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*entru îmbunătățirea muncii 
in cadrul complexului G.M.A.

Lotul olimpic
de schi al R.P.R.

U SUTELE de mii se numără 
tinerii care au cunoscut bucu- 

: sportului în ziua cînd au pășit 
tru prima oară pe porțile «to
anelor, cu ocazia întrecerilor 
tru cucerirea insignei G.M.A. 
st simbol al dîrzeniei și al 
ljului, a| sănătății și al unei 
te pregătiri fizice reprezintă 

u masele de noi sportivi pră
și cel mai prețios trofeu, pri- 
și cea mai frumoasă victorie, 
aceea participă tineretul nos- 
cu a'.'.ta bucurie la concursu- 
pentru trecerea normelor, de 

ea aproape în fiecare unitate 
muncă tineretul îșî 

!te din orele libere 
de sport, luptînd 

rea insignei.
■i dacă complexul 
zintă pentru masele

petrece 
pe terenu- 
pentru cu-

G.M.A. re- 
____ ,____ ____  de oameni 
muncii cel maț bun mijloc de 
cunoaște satisfacțiile sportului, 
oi pentru colectivele sportive 
iplexul înseamnă cea mai si- 
•ă cale de angrenare a metri
lor într-o activitate sportivă con- 
uă și multilaterală, de ridicare 

Aiivelului lor tehnic, de întărire 
însăși bazei organizatorice a 

șcării noastre sportive. Privit 
plan general, complexul G.M A

: un rol covîrșitor în pregătirea 
ică a maselor de oameni ai 
meii, în întărirea sănătății lor, 

pregătirea Ier pentru munca 
j înaltă productivitate, pentru 
ararea păcii.
Importanța și rolul complexu- 

GM A, atit în ceea ce pri- 
ște întărirea mișcării sportive 

și în domeniu] sănătății pu
ce, au fost just înțelese de cele 
ii multe organe și organizații 
ortive. Succesele unor colective 
i asociațiile Constructorul, Lo- 
motiva sau Dinamo, realizările 
ținute în mai multe raioa- 

din regiuni ca Suceava, 
giunea Autonomă Maghiară, 
uf, regiunea Stalin etc., sînt 
dovadă elocventă în acest sens, 

i aceste colective, asociații si 
giuni. complexul G.M.A. tinde 

devină baza muncii de ins
ure sportivă, constituind teme- 

sănătoasă pe care se pot clădi 
it succesele în domeniul spor
tul de masă, cit și îh dezvolta* 
i sportului de 
drul organelor 
ortive muncesc 
ci de mii de 
uneni care iși , 
Forturile în slujba creșterii și 

,‘zvoltării necontenite a com- 
ixutui G.M.A.
Activitatea dusă in ultima vre- 
e în cadru] complexului G.M.A. 
înregistrat o categorică creștere 

intrtativă si calitativă. Analiza 
estei activități a scos totodată 

evidență și o serie de lipsuri 
irioase, îa baza cărora stă, în 
;ncral, necunoașterea sau mini- 
alizarea rolului, sarcinilor și im- 
ortanței complexului G.M.A. 
omplexul G.M.A. nu este nici o 
•mpetiție sportivă obișnuită, nici 
n mijloc de a cuceri, pur și sim- 
lu, o insignă, așa cum cred încă 
ni» activiști sportiv*. Ca proces 
cdagogic, care cuprinde princi- 
alele elemente de educație și ;ns- 
ruire, complexul G.M.A. nu poate 
i dezbrăcat de adevăratul său 
onținut și transformat în simple 
fre, obiect al unei munci for-

performanță. In 
și organizațiilor 
în mod voluntar 
activiști obștești, 
pun cu dragoste

male, neritmice, discontinue- In 
colective sportive ca Flamura ro
șie Buhuși, Metalul Steagul roșu- 
Orașul Stalin, Avîntul-Piatra 
Neamți, Voința-lîași, Locomotiva 

Tg. Mureș și altele, în raioane ca 
Buzău (reg. Ploești), Oravița 
(reg. Timișoara), Cujmir și Ple- 
nița (reg. Craiova) etc., com
plexul G-M.A. este privit fie ca o 
formalitate care poate fi adusă la 
îndeplinire oricum, fie ca un mij
loc de rezolvare a unor. probleme 
în care organele sportive locale 
s’nt direct interesatj (îndeplinirea 
angajamentelor, participarea spor
tivilor fruntași la competiții, par
ticiparea la anumite campanii ini
țiate de forurile centrale etc.). 
De aci și pînă la formalism, în
călcarea regulamentului și cli ar 
acordarea insignelor „din oficiu" 
nu mai rămîne decît un pas, pe 
care unii activiști l-au și făcut-

Toate aceste lipsuri au frînat 
mult dezvoltarea complexului 
GMA., au împiedicat realizarea 
unor succese pe măsura necesită
ților și a posibil tățiior existenie. 
Iată de ce este necesară efectua
rea unei cotituri în activitatea 
complexului G.M.A., o orientare 
spre ridicarea calității muncii din 
acest domeniu, spre aplicarea în
tocmai a principiilor care stau Ia 
baza complexului. In această di
recție sînt, firește, multe lucruri 
de făcut- Este vorba de o acțiune 
hotărîtă de lichidare a lipsurilor, 
pornind de sus, prinir-o îndrumare 
permanentă, din partea serviciului 

G.M.A. din C.C.F.S. și printr-un 
control serios al consiliilor centrale 
ale asociațiilor sportive și a) ce
lorlalte organe centrale interesate 
în bunul mers al activității spor
tive. Este vorba, de asemenea, de 
o mai vie activitate a comisiei 
centrale și a comisiilor regionale 
G.M.A., de o îmbunătățire a num-' 
cii comisiilor raionale și orășe
nești de control, de activizarea 
comisiilor G.M-A. din colectivele 
sportive.

Un bun început a fost făcut prin 
revizuirea actualului regulament 

al complexului G M.A. care a do
vedit că nu mai corespunde sta
diului de dezvoltare actuală a 
mișcării sportive, rămînind în urmi 
nolor probleme ridicate de acti
vitatea G.M.A. Discutarea proiectu
lui noului regulament în care ma
joritatea normelor sânt schimba
te, în 
părțire 
precum 
prin 
rîndul 
cadrelor tehnice 
de sportivi, este un prim pas spre 
creșterea generală a activității 
G.M-A. Acest pas trebuie însă ur
mat de o serie de măsuri și ac
țiuni menite 
sta orientare 
complexului, 
structurală a

Complexul . _ .
mijloc de atragere a maselor in 
practicarea organizată și multila
terală a sportului, în întărirea să
nătății și a capacității de muncă, 
în educarea noilor generații de 
sportivi, trebuie să-și găsească Io; 
cui în rîndul primelor preocupări 
ale tuturor organelor, organizații
lor și activiștilor sportivi, să de
vină cu adevărat baza sistemului 
nostru de educație fizică.

a plecat în Italia
Ieri dimineață a părăsit Capitala, 

plecînd în Italia, lotul olimpic de 
schi al R.P.R., care va lua parte la 
mai multe întreceri. Din lotul 
schiorilor specialiști în probele al
pine iac parte Gheorghe Cristolo- 
veanu, Nicolae Pandrea, Ion Co- 
liban, Ion Seoui, Magdalena Maro- 
tineanu și Elena Epuran.

Astă seară in

care se face o nouă îm- 
a categoriilor de vîrstă, 
și îmbunătățirea acestuia 
propuneri venite din 
activiștilor sportivi, al 

și al maselor

să contribuie la ju- 
a muncii din cadrul 

ia îmbunătățirea 
acestei activități..
G.M.A., ca principal

COMUNICAT
Direcțiunea Centrală de Statistică de pe lingă Con

siliul de Miniștrtal-Republicii Populare Romine co
munică îndeplinirea înainte de termen — anume la 10 
noiembrie 1955 — a sarcinii pianului cincinal cu pri
vire la volumul producției globale industriale pe peri
oada 1951—1'55.

Se nimerise o vreme rece. Peste 
stadionul uzinei batea un vînt în
ghețat, uscat... Pe un asemenea 
timp (nepotrivit, poate, pentru an
trenament) l-am ,.dibuit" pe Gheor
ghe Szotyori. neîntrecutul electri
cian de la Uzinete de tractoare 
„Ernst Thâllman" din Orașul 
Stalin. Alerga ture după ture pe 
pista de zgură neagră. Tovarășii 
săi din tribună, despre care, mai 
apoi, am aflat că nu întîmplător 
au devenit spectatori la antrena
mentele șefului lor de echipă, îl în
curajau zgomotos .Erau pufini, dar 
„gălăgia" era mare...

...Uneori, pe stadion nu sînt de- 
cît ei doi, Szotyori și antrenorul 
său, maestrul sportului Victor Pop. 

S-au ‘împrietenit cu trei ani în ur
mă, iar de atunci au rămas nedes-' 
părfifi .Dacă vrei să-i înttlnești, îi 
vei găsi zilnic după terminarea 
lucrului pe stadionul uzinelor de 
tractoare...

Aici, în coiful tribunei de beton, 
a prins să depene Gheorghe Szo
tyori crîmpeie din munca și preo
cupările tinerilor din echipa pe 
care o conduce, echipa de electri-

sala Floreasca
Reprezentativa de iupte a R. P. Romînc

înt îlnește echipa
Intîlnirea internațională de lupte 

de astă seară dintre reprezentati
vele R. P. Romîne și Finlandei a 
stîrnit un interes, pe care l-a sus
citat doar meciurila cu luptătorii 
sovietici. In această privință, este 
cazul să arătăm că amatorii de 
sport s-au orientat just, deoarece, 
într-<adevăf, după reprezentativele 
de lupte ale Uniunii Sovietice, echi
pa națională a Finlandei este cea 
mai puternică formație de luptători 
care vizitează țara noastră. Echipa 
finlandeză are un palmares deose
bit de bogat, care face o serioasă 
..concurență" palmaresului atleților 
Finlandei. Să nu uităm însă că Mă
turi de atletism, sportul luptelor se 
bucură de o veche tradiție în „țana 
celor o mie de lacuri", fiind consi
derat drept național. Reprezentativa 
oaspe cuprinde sportivi de mare va
loare, cu o înaltă pregătire tehnică 
și fizică. Așa cum am mai arătat, 
aceștia nu sînt numai cei mai buni 
luptători finlandezi, ci printre cei 
mai buni din lume. Dintre aceștia 
ies în evidență Lehtonen, Lahti, 
Măkinen, Nykănen. îPrimii doi de
țin medaliile de argint ale „mon
dialelor").

lată dar că reprezentanții noștri

Intîlnirea dintre reprezentativele 
R.P Romîne și Finlande; se 
desfășoară astă seară cit înce
pere de la ora 19. în saia Fio- 
reasca. Vor fi aliniate următoa
rele formalii:

cat. 52 kgr.: D. Pirvulesctt- 
Reijo Nykănen

cat. 57 kgr.: Fr. Horvath-Tau- 
no Jaskari
cat. 62 kgr.: Ion Popescu-Raano 
Măk’rnen

cat, 67 kgr.: D. Cuc-Kyosti 
Lehtoneu

cat. 73 kgr.: V. Bularca-Heikki 
Lehto

cat. 79 kgr.: M. Belușica-Viljo 
Punkari

cat. 87 kgr.: O. Forai-Veikko 
Lahti

cat. grea: L. Bujor-Kalervo 
Rauhala

In calitate de arbitru neutru 
al înlîlnirii va funcționa Wal
ter Wenzel (R. D. G.).

— la prima lor întilnire interechipe 
cu FwTîanda — susțin un meci deo
sebit de dificil, un meci al consa
crării — ca să spunem așa — asu
pra căruia sînt îndreptate privirile 
multor sportivi — firește luptători
— din Europa. Meciurile disputate 
în compania luptătorilor din R. F. 
Germană au fost, în această pri
vință, deosebit de folositoare. Ele 
ne-au arătat că luptătorii noștri 
dețin în general, o formă bună și 
au scos în evidentă unele lipsuri 
care, în mare măsură, au putut fi 
lichidate. Formația pe care o va 
alinia echipa noastră o publicăm 
în chenarul alăturat, dar antreno
rii lotului și-au „rezervat" dreptul 
de a aduce pînă la ora „cântarului" 
unele eventuale modificări,' legate

Finlandei

RAUNO MĂKINEN

numai de starea de moment a unor 
luptători. Important este faptul că, 
mai mult ca orieînd. în rîndurile 
luptătorilor noștri domnește calmul 
și mult optimism asupra rezultatu
lui.

De la sosirea lor în țara noastră 
oaspeții au vizitat bazele sportive 
din Capitală, au făcut un antrena
ment de acomodare la sala Floreas
ca, iar joi seara au urmărit spec
tacolul de la Teatrul de Operă și 
Balet. Lotul R. P. Romîtie a urmat 
un program ușor. în care s-a pus 
accent pe plimbări.

Joi seara a sosit în Capitală și 
arbitrul german Walter Woizel. 
Solicitat să facă un pronostic asu
pra înlîlnirii de astă seară (întru ît 
cunoaște posibilitățile ambelor echi
pe) el a declarat că este un meci 
greu și echilibrat, iar victoria va 
reveni celui mai... bun. (Desigur un 
răspuns demn de un arbitru neu
tru).

cieni .Am întrerupt tîrziu firul po
vestirii, dar am continuat a doua 
zi, puțin după intrarea în schimb 
a echipei lui Gheorghe Szotyori.. 
L-am cunoscut cu acest prilej pe 
Gheorghe Bunghez, unul din tine
rii din tribună, pe Mircea Brebu, 
cel mai tînăr din echipă, dar nu 
ultimul cînd e vorba de onoarea 
echipei, precum și pe alții, la fel de 
harnici, simpli la vorbă, dar cu 
multă voință. Din cite am aflat 
se desprinde aceeași înțelegere, 
dragoste și putere de muncă, un 
interes nestăpînit pentru tot ce e 
nou.

Se întîmplase, nu e mult de a- 
tunci, să se ardă transformatorul 
unuia din marile cuptoare de la o- 
țelărie. De aici, trebuiau să por
nească în celelalte secții rolele țl 
șenilele necesare tractoarelor. Aici 
se turnau și alte piese importante 
ale motorului... Au gîndit puțin 
tinerii din echipa lui Szotyori și au 
acționat foarte repede. Trebuia re
parat, rebobinat transformatorul. 
Și-au luat această sarcină în cin
stea Congresului. Veți crede mulți 
că era vorba de un transformator 
obișnuit. Ar fi fost mult mai sim
plu! Transformatorul pentru un 
cuptor electric întrece însă greu
tatea de 12 tone. Planul trebuia în
deplinit și neprevăzutul accident 
să nu lovească în munca secției. 
Aici a intervenit dragostea, entu
ziasmul și puterea de muncă ne
obișnuită a tinerilor din echipa lui 
Szotyori S-a muncit intens, zile 
întregi .După multă trudă a fost 
rebobinat transformatorul, au fost 
reparate accesoriile și sistemul de 
automatizare. Și toate intr-un 
timp record: 9 zile! Peste puțin 
timp a intrat în funcțiune cupto
rul.:. Echipa lui Szotyori obținuse 
un nou succes în întîmpinarea 
Congresului.

Szotyori, pe care mulți dintre ci
titori îl cunosc ca atlet, este și u- 
nul dintre cei mai pricepuți mun
citori at uzinelor de tractoare 
„Ernst Thilltrxin“ din Crașul 
Stalin. Pentru meritele sale a pri
mit titlul de fruntaș în întrecerea 
socialistă.

Dar dacă ne-a vorbit mult des
pre echipa sa. despre fiecare tînăr 

în parte, dacă --a amintit că el 
împreună cu ecaipa sa a construit 
din deșeuri șenilele pentru maca

ralele din secțiile oțelărie și afus- 
taj, economisind nu mai puțin de 
20.000 lei. ne-a vo'bit în schimb 
foarte puțin despre activitatea sa 
sportivă. „N-am scos performanțe 
bune în acest an și nu merită si 
scrieți despre mine la z!ar** — ne-a 
spus el. „A fost o greșeală in pro
gramul nostru de antrenament. 
Chiar Victor Pop a recunoscut ci 
am lucrat prea mult la sală și mult 
prea puțin in aer liber. Anul aces
ta vrem să procedăm tocmai invers 
și vedeți că am și trecut la fapt^.

Să nu vă mire de aceea dacă în 
anul ce urmează numele lui Szo
tyori va apare mult mai des în 
Ioanele ziarului nostru. Și poate în 
același timp vom afla cu bucurie 
de noile succese ale echipei de e- 
lectricienl pe care o conduce...

PETRE MIHAI

Finalele campionatului republican 
pe echipe
Dinamo din Capitală, eoncurenții 
vor avea prilejul să-și confirme 
progresul pe care l-au înregistrat 
în ultimele luni prin obținerea unor 
rezultate bune. Pe bună dreptate 
se așteaptă de la majoritatea con-i 
.curenților realizarea unor perfor-< 
manțe valoroase.

Cele mai mari șanse de a cîștiga 
titlul de campioană le are echipa 
Casei Centrale a Armatei. Din echi-' 
pa militarilor fac parte: Cazan, 
Dancea, Roman, Vasarhely etc., 
care în oadrul categoriilor la care 
participă pot obține locuri frun
tașe. O luptă extrem de echilibrată 
se anunță cea pentru locul II, pen
tru care concurează echipele DU 
namo. Flamura roșie și Științaj 
Din cele nouă echipe înscrise îte 
concurs, menționăm că reprezen
tativele asociațiilor Minerul și 
Voința se prezintă pentru primat 
oară la o finală.

de haltere
Azi și mîine se desfășoară ultima 

competiție oficială internă la hal
tere: campionatele republicane pe 
echipe. Nouă echipe de asociații 
vor lua parte la această importan
tă competiție: CCA, Diinsțmo, Fla
mura roșie, Știința, Metalul, Pro
gresul, Locomotiva, Voința și Mi
nerul.

întrecerile sînt așteptate cu un 
viu interes. Și acest lucru este pe 
deplin justificat, deoarece finalele 
pe echipe vor constitui un bun pri
lej de verificare a stadiului actual 
al pregătirii concuremților. De fapt, 
campionatul republican este pri
ma competiție oficială după o în
delungată întrerupere a activității 
în acest sport. De la finalele cam- 
pionatttlui individual, nu s-a mai 
organ: at nici o întrecere oficial", 
care să reunească pe cei mai buni 
halterofili ai țării. Iată de ce ît». 
reuniunile de azi (ora 16) și mîi
ne (ora 9,30), care au loc în sala



PENTRU SUCCESUL DEPLIN AL „SPARTACHIADEI DE IARNĂ 1956” J

•Competițiile sportive de masă au 
idevenit tradiții dragi ale sportivilor 
Idin țara noastră. An de an, spor- 
-tivii întîmpină cu nespusă bucurie 
starturile crosurilor „Să întîmpl- 
năm 1 Mai“ și „Să întîmpinăm 7 
Noiembrie", Spartachiadele asocia
țiilor sportive, Spartachiada Sate
lor, etc. Numărul mare de partici
pant la aceste competiții este o 
dovadă a popularității de care se 
bucură în rîndurile oamenilor mun
cii concursurile sportive de masă.

Formele sub care s-au desfășurat 
competițiile de masă în ultimii ani 
au fost diverse, însă toate aveau 
același principal scop: să contribuie 
la dezvoltarea pe bază de masă a 
culturii fizice și a sportului, iar 
pe această bază să crească neînce
tat nivelul general al măiestriei 
sportivilor noștri.

Importantele succese obținute de 
mișcarea sportivă din țara noastră 
intr-iun timp relativ scurt ar
ii last .de neconceput fără ca 
aceasta să fi avut la bază
o largă mișcare de mase. O-
ctată cu desfășurarea crosurilor 1
Mai și 7 Noiembrie, a Campiona
telor Populare de Schi și Șah, a 
Campionatului Popular de Natație 
și Călărie, a Triatlonului Popular, 
a Cunei Unității Tineretului, a Cunei 
Imeretului Muncitor și a Sparta- 
chiadelor, a crescut și s-a dezvoltat 
mișcarea sportivă.

A crescut în ultimii ani numă
rul colectivelor jsportive și al sec
țiilor pe ramură de sport. Spor
tul se dezvoltă cu succes și în 
mediul sătesc. Numeroși tineri ca
re ș-au afirmat în competițiile 
sportive populare au avut posibi
litatea să _ urce spre cele mai 

înalte culmi ale măiestriei spor
tive. . Unii dintre aceștia poartă 
astăzi cu cinste titlul de maestru 
al sportului sau de campion și 
recordman al țării (Iolanda Ba
laș, Ion Opriș, llie Savel, Victor 
Ciocîltea și alții).

Desfășurarea cu succes a com
petițiilor sportive de masă a creat 
premize favorabile pentru intro
ducerea în țara noastră a com
plexului sportiv G.M A., care, la 
rîndiul său, exercită o influență 
însemnată asupra dezvoltării con
tinue a spoitului ri" mase. Su
tele de mii de purtători și aspi
ranți ai insignei G.MA. au asi
gurate condițiile pentru o pregă
tire continuă și multilaterală.

