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Tineri și tinere, participați cu toții la marea 
competiție de mase — Spartachiada de iarnă I

Utemiști și utemiste, fiți printre primii concu- 
ronț! la startul întrecerilor din cadrul Spartachiadei 
de iarnă, dînd astfel un bun exemplu marilor mase 
tfe tineri din țara noas tră l
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Se dezvoltă baza materială 
i mișcării noastre sportive
)E FIECARE dată clnd spor

tivii patriei noastre realizează 
îouă performantă de valoare, 
igistrează o nouă victorie me- 
i să ridice prestigiul sportiv 
patriei in arena sportului inter- 
ional, gindul tor se îndreaptă 
dragoste și recunoștință spre 

fidnl nostru iubit, spre statul 
trU democrat-popular, care le 
jură din zi In z< condiții mai 
ie pentru practicarea _ sportului, 
care ttnăr sportiv știe că lăr- 
ea necontenită a bazei mate
le a mișcării noastre sportive 
e o sarcină trasată de partid, 
frijă permanentă a organelor de 
t $i a organizațiilor de mase, 
rezultatele obținute sînt o ex- 

sle vie a sprijinului real de 
e se bucură sportul in patria 
istră.
i'n anii de tristă amintire ai re
nului burghezo-moșieresc spor- 
t constituia o preocupare re- 
rvată exclusiv claselor avute, o 
îcere bănoasă pentru reprezen

tații acestor clase. Oamenii mun- 
care iubeau sportul și voiau 

-1 practice, nu aveau decît o sin- 
iră alternativă: sau să-și pro
re cu posibilități proprii mate- 
âlele și echipamentul necesar — 
ovenit din import și, deci, inac- 
sibH oricui — sau să obțină con- 
jțiile necesare în schimbul tre- 
rii la profesionism.
Cu totul altfel se prezintă situa

și de azi în țara noastră. Oame- 
i muncii, eliberați pentru tot- 
:auna de jugul exploatării capi- 
iliste, au transformat și sportul 
dr-un bun al tuturor, iar prin 
rija partidului și a guvernului 
Midițiile de practicare a sportului 
int d>n ce în ce mai bune. A 
■escut și s-a dezvoltat mișcarea 
oastr’î sportivă, a crescut șj ș-a 
ezvoltat baza ei materială. In cele 
este 10.C00 de cdlective și cer
uri sportive existente, tineretul se 
ucură de toate condițiile nece- 
are practicării continue a spor
ului, în mod organizat: baze și 
chipament, instructori pricepuți, 
are-l ajută să facă primii pași în 
port, secții încadrate cu antrenori, 
n care-și poate desăvirși pregă- 
irea sportivă și educația

Avem astăzi baze sportive cu 
:are ne mîndrim: parcul sportiv 
Jinamo, complexul sportiv Floreas- 
:a, marele stadion „23 August" 
>i frumosul stadion din Constanța, 
oazinul acoperit Locomotiva din 
Cluj sau sa’a de sport din parcul 
,Ianos Herbak", combinatul sportiv 
ie iarnă de la Poiana Stalin, sînt 
■turnai cîteva din marile construcții 
sportive ridicate în anii puterii 
populare. Aceste construcții ca .și 
importantele reamenajări efectuate 
pe bazele mai vechi (poligonul de 
tir Tunari, stadionul Republicii, 
centrul nautic de la Snagov etc.) 
au produs o puternică impresie a- 
supra sportivilor străini și au per
mis organizarea unor mari com
petiții internaționale, care s-au bu. 
curat de un succes deplin.

însuflețite de chemarea partidu
lui, recunoscătoare față de eforturile 
depuse de organele de stat pentru 
lărgirea bazei materiale a miș
cării sportive, masele de tineret au

Azi începe la Moscova 
turneul internațional de volei masculin

MOSCOVA 7 (prin telefon). — 
Voleibaliștii romîni au sosit ieri 
la Moscova în vederea turneului 
internațional de volei masculin 
care începe mîine (n.r. astăzi). In 
cursul dimineții de miercuri jucă
torii romîni s-au antrenat în sala 
Ț.S.K.-M.O. (Clubul Central Spor
tiv al Ministerului Apărării).

La acest turneu participă urmă
toarele echipe: reprezentativa R. P. 

pornit cu entuziasm să sprijine a- 
ceastă acțiune, muncind cu drag, 
în orele libere, la construirea și a- 
menajarea de noi baze sportive- 
Sute de terenuri la sate, sute de 
baze sportive simple și complexe 
ridicate pe lingă întreprinderi și 
instituții, baze ca Voința Tg. Mu
reș, sala de sport din Lugoj, sta
dionul de tip colhoznic, amenajat 
recent la Troița, stadioanele din 
Topllța, Giarmata, Beiuș, etc. au 
putut fi ridicate prin justa folo
sire a resurselor locale și prin 
miile de ore de muncă obștească 
ale tineretului sportiv. Lozinca „Nici 
o comună fără teren sportiv" este 
pe cale de a fi înfăptuită. Tot .mai 
mulțe sînt comunele în care se a- 
menajează terenuri sportive. Dar, 
bineînțeles, odată construite, aces
te baze trebuie să fie cit mai bine 
îngrijite, trebuie să existe o preo
cupare <n acest sens.

Succesele realizate tn domeniul 
creșterii bazei materiale a mișcării 
sportive se concretizează și in ma
rile cantități de materiale și echi
pament sportiv pe care Ie posedă 
colectivele noastre. In mare ma
joritate, echipamentul și materia
lele sînt produse în țara noastră de 
unități special profilate pentru pro
ducerea bunurilor sportive. Fa
bricile și cooperativele de produc
ție a inventarului sportiv dau an 
de an materiale și echipament mai 
mult, de mai bună calitate, iar 
inscripția „Fabricat în R. P. R." 
a înlocuit cele mai multe dintre 
mărcile fabricilor străine pe pro
duse sportive din cele mai diferite: 
ambarcațiuni sportive și aparate 
de gimnastică, mingi și diferite 
echipamente-

Fondurile acordate mișcării spor
tive cresc și ele pe măsura dez
voltării activității sportive de masă 
și de performanță. Astfel, numai 
în cadrul mișcării sportive sindi
cale sumele destinate cohstrucții- 
lor și reamenajărilor sportive au 
crescut în anul acesta de 4 ori 
față de anul trecut, o niare canti
tate de materiale și echipament 
sportiv a fost distribuită colecti
velor sportive sătești sa t a fost 
pusă la dispoziția oamenilor mun
cii, prin intermediul centrelor de 
antrenament organizate de C.C.S. 
în diferite ramuri de sport (rugbi, 
schi, natație, canotaj, etc ). Crește
rea sumelor destinate organizării 
de competiții a făcut posibili an
grenarea unor mase mult mai largi 
de oameni ai muncii Li actualele 
ediții ale întrecerilor sportive de 
mase; condițiile materiale asigu
rate de C.C.S. au dus la dezvol
tarea considerabilă a unor sporturi 
ca natația, schiul, rugbiul, cano
tajul și tirul în rindul maselor de 
membri ai sindicatelor din țara 
noastră.

Toate acestea vorbesc în modul 
cel mai convingător despre creș
terea bazei materiale a mișcării 
noastre sportive. Toate aceste fapte 
îi fac pe sportivii noștri să decla
re, atunci cînd obțin o nouă vic
torie: „Mulțumesc partidului pentru 
sprijinul pe care-1 dă mișcării 
sportive, pentru condițiile pe care 
le-a creat dezvoltării sportului nos
tru".

Romîne, reprezentativa asociației 
Știința din R. P. Polonă (A.Z.S.), 
reprezentativa A a Uniunii Sovie- 
tice și reprezentativa de tineret a 
Uniunii Sovietice.

In reprezentativa A a Uniunii 
Sovietice au fost selecționați ur
mătorii jucători: Reva, Avlidani, 
Cesnokov, Vimer, Scerbakov, Ne
fedov, Malihinov, Gaikovoi, B<usa- 
laiev și alții.

însemnate sînt realizările pe care 
le obțin oamenii muncii din țara 
noastră în întrecerile organizate îr> 
cinstea celui de al doilea Congres 
al Partidului.

Corespocdentiud nostru P. To- 
mescu din Mediaș ne scrie despre 
succesele în producție ale muncito
rilor medieșeni, succese pe care ei 
le închină celui de al doilea Congres 
al Partidului. La fabrica „Vitro- 
Metan", de pildă, lucrează tî- 
r.ăritl Gheorgtie Pasăre, unul 
din cei mai buni fotbailiști ai 
echipei Flamura roșie. Muncind 
ca lăcătuș, utemistul Gh. Pa
săre a făcut numeroase inovații 
și raționalizări, depășind norma cu 
50—60 la sută. Ir. aceeași între- 
prindere lucrează meșterul sticlar 
Gheorghe Szabo, uri bun fotbalist, 
și handbalista Adela Schultz. Și_ ei 
se dovedesc deosebit de harnici în 
producție.

Subredacția noastră din Bacău 
ne trimite vești despre fru
moasele realizări în muncă ale 
muncitorilor de Ia fabrica de în
călțăminte „Partizanul". In ulti
mul timp datorită Introducerii 
benzii rtdante productivitatea 
muncii a crescut aci cu 23 la sută. 
Printre cei mai buni muncitori se 
numără fotbalistul Șmil Leibu, 
purtător al insignei G.M.A. gradul 
II, care obține zilnic două norme. 
Și handbalista Margareta Ciobo-

Reprezentativa de lupte a Finlandei a sosit ieri in Capitală

Echipa de lupte a Finlandei la

Ieri au sosit în Capitală — ve
nind pe calea aerului — luptătorii 
din echipa națională a Finlandei, 
care vor înfrunta sîmbătă seara, 
în sala Floreasca, reprezentativa 
țării noastre. Pe aeroportul Bănea- 
sa oaspeții au fost întîmpinați de 
reprezentanți ai CCFS, ai Comi
siei Centrale de lupte și de un grup 
de sportivi.

O vreme primăvâratică a accen
tuat parcă și mai mult căldura cu 
care aa fost primiți oaspeții. De 
altfel, pentru sportivii finlandezi 
aceasta a constituit o mare sur
priză. Cu atît mai mare cu cit 
marți — cînd au plecat din Hel
sinki — capitala Finlandei, — ora
șul era acoperit cu un strat gros 
de zăpadă și termometrul arăta 
minus 25 grade.

După obișnuitele prezentări au 
Început întrebările, de o parte șl 
de alta. Dar „discuțiile" au fost 
purtate într-un mod foarte origi
nal, din cauză că sportivii finlan
dezi nu cunosc decit limba... lin- 

taru, care își depășește zilnic nor
ma cu 35 la sută.

