
GAN AL COMITETULUI PENTRU CULTURĂ FIZICĂ 31 SPORT DE PE LINGĂ CONSILIUL DE MINIȘTRI 
Șl AL CONSILIULUI CENTRAL AL SINDICATELOR DIN R. P. R.

In numărul de azi:
• Finala campionatului de șah al R.P.R. a fost de fapt... o semifinală

J , (pag. 3-a) ;
• Elementele tinere au dominat finalele campionatului de haltere pe t

echipe (pag. 4-a) ;
• Din nou o finală între „A" și „W la fotbal (pag. 5-a) i
• Pe marginea strălucitelor performanțe ale^crimerilor sovietici

u ' , " (pag. 6-a) J
• Fotbal peste hotare (pag. 7^a) ;
• Cîteva declarații după întîlnirea de lupte dintre echipele R. P. Ro-

mine și Finlandei (pag. 8-a) ,■
• Reprezentativa de tenis de masă a R.P.R. a învins echipa An- 1
gliei au 7-1. (pag. 8-a) '
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IN INTtMPMAREA CONGRESULUI PARTIDULUI—
Ol SUCCESE IN MUNCĂ SI PE TERENUL UE SPORT!

E LA UN capăt la altul ai 
-' țării, tineri și vîrstnici își în- 
:cesc eforturile la locurile lor 
; producție, străduindu-se să în- 
mpine prin noi succese mareie 
zeniment din viața poporului 
ostru muncitor: cel de al II-lea 
ongres al Partidului Muncito- 

■wc Romîn. Cu tot mai multă în- 
fflețire se desfășoară întrecerea 
□cialistă în cinstea Congresului, 
>t mai numeroase sînt victoriile 
bținute de oamenii muncii din 
ara noastră în întîmpinarea zilei 
e 23 decembrie. Alături de ma
de de muncitori, țărani munci- 
ori și intelectuali, sute de mii 
le sportivi luptă cu nestăvilit 
tern pentru noi izbînzi in muncă 
i pe terenurile de sport, răspun- 
:înd astfel, cu toată dragostea, 
sprijinului neprecupețit și per- 
nanent acordat de partid pentru 
dezvoltarea continuă a mișcări 
loastre de cultură fizică și sport, 
pentru asigurarea celor mai bune 
condiții de practicare a sportului 
de către cei ce muncesc la orașe 
și sate.

întrecerea socialistă în cinstea 
Congresului a cuprins mase im
portante de muncitori și tehni
cieni din rîndurile sportivilor. 
Astfel, la uzina de reparații me
canice din Ploești, brigada de 
sportivi de la secția montaj ob
ține însemnate succese. Respon
sabilul brigăzii, fotbalistul Tudor 
Radulescu, cunoscut în întreaga 
uzină pentru buna calitate a mun
cii sale, realizează zilnic depășiri 
de normă de 200 la sută. Tova
rășii săi de muncă, șahistul Mir
cea Spătaru și voleibalistul Con
stantin Curcă, se numără deopo
trivă printre cei care obțin zi de 
zi minunate succese în cinstea 
Congresului. La atelierele C.F.R 
Grivița Roșie din București, strun
garul Marin Ciobanu, jucător în 
echipa de rugbi Locomotiva-Gri- 
vița Roșie, campioană pe anul 
1955, înregistrează cu regulari
tate depășiri de normă de peste 
60 la sută. Frumoase realizări 
obțin și cele două brigăzi spor
tive de calitate de la cooperativa 
de încălțăminte „Comec“ din 
București. De asemenea, brigada 
de sportivi de ta atelierul meca
nic al fabricii Vitrometan dm 
Mediaș, condusă de fotbalistul 
Gh. Pasăre, realizează zilnic de
pășiri de 50—60 la sută, iar în 
ziua record a obținut o depășire 
de 143 la sută, fn apriga bătălie 
cu normele ies la iveală nume
roase figuri de muncitori înain
tați. Printre aceștia se numără 
și strungarul Ștefan Horvath de 
la atelierele mecanice ale Trus
tului 4 Construcții din Deva. A- 
plicînd metodele sovietice Bîkov- 
Bortkevici, de tăiere rapidă a me
talelor și Kotiear, de tăiere in
tensivă a metalelor, el a reușit 
să obțină importante depășiri de 
normă, lucrînd acum în contul 
anului 1962. Ștefan Horvatii nu 
este numai un bun muncitor, ci 
și un bun sportiv. El a fost de 
mai multe ori camoion de moto- 
ciclism al regiuni; Hunedoara. 
In cinstea Congresului, comunis
tul Ștefan Horvath, fruntaș în 
întrecerea socialistă și sportiv de 
frunte, înregistrează zilnic depă
șiri de normă de 200 la sută. Mine
rul Carol Alungii, de pe șantierul 
Hidrocentralei „V. I. Lenin" de la 
Bicaz, sectorul tunel, unul dintre cei 
mai buni sportivi ai șantierului, a 
primit Diploma de Onoare a C.C. 
al U.T.M. pentru merite deosebite în 
străpungerea tunelului.

