start" puternic pe care 
l-am putut realiza grație antrena
mentelor intense începute cu mult 
înaintea primului meci".

Intr-adevăr, Progresul Oradea a 
avut o foarte bună comportare în 
turul campionatului. Din cele 13 
jocuri susținute a câștigat zece, a 

CLASAMENTUL CATEGORIEI B — Seria a ll-a
GENERAL, TUBUL RETURUL.

1. Progresul Oradea 26 18 4 4 54:16 40 13 10 1 2 28; 9 21 13 8 3 2 26: 7 19
2. Metalul Cîmpia Turzii 26 14 5 7 44:22 33 13 7 4 2 24: 9 18 13 7 1 5 20:13 15
3. Metalul Reșița 26 12 7 7 38:27 31 13 8 2 3 22:13 18 13 4 5 4 16:14 13
4. Flacăra Mediaș 26 13 5 8 37:28 31 13 6 3 4 17:15 15 13 7 2 4 20:13 16
5. Locomotiva Arad 26 11 6 9 35:28 28 13 3 4 8 15:15 10 13 8 2 3 20:13 18
6. Metalul Hunedoara 26 8 9 9 38:31 25 13 3 8 4 13:15 12 13 5 3 5 25:16 13
7. Locomotiva Cluj 26 11 3 12 45:38 25 13 8 3 4 23:19 15 13 5 0 8 22:19 10
8. Progresul Satu Mare 26 7 11 8 32:48 25 13 5 4 4 18:24 14 13 2 7 4 14:24 11
9. Minerul Lupeni 26 8 8 10 33:36 24 13 2 8 5 14:18 10 13 t 2 5 19:18 14

10. FI. roșie Cluj 26 8 7 11 31:36 23 13 2 4 7 8:21 8 13 8 3 4 23:15 15
11. Metalul Baia Mare 26 6 9 11 21:37 21 13 3 8 4 12:15 12 13 3 3 7 9:22 9
12. Metalul Oradea 26 6 8 12 35:47 20 13 2 4 7 12:24 8 13 4 4 5 23:23 12
13. Metalul 108 26 7 S 14 31:55 19 13 3 2 8 19:24 8 13 4 3 6 12:31 11
14. Metalui Arad 26 6 7 13 21:46 19 13 4 5 4 12:16 13 13 2 2 9 9:30 8

terminat ia egalitate un joc (cu Me
talul Reșița în deplasare 1—1) și 
n-a pierdut decât două jocuri: la 
Mediaș cu 1—3 și la Baia Mare 
cu 0—2.

La reluarea campionatului, echipa 
a pornit slab și ne mai regăstadu- 
și cadența din tar, a pierdiut două 
meciuri (G. Turzii 0—2 și Lupeni 
2—3). Conducerea colectivului spor
tiv a analizat comportarea echipei, 
căutînd să stabilească motivele 
care au determinat această situație 
cu totul neașteptată. Măsurile lua- 
te n-au întîrziat să-și arate rea- 
dele, intervenția tovarășilor din 
consiliul de conducere al colectivu
lui dovedindu-se oportună. Inlătu- 
rîndu-se lipsurile din comportarea e- 
chipei, aceasta a fost din nou ca
pabilă să dea un rand'ament supe» 
rior. fapt pe deplin dovedit de ul-

Maestrul spor.uiu 
GHEORGHE VACZ1

târnele 7 meciuri din campionat, 
pe care arădenii le-au cîștigiat de 
o manieră concludentă, fără 6ă prii 
mească nici un gol.

Toți jucătorii merită să fie feli
citați pentru dlîrzenia ou care au 
luptat ca și pentru faptul că n-au 
precupețit nici un efort în vederea 
atingerii obiectivului propus : pro
movarea în categoria A.

Desigur că, înaintarea a fost 
compartimentai care a dat satisfac
ție deplină. Dar, la bunele rezul
tate obținute de linia de atac, o 
importantă contribuție au avut 
mijlocașii — și în special Bartlia 
— care, respectînd îndrumările an
trenorilor Zilahi și Schertz, au a- 
plicat cu succes tactica atacului 
supranumeric. Jucătorii Progresului 
s-au dovedit elevi ascultători și si
litori, respectînd cu strictețe prin
cipiul elementar în fotbal: cea mal 
bună apărare este atacul șl, com- 
portîndu-se în consecință, a’u obți
nut rezultatele scontate. Contraa
tacurile lor fulgerătoare („mereu 
peste adversar") și niu lupta defen
sivă exagerată, caracteristică tncă 
multor echipe, au dus echipa oră- 
deană la marcarea celui mai mare 
număr de goluri dintre toate echi

pele participante la campionatul 
seriei a Il-a a categoriei B.

Cel mai bun jucător, care s-a 
evidențiat in toate cele 24 de me
ciuri jucate, a fost centrul înaintaș 
Gheorghe Vaczi care a marcat 28 
goluri. El a căutat să cooordo- 
neze acțiunea întregii înaintări,- 
avînd principali colaboratori în Flo- 
reak Kiss și tn tinerele speranțe 
ale echipei orădene, Toth, Szakacs 
și Koszegi.

Un alt element de bază al echi
pei, exemplu de conștiinciozitate în 
antrenamente și de dârzenie în 
luptă, a fost stoperul Coman, de 
altfel singurul jucător care n?a lip
sit din echipă la nici unul din cele 
26 de meciuri susținute. O bună 
VâlfaiareJeans tantă au arătat și fun- 
d#șn Vărzan I și Barou, ca și por
tantul Gebner, care s-a impus mai 
aleS în. itritâmele 7 jocuri din cam
pionat, peprimind nici tin gol.

EXEMPLE DE DISCIPLINA
Un factor de mare importanță 

în obținerea frumoaselor rezultate 
ale echipei Progresul este fără în
doială pregătirea morală și die vo
ință a jucătorilor. Roadele muncii 
educative desfășurate cu membrii 
colectivului orădean s-au vădit nu 
numai în însuflețirea și dirsgnia 
cu care au luptat pentru câștigarea 
campionatului, ci și în comportarea 
disciplinată a jucătorilor. Afirmația 
noastră nu poate fi decît întărită 
de faptul ci,în tot timpul campio
natului nici Un jucător de la Pro
gresul Oradea n-a fost eliminat de 
pe teren tn timpul meciului și, mai 
mult decît atît, nici unul n-a pri
mit nici un fel de sancțiune.

Nu putem încheia prezentarea e- 
chipei orădene fără a arăta că cel 
mai muriți dintre jucătorii ei sînt 
mult aprecia ți și pentru modul cum 
se comnortă la locul lor de muncă. 
Portarul Gebner (strungar), înain
tașii Oue (strungar) și Kiss (lăcă
tuș) se bucură die stima muncitori
lor de la întreprinderile Comunale 
Oradiea, pentru succesele ce le obțin 
în muncă; Ia fel și miilocasnl 
Bartha, care este evidențiat în mun
că ila instituția bancară unde acti
vează.

*

In anuil aare vine, echipa cră- 
deană va avea de înfruntat rigo
rile unei competiții pe cit de grele 
pe .att de importante. Ea este pe 
deplin pătrunsă de misiunea pe care 
o va avea și sîntem convinși că 
nu va precupeți nici un efort pen
tru a reprezenta cu cinste orașul 
ei, cu o veche tradiție fotbalistică, 
în cea mai importantă întrecere 
dintre cete mai bune echipe de fot
bal ale țării.

TOMA RĂBȘAN



Asociațiile sportive 
și peniât Ionul modern»»» e>

Dacă prin trei pentatloniști se
lecționați dintre cei 12 practicanți 
ai acestui sport care activează în 
întreaga țară la ora actuală, am 
reușit să ocupăm locul VII pe na
țiuni la recentele campionate mon
diale de pentatlon modern, cu o 
echipă alcătuită tot din trei con- 
curenți dar aceștia aleși dintr-o 
masă, să nu spunem mai mare de 
200 de pentatloniști, ce loc am fi 
cucerit?
Cu toate că problema de mai sus 

se încadrează perfect în regula 
„de trei simplă", totuși forurile 
sportive competente chemate în 
repetate rînduri să dezlege această 
„complicată" problemă, nu. i-au gă
sit răspunsul nici pînă astăzi. Este 
de neînțeles cum activiștii spor
tivi din asociațiile Progresul, Di
namo, Recolta, Știința, Locomotiva, 
Avîntul etc., precum și cei de la 
C.C.A., nu și-au dat seama atîta 
vreme că numai o bază largă de 
selecție a vîrfur’lor sportive poate 
determina ridicarea calității aces
tora. Nu este mai puțin adevărat 
că nici activiștii Secției sport din 
C.C.S- nu s-au preocupat de aceas
tă problemă și nu au dat îndru
marea carc era necesară.