La fabrica de confecții „Bacăul“ 
tineretul a organizat zeci de bri
găzi care obțin mari succese în 
muncă. De altfel, fabrica a îndepli
nit sarcinile planului cincinal cu 
două luni înainte de termen. Și în 
această fabrică se afțlă o handba- 
listă care dă dovadă de o hărnicie 
deosebită. Este vorba de utemista 
Margareta Habet, care depășește 
norma cu 15 la sută.

Cu realizări frumoase se mîn- 
dresc și tinerii muncitori de la 
fabrica de hîrtie și celuloză „Steaua 
roșie". Aci sînt în întrecere 7 bri
găzi formate din utemiști. Brigada 
condusă de tânăra sportivă Viorica 
Petre, una din cele mai bune 
handbaliste ale fabricii, depășește 
norma în medie cu 23 la sută. Tot 
aci muncește și comunista Eugenia 
Grosaru, purtătoare a insignei 
G.M.Aț, care obține depășiri de 
normă de 30—35 ta sută.

In același timp în întreaga țară 
se desfășoară competiții sportive 
închinate Congresului. La Iași, de 
pfWă, tinerii și tinerele sportive iau 
parte la numeroase întreceri. In 
competiția de fotbal sînt înscrise 
zece echipe, numeroși sînt cei în
scriși la concursurile de tir și hal
tere, Iar tn curînd se vor desfășura 

sosirea pe aeroportul Băneasa 

landeză. Și cum noi toți care ne 
aflam pe aeroport nu cunoșteam a- 
ceastă limbă, ne-am descurcat cu 
ajutorul semnelor, al hîrtiei și al 
creionului. In acest fel am aflat
— de pildă — că meciul susținut 
duminică în compania echipei R.P. 
Ungare a fost numai o verificare 
tn vederea întîlnirii de sîmbătă 
seara; că au fost utilizați o se
rie de luptători care nu fac parte 
din echipa care a făcut deplasarea; 
că, de fapt, nu echipa Finlandei a 
înfruntat formația maghiară ci se
lecționata regiunii Vaasa (tn acest 
scop, pentru a ne face să înțele
gem despre ce este vorba, Jaskari,
— interlocutorul nostru — a dese
nat pe un bloc-notes harta Finlan
dei, în care a conturat regiunea 
Vaasa) ; că scorul a fost nu 6-2 
ci 6-4 pentru echipa R. P. Ungare 
(s-au desfășurat și două meciuri de 
rezervă) și că, în sfîrșit, socotesc 
meciul cu echipa R.P. Romîne deo
sebit de important. 

întreceri de gimnastică, ciclocros 
și popice.

La Tg. Mureș a avut loc de 
curînd un concurs de gimnastică 
ia care au luat parte formațiile 
școlii de tineret din Tg. Mureș șl 
gimnaștii și gimnastele colectivu
lui Ramura roșie „Ianoș Herbak“ 
din Cluj. Victoria le-a revenit spor
tivilor din Tg. Mures cu scorul de 
655,56—652,60.

La Ploești s-a desfășurat o probă 
de ciclocros organizată de colectivul 
sportiv Voința. Victoria i-a revenit 
alergătorului Ion Anghelescu (Pro
gresul), care a-a clasat înaintea 
lui A. Poeuaru (Progresul) și Gh. 
Văsâi (Voința).

In întreaga regiune Cluj se 
desfășoară numeroase îr.teceri 
sportive în cinstea celui de 
al doilea Congres al Parti
dului. Tineretul din Gluj va 
participa la Întreceri de baschet 
natație, box, popice, tenis de masă, 
rugbi și volei. Vor fi organizate 
și două întreceri de atletism și înot, 
în care se vor face tentative pentrii 
doborârea recordurilor regionale. 
Tot ta Cluj vor fi organizate trei 
Jmtîlniri interregionale la handbal 
și gimnastică. Subredacția noastră 
din Cluj ne comunică de asemenea 
că în această regiune va fi orga
nizată o mare ștafetă care va purtă 
denumirea de „Ștafeta Congresu-' 
lui".

De aceea, echipa care a sosit ieri 
tn Capitală a fost alcătuită din cei 
mai buni și cei mai în formă lup
tători ai Finlandei. Toți cei 8 corn- 
ponențți ai echipei oaspe sînt cam
pioni ai țării lor și au la activ im
portante succese internaționale, pe 
care le-am subliniat din timp.. 
Prezentăm echipa — care de altfel, 
este cea apăruiă acum cîteva zile 
fn ziarul nostru (în ordinea cate
goriilor) : Nykănen Reijo, Jaskari 
Tauno, Mâkinen Rauno, Lehtonen 
Kyosti, Lehto Heikki, Punkari Vil- 
jo, Lahti Veikko, Rauhala Kalervo.

De remarcat un lucru : deși cele 
două echipe se întîlnesc pentru pri
ma oară, unii dintre luptătorii am
belor formații s-au mai întîlnit. 
Astfel, D. Cuc l-a întrecut pe Leh
tonen la campionatele mondiale de 
la Neapole. Insă din cauza unei pre
vederi a regulamentului de lupte, 
Lehtonen s-a clasat pe locul 2. iar 
Cuc pe locul ...4! Dar Lehtonen și-a 
confirmat valoarea, cucerind me
dalia de argint și doi ani mai tîr- 
ziu. Un alt luptător romîn, I. Po
pescu l-a înfruntat anul acesta, la 
Varșovia, pe Măkinen. de care a 
fost întrecut de puțin.

Reprezentanții noștri și-au ter
minat pregătirile: ieri s-a desfă
șurat ultimul antrenament ta sal
tea. Forma bună manifestată de 
sportivii noștri i-a pus însă în... 
încurcătură pe antrenori, care ieri 
mai stăteau la îndoială asupra ti
tularilor la unele categorii. Cert 
este că un criteriu de alcătuire îl 
constituie comportarea din cele 
două întîlniri susținute tn compa
nia echipei R. F. Germane. In 
orice caz, pină sîmbătă. cind va 
fi alcătuită formația definitivă, vă 
prezentăm pe cea probabilă (în or« 
dinea categoriilor) : D. Pîrvulescu. 
Fr. Horvath, I. Popescu. Gh. Du* 
mitru sau D. Cuc, V. Bularca, M. 
Belușica, L. Bujor, O. Forai.
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Problema trebuie individualizată

In cinstea celui de al II-Iea Congres al Partidului

Amenajări de baze sportive

,,Gu sau fără burete?" este în
trebarea care-i preocupă de cîțiva 
ani pe specialiștii tenisului de ma
să . Părerile diferă. Unii susțin că 
viitorul este al buretelui, în timp 
ce alții, ca de exemplu fosturi cam
pion mondial Victor Barna, consi
deră că după ce toată lumea se va 
obișnui cu jderul contra buretelui, 

. acesta va „cădea" de la sine cedînd 
din »ou locul cauciucului obișnuit 
cu zimți.

După părerea mea, în momentul 
de țață este aproape imposibil de 
dat un verdict pro sau contra. Pe- 
swilitâțile teoretice ȘL practice în 
utilizarea buretelui nu sînt nici pe 
departe epuizate.

Anul acesta au început să apară 
pe lingă paletele cunoscute cu bu
rete și palete acoperite cu un strat 
subțire de burete, peste care s-a 
aplicat cauciuc cu zimții în jos. 
Cu o astfel de paletă japonezul Ta
naka, la prima lui apariție în are
na internațională, a cîștigat cam
pionatul mondial. Nu este de loc 
imposibil ca în anii următori să se 
încerce, cu rezultate bune, și alte 
combinații de materiale. Cert este că 
nu se poate minimaliza faptul că, 
atît în anul trecut, cît și în anul 
acesta, finalele campionatului mon
dial la simplu bărbați s-au dispu
tat între doi jucători care utilizea
ză burete. De asemenea, o mulțime 
de campionate naționale și interna
ționale au fost cîștigate de jucători 

•u astfel de palete. Aceasta ne-ar

Oopă finalele campionatului republican de juniori 
la tenis de masă

Deși a avut un început timid, 
noul campion junior de tenis de 
masă al R. P. R. Thomas Nazar- 
beghian și-a revenit treptat șî, pe 
măsură ce meciurile se apropiau 
de finală, el a reușit să joace mai 
sigur, cu încredere în forțele sale, 
terminînd învingător și cucerind o 
victorie meritata. Nazarbeghian a 
primit astfel satisfacția pentru 
strădaniile sale de la antrenament. 
Utilizînd o paletă cu burete, Na
zarbeghian a prestat In general un 
joc de ,,țăcăneală“ din imediata a- 
Eere a mesei, combinat cu a- 

i decisive prin surprindere și 
contraatacuri din partea dreaptă. 
Este îmbucurător faptul că Nazar
beghian caută să-și adapteze con
tinuu executarea loviturilor la spe
cificul jocului cu paleta sa cu bu
rete. Campionul junior al țării s-a 
orientat tactic mulțumitor pentru 
vîrsta și tinerețea sa, dovedind și 
mult calm. Nazarbeghian are Insă 
mai slabă lovitura de atac din 
stînga, nu are continuitate în o- 
fensivă, exagerind uneori cu „ță- 
căneata". Partida sa cu arădanul 
Covaci, tot „buretist", a fost un 
adevărat meci... „mut", desfășurat 
parcă cu încetinitorul. Elimirân- 
du-și lipsurile semnalate și cu un 
joc mai cizelat Nazarbeghian poa
te deveni în cîțiva ani unul din 
fruntașii tenisului de masă de la 
noi.

Titlul de campioană republicană 
de junioare a revenit talentatei Ma
riana Barasch, la numai doi ani 
de cînd 0 început să practice acest 
sport. Ea cunoaște, în general, ma
joritatea loviturilor de atac și apă
rare, e adevărat încă într-o formă 
rudimentară, însă cu perseverența 
care o caracterizează, ea poate a- 
junge la o cunoaștere deplină a 
tuturor „secretelor" acestui joc. 
Mariana Barasch trebuie să insiste 
în special pentru a-șî forma un joc 
ofensiv mai eficace și mai rapid. 
Ea execută încă cu mișcări prea 
largi și lente loviturile de atac ca 
și cele de apărare. De asemenea, 
Mariana Barasch trebuie să fie mai 
hotărîtă în modul de a acționa, 
să aibă mai multă vigoare. Și ea 
ca și Nazarbeghian, mai are multe 
lucruri de învățat, dar fiind ele
mente disciplinate și sîrguincioase 
credem că vor deveni cadre de nă
dejde în tenisul de masă romînesc.