Dar nu numai la locurile lor 
de muncă, sportivii își manifestă 
dragostea și atașamentul față de 
partid. Participînd la nenumăra
tele competiții sportive organi

zate in fiecare colț de țară, ma
sele de sportivi se străduiesc să 
cinstească prin performanțe cit 
mai bune apropiatul Congres al 
Partidului Muncitoresc Romîn. 
Astfel, la Ploești a avut Ioc, în 
cinstea Congresului, un concurs 
de ciclocros organizat de colecti
vul Voința. La Orașul Stalin, în 
sala școlii tehnice de antre
nori, s-a disputat un concurs de 
gimnastică pentru junioare. In 
organizarea colectivului Recolta 
M.A.S- din Capitală s-a desfășu
rat o competiție de handbal re
dus în sală și de popice fete. Nu
meroase întreceri sportive în cin
stea Congresului au avut loc și 
la Făgăraș, Reghin, Cluj, Bucu
rești, T'mișoara. In cinstea Con
gresului s-au disputat ștafete 
combinate la Cluj și Timișoara. 
Sportivii realizează noi recorduri 
republicane și regionale în cinstea 
Congresului. Astfel, duminică, ma- 
estra sportului, înotătoarea Ecate- 
rina Orosz a obținut un nou record 
republican in proba de 100 m. bras.

Apropierea celui de al ll-lea 
Congres al Partidului înseamnă, 
deopotrivă, prilej de importante 
acțiuni organizatorice ale colecti
velor noastre sportive. De pildă, 
sportivii colectivului Flamura ro
șie „Comuna din Paris" din Pia
tra Neamț au construit, prin 
muncă voluntară, o frumoasă a- 
renă de popice. Din inițiativa co
lectivului Progresul din S'naia, 
zeci de sportivi localnici lucrează 
cu însuflețire la amenajarea pîr- 
tiei de schi din Valea lui Carp. 
Tot în cinstea Congresului, spor
tivii dn regiunea Hunedoara 
muncesc cu sirguință în orele lor 
libere pentru terminarea înainte 
de termen a bazelor lor sportive, 
aflate în construcție, printre care 
se numără poligonul de tir din 
Petroșani, terenul de fotbal din 
Alba lulia, terenul de fotbal din 
Hunedoara, precum și arena de 
popice de la Lupeni. Chiar și cei 
mai mici sportivi, pionierii și 
școlarii, iși amenajează terenuri 
sportive. Elevii școlii elementare 
de șapte ani Nr. 145 din Bucu
rești au pornit zilele acestea la 
amenajarea unui teren sportiv 
complex în apropierea școlii. Pînă 
ia 23 decembrie în regiunea Cluj 
vor fi amenajate 140 de noi baze 
sportive și tot pînă atunci va fi 
terminat baz'nul acoperit de înot 
de la Turda.

In întîmpinarea Congresului se 
desfășoară numeroase și însufle
țite concursuri pentru trecerea 
norme'or G-M.A. De curînd, 32 
de t' muncitori ai fabricii de 
postav „Proletarul" din Bacău au 
primit insigna G.M.A. De aseme
nea, 103 sportivi ai colectivului 
Constructorul S. M. din Capitală 
au devenit purtători ai insignei 
G.M.A. gr- I și II.

Puține zile au mai rămas pînă 
la 23 decembrie. Muncitorii, teh
nicienii, inginerii, oamenii mun
cii de la orașe și sate, luptă cu 
puteri mereu sporite pentru a 
obține succese din cele mai fru
moase în cinstea Congresului. 
Sportivii sînt și ei în primele 
rînduri ale întrecerii socialiste, 
împletind victoriile din muncă cu 
victoriile de pe terenul de sport, 
masele de sportivi își afirmă cu 
hotărîre dorința lor fierbinte de 
a contribui cu toate forțele la 
construirea socialismului, la crea
rea unei vieți fericite și îmbelșu
gate pentru poporul nostru mun
citor. Pretutindeni, sportivii răs
pund cu înflăcărare chemării 
partidului, angajîndu-se să rea
lizeze noi și noi succese în cins
tea Congresului.

Salutul adresat de C.C. al P.M.R. și Consiliul de Miniștri 
tovarășului Iosif Chișinevschi, cu prilejul împlinirii 

a 50 de ani de la nașterea sa
TOVARĂȘULUI

IOSIF CHIȘINEVSCHI

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn și Consiliul de Miniștri al Republicii Populare 
Romîne te felicită călduros, scumpe tovarăș de luptă, cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a zilei tale de 
naștere.

Ca militant de frunte al parti dului nostru, avînd funcții de înaltă răspundere în partid și în stat, al 
îndeplinit cu conștiinciozitate și adînc devotament sarcinile ce ți-au fost încredințate.

Partidul Muncitoresc Romîn, Guvernul Republicfi Populare Romîne și oamenii muncii din țara noas
tră acordă o deosebită prețuire meritelor tale, legate de întărirea partidului, de făurirea și consolidarea 
orînduirii democrat-populare.

Iți urăm din toată inima mul tă sănătate și putere de muncă spre binele partidului, al clasei munci
toare, al poporului, pentru construirea cu succes a socialismului în patria noastră.

Comitetul Central Consiliul de Miniștri
a! al

Partidului Muncitoresc Romîn Republicii Populare Romîne, i

DECRETUL
Prezidiului Marii Adunări Rationale a R. P. R« 

pentru conferirea titlului de „Erou al Muncii Socialiste" 
tovarășului losif Chișinevschi cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la naștere

Pentru îndelungată și rodnică activitate în mișcarea revoluționară și pentru merite deosebite în fă
urirea și întărirea statului democrat popular.