La început am fost îndemnați 
să credem că numai dificultățile 
impuse de condițiile speciale în 
care se organizează și se practică 
pentatlonul, au avut darul să spe
rie și să demobilizeze pe acești 
activiști. Și de aceea, „sămînța", 
aruncată de Direcția instruirii spor
tive din C.C.F.S. prin organizarea 
lotului de pentatlon modern a că
zut pe „pămîntul sterp" al aso
ciațiilor sportive. Dar cu cît tim
pul a trecut, deși munca s-a îm-

Noi întreceri 
de handbal redus
Gu tbate că activitatea competi- 

ționălă de handbal în aer liber s-a 
încheiat, totuși o bună bună din 
echipele noastre fruntașe își con
tinuă cu intensitate pregătirile pen
tru viitoarele întreceri de hand
bal redus (în sală).. Din Timi
șoara și Orașul Stalin ni s-a antuj- 
țat că formațiile fruntașe din lo
calitate își desăvîrșesc pregătirea 
pentru handbalul de sală, cu atît 
mai mult cu cît timpul care ne 
mai desparte de primele jocuri 
este foarte scurt.

Pe de altă parte, o serie de 
echipe au participat în ultima 
vreme chiar la meciuri oficiale cu 
prilejul diferitelor competiții de 
handbal redus care au și început 
să se organizeze. Astfel, în Bu
curești, din inițiativa colectivului 
sportiv Știința Ministerul Invăță- 
mînțului se desfășoară de cîtăva 
vreme o interesantă întrecere de 
handbal redus, organizată în cins
tea celui de al II-lea Congres al 
Partidului și dotată cu o frumoa
să cupă. Colectivul organizator a 
depus toate eforturile pentru a 
asigura buna desfășurare a între
cerilor care au loc în sala Recolta 
și la care participă un numeros 
public.

Competiția este deschisă echipe
lor feminine și s-a desfășurat în 
două faze. Prima fază, prelimina
ră, s-a încheiat de curînd, pen
tru finala întrecerii calificîndu- 
se echipele Locomotiva, Progre
sul F. B., Flamura roșie F.R.B. 
și Știința Ministerul Invăță- 
mîntului. Mîine, se vor disputa 
noi jocuri în cadrul fazei finale 
a acestei competiții după urmă
torul program: ora 15,30; FI. ro
șie F.R.B.-Locomotiva; ora 16,10: 
Știința Ministerul Invățămîntu- 
lui-Progresul F.B. Jocurile au loc 
în sala Recolta. 

bunătățit și prin contribuția loto- - 
lui, în asociațiile Progresul, Știin
ța, Dinamo, etc. au apărut primii 
„muguri" ai pentatlonului modern, 
totuși primăvara tot nu s-a ivit. 
Aceasta pentru că activiștii de la 
Progresul au rămas tot nepăsători 
atunci cînd au aflat că echipa lor 
a fost făcută campioană republi
cană prin munca lotului, cei de la 
Știința au urmat aceiași cals de 
dezinteres chiar și atunci cînd au 
văzut că sportivul lor, Cornel Ve
na, a îmbrăcat primul tricou de 
campion, iar cei de la Dinamo, 
trezindu-se cu un frumos „buchet" 
de pentatloniști în mijlocul par
cului Jor, n-au știut cum să-l „veș
tejească" mai de grabă.

Progresul, Știința, Dinamo,C-C.A. 
etc, odată cu primii pentatloniști 
pregătiți în mijlocul lor, aveau 
toate condițiile pentru a începe 
munca, pentru a organiza cîte o 
secție puternică, cu ajutorul că
reia să contribuie la dezvoltarea 
generală a pentatlonului. Și cu 
toate acestea nu au realfeat-o. Nu 
pentru că le lipseau condițiile, ci 
pentru că activiștii lor au fost 
lipsiți de bunăvoință și de ati
tudine justă față de o disciplină 
sportivă atît de utilă și de apre
ciată în întreaga lume.

Dezinteresul lor nu mai poate 
sta ascuns în spatele obișnuitului 
refren „n-avem cai". Așa cum aso
ciația Voința (singura asociație 
care a înțeles să se ocupe temei
nic și de acestă disciplină sporti
vă) a reușit, prin sprijinul C.C.FS.. 
să obțină cai în mod gratuit de 
la Ministerul Agriculturii, tot așa 
și Progresul, Știința, Avîntul, Lo
comotiva, Flacăra, etc. au avut și 
au această posibilitate. Nu mai 
vorbim de C.C.A., Dinamo sau 
Recolta, unde refrenul „n-avem cai" 
n-a stat niciodată in picioare.

Profităm de apropierea noului 
an pentru a trage semnalul de a- 
larmă: fiecare asociație poate și 
trebuie să organizeze cel puțin o 
secție de pentatlon modern. Con
diții materiale pentru aceste 12 
secții în întreaga țară not fi gă
site cu' destulă ușurință. In pri
vința elementelor care vor alcătui 
aceste secții, atenția trebuie în
dreptată spre rîndurile'tineretului 
practicant al unuia dintre cele cinci 
sporturi ale pentatlonului și mai 
cu seamă spre înot care este baza 
cea mai valabilă de selecție. An
trenorii de călărie, tir, natație, 
scrimă și atletism din cadrul aso
ciațiilor au obligația să lucreze și 
să conlucreze pentru instruirea te
meinică a noilor pentatloniști.

Rugbiul, în perioada de iarnă
In urma desfășurării activității 

competiționale <hn acest an, s-a 
constatat că echipele noastre de 
rugbi se prezintă deosebit de bine 
sub aspectul pregătirii tizice, mo
rale și de voință. Nu același lu
cru se poate spune însă despre 
pregătirea tehnică și tactică a 
jucătorilor. Această lacună în pre
gătirea tehnică și tactică a făcut 
de multe ori ca întîlnirile să fie 
lipsite de acțiuni terminate cu suc- 
ces.

Pentru îmbunătățirea pregătirii 
tehnice și tactice a jucătorilor noș. 
tri de rugbi, biroul colegiului de 
antrenori a analizat scopul și sar
cinile perioadei de tranziție și 
a dat o serie de indicații în vede
rea realizării unei activități con
tinue.

De asemenea, biroul colegiului 
de antrenori recomandă colective
lor din Capitală și provincie în
cercarea unui jec de rugbi în sală, 
care poate contribui la îmbunătă
țirea elementelor de mișcare in 
teren, tentei, schimbărilor de direc
ție mențmînd totodată și un înalt 
grad de pregătire tizică generală, 

lată cîteva dintre caracteristi- 
ceie acestui joc:

■ In meciurile de rugbi în sală 
se va renunța la placaj și lovituri 
de picior (reteritoare la transfor
mări).

e Jucătorul aliat in posesia ba
lonului nu va avea dreptul să tacă 
decît trei pași, după care va fi 
obligat să paseze, să bată mingea 
pește adversar, sau să continue ac-:

Este necesară uniformizarea paietelor
Cînd, în anul 1952, la Bombay au 

apărut pentru prima oară jucătorii 
japonezi, nu mi-am închipuit că 
prezența lor va revoluționa tenisul 
de masă. Nimeni n-a putut bănui 
că al IV-Iea jucător clasat în Japo
nia va deveni campion mondial. In- 
vmgînd în tiecare tur jucători eu
ropeni valoroși, dar care s- au gă
sit complet nepregătiți în fața 
noutății paletei cu burete, Satoh cu 
un joc 90 la sută defensiv și numai 
cu rare lovituri de atac din dreap
ta și-a adjudecat titlul suprem. Tot 
la Bombay, jucătoarea japoneză 
Nishimura a pus în dificultate ma
joritatea adversarelor datorită fap
tului ca avea paleta acoperită cu 
piele. Și această paletă permitea im
primarea unor efecte neobișnuite. 
Deci buretele sau cauciucul burete 
cum i se spune, nu este singurul 
material cu care sie poate acoperi 
o paletă pentru a da mingii a- 
numite efecte. Părerea mea este 
că acoperind paletele cu diferite 
materiale ca burete, piele sau ori
care altul decît cauciucul obișnuit, 
jocul de tenis de masă se de
naturează și devine mai mult o 
jonglerie.

Ivor Montagu, președintele fe
derației Internaționale de Tenis 
de Masă într-un interviu acordat 
revistei franceze „Tennis de Ta
ble” optează pentru burete, susți- 
nînd că acesta nu denaturează jo
cul și că nici nu distruge specta
colul. Mă surprinde atirmația lui 
Montagu care a văzut Unala mas- 
ouHnă a campionatului mondial de 
la Londra din 19b4 dintre Ogi- 
mura (Japonia) și Fliesberg (Sue
dia) ambii „buretiști", care a fost 
departe de ceea ce trebuie să în
semne o adevărată finală de cam
pionat mondial. Apod tot Mon
tagu a fost prezent și la finala pro
bei de simplu bărbați din acest an 
de la Utrecht dintre lanaka (Ja
ponia) și Dolinar (Jugoslavia) tot 
„buretiști", finală care de aseme
nea n-a constituit un bun specta
col și nu a permis desfășurarea u- 
nui adevărat joc de tenis de ma
să. Această tinală s-a redus, pur și 
simplu, la un schimb rapid de 
maximum 2—3 lovituri, care dădea 
cîștig de cauză celui ce reușea mai 
intîi să aibă inițiativa.