Cu toate succesele obținute, în 
activitatea sportivă de mase se 
constată în ultimul timp o serie 
de lipsuri serioase și. în primul 
rînd, o scădere a interesului or
ganizațiilor sportive și de masă 
fată de aceste acțiuni. La ultima 
consfătuire organizată de Comite
tul pentru Cultură Fizică și Sport 
de ne lîngă Consiliul de Miniștri 

■și de C.C. al U.T.M. cu președin
ții comitetelor regionale C.F-S. și 
responsabilii sportivi aj comitete
lor regionale U.T.M., în cadrul 

■căreia s-a făcut analiza activită
ții sportive de mase, a fost criti- 

>cată pe bună dreptate lipsa mă
surilor de coordonare semnalată 

■cu prilejul organizării Spartachia- 
delor sindicale la diferite discipli
ne sportive, a Snartachiadei sate
lor. a Spartachiadei elevilor si 

^pionierilor, a Concursurilor Spor
tive ale Tineretului etc. Această 
"lipsă de coordonare a dus la o 
risipire a forțelor de organizare 
șî mobilizare, a creat numeroase 
confuzii, iar multe acțiuni s-au 
■suprapus, ceea ce a avut ca ur
mare inevitabilă o diminuare a im- 
portanței acestor acțiuni și chiar 
scăderea entuziasmului dovedit 

de unii activiști cu prilejul orga
nizării altor competiții de masă. 
Față de importanța competițiilor 
sportive de masă organizate în 
rultimul timp — Spartachiada sin
dicală, Concursurile Sportive ale 
Tinerekiltri și Spartachiada de 
ttoamnă a satelor — organele cen- 
îfrale, regionale și raionale ale 
'Comitetului pentru Cultură Fizică 
•și Sport de pe lîngă Consiliul de 
iAîiniștri, precum și ale U.T.M., 
«C-C.S. și ale diferitelor asociații 
rsportive nu au luat măsurile or- 
iganizatorice corespunzătoare.

Multe lipsuri s-au făcut simțite 
.-și în munca de popularizare a 
;acestor acțiuni-

Pentru a lichida deficiențele 
.semnalate, ca și pentru a da Ml 
mon avînt acțiunilor sportive de 

masă, Comitetul pentru Cultură 
Fizică și Sport de pe lîngă Con
siliul de Miniștri, C.C. al U.TM. 
șl C.C.S au ajuns la concluzia că 
este mult mai bine ca în cursul 
anului viitor să se desfășoare o 
singură competiție de mase de 
mare amploare, a cărei organizare 
să revină unei comisii formată 
din organizațiile de mai sus, cu 
sprijinul A-V-S.A.P„ Ministerului 
Agriculturii și Silviculturii și Mi
nisterului Culturii.

Marea competiție de masă de 
anul viitor se va desfășura în 
două faze: „Spartachiada de iar
nă 1956“ și „Spartachiada de va
ră 1956". Deși s-ar părea că este 
vorba de două întreceri deosebite 
In fapt ele fac parte dintr-o sin
gură mare competiție, care va 

avea loc iama la sporturile spe
cifice acestui anotimp, iar vara 
la sporturile practicate în acest 
sezon.

Prima etapă a „Spartachiadei 
de iarnă 1956“ va începe la 15 de
cembrie 1955 cu întreceri în ca
drul următoarelor sporturi; schi, 
șah, tenis de masă, patinai, să
niuțe, trfntă și gimnastică. La 
întreceri pot lua parte toți oa
menii muncii de la orașe și sate 
care n-au nici un fel de clasifi
care sportivă . și care au vîrsta 
de 14—18 ani pentru juniori și 
de la 19 ani în sus pentru seniori.

In vederea asigurării unui larg 
caracter de miasă, regulamentul 
acestei competiții prevede organi
zarea a patru etape. La orașe 
etapa I se organizează în cadrul 
unităților de bază, colectivele 
sportive, iar în lipsa acestora, în 
întreprinderi, instituții, școli sau 
facultăți. La sate se va avea în 
vedere că unitatea de bază este 
comuna. Etapa I este cea mai 
importantă și de reușita ei depin
de, întregul succes al Spartachia
dei. De aceea, toate forțele orga
nizatorice și propagandistice tre
buie concentrate pentru cuprinde
rea și îndrumarea colectivelor 
sportive, cărora le revine sarcina 
organizării concursurilor din pri
ma etapă. Este o datorie de cinste 
a fiecărui colectiv sportiv să fie 
prezent la întrecerile din cadrul 
„Spartachiadei de iarnă 1956“. 
Felul în care se vor prezenta spor
tivii fiecărui colectiv la startul 
acestei mari întreceri, măsurile de 
popularizare luate de fiecare co
lectiv, trebuie să constituie crite
riile obiective de apreciere a ca
lității muncii consiliului colecti
vului sportiv respectiv.

In etapele II, III și IV se vor 
desfășura concursurile pe raion, 
regiune și finală.

„Spartachiada de iarnă 1956“ 
trebuie, să fie o trecere în revistă 
a realizărilor obținute de organi
zațiile sportive, să facă bilanțul 
activității asociațiilor și colecti
velor sportive, să evidențieze cefe 
mai bune secții și cei mai buni 
antrenori, ca și pe cei mai talen- 
tați sportivi, instructori voluntari 
și organizatori sportivi.

In cadrul colectivelor și aso
ciațiilor sportive, precum și al co
misiilor regionale, raionale, oră
șenești și comunale ale „Sparta^ 
chiadei de iarnă 1956“ trebuie să 
se studieze în mod temeinic par
ticularitățile și condițiile existente 
și să se elaboreze măsurile cele 
mai potrivite pentru îndeplinirea 
cu succes a sarcinilor.

Colectivele sportive de la orașe 
șt sate, cu sprijinul organizațiilor 
U.T-M., trebuie să desfășoare o 
muncă intensă pentru lămurirea 
maselor asupra importanței prac
ticării educației fizice și a spor
tului ca mijloc de întărire a să
nătății și de ridicare a capaci
tății de muncă, să atragă întreg

CONFERINȚĂ DE PRESĂ ÎN LEGĂTURĂ CU SPARTACHIADA DE IARNĂ
La sediul Comitetului pentru 

Cultură Fizică și Sport de pe lîngă 
Consiliul de Miniștri a avut loc 
marți dimineață o conferință de 
presă, în cadrul căreia s-au dis
cutat probleme legate de organi
zarea Spartachiadei de iarnă pe 
anal 1966. Conferința a fost des
chisă de tovarășul Ion Vaida. vice
președinte al Comitetului pentru 
Cultură Fizică și Sport de pe lingă 
Consiliul de Miniștri, care a expus 
pe larg scopul urmărit prin organi
zarea acestei uriașe competiții 
sportive de mase.

In continuare tovarășul Ion Va- 
îda a mai arătat că Spartachiada 
de iarnă va fi continuată cu o Spar- 
tachiadăde vară. Ambele întreceri. 

tineretul în concursurile sportive 
din cadrul „Spartachiadei de iar
nă 1956“. Consiliile colectivelor 
sportive trebuie să întocmească 
planuri amănunțite, cu sarcini pre- 
cise, asupra modului de desfășu
rare a Spartachiadei în colectivele 
respective. Secțiile pe ramură de 
sport din cadrul colectivelor spor
tive trebuie să aibă un rol activ 
de mobilizator și organizator. De 
asemenea, cadrele de tehnicieni, 
antrenori, profesori de educație 
fizică si instructori voluntari tre
buie să îndrume procesul de ins
truire a celor ce se pregătesc în 
vederea acestor concursuri. Ca
drele de tehnicieni au datoria să 
urmărească îndeaproape și să 
sprijine elementele tinere care se 
afirmă cu prilejul întrecerilor. A- 
ceste, elemente tinere trebuie să 
constituie izvorul de cadre pentru 
secțiile pe ramură de sport d>in 
colectivele sportive și nu acei 
sportivi care se plimbă de 1» un 
colectiv la altul, fără atașament 
pentru locul de producție.

Comisiilor centrale, regionale, 
raionale și orășenești pe ramură 
de sport le revine sarcina de a 
îndruma și controla îndeaproape 
felul în care secțiile pe ramură 
de sport din cadrul colectivelor 
sportive își desfășoară munca în 
această direcție.Comisiile centrale, 
regionale, raionale și orășenești 
trebuie să ia din timp măsuri 
pentru pregătirea etapelor de care 
răspund.

Organizațiile sportive trebuie să 
acorde o grijă deosebită folosirii 
tuturor mijloacelor de populariza
re: afișe, panouri, lozinci, stații 
de. amplificare, gazete de perete, 
foi volante,, conferințe și convor
biri. Trebuie cerut sprijinul zia
relor locale pentru a face cunos
cută în rîndurile oamenilor mun
cii desfășurarea „Spartachiadei de 
■arnă 1956“. Este recomandabil să 
se organizeze în fiecare localitate, 
întreprindere sau școală,' vitrine 
cu premiile care se vor confec
ționa pe scară locală, pentru a 
răsplăti eforturile celor mai me
rituoși participanți la Spartachia- 
dă- Cu sprijinul organizațiilor 
sindicale și al conducerii între
prinderilor și școlilor, trebuie 
luate măsuri energice în vederea 
pregătirii bazelor sportive. De a- 
semenea, este necesar să fie sti
mulată inițiativa confecționării pe 
plan local, prin mijloace proprii, 
a schiorilor, șahurilor etc. Sălile 
prevăzute pentru desfășurarea 
„Spartachiadei de iarnă 1956“ tre
buie amenajate din timp, pregă- 
tindu-se și combustibilul necesar 
încălzirii lor.

„Spartachiada de iarnă 1956“ 
trebuie să constituie un nou pas 
înainte în dezvoltarea pe baze de 
mase a sportului din țara noasitră, 
a măririi numărului de membri 
din colectivele sportive, a întări
rii organizatorice a colectivelor 
sportive și a secțiilor pe ramură 
de sport, a creșterii neîncetate a 
performanțelor sportive.

Fiecare activist al mișcării de 
cultură fizică și sport, antrenorii, 
instructorii voluntari, arbitrii, pro
fesorii de educație fizică și spor
tivii fruntași trebuie să se gă
sească în primele rînduri pentru 
a asigura succesul deplin al ace
stei competiții.

Să mobilizăm toate forțele pen
tru a transforma „Spartachiada 
de iarnă 1956“ într-un mare suc
ces al mișcării de cultură fizică 
și sport din țara noastră.

A. BA LAI 
director în C-C.F-S.

vor avea un caracter unic (fiind 
singurele competiții de mase — cu 
excepția întrecerilor de cros—care 
se vor mai organiza în viitor) și 
vor putea asigura, dec:, o temeinică 
și continuă activitate sportivă în 
rîndurile marilor mase de tineri. 
Incheindu-și scurta prezentare a 
acestei competiții, tovarășul Ion 
Vaida a arătat în cîteva cuvinte, 
felul în care organele de presă pot 
ajuta și contribui direct la buna 
desfășurare a întrecerii.

Apoi tovarășul Gheorghe Pop, 
șeful secției C.F.S. a C.C. U.T.M. 
a lămurit în fața ziariștilor pro
blemele mai importante ridicate de 
regulament Astfel, vorbitorul a 
arătat că dacă pentru regiuni și

Munca de-a lungul a aproape 6 
ani de la introducerea complexului 
G-M-A, vasta experiență acumu
lată în tot acest timp, ca și lipsu
rile sezisate cu prilejul numeroa
selor analize ale activității G.M.A., 
au dus la concluzia că actualul 
regulament al complexului nu co
respunde în întregime necesităților 
mișcării noastre sportive și rolului 
pe care complexul e chemat să-i 
îndeplinească în cadrul acestei miș
cări. Astfel, actualul regulament 
G.M.A. împarte în mod necores
punzător de aspiranți în grupe de 
vîrstă, lăsînd în afara complexului 
tineretul școlar între 12 și 14 ani. 
Insuficienta sistematizare a nor
melor a dus la crearea posibilită
ții de a înlocui o serie de norme 
de primă importanță, prin altele, 
de importanță secundară în pri
vința caracterului aplicativ și a ro 
lultri asupra pregătirii fizice gene- 
rale. Sistemul greoi de evidență 
a dus la necesitatea completării a 
numeroase formulare, la pătrunde
rea unui spirit birocratic în munca 
sportivă. In sfîrșit, actualul re
gulament G. M. A. face posibil ca 
un purtător al insignei să-și înce
teze activitatea sportivă, odată cu 
trecerea examenului de control.

Toate aceste deficiențe, constatate 
ta cursul repetatelor analize ale 
activității G.M.A., au constituit baza 
de plecare în întocmirea unui pro
iect de nou regulament, proiect care 
să răspundă mai bine necesităților 
și gradului de dezvoltare a com
plexului. Analizînd aceste probleme 
și bazîndu-se pe numeroase suges
tii, consultări și experimentări 
practice, un colectiv compus din 
reprezentanți ai secției de organi
zare, metodică și istorie a Consi
liului metodico-științific de ne lîn
gă C.C.F.S., ai serviciului G.M.A. 
și ai catedrei de teorie a Institutu
lui de Cultură Fizică. a întocmit 
proiectul noului regulament G.M.A 
Acest proiect are următoarele ele
mente noi:

1. Modificarea categoriilor de 
vîrstă. a. Gradul F.G.M.A. va cu
prinde două categorii de vîrstă: 
12-13 ani și 14-15 ani. b. G.M.A. 
gradul I cuprinde 5 categorii de 
vîrstă pentru bărbați (16-18 ani, 
19-25 ani, 26-32 ani, 33-40 asi, 
peste 41 ani) și 4 pentru femei 
(16-18, 19-25, 26-32 peste 33 ani) 
c. G.M.A. gr. II cuprinde 4 cate
gorii de vîrstă pentru bărbați (17- 
25, 26-32, 33-40, peste 41 ani) și 
3 categorii pentru femei (17-25, 
26-32, peste 33 ani). Aceste modi
ficări au ca scop atragerea tinere
tului școlar din clasele V-VI1 ele
mentare în complexul F.G.M A. 
precum și posibilitatea gradării 
mal judicioase a eforturilor nece
sare trecerii normelor, în raport 
cu vîrsta.

2. Desființarea normelor la ale
gere și mărirea numărului de nor
me obligatorii, a. Gradul F.G.M.A. 
prevede pentru grupa de vîrstă 
12-13 ani 5 norme obligatorii, iar 
pentru aspiranții între 14-15 ani, 
6 norme obligatorii, b. Gradul I și 
II al complexului prevăd, atît pen
tru bărbați cit și pentru ‘evieî. 9 
norme obligatorii. Această măsură 
este justificată prin necesitatea de 
a se da un caracter mai aplicativ 
activității G.M.A. pra.'urn și de a 
se înlătura posibilitatea omiterii 
unor norme care se adresează dez
voltării calităților fizice de bază 

raioane se constituie comisii caie 
să se ocupe îndeaproape de buna 
desfășurare a competiției, în între
prinderi, instituții sau școli acest 
lucru nu este de loc recomandabil, 
deoarece aci răspunzătoare de bu
nul mers al activității din cadrul 
Spartachiadei de iarnă sînt colec
tivele sportive și organizațiile de 
bază U.T.M. De asemenea, tovară
șul Gheorghe Pop a arătat în ce 
stadiu se găsesc acum acțiunile de 
pregătire a primelor întreceri din 
cadrul Spartachiadei de iarnă, evi
dențiind unele regiuni fruntașe 
(Suceava. Craiova, pitești, Ploești 
etc.) și criticînd celelalte regiuni 
(Oradea, Timișoara etc.) unde pînă 
iu prezent nu s-a făcut nimic.

3. Desființarea calificativelo 
șit“ și „excelent". Un singu: 
ficat'v și o singură insignă 
fiecare grad al complexult. 
duce la simplificarea pnxesu 
pregătire și a organizării 
crea un criteriu unic de ap. 
a nivelului de pregătire fizic

4. Reconfirmarea periodică 
lității de purtător al în 
G.M.A. Proiectul noului regul 
prevede obligativitatea canfij 
calității de purtător al in 
după 2 ani de la obținerea ei 
confirmarea aceste; calități, îr 
tinuare, din 2 în 2 ani. Scop 
cestei prevederi este clar, e 
mărind asigurarea continuităț 
tivității sportive a maselor de 
tători ai insignei. Reconfiriț 
se face prin trecerea a 5 r 
practice (gimnastica, crosu 
cursa cu obstacole fiind obli 
rii); purtătorii insignei F.G 
precum și purtătorii G.M.A. 
din grupa de vîrstă 16-18 ar 
sînt supuși reconfirmării, fiim 
drumați spre trecerea normelor 
dttlui superior al complexului.

5. Modificări în cerințele și 
dițiile de trecere a normelor 
plexului G. M. A.

Proiectul cuprinde indicații 
tru simplificarea și o mai 
sistematizare a materialului ce 
buie însușit pentru examenul 
retic și, în special, legarea ț 
tor probleme de educarea pa 
tică a cetățenilor și de prai 
mișcării noastre de cultură f 
și sport. De asemenea. Ia gimn 
că, vor fi introduse, în afara e 
cițiilor existente, noi exerciții 
tru dezvoltarea forței: cățărări, 
țări și ridicări de brațe. La c; 
cu obstacole, așezarea obstac 
lor se va face în așa fel, încî 
cestea să poată fi folosite pet 
toate gradele și grupele de vîr 
Normele de înot și schi vor m 
fi înlocuite cu probe mai diff 
decît cele admise pînă acum: ci 
rie, ciclism, cros-iama.

6. Modificări organizatorice în 
plicarea complexului G.M A. F, 
iectul noului regulament prev 
transformarea comisiilor de ore 
fire și examinare G. M. A. în 
misii G.M.A., pregătirea aspir; 
Iilor urmîrid a se efectua în 
drul secțiilor pe ramură de sp< 
în secțiile de pregătire fizică ; 
nerală și la centrele de instru 
G.MA. Formele de activitate p 
tru trecerea normelor G.M A. sî 
concursurile oficiale, în cadrul < 
rora figurează probe cuprinse 
regulamentul G.M.A. și în care 
bitrii concursului îndeplinesc fui 
ția de examinatori; concursuri si 
ciale, organizate la o singură i 
mură de sport sau la poliatl 
G.M.A., în care rezultatele se o 
cializează de cel puțin doi exan 
natori, numiți prin decizia corni 
tului C.F.S. raional sau orășenes.

*

Acestea sînt, pe scurt princip 
lele caracteristici ale nroierful 
noului regulament G.M.A. Duj 
cum am arătat, în vederea elab 
rării acestui prei-cf a fost const 
tat un larg activ de cadre tehni 
și organizatorice, profesori de edi 
cație fizică și sportivi. Dar. boga 
experiență a anilor trecuți trebu 
valorificată în întregime. Iată c 
ce deschidem în coloanele ziarul: 
o largă discuție asupra proiectul' 
noului regulament; în cadrul ace: 
tei discuții, atît activiștii în domt 
niul G.M.A. cît și sportivii frun 
tași, purtătorii și aspiranții G.M.A 
își vor putea spune părerea n 
numai asupra elementelor noi al 
proiectului, dar și asupra celor 
lalte prevederi ale vechiului regu 
lament. Așteptăm din partea mem 
brilor comisiilor G.M.A., a activi 
știlor din colective, asociații și co 
mitete C.F.S., a antrenorilor, in 
structorilor și profesorilor de edu 
cație fizică, a sportivilor fruntași 
și a celor începători păreri și su
gestii menite să ducă la întocmi
rea unui nou regulament G.M.A., 
cît mai util scopului complexului, 
.cît mai apropiat de nivelul general 
de dezvoltare a activității din ca
drul complexului G.ALA. Așadar: 
CE PĂRERE AVEȚI DESPRE 
PROIECTUL NOULUI REGULA
MENT G. M. A-?.



N V I T A T I E LA SCRIS
boldire, Dan Deșliu este gata să vorbească ceasuri 
întregi despre performanțele ciclistului Constantin 
Dumitrescu sau ale boxerului Mircea Dobrescu, cu 
profunzimea și pasiunea cu care ar discuta pro
bleme de orientare literară.

Sportul și-a mai cîștigat prieteni printre scriitori. 
Remus Luca a scris o interesantă schiță cu subiect 
sportiv. Mihu Dragomir frecventează cu plăcere 
terenurile de rugbi. Virgil Stoenescu, autorul 
piesei „Drumul soarelui', participă, din tribună,* la 
multe competiții, dar preferă boxul, sport bărbă
tesc. Multi prieteni are sportul și printre tinerii scri
itori. Octav Pancu-lașî, autorul „Marii bătăii, 
de la Iazul Mic", este unul dintre aceștia. Am citat 
doar cîteva exemple. Sîntem departe de a le epuiza. 
Nuacesta este însă scopul nostru. Căci noi vrem 
altceva. Vrem să deschidem coloanele ziarului scri
itorilor care au să ne comunice impresiile lor de 
pe stadioane. Este o invitație pe care am mai a- 
dresat-o și altădată. 0 reînoim acum, cu convinge
rea că nu va rămîne fără ecou. Sportivii cer scri
itorilor părerile lor despre întrecerile la care asistă 
și îi asigură că le vor citi cu interes. Ei nu aș
teaptă doar descrieri trandafirii. Ei știu că pe sta
dioane se întrec azi mulți tineri cu mentalitate 
nouă, dar că mai există și sportivi cu concepții în
vechite, cu aere de vedete, cu porniri necinstite. 
Sportul este viață, iar viața își are aspectele ei 
bune și rele. Scriitorul Aurel Baranga a surprins 
în „Mielul turbat" un asemenea tip de „sportivă", 
chiulangie, depărtată de eforturile muncitorilor din 
întreprindere. Există într-adevăț și asemenea exem
plare. Ele sînt din fericire puține. Dar există. Este 
și aci rostul intervenției maeștrilor cuvîntului scris.