Prezidiul Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne, decretează :
1. Se conferă titlul de „Erou al Muncii Socialiste" din Republica Populară Romînă, tov. Iosif Chi-, 

șinevschî.
PREȘEDINTELE

PREZIDIULUI MARII ADUNAR1 NAȚIONALE

Petru Groza
SECRETARUL

PREZIDIULUI MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

A. Bunaciu

Tunelul de aducțiune al hidrocentralei „V. I. LENIN “ 
a fost străpuns

Festivitățile de la Bicaz
Ziua de duminică 11 decembrie 

a fost o mare sărbătoare pentru toți 
muncitorii de pe șantierul hidro
centralei „V. I. Lenin" de la Bicaz.

Tunelul de aducțiune al hidrocen
tralei „V. I. Lenin" de la Bicaz — 
una din cele mai importante lucrări 
de pe acest șantier — a fost stră
puns.

Proiectele tehnice prevedeau ca 
lucrarea să fie terminată în luna 
iunie 1956. Muncitorii au fixat însă 
un termen mai scurt și iată că, în 
cinstea celui de al 2-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Romîn, au 
făcut străpungerea cu 170 de zile 
lucrătoare înainte de termenul fixat,

Cu ocazia străpungerii ultimului 
perete de stîncă constructorii hidro
centralei au organizat o festivitate 
la care au chemat numeroși invitați.

La festivitate au participat tova
rășii: Chivu Stoica, președintele 
Consiliului de Miniștri, I. Fazekaș, 
secretar al C.C. al P.M.R., L. Răutu, 
membru ai C.C. al P.M.R., G. Gas
ton Marin, prim vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Planificării, 
Gh. Cioară, ministrul Energiei Elec
trice și Industriei Electrotehnice, C. 
Loncear, ministrul Industriei Mate
rialelor de Construcții, C. Fulger, 
prim secretar al C.C. al U.T.M., D. 
Berezițchi, prim secretar al comite
tului regional Bacău al P.M.R., 
Moise Hie, președintele sfatului 
popufar al regiunii Bacău, oameni 
ai științei și culturii, reprezentanți 
ai presei.

Au asistat de asemenea A. A. Epi- 
șev, ambasadorul Uniunii Sovietice 
în R.P.R., J. Sedivy, ambasadorul
R. Cehoslovace, L. Pataki, ambasa
dorul R. P. Ungare.

Intîmpinați cu căldură de condu

cătorii șantierului și de numeroși 
constructori, oaspeții pătrund in 
sectorul tunel-intrare, pe care-1 stră
bat pină la locul de unde urmează 
să se facă străpungerea. Aici lu
crează brigada condusă de Gavrilă 
Pașca. Minerii sînt la locurile lor. 
Toate pregătirile în vederea stră
pungerii ultimului perete de stingă, 
gros de 1,20 m., sînt făcute.

La rugămintea minerilor, tov. 
Chivu Stoica acționează explozorul. 
Din depărtare se aude o bufnitură 
înfundată. Stînca se prăbușește și 
odată cu aceasta o boare de aer 

* proaspăt inundă tunelul care acum 
e deschis.

Invitații pătrund în sectorul tu- 
nel-ieșire. Tuneliștii — atît cei de la 
tunel-intrare cit șî cei de la tunel- 
ieșire — sînt felicitați cu căldură 
pentru frumoasa victorie pe care au 
repurtat-o. Intilnirea celor două ca
pete ale tunelului a reușit pe de
plin, fără devieri.

Tovarășul Chivu Stoica îi felicită 
pe constructori în numele C.C. al 
Partidului Muncitoresc Romîn și al 
Consiliului de Miniștri.

In cinstea victoriei tuneliștilor a 
avut loc apoi un miting la care au 
participat mii de constructori ai hi
drocentralei.

Mitingul a fost deschis de tov. 
Sandu Bruștea, secretarul comite
tului de partid al hidrocentralei.

Au luat cuvînful tovarășii: Ște
fan Budescu, directorul genera! al 
hidrocentralei „V. I. Lenin", Gh. 
Cioară, Dumitru Berezițchi, C. Ful
ger.

Primit de aplauzele puternice ale 
celor prezenți, a luat cuvîntul tova
rășul Chivu Stoica, președintele 
Consiliului de Miniștri, membru în 
Biroul Politic al C.C. al P.M.R.

Pentru abnegația, elanul și price
perea cu care au muncit, Prezidiul 
Marii Adunări Naționale a acordat 
unor constructori ordine și medalii 
ale R.P.R. Minerul Gavrilă Pașca, 
care s-a făcut cunoscut pentru suc- 
cesele obținute împreună cu brigada 
pe care o conduce în sectorul tunel- 
intrare, a fost distins cu titlul de 
Erou al Muncii Socialiste.

Tov. Moise Ilie, președintele sfa
tului popular al regiunii Bacău, a 
dat citire decretelor de decorare. In 
aplauzele celor prezenți, tov. Chivu 
Stoica a prins pe pieptul lui Gavrilă 
Pașca medalia de aur „Secera șl 
Ciocanul" și i-a inmînat titlul de 
Erou al Muncii Socialiste. Apoi a 
inmînat și celorlalți decorați ordi
nele care le-au fost acordate.

In numele celor distinși, au luat 
cuvîntul inginerul Dumitru Mosora 
și Eroul Muncii Socialiste Gavrilă 
Pașca.

Pentru strădania depusă în stră
pungerea tunelului, C.C. al U.T.M. 
a acordat unor tineri constructori 
Diploma de Onoare a C.C. al U.T.M. 
Numele celor care au primit această 
distincție au fost citite de tov. C. 
Fulger.

Cu prilejul străpungerii tunelului 
de aducțiune, constructorii hidro
centralei au adresat Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn și Consiliului de Miniștri o 
telegramă prin care vestesc victoria 
obținută și își iau angajamentul de 
a termina construcția hidrocentralei 
înainte de vreme. Telegrama a fost 
citită Ia miting de tov. Radu Vale- 
riu, președintele comitetului de în
treprindere al hidrocentralei.