Jucătorii japonezi cu o condiție 
tizică toarte bună, mai supli, mai 
iuți și cu o experiență mai mare în 
mînuirea paletei cu burete decît a 
jucătorilor europeni au ieșit învin
gători aproape întotdeauna în fața 
acestora, și mai ales contra jucă
torilor care au adoptat mai de cu
rînd paleta cu burete. Cu foarte 
rare excepții jucătorii europeni 
care întrebuințează paleta acoperită 
cu burete au reușit să tîștige 
la vreun japonez care utilizează de 
asemenea acest gen de paletă. (Mă 
reter la campionatele mondiale 
unde i-am văzut pe jucătorii japone
zi). In schimb, Andreadis, Sido, 
care au o tehnică superioara, au 

țiunea în dribling.
■ Formațiile vor li alcătuite din 

șapte jucători, repartizați pe pos
turi în telul următor: trei înain
tași, un mijlocaș (același la gră
madă și deschidere), doi centri și 
un fundaș.

■ Fiecare încercare valorează 
trei puncte.

s Terenul de țintă va avea o 
lățime de minimum 1,50—2 metri, 
și va li acoperit cu saltele de gim
nastică.

Colegiul de antrenori și-a în
ceput activitatea de iarnă prin pre
zentarea unor ret erate ce tratează 
diferite probleme din rugbi. La a- 
ceste reîerate, deosebit de intere
sante, sint invitați să participe an
trenori, arbitri și jucători din 
toate categoriile de clasificare. Ele 
se țin bilunar în sala de ședințe 
a Comitetului pentru Cultură Fi
zică și Sport din str. Vasile Gonta 
nr. 16, etaj Vili. Pînă în momen
tul de țață s-au ținut două refe- 
'r ate cu subiectele: „Despre pe
rioada de tranziție în rugbi" (prof. 
N. Pădtireami), „Principii de tac
tică" (A. Vogel) și urmează: „A- 
șezările echipei pe teren la înce
peri, reînceperi, marc, „22", gră
madă, margine, în atac și apăra
re" (12—All, D. lonescu); „Gră
mada 3-4-1 și 3-2-3" (28—XII,
prof. N. Pâdureanu); „Repunerile 
în joc de la margine și jocul în 
margine" (9-1-1956 1. Buzoianu); 
„Combinații tactice pe linia de 
treisterturi" (23-1-1956 D. Mano- 
ileamP 

reușit fără burete, să-i depășească 
în multe intîlniri.

5>i eu cred că buretele aduce un 
element nou în tenisul de 
masă.

Unul din avantajele buretelui 
constă în aceea că cel care îl fo
losește nu are nevoie de un bagaj 
de cunoștințe tehnice atît de bogat 
ca unul care întrebuințează o pale
tă normală. Aceasta pentru că, dacă 
un „buretist" învață un serviciu și 
o „tăletură“a mingii cu efect și un 
atac doar dintr-o singură parte, 
poate obține cu aceste trei elemen
te rezultate importante. Din aceas
tă cauză jucători mediocri, care 
trec la paleta ou burete, pot crește 
ca valoare cu cîteva puncte (5—6). 
Este drept că în această creștere 
„buretisttil" este oarecum ajutat 
și de faptul că mulți jucători se 
tem încă de burete, acționează eu 
timiditate și nu desfășoară un joc 
normal ca atunci cînd au în țață 
adversari cu palete cu cauciuc o- 
hișnmt. Privind aceste avantaje, 
ar însemna că ar fi bine ca toți ju
cătorii să utilizeze palete cu burete. 
Mă întreb însă atunci ce ar deveni 
tenisul de masă ? Cine ar mai veni 
să asiste la un joc lipsit de spec
taculozitate, în care calitățile și ta
lentul omului pălesc? Poate că și 
din cauza scăderii aproape comple
te a spectaculozității, jucători ca 
Bergman, Leach, surorile Rowe 
care fac și multe meciuri demon
strative, nu au început să joace cu 
burete, deși în întîlnirile oficiale 
sint dezavantajați față de adver
sarii lor care folosesc palete cu 
burete.

In concluzie, sînt de părere că 
în ceea ce privește eficacitatea jo
cului și rezultatele realizate, pale
tele acoperite cu burete au un ran
dament incomparabil mai mare de. 
cît paletele cu cauciuc obișnuit. 
Gîndinlu-mă însă la latura calita
tivă, la spectaculozitatea tenisului 
de masă, care cere din partea ju
cătorilor o valoare tehnică foarte 
ridicată, paleta cu burete este cu 
totul necorespiinzătoare. pentru a 
exista o egalitate inițială între ju
cători în lupta lor pentru întâieta
te în care să predomine calitățile 
individuale (tehnice, tactice, fizice 
etc.) iar soarta unei partide să nu 
fie decisa de materialul din ca»: 
este confecționată o paletă, ar tre
bui să se ajungă la o uniformizare 
a paletelor.

ANGELICA ROZEANU 
maestră emerită a sportului 

campioană mondială

SPOKT
© LUPTE—Antrenorii susceptibili 

de avansare voi' trimite pînă la 15 
decembrie Inspecției de lupte din. 
C.C.F.S. următoarele acte: cererea 
de avansare vizată de colectiv și 
comitetul C.F.S. respectiv, raportul 
de activitate pe anul 1955 și planul 
de lucru pe anul 1956.

— De curînd a avut loc la Lugoj 
campionatul școlilor de tineret. Po 
primul loc s-a clasat Școala de ti
neret de la Oradea cu 27 p., urmată 
de școlile de la Satu Mare și Lugoj 
cu cîte 19 puncte.

© FOTBAL. — Colegiul de an
trenori din comisia de fotbal a ora
șului București organizează luni 5 
decembrie a.c. ora 19 la Clubul 
Auto C.F.R. (Leonida) din Piața Vic
toriei o reuniune la care .sînt invitați 
să participe toți antrenorii și arbitrii 
din București. In cadrul acestei reu
niuni, antrenorul Angelo Niculescu 
va ține un referat asupra meciului 
R. P. Ungară-Italia, iar E. Bogea, 
secretarul comisiei centrale de fot
bal, un referat asupra meciului 
U.R.S.S.-Franța.

CANOTAJ.— La Timișoara s-a 
ținut, în organizarea .colectivului 
Progresul, un concurs de canotaj, 
în cinstea celui de al doilea Con
gres al Partidului. Deși s-a desfă
șurat pe o temperatură de —49

IN CAPITALĂ
AZI

ȘAH — Aula bibliotecii centrale 
universitare ora 17: Finala campi
onatului republican (runda XV-a).

NATAȚIE: Bazinul acoperit Flo- 
reasca ora 19: campionatul de înot 
pe echipe al orașului București. 
De la ora 20: meciuri de polo pe 
apă în cadrul turneului organizat 
de C.O.N.

TENIS DE MASA — Sala Flo- 
reasca, dimineața de la ora 8 și 
după-amiază de la ora 16: finala 
campionatului republican de ju
niori.

ȘAH — Aula bibliotecii centrale 
universitare ora 17: finala campio
natului republican (runda XVI-a).

Finala eam^GEaldi! de tenis 
de masă al R.P.R. la juniori
Cei mai buni juniori și cele mai 

bune junioare se vor întîlni astăzi 
în sala Floreasca din Capitală j?en- 
tru a-și disputa întiietatea în fina
la Campionatului republican al ju
niorilor. Vor participa cîștigătorii 
și cîștigătoarele fazei de raion care 
s-a desfășurat ’ între 15 octombrie 
și 13 noiembrie.

Printre juniorii cu cele mai mari 
șanse la cucerirea titlului de cam
pion al R.P.R. se remarcă Ștefan 
Jeney (Satu Mare), Mircea Petr - 
tăleanu (Alba Iulia), Remus Dan- 
cea (Tg. Mureș), Covaci (Arad), 
Fleischer, Zador, Rujdea și Cobîr- 
zan, toți din Cluj, Delfrati (Re
șița), bucureștenii Nazarbeghian, 
Lăzârescu, Ananighian, lscovici, 
precum și junioarele Maria Golo- 
pența și Mariana Barasch. Din sim
pla enumerare a acestor cîteva 
nume se poate vedea că la aceste 
întreceri vor concura o serie de ti
neri și tinere care s-au evidențiat 
cu prilejul ultimelor competiții și 
au dovedit ou aceste ocazii calități 
deosebite cate îi îndreptățesc să as
pire la titlul de cel mai bun ju
nior sau junioară din țară.

Partidele încep astăzi dimineață 
la ora 8 și după-amiază de la 
ora 16, în sala Floreasca. Șe va 
juca sistem elim natoriu, cîștigăto. 
rul unei intîlniri fiind „cel mai 
bun din trei seturi".