Facem loc pentru astăzi impresiilor culese din 
activitatea sportivă de scriitorul Al. Raicu. Ne-am 
bucura să avem.cît de curînd, prilejul de a aduce 
în fața cititorilor notațiile celorlalți scriitori dor
nici să se adreseze tineretului sportiv prin inter
mediul rubricii pe care o inaugurăm în numărul 
de față.

MARIUS GODEANU

*, vrea să încep rindurile acestea cu o întrebare : 
sau nu sportul o temă desprinsă din realitate? 
iunsul nu poate fi decît afirmativ. Căci spor- 
l devenit în zilele noastre parte integrantă d n 
cupările omului nou care, dornic să-și impli
că chemarea, nu pregetă să vină și pe stadion, 

• i oțelească trupul, făurind astfel tipul de om 
mic, sănătos, cu minte luminată. Clocotitoarea 
1 a stadioanelor, cu frămîntările și pasiunile 
, poate însemna, pentru scriitorul decis să iasă 
tipare, o sursă promițătoare de inspirație. Se 

isc aci, în aceaslă lume tinerească, nesfîrșite ti" 
de eroi pozitivi sau negativi, cu problemele lor 
mari sau mai mărunte, cu calitățile sau defec
tor, scoase la iveală în focul întrecerii sau în 

le de pregătire a performanțelor care uimesc 
neîntă. Exagerăm? De loc. Cîtă muncă migă- 
ă, de meșteșugar, poate chiar de fin giuvaer- 

. nu cere plămădirea unui nou record! Cit de 
nsă este emoția care marchează clipa victoriei 
a doborîrii recordului mult visat I Nu încape 
o îndoială: sportul este și el o rotiță din mă- 

il angrenaj al noului care s-a născut și se dez- 
!ă!
•rietenii stadioanelor sînt numeroși. Scriitorii se 
estecă adeseori în mulțimea spectatorilor și nu 
tă să-și manifeste bucuria sau nemulțumirea, 
idemicianul Camil Petrescu este poate cel mai 
hi prieten al sportului. Pasiune principală: fot
ul. Dar baschetul, înotul, atletismul, concurează 
balul în „ierarhia" preferințelor sale sportive. Dan 
șliu preferă boxul. Lupta d’in ring este o pasiune 
e dăinuie la autorul „Minerilor din Maramureș" 
’ de pe băncile școlii, cînd năzuia să ajungă un 

, llist puternic. Ciclismul îi place deopotrivă. A 
nărit cîteva curse de mare fond și n-a ezitat să 
irturisească marile satisfacții încercate. Nu de 
tlt, la meciul de atletism dintre reprezentativele 
P. Romînă și Franței, Dan Deșliu, spectator conș- 
icios, a simțit nevoia să-și aștearnă impresiile pe 
-tie și rindurile sale au apărut în „Sportul popu- 

Iar oricînd, poate și dintr-o tinerească îm-

VIS ȘI REALITATE

renul urcă, urcă. Comarnic, 
eni, Sinaia... Afară, pădurile 
razi, acoperiți cu mantia de 
ină a iernii, fug într-o goană 
Țină pe lingă ferestrele com- 
mentului. Departe, tn zare, 
.ucesc piscurile amețitoare ale 
ților, înveșmînlați și ei cu 
i de nea.
fața mea, patru tovarăși: doi 

ați și două femei. Sînt anga- 
lntr-o discuție aprinsă des? 
echipamentul de iarnă. Din 
aflu, unul dintre cei doi băr- 
este desenator și caricaturist: 

ează pe Ungă un ziar central 
București. Celălalt este slrun- 
la o mare uzină de pe lingă 

a de Est. Aceasta am dedus-o 
lai tangențial. Altfel, aș fi fost 
inat să cred că am în față vre- 
mare specialist în problemele 
tismului. Cunoaște pe de rost 
'e amănuntele de organizare ale 
ipefițiilor... Știe pe de rost per- 
manțele obținute nu numai de 
Savel, de Opriș, de /olanda Ba- 
și ceilalți, dar chiar de nume- 

i atleți din diferite țări ale glo- 
ui.
iste stmbătă. Și, împreună cu 
iile lor, merg la cabana de pe 
ham. Poartă vindiacuri simple, 
t veseli rid și glumesc. In pla- 
n-au decît ruksacurile obișnuite.
fac deplasarea aceasta pentru 

ma oară. Nici ei nu mai (in tnin- 
de cite ori au fast pînă acum 
și petreacă ziua săptăminală de 

mus sus, între brazi, pe pote- 
e șerpuinde ale munților.
...închid cîteva clipe ochii. Și 
ndul mi se duce înapoi, într-o 
■nă din 1942. Pe fronturi, mu- 
au mii și mii de ostași. Ii aco- 
reau troienii, le degerau mîinile 
picioarele în tranșeie. Intr-un 

tgon de clasa întlia, tot tn drum 
're Predeal, un grup gălăgios, 
irtînd bonete de lină colorată, 
ilovere albe încheiate la glt și 
intaloni de stofă la dungă, mer- 
?au la munte. Erau cu toții fe- 
ori de fabricanți ,de moșieri. Nici 
n funcționar, nici un muncilor 
rintre ei. Puținele cabane care 
sistau la munte, nu primeau de- 
■t protipendada. Turismul exista 
umai ca noțiune. Nu putea fi vor- 
a pe atunci despre un sport de 
iasă...

Acum... Ascult și parcă nu-mi 
'Ine să cred urechilor. Tovarășii 
lin fața mea vorbesc despre zeci 
ii zeci de cabane spațioase, ame
najate îndeosebi tn anii primului 
vostru cincinal, cabane unde se o- 
[eră găzduire și. masă la pjețuri- 

extrem de mici, oricărui om al 
muncii îndrăgostit de turism. Di- 
ham, Cioplea, Gîrbova, Trei Brazi, 
Clăbucet sosire, Clăbucet plecare. 
Gura Dihamului, Pîrîul Bece... Nu 
va trece multă vreme și trenurile 
vor duce spre stațiunile de munte 
sute și sute de schiori: elevi din 
școli medii, copii de muncitori și 
de țărani muncitori, studenți, oa
meni ai muncii din diferite profe
siuni. Căci acum, invitația la spor
turile de iarnă este deschisă ori
cui ' le îndrăgește. Visul de altă
dată al tinerilor sportivi a deve
nit realitate.

„BATRINI ȘI TINERI"

Printre puținii îndrăzneți spa
dasini ai timpului extrem de fri
guros de duminica trecută, care 
(ie înfofoliți în paltoane și cu că
ciuli pe cap, fie în lodene și desco- 
perițl (da, da, erau și dintre aceș
tia'), au ținut să ia parte la me
ciul dintre C.C.A. și Flamura roșie 
Arad, am zărit la tribună și un om 
cu totul deosebit de ceilalți. Pe 
chipul lui, anii brăzdaseră cute 
multe. Spinarea îi era ușor încovo
iată. Pe după lentilele ochelarilor, 
doi ochi clipeau mărunt, ca niște 
fluturi speriați ce dau tîrcoale lu
minii. Ținea mîinile în buzunarele 
paltonului și o vreme, pînă cînd 
jucătorii au apărut pe teren, a stat 
liniștit. Nici după ce jocul a înce
put nu l-am auzit strigînd. îndem- 
nîndu-i pe jucători sau fluerîndu-l 
pe arbitru. Se petrecea altceva cu

In cei cinci ani de activitate ai 
Studioului de jurnale de actuali
tăți și filme documentare „Alexan
dru Sahia“, regizorii și operatorii 
acestui studiou au fost văzuți. în 
repetate rînduri pe stadioane și în 
sălile de sport. Obiectivele apara
telor lor s-au îndreptat spre Vla
dimir Suharev, care alerga pe sta
dionul Republicii 100 metri în 10,3 
sec., au urmărit tur după _ tur 
cursele lui Zatopek, s-au înălțat 
odată cu săriturile 1-ui Ion Soter, 
au surprins cele mai dinamice fa
ze de fotbal, baschet și volei, a- 
ducînd pe peliculă multe alte nu
meroase imagini sportive culese 
în diferite colțuri ale țării și chiar 
de peste hotare.

Tocmai de aceea, numeroase.au 
fost jurnalele și edițiile speciale 
cu subiecte sportive prezentate de 
acest studiou în decursul celor 
cinci ani de activitate, iar alte nu
meroase imagini, înfățișîncl dife
rite întreceri sportive, au fost in
troduse în jurnalele de actualități. 
Se poate spune chiar că în ceea 
ce privește sportul, studioul „Ale- 
xancțru Sahia" a făcut eforturi de

el. Deseori, la fazele mai palpitan
te din fața ambelor porți, se ridica 
tn picioare. Atunci gîtul parcă i se 
alungea, nările i se umflau, mlini
le gesticulau dezordonate în lă
turi, imitlnd ba un gest de atac, 
ba unul de apărare...

— Jooos! Stai jos! strigau, neli
niștiți, cei din spatele lui...

Atunci, omul nostru se potolea. 
Dar liniștea lui nu ținea multă 
vreme. La un nou atac al uneia 
sau alteia din cele două echipe, 
din nou se ridica în picioare.

— II vezi cum se frămîntă? îmi 
spuse un prieten. Știi elfi ani are?

— Doar nu o fi avînd SO, am 
răspuns în glumă.

— 80 nu. Dar are 72 bătuți pe 
muche. Și nu lipsește de la nici 
un meci de fotbal, de la nici o 
competiție de atletism sau de box. 
O să-l vedem și la tntîlnirile de 
hochei pe gheață.

M-am gîndit atunci că băirînul 
suporter păstra încă atîta tinerețe 
în ființa lui. Iată, 'ti pasiona în așa 
măsură fazele partidei, incit se fră- 
mlnta locului de parcă ar fi voit să 
se afle șl el pe teren printre ju
cători.

Ce părere aveți despre aceasta, 
tinerii mei tovarăși, unii de 16—18 
ani chiar, care, de cum se zgribu
lește timpul, preferați să rămîneți 
lingă aparatele de radio ca să as
cultați transmisia vreunui meci și 
să lăsați terenul pentru cei mai 
virstnici, cei ca bătrînelul nostru, 
de care fuse vorba?

AL. RAICU

Cinci ani de activitate a studioului „Alexandru Sabia”
osebite și tocmai de aceea, numă
rul jurnalelor și edițiilor speciale 
avînd ca subiect sportul depășesc 
astăzi cifra de 45. In anul 195Î, a 
fost creat documentarul „Sport și 
Prietenie la Poiana Stalin“ și o 
ediție reușită a Campionatelor In
ternaționale de Atletism. In 1952, 
a fost proiectat un documentar în 
legătura cu complexul G.M.A., un 
altul în care era prezentat parcul 
sportiv Dinamo și unul înfățișînd 
cele mai frumoase momente ale 
întîlnirii de fotbal C.C.A. — Sah- 
tjor. In anul 1953, a fost prezen
tat documentarul în culori „Intîl- 
nfrile sportive prietenești", „Cam
pionatele Mondiale de Tenis de 
Masă" și o Toarte reușită ediție a 
„Campionatelor Internaționale de 
Atletism". Dintre documentarele rea
lizate în 1954, au fost remarcate 
„Pul de șoimi", „Campionatele Eu
ropene de Atletism de la Berna", 
„Cursa Scînteii", „800 de kilometri 
pe Dunăre", „Bazinul Floreasca".In 
acest an: „Cursa Scînteii", „Cam

Cu turiștii sovietici
„De mic mi-a plăcut să călă

toresc, minat oarecum fi de spi
ritul de aventură pe care-1 cu
noaște orice tînăr pe la 15—16 
ani- La aceasta a contribuit în 
mare măsură și faptul că am ci
tit foarte multe cărți de călătorii, 
iar drumul acestor călătorii fl 
urmăream pe hartă. Mal tîrziu. 
de dorința de a călători s-a le
gat și dorința de a cunoaște oa
meni noi, fetal Ier de viață. Cu
noșteam astfel din cele citite, 
multe lucruri despre Republica 
Populară Romînă, despre frumu
sețile ei naturale, ca și despre 
oamenii care locuiesc aci și-și 
făuresc o viață nouă. Acum, cînd 
am avut prilejul să o vizitez, 
m-am înscris cu toată plăcerea. 
Am avut bucuria să văd in rea
litate multe lucruri despre care 
citisem numai In ziare sau în 
cărți. Iată, acești munți, albi de 
zăpadă, care se văd in stingă, ca 
și această minunată Vaiea a Pra
hovei, despre care citisem și o 
văzusem ta multe fotografii, sînt 
demne de penelul celuî mai în
zestrat pictor".

Cel care îmi spunea aceste cu
vinte era Mihail N. Șapiro, 
inginer electrotehnic ia o mare 
uzină din K>ev și care ne 
vizitează țara cu grupul de tu
riști sovietici. Intr-adevăr, auto
busul încărcat cu turiști intrase 
în locurile cele mal pitorești ale 
Văii Prahovei. De o parte și de 
cealaltă, munții acoperiți de un 
proaspăt vesmînt de un alb ima
culat, sclipeau In depărtare, în 
bătaia razelor soarelm. Peisajul 
era minunat și numeroasele fo- 
togralii făcute de turiști l-au 
fixat pentru totdeauna tn albu
mele lor.

Grupul de turiști sovietici care 
ne vizitează țara în cadrul ex
cursiilor internaționale organi
zate de O.N.T. Carpați, părăsise 
Bucureștiul pentru a vizita loca
litățile de pe Valea Prahovei. Au
tobusul elegant și comod s-a o- 
prit însă în mai multe locuri. La 
intrarea în PIoești s-a oprit în 
fața monumentului eroilor de la 
Grivița, care amintește de lupta 
comună a armatelor romînești șl 
rusești în războiul de la 1877. O 
fotografie a fixat pe peliculă și 
această imagine. In centrul ora
șului, din nou oprire, de astă- 
dată la monumentul lui I- L. Ca- 
ragiale, ridicat nu de multă vre
me. Ziaristul sovietic Oleg Se- 
vastianovici Kurin, de la ziarul 
„Pravda Ucraina" din Kiev, care, 
așa cum a dovedit de-a lungul 
călătoriei, este un mare amator 
de fotografii, nu a pierdut nici 
acest prilej, fotografiind monu
mentul împreună cu doi admira
tori ai marelui scriitor: drama
turgul ucrainean Vasilii Petro- 
vici Minko și criticul literar Vla
dimir Iakovlevici Pianov.

Dar, „călătorului ti stă bine cu 
drumul" spune un proverb romî- 
nesc, cunoscut insă și de cîțiva 
dintre oaspeți. Lăsăm în urmă 
„orașul aurului negru", cu son
dele și rafinăriile sale. încep să 
se vadă dealurile și în depărtare 
se zăresc și munții, acoperiți par
că de o perdea de ceață. La Cîm- 
pina, autobusul cotește la dreap
ta spre șoseaua care duce la Dof- 
tana; oaspeții își manifestaseră

pionatele Europene de Volei", 
„Campionatele Europene de Cano
taj", iar în curînd vom putea ve
dea „Campionatele Internaționale 
de Atletism" și „Concursul Inter
național de Motocros".

Am ales numai cîteva din cele 
mai importante producții ale stu
dioului „Alexandru Sahia", dar 
fiecare dintre noi poate să-și a- 
mintească de alte numeroase peli
cule realizate cu pricepere și care 
pot rivaliza chiar cu producțiile 
de peste hotare.

In bună parte, meritai pentru 
succesul obținut tn direcția docu
mentarului sportiv revine regizo
rului Nelu Blidaru și operatorilor 
E. Bradu, A. Plăcintaru, I. Zaha- 
reanu ca și laureatului Premiului 
de Stat, operatorul Ilie Cornea.

Totuși, studioul a avut și cîteva 
lipsuri. In primul rînd este vorba 
de operativitate. De multe ori, 
imaginile culese la o competiție 
sportivă foarte importantă sînt 
proiectate cu multă întîrziere, a- 
ceasta datorîndu-se în bună.^arte.

pe Valea PrahaveS
dorința de a vizita fosta Închi
soare — transformată azi ta mu* 
zeu — fn care și-au găsit moar
tea mulți fii ai poporului mun
citor, fruntași ai Partidului Co
munist Romîn. După mai bine dej 
două ore, impresionați de cele: 
văzute, ne continuăm drumul șB 
după-amiază ajungem la Sinaia.*.

Afară ningea cu fulgi mari pei 
care vîntul, destul de puternic,, 
îi vînzolea prin văzduh, astfel! 
că fotoliile comodă și căldura dei 
la vila Caraiman te îmbiau la:
odihnă. Am avut prilejul să stauî 
de vorbă mai pe îndelete cu. 
maestra sportului Maria Vasi- 
lievna Beidina care, înainte de: 
război, a fost de mai multe orii 
campioană la probele de bras, iar,; 
din 1948 este antrenoare de na* 
tație la Palatul Pionierilor dini 
Kiev- „Mulți copii au trecut prini 
secția noastră — îmi spunea ea„ 
iar printre ei unii sînt acutn foar
te aproape de norma de maestrul 
al sportului. Conducerea Palatu
lui Pionierilor se îngrijește toartei 
mult de secția sa de natație și,, 
după cite știu, de Ziua Constitu
ției Sovietice trebuia să se inau
gureze în oraș un nou bazin a-' 
coperit, cu dimensiunile de 50 
m.X25 m.“. Mi-a împărtășit apoi 
impresiile sale despre un concurs, 
de natație pe care îl văzuse cui 
puține zile înainte la bazinul! 
Floreasca din Capitală: „Pot spu
ne că sînt antrenoare cu expe
riență, în special la copii. De: 
aceea să știți că la natație aveți: 
băieți și fete cu foarte mari pers
pective și care sînt dornici să în
vețe și să progreseze ctt mai
mult. Am cunoscut la bazinul. 
Floreasca un băiat care mî-a spus: 
că se antrenează cu asiduitate: 
pentru că în 1057, adică atunci'
cînd el crede că va fi în plenitu
dinea forțelor, vrea să vină la: 
Moscova la un concurs. Mi-a plă
cut dîrzenia lui, caracteristică: 
sportivilor noi. M-a interesat foar
te mult competiția de polo femi
nin; au fost primele jocuri femi
nine de polo pe care le-am văzut 
și cînd voi fi din nou la Kiev, 
voi propune să se organizeze și 
la noi astfel de întreceri care, 
după părerea mea, sînt foarte ne
cesare atît băieților cit și fete
lor, pentru că ele dezvoltă armo
nios corpul, măresc curajul și 
dîrzenia".

— „Ce îmi puteți spune despre 
tehnica înotătorilor noștri ?“

— „Mi-au plăcut foarte mult 
întoarcerile prin rostogolire șl îta 
special înotul sub apă, care dă 
cursei un dinamism rar intîlnit 
și mărește viteza. Bineînțeles, el 
cere o tehnică foarte avansată pe-, 
care înotătorii voștri sînt în curs, 
să o capete. Aveți însă nevoie dan 
mai multe bazine acoperite, pen
tru că, vă spun asta tot din ex
periență, iarna trebuie pusă baza 
pregătirii tehnice a înotătorilor.. 
Vara un înotător se duce la ba
zin nu numai pentru antrena
mente, ci și pentru distracție".

I-am  mulțumit Măriei Vasliev— 
na pentru cuvintele sale atît da 
interesante și i-am promis că le 
voi aduce la cunoștința cititorîlor 
ziarului. De fapt, era și timpul 
de plecare.

MIRCEA TUDORAM

studioului, dar și Direcției DjfH* 
zării Filmelor. Au fost realizate,4, 
de asemenea, prea puține filme cui 
subiecte de tehnică sportivă, care; 
ar fi contribuit în mare măsură lai 
ajutorarea antrenorilor și a mase-, 
lor de tineri începători. Au lipsite 
și filmele documentare care să o— 
glindească activitatea sportivă de> 
mase care se desfășoară în țarai 
noastră. De asemenea, programa-- 
rea filmelor a fost făcută fără' 
prea mare pricepere și de multei 
ori ele au trecut neobservate toc-.j 
mai pentru că nu au fost anun
țate din timp.

Fără îndoială că și în viitor’ 
studioul de jurnale de actualități 
șl filme documentare „Alexandrin 
Sahia" va depune aceleași eforturr 
pentru a realiza filme cu subiect 
sportiv. Așteptăm ca regizorii, o- 
peratorii și tehnicienii acestui stu-> 
diou să obțină tn viitor succese șțl 
mai frumoase. 'I

T. vA

numeroase.au


Reprezentativa de tenis de masă a R.P.R. a tains 
echipa Suediei cu 6-1

' STOCKHOLM 9 (prin telefon).— 
Upsâla, centru de străveche cul
tură scandinavă, a cărui vestită 
universitate datează din anul 1477, 
a trăit joi un eveniment cu totul 
deosebit. Intr-adevăr, joî a sosit 
aici delegația jucătoarelor și jucă
torilor romîni de tenis de masă 
pentru a susține o întîlnire cu 
reprezentativa Suediei. Faptul că 
în lotul romîr. se afla multipla 
campioană mondială Angelica Ro
zeanu, campioana mondială Ella 
Zeller precum și Matei Gantner, 
Tiberiu Harasztosi etc., jucători 
care s-au afirmat în ultimul timp 
în arena internațională a tenisului 
de masă, a trezit un interes deo
sebit printre sportivii din Upsala.