(Agerpres) j



Sprijinul organizațiilor de partid, chezășia sucieseior
' Mui.Umd cu dragoste și entu
ziasm pentru traducerea în fapt a 
fiecăreia din sarcinile cuprinse în 
Hotărîrea Biroului Politic al C. C. 
al P.M.R. din 26 iunie 1949, acti
viștii sportivi din țara noastră au 
obținut, în ultimii’ ani, succese din 
cele mai frumoase. Aceste succese 
reprezintă puternice mărturii ale 
progresului pe care îl înregistrea
ză mișcarea noastră de cultură fi
zică și sport, îndrumată și condu
să de partid. Cu sprijinul partidu
lui și guvernului, mișcarea de cul
tură fizică și sport capătă o tot 
mai largă bază de mase, peste un 
milion de oameni ai muncii fiind 
angrena',i astăzi în practicarea or
ganizată a culturii fizice și spor
tului. A crescut considerabil numă
rul participanților la marile com
petiții de masă. Grăitor în aceas
tă privință este entuziasmul' cu 
care cei peste 1.700.000 muncitori 
și țărani muncitori s-au prezentat 
la startul întrecerilor din cadrul 
Concursurilor Sportive ale Tinere
tului, organizate în cinstea Festi
valului de la Varșovia. Sutelor de 
mii de membri ai celor peste 11.000 
de cercuri și ’colective sportive 
le-ail fost asigurate, de la an la 
an, condiții tot mai bune de prac
ticare a sportului. Creșterea masi- 
<•*. a bazei materiale a mișcării de 
cultură fizică și sport este pe de
plin ilustrată și de însemnatele 
cantități de materiale și echipa- 
ment care au luat drumul colJcti- 
velor sportive, ca și de miile de 
terenuri de sport amenajate prin 
muncă voluntară, de noile con
strucții sportive moderne. Carac
terul de masă tot mai pronunțat pe 
care-1 are mișcarea noastră sporti
vă a avut ca urmare fireasca și 
întărirea sportului de performanță 
creșterea numărului de sportivi 
fruntași. Su'ccesele sportivilor șl 
reprezentativelor noastre în marile 
competiții internaționale de tenis 
de masă, rugbi, volei, tir, atletism, 
canotaj, etc. au însemnat tot atî- 
tea prețioase contribuții la întări
rea prestigiului sportiv al patriei 
noastre, la afirmarea sportului nos
tru peste granițele țării,. în lumea 
întreagă.

Astfel au prins viață sarcinile 
cuprinse în Hotărîrea Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R. din 26 iunie 
1949, astfel a răspuns tineretul pa
triei noastre la inițiativa pe care a 
luat-o partidul de a transforma 
sportul într-o puternică mișcare de 
masă, într-un important mijloc de 
educație comunistă și de întărire 
a sănătății oamenilor muncii. Nu
meroasele succese realizate pentru 
îndeplinirea sarcinilor partidului în 
problema culturii fizice și sportu
lui reprezintă dovada grăitoare a 
încrederii nestrămutate pe care o 
au masele de sportivi în partidul 
nostru drag. Ele reprezintă cheză
șia succeselor pe care sportivii 
noștri le var obține în viitor.

*

Cele mai multe din frumoasele 
realizări ale colectivelor noastre 
sportive sânt strâns legate de mun
ca, de sprijinul și îndrumarea or
ganizațiilor de bază P.M.R. din 
întreprinderi,, școli, de la sate. Aju-

Un popas al unor reporteri ai 
ziarului în orașul Sibiu i-a per
mis tov. Alexandru Szednicsek, 
președintele comisiei raionale de 
control G.M.A., să contribuie pri
mul la discuția deschisă de ziar în 
jurul noului proiect al reguîamen- 

’tului G.M.A. Iată părerile tov. Szed- 
>nic$ek :

PROIECTUL VA CONTRIBUI 
I LA LICHIDAREA MULTOR 

LIPSURI

„Mă refer, desigur, numai la cî- 
ileva aspecte direct legate de prac
tica nisa de activist in domeniul 
Gi'M.A., încă de lla introducerea 

{complexului. Și, aș vrea să încep 
(printru.il exemplu pe care-l cred 
tconcludent. Școala profesională de 
,pe lingă uz'nele „Independența", 
ieste o unitate fruntașă în munca 
| G.M.A. Și aceasta nu numai în 
tceea ce privește realizarea cu suc- 
• ces a angajamentelor (azi 70 la su- 
■■ tă dintre elevi sînt purtători ai 
(insignei G.M.A. gr. I, iar 10 la 
isută purtători ai insignei G.M.A. 
(gr. II) ci și sub aspect calitativ. 
.Astfel, pe lingă faptul că aspiranții 
■s-au prezentat foarte bine pregă
tiți la concursuri și la examenele 
/de control, a existat o permanentă 
■.grijă pentru atragerea în secții a 
(purtătorilor de ijisignă, dintre care 
urnii, ca Gh. Văcaru, I. Banu etc. 

tînd efectiv colectivele sportive, in- 
teresîndu-se îndeaproape de condi
țiile create muncitorilor pentru, 
practicarea sportului ca și de con
ținutul acestei activități, organiza
țiile de partid au răspuns astfel 
sarcinilor trasate prin Hotărîrea 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R. 
din 26 iunie 1949.