Competiția de tenis de masă 
din Capitală

Concursul de tenis de masă orga
nizat de comisia orășenească din 
Capitală în cinstea Congresului al 
II-lea al P. M. R. a ajuns în faza 
finală. Concurenții se vor întrece 
în cadrul unei singure probe: echi
pe mixte, o formație fiind alcă
tuită din doi jucători și o jucătoare. 
In total, într-o întîlnire inter-echi- 
pe se dispută 7 meciuri (4 sim- 
piu bărbați, 1 simplu femei, 1 du
blu mixt și 1 dublu bărbați). In 
turneul final, care a început acum 
cîteva zile, iau parte echipele Știin
ța Invățămînt, Progresul 2, Fla
căra Ș.R.P., Locomotiva I-C.C.F. 
și Voința Lemn Mobilă (în afară 
de concurs).

Iată cîteva rezultate din turneul 
final: Flacăra S.R.P.-Progresul 4-2, 
Progresul-Voința Lemn Mobilă 4-0, 
Progresul-Locomotiva I.C.C.F. 4-0, 
Știința Invățămînt-Progresul 4-3.

LA ZI
concursul s-a bucurat de un remar
cabil succes de organizare și mo
bilizare. Iată rezumatele tehnice: 
Schit 4+1 b.; 1. progresul (Hack, 
Covaci, Vâcan, Bold +> Buciunaru 
Schîf 4 + 1 fete: 1. Progresul 
(Neumann, Pesch, Deheleanu, Se
cară + Hlușcu). Caiac dublu b. 1. 
Progresul (Titus Pentea, I. Ea- 
sehan).

O BOX. —• Meciul restanță 
dintre M. stoian (Locomotiva + 
știința) și u. Rizea (Metalul), care 
trebuia să aibă loc joi la Cîmpina, 
a fost cîștigat de M. Stoian prin 
neprezentarea adversarului. In felul 
acesta, scorul definitiv al întâlnirii 
este 23-15 în favoarea combinatei Lo
comotiva 4 știința.

Iată șl clasamentul campionatului 
republican de box pe echipe, după 
patru etape:

Etapa a v-a șl ultima programea
ză la 11 decembrie următoarele în- 
tîlniri: București: C.C.A. — Dinamo 
șl Progresul + Fl. roșie — Loco
motiva + Știința: Galați Voința + 
Constructorul—Metalul.

1 C.C.A. 4 4 0 0 92:66 a
2. Dinamo 4 3 0 1 84:70 6
3. Progr.+Fl. r. 4 2 0 2 76:81 4
4. Loc. 4- Știința 4 2 0 2 72:80 4
5. Metalul 4 1 0 3 74:82 2
6. V-ța + Constr. 4 0 0 4 68:87 0

BASCHET: Sala Floreasca de la 
ora 11: Știința Invățămînt-Flamu- 
ra roșie Oradea (feminin), Loco
motiva C.F.R.-Progrcsul Tg. Mu
reș (feminin), de la ora 17: Știin
ța I.C.F.-Știința Cluj (feminin). 
Locomotiva P.T.T.-Progresul F.B. 
(masculin); Dinamo București- 
C-C.A.f masculin).
, NATAȚIE — Bazinul acoperit 

Floreasca ora 8,30: campionatul de 
înot pe echipe al orașului Bucu
rești, de la ora 9,30: meciuri de 
polo pe apă în cadrul turneului 
organizat de CO.N.

CICLOCROS — Plecarea de la 
Casa Scinteji ora 10: concursul or
ganizat în cinstea Congresului 

. Partidului.
RUGBI — Teren Constructorul 

ora 11: Selecționata Dinamo- Con
structorul T.S.P. Buc. (amical).
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Rypă meciurile luptătorilor noștri 
cu echipa R. F. Germane 

și înaintea întîlnirii cu Finlanda
La un interval de numai x> zi, 

luptătorii din reprezentativa țării 
noastre au susținut două îrțtîlniri 
cu echipa R. F. Germane. Rezulta
tele obținute — o victorie ou 5-3 
și un meci . egal — constituie un 
irumos succes al sportivilor noștri, 
cu atît mai important ou cît a fost 
realizat în fața recenților învingă
tori ai puternicei naționale finlan
deze. Oaspeții veneau însă „reco
mandați" nu numai de ultima victo
rie, ci și de o vastă experiență și o 
bogată tradiție în sportul luptelor. 
Ei au confirmat toate bunele apre
cieri pe care le făcuseră cei care i-au 
mai văzut concurînd. Au impresio
nat prin viteza în acțiune, prin re
zistență și prin dîrzenia cu care 
și-au apărat șansele. Au lucrat cu 
garda pe stînga, ceeace a consti
tuit pentru mulți dintre luptătorii 
noștri o serioasă dificultate și au 
pus un serlos accent pe lupta ac
tivă, încercînd acțiuni din viteză, de 
predilecție turul de cap și saltul. 
Ei au reușit — de asemenea — în 
unele cazuri 6ă speculeze greșelile 
luptătorilor noștri. S-a remarcat 
însă tendința tuturor de a utiliza 
unele acțiuni nepermise, ca lucrul 
cu picioarele, răsucirea degetelor 
etc. In unele cazuri (exemplu me
ciul Builarca—Bose) asemenea ac
țiuni naregwlamemtare i-au privat pe 
sportivii noștri de rezultate favo
rabile.

Din echipa oaspe s-au detașat, 
Winfried Dietrich (cat. grea), 
Horst Hess (cat. 79 kgr.) și Fritz 
Dierscherl (cat. 87 kgr). De alt
fel, și rezultatele obținute de aceș
tia pe plan internațional le con
firmă valoarea.

Ca urmare a succesului înregis
trat se pot trage o serie de con
cluzii privind lotul nostru repre
zentativ. In primul rînd constatarea 
îmbucurătoare că luptătorii noștri 
lruntași au depășit „momentul" — 
destuii de lung — de criză de formă 
manifestată în întîlnirile din Egipt 
și mai aleg la „mondiale" conlir- 
mînd deci — în mod strălucit — 
rezultatele de la Pola. Deosebit de 
important este făptui că avem acum 
în lotul R.P.R. o rezervă de ca
dre destul de numeroasă și mai 
ales de bună calitate. Astfel, pot 
fi alcătuite în momentul de țață 
două echipe, aproximaitiiv egale ca 
valoare. Această constatare reiese 
mai ales din buna comportare a ti
nerelor elemente care au făcut par
te din cele două echipe romînești 
în meciurile cu tormația R. F. 
Germane. Se poate spune chiar că 
la Cluj, echipa — cu trei luptători 
noi — a avut o evidentă superio
ritate față de prima formație a ccn- 
curat mai curajos, cil acțiuni măi 
variate, depășind prin elan și in
ventivitate pe adversari, aceiași 
care au pus în dificultate pe unii 
dintre fruntașii noștri. In privința 
lormării a două echipe facem însă 
o precizare: la primele cinci ca
tegorii situația este clară — pot 
ti aiiniați cîte doi și chiar cîte 
trei luptători de valoare sensibil 

egală. Nu aceeași situație o întîl- 
nim la ultimele trei categorii de 
greutate și mai ales la categoria 
grea. La categoriile de 79 și 87 kgr. 
problema selecționării unor elemen
te de valoare este foarte dificilă, 
dar 6-au găsit unele soluții. In 
schimb la categoria grea problema 
rămîne încă nerezolvată: nu avem 
încă un luptător capabil să facă 
față cu succes unei confruntări pe 
plan internațional.

In linii mari în aceasta a cons
tat diferența dintre formațiile 
romîhești și echipa R. F. Germană: 
la primele cinci categorii superio
ritatea a fost de partea noastră, 
iar la ultimele trei s-au impus oas
peții.

Ca de obicei, și după întîlnirile 
cu echipa R. F. Germană s-a ana
lizat în spirit critic comportarea 
formațiilor noastre. Analiza — la 
care a participat activ cunoscutul 
antrenor maghiar Karpaty Carol, 
arbitrul celor două meciuri — a 
scos în relief nu numai succesul 
luptătorilor noștri ci mai ales lip
surile manifestate în general și de 
iiecare sportiv în parte. Cu atît 
mai prețioasă s-a dovedit a fi a- 
naliza, cu cît ne aflăm în preaj
ma altui mare eveniment pentru 
luptătorii noștri și anume meciul 
de la 10 decembrie cu echipa Fin
landei.