In seara întîlnirii. sala de 
concurs era populată pînă la refuz 
de amatorii de sport din Upsala 
care auziseră de faima sportivilor 
romîni și care erau dornici să-l 
vadă la „lucru". Și. se poate spu
ne că așteptările lor au fost din 
pdin confirmate. Reprezentanții 
R.P.R. au făcut adevărate demon
strații, realizînd în fața celor mai 
buni jucători și jucătoare din Sue
dia 6 victorii față de una singură 
a gazdelor. Pentru frumoasa lor 
comportare, sportivii romîni au cu
les numeroase aplauze la „scenă 
deschisă". In total s-au jucat 3 
meciuri de simplu bărbați, 2 de 
simpțiu femei și cite un meci de 
dublu bărbați și dublu mixt. Scor 
final: R.P.R.—Suedia 6—1.

In prima partidă maestrul spor
tului Tiberiu Harasztosi l-a învins 
pe suedezul Melstroem cu 2—1 
(21—8. 13-21. 21—16). Harasz- 
tosî a apărat foarte bine și a con
trat deseori cu multă promptitu
dine. Apoi, Mircea Popescu, în 
vervă, l-a depășit pe Oesterholm, 
care utilizează o paletă acoperită 
cu burete, cu scorul de 2—1 
(21—18, 16-21, 21-13). Mircea 
Popescu a întrebuințat întreaga 
gamă a loviturilor. Meciul urmă
tor a pus față în față pe finalistul 
campionatului mondial de la Lon
dra din anul 1954. suedezul Flîs- 
berg, cu talentatul jucător romîn 
Matei Gantner, recentul cîștigător 
al campionatului internațional al 
Italiei și finalist al campionatelor 
internaționale ale R.P.F. Iugosla
via. Reprezentantul nostru, intrînd 
decis la masa de joc, a avut tot 
timpul meciul la discreție, cîști- 
gînd de o manieră categorică îm
potriva celei ’mai bune „palete" 
suedeze. Gantner a învins cu 2—0 
(15,12), depășincfu-și adversarul 
în toate compartimentele. Ln prima 
întîlnire feminină, maeștra emerită 
a sportului Angelica Rozeanu a 
surclasat-o pe suedeza Thorsson

Jucătoarele și jucătorii romîni de tenis de masă 
susțin astăzi, luni și marți trei intilniri in Anglia

LONDRA 9 (prin telefon). — 
Părăsind vineri dimineață capitala 
Suediei cu avionul, jucătoarele și 
jucătorii noștri de tenis de masă 

’au ajuns peste cîteva ore la Lon- 
dfa. La sosire, delegației sportivi- 
Jor romîni j s-a făcut o primire 
foarte frumoasă, fiind întîmpinată 
de reprezentanți ai Federației en
gleze de tenis de masă, de membri 
ai legației romîne din capitala An
gliei și de un însemnat grup de 
sportivi. La sosirea Angelică! Ro
zeanu, a Ellei Zeller, a lui Matei 
Gantner, Tiberiu Harasztosi, Mir
cea Popescu și Paul Pesdi, sosire 
care a fost filmată și televizată, 
au fost de asemenea prezenți nu
meroși ziariști și fotoreporteri.

Sportivii noștri vor susține un 
număr de 3 întîlniri inter-echipe 
Cu 3 selecționate ale Angliei. Pri
ma va avea loc astăzi în orașul 
High Wycombe, a doua se va des
fășura luni Ia Londra, iar ultima 
marți, în orașul Norwich.

In întîlnirea de azi, reprezenta
tiva Bucureștjuluj va primi replica 
unei selecționate a Angliei de sud. 
Se vor juca în total 9 partide : 4 
de simplu bărbați, 2 de simplu fe
mei și cîte «na de dublu bărbați, 
dublu femei și dublu mixt. Iată

Concursul de atletism de Ia Timișoara
TIMIȘOARA 9 (prin telefon). — 

în localitate s-a desfășurat un con
curs .de atletism, organizat în 
cinstea celui de al II-lea Congres 
el Partidului. Cu acest prilej, mae
strul sportului Eugen Lupșa a stas 
bi'.it un nou record regional la săs

cu 2—0 (9,13), iar Ella Zeller a 
învins-o apoi pe B. Tegner tot cu
2—0 (11,11). Singura victorie a 
gazdelor a fost realizată de dublul 
masculin Flisberg — Melstroem a- 
supra perechii noastre Gantner— 
Harasztosi. Cuplul suedez a cîști- 
gat cu 2-1 (17—21, 21-19,
26—24). In sfîrșit, dublul mixt ro- 
mînesc Angelica Rozeanu — Tibe
riu Harasztosi a învins cuplul 
Thorsson—Melstroem (Suedia) cu 
2-0 (10,14).

★
Finala de simplu femei a cam

pionatelor internaționale de tenis 
de masă ale Scandinaviei, în care 
s-au întîlnit campioana mondială 
Angelica Rozeanu și tînăra și ta
lentata jucătoare engleză Ann 
Haydon a fost așteptată cu mult 
interes de publicul suedez, care 
era prezent în număr mare în 
sala F.riksdals. Fără îndoială că 
această partidă a prilejuit o dis
pută pasionantă prin evoluția sco
rului. Ann Haydon — care este 
stîngace și utilizează o paletă a- 
coperită cu un strat subțire de 
burete, peste care a fost lipit un 
cauciuc cu zimții fn jos — a in
trat foarte hotărîtă la joc, atacînd 
decisiv și eficace. Angelica Ro; 
zea.nu, neputînd face încălzirea 
Înainte de meci, s-a găsit în di
ficultate în primele două seturi și 
chiar la începutul celui de al trei
lea. In acest timp, Ann Haydon 
a atacat precis cu lovitura din 
stingă pentru care a arătat pre
dilecție- Din setul al treilea, An
gelica Rozeanu „încălzindu-se“, 
și obișnuindu-se din ce în ce mai 
bine cu jocul adversarei, a putut 
dirija mingile. In plus, ea sezî- 
sînd „punctul nevralgic" al ad
versarei sale, partea dreaptă de pe 
care Ann Haydon nu putea să-și 
facă jocul ei favorit de atac, a 
trimis majoritatea mingilor numai 
în acest loc. Totuși, Ann Haydon 
a condus și în setul trei cu 8-1, 
12-7 și 17-14. Se părea că par
tida era pierdută pentru Angelica 
Rozeanu, dar campioana mondială 
n-a fost de aceeași părere. Cu 
cunoscuta-i dîrzenie, ea a luptat 
cu puteri sporite, s-a concentrat 
la maximum, dștigind punct după 
punct- Ea a egalat la 17 și apoi 
a cîștigaf setul- In următoarele 
două seturi care i-au revenit tot 
ei, Angelica Rozeanu și-a pisto- 
nat continuu adversara pe partea 
care nti-i convenea. Ea a jucat 
cu hotărîre nestrămutată de a în
vinge, a apărat foarte bine, și ata
cînd deseori surprinzător, a reușit 
să cucerească o victorie grea, dar 
pe deplin meritată, cîștigînd pen
tru a doua oară consecutiv titlul 
de campioană internațională a 
Scandinaviei.

ordinea meciurilor : Harasztosi— 
Lowe, Angelica Rozeanu — Ella 
Zeller — Isaacs—Mjlbanck, Mircea 
Popescu—Landry, Gantner — Ha
rasztosi = Rhodes—I. Jones, Ella 
Zeller—Milbanck, Pesch — Brum
well, Angelica Rozeanu—Isaacs, 
Gantner—Rhodes, Angelica Rozea- 
nu—Harasztosi = Isaacs—Lowe.

Luni seara la Londra reprezenta
tiva R.P.R. va întîlni echipa națio
nală a Angliei. Se vor desfășura 
în ordinea următoare, partidele : 
Pesch—Merrett, Ella Zeller—Ann 
Haydon, Mircea Popescu—Venner, 
Angelica Rozeanu—Ella Zeller= 
Rosalinde Cornett (Rowe)—Diana 
Rowe, Gantner — Harasztosi = 
Leach—Kennedy, Angelica Rozea
nu—Rosalinde Cornett (Rowe), 
Gantner—Leach, Harasztosi—Ken
nedy.

In întîlnirea de marți seara din 
orașul Norwich vor avea loc meciu
rile : Pesch—Burridge, Angelica 
Rozeanu—Ann Haydon, Ella Zel
ler—Diana Rowe, Gantner—Merrett, 
Angelica Rozeanu—Diana Rowe, 
Harasztosi—Leach, Angelica Ro
zeanu—Ella Zeller=Ann Haydon— 
Roock, Mircea Popescu—Simons, 
Angelica Rozeanu—Harasztosi = Dia
na Rowe—Leach.

ritura cu prăjina, cu rezultatul de 
3,91 m. Cu același prilej Ana Șer- 
ban a sărit 5,27 m. la lungime. 
Tot ea a făcut o tentativă de cobo- 
rire a recordului republican la pen
tatlon. Tentativa sa nu a reușit 
însă. Iată rezultatele înregistrate 
de Ana Șerban: înălțime 1,30; 
greutate 7,87; 200 m. 27,0; lungime 
5,27 și 80 m. g. 11,7*

înaintea ultimei runde

jucători la egalitate de puncte
in finala campionatului de șah al R, P. R.

Cu câteva zile în urmă începeam 
cam în felul următor cronica noas
tră la campionatul de șah al R. P. 
R.: „O nouă rundă și încă o zi de 
întrerupere nu numai că n-au adus 
clarificări pe tabela de concurs dar 
au complicat și mai mult lupta din 
clasament".

Introducerea aceasta oglindește 
aidoma și desfășurarea partidelor 
de joi și vineri. Pentru că runda 
a XVIII-a (penultima) n-a făcut 
decît să întrezărim și mai clar po
sibilitatea unui meci, ba chiar a 
unui meci turneu pentru desemna
rea campionului țării.

Partida centrală a penultimei 
runde a fost cea dintre Ciocîltea 
și Troianescu.

împotriva unei variante moderne 
din apărarea franceză Î.e4 e6, 2,d4 
d5, 3. Cc3 Nb4, Ciocîltea (cu al
bele) a jucat mutarea 4.Nd3 reco
mandată de teoreticienii sovietici 
și folosită cu succes de maeștri din 
U. R. S. S. Troianescu a răspuns 
cel mai bine, 4... d:e4 pentru a evi
ta varianta 4...c5, 5.e>fl: D:d5, 6.Nd2 
N:c3 (6.. D:g2? 7 Ne4!) 7.N:c3 cd:, 
8.N:d4 D:g2 9.Df3 D:f3, 10.C:f3 f6, 
ll.Tgl Rf7, 12. 0-0-0 Cc6, 13.Nc5 
Cge7, 14.Cd2 și albul pătrunde cu 
atac pe ia d6. Partida a continuat
5.N:e4  Cf6, 6NÎ3 (mutarea lui Gri
goriev) c5, 7.Cge2 și pentru a ev'* 
ta căile teoriei Troianescu a jucat
7...Cc6?t  Reamintim că la Zurich 
Stahlberg a ales împotriva lui Gli- 
gorici continuarea 7...cd:, dar după

Campionatele-republicane individuale de popice
Campionatele republicane indivi

duale de popice au început de două 
zile pe arenele Recolta M.A.S., 23 
August și Progresul Justiția. în
trecerile feminine cît și masculine 
sînt viu disputate. In proba de 50 
lovituri izolate-feminin primul loc 
a fost ocupat <fe Erica Arion 
(București) cu 32 p. care a deve
nit astfel campioană republicană. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
M. Nadaș (Arad) 30 p„ F. Lă- 
pușan (București) 28 p., M. Kele-

Traseul direct al Fisurii Albastre — 
cea mai valoroasă realizare a alpiniștilor noștri

Am arătat că o echipă de j 
alpiniști a reușit să escaladeze j 
in prem!eră traseul Fisura Al- i 
bastră din peretele Văii Albe, ț 
o performantă de valoare inter, f 
națională. După ani de muncă ( 
intensă, maestrul sportului E- f 
njilian Cristea și echipa C.C.A. ( 
au reușit în 1953 să termine | 
traseul pe o variantă care se f 
abatea insă de la l!nia lui di- ț 
redă, lată cum povestește ti- j 
nărui Alexandru Floricioiu rea- f 
lizarea performanței lui: esca- l 
ladar ea Fisurii Albastre, pe di- ( 
retisimâ. f

In 1953, 6 tineri alpiniști, mai 
puțin cunoscuți, schiau pe Valea 
Albă, oprindu-se din cînd în cînd 
pentru a admira mărețul perete de 
stîncă ce se înălța deasupra lor. 
Printre nenumăratele fisuri ce 
brăzdează acest perete, Fisura Al
bastră apărea încununată de nim
bul imposibilității cuceririi ei.

In ochii tuturor se putea citi 
dorința vie de a parcurge o va
riantă a acestui traseu.

Pentru a fi cît mai bine pregă
tiți, cei 6 alpiniști din Orașul Sta
lin au parcurs rînd pe rînd dife
rite trasee de mare dificultate.

In cele din urmă socoti ndu-ne 
suficient de antrenați pentru a pu
tea învinge obstacole din cele mai 
grele, m-am decis împreună cu 
Rolland Welkecis, la 5 iulie 1954, 
să refacem Fisura Albastră pe 
traseul existent. Nu mică ne-a fost 
însă mirarea, cînd, ajunși la bivua
cul II, adică după aproximativ 70 
de metri de escaladă pe fisura pro- 
priu-zisă, am văzut că traseul pă
răsește fisura urmînd o serie de 
brîne ce traversează peretele spre 
dreapta, ieșind în creastă pe o fa
ță verticală, la o distanță de cca. 
80. m. de adevărata fisură care 
se înalță spre creasta Văii Albe 
încă aproximativ 200 m_, fiind în
treruptă de un tavan de dimensiu
ni neîntîlnite.

Această situație me-a dat de 
gîndit. Sfătuindu-ne cu ceilalți 4,

8.D:d4 albul a stat excelent. 8.a3 
N.c3, 9,bc: Da5, 10.0-0 c4, ll.a4 
Ce7, 12.Na3 C7d5, 13.Dd2 h6,
14. Tfbl. In această poziție avanta
jul albului este evident. Amenin
țat să cedeze complet inițiativa ad
versarului său dr. Troianescu se 
decide la o combinație dubioasă 
care va da cîștig albului. 14...D.a4?,
15. NI8I Dial. Retragerea damei 
duce la pierdere. De exemplu
15...Dc6  (d7) 16,N:g7 urmat de 
N:h6. 16.T:al R.f8, 17.N:d5 C:d5, 
18.Cf4 Rg8, 19.015 Rh7, 20 De2 g6,
21. Df3/ Tf8 (21. ...ghr? 22.D:‘f7 mat).
22. CÎ6 + C:f6, 23 D:f6 Nd7, 24.Tel 
Nc6, 25,Te3 Tad8, 26.Th3 Td5, 

27.g4 a5, 28.f4, a4, 29.Î5! ef :, 30. 
Dg5 h5, 31. gh: Rg7, 32. h6 + 
și negrul cedează căci matul nu 
mai poate fi parat.

In felul acesta Ciocîltea a acu
mulat 10*/2 P- Rezultatul acesta îl 
aveau deja Halic și Gunsberger, 
care au remizat rapid cu Rusenescu 
și, respectiv, Voiculescu, ambele 
partide durînd numai 20 de mu
tări. In acest timp Bălănel și Szabo, 
alți doi pretendenți la primul loc, 
luptau dim greu cu Drimer și — 
respectiv — cu Samarian. Parti
dele lor aveau să-și cunoască însă 
epilogul abia a doua zi, după între
rupere. Mișu Rădulescu a atacat 
energic poziția șubredă a regelui 
lui Seimeanu, care de altfel s-a 
prăbușit la mutarea 21. Pe linia as
cendentă a ultimelor comportări 
campionul Clujului, M. Breazu, a

men (Cluj) 27 p., M. Szemany
(Tg. Mureș) 25 p.

In probele de 100 plin și izolate 
(feminin), 100 lovituri izolate și 
200 lovituri plin și izolate (mas
culin) vom cunoaște campionii nu
mai în seara aceasta cînd iau sfîr
șit întrecerile. închiderea festivă a 
campionatelor va avea Ioc mîine 
dimineață la ora 9 în sala Recolta 
M.A.S. din șoseaua lancului.

N. OLARU

am hotărît să începem escalada 
Fisurii Albastre pe diretisimă. Am 
intrat pentru prima oară în aceas
tă regiune a peretelui in septem
brie 1954, avînd ca secunzi pe 
Rolland Welkens și Norbert Hie- 
mesch și ca participaciți pe Ion 
Vlădăreanu, Guth Walter și Ilie 
Drașoveanu. Pornind de la bivua
cul 11, traseul nou urmează o fi
sură verticală ce-și are originea 
în traverseul dintre fisura propriu- 
zisă și bivuac- După 20 de m. 
de escaladă, un traverseu di
ficil face legătură cu fisura prin
cipală în dreptul unei mici 
platforme de regrupare. De aci fi
sura este urmată matematic pînă 
sub regruparea situată la capătul 
primei lungimi de coardă. Ne gă
sim la baza unui horn ce se îngus
tează in partea sa superioară de
venind surplombant. Depășind a- 
cest obstacol, traseul continuă pe 
o fisură verticală, întretăiată de 
straturi de gresie ce alcătuiesc ob
stacole dificile, prin faptul că sînt 
friabile și nu permit batere? pi- 
toanelor.

La un moment dat, fisura prin
cipală fiind întreruptă de un ase
menea brîu de gresie și ne mai 
existînd posibilități de escaladare 
verticală, situația este salvată prin- 
tr-un traverseu de aproximativ 8 
m., exclusiv din gresie, ce conduce 
spre o mică platformă, tot din 
gresie care se va numi de acum 
bivuacul III.

Două lungimi de coardă din 
diretisimă Fisurii Albastre fusese
ră cucerite, ajungîndu-se astfel la 
20 m. sub partea inferioară a celor 
trei surplompe care se suprapun, 
dînd naștere uriașului tavan care 
pare a ne închide calea spre crea
stă. Acum începe asaltul tavanu
lui care, pentru moment, ne apără 
de intemperii, întocmai ca o uriașă 
umbrelă naturală. Pentru a prinde 
fisura ce duce spre primul tavan, 
un traverseu la scărițe ne scoate 
la baza unei fisuri largi, puțin 
surplombantă care reprezintă sin
gurul punct posibil de atacare al 
tavanului.

După 30 ore de lucru efectiv, a- 
vînd 5 nopți dormife în perete, e- 
chipa coboară pentru a reveni în 

repurtat a patra victorie în tu 
întrecîndu-1 de o frumoasă ma 
pe Crețulescu. Celelalte par', 
s-au întrerupt și au fost reluat; 
neri. Fără să mai continuie 
Ghițescu a cedat la Gică Ale 
drescu, iar Troianescu la Ursi 
Remiză a fost consemnată pa 
dintre R. Alexandrescu și S; 
rian. Primul a remizat și pa 
cu Costea, intr-un final pe 
normal ar fi trebuit să-4 cîș 
Profitînd de o greșeală în c 
de timp Seimeanu a obținut ef 
tate la Gică Alexandrescu. E < 
puține mutări de la întrerupere 
lie a cedat la Drimer. Reziști 
aproape disperată opusă de A 
Rădulescu în întrerupta cu Vo 
lescu, a fost răsplătită cu o . 
țioasă jumătate de punct. Re: 
fătul de remiză a fost consem 
în partida Bălănel-Drimer, iarS 
bo a cîștig.at la Samarian.

In felul acesta, înaintea uit» 
runde situația din clasament > 
dea dreptul... amuzantă. Șase 
cători se află la egalitate de puri 
Halic, Bălănel, Ciocîltea, Rădul 
cu, Gunsberger și Szabo au a 
mulat cîte 10*/2 P- Ghițescu, R 
cher și G. Alexandrescu au cîfe 
p. Urmează în continuare 10- 
Urseanu, Costea 9’/2p.; 12. Tro 
nescu 9 p.; 13-14. Crețulescu, D 
mer 8*/2 p.; 15. Voiculescu 8 p.; 
Seimeanu 7’/2 P; 17-18 R. A 
xandrescu, Samarian 7 p,; 19. Brt 
zu 6*/2 p.; 20. Rusenescu 6. p.

Chiar și cei mai strașnici am 
tori de complicații nu bănuiau 
astfel de situație înaintea ultim 
runde, în care aproape jumăta 
din participanți au șanse să ajung 
pe primul loc. Runda a XlX-a : 
desfășoară astăzi între orele 16-2

Partidele întrerupte vor fi coi 
tinuate mîine începînd de la ore
8.30. Festivitatea de premiere v 
avea Ioc duminică la orele 10 î 
cazul cînd nu sînt partide întri 
rupte.