Acordînd importanța cuvenită 
culturii fizice și sportului, orga
nizațiile de bază P.M.R. au mobi
lizat pentru sprijinirea muncii din 
acest domeniu și conducerile admi
nistrative, comitetele de întreprin
dere, organizațiile U. T .M., con
tribuind astfel în măsură hotărîtoa- 
re la răspîndirea sportului în rân
durile oamenilor muncii, la înche
garea acestei minunate și binefă
cătoare prietenii între muncitori și 
sport.

La îndemnul organizațiilor de 
bază, comitetele de întreprindere 
cum ar fi cele de la uzinele „1 
Mai." Ploești, fabrica „Iosif Ran- 
gheț“ Arad, mina Lupeni, etc. și-au 
îmbunătățit simțitor activitatea pe 
tărîmul culturii fizicii și sportului.

In acest fel au muncit multe 
organizații de partid, dovedind că 
au înțeles pe deplin importanța pro
blemelor culturii fizice și sportului. 
Astfel, activiștii de partid de la 
uzinele „Tractorul", din Orașul 
Stalin, se interesează în permanen
ță de sarcinile colectivului sportiv, 
analizează contribuția organizații
lor de masă la dezvoltarea activi
tății sportive din uzină. Organiza
țiile de bază cunosc toate proble
mele care frămîntă consiliul colec
tivului și sprijină fiecare- din ma
rile acțiuni ale acestuia. Cu un 
astfel de ajutor s-au putut obține 
în ultima vreme la acest colectiv o 
serie de succese importante, pri
vind întărirea muncii educative, 
lărgirea bazei de masă a sportului, 
etc.

Nu odată, unii activiști sportivi, 
vorbind despre îndeplinirea anga
jamentelor anuale, despre construi
rea unei noi baze sau despre mo
bilizarea unui mare număr de ti
neri la competițiile de casă, spun : 
„am reușit pentru că ne-a ajutat 
organizația de partid". Intr-adevăr, 
organizațiile de partid, comuniști 
din întreprinderi cum sînt: „Fu
sul" Galați, „Boleslaw Bierut" și 
„Filimon Sîrbu" din Capitală, 
,.Simo Geza" Tg. Mureș, „Ianoș 
Herbak" Cluj etc. muncesc cu dra
goste și entuziasm pentru ca tot 
mai mulți muncitori să pășească 
pe porțile larg deschise ale sta
dioanelor. Asemenea exemple au 
dat și organizațiile de bază de la 
întreprinderile forestiere din Miercu
rea Ciuc, Reghin și Toplița’ de la 
uniunile raionale aile cooperativelor 
din Sf. Gheorghe și Odorhei sau 
din comunele Frumușeni, regiunea 
Arad, Boțești, regiunea Pitești, 
Curcani, regiunea București, Ră- 
căciuni, regiunea Bacău, Orțișoara, 
regiunea Timișoara etc. Faptul că 
în întreprinderi sau sate colective
le sportive au devenit fruntașe, că 
ele au reușit cu sprijinul organiza
țiilor de partid să organizeze în 
condiții bune activitatea sportivă 
a muncitorilor sau țăranilor mun

au realizat performanțe de valoare. 
Totuși, a rămas în afara activită
ții sportive organizate un mare nu
măr de purtători ai insignei, care, 
după ce și-au trecut) normele, au 
întrerupt activitatea. O asemenea 
situație ex'stă într-un colectiv a 
cărui întreagă activitate se bazează 
pe complexul G.Af.A. Ca atît mai 
mult se face resimțită lipsa de 
continuitate îrt alte colective, ca 
Voința, Progresul, Metalul etc, unde 
numărul purtătorilor de ins’gnă 
care au o continuitate în activi
tatea sportivă este mul! mai mic. 
De aceea, cred că introducerea pre
vederii confirmării și reconfirmăr i 
periodice a calității de purtător 
al insignei G.M.A. va contribui 
mult la atragerea purtătorilor de 
ins'gnă în secțiile pe ramură de 
sport, va ajuta și secțiilor să de
vină adevărate secții, nu simple e- 
chîpe cum sînt în majoritatea ca
zurilor și, ceea ce este mai im
portant, va duce la realizarea u- 
nuia dintre scopurile complexului: 
asigurarea continuității pregătirii 
fizice a maselor de oameni ai 
muncii. Proiectul înlătură astfel și 
una din importantele cauze ale for

citori, nu a însemnat însă o reali
zare izolată ruptă de viața și preo
cupările întreprinderii sau satului. 
In asemenea fabrici, uzine sau sate 
bogata activitate sportivă își gă
sește expresia nu numai în nume
roasele competiții organizate, nu 
numai în noile baze sportive ame
najate prim resurse locale, nu nu
mai prin îndeplinirea angajamen
telor anuale înainte de termen. Pe- 
trecînd mare parte din timpul lor 
liber în aerul curat al stadioanelor, 
muncitorii se bucură pe deplin de 
binefacerile sportului. Aici, pe sta
dion, în iureșul întrecerilor sporti
ve, ei învață să iubească și mai 
mult colectivul, găsesc un nesecat 
izvor de noi forțe care-i ajută să 
muncească mai bine, cu tot mai 
mult folos

*

Colectivele sportive au datoria 
să ceară permanent sprijinul orga
nizațiilor de partid, chezășie a 
unei activități din cele filai rodni
ce. Iată însă că în unele colective 
activiștii sportivi nu știu să acorde 
prețuirea cuvenită contribuției pe 
care organizațiile de partid o pot 
aduce la rezolvarea numeroaselor 
probleme pe care le ridică activi
tatea sportivă