In ritmul ou care progresează a- 
cest sport pe tărîm internațional, 
numaj cei’care își elimină lipsurile 
pot obține succese. De aceea lup
tătorii noștri au ascultat cu aten
ție observațiile și desigur vor căuta 

să elimine lipsurile manifestate.
S-a vădit predilecția sportivilor 

•noștri pentru lupta la parter și 
tendința accentuată pentru o lup
tă închisă, de așteptare, din picioa
re. La parter se execută bine re- 
burul, suplesul, iar unii execută 
destul de corect centura laterală. 
In schimb, niciunul n-a încercat 
în lupta din picioare turul de cap 
sau turul de brațe. Doar Cuc a 
încercat saltul din picioare, dar 
l-a executat greșit, iar Solcz a reu
șit printr-un dublu salt să-și asi
gure victoria. Uri, așa cum s-a 
accentuat, executarea saltului tre
buie să intre în bagajul luptătorilor 
de valoare. Prin executarea sal
tului se urmărește și atacul și 
contraatacul: chiar dacă adversa
rul ar încerca să contreze, atunci 
cel care execută saltul poate tre
ce imediat la „ruperea" în față 
a adversarului. In orice caz este 
nevoie de mai multă fantezie și 
.variație în combinații, de mai multă 
explozivitate care lipsesc în mare 
măsură la luptătorii mai vîrstnicL 
Firește că aceste lpsuri se pot 
remedia prin sprinturi multe, lupte 
de durată scurtă cu intensitate 
mare etc. Tinerii care au evoluat 
au arătat destul talent, au lucrat 
cu elan, în viteză și au marj pers
pective de dezvoltare. Ei au ară
tat însă o insuficientă stabilitate, 
care se poate remedia prin crosuri 
și luptă propriu zisă.

Și acum cîteva aprecieri des
pre iiecare luptător care a evoluat 
în meciurile cu sportivii din R. F. 
Germană. D. Pîrvulrscu : unul din 
cei mai echilibrați luptători, ridică 
bine la parter, trebuie să lucreze 
însă și la picioare, încercînd tu
rul de cap și de brațe, Fr. Hor
vath : luptător care a dat satisfac
ție cel mai mult în tiltmia vrem*. 
Are voință, luptă foarte bine Ia 
parter, în picioare este însă însu- 
ticient de activ, trebuie să insiste 
pe acțiunile în picioare și pe apă
rarea Ia parter. I. Popescu : Foarte 
rutinat, puternic, luptă bine la par
ter unde ridică de predilecție prin 
rebur. Din picioare nu este însă 
suficient de activ. M. Scholtz: lup
tător puternic cu o bună stabilitate. 
A concurat destul de bine și a e- 
xecutat corect un salt. Nu trebuie 
să se mărginească la o singură ac
țiune în tot meciul deoarece aceas
ta ii poate cauza multe neplăceri. 
D. Cuc: luptător cu o mare expe
riență de concurs, dar insuficient 
de calm. Deși a condus la puncte 
a pierdut întilnirea, datorită nervo
zității și a unei greșite orientări 
tactice. ’ Saltul pe cared execută 
trebuie tăcut cu o îndoire a spate
lui, mai accentuată și într-o y teză 
mai mare. Gheorghe Dumitru: 
luptător talentat, cu mari per
spective. Lucrează inteligent Șl 
în viteză. Nu are suficientă stabili
tate. Trebuie să lucreze pentru re- 
tușa-rea toHnicîi și a rezistenței. 
M. Belușica: a avut o comportare 
palidă. La parter a încercat mai 
multe acțiuni și n-a terminat nici 
una. Rămîne totuși unul din oame
nii de bază ai echipei. V. Bularca: 
Luptător dinamic, și-a sufocat adver
sarul în primele șase minute. A- 
poi a scăzut treptat, nemai avînd 
s-uficientă rezistență. Trebuie să 
lucreze mai mult la antrenamente 
șt să-și coordoneze respirația. Gh. 
Popovici: Tînăr cu mari posibili
tăți, dotat cu un fizic corespunză
tor. A manifestat însă o teamă ne- 
justiticată de adversar. L. Bujor: 
A avut comportări diferite în cele 
două meciuri. Ridică bine la par
ter, dar se apără slab. Va trebui 
să exerseze căderile înapoi și în
toarcerile. Gh. Marton : După chiar 
propriile sale explicații a intrat 
învinș pe saltea din cauza unei 
emoții nejustificate. N-are stabili
tate. O. Forai: A luptat cu mult 
curaj la Cluj, dar diferența apre
ciabilă de vîrstă și greutate față 
de adversar și-a spus cuvântul.

Arbitrajul a corespuns în gene
ral. Din păcate însă părerile ar
bitrilor n-au coincis la unele în
tâlniri. De pildă, arbitrul german 
Hans Heubach n-a ținut seama de 
aprecierea obligatorie (după cum 
s-a stabilit la ședința tehnică) a 
arbitrului neutru. Din această 

cauză unele decizii ale acestuia în 
meciul Bularca-Eiise l-au dezavan
tajat pe luptătorul romîn.

Succesul real'zat de luptătorii 
noștri va trebui să fie urmat și de 
alte comportări asemănătoare, care 
să ducă pe culmi și mai înalte 
prestigiul sportivilor din țara noas
tră.

1. ȘEINESCU

Despre întîlnirile 
dintre baschetbalistele 
sovietice și maghiare
In a doua jumătate a lunii tre

cute, în capitala Uniunii Sovietice 
au poposit din nou oaspeți spor
tivi de peste hotare. De data a- 
ceasta erau Oaschetbali.te maghia
re, venite pentru a se întîlni cu ce
le mai bune jucătoare sovietice. 
Echipa feminină a R.P. Ungare a 
jucat împotriva reprezentativei 
U.R.S.S. și a echipei sovietice df 
tineret.

Aceste întîlnîri au avut o impor
tanță deosebită în pregătirile aces
tor echipe, care — toate trei — 
vor participa la Marele Premiu a' 
orașului Praga, competiția inter
națională feminină care începe 
mîine în capitala R. Cehoslovace

De aceea, socotim interesant să 
redăm aci cîteva declarații ale an 
trenorilor celor trei echipe, făcute 
la încheierea vizitei baschetbaliste 
lor maghiare la Moscova.

SZABO .IANOS (antrenorul echî 
pei R.P. Ungare) : „împotriva e 
chipelor Uniunii Sovietice, noi nu 
contam pe victorie. Și dacă repre 
zentativa maghiară a reușit să le 
opună o rezistență demnă, aceasta 
este pentru noi un succes. Dacă 
aș fi întrebat acum care din cele 
două echipe sovietice este mai 
bună, ar trebui să mă gîndesc 
foarte serios. Este însă linipele 
un lucru, că ambele echipe sovie
tice — atît prima garnitură, cît și 
echipa tinerelor — sîr.t pretendente 
la primele locuri în viitoarele în
treceri internaționale. Noi rîvnim 
la împlinirea unui gînd: să cîști- 
găm măcar un meci în fața baschet
balistelor sovietice, cele mai bune 
din lume 1“

STEAPAS BUTAUTAS (antre
norul echipei de tineret a U.R.S.S.): 
„Mai întîi vreau să subliniez că 
noi am avut posibilitatea să ne 
pregătim pentru întilnirea cu ju 
cătoarele maghiare. E drept, eu 
ca antrenor, aveam îndoieli dacă 
tinerele noastre sportive vor exe
cuta întocmai planul de ioc și 
dacă acest meci de răspundere nu 
le va provoca iun plus de nervo
zitate. Iată însă că temerile mele 
au fost infirmate pe teren. Din 
prime'e minute, echipa a funcțio
nat exact și cu mult calm. Totuși, 
in ciuda acestui succes categoric, 
eu nu pot face o apreciere asupra 
perspectivelor care le așteaptă pe 
tinerele echipei noastre în Marele 
Premiu de la Praga".

IVAN LISOV (antrenorul echi
pei reprezentative a U.R.S.S.) : 
„Tinerele noastre au obținut o 
victorie mai categorică de cît re
prezentativa țării, în meciul pre
cedent. Este drept, am impresia 
că atunci echipa U.R.S.S. r-a ju
cat la valoarea ei cea mai bună, 
iar în schimb în a doua mtîlnJre 
vizitatoarelor noastre nu le-a mers 
jocul. Oricum ar fi, însă, baschet
balistele noastre tinere și-au de
monstrat forța și aceasta mă bu
cură, chiar dacă echipa mea ca
pătă un nou concurent serios în 
turneul de la Praga 1“

PARCUL IȘI AȘTEAPTĂ VIZITATORII...
Moscova. Parcul centrai de cul

tură și odihnă Gorki"...
De cînd au căzut frunzele arbo

rilor, pe largile alei domnește o 
liniște neobișnuită. Vizitatorii s-au 
împuținat, băncile stau triste și 
pustii. Mai e pufină vreme, însă, 
și aci va pulsa din. nou acea ac
tivitate clocotitoare cu care este 
obișnuit frumosul parc. Pe pati
noare, pe aleile de gheață, vor a- 
părea mii de patinatori.

Parcul Gorki este locul de tn- 
ttlnire preferat al patinatorilor din 
Moscova. In sezonul trecut, veneau 
aci aproape 40.000 de vizitatori pe 
zi. Patinajul este, doar sportul cel

Prima zăpadă căzută in pădurile din jurul Moscovei n-au îm
piedicat pe sportivii din Capitala U.R.S.S. să-și continue antrena- 
menitele în aer liber. Această atletă sîrguincioasă aleargă cu fot aftta 
rîvnă pe aleea pe care au căzut primii fulgi.