VALERIU CHIOSE

cursul aceluiași an, dar și de astă- 
dată fără nici un rezultat. Neavînd 
nici acum corzi mai lungi de 4C 
m., fără de care rapelurile de la- 
bivuacul II erau aproape imposi
bile, sîntem nevoiți a ieși din pe
rete pe finalul traseului efectuat în 
premieră de Err/ian Cristea,

La începutul fui iulie 1955, am 
reintrat în Fisura Albastră cu Nor
bert Hiemesch ca secund, l upta 
cea mare se dă acuma cu mărețul 
tavan care se apără cu îndîrjire. 
Cei 20 de m. aj primei surplombe 
din tavan sînt cuceriți centimetru cu 
centimetru după ore de luptă cu 
gresia friabilă, cu fisurile cimen
tate, atîrnați numai în corzi, la o 
înălțime de 300 m. deasupra circu
rilor Văii Albe și la peste 700 in. 
de firul văii. După 10 ore de mun
că încordată, în condiții din cele 
mai grele, am reușit să depășim 
muchea aeriană formată prin com 
vergența primelor două surplombe. 
Singura posibilitate de continuare 
a lucrului peste cea de a treia sur
plombă este o fisură fină, pe a- 
locuri cimentată, a cărei trecere 
necesită multă finețe în lucru. O 
mică platformă, de piatră ce stă 
suspendată la capătul superior al 
acestei fisuri, dă posibilitatea unei 
regrupări. Mai departe, printr-un 
traverseu se prinde o nouă fisură 
ce ne scoate pe un brîu de iarbă 
de aproximativ 40 m., foarte îngust 
șî înclinat, ce se termină cu un 
mic hom sub cel de al IV-lea bi
vuac.

Aflîndu-ne deasupra, acestui ca
nal, puteam vedea clar că singura 
posibilitate de ieșire spie creastă 
constă numai din traversarea lui. 
Găsim o fisură ce se pierde cîțiva 
metri mai șus de capătul inferior 
al canalului;; o urmăm pentru a 
ajunge _din, tiou 1^ nivelul brîulut 
de gresie ce a fost depășit cu cîți
va metri. Ieșind1 din această regiu
ne de gresie, o fisură ce șerpuie
ște spre creastă, ne conduce după 
zeci de ore de lucru în perete, în- 
fruntînd intemperiile, fa fi.nalul 
traseului nostru — în creasta Văii 
Albe.

Escalada noastră a fost reali
zată 1



Activitatea la schi
Pregătirile schiorilor din nu

meroase colective sportive din țară 
se desfășoară din plin, iar acolo 
unde zăpada s-a așternut într-un 
strat suficient de gros au și în
ceput antrenamentele pe schiuri. 
Astfel, în Regiunea Autonomă 
Maghiară, la Toplița și Comădău, 
schiorii din colectivele Avîntul au 
făcut primele antrenamente pe 
zăpadă cu toate că nu se putea 
vorbi de condițiuni dintre cele 
mai bune. Trebuie să arătăm, în 
același timp, că șl alte colective 
ale asociației Avînlul din această 
regiune au început pregătirile din 
timp: la Toplița, sub conducerea 
antrenorului loan Karacsony, la 
Gheorghieni sub îndrumarea an
trenorului Ladislau Szasz, la So- 
vata conduși de antrenorul Kolo- 
man Csegezi și însfîrșit la Comă
dău unde activează antrenorul A- 
lexandru Fazekas, schiorii din 
colectivele despre care vorbeam 
au făcut numeroase antrenamente 
pe „uscat".

Colectivul sportiv Avîntul din 
Gheorghieni a organizat un curs 
teoretic pentru instructorii de 
schi, dar acesta nu-și va arăta 
roadele dacă asociația Avîntul nu 
se va preocupa de situația în care 
se află materialul de schi. In pri
mul rînd, acesta. este insuficient, 
iar cel care există se află într-o 
stare foarte proastă. Consiliul 
central al asociației Avîntul va 
trebui să studieze situația care 
există la colectivele dm Regiunea 
Autonomă. Maghiară y, ținînd 
seama că aci se află numeroși 
tineri dornici să practice schiul, 
să le înzestreze cu materialul ne
cesar.

Și asociația Voința va trebui să 
se ocupe de situația materialelor 
care există la cele cinci cenlre 
organizate în Regiunea Autonomă 
Maghiară. Cu toate că aci s-au 
depus eforturi serioase în privința 
procurării de echipament, pînă la 
sfîrșitul lunii noiembrie nu exis
tau decît 48 de garnituri. Este 
adevărat însă că la centrul de la 
Odorhei, unul din cele mai puter
nice din regiune, din neglijența 
activiștilor o bună parte din schi- 
ur le ex’sten'e s-au torsionat. La 
Odorhei există de asemenea o tram, 
bulină ale cărei lucrări nu sint 
cu totul terminate. Cu puține stră
danii s-ar putea realiza aci o bună 
bază de antrenament pentru sări
tori.

Din Bușteni, corespondentul zia
rului nostru, Victor Zbarcea, ne 
scrie despre pregătirile intense pe 
care le fac membrii colectivului 
sportiv Avîntul „1 Seotembrie". 
Schiorii din acest colectiv, îndru
mați de profesorul Dedu Matei, 
fac mai multe antrenamente pe 
săptămînă și dețin acum o pre
gătire fizică d n cele mai bune. 
Odată cu căderea primilor fulgi 
de zăpadă, ritmul antrenamente
lor a crescut.

Secția de schi a acestui colectiv 
s-a îngrijit din timp de repararea 
echipamentului sportiv existent. 
Dar va trebui ca asociația Avîn
tul să înzestreze această puternică 
secție cu materiale noi pe care 
schiorii fruntași să le folosească 
în competițiile importante ale a- 
nului 1956. Colectivul sportiv A- 
vîntul „1 Septembrie" Bușteni 
mai așteaptă sprijinul asociației 
în vederea construirii unei tram
buline de sărituri pe pîrtia din 
Valea Albă, precum și construirea 
unui pod și a unei cabane la lo
cul unde se face sosirea pe acea
stă pîrtie.

■ Luni 12 decembrie a.o. va avea 
loc la Ploești extragerea din urnă 
a premiilor pentru buletinele cu „0” 
rezultate de la concursul Pronosport 
Nr, 47 etapa din 27 noiembrie a.c.

s Se reamintește participanților la 
concursurile Pronosport că pot lua 
parte la concursul anexă din luna 
decembrie, lp.care se acordă ca pre
mii speciale: r 1 automobil I.F.A., 2 
ceasuri Schafhâusen și 1 aparat de 
fotografiat, toți cei care au depus 
cu regularitate buletine pe numele 
lor la 3 din cele 4 concursuri ale lu
nii în condițiile normelor speciale di
fuzate de I. S. Pronosport. Ca atare 
depuneți din timp buletinele Dvs. 
pentru concursul de mîine 11 de
cembrie a.c. pentru a putea parti
cipa la aceste premii.
UN PRONOSTIC PENTRU CON
CURSUL DIN 11 DECEMBRIE
Maestrul sportului VIRGIL, ZA- 

VADESCU din București, care a ob

A 4-a intilnîre de cupă
C. C.A. —Locomotiva București

Mîine, pe Stadionul Republicii, e- 
chipele C.C.A. și Locomotiva Bucu
rești se întîlnesc pentru a patra 
oară în cadrul Cupei R.P.R. Din 
1947, aceste formații au mai jucat 
între ele de trei ori: în ediția 1948— 
1949 a Cupei, în sferturi de finală, 
în semifinalele Cupei din 1953 și 
în sferturile de finală ale ediției 
din 1954. De fiecare dată, echipa 
C.C.A. a cîștigat — respectiv cu 
2—1 cu 1—0 și — din nou cu 1—0. 
Aceste scoruri indică lupta strînsă 
care s-a dat între cele două echipe. 
Meciul de mîine nu se anunță mai 
puțin dîrz. Cele două echipe vor 
lupta cu toată energia pentru vic
torie și calificare în finală, pentru 
că au convingerea că trecînd peste 
jocul de mîine se vor găsj foarte 
aproape de cucerirea trofeului.

După Iotul de jucători pe care-1 
are la dispoziție, echipa C.C.A. are 
mai multe șanse. Dificultatea echi
pei militare constă numai din a 
alege titularii dintr-un lot nume
ros de jucători. In schimb, Loco
motiva nu are asemenea dificultăți: 
dispune doar de 13 jucători dintre 
care doi portari. Ceilalți jucători 
sînt accidentați, deci indisponibili 
(Langa, Cristescu). In asemenea 
condițiuni, feroviarii vor alinia pro
babil următoarea formație: Dungu 
(Coman)-Garbeloti, Vărzan II, Che- 
resteș-Ferenczi, Macri-Călin, Ro
man, Olaru, Zeană, Fitote. Forma
ția probabilă a echipei C.C.A. : 
Gram-Zavoda II, Apolzan, V. Du- 
mitrescu-D. Munteanu, Bone-Su-

Note,
ȘEDINȚE DE ANALIZA

In zilele ce urmează, colectivele 
sportive cu secții de fotbal vor des
fășura o deosebită activitate. Po
trivit îndrumărilor comisiei centrale 
de fotbal, între 12 și 20 decem
brie vor trebui să-și țină ședințele 
de analiză a activității pe anul 
1955 toate secțiile de fotbal cu echi
pe în categoria A, iar între 10 și 
18 decembrie secțiile de fotbal cu 
echipe în categoria B regiune, 
raion și oraș. Ca punct principal 
al ordinei de zi va fi raportul an
trenorilor respectivi asupra activi
tății echipelor prime în anul 1955.

Pentru ca aceste ședințe impor
tante să-și atingă scopul — tra
gerea unor concluzii și luarea mă
surilor cuvenite cu privire la ac
tivitatea din 1956 — este bine ca 
asociațiile sportive și comitetele 
CFS respective să asigure din timp 
condițiile necesare unei participări 
numeroase, din partea conducerii și 
membrilor secțiilor de fotbal. Ana
liza unei activități în plenul secției 
va contribui în largă măsură la 
discutarea tuturor problemelor im
portante din toate punctele de ve
dere și, mai ales, la stabilirea o-' 
biectivelor viitoare și a celor mai 
eficace măsuri, în lumina recentei 
Decizii a Comitetului pentru Cul
tură Fizică și Sport si a Biroului 
Comisiei Centrale de Fotbal

Ședințele de analiză constituie o 
foarte eficace metodă de lucru, 
menită să ducă la îmbunătățirea 
activității urnei secții de fotbal în 
toate domeniile. De aceea, colec
tivele sportive trebuie să acorde o 
mare importanță acestor ședințe, 
depunînd toate eforturile pentru 
buna lor organizare.

TERENURI NECORESPUNZA- 
TOARE

Amatorii de fotbal din Tîrgovișțe 
au înregistrat cu vie satisfacție, 
comportarea din acest an a echipei 
locale Flacăra. Cîștigînd detașat 

campionatul regional, fotbaliștii tîr-

INFORMAȚII f^onosport'

ținut premii importante la multe 
concursuri Pronosport, a întrunit din 
nou la ultimul concurs special și la 
concursul Nr. 48 de duminică 4 de
cembrie a.c. cîte 1 premiu I cu 12 
rezultate, 10 premii II ■ cu 11 rezul
tate și 42 premii III cu 10 rezultate. 
Fiind consultat asupra concursului 
Pronosport de duminică 11 decem
brie a.c., a dat următoarele pronos
ticuri:

A B C
I. C.C.A. BUC.-LOCO- 

motiva Buc. 1 1,2 X
II. Kinizsl Bp.-Vasas 

Bp. (camp. R.P.U.) 2 2 1
III. Pecsi Dozsa-Gyori

Vasas (camp. R.P.U.) 1 1 2
IV. Dorogi Banyasz- 

Diosgyori Vasas (camp. 
R.P.U.) £ 1 2

lyok, A. Munteanu (Zavoda I), 
Constantin, Tătaru, Nertea (Cari- 
caș).

Cele două echipe au ajuns în se
mifinale după cîteva rezultate re
marcabile obținute in etapele prece
dente. Iată cum s-au calificat:

C.C.A. : — Dinamo Pitești 3-2; 
— Dinamo Bacău 3-0; — Metalul 
Cîmpia Turzii 5-2.

LOCOMOTIVA : — Metalul Elec
tromagnetica 3-1 (prelungiri) ; — 
FI. roșie Giurgiu 2-0; — Locomo
tiva Constanța 3-2 (prelungiri) ; — 
Flacăra Ploești 2-1 ; — FI. roșie 
Arad 1-1 (prelungiri).

Intîlnirea de mîine va începe la 
ora 14, pentru a fi timp de prelun
giri în eventualitatea unui rezultat 
de egalitate. In legătură cu aceasta 
trebuie amintită o dispoziție regu
lamentară : în cazul cînd un meci 
între două echipe din aceeași loca
litate se termină Ia egalitate după 
prelungiri, meciul se va rejuca. 
Dacă și de data aceasta se va ter
mina la egalitate, meciul se va re
juca de cîte ori va fi nevoie pentru 
desemnarea unui învingător. In ca
zul partide; de mîine, dacă se va 
termina la egalitate după prelun
giri, ea va fi reprogramată miercuri.

In deschidere, la ora 12.45 se va 
disputa finala unei competiții pen
tru copii, organizată de asociația 
Metalul în cinstea celui de al
II-lea  Congres al partidului. Se vor 
întîlni echipa Școalei Metalurgice 
„V. Roaită" și echipa școalei „Se
mănătoarea".

știri...
govișteni s-au calificat pentru în
trecerile care vor avea loc anul vii
tor în categoria C. Dornici de a-și 
reprezenta cu cinste orașul în noua 
competiție, fotbaliștii de la Fla
căra Tîrgovișțe privesc cu seriozi
tate problema pregătirii lor în pe
rioada care urmează.

Antrenorul acestei echipe, Marin 
Alexandru, ne-a arătat însă, zilele 
trecute, că situația terenului de jcc 
de la stadionul orașului este dezas
truoasă. Terenul este într-o stare 
deplorabilă, împiedicînd nu numai 
normala desfășurare a jocului, dar 
periclitînd chiar integritatea cor
porală a jucătorilor- Este cazul ci 
cei care gospodăresc acest stadion, 
(conducerea colectivului Flacăra), 
cerînd și sprijinul comitetului de 
întreprindere și al organelor co
mitetului raional CFS și al orga
nelor locale competente, să ia mă
surile ce se impun pentru ca sin
gurul teren de joc al orașului să 
devină practicabil. Cu atît mai 
mult, cu cît — anul viitor — pe 
acest teren nu se vor disputa nu
mai meciuri tfe categoria C, ci și 
jocuri din campionatul republican 
de juniori, din categoria B la hand
bal, etc.

DATELE CAMPIONATULUI 
__ CATEGORIEI A

Din calendarul manifestațiilor 
interne al C.C.F.S., publicat recent, 
rezultă că anul viitor campionatul 
categoriei A la fotbal va începe 
la 18 martie și se va încheia la 
18 noiembrie.

Prima parte a acestui campio
nat (turul), potrivit regulamentu
lui respectiv, se va desfășura la 
următoarele date:

18 și 25 martie
1, 8, 15, 22 și 29 aprilie
6, 9 și 27 mai
3, 10 și 13 iunie.
Categoria B își are programate 

etapele turului la: 8, 15, 22 și 29 
aprilie, 6, 13, 20 și 27 mai, 3, 10, 
17 și 24 iunie și 1 iulie.

A — pronostic pentru buletin sim
plu, B = pentru buletin colectiv 
șl C pentru o rezultate.

V. Szombathelyi Torek-
ves - Vdros Lobogo
(camp. R.P.U.) X 1.X.2 2

VI. Locomotive Leip
zig - Dinamo Berlin
(camp. R.D.G.) X 1,X,2 1VII. Einheit Dresden- 
Wismuth Karl Marx 
(camp. R.D.G.) 2 X.2 1VIII. Vorwărts Berlin- 
Aktiwist Brieske Senft, 
(camp. R.D.G.) 1 1 2

IX. Lille - Marseille 
(camp. Franței) X 1,X 2

X. Metz-Reims (camp. 
Franței) 2 2 X

XI. Bordeaux-Monaco 
(camp. Franței). 2 2 1
XII. Nimes-St. Etienne 

(camp. Franței). X l.X 2

fază dintr-un meci C.C.A. — Locomotiva București, disputat in 
turul campionatului 1953

Din* însemnările unui antrenor romin 
la meciul R. P. Ungară — Italia

La jocul de fotbal dintre re
prezentativele R- P- Ungare și 
Italiei, desfășurat la Budape
sta și terminat cu victoria fot
baliștilor maghiari cu scorul 
de 2—0, au asistat și observa- 
ori din țara noastră, printre 
care antrenorul Angelo Nicu- 
lescu. El expune mai jos ob
servațiile sale asupra acestei 
partide, insistînd mai ales asu
pra acelor aspecte valabile și 
pentru jucătorii și arbitrii noș-

,,Jocul dintre echipele Ungariei 
și Italiei s-a disputat într-un tem
po viu, susținut, pe întreaga du
rată a partidei. Am remarcat două 
concepții de joc total diferite: 
una _ a fotbaliștilor maghiari — 
ofensivă, bazată pe joc de mișca
re, cu pase scurte, directe, pre
cise și variate; cealaltă — a fot
baliștilor italieni — defensivă, ba
zată pe joc destructiv, avînd sco
pul de a apăra prin ori ce mij
loace propria lor poartă.

„Inițiativa a fost în permanență 
de partea echipei maghiare care 
a dominat neîntrerupt, însuflețită 
de o dorință extraordinară de a 
învinge. In acest joc component» 
reprezentativei maghiare au dove
dit o mobilizare a tuturor capa
cităților lor, o hotărîre și o dîr- 
zenie demne de admirat.

„Echipa italiană a fost pregă
tită special pentru jocul de apă
rare îmbinat, eventual, cu ac
țiuni pe contraatac. Italienii au 
jucat cu extremele atît de retrase, 
îneît se poate spune că nici nu 
au avut extreme. Extrema stingă 
a dublat stoperul, iar cea dreaptă 
pe mijlocașul dreapta. Cei doi in
teri au jucat ca doi mijlocași de
fensivi exceptînd pe interul stin
gă, care uneori a luat parte la 
puținele contraatacuri și o sin
gură dată a iniț at și a condus 
un atac periculos terminat cu sin
gurul corner obținut de italieni. 
Cei doi mijlocași au fost verita
bili fundași și împreună cu stope
rul și fundaș» au aplicat un joc 
pur destructiv, mergînd uneori 
pînă la exces. Stoperul a avut rol 
de „măturător".

„Față de modul cum s-a desfă
șurat, întîlnirea a pus în eviden
ță calitățile fizice ale jucătorilor. 
Am putut constata o foarte bună 
pregătire fizică. Viteza de depla
sare a contribuit la dinamismul 
jocului, aspect sub care partida a 
corespuns cel mai mult. Viteza, 
ajutată de forță, a oferit fotba
liștilor posibilitatea să joace băr- 
bătește și fără menajamente, de
pășind însă foarte rar limitele 
sportivității. Din punct de vedere 
al detentei și elasticității, fotba
liștii italieni s-au dovedit superi
ori celor maghiari.

„Trebu:e subliniat în deosebi 
faptul că, jucătorii din echipa R. 
P. Ungare au demonstrat cum 
trebuie acționat pe un spațiu re- 
strîns. Ei realizează cu minimum 
de efort, maximum de randament. 
Fotbaliștii maghiari nu s-au an
grenat în jocul adversarilor, ci 
au păstrat și au aplicat, pînă la 
sfîrșit, concepția lor proprie de 
joc.

„Elementele tehnice au fost fo
losite în întregime ca mijloace 
tactice, dar numai de echipa ma
ghiară, fiindcă cea italiană, așa 
cum arătam, a utilizat numai de
gajarea, jocul cu capul și atacul 
la om. Echipa R. P. Ungare a fo
losit pase scurte, precise, variate, 
pe jos. Pasa era executată cu in
teriorul piciorului sau cu ristul 
intern. Ceea ce trebuie reținut și 

imprimat in jocul echipelor noas
tre este ca jucătorul care pasează 
— și pasul se dă din mișcare — 
nu rămîne pe loc, cum obișnuiesc 
cei mai mulți dintre fotbaliștii 
noștri, ci se deplasează înainte 
pentru a primi mingea. De exem
plu: Toth II, venit din urmă cu 
mingea, a pasat lui Kocsis care 
l-a deschis pe jos, în adîncime 
pe același Toth, ajuns la locul de 
întîlnire cu mingea. In felul ace
sta, Toth II a cîștigat timp, spa
țiu și toate acestea cu minimum 
de efort. Toth II, în continuare, 
s-a apropiat în viteză de balon, a 
centrat și Puskas, cu capul, a în
scris primul gol. Asemenea pase 
au fost mult folosite. S-a centrat 
mult din viteză, dar apărătorii 
italieni au interceptat foarte bine 
mingiile pe sus, deosebit de difi
cile. In privința centrărilor, tre
buie arătat că echipa maghiară 
și-a dat seama de abia spre sfîr
șitul jocului că centrările înalte 
în fața porții nu îi sînt convena
bile și atunci a utilizat centrările 
lungi, în partea opusă, reușind să 
surprindă apărarea echipei Italiei. 
De altfel, dintr-o asemenea cen
trare s-a înscris golul al doilea.

Bozsik, Czibor, Toth II au con
dus cu multă siguranță și măies
trie balonul. De notat că, condu
cerea mingii nu era făcută în li
nie dreaptă — cum greșit fac 
mulți dintre fotbaliștii noștri — 
ci, după împrejurări, cu pași mă
runți, în linii sinuoase și cu grije 
deosebită pentru protejarea balo
nului.