Deși de mai multă vreme munca 
sportivă se desfășoară la un nivel 
nesatisfăcător, consiliile colective
lor ,,Locomotiva“-Ilie Pintilie Iași, 
„MetaluT'-Electroputere - Craiova, 
,,F1. roșie“-ll Iunie Pitești. „Loco
motiva" P.C.A.-Constanța, etc., nu 
s-au adresat organizațiilor de par
tid nu au cerut sprijinul și îndru
marea care le-ar fi ajutat, fără în
doială, să-și îmbunătățească mun
ca. Rezultatele unei astfel de ac
tivități, lipsite de sprijinul și în
drumarea politică a organizațiilor 
de partid nu s-au putut ridica la 
înălțimea sarcinilor ce revin colec
tivelor sportive. Firește, se impune 
o cotitură în munca acelor colecti
ve sportive care își desfășoară ac
tivitatea de multe ori formal, lip- 
sind-o de adevăratul ei conținut, 
concentrîndu-și întreaga atenție 
asupra cifrelor și rezultatelor ime
diate.

•fir

Cel de aii II-!ea Congres al Par
tidului este întîmpinat de sportivii 
din patria noastră, cu numeroase 
succese pe care ei le închină cu 
dragoste acestui important eveni
ment din viața partidului. Noi re
corduri R.P.R., noi baze sportive, 
zeci de competiții, creșterea numă
rului de purtători ai insignei G.M.A., 
îndeplinirea angajamentelor anuale, 
iată darurile pe care le pregătește 
tineretul sportiv al patriei noastre 
celui de al II-lea Congres al Par
tidului. Intensificîndu-și preocupă
rile pentru sprijinirea și îndruma
rea muncii sportive, organizațiile 
de partid vor putea obține, alături 
de succese cu care se pregătesc să 
întîmpine Congresul, noi realizări 
— contribuții importante la întări
rea și dezvoltarea întregii noastre 
mișcări de cultură fizică și sport.

malismului în munca G.M.A. Multi 
dintre noi aveam impresia că mun
cim pentru a umple cu apă un vas 
fără fund: pe de-o parte luptam 
pentru creșterea numărului de pur
tători, iar pe de altă parte, aceștia, 
îndată după 'cucerirea insignei, se 
„dizolvau" din nou în rîndurile ce
lor care nu fac sport. Firește, vina 
nu era a purtătorilor, ci și a noas
tră, a activiștilor. Dar însuși regu
lamentul favoriza această manifes
tare a formalismului.

Dar, formalismul se manifesta 
mai cu scamă în munca de pregă
tire a aspiranților și de dare a 
normelor. Comisiile de pregătire Și 
examinare G.M.A., în goană după 
cifre cit mai ridicate, neglijau pre
gătirea aspiranților, organizarea de 
antrenamente premergătoare con
cursurilor pentru trecerea normelor. 
Multe dintre comisii nici nu aveau 
competența necesară pregătirii teh
nice a aspiranților, iar antrenorii, 
care aveau această competență, se 
preocupau exclusiv de momirii sec
țiilor respective (mai bine zis de 
cele cîteva vîrfuri sportive din sec
ții). Ca urmare a lipsei de pregă-

CONCURSURILE DE ȘAH...
Șahul este una din disciplinele 

sportive care a căpătat în ultimul 
ttap o largă răspîndire în rindu- 
rile oamenilor muncii de la orașe 
și sate. Acest fapt, ca și ușurința 
cu care se pot organiza întrecerile 
de șah, au permis acestei ramuri 
sportive să-și găseas'că locul în 
fiecare competiție de masă. Și în 
Spartachiada de iarnă, șahul este 
prezent în toate cele patru etape 
ale competiției. Regulamentul Spar- 
tachiadei prevede că întrecerile de 
șah vor fi organizate separat pen
tru. concurenții de la orașe și se
parat pentru cei de la sate. Aceasta 
pentru a se da posibilitate și tine
retului de la sate, care, are un 
nivel tehnic mai scăzut decît al 
celor de la orașe, să poată parti
cipa și în etape'e superioare.

Intrucît în prima etapă concursul 
se va organiza sistem turneu la 
care vor participa grupe de cite 11 
persoane, este bine ca aceste grupe 
să fie cit mai echilibrate pentru a 
se da celor mai slabi posibilitatea 
să-și îmbunătățească cunoștințele 
tehnice și tactice in jocurile cu cei 
mai buini șahiști din colectiv.

In frazul cînd înt<r-un colectiv 
vor exista mai mulți pariicipanți, 
se vor alcătui mai multe grupe, 
iar pentru desemnarea cîștigători- 
lor, primii clasați vor susține par
tide de baraj. In etapele II, III și 
IV, concursurile de șah vor fi or
ganizate sistem eliminatoriu. In ce 
privește clasamentul, regulamentul 
prevede că el va fi alcătuit indi
vidual. separat pentru băieți și

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

La Alba lulia in prag de iarnă
Alba Iudia... Un oraș care prin 

așezarea sa geografică oferă în 
lunile de iarnă posibilitatea prac
ticării intense a mai multor dis
cipline sportive. Dar, ca și în 
alte colturi ale țării, și aici, la 
Alba lulia, temperatura n-a cobo- 
rît încă sub O9, așa îneît în mo
mentul de față nu se poate vorbi 
decît despre pregătiri.