Experienfa dinamoviștiior
Pentru antrenamentele atletice pe timp de iarnă

Nivelul performau,e or atletice 
depinde in bună măsură dp justa 
organizare a antrenamentului de-a 
lungul întregului an, incliuzîndu-se 
în aceasta și perioada de iarnă 
(decembrie-aprilie).

Asemenea antrenamente sistema
tice în tot anul, au loc și în sec
ția centrală de atletism a asocia
ției polisportive „Dînamo" (antre
nor principal N. Karakulov). Aci, 
pregătirile și competițiile din iar
na 1954-1955 au avut loc mai cu 
seamă în aer liber. Pentru aceasta 
a fost folosită o pîrtie specială din 
rumeguș de lemn și sectoare de 
zăpadă bătătorită pentru aruncări. 
Munca pentru dezvoltarea unor 
calități ca forța, suplețea agilita
tea s-a desfășurat, în schimb, în 
sală, folosindu-se peaitru aceasta 
haltere,scări de gimnastică și alte 
aparate speciale.

Ca rezultat a] acestor antrena
mente, chiar la sfârșitul lunii apri. 
lie și la începutul lunii mai 1955, 
mulți atleți dinamovîști au obținut 
rezultate deosebit de înalte. Astfel, 
N. Kuciurin a alergat 800 m. în 
1:51,6 si 1500 m. în 3:53,6; A. Șo- 
lomko 1500 m. în 3:53,6; Nina 
Cernosok — 800 m. în 2:11,2; Zoea 
Safronova — 100 m. în 1-2,1 și 
400 m. în 57,5; Nina Tolstaia a 
aruncat discul la 47,02 m.; O. Gri-- 
galka — a aruncat discul la 52,36m„ 
iar greutatea la 16,89 m.

Apoi, în cursul sezonului de 
vară, majoritatea acestor sportivi 
și-au îmbunătățit și mai mult per
formanțele, stabilind chiar o serie 
de recorduri unionale și mondiale.

Obiectivele antrenamentului pe 
timp de iarnă sînt următoarele: 
pregătirea fizică generală, perfec
ționarea tehnicii sportive, mențne- 
rea și ridicarea nivelului pregătii ii 
speciale.

Experiența muncii de pregătire 
a ațleților de la „Dinamo" a do
vedit că se pot face antrenamen
te iarna în aer liber chiar la o 
temperatură de minus 20—22 grade. 
Durata unui antrenament este de 
90—100 minute, iar pe timp cu 
vînt puternic 70—75 minute.

In organizarea acestor antrena
mente în aer liber este necesar 
mai întîi să ne gîndim la instala
țiile de la locul da antrenament, 
la echipamentul și încălțăm ntea 
sportivilor.

Nu este greu să pregătim un 
teren. Pentru aceasta trebuie să 
alegem o alee într-un parc care să 

mai iubit al locuitorilor capitalei, 
în timpul iernii.

In momentul de față, patinoare
le marelui parc își termină „toa
leta" dinaintea sezonului de iar
nă. Pentru aceasta s-au făcut ad 
mari amenajări. In primul rind, 
este de remarcat că suprafața to
tală a gheții din teritoriul parcu
lui va fi mărită cu 5000 m. p. In 
total, patinatorii vor avea la dis
poziție aci 112.000 m. p. de gheață 
naturală sau artificială. Ca tsă ne 
putem da seama de amenajările 
care se fac aci, este suficient să 
amintim că în pavilionul cu ves
tiare Nr. 1 pot. fi serviți în mod 

fie .bine ferită de vînt pr,n deșișul 
ie arbori și care să poată fi lumi
nată pentru antrenamentele de sea
ră. Terenul este nivelat, apoi tăvă- 
lugit sau bătătorit. Pe el se pre
sară zgură, nisip sau cenușă. După 
aceasta se tâvălugește a doua 
oară.

Pentru sărituri se sapă o groa
pă cu dimensiuni de aproximatix 
6jxf3 m„ adîncă de 0,75—lm. La 
fund se așează crengi de brad sau 
paie, iar pe deasupra se presară 
rumeguș de lemn.

Sectoarele de aruncări și gropile 
de sărituri se acoperă cu „capace", 
pentru ca să nu ningă deasupra 
ior. Aceste capace se scot în tim
pul antrenamentelor.

Este important de arătat că dis
cul. și greutatea trebuie încălzite 
înainte de începerea antrenamen
tului, de aceea ne vom îngriji de 
instalarea unei sobe de fontă.

Echipamentul ațleților pentru an
trenamentul în aer liber trebuie să 
cuprindă neapărat treninguri groa
se sau costume de schi. Pe un 
timp fără vînt, pentru sărituri sau 
alergări se pot folosi pulovere de 
patinaj. Pe cap punem căciulite de 
patinaj.

Alergările de viteză, starturile 
ca și exercițiile pentru sărituri și 
alergări se efectuează în pantofi 
de atletism. Pentru antrenamente 
pe zăpadă nebătătorită, ca și pen
tru executarea exercițiilor de gim
nastică, cel mai bice este să fo
losim pantofii de baschet. S î nu 
uităm că încălțămintea trebuie a- 
leasă cu un nttmăr mai mare, pen
tru ca atletul să poată îmbrăca o 
pereche de ciorapi de lînă. Nu este 
recomandabil să facem antrenamen
te în ghete grele de schi, pentru 
că o asemenea muncă exclude lu
crul mușchilor de la talpă și al 
ligamentelor labei.

In a doua jumătate a perioadei 
de Pregătire este necesar să se pro
grameze competiții odată sau de 
două ori pe lună. Aceasta va pro
duce o înviorare în programul de 
antrenament. Totuși competițiile pe 
timp de iarnă trebuie privite nu
mai ca un mijloc pentru obținerea 
de rezultate mai înalte în perioa-i 
da de bază. Pentru aceasta nu tre
buie să forțăm ritmul antrenamen
telor înaintea unor asemenea com
petiții.

B. VORONKIN 
antrenor de atletism 

al asociației „Dinamo“

simultan 5000 de patinatori. La 
dispoziția vizitatorilor funcționează 
un restaurant, cinci bufete, șase 
gherete alimentare.

Surprize plăcute așteaptă pe mi
cuții vizitatori ai patinoarului pen
tru copii. Acolo ei vor găsi un te
ren pentru „volei pe zăpadă" și 
„gel -dki pe gheață".

In fața unor asemenea perspec
tive, nerăbdarea patinatorilor din 
Moscova, care așteaptă primul ger, 
este pe deplin justificată I
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Scrisoare de la Siegfried Hermann
DRAGI CITITORI ROMINI,

Ați auzit voi de pitoreasca pă
dure din Thuringia, denumită „ini
ma verde" a Germaniei ? Ea este 
leagănul copilăriei mele, aici locu
iesc și azi părinții mei. Majorita
tea locuitorilor sini tăietori de 
lemne, oameni puternici, sănătoși, 
care înfruntă cu curaj natura as
pră. In multe locuri, copacii iăiaii 
nu pot fi transportați cu căruța. Și 
atunci, trunchiurile masive sini că
rate cu spinarea de oameni. Aceas
ta le dă și mai multă putere—

Aveam vreo 12 ani, tind am în
ceput această muncă. Atunci cînd 
cădea zăpada, oamenii nu mai lu
crau. Noi copiii ne luam schiarUe 
și colindam de dimineață pînă noap
tea dealurile din vecinătatea satu
lui. A început să-mi placă schiul. 
Au trecut cîțiva ani. Eu, împreună 
cu fratele meu Hubert, devenisem 
cei mai buni schiori ai satului. Ce 
ar fi să ne prezentăm la campio
nate? — îmi spuse odată Huberi. 
Și iată-ne în 1952 la concursul na
țional de schi pentru juniori ai 
R. D. Germane. Eu am ieșit în
vingător în proba de 8 km. împre
ună cu fratele meu și alți (tei bă
ieți din comună am otștigat ți 
4 x 10 km.