„Cîteva cuvinte despre driblin
guri și fente. Puskas, Czibor etc. 
au demonstrat în acțiunile lor uti
litatea driblingului și a fentelor. 
Dar ei au arătat cum pot fi dri
blați unul sau mai mulți adver
sari fără să frîneze jocul, fără să 
facă mișcări suplimentare. Ata- 
canții și mijlocașii maghiari cîș- 
tigă teren și timp prin dribling, 
scot un adversar din joc și crea- 
ză imediat o acțiune periculoasă. 
In echipele noastre, jucătorii dri
blează pentru mulțumirea lor pro
prie și nu pentru scopul jocului. 
Aici trebuie să insistăm noi, antre
norii, mai ales cu jucătorii tineri 
care au această deprindere adine 
întipărită.

„De subliniat arbitrajul îoarte 
bun al arbitrului sovietic Latîșev. 
care a dat ma.re importanță con
ținutului jocului, știind să îmbine 
continuitatea jocului cu respecta
rea dispozițiilor regulamentului. 

A ținut cont de legea avantajului 
și a aplicat-o în folosul jocului1. 
A urmărit îndeaproape fazele, de- 
plasîndu-șe cu ușurință pe teren. 
Intervențiile lui față de jucători 
au avut un caracter constructiv. 
El a tăcut aceste intervenții cu 
mult tact și calm, fapt care a de
terminat reprimarea oricăror acte 
de duritate, jucătorii avertizați ne 
mai repetînd neregularitățile- 
Cred că din aceasta au de învă
țat unii dintre arbitrii noștri care 
iși fac observațiile față de jucători 
pe un ton necorespunzător, cu 
gesturi repezite, violente, amenin
ță chiar, pierzîndu-și astfel autori
tatea în față jucătorilor sau demo- 
bilizîndu-i. Arbitrul Latîșev a a- 
preciat foarte bine atacul corect 
și incorect. A colaborat perfect 
cu arbitrii de tușe.

„Acestea sînt observațiile cele 
mai importante asupra jocului de 
la Budapesta care â adus după 
zeci de ani fotbalului maghiar o 
victorie la Budapesta în fața re
prezentativei Italiei.

ANGELO NICULESCUI 
antrenor



BUCtmiA CRISTINEI...
Bătrînelul in fața căruia ușa de 

la intrarea bazinului se deschide 
de sute de ori intr-o zi, nu-i cere 
nici o legitimație, nu-i descifrează 
numele pe nici o listă. De îndată 
ce pătrunde tn hol, ea își caută 
scăunelul, il așează tn dreptul 
geamului, pregătindu-se să urmă
rească tot ce se intlmplă In lun
gul celor 33 metri și chiar In tri
bune. Iși lipește obrazul de sticla 
caldă, trăind și ea toate bucuriile 
și emoțiile Cristinei. Cu ani tn 
urmă...

Dar mai bine să vă spun poves
tea de la început, simplu, așa cum 
am aflat-o și eu. Ea se leagă de 
o întîmplare sau, mai bine zis, de 
o întllnire care-i va face pe mulți 
să zîmbească. Cu luni în urmă, 
căutam, intr-o dimineață, pe cine
va la bazinul Floreasca. In hol, ca 
de obicei, antrenorii discutau cu 
elevii lor. înotătorii și înotătoarele 
grăbeau spre vestiar. Intr-un colț 
un grup mai neobișnuit pentru a- 
ceste locuri. Cîteva femei lucrea
ză. Da, unele croșetează, iar două 
dintre ele — îmi aduc bine amin
te — curățau mazăre. Din clnd în 
cînd, una dintre ele se îndrepta 
spre intrarea bazinului cercetînd 
cu atenție tot ce se tnttmpla înă
untru. Apoi revenea liniștită la lo
cul ei.

Am aflat că erau mamele copii
lor care veneau de mai multe ori 
pe săptămlnă să facă antrenament 
de înot. Și trebuie să mărturisesc 
că și eu am zimbit văzîndu-le pe 
cele două care curățau mazăre. 
Simțeam totuși un îndemn să stau 
de vorbă cu ele, gîndindu-mă la 
grija pe care o arătau față de mi
cii înotători. Aș fi vrut chiar să 
aștept sfîrș'tul antrenamentului și 
să discut cu toate aceste... fami- 
'il. Dar tocmai cînd îmi pregăteam 
carnetul de notițe s-a ivit cel cău
tat. M-rm reîntors acolo peste

înaintea ultimei etape a campionatului republican de box...
Cele șase echipe participante la 

campionatul republican de box 
și-au încheiat pregătirile în vede
rea ultimului „asalt”.

Cuvîntul acesta reflectă exact 
situația înaintea ultimei etape. 
Toate echipele se pregătesc să dea 
un asalt cu intenții.., diferite. 
Astfel, mîine seară, la București 
Dinamo întîlnește pe fruntașa cla
samentului, C.C.A., cu intenția cer
tă de a-i „smulge” primul loc Tot 
la București, dar astă seară com
binatele Știința + Locomotiva și FI. 
roșie-ț-Progresul se., răfuesc pen
tru locul trei. In sftrșit 13 Galați. 
Metalul și combinata Voința+Con
structorul vor lupta cu dîrzenie 
pentru evitarea locului codaș... 
Deci, trei meciuri, cu trei „mize” 
la fel de importante, pentru cele 
șase echipe.

• LA GALAȚI. Echipele Meta
lul și Voința+Constructorul se 
află de joi în localitate. St. lor- 
dache, unul din antrenorii combi
natei Voința+Constructorul, ne-a 
declarat:

„întîlnirea se anunță foarte dîr- 
ză. V. m depune toate eforturile 
pentru a evita ultimul loc. Spe
răm că vom cîștiga cu I. Zlătaru, 
M. Miclăuș, I. Schwartz, C. Cio
can și — în orice caz, cu L. Hal- 
magyi — care ...nu are adversar.

Zamfir Popazu, antrenorul echi
pei Metalul era mai puțin opti
mist, dar a ținut să ne asigure că 
mizează pe victoriile lui Matei 
Godeanu, Dănilă Done, D. Rizea, 
P. Deca și V. Mariuțan.

Iată programul (probabil) al 
întîlnirii de la Galați: muscă: C. 
Stoian (C.V.)-P. Dumitrescu (M); 
cocoș; I. Zlătaru-Dinu Eugen; 
pană: V. Filîuță-Matei Godeanu; 
semi-ușoară: Mircea Miclăuș-Dă- 
nilă Done; ușoară: P. Podaru-C. 
Ocneanu, semi-mijlocie; 1. Sch- 
wartz-D. Rizea; mijlocie-ușoară: 
C. Ciocan-Simion Gh.; mijlocie:

Concursei populare de cicfocros organizate de asociația Minerul
Miir.e se vor desfășura în Capi

tală alte întreceri de cicăocros, Pro
bele an un caracter popular și sînt 
organizate de asociația Minerul, țn 
colaborare cu comisia orășenească 
de ciclism. Cele cinci probe se vor 
disputa prin cartierul Dămăroah 
și împrejurimi.

Cursa pentru avansați măsoară 
12 km, iar probele rezervate celor- 

cîteva zile, dar, cum era spre 
vară, bazinul iși închisese porțile. 
Cei mici, cu mamele lor, se aflau 
probabil la ștrandul Tineretului, 
pe malul lacului Floreasca sau 
chiar poate pe malul mării.

Miercuri dimineața însă, intrînd 
din nou în holul bazinului, am vă
zut o imagine asemănătoare cu 
cea de acum cîteva luni. De aceea 
am urcat grăbit, speriind-o chiar 
pe cea care, cu obrazul lipit de 
geam, urmărea cu atenție tot ce se 
petrecea înăuntru. Peste cîteva 
clipe îmi povestea cu entuziasm :

— Știți cum s-a intîmplaf? Fe
tița mea, Cristina, are două prie
tene care fac mai de mult antre
namente de înot și, ca orice copil, 
a dorit să le imite. Acum două 
săptămlni am venit amlndouă pen
tru prima oară aci. Eram emoțio
nate așa cum n-am fost poate nici 
în dimineața primei ei zile de 
școală. Cristina e mare acum, are 
9 ani și este elevă tn clasa a IV-a 
a școlii elementare de fete nr. 19. 
Ca și acum, la prima ei lecție de 
înot, am așteptat-o cu suflarea 
întretăiată. Pot să vă descriu fie
care mișcare pe care a făcut-o în 
dimineața aceea și țin minte cum 
ne-am înbrățișat cînd a urcat scă
rile din spre vestiar. In drum spre 
casă ne-am povestit fiecare impre
siile și parcă o aud spunînd: 
„Mamă, antrenorul este foarte se
ver, dar eu mi-am dat seama că, 
de fapt, e cumsecade. Așa trebuie 
să fie cu copiii".

Din clnd în clnd își lipește din 
nou obrazul de geam.

— Uite, aceea cu cască roșie, e 
Cristina mea! înainte nu voia să 
se culce devreme. Acum, e sufi
cient să-i spun că nu mai venim 
la bazin dacă nu doarme și... se 
culcă imediat. Poți să-i ceri chiar 
să-și facă lecțiile cu o săptămlnă 
înainte.

Printre boxerii care vor evolua astă seară pe ringul sălii Giulești, 
se numără și Marin Ciobanu (P.— Fi. r.) Ială-l aici, acționînd în me
ciul cu Wojcechowski (Gwardia) de care a dispus confortabil la 

puncte.

Liviu Coc-P. Deca; semi-grea: L. 
Halmagy (f. adv.) grea: C. Rădu- 
canu-V. Mariuțan.

• LA BUCUREȘTI. ȘTIINȚA+ 
LOCOMOTIVA - PROGRESUL + 
FLAMURA ROȘIE.

In perspectivă o întîlnire ex
trem de echilibrată, care se va des
fășura astă-seară în sala Giulești, 
cu începere de la ora 19.30. In am
bele tabere s-au făcut pregătiri in
tense. Programul probabil este ur
mătorul:

Muscă; I. Botez (L.S.)-V. Mahu 
(P-Fl. r); cocoș: I. Manea-Mar- 
tin Farkaș; pană: E. Mărgărit-D. 
Prunoiu; semi-ușoară: G. Tomes-

lalte categorii (juniori, semicurse, 
biciclete de oraș și proba pentru 
alergătoare) au un parcurs imai 
mic : 7 km.

Din nodurile participanților no
tăm pc: F. Wittman (C.C.A.), la ca
tegoria curse. Șt. Constantinescu 
(Știința), la semicurse. Maria Bi- 
sac (Progresul C.P.CS).

Adunarea concurentilor se va 
face la ora 9, în dreptul bornei ki
lometrice 8, de pe șoseaua Chitită. 
Plecările se vor da cu începere de 
la ora 10.

Stau ș' ascult povestea micuței 
Cristina pe care n-am putut măcar 
s-o recunosc în droaia de copii 
care învață să înoate in capătul 
celălalt al bazinului. Mai aflu că 
se pricepe foarte bine la matema
tică și că dovedește de pe acum 
mult talent pentru teatru.

— De altfel, a și jucat în dife
rite piese, alături de actori renu- 
miți, bineînțeles roluri de copii.

Este însă ceva pe care nu reu
șesc să-l pricep. De unde otita en
tuziasm la femeia aceasta? Nu 
exagerez, dar rareori mi s-a întîm- 
plat să văd o mamă bucurîndu-se 
atîta cînd copilul ei face sport. 
Mă gîndesc să încerc o întrebare.

— Dumneavoastră ați făcut 
sport ?

Mă privește iscoditor. Tace. 
Apoi...

— Nu. Nu. Odată am alergat 
intr-o ștafetă ș< am venit fericită 
să povestesc acasă. Eram cu cîți- 
va ani mai mare decît Cristina șl 
nt-au bătut. Nu, n-am făcut sport. 
Dar copilul meu face și va face. 
Eu însumi îl voi aduce aci. Și, tn 
bucuria pe care o trăiește ea acum, 
cred...

Deodată tace.

Dar, oare numai bucuria Cristi
nei ?

Poate chiar în timp ce citiți a- 
ceste rinduri, cea care mi-a depă
nat povestea asta simplă stă din 
nou cu fruntea lipită de geamul 
puțin aburit de aerul rece, intrat 
odată cu un alt copil venit la ba
zin și trăiește împlinirea dorinței 
pe care a avut-o cu mulți ani în 
urmă. Și asta este o mare bucurie, 
bucuria pe care o trăiesc mamele 
celor 300 de copii care vin în fie
care săptămlnă la bazinul acope
rit Floreasca pentru a învăța să 
înoate.

TUDOR VORNICU

cu-Maximilian Biedl; ușoară: C. 
Dumitrescu-Luca Romano; semi- 
mijlocie; M. Stoian-M. Ciobanu: 
mijlocie-ușoară: Dobre Pavel-Radu 
Bojic; mijlocie: I. Buzea-Albert 
Blank; semi-grea: P. Zaharia-O. 
Cioloca; grea: AL Ghiță-Bătrînu 
Tănase.

• DERBIUL CAMPIONATU
LUI: C.C.A.-DINAMO, se va des
fășura mîine seară, de la ora 19.30 
în sala Dinamo.

Antrenorii Marcu Spakov (CCA) 
și O. Nour (Dinamo) au încheiat 
pregătirile stabilind forma defini
tivă a echipelor.

Iată întîlnirile care vor avea loc 
pe ringul din sala Dinamo: 
muscă: AL Dobrescu (C.C.A.) — 
Puiu Nicolae (D) ; cocoș : N. Mîn- 
dreanu (C.C.A.) — C. Gheorghiu 
(D); pană: E. Cișmaș (C.C.A.) — 
Otto Bostiog (D) ; send ușoară : 
V. Czekely (G.G.A.) — Stan Bogoi 
(D) ; ușoară: D. Adam (G.C.A.) 
— M. Trancă (D) ; semi mijlocie; 
V. Mitrache (C.C.A.) N. Linca (D); 
mijlocie ușoară: Șerbu Neacșu 
(C.C.A.) — Ilîe Dragnea (D) ; 
mijlocie: Vasile Tiță (G.C.A.) — 
Gh. Nicolae sau D. Gheorghiu (D); 
semi grea : Gh. Negrea (C.C.A.) — 
Ghețu Velicu (D) ț grea: V. Galeș 
(G.G.A.) — D. Oiobotaru (D).

Mîine se dispută primele jocuri din cadrul 
Cupei de iarnă la handbal redus

Incepînd de mîine, sute de spec
tatori bucureșteni, timișoreni sau 
din celelalte centre unde, prin re
gulamentul Cupei de iarnă la hand
bal redus, se organizează primele 
jocuri, vor avea ocazia să asiste 
din nou La acest spectaculos gen 
de întreceri sportive. Din veștile 
primite la redacție am aflat că 
peste tot handbalul redus cîștigă 
noi adepți, fapt confirmat atît prin 
numeroasa participare de anul ace
sta, cît și prin interesul cu care 
sînt așteptate primele jocuri.

Spre exemplu, la Timișoara în 
seria I a echipelor masculine 
sînt înscrise 8 echipe, printre care 
formațiile fruntașe Știința Timi
șoara, Flamura roșie Jimbolia, 
.Metalul Timișoara, etc. In cea de 
a doua serie se vor întrece 14 e- 
chipe, care au activat anul trecut 
în campionatul regional sau ra
ional. In cadrul etapei de mîine, la 
Timișoara se vor disputa următoa
rele jocuri: ora 11: FI. roșie 
U.T.T.-Știința Ministerul Invăță- 
mîntului (feminin); ora 14,45: 
Metalul Reșița — Metalul Timi
șoara ; ora 16: Metalul I.C.M. 
Reșița — Progresul Arad; ora 17: 
Avîntul Deta — Flamura roșie 
Jimbolia; ora 18: Știința Tlmișoara- 
Locomotiva Timișoara.

Activitatea la
Dintre cele trei partide de polo 

pe apă programate joi seara la ba
zinul acoperit de la Floreasca, coa 
mai disputată a fost întîlnirea care 
a opus echipele feminine. Flamura 
roșie + Știința I.C.F. și Construc
torul.

Echipa combinată a reușit 
să obțină pînă la sfîrșit victoria 
cu scorul de 3-2 (3-1). Au marcat: 
Sofia Orban (2), Eva Hirsch, pen
tru învingătoare și Sanda Platon, 
Maria Kasovitz, de ia învinse. Ce-

Ultima etapa a „Cupei
Astăzi și mîine va avea ioc la 

Cluj ultima etapă a ..Cupei Orașe
lor" la gimnastică. Iată cîteva 
date în legătură cu desfășurarea 
etapelor precedente și situația M 
clasament înainte de etapa finală.

Pentru desemnarea echipelor 
cîștigătoare, clasamentul se alcătu
iește astfel: se totalizează puncta
jul acumulat în cele cinci etape, 
la care se adaugă 10 puncte pen
tru locul întîi, 7 p. pentru iocul 
doi, 5 pentru locul trei, 3 pentru lo
cul patru și 1 pentru locul cinci la 
fiecare etapă.

La această competiție au fost 
înscrise reprezentativele regiunilor 
Stalin, București, Cluj, Arad și Ti
mișoara. La primede patru etape, 
fiecare regiune a prezentat cîte o 
echipă masculină și una feminină. 
Componența echipelor n-a fost a- 
ceeași în toate etapele, alcătuirea

SPORT
• VOLEI. — întrecerile organi

zate de asociația Progresul în 
cinstea Congresului P.M.R. și a zi
le; de 30 Decembrie continuă mîine 
în sala Locomotiva Giulești, de la 
ora 9, cu următoarele meciuri: Fla
căra — Locomotiva Gara de Nord 
(fem.), Constructorul — Progresul 
F. B. (fem.), Minerul — Locomotiva 
(mase.). Progresul CSP — Metalul 
(mase.).
• OINĂ. — Azi începînd de la 

ora 8,30 se va desfășura pe terenul 
Metalul „Tudor Vladimirescu" 
(soseaua Giurgiului — tramvai 17) 
meciurile din cadrul Cupei „Să 
întîmpinăm cel de al Il-lea Con
gres al P.M.R.", competiție orga
nizată de comisia orășenească.

—- Luni 12.XII ora 18.30 sînt 
convocați la sediul Comitetului 
orășenesc C.F.S. (Str. V. Alecsandri 
6) toți antrenorii și arbitrii de 
oină.
• LUPTE. — In cadrul „Cupei de

toamnă" au loc mîine de 1a ora 10, 
în sala „Mao Țze dun", următoarele 
întîiLniri: Știința Invățămînt —
Locomotiva, Metalul „Mao Tze dun“ 
— Știința IGF, Progresul — Se
mănătoarea.

BOX — Pentru întîlnirea dintre 
echipele G.G.A. și Dinamo, care va 
avea loc mâine seară, cu începere 
de la ora 19,30, în sala Dinamo, 
asociațiile pot ridica biletele repar
tizate, astăzi, între orele 8,30—13, 
la sediul asociației Dinamo. Pentru 
public, biletele se pun în yînzare

De asemenea, în regiunea Stalin 
organizarea Cupei de iarnă la 
handbal redus a stîrnit un mare 
interes. Astfell, la Sibiu au avut 
loc primele jocuri pregătitoare 
in fața unei numeroase asisten
țe. Ln primul meci, echipele fe
minine Flamura roșie și Voin
ța, ambele din Sibiu, au făcut 
meci nul: 10—10, după o partidă 
viu disputată, iar în cel de al doi
lea joc echipa masculină Construc
torul a întrecut formația Progresul 
cu scorul de 24—17. Dar, pentru e- 
chipele din regiunea Stalin jocurile 
pentru Cupa de iarnă se vor des
fășura la Orașul Stalin, în sala 
Tractorul, căreia i s-au adus amena
jări speciale în vederea acestui e- 
veniment. Primele meciuri vor avea 
loc mîine, printre echipele partici
pante remareîndu-se prezența unor 
formații fruntașe: Voința Sibiu, Di
namo Orașul Stalin și reprezenta
tiva orașului Făgăraș.

La București, așa după cum am 
anunțat, meciurile de mîine vor a- 
vea loc în sala Floreasca, progra
mul cuprinzînd o serie de jocuri 
foarte echilibrate: Flacăra Ploești- 
Știința I.C.F. (masculin), Dina
mo 6 — Dinamo Obor (masculin). 
Știința I.C.F. — Știința Timișoara 
(feminin), etc.

polo pe apă
lelalte partide s-au terminat cu 
următoarele rezultate: seniori; Pro- 
gresul-Voința 7-1 (4-0); juniori: 
Progresul II-Tînărul Dinamovist II
3-2  (0-1).

■ Etapa a doua a campionatului 
de înot pe echipe al orașului Bu
curești se desfășoară astăzi (ora 
19,30) și mîine (ora 8,30) după ur
mătorul program: Dinamo — Fla
mura roșie + Constructorul + 
Metalul — Știința; Progresul — 
C.C.A. — Voința.

Orașelor” la gimnastica
lor lăsîndu-se la latitudinea comisii
lor regionale care le-au format 
pe baza rezultatelor obținute de 
concurenți în concursurile de se
lecție.

Cîștigțitorii celor patru etape 
sînt: etapa I: Cluj 1072,91 p.; 
etapa a Il-a: București 774,65 p„ 
etapa a III-a: Timișoara 912,81 p., 
etapa a IV-a: Cluj 997,82 p.

Cele mai mari perspective pen
tru cîștigarea „Cupei Orașelor" le 
are reprezentativa regiunii Cluj, 
care după cele patru etape se află 
pe primul loc cu 3546,76 p. Rea
mintim că reprezentativele regiuni- 
Ier București și Arad au ieșit din 
lupta pentru primul loc; în etapa a
III-a  n-au primit niciun punct de
oarece n-eu respectat data fixată 
de regulament pentru desfășurarea 
concursului de selecție.