După finala concursului republi
can de juniori care a avut loc la 
îași la începutul lunii iunie 1953, 
scriam următoarele într-unul din 
numerele ziarului nostru: „Un tî- 
năr care a impresionat îndeosebi 
prin frumusețea stilului, prin ușu
rința executării loviturilor de atac 
și prin armonia mișcărilor a fost, 

conduce, la prima vedere să con
chidem că toată lumea trebuie să 
Joace cu palele cu burete pentru 
a putea obține rezultate su
perioare. La « analiză temei
nică însă, 6e va observa că 
problema buretelui trebuie neapărat 
individualizată. Intr-adevăr, rku ori-: 
cărui jucător îi convine să întrebu
ințeze buretele. Aceasta depinde, în 
primul find, de stilul iiecăruia. Jo
curi au burete nu este recomandabil 
jucătorilor mai defensivi șî‘ cu stil 
curat. Este însă foarte recoman
dabil celor cu un joc eminamente 
ofensiv, rapid, precum șl celor care 
practică mult jocul din „drob", a- 
dică din semizbor (deasupra me
sei).

Ga încheiere, vreau să arăt că în 
uMhmil timp un nurnăr însemnat 
de jucători tineri au început să joa
ce, la noi, cu burete. Rezultatele lor 
sînt neconstante și, ca atare, fără 
multă semnificație. Este însă nega
tiv iaptiuil că foarte puțini dintre 
aceștia utilizează loviturile adecvate 
jocului cu burete, mulțumindu-se de 
a tace același joc pe care 

Ș-au făcut și înainte de a utili
za buretele. Consider că an
trenorii respectivi trebuie să-i 
îndrumeze necontenit spre jocul 
rapid, de atac și contraatac. Dacă 
jucătorii noștri își vor însuși acest 
gen de joc, vom putea să ne dăm o 
părere mai precisă asupra avanta
jelor și dezavantajelor jocului ou 
burete.

TOMA REITER 
maestnu al sportului 

campion al R.P.R.

fără îndoială, Zaharia Bujor... In 
plus, Zaharia Bujor are o îndemî- 
nare deosebită în a schimba în ul
timul moment, prin lovitură, traiec
toria mingii. Totuși, tînărul Zaha
ria Bujor nu știe să apere... De a- 
semenea Bujor va trebui sâ exer
seze cu perseverență executarea 
stopurilor, foarte eficace la speci
ficul jocului său*.

Prin prisma acestor aprecieri fă
cute acum doi ani și jumătate, so
cotim interesant să spunem cîteva 
cuvinte despre comportarea și jocul 
lui Bujor de la finala campionatu
lui R. P. R. de juniori de acum.

După părerea noastră, Zaharia 
Bujor este unul dintre cei mai do
tați juniori ai noștri. Cu un 
joc splendid, cu aceeași ușurință 
și tademînare ca și acum doi asii 
în executarea loviturilor și mai ales 
în cele de atac, ei se anunță jucă
torul care „vine", avînd cele mai 
justificate pretenții de a ocupa un 
foc de seamă în ierarhia primilor 
noștri jucători. Totuși, el a pierdut 
în semifinală la Jeney. Care este 
explicația? Deși cu un joc superior 
în ceea ce privește concepția și su
plețea efectuării loviturilor, demne 
de jucători consacrați, Bujor nu 
știe încă să lupte pentru fiecare 
minge, ratînd uneori în serie lovi
turi ușoare din cauza grabei de a 
acționa, nu are finalitate în acțiuni, 
iar stopurile lui nu sînt „puse" în 
momentele cele mai potrivite. Cu o 
apărare îmbunătățită, cu calitățile 
cu care este înzestrat, jucînd mai 
legat și bine condus de pe mar
gine, Bujor va avea satisfacția 
unor performanțe valoroase, la înăl
țimea calităților sale.

Finalistul Jeney a arătat un 
foarte bun joc de apărare, plasa
ment excelent și un atac din dreap
ta satisfăcător. S-a văzut ta el ro
dajul căpătat prin meciurile sus
ținute în campionatul categoriei A. 
Totuși Jeney este prea defensiv și 
trebuie să-și amelioreze lovitura 
ofensivă stingă.

Arădamul Covaci are un joc spe
cific paletei cu burete, dar este 
mult prea defensiv, deși știe să 
atace mai ales din dreapta. Dintre 
ceilalți se cuvine să mai remar
căm pe Fleischer, Lăzărescu, Co- 
bîrzan, Petrifăleanu și Iscovici.

La fete, campioana de anul tre
cut, Mari® Golopența, a pierdut 
titlul din cauza lipsei de calm șl 
de îndrumare. Este o jucătoare ta
lentată și poate face progrese mari 
dacă va fi ajutată temeinic. Din 
rest, o impresie plăcută a produs 
tînăra Lucia Cobîrzan, un element 
cu perspective.

C. SEVEREANU

Dacă în aceste zile de decembrie 
lam pomi la drumeție prin satele 
sau orașele patriei noastre, am pu
tea vedea zilnic grupuri de tinere 
și tineri, înarmați cu lopeți și tîr- 
năcoape, care lucrează de zor la 
amenajarea de noi baze sportive 
în cinstea celui de al II-lea Con
gres al Partidului.

PIRTIE DE SCHI. Sportivii din 
orașul și raionul Piatra Neamț, vor 
avea la dispoziție, tncepînd din ș- 
ceste zile o motS și modernă pirtie 
de schi. E vorba de pfftia de schi 
amenajată de curînd pe muntele 
Cozla. Pentru amenajarea acestei 
baze sportive atît de necesare prac
ticării schiului a fost defrișată o 
fîșie de pădure de aprotape 1000 
metri lungime. In momentul de față 
pîrtia de schi de pe muntele Cozla 
este gata, astfel că sportivii nu aș
teaptă decîl căderea zăpezii.

SALA DE GIMNASTICA. Școa
la tehnică medicală din Timișoara, 
a avut și înainte o sală de gim
nastică. Era însă ceva mai mult 
improvizat, îneît de multe ori șe
dințele de antrenament nu-și a- 
tingeau decît în mică măsură sco

Ultima etapă 
a campionatului republicat 

de box pe echipe
La sfîrșitul acestei săptămîni, 

după două luni de aprige dispute, 
va fi desemnată campioana repu
blicană de box pe echipe. De fapt, 
problema câștigătoarei nu este chiar 
atît de greu de rezolvat, deoarece 
C. C. A. conduce cu autoritate în 
clasament și numai o înfrîngere 
categorică, la o foarte mare dife
rență de puncte, ar putea s-o facă 
să piardă titlul virtual cucerit. Cu 
toate acestea întîlnirea dintre 
C.C.A. și Dinamo, care va avea 
loc duminică seara în sala 

Dinamo, se anunță drept un ve
ritabil „dierbi" al campionatului. 
Sîmbătă seara în sala Giulești, 
combinatele Progresul + Flamura 
roșie și Locomotiva + Știința se 
vor intilni într-o pasionantă dispută 
care va decide pe cea de a IU-® 
clasată. In sfîrșit, la Galați, com
binata Voința + Constructorul și 
Metalul vor lupta, desigur, cu 
multă dîrzenie pentru a ,.scăpa" 
die ultimul loc in clasament.

Pentru buna desfășurare a aces
tor reuniuni, biroul comisiei cen
trale a desemnat următorii arbitri- 
judecători: la întîlnirea CCA-Dina- 
mo, de la București: Ion Firu (Bu
curești), arbitru principal, V. Du
mitrescu (București), Emil Mari
nescu (București), C. Iacobescu 
(București) ; la întîlnirea Progre
sul + FU. roșie-Locomotiva + Știința 
de la București: Ilie Constanii- 
nescu (București), arbitru princi
pal, L. Mițcovici (Iași), C. lorgu- 
lescu (București), P. Mihelfi (Ora
dea); la întîlnirea Voința + Con- 
structorul-Metalul de la Galați: M. 
Rădulescu (București), arbitru prin
cipal P. Iliescu (Ploești), Z. Ferber 
Cluj, B. Robert (Buc.). S

De la comisia 
centrală de box
Analizînd desfășurarea etapei a 

IV-a a campionatului republican 
pe echipe, biroul comisiei centrale 
de box a luat următoarele măsuri:

1. Se suspendă pe timp de 6 
luni boxerii Gheorghe Moise (Ști
ința București) și Dumitru Ne
grea (Progresul Sibiu) pentru box 
nereglementar.

2. Se dă un avertisment boxeru
lui Dumitru Adam (C.C.A. Bucu
rești) pentru atitudine nesportivă 
în ring la meciul cu Maximilian 
Biedl (Progresul+Flamura roșie) 
din 1 decembrie a.e.

3. Se omologhează rezultatele 
întîlnirilor Locomotiva+Știința — 
Metalul (23-15), Dinamo — Voin
ța-(-Constructorul (22-17) și C.C.A. 
— Progresul+Flamura roșie (23- 
17).

BIROUL COMISIEI 
CENTRALE DE BOX

Concurs atletic in Capitală

Colectivul sportiv Știința LGF. 
organizează duminică dimineața, 
de la ora 9, un concurs de atle
tism pentru atleții hucureșteni, 1a 
următoarele probe: greutate, disc, 
suliță și ciocan (bărbați), suliță 
(temei). Concursul are loc pe sta
dionul Republicii. 

pul. Acum însă, prin inițiativa lua
tă de curînd, s-a pus capăt acestei 
situații neplăcute, elevii școlii me
dii tehnice medicale avînd b dis
poziție o' frumoasă sală de gimnas
tică.

Pe timpul ierna în noua sală de 
gimnastică va funcționa un cen
tru de scrimă, iar colectivul spor
tiv Flamura roșie din localitate va 
ține aci ședințe de pregătire fizică 
cu membrii secției de vofei.

ARENA DE POP*CE. O altă ba
ză sportivă amenajată în cinstea 
celui de al Il-lea Congres al Par
tidului este și arena de popice a 
întreprinderii! Comuna din Paris 
din orașul Piatra Neamț. Prin a- 
menajarea acestei popicarii se îm
plinește o veche dorință a mun
citorilor din întreprinderi, care 
în curînd își vor încerca îndemî- 
narea frrtr-o competiție intersecții.

Pentru amenajarea acestei arene 
de popice au lucrat în mod volun
tar numeroși muncitori printre 
care I. Zaharia, I. Himeș, I. Călu- 
găreenu, C. Vizitiu, Margareta Ah
met și alții.