A venit primăvara. SchiarUe le- 
am urcat în pod... Simțeam nevoia 
să activez, să fac sport și să na 
mă odihnesc în timpul verii. Un 
proverb german spune: „Dacă te 
odihnești, atunci ruginești E La în
demnul fratelui meu am început fl" 
tletismul, pe care el îl practica 
încă din 1949. Am început deci an
trenamentele, și spre surprinderea 
mea, într-un timp extrem de scurt 
am devenit unul din cei mai buni 
semi-fondiști ai țării. In 1952 am 
fost selecționat în echipa reprezen
tativă a R. D. Germane în vederea 
îniilnirilor cu R. P. Polonă și R. P. 
Bulgaria. Prima cursă internațio

Concursul internațional de înot de la Budapesta
BUDAPESTA 1 (Agerpres). — 

La bazinul acoperit de pe insula 
Margareta au început miercuri 
campionatele dte tratație ale R. P. 
Ungare. La ediția din anul acesta 
a campionatelor participă în cali
tate de invitați înotători din 
Franța, Danemarca, R.P.R. R. Ce
hoslovacă, Suedia și din alte țări 

in prima zi a campionatelor s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
Î00 tn. liber bărbați: 1. Nyeki 
(R.P. Ungară) 58”l/10 ; 2. Emi
nente (Franța) 58**6/10; 3. Lars
son (Suedia) 58”6/10; 100 m. IF

Cartea sportivă în R. P. Ungară
In R. P. Ungară se acordă o a- 

tenție deosebită cărților și tipări
turilor sportive. Antrenorii și pro
fesorii de educație fizică, precum 
și sportivii din toate ramurile își 
însușesc tehnica cea mai avansată, 
metodele cele mai eficace de an
trenament, citind și aprofundînd 
aceste cărți de specialitate. In edi
tarea și difuzarea cărților cu con
ținut tehnic sportiv, rolul cel mai 
important revine „Editurii Cultură 
Fizică și Sport", care în cei 10 ani 
de existență a tipărit nu mai pu
țin de 400 de cărți tehnice și bro
șuri cu un tiraj general de peste 
2.000.000 exemplare. Printre aces
tea se numără o serie de lucrări 
valoroase traduse din limba rusă, 
scrise de cei mai cunoscuți spe
cialiști sovietici (Kreaciko, Ozolin 
etc.) precum și alte cărți din străi
nătate.

In ultima vreme, în R. P. Un
gară au apărut numeroase cărți 
tehnice, scrise la un înalt nivel.de 
către cei mai pricepuți specialiști 
maghiari. Iată numai cîteva titluri: 
..Jocul modern în tenisul de masă" 
(autor: Lakatos Gyorgy), .^Atle

tism" (autor: Bacsalmasi Peter), 
„Antrenamentul și tehnica săritu
rilor în atletism" (autor: Kismar- 
toni Karoly), „Tehnica aruncării 
ciocanului" (autor : Petike Laycs), 
„Tehn’ca aruncărilor în atletism" 
(autor: Simonyi Gabor), „Demifon- 
dul" (autori dr. Sir Jozsef și Su- 
bert Zoltan), „Fondul" (dr. Csaplar 
Andras), „Luptele libere" (autori: 
Matura Mihaly și dr. Papp Laszlo) 
etc.

Foarte populare sfat cărțile care 
se ocupă de jocul de fotbal. Ele 

nală din viața mea s-a soldai cu 
o neașteptată victorie. O victorie 
prețioasă, cucerită în fața rulinaiu-

Siegfried Hermann recordmanul 
R.D. Germane în proba de 1.500 
m., fotografiat în iunie 1955 pe 
stadionul „Gheorghi Dim.trov" din 
Sofia. Hermann iitcheie cursa vic

torios !

lui Potrzebovski! Acesta a fost în
ceputul...

Am părăsit frumoasele păduri din

ber femei: Gyengye (R.P. Ungară) 
l’07”0. 200 m. bras femei: 1. Han
sen (Danemarca) 2’58”5/10; 2.
Helesrtikovia (R. Cehoslovacă) 
2’58’7/10; 3. Serfoezoe (R. P. Un
gară) 3’04”6/10.

întrecerile continuă
BUDAPESTA 2 (Âgerpres). — 

MTI transmite:
Joi au continuat la Budapesta 

întrecerile din cadrul campionate
lor de natație ale R. P. Ungare ia 
care au fost invitați să participe 
și numeroși înotători de frunte din 
alte țări.

nu numai că se epuizează în cîte
va zile, dar sînt cerute foarte mult 
și în străinătate. O serie de cărți 
de fotbal au fost — de altfel — 
traduse în limbi străine (rusă, en
gleză, franceză, germană) și sînt 
mult căutate peste hoiare. Iată 
cîteva titluri Ide cărți conținînd 
materiale tehnice de fotbal: „Cartea 
arbitrilor de fotbal" (autor: Țabak 
Endre), „Antrenamentul fotbaliști
lor juniori" (autori: Bukovi Marton 
și Csaknadi Jeno).

O carte de o excepțională va
loare este vâsta lucrare „Fotbal" 
(autor: Csanădi Arpad) care a fost 
de curînd editată și cuprinde două 
volume cu un total de aproape 600 
pagini (ilustrate cu peste 400 de 
fotografii, kinograme, schițe etc.), 
fa primul volum (294 pag.) auto
rul se ocupă pe larg de tehnica 
modernă a jucătorului și a întregii 
echipe. (70 pagini cuprind execuția 
șuturilor, 40 pagini descriu jocul cu 
capul, 40 pagini cuprind jocul por
tarului etc.). In primul volum sînt 
prezentate kinograme și ilustrații 
semnificative ale celor mai buni 
jucători maghiari (Kocsis, Hideg- 
kuti, Puskas, Dozsik, Szusza, Gro- 
sits, Fenyvesi etc ). Volumul al 
doilea (257 pag.) se ocupă în 
exclusivitate de tactica de joc, de 
diferitele sisteme.

Numeroase pagini sînt consacra
te descrierii diferi'ek'r sisteme de 
joc: brazilian, austriac, italian, etc.

Autorul se ocupă îndeaproape de 
tactica pe care trebuie s-o între
buințeze fiecare compartiment în 
parte: apărarea, mijlocașii și îna
intașii. Despre tactica înaintării se 
scrie fa nu mai puțin de HO pa
gini I

Thuringia, stabilindu-mă în orașul 
Huile. Aici stilul și graficul meu de 
antrenament emu îndrumate de un 
antrenor cunoscut. In plus, în acest 
oraș aveam pritejul să primesc ca
lificarea de maistru ttmplar, me
serie căreia mă dedicasem.

In iarna anului 1953 am oiști- 
gat campionatul republican de cros. 
Antrenamentul „tare" precum și 
ajutorul pe care l-am primit din 
partea specialiștilor au contribuit 
să-mi îmbunătățesc necontenit per
formanțele. Am devenit de 4 ori 
campion al R.D.G. obținînd noi re
corduri ale tării: la 800 m., 1.500 
m. și la ștafeta de 3 x 1000 m. ur.de 
am alergai împreună cu fratele 
meu Hubert și Rolf Donath. De a- 
cest an mă leagă amintiri frumoa
se : 3: 50/) pe 1.500 m. obținut la 
Festivalul de la București, victoria 
asupra lui Werner Ltteg la 3.000 
m., cucerirea titlului de campion pe 
întreaga Germanie la juniori in 
proba de 1.500 m. și multe altele.

Și anul acesta totul a mers 
bine... Campionatul de cros l-am 
ci.șilgat după o cursă foarte grea 
iar mai ttrziu am doborît recordul 
lui Herbert Schade pe 3.000 m. cu 
timoul de 8:12,8. Pe 1.500 m. am 
obținu! 3 :48 fi; 3 : 47,0, 3 : 44,4 la 
Oslo.. Apoi a venit Festivalul de 
la Varșovia... M-am clasat pe locul 
III în urma excelenlilor alergători 
maghiari Tabor't și Rozsvolgyi cu 
un rezultat pe care niciodată nu-l 
visasem : 3 : 42,5. Bătusem recor
dul pe întreaga Germanie, deținut 
de Werner Lueg I

Dragi cititori romlni.
V-am scris aceste rî riduri pentru 

a cunoaște mai bine munca pe care 
am depus-o. Rezultatele obținute 
sînt rodul unei munci intense, al 
voinței și al entuziasmului de care 
am fost întotdeauna animat. De 
aceea îmi permit să sfătuiesc și pe 
semi-fondiștii romlni să muncească 
tot mai mult, și desigur rezulta'ele 
nu vor întirzia să apară.

lată rezultatele înregistrate: 
100 m. fluture femei : 1. Gyengye 
(R.P. Ungară) l’15”9/10; 2. Sze- 
kely (R.P. Ungară) l’17”l/10; 3. 
Skupilova (R. Cehoslovacă) l’19”0. 
200 m. fluture bărbați: 1. Tumpek 
(R.P. Ungară) 2’25” 1/10; 2. Po
pescu (R.P.R) 2’34'9/10; 3. Fejer 
(R.P. Ungară) 2’35”l/10; 4. Sa- 
muhel (R. Cehoslovacă) 2’39“2/10.
100 m. spate femei: 1. Pajor (R.P. 
Ungară) 1’14**4/10; 2. Szasz (R.P. 
Ungară) l’16’’4/10; 3.’Novak (R.P. 
Ungară) l’17”2/10.

Cele două volume cu titlul 
„Labdarugăs" (Fotbal) ale cărei 
coperți le puteți, vedea în clișeul 
alăturat, constituie o adevărată 
enciclopedie a jocului cu balonul 
refund, unică pînă acum prin com
plexitatea ei în lumea întreagă. 
Autorul Csahadi Arpad lucrează 
în prezent la cel de ai treilea vo
lum, . care va trata antrenamentul 
echipelor și al jucătorilor, carte 
care de asemenea v.a număra cîtev.a 
sute de pagini. Zilele trecute a a- 
părut o altă, carte de I valoare : 
„Fotbalul maghiar" (autor Sebeș 
Gustav) care tratează fa cîteva 
sute de pagini istoria fotbalului 
din Ungaria.