LA ZI
mîine dimineață, de Ia ora 9, la 
agenția Dinamo (șos. Ștefan cel 
Mare). Sînt valabile numai per
misele albastre si roșii (de piele) 
eliberate de G.G.F.S. precum și 
permisele negre de ziariști. Accesul 
publicului în sala Dinamo va fi 
permis mîine seară, de la ora
17,30.

® TIR. — In cinstea Congresului 
Partidului, comisia orășenească din 
Capitală organizează astăzi și 
mîine Ta poligonul Tunari, o între
cere între reprezentativele de aso
ciații^ Ia: 3x40 armă liberă, 3x20 
armă sport, meci englez, pistol pre

cizie și pistol viteză.
• RUGBI. — O parte dintre echi

pele noastre de rugbi își vor disputa 
incepînd de duminică ii decembrie, 
intîietatea în cadrul „Cupei cons
tructorul”, competiție organizată de 
asociația Constructorul, în cinstea 
celui de al II-Iea Congres al Parti
dului. Și-au anunțat participarea e- 
chipele Locomotiva Grlvița Roșie,
Constructorul Buc., Dinamo Bucu
rești, Progresul sănătatea, progresul 
F. B., Metalul Bue., Știința Buc. pre
cum șl proaspăta promovată In cate
goria A, Locomotiva I.C.F. Jocurile 
(sistem eliminatoriu) au loc pe te
renul Constructorul. Semifinalele șl 
finala se vor disputa duminică 
18 decembrie. Iată programul de du
minică 11 decembrie: ora 9: Progre
sul F.B.-Știința Buc.; ora 10: Pro
gresul Sănătatea-Dlnamo Buc.; ora 
11: Metalul Buc.-Locomotiva Grivlța 
Roșie; ora 12: Constructorul Buc.- 
Tzreomotiva I.C.F. Se joacă 2 reprize 
a 20 minute. In caz de egalitate se 
acordă 1» minute pentru prelungiri. 
In semifinale șl finală, se vor juca t 
reprize a 30 minute, iar prelungirile 
cîte 20 minute, >



ACTIVITATEA DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE ÎN SPORTUL NOSTRU 
PE BAZA ÎNVĂȚĂTURII PAVLOVISTE (I)

Pentru a conduce — de pildă — 
un vehicul cu motor trebuie să 
cunoști modul lui de funcționare. 
Organismul omului este și el o 
mașină, chiar mult mai compli
cată decît ceie inventate de om. 
Este drept că mașinăria corpului 
nostru odată ajunsă la depli
nă dezvoltare, poate funcționa în 
condiții obișnuite chiar dacă nu-i 
cunoaștem modul de funcționare. 
Lucrurile se schimbă însă, în ca
zul cînd vom supune organismul 
nostru la sarcini deosebite, cum 
ar fi — de pildă — aceea a unei 
activități fizice neobișnuite prin 
intensitatea sau prin calitatea ei. 
In acest caz, la fel ca la orice 
altă mașină, trebuie să știm să 
dirijăm activitatea organismului 
nostru, să cunoaștem posibilită
țile sale de adaptare, limitele sale 
de rezistentă. Trebuie, dccL să 
cunoaștem legile sale de funcțio
nare.

La nivelul actual al perfor
mantelor mondiale în diferite dis
cipline sportive, sarcinile 1a care 
este supus organismul celor ce 
tind să realizeze performante re
marcabile, sînt deosebite, atît can
titativ cit și calitativ. Realizarea 
acestor sarcini nu este posibilă 
fără cunoașterea legilor de func
ționare a organismului și fără 
fundamentarea instruirii și .an

trenamentului pe aplicarea acestor 
legi. Știința care cercetează mo
dul de funcționare a organismu
lui, legile acestei funcționări, este 
fiziologia. Așadar, rezultate spor
tive superioare se pot obține nu
mai prin fundamentarea procesu
lui pedagogic de instruire-antre- 
nament pe fiziologia exercitiilor 
fizice. Aceeași condiție este vala
bilă și în ceea ce privește sarci
nile mișcării de cultură fizică și 
sport din tara noastră în proce
sul de educat‘e fizică a maselor. 
Importanta acestor sarcini este cu
noscută. In raport cu problemele 
complexe ce se pun profesorilor 
de educație fizică și antrenorilor, 
datorită marii diversități a ele
mentelor, a condițiilor din teren, 
aceste sarcini devin deosebit de 
importante din punct de vedere 
biologic și pedagogic. Ca atare, 
ele nu se pot rezolva decît prin- 
tr-o temeinică fundamentare de 
ordin fiziologic.

In ceea ce privește fiziologia 
generală a omului, fundamentarea 
riguros științifică o constituie în
vățătura lui I. P. Pavlov. Fizio
logia - exercitiilor fizice, fiind o 
parte din fiziologia generală, are 
aceeași temelie pavlovistă. Desigur 
că fundamentarea pavlovistă a 
fiziologiei exercitiilor fizice tre
buie să fie bine cunoscută și stă- 
pinită de orice educator de cul- 
tjțiră fizică și chiar de orice acti
vist în acest domeniu.

Problema este vastă și depă
șește cadrul acestui articol. Ori
cine se poate documenta însă, în 
acest domeniu folosind o serie de 
manuale de specialitate, precum și 
colecția revistei „Cultură Fizică 
și Sport". Din aceste lucrări, acti
viștii mișcării noastre sportive își 
pot însuși și aprofunda învățătura 
pavlovistă și întreaga experiență 
sovietică în această problemă. Voi 
aminti aci numai, că învățătura 
pavlovistă are trei principii fun
damentale :

a) unitatea (adică interdepen
dența) organismului cu mediul;

b) unitatea internă a organis
mului;

c) nervismul pavlovist.
In denumirea de „nervism pav

lovist" se cuprind următoarele 
legi fundamentale ale funcționării 
organismului nostru:

— întreaga activitate a orga
nismului este dirijată și coordo
nată într-un tot funcțional unitar 
de către activitatea nervoasă su
perioară. Activitatea nervoasă su
perioară este activitatea scoarței 
cerebrale împreună cu activitatea 
celorlalți centri nervoși din cuprin
sul creierului mare și de la baza 
sa. Rolul conducător în cadrul 
activității nervoase superioare, 
deci în. întreaga funcționare a or
ganismului, îl are activitatea 
scoarței cerebrale. Activitatea ner
voasă superioară asigura reacții
le adecvate ale organismului în 
raport cu condițiile de mediu.

— Funcția scoarței cerebrale are 
ca mecanism fundamental, legă
tura temporară, adică reflexul 
condiționat. Reflexele condiționa
te se formează pe baza exdtan- 
ților din cele două sisteme de 

semnalizare. Primul sistem este 
format de domeniul excitațiilor 
senzoriale: culori, sunete, senza
ții tactile, etc., cu excepția cuvîn- 
tului auzit sau cetit (ca noțiu
ne). Limbajul, vorbit, scris sau 
gîndit, formează sistemul de 
„semnale ale semnalelor", adică 
al doilea sistem de semnalizare. 
Cele două sisteme de semnalizare 
funcționează interdependent.

—r' Activitatea sistemului nervos 
este constituită din două procese 
fundamentale: excitație și inhibiție, 
caracterizate prin forța fiecăruia, 
echilibrul dintre ele, mobilitate (în 
spațiu și în timp). In raport cu 
rolul conducător al scoarței cere
brale în organism, o importantă 
cu totul deosebită o prezintă a- 
ceste caracteristici în ceea ce 
privește procesele de excitație și 
inhibiție din scoarță. Aceste caracte
ristici ale proceselor nervoase fun
damentale în scoarță, împreună cu 
caracterul relațiilor între sisteme
le de semnalizare, sînt factorul 
principal în reactivitatea organis
mului. Pe baza acestor elemente 
se disting tipurile de sistem ner
vos. De aceea, studiul tipului de 
sistem nervos este primul și prin
cipalul element care trebuie luat 
în considerare în fiziologia exer
citiilor fizice-

— Activitatea celui de al doi
lea sistem de semnalizare, și orice 
activitate complexă (de pildă mo
trică), e constituită din succesiu
ni, din complexe de excitații și 
de inhibiții. Dacă aceste com
plexe se repetă, asemănător, scoar
ța cerebrală le sistematizează în 
stereotipuri dinamice. In acest 
caz, activitatea motrică este siste
matizată în stereotipuri dinamice 
motrice. Deprinderile motrice în 
educația fizică sînt astfel de ste
reotipuri dinamice motrice. De a- 
ceea, studiul caracteristicilor for
mării și evoluției stereotipurilor 
dinamice ește al doilea element 
în ordinea importanței, de luat în 
considerare în fiziologia exerciții- 
lor fizice.

M’ai amintesc că prin funda
mentarea pavlovistă a fiziologiei 
exercitiilor fizice s-a arătat că in
dicii actului motric (calitățile fi
zice de bază) sînt condiționați în 
primul rînd, de caracterul activi
tății nervoase superioare. Proble
mele fiziologiei stării de start, 
cele ale pregătirii multilaterale (în 
general fundamentarea fiziologică 
a principiilor de antrenament), 
precum și cele ale corelației din
tre activitatea motrică și funcțiile 
vegetative : respirație, circulație, 
etc. — pentru a nu cita decît 
unele probleme mai importante — 
și-au găsit drumul just, științific, 
de rezolvare numai de pe pozi
țiile învățăturii pavloviste.

Este clar că procesul pedagogic 
de instruire-antrenament, indivi
dualizarea antrenamentului, nu se 
pot efectua științific, rațional, 
adecvat, decît pe baza unei adîn- 
clte cunoașteri a caracterelor ac
tivității nervoase superioare a ce
lor supuși educației fizice, antre
namentului sportiv. Pe de altă 
parte, atît procesele de instrui
re, de antrenament, cît și doza
rea efortului în competiție, implică 
și studiul capacității organismu
lui de a corespunde efortului res
pectiv- Acest studiu trebuie să se 
refere la diferitele funcțiuni și să 
tină seama, pe de o parte, de 
factori ca: vîrsta, sexul, etc., iar 
pe de altă parte de particularită
țile individuale- Toate aceste ce
rințe implică cercetarea științifică 
la un înalt nivel: teoretic, meto
dologic și tehnic. Asemenea cer
cetări, în general, și în ceea ce 
privește activitatea nervoasă în 
special, cer o bază materială, din 
care nu poate lipsi în nici un 
caz aparatura modernă electrică 
și electronică.

Și în țara noastră s-au realizat 
în ultimii ani, 0 serie de lucrări 
științifice în domeniul fiziologiei 
exercițiilor fizice, inspirate din 
vasta experiență sovietică în acest 
domeniu, orientate de pe pozițiile 
învățăturii pavloviste. O altă se
rie de lucrări de acest gen sînt 
în curs de efectuare. O parte din 
lucrări au avut ca obiect elabora
rea de metode, de tehnici, urmă- 
rindu-se îndeosebi adaptarea la 
aspectele specifice mișcării de 
cultură fizică și sport din țara 
noastră. In lucrările de elaborare 
de metode și tehnici, ca și în cer
cetările propriu-zise, s-a folosit 

larg orientarea și experiența cer
cetărilor sovietice, iar în multe din 
lucrări s-au aplicat și metode so
vietice, exclusiv sau în asociere 
cu metodele elaborate de cercetă
torii noștri.

Deoarece o trecere în revistă a 
tuturor acestor lucrări ar depăși 
cadrul acestui articol, mă voi 

rezuma să citez o parte din lucră
rile efectuate în București.

In gimnastică, lectorul Iosif 
Mayer a studiat, începînd din 
anul 1952, procesul formării de
prinderilor motrice la mișcările 

de mare dificultate din gimnas
tica sportivă, pe baza înregistră
rilor experimentale efectuate cu 
un aparat de concepție personală, 
care înscrie desfășurarea forței 
în timpul mișcării. Autorul a pus 
în evidență în mod obiectiv im
portanța unei dirijări adecvate 
prin sistemul 2 de semnalizare, 
a formării unor deprinderi mo
trice corecte în aceasta discipli
nă sportivă fundamentală. Prin 
această metodă, a reușit să rea
lizeze însușirea unei forme supe
rioare în executarea mișcărilor 
de mare dificultate în numai pa
tru lecții cu 6-8 execuții inte
grale la fiecare lecție.

Aspirantul Petre Dungaciu a 
cercetat timp de peste un an e- 
fectele aplicării eforturilor mari 
în gimnastică, în timpul pregăti
rii lotului republican feminin. A- 
ceastă cercetare ș-a sprijinit și ! 
pe studiul activității nervoase 
superioare și pe studiul modifi
cărilor fiziologice, efectuate de 
prof. univ. dr. Florin Ulmeanu, 
cu colaborarea subsemnatului, a 
dr. Georgeta Georgescu și a dr. 
Alex. Bădin, precum și pe stu
diul modificării calităților fizice 
de bază efectuat de dr. Miron 
Georgescu si asistent dr. Adrian 
Ionescu.

Lotul republican feminin de 
gimnastică, antrenat conform prin
cipiilor rezultate din aplicarea 
învățăturii pavloviste și datelor 
acestor cercetări, a reușit să ob
țină la Festivalul Mondial al 
Tineretului și Studenților din 
anul 1953, și apoi la Campiona
tul mondial de la Roma, perfor
manțele cunoscute.

In urma cercetării menționate, 
a modificărilor calităților fizice 
de bază _ la gimnastele antrenate 
după principiul eforturilor mari, 
dr. Miron Georgescu și dr. Adrian 
Ionescu au găsit că antrenamentul 
specific de gimnastică crează 
noi legături temporare,, valoroase 
pentru a ridica pregătirea fizică 
generală doar la gimnastele mai 
puțin formate. In schimb, la cele 
cu un bogat bagaj de deprinderi 
motrice, adică de legături tem
porare. așadar ajunse la un înalt 
nivel neurcdinamic, pregătirea 
unilaterală este insuficientă pen
tru a asigura creșterea și chiar 
păstrarea pregătirii fizice gene
rale.

Analiza psihologică a procesu
lui de ridicare a măiestriei spor
tive, în cadrul formării deprin
derilor motrice, în gimnastică, 
este o lucrare în curs de efec
tuare întreprinsă de către lecto
rul Mihai Epuran și asistent 
E. Roman- Acești cercetători pre
gătesc o lucrare similară în bas
chet și volei.

Studiind la jocurile sportive și 
în special la baschet, raporturile 
dintre procesele de iradiere și 
concentrare a excitației și inhibi
ției și aspectele de neurodinamică 
cerebrală ale calităților fizice de 
bază, prof. univ. Leon Teodore- 
scu a aplicat o nouă metodă de 
repartizare a sarcinilor, mijloa
celor șî eforturilor în antrena
ment. Spre deosebire de modul 
curent de lucru, pregătirea spor
tivilor în perioada de întrerupere 
a campionatului (între tur și re
tur) a început cu tactica colec
tivă și s-a terminat cu pregăti
rea fizică. Această metodă com
binată cu individualizarea antre
namentului în raport cu tipul de 
sistem nervos, a fost aplicată la 
echipa feminină de baschet Ști
ința l.C.F. După cum se știe, 
această echipă s-a clasat pe pri
mul loc în campionatul din acest 
an.

Dr. ALEX. PARTHENIU 
asistent ia catedra de fiziologie 

de la I C.F,

Cei doi „grei" Șofikas și Juskenas s-au tntîlnit și în cadrul campio
natelor unionale de box, de anul trecut. Atunci învingător a fost Șo
fikas (stingă). De data aceasta, însă, titlul de campion a revenit 
lui 1uskenas, care în fotografia noastră eschivează un croșeu de 

stingă ol puternicului său adversar.

Președintele Federației internaționale de box amatori 
despre campionatele U.R.S.S.

La Moscova s-au încheiat la 
sfîrșitul lunii trecute întrecerile 
celui de al XXI-lea campionat 
unional de box. In toate cele zece 
categorii s-au desfășurat dispute 
pasionante, care au culminat cu 
finale pline de neprevăzut. Intr-a
devăr, un singur campion de anul 
trecut, Boris Stepanov (cat. mus
că), a reușit să-și păstreze titlul, 
în rest laurii revenind boxerilor 
noi. care au asaltat în iureș tine
resc locurile fruntașe în boxul so
vietic. De un larg răsunet s-a bu
curat victoria tînărului Richard 
Juskenas, care în cadrul catego
riei grea a reușit să-l întreacă pe 
cunoscutul campion european Al
girdas Șoțikas.

Printre spectatorii campionatu
lui se aflau și oaspeți de peste ho
tare. Astfel, a putut fi remarcată 
prezența președintelui Federației 
Internaționale Amatoare de Box 
(A.I.B.Â.), cunoscutul specialist 
francez Emile Gremeaux. La sfîr
șitul întrecerilor, reprezentanții 
presei sovietice de specialitate i 
s-au adresat cu rugămintea de a 
face cîteva aprecieri asupra celor 
văzute în cadrul acestei manifes
tații sportive.

— Am fost plăcut surprins, — 
și-a început declarațiile Emile 
Gremeaux — de marile progrese 
pe care le-au înregistrat boxerii 
sovietici, de la ultimele lor parti
cipări la campionatele Europei din 
1953 și chiar 1955. Am observat 
că tehnica lor a crescut simf.'tor, 
mai ales în apărare. Aș putea să 
spun că sportivii dumneavoastră 
și-au însușit un stil care seamănă, 
vorbind la figurat, cu stilul seri- 
merilor.

Fiind întrebat care dintre parti- 
cipanții la canțpionat i-au făcut 
cea mai bună impresie, dl. Gre
meaux a spus:

— Mai întîi. voi numi pe admi
rabilul combatant Satkov, pe ca- 
re-l socotesc un pretendent serios 
la medalia de aur a campionatu
lui mondial. Apoi, trebuie să re
marc pe Stepanov și Enghibarian. 
Aceștia sînt boxeri în cel mai înalt 
sens al cuvîntului. Și ceilalți bo
xeri, concurenți tineri pe care i-am 
văzut pentru prima oară, posedă, 
după cum se vede, o inimă puter
nică, o respirație bună și datorită 
antrenamentului sistematic și-au 
păstrat o formă excelentă în tot 
timpul competifiei. Boxeri cu fru

MARELE PREMIU AL ORAȘULUI
PRAGA 9 (prin telefon). — 

Miercuri seara în ultima întîlnire 
a zilei s-au întîlnit echipele de ju
nioare ale Uniunii Sovietice și R. 
Cehoslovace. După un joc aprig 
disputat, victoria a revenit junioa
relor sovietice cu scorul de 67:58 
(25:32). Joi, competiția a continuat 
cu următoarele partide: Moscova- 
U.R.S.S. (jun.) 60:47 (23:22); Var- 
șovia-R.Cehoslovacă (jun.) 52:33 
(21:18); Praga-Sofia 68:59 (29:21). 

moase perspective sînt Vorobiov, 
Boiarșinov și tinărul de 19 ani La- 
ghetko. Mi-au plăcut de asemenea 
Stolnikov și Koroteev, care atunci 
cînd își vor perfecționa tehnica, 
vor deveni concurenți periculoși 
pentru cei mai tari.

Președintele A.I.B.A. a remar
cat, în continuare, excelenta orga
nizare a campionatelor, pentu care 
desigur s-a depus o foarte serioasă 
muncă de pregătire. El a obesrvat 
că publicul sportiv din Moscova 
este inițiat în toate finețele luptei 
pe ring. Aceasta este în măsură 
de a da un stimulent în pius boxe
rilor.

Emile Gremeiaux s->a referit a- 
poi Ia relațiile internaționale în 
această disciplină sportivă. El a 
spus că organizația pe care o con
duce contează pe sprijinul secției 
de box a U.R.S.S. în rezolvarea 
diferitelor probleme privind dez
voltarea boxului amator, ca și în 
organizarea competițiilor interna
ționale. Este de dorit ca Uniun-.-a 
Sovietică să delege la asemenea 
concursuri pe cei mai buni arbi ri 
care au dat dovadă acum de o 
înaltă calificare.

In încheierea interviului. Emile 
Gremeaux și-a împărtășit impre
siile culese în capitala sovietică. 
El a fost surprins de uriașul avînt 
al construcțiilor, care sînt execu
tate după un plan foarte bine 
chibzuit. După cum se vede, o a- 
tenție deosebită se acordă con
strucțiilor care sînt legate de edu
carea tineretului O impresie ne- 
ștearsă i-a lăsat oaspetelui fran
cez Universitatea de Stat din 
Moscova, pe care a vizitat-o în 
decursul cîtorva ore în șir.

— Am vizitat stadioanele voas
tre, sălile de sport și mi-a plăcut 
foarte mult sistemul vostru de edu
cație fizică a tineretului, care-i 
permite acestuia să-și întărească 
sănătatea și să-și desăvîrșească 
măiestria sportivă. Am remarcat 
de asemenea, atracția pe care o 
exercită asupra tineretului sovietic 
cultura ș’ arta. Am observat a- 
ceasta vizittnd muzeele și teatrele 
din Moscova.

Mulțumesc secției unionale 
de box, — a încheia! Emile Gre- 
meaux — pentru calda ospitalitate 
ce mi-a oferit-o și pentru că, tnt>e 
altele, mi-a dat posibilitatea să 
vizitez unul din cele mai minunate 
orașe din lume.