EI SÎNT GATA

împrejurimile orașului Alba Iu- 
liia mai purtau încă -,e-Tnlnt de 
toamnă, cînd în planul de muncă 
al colectivului sportiv de la școa
la medie de băieți din localitate 
au apărut primele propuneri în 
legătură ou pregătirea sezonului 
sportiv de iarnă. Firește, era o 
acțiune destul de timpurie, dar 
care avea să dea rezultate dintre 
cele mai bune. Astfel că, dacă 
mîine la Alba lulia ar cădea pri
ma zăpadă, cei dintîi schiori, pa
tinatori, sau hocheiști care ar 
împînzi străzile orașului ar fi, cu 
siguranță, elevii de la școala me
die de băieți. Dar cum iarna nu 
se grăbește să sosească prin a- 
ceste meleaguri, sportivii din a- 
ceastă școală continuă să se an
treneze cu sîrguință în sala de 
gimnastică sub îndrumarea profe- 

tire a aspiranților și cum angaja
mentele „trebuiau" îndeplinite, co
misiile de pregătire și exam'nare 
mergeau pe lin a celei mai ușoare 
rezistențe, acordînd normele cu 
multă largheță. Acest lucru a făcut 
necesară, la Sibiu, luarea unei mă
suri apropriat? de prevedcr'le nou
lui regulament .• a fost alcătuit un 
colectiv de tehnicieni din rîndul că
rora erau delegați examinatori pen 
tru concursurile G.M.A., mai ales 
ta tir și sch!, unde se iviseră cel? 
mai multe cazuri de formalism. 
Acum, cînd se propun ca princi
pale forme ale activ'tății G. M. A. 
fie concursurile oficiale — unde 
arbitrii îndeplinesc rolul de exami 
natori — fie concursurile, speciale 
— care se țin însă în prezența 
a doi examinatori numiți de co
mitetul C.F.S. o mare parte d'n 
manifestările de formalism devin 
imposibile, iar complexul G.M.A. 
face o adevărată cotitură spre ca
litate.

Acestea sînt părerile mele pe 
marg'nca discuției deschise de 
ziar, discuție pe care o socotesc cît 
se poate de ut lă. Dar nu pot 
încheia fără a-i îndemna pe toți 
cel care muncesc în domeniul 
G.M.A. să participe la această dis
cuție, aducînd o contribuție care 
să constituie nu numai propuneri 
și sugestii pe marginea proiectului, 
ci tn același timp un folositor 
schimb de experiență". 

fete, atît pentru partieipanții 
coldetivele sportive sătești cit 
orășenești.

...DE PATINAJ...
Regulamentul Spartachiadei t. 

iarnă, prevede și întreceri de 
tinaj. Această inițiativă a fost lu 
în urma faptului că în cele t 
multe locuri ale țării se pot ori 
niza cu ușurință concursuri de 
tinaj.

Pistele de gheață pentru ace; 
concursuri vor măsura 1500 
pentru băieți și 500 metri penț 
fete, șl vor putea fi amenajate 
lacuri, eleștee, rîuri și patinoa. 
în funcție de posibilitățile loca 
Orice apă curgătoare sau stătătoa 
poate deveni un loc propice pe ' 
tru amenajarea unei astfel de pis . 
imediat ce gheața e destul de I 
zistentă.

... ȘI DE GIMNASTICA 
întrecerile de gimnastică au fc 

organizate cu bune rezultate 
toate competițiile de masă. Aj.esf 
rezultate s-au concretizat nu n 
mai în numărul mare dc pârtie 
panți dar și în imensul număr < 
spectatori care zile de-a rândul i. 
fost prezenți la locul întrecerllo 
Și în actuala Spartachiadă < 
iarnă gimnastica își ere locul să 
Conțcursul de gimnastică se *>' 
desfășura sub formă de întrece, 
pe echipe, separat pentru băieți ș 
fete. Echipele vor fi formate di; 
opt concurenți sau concurente, car 
vor executa în ansamblu cele of 
exerciții de gimnastică G.M.A. g.. 
I în timpii prevăzu i de regula' 
ment.

soiului de educație fizică Emit 
Tamaș. Căci, iarna nu înseamnă 
pentru sportivi numai schi, pălit 
paj, hochei sau săniuțe! Lunile d« 
iarnă constituie o perioadă in
tensă de muncă și pentru gim-l 
naști, atleți, voleibaliști, baschet- 
baliști sau handbaliști.

NUMAI FOTBAL!

In orașul Alba lulia există șij 
un colectiv sportiv Locomotiva, 
cunoscut, de altfel, în toată re-> 
giunea Hunedoara. Această popu
laritate i-a fost adusă de reduta
bila echipă de fotbal, care, în mai 
toate întîlnirile, a ieșit învingă-! 
toare la scoruri concludente. Dar 
cum mai toată munca membrilor 
din consiliul colectivului sportiv 
este orientată spre aceasiă echipă 
de fotbal, este normal ca din mo
mentul în care vremea a devenit 
nefavorabilă întrecerilor fotbalis
tice, să nu mai existe nici un fel 
de activitate.

După cum ne relatează cores
pondentul nostru din Deva, Gh. 
Cioranu, tovarășii Gh. Alexandru 
și I. Bocăneț, membri în consiliul 
de conducere al colectivului spor
tiv Locomotiva sînt foarte „sin
ceri" și recunosc că în afară de 
fotbal rut văd la ce sporturi ar 
mai avea... succes. Cît despre ini
tiative și acțiunj, în vederea se
zonului de iarnă nu se „simte" 
nicj cea mai mică intenție ast
fel că pe tot timpul iernii întrea
ga activitate a muncitorilor cefe
riști va fi pe- linie moartă.