Pregătiri pentru sezonul de hoc]
La Cluj, Cheorghieni, Petroșani, Tg. Mureș.

In întreaga țară continuă cu in
tensitate pregătirile pentru apro
piatul sezon de hochei și patinaj. 
La redacția noastră sosesc zilnic 
scrisori care relatează despre felul 
cum activează comisiile regionale 
și raionale de specialitate, cum 
se antrenează hocheiștij și patina
torii.

■ La Cluj, Tiocheiștii de la Știin
ța, una din cele mai puternice for
mații din țară, fac actualmente 
antrenamente de atletism, baschet, 
handbal, haltere, cros. Din lotul 
Științei fac parte între alții: 
Sprencz, Tomor, Deneș, Czaka II, 
Vili Covaci, Krasser, Torok II.

■ După cum s-a anunțat, în 
campionatul categoriei A din 1956 
va participa și formația Progresul 
Gheorghieni. Temperatura scăzută 
a permis jucătorilor de la Gheor
ghieni să efectueze pînă acum 6 
antrenamente pe gheață. Exercițiile 
de pregătire fizică a echipei sînt 
Îndrumate și supraveghiate de an
trenorul T. Bazilide. Lotul echipei 
Progresul Gheorghieni cuprinde 
pe: Dobriban, Rari, Afinași II, 
Karda, Fodor, Moldovan, Gfaco- 
muzzi, Naghl, Lazăr, Pali, jucători 
cunoscuți, cărora îi se adaugă nu

SPORT LA ZI
■ CICLISM. — Activitatea de 

ciclocros continuă duminică dimi
neața, cu întrecerile cu caracter 
popular organizate de asociația 
MINERUL și comisia orășenească 
de ciclism București

întrecerile sînt deschise tuturor 
categoriilor (avansați, juniori, fete, 
semiCurse și biciclete de oraș). A- 
ceste alergări se vor desfășura pe 
străzile cartierului Dămăroaia și 
împrejurimi.

Toți participanții Ia probele de 
duminică se vor prezenta ASTAZ1 
ta ora 15, la km. 8, de pe șoseaua 
«'hitilei, spre a lua parte la recu
noașterea traseului.
• POLO PE APA. — Azi, în- 

cepînd de la ora 19,30 la ba
zinul acoperit Eloreasca se dispută 
în cadrul turneului de po’o pe 
apă organizat de Comisia orășe
nească de natație, următoarele 
meciuri: Constructorul — FI. roșie 
(feminin), Tînărul dinamoviist II — 
Progresul II (juniori), Voința — 
Progresul (seniori).

• SCRIMA — In cadrul campio
natului pe echipe categoria B, Pro-

INFORMAȚII
In urma omologării celor 260.718 

buletine depuse la concursul Prono
sport Special din 30 noiembrie a.c., 
au fost stabilite următoarele premii:

Premiul I: 4 buletine cu 12 rezul
tate exacte, revenind fiecărui buletin 
cite 15.M0 lei.

Premiul II: 303 buletine eu 11 re
zultate exacte, revenind fiecărui bu
letin cite 24S lei.

Premiul III: 3.S39 buletine cu 10 
rezultate exacte, revenind fiecărui 
buletin cite 31 lei.

De asemenea în urma omologării 
celor 350.394 buletine depuse la con
cursul Pronosport nr. 48 din 4 de
cembrie a.c. au fost stabilite ur
mătoarele premii:

Premiul I: 15 buletine ou 12 rezul
tate exacte, revenind fiecărui bule-

TERENURI DE BASCH 
lectivul sportiv Ianos Her 
Cluj, a luat inițiativa de 
naja două terenuri de 
In prezent lucrările de ar 
se află într-un stadiu foart 
sat îneît în viitorul sezon 
terenuri vor putea găzdui | 
trecere de baschet.

La realizarea acestor bai 
live lucrează cu h|^ni(ie ț 
de 50 muncitori și’ sporii 
sînt hotăjîți ca angajamen' 
să ffe dds 1a îndeplinire îrw 
termen

TEREN DE FOTBAL. Id 
na Gilău, din raionul Cluj, 
amenajat un frumos teren 
bal. Pentru construirea acei 
baze sportive a fost nevoie 
te zile de muncă. Dar thu 
răni muncitori și elevi din 
tate au participat cu enj 
la lucrările de amenajare, d« 
sute de ore de muncă obște

In fruptea tuturor acțiun. 
treprinse pentru amenajare, 
tui nou teren sportiv s^a 
profesorul de educație fizici 
sile Pită.

meroase elemente tinere, n 
troduse în Iot.

■ La Petroșani, colectivu1 
strucforul duce o intensă 
de pregătire în vederea sez 
de iarnă. In cadru! acestor 
tiri, un loc de frunte îl ocu, 
trmamentele echipei de hoch 
rîndurile căreia fac parte 
Biră, I. Hitter A. Hitter, P( 
etc.

■ Și acum, cîteva știri de 
Mureș. Comisia de ho hei ș 
tinaj a RAM și-a alcătuit un 
plan de muncă pentru sezonul 
vine. In domeniul hocheiul 
gheață, în afara campionatnfr 
gional a cărui organizare revii 
mod firesc acestei comisii, Î11 
nul de muncă mai figurează j 
ni zarea unui campionat de 1 
pentru echipe de pitici, chh 
cursul acestei luni. Tot în s 
popularizării acestei discipline 
five în rîndul tineretului, se 
organiza în cursul lunii febr 
la Tg, Mureș, Mercnrea Cit 
Glieorghieni, campionate inters: 
focale. „Cupa RAM" se va d 
șura în jurul lui 22 februari 
Miercurea Cine sau Tg. Mureș 

grestij Oradea a cîștigat cu 
meciurile de floretă bărbați și 
bie cu Voința Cărei și a pierdt 
7—9 întîlnirea de floretă fete.

Duminică se vor disputa 
București, în sala Floreas 
primele jocuri de handbal 
dus, după următorul prograi 
ora 15 : Dinamo 6—Dinamo 
bor (masculin) ; ora 16,1 
Știința I.C.F.—Știința Timișt 
ra (feminin) ; ora 17: FI. i 
sie Steagul Roșu—Progresul 1 
Mureș (feminin); ora 17,5 
Locomotiva Gara de Nord—I 
colta M.A.S. (masculin); ora 1 
Flacăra Plocști—Știința I.C 
(masculin) ; ora 20,10: C.C. 
—Metalul 23 August.

• LUPTE. — Bilete pentru > 
ciul internațional dintre echij 
R.P.R. și Finlandei se pun în t 
zare cu începere de azi la ager 
Pronosport din cal. Victoriei nr 
și Casa de bilete din bd. Magh 
(vizavi) de Dalles.

onospori
tin cîte 5.547 lei.

Premiul II: 339 buletine cu 11 
zultate exacte, revenind fiecă 
buletin cite 294 lei;

Premiul III: 2.991 buletine cu 10 
zultate exacte, revenind fiecărui 1 
Jetin cîte 50 lei.

★
Se reamintește participanților 

concursurile Pronosport care de 
„0” rezultate pe buletine ți conc 
rează la premiile speciale saptăr 
nale, că slnt obligați să anui 
acest lucru cel mai tîrziu pînă 
ziua de joia următoare a concurs 
lui. Anunțarea se va face pe f< 
mulare-eomunicare ce se găse 
la toate agențiile Pronosport d 
țară ți la agenția centrală Pron 
sport din Capitală, calea Victoriei



ÎNSEMNĂRI PE MARGINEA ULTIMELOR JOCURI 
DIN CAMPIONATELE REPUBLICANE DE BASCHET

...Așadar, în campionatele re
publicane de baschet nu vor mai 
juca în anul viitor echipele mas
culin; Progresul F.B. București 
și Știința Iași și nici echipele fe
minine Flamura roșie Tg. Mureș și 
Progresul Arad. RctrognwjîncL ele 
au cedat locurile în campionatul 
masculin Progresului Arta București 
și Progresului I.M.F. Cluj, iar Jn 
campionatul feminin Voinței Orașul 
Stalin șî Metalului C»', promovate 
în urma turneelor uc calificare.

Se știe însă prea bli*e că singur 
locul de frunte obținut în turneul 
de calificare nu-i suficient pentru 
a dovedi că meriți într-adevăr 
cinstea să joci în prima categorie 
și că aceasta trebuie s-o confirme 
însuși campionatul, care rămîne 
cel mai bun criteriu dj verificare 
a valorilor. Bănuim, de a- 
ceea, că în colectivele sportive 
din care fac parte proaspetele pro
movate au și fost luate măsurile 
cuvenite pentru asigurarea unei 
pregătiri atente, minuțioase și. în 
consecință, a unei bune compor
tări în viitorul campionat repu
blican.

Și este firesc să se procedeze în 
felul acesta, deoareoe campionatul 
din anul viitor se anunță deosebit 
de greu. O arată destul de clar 
mu r.umal finalul ,,tare“ al compe
tiției din anul acesta, ci întreaga 
desfășurare a întrecerii — atît la 
fete cît și la băieți — puternicul 
asalt al echipelor din țară pentru 
cucerirea locurilor fruntașe deți
nute de formațiile din Capitală și 
faptul că acesta a fost primul 
campionat echilibrat d« 1a prima 
pînă la idtima etapă.

Dar. cu tot acest sensibil echi
libru de valoare, c'asameriele 
celor două campionat; ilustrează 
în mod fidel ierarhia reală, fie are 
formație termi"înd campionatul pe 
mciii pe care-î merită, corespun
zător comportării sale de-a lungul 
competiției • " * **

Făceam această observație du
minică seara, la sfîrș't d meciului 
dintre Locomotiva P.T.T. și Pro 
greșul F.B.. întîlnire pe care, 
pierind-o, Progresul F.B. a retro
gradat din categoria A. Intr-ade
văr, dacă Locomotiva P.T.T. ar fi 
pierdut și’ deci ar fi retrogradat, 
faptul acesta ar fi constituit o ne
dreptate, deoarece petefișfiî merită 
în continuare locul în campionatul 
repub ican, nu numai pe baza re
zultatelor tehnice brute, ci, — în 
raport cu Progresul F.B. — prin 
jocul modern, superior în ceea ce 
privește con-epția. pe care l-au 
practicat etapă de etapă.