PRAGA LA BASCHET FEMIHIN
In urma acestor rezultate clasa

mentul competiției se prezintă ast
fel:

Fraga
Moscova
Sofia
Varșovia
U.R.S.S. (jun.)
Budapesta
R. Ceh. Cun.)

4 4 0 299:201 8
440 262:184 8
532 272:277 8
4 2 2 227:227 6
5 1 4 305:327 8
f 1 3 155:251 5
4 0 4 193:246 4



♦ Sportul nou în China Noua
r uPrivlnd de sus de la etajul 
șapte al hotelului din Sanghai, în 
fiece dimineață pe la orele șapte, 
vedeam o fc'ă așezîndu-se pe o 
alee a parcului cu gazon engle
zesc ș făcînd cîteva minute exer
ciții gimnastice, de descleștare a 
încheieturilor, lasîndu-se în jos, ri- 
dicindu-Se în vîrful picioarelor, a- 
plecîndu-se pe spate, purtînd amin- 
două brațele foarte la dreapta sau 
foarte la. stingă, după toate regu
lile. Cite odată, nu departe de ea 
vedeam un tinăr care făcea și el 
exerciții. In fine, pe una din tera
sele caselor cu bastioane triunghiu
lare și turnuri hexagonale de că
rămidă roșie, se ivea un alt bărbat 
care în tricou, în aerul proaspăt al 
dimineții, își legăna și el brațele în 
sus, in jos, la dreapta și la stingă, 
făcînd mulineuri și genuflexii rit
mice. La Canton, unde acoperișu
rile sînt plate și slujesc drept te
rase și curți, un bărbat ieșea tn 
fiece d'mineață pe acoperișul unei 
case nu mai late decît trei metri 
și acolo executa un număr de exer
ciții gimnastice. Un altul, pe altă 
casă, făcea același lucru, alții în 
depărtări la fel. Păreau niște mue
zini făcînd temenete soarelui, tn 
curtea unui liceu la Nankin, elevii 
făceau gimnastică tn timpul recrea
ției, la școala experimentală pen
tru lucrători și țărani, pe ritmul 
emisiunii radiofonice speciale, stu
denții făcec* gimnastică. Fiecare se 
oprise pe locul unde-l prinsese mu
zica și toți zîmbitori, urmărind ges
ticulația unuia așezat în fața lor.

executau punctual exercițiile. Tine
rimea chineză a adoptat gimnasti
ca cu entuziasm, ca pe un ritual 
nou, de astă dată nu spre a căpăta 
magic viață lungă, alături de cei 
opt nemuritori ai taoismutui, ci 
spre a trage folos din aplicarea 
unor adevăruri fiziologice Toate 
sporturile (înot, atletism, volei 
etc.) sînt practicate de tinerii chi
nezi și coșul atârnat pe doi stilpl 
oblici ai baschetului se întâlnește 
ori unde în China, pe locurile cele 
mai aparent pustii, sau printr-un 
contrast paradoxal, nu departe de 
pagodele cu treisprezece caturi re
prezentând cerurile pe care urmea
ză să le străbată un boddhisat- 
tva.,.u.

Aceste cîteva impresii au fost cu
lese de un recent călător în Repu
blica Populară Chineză, academi
cianul G. Călinescu, și consemnate 
pe una din filele cărții sale „Am 
fost în China Nouă".

Asemenea impresii rămîn tuturor 
celor care vizitează marea țară de 
la Soare-Răsare. Preocuparea tine
retului Chinei pentru sport, pentru 
tot ce ține de igienă și sănătate, 
este un fapt nou în viața poporului 
chinez, care a trăit atîtea secole în 
întunecimea și neștiința impuse de 
regimurile feudale sau colonialiste.

In această viață nouă, care înflo
rește în regimul democrat-popular, 
sportul a căpătat un loc tot mai 
însemnat in preocupările tineretului 
chinez. Am putea completa cele 
descrise de G. Călinescu, cu cî-

teva date deosebit de prețioase.
Chiar în anul constituirii Repur 

blicii Populare Chineze au fost în
ființate 6 institute de cultură fizi
că, 2 școli tehnice sportive și 14 
facultăți de educație fizică pe lin
gă institutele pedagogice. Astfel, 
în cei șase ani de existență ai Noii 
Chine, numărul specialiștilor în di
ferite discipline sportive a întrecut 
cu mult numărul total al acestora 
în ultimii 40 de ani ai regimurilor 
trecr.te.Din 1949 și pînă în 1954, 
s-au publicat peste 170 de cărți 
sportive cu un tiraj total de 
4.100.000 exemplare. Publicația spor
tivă „Sintion" (Sportul nou) a 
ajuns la un tiraj de peste 100.000 
exemplare. Din 1951 au început să 
se difuzeze prin radio cursuri re
gulate de gimnastică. Ele sînt ur
mate zilnic de zeci de milioane de 
oameni ai muncii. Peste 70 la sută 
din muncitorii d'n fabrici și func
ționarii din întreprinderi și insti
tuții practică gimnastica în tim
pul producției. In fiecare diminea
ță, indiferent cum ar fi vremea, 
toți funcționarii Ministerului Să
nătății în cap cu ministrul Li 
De-țioanem ies în curtea instituției 
pentru a face gimnastică obișnuită.

Trebuie remarcat, că guvernul și 
partidul acordă cea mai mare aten
ție dezvoltării mișcării de cultură 
fizică, in 1953, președintele Mao 
Țze-dun a adresat tineretului urmă
toarea chemare: „Păstrați-vă o să
nătate perfectă, învățați cu sîrg, 
munciți bine!".

Fotbal peste hotare
ÎNAINTEA ULTIMEI ETAPE 

A CAMPIONATULUI DE FOTBAL 
AL R. P. UNGARE

Tinere chineze întrecîndu-se Intr-o cursă de sprint pe pista unui sta
dion nou consimt

Miercuri s-au mai jucat două 
meciuri în cadrul campionatului 
maghiar de fotbal. Kinizsi a jucat 
la Dorog, iar Vasas a întîlnit pe 
Dozsa Budapesta. Ambele partide 
s-au terminat cu un scor alb .0-0.

In urma acestor rezultate situa-
ția primelor 5 clasate se prezintă 
astfel:

1. Honved 25 19 5 1 92:46 43
2. VorSs Lobogo 25 18 5 2 71:27 41
S. Vasas Bp. 25 16 4 5 62:38 36
4. Kinizsi 25 14 7 4 63:27 35
5. Dorog 25 8 11 6 36:33 27

Echipele cele mai amenințate 
retrogradare sînt Szombathely T6- 
rekves (care joacă duminică cu 
VOrăs Lobogo), Gyorl Vasas Și 
Diosgyorî Vasas. Ultimele două 
joacă în deplasare și au puține 
șanse în fața echipelor Pecsi Dozsa 
și — respectiv — Dorogi Banyasz.

★
BUDAPESTA, 9 (Agerpres). — 

MTI transmite:
l*a propunerea federației maghiare 

<Ie fotbal, Comitetul pentru cultură 
fizică și sport al R.P. Ungare a in
terzis orice activitate sportivă pe 
timp de un an jucătorului Arpad 
Fazekas din echipa Vor Os Lobogo 
Budapesta. Această hotărîre a fost 
luată ca urmare a comportării sale 
nedemne de sportiv ce trebuie să 
reprezinte culorile R.p. Ungare pes
te hotare. Abuzind de încrederea 
pe. care l'a acordat-o poporul și 
statul maghiar, Arpad Fazekas s-a 
zăcut vinovat de contrabandă, acți
une incompatibilă cu legile și mo
rala socialistă.

FIORENTINA CONDUCE CU AU
TORITATE IN CAMPIONATUL 

ITALIEI

Joi s-a desfășurat în Italia, cea 
de a XI-a etapă din cadrui cam
pionatului de fotbal. In cel mai im
portant meci al etapei liderul cam
pionatului — Fiorentina — a în
trecut cu scorul de 2—0 pe 
una din principalele sale concu
rențe, în lupto pentru titlu, echipa 
Roma. Iată și celelalte rezultate 
ale etapei: Bologna-Triestin3 
3—1; Genova-Torino 3—1- fa 
zio-Napoli 1 — 1; Lane Rossi—Spăl
2— 0. Partida Inter-Atalanta s-a 
întrerupt în min. 17 al celei de a 
doua reprize din cauza visco’ului. 
Atalanta conducea în acel moment 
în mod surprinzător, eu scorul de
3— 0. Tot din cauza viscolului a 
fost întreruptă și întîlnirea Novarw- 
Sampdoria ții min. 21 al celei de 
a doua reprize (scor: 0—1). Intîl- 
nirile Juvenhis-Padova și Pro Pa- 
tria-Milano au fost âmînat» din 
cauza condițiilor atmosferice nefa
vorabile.

In urma acestor rezultate. în 
clasament continuă să conducă'Fl
orentina cu 18 puncte; urmează 
Inter, Torino, Roma, Lane Rossi 
toate cu cite 13 puncte.

Pregătiri pentru Cortina D’
MOSCOVA 9 (Agerpres). — 

TASS transmite:
In caicul pregătirii ar pe care ie 

fac înaintea Jocurilor Olimpice de 
iarnă de la Cortina d’Ampezzo, în 
luna decembrie și la începutul lunii 
ianuarie, schiorii sovietici vor lua 
parte la mai multe concursuri in
ternaționale. Săritorii de pe tram
bulină și schiorii selecționați pen
tru proba de combinată nordică 
urmează să plece peste cîteva zile 
în R. Cehoslovacă. Alte grupuri 
de schiori sovietici vor participa 
Ia concursuri organizate în Elveția. 
Austria și R. F. Germană.

• Zilele trecute a părăsit Buda
pesta, plecînd în R. P. Polonă, lotul 
de schi al R. P. Ungare. Schiorii 
maghiari se vor antrena timp de 
14 zile în stațiunea Zakopane în 
vederea apropiatelor Jocuri Olim
pice de la Cortina d’Ampezzo.

La Cortina D’Ampezzo termome
trul a arătat zilele trecute minus 
14 grade. Aceasta spre bucuria pa
tinatorilor italieni care ea află deja 
în această localitate pentru a-și 
continua pregăti,rife în?epute încă 
din timpul verii. Și cum lacul 
Missurina a înghețat, patinatorii 
de „viteză au și început antrena
mentul sub îndrumarea suedezului 
Gosta Nilsson.

Intre timp, la Comitetul de orga
nizare a jocurilor echipele de ho
chei înscrise au fost împărțite în 3 
grupe: două de 4 echipe și una de 
3 echipe. Capii de serie au fost și 
ei fixați: Canada, U.R.S.S. și Ce
hoslovacia.

La Cervinia sosesc în continuare 
echipe de schiori care se pregătesc 
in vederea Jocuri'or. Zilele tre
cute, venind de la Milano, au ur
cat în această stațiune italiană 
schiorii din R. F. Germană care 
vor participa la probele alpine. Nu
mai cu o zi inain'e, schiorii au
strieci și-au început anțrenamen-

. tele pe pîrtia de coborîre de la Cer- j

vinia — o pîrtie care măsoară nu 
mai puțin de 10 km. Joi au sosit 
aci și cei mai buni schiori fran
cezi conduși de renumitul campion 
James Couttet. Din cite se vede, 
ținînd seama că și schiorii din nor
dul Europei și-au ales ca loc de 
pregătire Cervinia, în acest centru 
vor lucra alături o bună parte din 
schiorii înscriși la probele alpine 
ale Jocurilor de la Cortina. Ei vor 
avea posibilitatea să participe și 
la concursurile care vor fi orga
nizate la începutul lunii ianuarie, 
chiar la Cervinia și în stațiunile 
elvețiene, din apropiere.

Schiorii canadieni, care

ianuarie,

s-au an-
r

Succesul înotătorilor romîni
la concursul internațional de la Praga

PRAGA 9 (prin telefon de la 
corespondentul nostru).—Joi sea
ra a continuat în bazinul „Axa“ 
di,n Praga concursul internațional 
de natație. In ziua a doua a între
cerilor au concurat și înotătorii 
romîni care au avut o comportare 
foarte bună. O deosebită impresie 
au lăsat — în special — înotăto
rii Heitz și Popescu care au cîști
gat probele la care au concurat. 
Rezultatele tehnice înregistrate au 
fost: 200 m. bras bărbați: 1. Heitz 
(R.P.R.) 2:39.7; 2. Skovajsa (Ceh.) 
2:40,8; (record) ; 3. Mitrofan
(R.P.R.) 2:41,0. 200 m. bras femei:
1. Heleșicova (Ceh.) 2:57,9; 2.
Kroon (Ol.) 3:01,3; 3. Pokorna
(Ceh.) 3:06,2. 200 m. fluture băr
bați: 1. Popescu (R.P.R.) 2:33,9;
2. Samuhei (Ceh.) 2:37,0; 3. Bar- 
lanski (Ceh). 2:39,8. 100 m. liber

bărbațl: 1. Eminente (Fr.) 58,8; 2. 
Bacik (Ceh.) 59,2; 3. TreiUet (Fr.) 
1:00. Pe locul 6 s-a clasat concu
rentul romîn Novak cu timpul de 
1:00,6. 109 ni. liber femei: 1- Kraan 
(Ol.) 1:06,5; 2. Markova ........
1:09.7; 3. Van Ekris (Ol.) 
In afara acestor probe s-a 
desfășurat și ștafeta 
mixt Temei: Primul loc 
echipei Olandei cu 
2:21,0. Pe locul doi s-a 
pa cehoslovacă cu

(Ceh.) 
1:11.5. 

mai 
4x50 m. 

a revenit 
timpul de 
clasat echi- 
timpur de 

2:21,2. In afară de concurs, înotă
torul francez Bozon a înotat de
monstrativ proba de 200 m. spate, 
fiind urmărit de toți specialiștii 
atlați la Praga. Stilul său se re
marcă printr-o bătaie foarte ra
pidă a picioarelor.

ZDENEK PAULU

La hochei pe gheață

R. Cehoslovacă B —Uniunea Sovietică B
1-0: 0-0)

tice. Victoria a revenit 
cu scorul de 2—1. Au 
Navrat și Sejmi pentru
tori și Aleksandrov pentru 
vinși. Au arbitrat: Ahlin și Axberg 
(Suedia).

2-1 (1-1;
PRAGA 9 (prin telefon). Vineri 

seara pe stadionul de iarnă din 
Praga s-a desfășurat. în fața a 
14-000 de spectatori, cel de al 
doilea joc dintre reprezentativele 
secunde de hochei pe gheață ale 
R. Cehoslovace și Uniunii Sovie-

MOSCOVA (Agerpres) TASS 
transmite :

La 8 decembrie a început în sala 
Clubului sportiv central al Minis
terului Apărării al U.R.S.S. din 
Moscova un turneu internațional 
de volei la care participă echipa 
reprezentativă a R.P.R., selecțio
nata asociației Știința din R. ~ 
Polonă și echipele U.R.S.S 1 
U.R.S.S. 2.

Cu un deosebit interes a fost 
teptată întîlnirea dintre echipele 
U.R.S.S. I și R.P.R. Jocuil dintre 
cele două formații a prilejuit o 
luptă sportivă extrem de disputată. 
Primul set a fost cîștigat de vo
leibaliștii sovietici cu 15—7. Incel 
de al doilea set voleibaliștii romîni 
au început foarte puternic și au 
luat conducerea cu 5—0. Echipa 
sovietică își revine, egalează la 10, 
dar pînă La sfîrșit jucătorii romîni

P.
ȘÎ

aș-

trenat timp de două luni la Mont
real. sînt așteptați și ei să soseas
că în Europa. Ei și-au ales ca cen
tre de pregătire mai multe stații 
elvețiene, antrenorii lor - ■
să-și pregătească oamenii, 
mai multe pârtii.

Tocmai cînd redactăm 
știre am primit telegrama 
genții de presă care anunță că la 
Cervinia schiorii italieni care se 
pregătesc de mai mult timp au 
participat de curînd la un concurs 
de verificare. O formă foarte bună 
a arătat concurenta Chcnal-Minuz- 
zo care și-a întrecut detașat cole
gele de echipă.

căutînd 
pe cît

această 
unei a-

Programul marilor competiții internaționale in 1956
In anul 1956 se vor desfășura 

numeroase întreceri sportive inter
naționale cu caracter mondial și 
european. Astfel, în afara Jocurilor 
Olimpice de lamă și de vară, vor 
•aveia loc 9 campionate mondiale și 
3 campionate europene.

Iată calendarul acestor mari com
petiții:
JOCURILE OLIMPICE DE IARNA: 

Cortina d’Ampezzo (26 ianuarie 
5 februarie).

JOCURILE OLIMPICE DE VARA: 
Melbourne (22 noiembrie-8 de
cembrie) .

JOCURILE OLIMPICE DE VARA: 
(proba de călărie) Stockholm 
(10-17 iunie),

CAMPIONATELE MONDIALE DE 
PATINAJ VITEZA: Oslo (II- 
12 februarie).

CAMPIONATELE MONDIALE DE 
PATINAJ ARTISTIC: Garmisch 
Partenkirchen (15-19 februarie). 

CAMPIONATELE MONDIALE DE 
CICLOCROS: Luxemburg (19 fe
bruarie).

CAMPIONATELE MONDIALE DE 
SCRIMA PENTRU JUNIORI : 
Luxemburg (30 martie-4 aprilie).

CAMPIONATELE MONDIALE DE 
TENIS DE MASA: Tokio (2—11 
aprilie).

CAMPIONATELE MONDIALE DE 
HANDBAL FEMININ: bn R. F. 
Germană (între

CAMPIONATELE 
PARAȘUTISM: 
august).

CAMPIONATELE 
CICLISM: Copenhaga (23 au- 
gust-2 septembrie).

CAMPIONATELE MONDIALE DE 
FLORETA PE ECHIPE-FEMEI: 
Londra (15-16 septembrie).

CAMPIONATELE EUROPENE DE 
PATINAJ ARTISTIC: Paris (17- 
21 ianuarie).

CAMPIONATELE EUROPENE DE 
PATINAJ VITEZA: Helsinki (25- 
26 februarie).

CAMPIONATELE EUROPENE DE 
CANOTAJ.
goslaviă — (30 august-2 sep
tembrie).

1 și 8 august). 
MONDIALE DE 
Moscova (5-14

MONDIALE DE

Bled — R.P.F. Ju-

gazdelor 
înscris: 
învingă- 

tn-

atacă mai mult și cîștigă cu 15— 
12. Setul trei marchează o reveni
re din partea echipei U.R.S.S. care 
cîștigă cu 15—10. In cel de al pa
trulea set voleibaliștii sovietici con
tinuă să dețină inițiativa. Ei con
duc cu 13—7, dar echipa R.P.R. 
are o excepțională revenire și rea
lizează atacuri care se concreti
zează cu lovituri imparabile. Echi
pa romînă cîștigă cu 16—14. Ul
timul set se caracterizează prin 
acțiuni de o rară spectaculozitate. 
Mult timp scorul se menține egal. 
Pînă la sfîrșit echipa sovietică, în 
care s-au remarcat Reva, Smolea- 
ninov, Scerbakov și Cesnokov, ob
ține victoria cu 15—13. In felul 
acesta, echipa Uniunii Sovietice a 
terminat învingătoare cu scorul de 
3—2. Spectatorii au apreciat înalta 
măiestrie a jucătorilor romîni 
man, Mihăilescu, Ntcolau și 
sescu.

Iii deschidere la acest meci
disputat întfflnîrea dintre echipa re
prezentativă a asociației Știința din 
R. P. Polonă și echipa U.R.S.S. 2. 
Voleibaliștii polonezi au obținut 
victoria cu 3—1 (7—15, 15—9.
15—13, 15—13). .

Ro- 
Ru-

s-a

• Joi a avut loc în Italia întîlni- 
rea internațională ae baschet dintre 
echipele naționale feminine ale Ita
liei și Franței. Baschetbalistele ita
liene au repurtat 
de 5€—43.

victoria cu scorul

• Joi seara s-a 
holm intUnirea 
haltere dintre reprezentatit'île___
cliei și Cehoslovaciei. Victoria a re
venit halterofililor suedezi cu scorul 
de 4—3. In cadrul concursului, pșe- 
nlcika (Ceh.) a stabilit un nou re
cord al țării sale la cat. mijlocie cu 
o performanță de 480 kg.

dispulat la Stock- 
internațională de 

Sue-

• Soții Zatopek au părăsit vineri 
dimineața Praga, îndreptîndu-se spre 
Calcutta. Cei doi atleți cehoslovaci 
au fost invitați de forurile sportive 
indiene pentru a-și continua în In
dia pregătirile în vederea Jegurilor 
Olimpice de la Melbourne, bana și 
Emil Zatopek se vor antrena îm
preună cu coi mai buni atleți in
dieni.

• Echipa cehoslovacă de fotbal 
Slovan Bratislava a plecat la Sofia. 
Marți, fotbaliștii cehoslovaci vor în- 
tîlni la Sof‘a echipa Dinamo.

• La Budapesta a fost inaugurat 
al doilea stadion cu gheață artificială 
„Millenaris“. Tribunele noului sta
dion au o capaci'ate de 15.000 locuri.

• Miine se dispută la Koma iutii* 
nirea internațională de rugbt dintre 
reprezentativele Italiei și Cehoslova
ciei. După cum am mai anunțat, pre
gătirile lotului cehoslovac au fost 
făcute sub îndrumarea antrenorului 
romîn G. Pîrcălăbescu.
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