Și în dolheniul altor discipline 
sportive au apărut o serie de lu
crări valoroase: „Cunoștințe de

Miine încep la Stockholm campionatele 
iriteibăsioiiale de tenis de masă ale Scandinaviei

Intre 4 și 7 decembrie se vor 
desfășura la Stockholm tradițio
nalele campionate internaționale de 
tenis ck masă ale Scandinaviei, 
la care și-au anunțat participarea 
cei trai buni jucători și cele mai 
bune jucătoare din țările europene. 
Anul acesta, in afară de jucătorii 
europeni, va concura și jucătorul 
australian Lașa.

După cum se știe la aceste cam
pionate participă și sportivii romlni, 
care în ediția desfășurată anul tre
cut au înregistrat succese frumoase. 
Campioana mondială Angelica Ro- 
zeanu a cjșiigat proba de simplu 
femei și împreună cu Ella Zeller 
proba de dublu fentei, iar Tiberiu 
Harasztosi, după ce a eliminat doi 
adversari, a opus o rezistență dîrză 
cunoscutului jucător suedez Fliss- 
berg fost campion al lumpi.

Iată .capii de serii în șasespre- 
zecimile probei de simplu bărba
ți în ordinea de sus în jos a 
tabloului: Dolinar (RP.F.J.), Vyh- 
nanovsky (R. Geh.), Harasztozi 
(R.P.R.), Szepesi (R.P.U.). Fliss-

Hocheiștii romini in
PRAGA, 2 (prin telefon de la 

corespondentul nostru). — Lobul 
hocheiștilor romini, care urmează 
să se antreneze și să susțină întîl- 
niri cu echipele cehoslovace, a sosit 
la Karlovy Vary. Hocheiștii noștri 
vor avea la dispoziție stadionul de 
iarnă din localitate, unde se vor 
antrena zilnic sub îndrumarea an
trenorilor Kșanda și Zenișek. Pri
mul este antrenorul echipei Dynamo 
Karlovy Vary, iar al doilea este 
absolvent al școlii de antrenori 
de hochei pe gheață.

In afara antrenamentelor zilnice 
hocheiștii romîni vor urmări an
trenamentele și jocurile echipelor ZDENEK PAULUS

• La Edlmburg, în Scoția, s-a 
desfășurat cea de a doua partidă 
dintre campioana Scoției — Hiber
nians — șl cea a Suediei — DJur- 
garden, contînd pentru sferturile de 
finală ale „Cupei Campionilor Eu
ropei". Victoria a revenit șl de 
această dată scoțienilor cu scorul 
de 1—0 (in prima partidă ei au 
invins cu 3—1), care astfel se cali
fică pentru semifinalele competiției.

• Miercuri, ia Londra, echipa na
țională de fotbal a Angliei, a în- 
vini echipa Spaniei cu 4—1 (2—o).

bază despre jocul de polo pe apă", 
„Proba de sabie", „Elementele jo
cului de șah" (autor Asztalos La- 
jos și Ban Jeno), „Tactica iinalu- 
rilor în jocul de șah” (autor Băn 
Jeno) etc.

In prezent o serie de tehnicieni 
și specialiști lucrează la alte căr
ți ou conținut tehnic sportiv.

Iată și alte titluri de cărți în 
curs de apariție: „Tehnica înotu
lui de concurs" (autor Rajki Bela) 
„Probele de floretă" (autor Schen
ker Zoltan) etc. Editura „Cultură 
Fizică și Spcrt din R.P.Ungară" 
se străduiește să pună la dispoziție 
iniilor de sportivi, cărți cît mai va
riate, scrise la un ridicat nivel 
tehnic, care ajută în mod efectiv 
ridicarea măiestriei sportivilor ma
ghiari. 

berg (Sued.)', Popescu (R.P.R.), 
Harangozo (R.P.F.J.), Stipek (R. 
Ceh.), Leach (Ang.) Melstrcem 
(Sued.), Erlich (Fr.), Vogrfac 
(R.P.FJ.), Gantner (R.P.R.), Gyte. 
vay (R.P.U.), Lasa (Australia), 
Andreadis (R. Ceh.). La proba de 
simplu femei în optimi au fost fix
ați capi de serie următoarele jucă
toare: A. Rozeanu (R.P.R.), Sch- 
laf (R.F.G.), Watel (Fir.), E. Ko?- 
zian (R.P.U.), E. Zeller (R.P.R.), 
Haydon (Ang.), Thorr.ssan (Sued.), 
Werti (Austria).

La dublu bărbați, în sferturi de 
finală, capi de serie sînt: Andrea- 
dis-ț-Stipek, Gantneir+Harasztozi, 
Erlich+Lasa, Leach+Flissberg; la 
dublu mixt: Szepessi j-Koczian ; 
Gamtner + Zeller. Harangozo + 
Schlaf, Stipek-ț-Haydan, Dolinar-ț- 
Wertl, Leach-ț-Tegner, Erlich-ț-Wa- 
tel, Andreadis+Rozeaniu. La dublu 
femei, în sferturi de finală, capi de 
serie sînt: Rozeanu-|-Zelleir, Hay
don -ț- Tegner, Schlaf + Paulsen, 
Wertl+Koczian.

R. Cehoslovacă
din localitate. Primul meci amical 
al hocheiștilor romini va avea loc. 
după toate probabilitățile, marți 6 
decembrie la Karlovy Vary. Adver
sarul echipei romîne nu a fost încă 
stabilit. Apoi, hocheiștii romîni vor 
juca în localitatea Litvinov, cu 
prilejul inaugurării celui de al 16-lea 
stadion de iarnă cu gheață artifi
cială din Cehoslovacia.

Hocheiștii romîni vor piai juca în 
orașele Opava, localitate aflată în 
apropierea marelui centru industrial 
Ostrava și la Ceske Budejovice.

■ Jucînd în Belgia, cu echipa 
campioană S. C. Anderlecht, cunos
cuta echipă i'HaJI’jană, Torâncț a 
suferit o categorică înfrîngere. 
Scor: 5—1 <1—0) pentru belgieni.

• Echipa Olandei a învins repre
zentativa Saarului cu sm’-nl de 
2—1 (1—1).

• La Lisabona a avut Ioc întîlni- 
rea dintre echipele naționale ale 
Portugaliei și Suediei. Victoria a 
revenit suedezilor cu scorul de 
6—2.

«. La începutul anului viitor va 
avea loc la Viareggio (Italia) un 
mare turneu internațional rezervat 
echipelor de Juniori. Printre echi
pele invitate se numără Partizan 
(Jugoslavia), Miinchen (R. F. Ger
mană), precum și cele mai bune 
echipe din Ungaria, Cehoslovacia, 
Spania șl Republica Democrată Ger
mană.

• Echipa Italiei va întreprinde 
anul viitor un turneu în America 
de Sud. Italienii vor Juca la 24 iu
nie la Buenos-Aires cu echipa Ar
gentinei, la 1 iulie la Montevideo 
cu Uruguay și la 9 iulie la Rio de 
Janeiro cu echipa națională a Bra
ziliei.

• Cunoscuta echipă braziliană de 
fotbal — Vasco de Gama — va în
treprinde un turneu în Europa. 
Brazilienii vor juca în Franța, Spa
nia, Belgia și alte țări.

In cursul turneului pe care l-a 
întreprins în R. p. Chineză, echipa 
Sovietică Zenit din Leningrad a 
susținut 11 meciuri, dintre care a 
cîștigat zece și a terminat unul la 
egalitate. Fotbaliștii sovietici au 
înscris 40 de goluri șl au primit 
Cinci.

> Răspunzînd invitației Federa
ției de Tenis de Masă a Indiei, cil- 
noscuțil Jucători maghiari Sido șl 
Koczian au plecat spre Delhi unde 
vor susține mai multe tntîlniri.

• La Sofia a început marți cam
pionatul Individual masculin de șah 
al Bulgariei. Printre participant! 
se remarcă maeștrii internaționali 
Zvetkov, Mllev, Mlnev, Pldev- 
sM, etc.

• Echipa de lupte a Itaiiei va în- 
tîlni fn acest sezon echipele națio
nale de lupte clasice ale R. F. Ger
mane șl Iugoslaviei șl oele de lupte 
libere ale Ungariei și Finlandei.

a Atleții maghiari Iharos, record
man al lumii pe distanțele de 
1569, 3000 și 5000 m. Roszavoigyi, co- 
recordman al lumii pe 1.000 m. și 
deținător al recordului mondial pe 
2000 m. și Tabori, corecordman al lu
mii pe distanța de 1500 m., împreu
nă cu antrenorul lor Igloi au ple
cat spre Australia. El vor participa 
la mal multe reuniuni atletice ală
turi de cei mai buni atlețl austra
lieni. Cu acest prilej cunoscutul 
atlet maghiar Iharos va face șl o 
tentativă de record pe distanța de

10.000 m.
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