Vorbind despr? acest meci, 
credem că ne putem exprima spe
ranța că baschetbaliștii de la Pro
gresul F.B. vor trage învățămin
tele cuvenite, și anume, de a 
renunța, în sfîrșit, la jocul învechit, 
static, de așteptare a greșelilor 
adversarului și lipsit de eficacitate, 
practicat pînă acum. Și mai tre
buie să rețină ceva baschetbaliștii 
de la Progresul F.B.: că vor putea 
să obțină rezultate cu atît mai 
bune cu cît se vor strădui să dea 
ascultare întru totul conducătorului 
tehnic, aplicînd întocmai tactica 
indicată de acesta. Adică nu așa 
cum au făcut duminică. Duminică 
era prima oară cînd ei ar fi putut 
practica jocul stntic de care 

vorbeam mai sus, fără ca cineva 
să-i mai critice pentru aceasta. De 
ce? Pentru că, fiind un meci decisiv 
care avea drept miză răminerea în 
prima categorie, le-ar fi fost apro
bată, în unanimitate, alegerea sin
gurei tactici cu ajutorul _ căreia 
puteau avea șanșe de cîștig; joc 
prudent, evitîind să se angreneze 
în jocul m viteză pract'cat în mod 

obișnuit de locomotivfști. Au făcut 
aceasta mai bine de o repriză și 
scorul le-a fost multă vreme favo
rabil. An renunțat să o maj facă, 
au acceptat jocuil avîntat al ad
versarilor și... au retrogradat.

„Pățania1* aceasta poate folosi 
drept învățătură și altora care nu 
țin seama de adevărul că totdeauna 
este recomandabil să alegi tactica 
în funcție de adversar și, se-nțe- 
lege. să te bazezi permanent și cu 
precădere pe ceea ce ai învățat și 
știi mai bine. Observația îi vizează 
direct pe jucătorii de la Locomo
tiva P.T.T., pe cei de la Dinamo 
București și, în mare măsură, pe 
baschetbalistele de la Știința 
Î.C.F. Aceste echipe s-au impus 
îr. ultima vreme prin buna pregă
tire a aruncărilor la coș de la 

semidistanță și distanță care, cel 
puțin pentru Dinamp și Locomotiva 
P.T.T., constituiau principale arme 
în meciurile de duminică, dar pe 
cane s-au hotărît să le folosească 
abia cînd meciul se apropia de 
sfîrșit. Nefăcînd-o Ia timp, au avut 
știutele emoții pjnă în ultima clipă 
cînd, amiintindiu-și parcă de cele 
învățate, au mai avut puțină 
vreme pentru a cîștiga. Ceva maj 
mu'tă prudență se impune însă; 
altă dată s-ar putea să fie prea 
tîrziu...

Nu este însă de loc tîrziu pentru 
ca baschetbaliștii de la C.C.A. să 
acorde cuvenita atenție pregătirii 
la acest capitol, la care se vede 
treaba că „ceva** nu e în regulă. 
Ir.tr-adevăr. jucătorii de la C.C.A. 
și-au creat faima de bmni realiza, 
tori de la semidistanță și 
distanță, obținjiid în felul 
acesta multe victorii. Totuși, 
aproape de fiecare dată numai unul 
sau doi jucători realizează pro
centaje ridicate, pe cînd ceilalți se 
comportă cu mult sub nivelul po
sibilităților lor. Ba, uneori, ran
damentul scăzut al unui singur 
jucător constituie cauza jocului 
slab sau chiar a rezultatului ne
corespunzător valorii echipei. Așa 
cum s-au petrecut lucrurile în 
partida decisivă susținută în fața 
dinamoviștilor bucureșteni. De astă 
dată, cel în culpă a fost tocmai 
jucătorul care a contribuit țn cea 
mai mare măsură la comportarea 
superioară în cîmp a echipei 
C.C.A.: Folbert, care a condus cu 
calm, atent și inteligent fiecare 
acțiune de ansamblu a echipei, dar 
al cărui randament extrem de 
scăzut în ceea ce privește aruncă
rile la coș a fost hotărîtor pentru 
îinfrîngerea formației sale, cu atît 
raai mult cu cît în meciul de du
minică el conta ca principali rea
lizator și deci a tras la coș cel 
mai mult. Dar iată ce ne spune 
foaia de arbitraj; Folbert a în
cercat de 18 ori coșul din acțiune 
și a marcat o singură dată, a 
executat 7 aruncări libere și a 
fructificat doar 3. Trebuie să re
cunoaștem că este mult prea puțin, 
chiar inadmisibil de puțin pentru 
Folbert, iar pentru echipă foarte 
grav și îngrijorător. Suficient pen
tru ca militarii să procedeze în 
consecință...

Și, pentnu că e vorba de măsuri, 
vom încheia vorbind despre una 
care trebuie să intre îr. vederile 
colegiului central de arbitri: pro
gramarea celor mai indicați arbitri 
la meciurile .,cheie" ale campiona. 
tului. Un astfel ide meci se știa că va 

fi și cel dintre Locomotiva P.T.T. 
și Progresul F.B. București. Totuși 
pentru această întilnire nu a fost 
de'.egat un cuplu corespunzător, 
capabil să asigure buna desfășu
rare a jocului. Cei doi arbitri 
însărcinați cu aceasta (Lucian Va- 
silescu și Petre Marin) nu au
reușit să constituie nici un
moment o pereche, nu au
lăsat nici o clipă impresia că in 
teren sînt doi arbitri care colabo
rează. Iar aceasta în mare măsură 
din cauza comportării inegale și 
greșelilor comise de Lucian Vasi- 
lescu, care nu se „remarcă** acum 
întîia oară prin modul prea per
sonal și prea „savant** în care 
arbitrează.

Din fericire greșelile arbitrilor 
au viciat numai desfășurarea jo
cului, nu și rezultatul meciului 
dintre Locomotiva P.T.T. și Pro
gresul F.B. București și, ca o 
„compensație** pe deplin meritată, 
meciul de încheiere a campiona
tului masculin, finala Dina- 
mo-C.C.A., s-a bucurat de un 
arbitraj pe măsura importanței 
sale și chiar ia înălțimea nivelului 
tehnic la care s-a desfășurat în- 
tîlnirea. Și se poate afirma că dr. 
Dan Chiriac și Constantin Armă- 
șescu a-u partea lor însemnată de 
merit pentru remarcabilul spectacol 
oferit de baschetbaliști în partida 
pe care au arbitrat-o.

Subliniind aportul lor la acest 
succes, sfătuim colegiul central 
să facă în așa fel încîl, pri
vind cu maximum de atenție dele
gările de arbitri, să poată contri
bui și la succesele în care dorim 
și sperăm cu toții să abunde cam

pionatul din 1956.

CONSTANTIN FAUR 
D. STANCULESCU

Cei mai tineri campioni 
de fotbal!

Finala tocmai se terminase șî 
juniorii clujeni erau fericiți: ob
ținuseră victoria.

Primii care au felicitat în acel 
moment echipa Știința Cluj, care 
a devenit campioană republicană 
la juniori, au fost Petre Steinbach 
și toți jucătorii formației Tînărul 
Dinaniovist I București, pe care o 
antrenează el. O sinceră strîngEre 
de mrnă, caracteristică atît lui 
Steinbach cît și elevilor lui,’ care 
au învățat de ia profesorul lor cura 
să se poarte.

Finala de anul acesta a campi
onatului de juniori a mulțumit 
prin spectaculozitatea jocului și 
prin nivelul tehnic ridicat al celot 
22 de jucători. Spectatorii și-au 
manifestat satisiacțlia ia sfîrșltul 
meciului, cînd au răsplătit cu a- 
pllauze entuziaste comportarea ce
lor două echipe care se îmtrecuseră 
prietenește pe terenul de sport.

Frumoasa lor comportare a fost 
rodul numeroaselor ore de antre
nament și ședințe educative la care 
au participat jucătorii de-a lungul 
anului. De pildă, așa cum ne spu
nea Gavril Nistor, antrenorul clu
jenilor, Știința a început antrena
mentele încă de la începutul lunii 
februarie, avînd în față un obiectiv 
precis: pregătirea tot mai bună, 
individuală și de ansamblu, îmbu
nătățirea tehni’.ii individuale, ’ori
entarea tactică. Pentru atingerea 
acestui obiectiv antrenorul și ju
cătorii au muncit cu rîvnă la an
trenamente.

Nu au existat meciuri ușoare 
ș'. meciuri grele ; toate au fost 
privite cu seriozitate. Paralel cu 
antrenamentele profesorul Al. To
cilă, s-a ocupat de educarea tineri
lor fotbaliști. Aceștia nu puteau 
face parte din echipă și nu luau 
parte la jocuri, dacă nu erau frun
tași la învățătură- încetul cu în
cetul s-a închegat o legătură 
sufletească strînsă între jucători 
și conducători, care a ajutat de 
multe ori echipa să treacă peste 
momente de dificultate în joc și 
peste numeroase meciuri grele dis
putate în cadrul seriei a V-a, a 
campionatului republican de juni
ori. In toate meciuri'e disputate, 
un sir.gur jucător a primit un a- 
vertisment. Iar echipa a recoltat 
multe succese, în serie și în tur
neul final. Ultima — cucerirea ti
tlului de campion, — a venit ca 
urmare firească, să răsplătească 
munca de pregătire a antrenorului 
Nistor, fostul internațional, și a 
jucătorilor Știința Cluj.

Marea majoritate a celor ce 
compun echipa sînt studențj în anul 
I la facultățile din Cluj, iar cîțiva 
sînt chiar e'evi în clasa a 10-a. 
Aproape toți sunt dintre cei mai 
bunj la învățătură. Notăm, printre 
alții, pe studenții de la politehnică 
Florin Tocilă, Alexandru Papiu și 
Felician Mureșan; pe Vasile Bă- 
luțiu, student la științe juridice; 
pe viitorul medic Dorel Șerban, ca 
și pe elevii Emil Petru, Vasile 
Costin șj Valentin Voi o vei.

★
Cei mai fâneu-j campioni de fot

bal ai țării au dus la Cluj un ti
tlu republican și cupa decernată e- 
chipei campioane. Aceasta însă, 
nu trebuie să-i facă să se culce pe 
laurii victoriilor cucerite. Ei trebuie 
să privească pregătirea lor cu a- 
ceeași seriozitate ca și pînă acum. 
S-au convins, credem, că au ajuns 
campioni numai datorită faptului 
că s-au pregătit cu rîvnă și serio
zitate.

MIRCEA TUDORAN

Anunț
Comiietul pentru Cultură Fi

zică Și Sport de pe lingă Con
siliul de Miniștri, anunță ab
solvenții Școlilor Medii Tehni
ce dc Cultură Fizică care din 
diferite motive nu și-au trecut 
examenul de diplomă, că în pe
rioada 25—31 ianuarie 1958, va 
avea loc o sesiune de examen 
de diplomă.

Examenele vor avea loc în 
centrele Timișoara și Orașul 
Stalin, pentru absolvenții tutu
ror școlilor.

înscrierile se vor adresa pînă 
Ia data de 15 ianuarie 1956 In 
Școala Tehnică de Antrenori Ti
mișoara but. Lenin nr 2 și Ia 
Școala Tehnică de Antrenori O- 
rașul Stalin str. Maxim Gorki 
nr. 45.

Informații suplimentare se 
vor putea obține la școlile de 
mai sus.

Echipa de fotbal Știința Cluj, campioană republicană la juniori

înaintea celei de a doua semifinale 
a Cupei R.P.R. la fotbal

Afetjția tuturor amatorilor de fot
bal din țara noastră s-a concen
trat acum asupra celei de a doua 
semifinale a Cupei R. P. R., ©are 
opune două formații de valoare: 
CCA și Locomotiva București. Pînă 
duminică, comentariile asupra a- 
cestui joc de tradiție nu vor con
teni, firește, fiecare dintre „specia
liștii** in ale fotbalului căutînd să 
anticipeze cît de cît asupra modului 
cum se va desfășura meciul, asu
pra compartimentelor care vor de
cide pe a doua finalistă etc. Dar, 
în acest timp, în cele două „tabere** 
pregătirile s-au intensificat și cre
dem că facem un serviciu acelor... 
comentatori de oare aminteam, in- 
formîndu-i asupra stadiului aces
tor pregătiri.

Pe Victor Dumitrescu, fundașul 
echipei CCA, î-am întîlnit pe stra
dă, marți după-amiază, grăbin- 
du-se să ajungă la antrenament. Cu 
amabilitatea care îl caracterizează, 
el ne-a informat asupra pregătirilor 
echipei sale: „In general, toți coe
chipierii mei muncesc cu deosebiță 
conștiinciozitate spre a se prezen. 
ta cît mai bine în semifinală. Se 
înțelege că dorim să facem o fi
gură cît mai frumoasă în această 
competiție, spre a șterge impresia 
comportării din campionat, unde 
nu prea am strălucit anul acesta. 
Antrenamentele din săptămîna în 
curs urmăresc să stabilească o se
rie de titulari, să definjtiveșscă for
mația care va apare duminică pe 
stadionul Republicii. De un lucru 
pot să-i acirrur pe iubitorii fotba

BOXUL IN ȚARA
PITEȘTI. Boxerii piteșteni au 

susținut în ultima vreme două în- 
tîlniri. Infruntlnd selecționata Blr- 
laduiui, ei au terminat victorioși 
cu 17—13. Reuniunea a fost organi
zată în cartierul muncitoresc Ște- 
iănești — Pitești fiind urmărită de 
peste 600 spectatori. S-au eviden
țiat: Fr. Doboș, Popa Aurel (Bîr- 
lad) și N. Florea, C. Alexandru, 
C. Calenciuc (Pitîști). (A- Anatolie 
corespondent).

— In cinstea Congresului Parti
dului s-a desfășurat în sala liceului 
de băieți întilnirea de box Pitești— 
Ploești, terminată cu victoria lo
calnicilor (8—6). S-au remarcat: 
Pavel Paul și 1. Dofing (Ploești) 
și Valeriu Boeru și C. Calenciuc 
(Pitești). I Gabriel Dumitrescu, co
respondent).

Ultimele pregătiri în vederea etapei a V-a 
a „Cupei Orașelor” Ia gimnastică

Cu desfășurarea etapei a V-a, 
de la Cluj, „Cupa Orașelor" la 
gimnastică, competiție a cărei dis
putare s-a eșalonat pe o perioadă 
de aproape 12 luni, ia sfîrșit.

Cele cinci regiuni participante 
la toate etapele acestei competiții 
(Arad, București, Timișoara, Staljn, 
Cluj) se întîlnesc sîmbătă și 
duminică, k Cluj, pentru ultima 
oară în cursul acestui an. Ultima 
„luptă" pentru cupă va desemna 
echipa care, de-a lungul celor cinci 
etape, s-a comportat mai bine și 
care merită, datorită pregătirii ei 
conștiincioase și... numărului de 
puncte acumulat în aceste întâlniri, 
să cîștige „Cupa Orașelor" — con
curs de mare importanță în ..lu
mea" gimnasticii.

Cele patru etape, care au avut 
loc pînă acum, s-au desfășurat în 
ordine, în orașele: Stalin, (exer
ciții impuse), Timișoara (exerciții 
liber alese), Arad (exerciții liber 
alese). București (exerciții impu
se). In cea de a V-a etațtâ, care 
se va desfășura sîmbătă și dumi

lului din Capitală: că va fi un joc 
disputat și — sper — frumos, La înăl
țimea acestui sfîrșit de sezon'*.

Locomotiva București, revenită 
luni după-amiază în Capitală, a și 
făcut miercuri — după numai o 
zi de odihnă — antrenament. Cu 
această ocazie am vorbit cu an
trenorul Ronay și cu jucătorul Ro
man.

Primul ne-a spus: „De un luc u 
sînt sigur. Va fi un meci de luptă 
dusă pînă fa capătul puterilor. Fie
care dintre cele două echipe este 
animată de dorința de a cîștiga 
prețiosul trofeu, așa că va face tot 
posibilul pentru a ajunge în finală. 
In ceea ce ne privește, nu ne vom 
precupeți eforturile pentru o com
portare bună și pentru un rezul
tat... asemenea**.

Iar Roman, despre care toți co
echipierii sînt de acord, că a fj-t 
cel mal bun om al echipei în t: r. 
neul din R. P. Albania, a adăugat: 
„Ținem să încheiem sezonul cu o 
performanță bună. Nu de alta, dar 
amintirile unui an în care am reu
șit sa revenim în categoria A șî 
să . luăm și Cuna nu ar îi de ’oc 
urite! Pînă atunci, să așteptăm 
însă, semifinala. Eu am doar o 
grijă: să avem duminică o minge 
bună**. Ultimele cuvinte ale ata
cantului feroviar necesită o expli
cație: în jocurile susținute în Al
bania a fost utilizată o minge 
nouă-nouță, Artex, carp l-a con
venit de minune lui Roman, așa 
că balonul cu care va juca dumini
că îl interesează mult.

SALONTA. lntîlnirea Recolta Sa-i 
lonta—Dinamo Oradea si-a teir- 
minat cu un rezultat egal; 9—9. 
S-au remarcat: St. Dande, A. Ba- 
goși. L. Bagoși, Fr. Mikloș (Salon- 
ta) și I. Pașulă, Nicotescu, St. 
Bogdănescu, Ghilea (Oradea). (Mol
nar Alexandru, corespondent).

ORADEA. Colectivul sportiv Vo
ința Oradea a organizat,. în cinstea 
Congresului Partidului, o reușită ga
lă de box, cu participarea pugiliș- 
tilor Scolii de tineret din Baia Ma
re. S-au remarcat: G. Dombi, C. 
Cjui, V. Pleș, St. Piedl, O. Pleș, 

1. Krecht, V. Boroș (VoințaOradea) 
și I. Katoka, St. Csoma (Șc. de ti
neret Baia Mare). Victoria a reve
nit echipei orădene cu 13—3. (Ilie 
Ghișa, corespondent).

nică la Cluj, gimnastele și gimnaș- 
tii care participă la această compe
tiție vor concura cu exerciții im
puse și liber alese.

După cum ne informează sub- 
redacția noastră din Ciuj, comisia 
regională de gimnastică se stră
duiește să asigure acestei etape fi
nale o organizare model, pe mă
sura valorii participanților și im
portanței acestei competiții. Nici 
gimnastele și nici gimnaștii acestui 
oraș cu vechi renume în gimnastică 
nu se lasă mai prejos. Sub suarave- 
ghere antrenorilor Dionish Szabo 
și Alfred Molnar, în sala uzinelor 
Ianoș Herbak se desfășoară ulti
mele antrenamente, se fac ultimele 
„retușuri", alcătuindu-se echipa re
prezentativă a Clujului pentru con
cursul de sîmbătă și duminică.

Despre aceleași emoții, aceleași 
pregătiri și aceleași ultime retu
șuri se poate vorbi desigur și la 
București, la Orașul Stalin și în 
ce’e’.alte regiuni ai căror partici
pând vor lua parte la etapa finala 
a „Cupei Orașelor" la gimnastică.



Pregătiri in vederea 
primelor jocuri 

de handball redus
Foarte puțin timp ne mai des

parte de ziua în oare vor începe 
primele jocuri de handbal redus, 
care anul acesta vor cunoaște o 
amploare mai tnare decît în cei
lalți ani. lti provincie, m și io 
București, se fac pregătiri intense 
In vederea acestui eveniment, în 
așa fel încît primale partide să se 
poată desfășura în cele mai bune 
condițiuni și la un nivel tehnic cît 
mai înalt.

De pildă, la Tg. Mureș, așa după 
cum ne anunță subredacția noas
tră, formația feminină Progresul a 
făcut în ultima perioadă numeroa
se antrenamente la care s-a insis
tat mai mult asupra dezvoltării vî- 
tezii, asupra însușirii unei tehnici 
cit mai bune în pasele scurte Și 
asupra pregătirii speciale a ■apă
rării. In ceea ce privește .lotul, e- 
chipa Progresul Tg. Mureș va fo
losi aceleași jucătoare ca și în 
campionatul republican categoria A 
de handbal pe teren mare. La an
trenamentele făcute în sală s-au 
evidențiat Clotilda Koncz. Sofia 
Ba i na și Elena Naghi.

In vederea întrecerilor din ca
drul cupei de iarnă în orașul Tg. 
Mureș se pregătesc im mare nu
măr de echipe printre care vom 
cita : Știința, Dinamo, Școala me
die mixtă de 11 ani, Progresul 
I.M.F. și Constructorul. De aseme
nea șl formația Avîntul din Reghin 
și-a început pregătirile în vederea 
acestei competiții.

In același timp cu echipele, co
misia regională de handbal din Tg. 
Mureș se pregătește și ea pentru 
ca din punct de vedere organiza
toric și material competiția care 
va începe în curînd să se poată 
desfășura în condițiuni optime. Ast
fel, la sala Progresul I.M.F., unde 
se vor desfășura jocurile, s-au ef
fectual în ultima vreme o serie de 
lucrări de reparații. Printre altele 
s-au confecționat porți noi șl re
gulamentare.

Azi încep campionatele 
republicane individuale de popice

Astăzi încep în Capitală campio
natele republicane de popice, pro
bele individuale. întrecerea care 
desemnează echipei^ campioane ale 
țării și competiția individuală care 
•ncepe astăzi sînt cele mai impor
tante manifestațiuni interne din 
sportul popicelor. Poate mai mult 
decît competiția pe ech*pe, campio
natele individuale reprezintă un 
principal mijloc de ridicare a ele
ni. ntelor talentate și de perfecțio
nare a popicarilor care s-au impus 
de;.a printre fruntași.

in întrecerile care vor avea loc 
pe arenele Progresul Justiția (pro
bele feminine), „23 August" și 
Recolta (probele masculine) vor 
fi prezenți peste 100 sportivi din 
toate centrele țării, calificați pen- 
-ru faza finală a campionatelor. 
Foarte important este faptul că 
ointre acești 100 de popicari 40 
s:nt femei, ceea ce dovedește că 
în sportul popicelor s-a înregistrat 
în anii din urmă un evident pro
gres pe linia atragerii elementului 
feminin.

’’robele programate în acest an 
la campionate sînt următoarele : 
feminin: 50 lovituri (singuratice), 
100 lovituri (plin și izolate) ; 
masculin: 100 lovituri (singura
tice), 200 lovituri (plin și izolate).

’’entru a asigura campionatelor 
ce e mai bune condițiuni de desfă
șurare, comisia centrală și inspecția 
de resort s-au îngrijit de utilarea 
arenelor cu cele mai bune mate
riale (bile de ebonit etc.) și au 
S“ecfianat pe cei mai buni arbitri 
din țară și din București, care vor 
co- 'uce întrecerile.

.ată acum actualii campioni la 
probele individuale: FEMININ: 
50 lovituri: Ilona Nagy (FI. roșie 
Tg. Mureș), 100 lovituri : Maria 
Preda (Fi. roșie UTA Arad), 150 
lovituri : Margareta Semany (FI. 
roșie Tg. Mureș).

MASCULIN: 100 lovituri: A- 
lexandru Andrei (Voința Bucu
rești), 200 lovituri: Nicolae Solyo- 
mi (Progresul Baia Mare), 300 lo
vituri : Tiberiu Semany (Voința 
Tg. Mureș),

Campionatele durează pînă in 
ziua de 11 decembrie

După 17 runde

LUPTA PENTRU TITLU RĂMÎNE DESCHISĂ 
ÎN CAMPIONATUL R. P. R. DE ȘAH

Deși ne-a obișnuit de pe acum 
cu surprizele finala campionatului 
de șah al R.P.R. din acest an 
pare să bată toaje „recordurile" în 
acest domeniu, oferind marți di
mineața cu prilejul reluării parti
delor întrerupte cea mai neaștep
tată zi a turneului. Pe bună drep
tate spunea mat ieri un spectator 
că iubitorii șahului pot reproșa 
maeștrilor acestui joc faptul că în 
întreoerea lor abundă încă greșeli 
și inexactități, fluctuații neper- 
mise în forma și forța de joc. Căci 
cum altfel se poate explica înfrîn- 
gerea lui Ciocîltea în întrerupta 
net cîștigată cu Costea? Ca și cum 
și-ar fi pus în gînd să facă cele 
mai... slabe mutări Ciocîltea „a 
găsit" în cele din urmă poziția în 
care primea mat sau rămînea cu 
doi pioni mai puțin. In fața aces
tei alternative, fostul nostru cam
pion s-a recunoscut învins. Un alt 
exemplu de „mat ajutor" ne-a o- 
ferit dr. Troianescu în partida cu 
Ghițescu pe care a cedat-o la nu
mai cinci mutări după întrerupere. 
Lucrul este au atît mai surprinză
tor cu cît maestrul Troianescu a- 
'vusese posibilitatea să analizeze 
minuțios poziția de întrerupere. 
Critici serioase merită de aseme
nea și secundanții campionului 
național care n-au văzut nici ei, 
la analiză, matul (aproape umo
ristic) care a survenit pe tablă

In rest, partidele întrerupte au 
decurs fără... accidente. Crețulescu 
a cîștigat la Samarian, iar Halic 
la Troianescu. Întreruptele Brea- 
zu — Ghițescu, Rusenescu — Sza
bo și Drimer — Voiculescu au fost 
remize, iar cea dintre G. Alexan- 
drescu și Seimeanu nu s-a dispu
tat.

In wma acestor rezultate con
ducerea a luat-o (singur) arăda- 
nul I. Halic care a înțeles că cel 
mai rezonabil este să rămîi liniș
tit cînd toți cei din jurul tău se 
agită.

Ieri dimineață runda a XVII-a 
nu ne-a scutit de emoții, continu- 
înd seria surprizelor. Cioc'ltea nu 
și-a putut găsi echilibrul psihic 
după „șocul" suferit în partida cu 
Costea și a pierdut aproape fără 
rezistență la Breazu după ce co
misese o gravă greșeală în des
chidere. Tensiunea din fruntea 
clasamentului a influențat pînă și 
calmul imperturbabil al veșnic li
niștitului Halic. Partida sa cu 
Drimer s-a disputat sub semnul

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

Noii campioni de box ai U. R. S. S.
De eurînd, la Mosoova a luat 

sfîrșit campionatul individual de 
bbx al Uniunii Sovietice pe anul 
1955. Titlurile de campioni unionali 
au fost cucerite de următorii bo
xeri :

Cat. muscă : Vladimir Sto'nikov 
(Leningrad) ; cat. cocoș: Boris 
Stepanov (Moscova) ; cat. pană : 
Imans Enkuzis (Riga); cat. semi- 
ușoară : Nikola Smirnov (Mosco
va) ; cat. ușoară : Vladimir Enghi- 
barian (Erevan); cat. semi mijlocie: 
Iuri Gromov (Moscova); cat. mij

locie mică : Viktor Bașin (Leriin-

Echipa de hochei pe gheață a U.R.S.S. 
învingătoare

Pe stadionul de iarnă din Sto
ckholm s-a desfășurat miercuri în 
nocturnă întîlnjrea internațională 
de hochei pe gheață dintre echipa 
reprezentativă a Uniunii Sovietice 
și echipa engleză „Harringay Ra
cers”. Acest meci a contat pentru 
Cupa Asociației internaționale a- 
matoare de hochei pe gheață.

După primele două reprize, ho- '

R. Cehoslovacă B—U.HS.S. B 
4-1 (1-0; 0-0; 3-1) 

la hochei pe gheață
PRAGA 7 (prin telefon) — Pe 

stadionul de iarnă din Brno s-a 
desfășurat miercuri seara întîlnirea 
internațională de hochei pe gheață 
dintre reprezentativele secunde aie 
Cehoslovaciei și Uniunii Sovietice. 
Au cîștigat hocheiștiî cehoslovaci 
cu scorul de 4—1. 

unei puternice nervozități și a 
unor mari oscilații a avantajului 
care a trecut cînd de partea albu
lui, cînd de cea a negrului. La un 
moment dat Halic avea trei pioni 
pentru calitate, avantaj ce părea 
suficient pentru cîștig. Dar Dri
mer a găsit complicații, a atras 
regele negru într-o plasă de mat 
și recîștigînd un pion a întrerupt 
partida într-o poziție în care nu 
se știe dacă Halic va găsi remiza.

Prin atac direct Bălanei a dis
locat poziția Inii Gică Alexandres
cu și obținînd dama pentru turn 
și nebun a cîștigat la mutarea 
34-a. Tot prin atac Gunsberger 
și-a întrecut pe concetățeanul său 
I. Szabo. Reicher cu Ghițescu și 
Costea cu Crețulescu au convenit 
asupra remizei. Alte trei partide 
s-au întrerupt. Voiculescu deține 
avantaj material la Rădulescu, iar 

-R. Alexandrescu la Samarian. E- 
galitate de piese am notat în par
tida Troianescu — Urseanu.

Așa se face că cu două runde 
înainte de sfîrșit clasamentul mai 
abundă în semne de întrebare, 
căci o pierdere a lui Halic la Dri
mer deschide șanse pentru titlu 
altor 7—8 jucători. Deocamdată 
tabela de turneu arată în felul ur
mător :

1. Halic 10 p. (1) ; 2-4. Bălăriei, 
Ghițescu. Gănsberger 10 p. ; 5-7. 
Ciocîltea, Reicher. Szabo 9’/2 p. > 
8-9. Troianescu, Rădulescu 9 p. 
(1) ; 10. Costea 9 p.; 11. G. Ale
xandrescu S'h p. (1) ; 12. Crețu
lescu 8’/2p.; 13. Urseanu 8 p.(l) ; 
14-16. Voiculescu, Seimeanu. Pri
mer 7 p. (1) ; 17. Samarian 6'/» 
p. (1) ; 18. R. Alexandrescu 6 p.
(1) ; 19-20. Breazu. Rusenescu 5'/» 
puncte.

Astăzi, începînd de la orele 9 
se desfășoară întîlnirile din cadrul 
rundei a XVIII-a. Fără îndoială 
că partida centrală se anunță cea 
dintre Ciocîltea și Troianescu. Ac
tualul fruntaș al clasamentului, 
Halic. joacă cu albele contra lui 
Rusenescu. Bălanei întîlnește pe < 
Drimer. Ghițescu pe G. Alexan
drescu, iar Gunsberger pe Voicu
lescu. Reicher și luliu Szabo, si ei 
pretendenți la titlu, vor juca cu 
Urseanu și respectiv Samarian. 
Ușor de văzut că rezultatele aces
tor partide mai pot produce mari 
perturbații în ordinea clasamen
tului.

VALERIU CHIOSE

grad) : cat. mijlocie: Ghenadi 
Șatkov (Leningrad) ; cat. semi
grea : Vitali Beliaev (Sverdlovsk); 
cat. grea: Richard Iușkenas (Vil
nius).

Dintre camoionii de anul trecut, 
numai Boris Stepanov a reușit să-și 
mențină titlul.. Noul campion u- 
nional la categoria grea, Iușkenas, 
un tînăr în vîrstă de 22 de ani, are 
un pumn extrem de puternic. El 
1-a învins prin K. O. pe campio
nul european Algirdas Soțikas.

(TASS)

Ia Stockholm
cheiștii sovietici conduceau cu sco
rul de 3-2. In ultima repriză, e- 
chipa U.R.S.S. și-a intensificat a- 
tacurile și a înscris încă șase 
puncte, astfel că întîlnirea a luat 
sfîrșit cu scorul de 9-2 în favoarea 
hocheiștilor sovietici.

Marele Premiu ai orașului Praga la baschet
PRAGA 7 (prin telefon). — în

trecerile de baschet din cadrul 
competiției „Marele Premiu al o- 
rașului Pnaga" dau naștere la în- 
tîlnirl viu disputate. Ultima în- 
tîlnire, care a avut loc luni. seara, 
între echipele Praga și U.R.S.S. 
(jun.) s-a terminat cu victoria echi
pei pragheze cu scorul de 69:64 
(35:32). Marți s-au desfășurat 
jocurile: Praga - Varșovia 68:49 
(33:28);

Angelica Rozeanu și Ella Zeller 
campioane internaționale ale Scandinavici
STOCKHOLM (prin telefon). In 

întrecerile campionatelor interna
ționale de tenis de masă ale Scan
dinavici, care au continuat marți 
seara în sala Eriksdăls din Stock
holm, Angelica Rozeanu a re
purtat două noi victorii în ca
drul probei de sinrolu femei cală- 
ficîndu-se în finală unde va în- 
tîlnj pe cunoscuta jucătoare en
gleză Ann Havdon. In sferturi de 
finală campioana mondială a tn- 
vins-o categoric pe Schlaf (R.F.G.) 
cu scorul de 3—0 (11, 15, 12). 
In semifinală Angelica Rozeanu a 
primit replica campioanei maghia
re Eva Koczian de care a dispus 
cu 3—1 (21-16, 21-8, 16-21, 21-17). 
O comportare excelentă a avut-o 
cuplul nostru masculin Gantner- 
Harasztosi care a reușit în sfer
turi de finală să elimine valorosul 
dublu cehoslovac * al campionilor 
mondiali Andread’s-Stipek cu 3—1 
(13-21, 21-15, 21-15, 21-19). De 
menționat că în setul IV Andrea
dis și Stipek au condus cu 19-13, 
dar perechea romînă acțiordnd 
decis în atac a redus handicapul, 
a egalat și a terminat cîștigătoare.

La proba de dublu femei, cam
pioanele mondiale Angelica Ro- 
7eanu și Ella Zeller. au cîștigat 
ușor semifinala probei jucată îm
potriva perechii Ann Haydon-S. Teg- 
ner (Anglia, Suedia) au3-l (19-21, 
21-4, 21-16, 21-10). Dintre cele
lalte rezultate merită a fi relevate 
cele obținute de Ann Haydon 
care a întrecut pe rînd pe Ella 
Zeller cu3—2 (21-9, 21-13, 21-23. 
19-21, 21-4) și pe Linda Wertl cu 
3—1 (21-15, 21-14, 19-21, 21-8).

Iată alte rezultate tehnice mai im
portante: simplu femei: sferturi de 
finală: Eva Koczian — Watel 
3—1, Wertl — Thorson 3—1;

A început concursul internațional 
de natație de la Praga1

PRAGA 7 (prin telefon de la ' 
corespondentul nostru). — In capi
tala R. Cehoslovace a început un 
mare concurs internațional de na- 
tație la care participă cei mai buni 
înotători și înotătoare din R. P. 
Romînă, Franța, Italia, R. P. Po
lonă, Olanda, R. P. F. Iugosla
via și R. Cehoslovacă,

întrecerile sînt deosebit de dis
putate datorită valorii ridicate a 
concurenților. Participă, printre 
alții: Bozon, Monseret și Eminente 
(Franța); Popescu, Mitrofan și 
Heitz (R P. Romînă); Gremlow- 
ski (R.P. Polonă); Skalnota și Ni- 
jeguș (R.P.F. Iugoslavia); Romani 
(Italia); Bacik, Skovajse Samuhel 
(R. Cehoslovacă) etc.

In prima zi a întrecerilor care

Hocheiștii rwnini învingători 
în Cehoslovacia

PRAGA 7 (prin telefon de la 
corespondentul nostru). Hocheiștii 
romîni care se află în R. Ceho
slovacă au susținut cel de al doi
lea meci miercuri seara în loca
litatea Litvinov. întîlnind echipa 
locală Jiskra. De data aceasta 

victoria a revenit echipei romîne 
cu concludentul scor de 7—2 
(3-1 ; 2-1 ; 2-0).

Punctele învingătorilor au fost 
înscrise de: Peter (3), Ionescu 
(2) și Czaka (2). Pentru gazde 
au înscris: Scerba și Reznicek. 
Au arbitrat bine Horych și Sva- 
nicka.

Sîmbătă, hoche-iștii romîni vor 
susține cel de al treilea joc tn 
localitatea Kolin unde vor ânttlni 
echipa Spartak.

ZDENEK PAULUS

Solia — U.R.S.S. (jun.) 63:56 
(33:34); Budapesta — R. Ceho
slovacă (jun) 60:56 (52:52) 
(22:25), victorie realizată după 
prelungiri.

Miercuri seara: Moscova — Bu
dapesta 63:34 ( 30:19); Solia Var
șovia 55:49 ( 29:24). La închiderea 
ediției jocul U.R.S.S. (jun.) — 
R. Cehoslovacă (jun.) este Incurs 
de desfășurare.

simplu bărbați: .turul IV : ‘ Doli
nar — Wihnanowskj 3—1, Szeo- 
pessî — Harasztosi 3—0 (13, 10, 
15), Fliesberg — Popescu 3—2 
(21-13, 19-21. 13-21, 21-16, 21-19), 
Stipek — Gâbrici 3—0, Melstroem 
— Malmquist 3—0, Vogrinc — 
Kuginski 3—0, Gyetvai — Gantner 
3—1 (17-21, 21-16, 21-11, 21-17), 
Andreadis -— Lassa 3—0; sferturi 
de finală: Szeppessi — Dolinar 
3—-1, Stipek — Fliesberg 3—t» 
Vogrinc — Melstroem 3—0, Gyet- 
vai — Andreadis 3—1 ; dublu 
bărbați: semifinale: Leach. Flies
berg — Gantner, Harasztosi 3—2 
(19-21, 21-15, 12-21, 21-13, 21-15). 
Gyetvai, Szeppessj — Johansson. 
Malmquist 3—2; dublu femei: se
mifinale: Watel, Alber — Thorson. 
B. Tegner 3—1 ; dublu mixt: se
mifinale: Eva Koczian, Szeppessi — 
Ann Haydon, Stipek 3—1, Linda 
Wertl, Dolinar — Angelica Ro
zeanu, Andreadis 3—1 (16-21,
21-17. 21-15, 21-19).

Rezultatele tehnice de miercuri 
seara : simplu femei: finala: 
Angeliaa Rozeanu — Arm 
Haydon 3—2 (12—21, 15-21, 21 — 
19„ 21—18, 21—17); simplu băr
bați : semifinale: Gyetvai — Vo
grinc 3—1, Szeppessi — Stipek 
3—î);i finala : Szeppessi — Gyetvai 
3—2 (21—14, 17—21, 21—18, 18- 
21, 21—17); dublu femei: finala: 
Angelica Rozeanu, Ella Zeller — 
Watel, Alber 3—1 (21—17, 22-24, 
21—18, 21—15); dublu bărbați: fr 
nala : Leach, Fliesberg — Szeppes
si, Gyetvai 3—0; dublu mixt: fi
nala ; Eva Koczian, Szeppessi — 
Linda Wertl, Dolinar 3—0.

Astăseară în orașul suedez Upsa
la va avea loc întîlnirea internațio
nală de tenis de masă între echi
pele mixte ale R.P.R. și Suediei.

se desfășoară la bazinul ,,Axa" au 
fost înregistrate următoarele rezul
tate tehnice;

100 m. spate bărbați: I. Bozon 
(Fr.) 1:04,5; 2 Bacik (Ceh.) 1:05,7; 
3. Coignot (Fr.) 1:07.7. 100 m.
spate femei: 1. Van Ekris (Ol.) 
1:16,4; 2. Andre (Fr.) 1:18,4; 3. 
Sperova (Ceh.) 1:20,1 5/10. 100 m. 
fluture bărbați.- 1. Samuhel (Ceh.) 
1:06; 2. Pazdirek (Ceh.) 1:10,8; 
3. Kanka (Ceh.) 1:11,5. Bozon (Fr.) 
s-a clasat pe locul 9. 100 tu. flu
ture femei: 1 Subrova (Ceh.)
1:20,1 3/10; 2. Vawva (Ceh.) 
1:20,4 6/10; 3. Kralovova (Ceh.) 
1:26.5. 400 m. liber bărbați: 1. 
Gremlowski (Pol.) 4:43,8 ; 2. Mon- 
fernet (Fr.) 4:44,8; 3. Coignot 
(Fr.) 4:48,8. 400 m. liber femei: 
1. Markova (Cell.) 5:24,5; 2. De 
Nijs (Ol.) 5:28,4; 3. Kroutkova 
(Ceh.) 5:46,6.

Înotătorii romîni vor intra în 
concurs joi.

PE SCURT
a întîlnirea de box dintre repre

zentativele orașelor Londra și Ber
linul de Vest s-a terminat la egali
tate: 18-10.

La Halmstat, echipele masculine 
și feminine ale R. Cehoslovace au 
susținut recent întilnirl de handbal 
în sală cu reprezentativele Suediei. 
Victoria a revenit atît la bărbați 
cît și la femei echipelor cehoslovace: 
27-18 la bărbați, și 6-4 la femei.

• La Melbourne atletul australian 
Power a stabilit un nou record al 
Australiei în proba de 10.000 m. plat: 
30:02,4. O peformanță remarcabilă a 
obținut atleta Mattews in proba de 
100 yarzi: 10,7. Acest rezultat echi
valează cu 11,8 pe 100 m.

• Titlul de campioană Ia fotbal 
pe anul loss a statului Uruguay a 
revenit echipei Nacional — Monte
video. Pe locul doi s-a clasat Pena- 
roi — Montevideo.
• Anul acesta s-a disputat pentru 

prima oară Cupa Finlandei la fotbal. 
In finală. Valkeakosken a dispus cu 
5-1 de Heislngin Palloseura.

• Atleta italiană Paternoster a ob
ținut un nou record al țării sale la 
aruncarea suliței: 40,06. La Potsdam, 
atletul german Ahrendt a obținut 
70,01 m. Ia aruncarea suliței, per
formanță ce constituie un nou re
cord al R.D. Germane.

• In cadrul unui concurs atletic 
care a avut loc în Africa de Sud. 
la care au participat și atleți din 
R.F. Germană, atletul oud-african 
Price a stabilit un nou record al 
Imperiului Britanic la săritura în 
lungime, cu performanța de 7,87 m. 
(vechiul record 7,78 m. Price). Locul 
doi a revenit atletului german Ober- 
beck cu 7,84 m.