O SITUAȚIE INADMISIBILA

De ani de zile, sportivii din 
orașul Alba lulia au avut la dis
poziție o sală de gimnastică în
zestrată cu un utilai modern și 
de bună calitate. Anul acesta însă, 
tovarășii din sfaturile populare 
raional și orășenesc au socotit că 
sala de gimnastică s-ar putea do
vedi de mai mare folos dacă ea 
ar servi ca depozit magazinelor 
alimentare din localitate. Și ca să 
nu se întîmple vreo confuzie, au 
dat de îndată dispoziție ca în lo
cul tablei care arăta că aci se 
află sala de gimnastică, să se 
pună o altă firmă mai arătoasă: 
„Depozitul alimentar".

In fața unei asemenea „acțiuni" 
și în semn dc... protest, activiștii 
comitetelor CFS raiotiaț și orășe
nesc au hotărît: dacă-i așa, mai 
bine ne lipsim. Găsim noi o altă 
sală... Iarna însă bate la ușă și 
activiștii sportivi nu au găsit o 
altă sală și probabil că nici n-or 
să găsească așa de curînd. Iată o 
situație care cere o grabnică re 
zolvare 1

printru.il


J încă de la începutul lunii de- 
iembrie, Consiliul Sindical Regio- 
îal București, în colaborare cu co
mitetul regional C.F.S., a organi
st, în cinstea celui de al 11-lea 
Congres al Partidului, o mare com- 
jetiție sportivă, cu participarea se- 

■? ecțiomatelor pe asociații din re- 
\ țiune. La atletism (triatlon), careVești dela corespondenți

■ Recent, un număr de 28 spor
tivi din Brăila au trecut cu succes 
examenul de arbitri și instructori 
de volei. Printre cei care au răs
puns foarte bine la întrebări și au 
corespuns în totul probei practice 
pe teren, notăm pe: Puia Napo
leon (FI. roșie), Sandi Chiriță și 
A. Haidulis (Constructorul), loan 
Periam 
serie de 
nr. 2.

(Progresul) precum și o 
elevi de la liceuil de băieți

N. Costin 
cursul lunii noiembrie s-a 

Cernavodă o serie
b In

desfășurat la
de manifestațiuni sportive în cin
stea Congresului Partidului, orga
nizate de colectivul sportiv Con

structorul. Au avut loc competiții
de popice, volei și tenis do masă. 
In aceste întreceri s-au evidențiat 
sportivii de la atelierul mecanic, 
șc. medie de 10 ani și cei de la 
fabrica de ciment ,,Ideal". Printre 
•aceștia se numără utemiștii G. Bu
cur și S. Regep, strungari. S-au 
mai remarcat și sportivii N. Radu
lescu și A. Stere. De notat că a- 
eeste probe au dat prilej unor ele
mente tinere și talentate să se re
leve în mod deosebit.

N. Boncotă
n Numeroși sportivi din Galați 

întîmpină cel de al 11-lea Congres 
al Partidului prin frumoase rea
lizări în muncă. Astfel, boxerul M. 
Pînzaru, strungar la atelierele 
C.F.R. Gh. Apostol, a obținut o 
depășire de normă de 290 la sută.

pe
Cel
nu

Cezarina Văcărescu este de 
acum o adevărată sportivă! 
puțin așa afirmă... vecinii. Și 
numai vecinii. O spune și profe- 

, soara de educație fizică de la 
școala elementară 43, din cartierul 
Pieptănari. Iară dacă ar fi vorba 

' de o întrecere sportivă numai pen
tru cei mici, cu siguranță că wați 

1 convinge de acest adevăr și dvs. 
dragi citiiori. Firește, trebuie făcută 

.( o precizare. Nu în oricare întrecere 
sportivă ar ieși învingătoare Ce- 

i zarina Văcărescu. Sportul ei prefe
rat e ciclismul. De, cînd ai bici
cletă încă de la vîrsta de 4-5 ani 
e și firesc să îndrăgești sportul cu 
pedale...

De ctteva zile, Cezarina °re în
să alte {preocupări. Doar sîntem 
în prag de iarnă. Și, silitoarea c- 

. leva a școlii 43 dorește să aibă 
• „continuitate" in import. Mai acum 

două săptămîni, cînd pe străzile 
Capitalei căzuseră primii fulgi de 
nea. Cezarina Văcărescu, împreună 
cu alți copii de pe strada „Ion 
Cornea" au scos deîndată săniile 
și patinele. Numai că bucuria, pe 
neașteptate a venit, pe neașteptate 
s-a dus. In Capitală zăpada n-a 
fost decît un oaspe trecător. Acum 
Cezarina și cei de o seamă cu ea 
practică un sport care nu se află 
decît în obiceiurile celor mici: lu-

sa In timp ce la București finali- ‘ 
știi celui de al VlII-lea campionat 
de șah al R.P.R. se întreceau pen
tru întîietate, în mai multe centre 
din țară începea prima fază a cam
pionatului următor: optimile de fi
nală 1956. După datele primite pînă 
acum de la corespondenții noștri se 
poate constata în acest nou cam
pionat o sensibilă creștere înregis
trată de participanți atît pe plan 
valoric, cît și cantitativ.

Astfel, corespondentul nostru din 
Galați ne anunță că cei 64 de par
ticipanți la „optimi" au desfășurat 
un șah de foarte bună calitate.

La Bușteni și Sinaia, au fost 16 
participanți calificîndu-se A. Jic- 
man și Zbarcea Victor; N. Botezatu 
și P. Diaconescu.

21 șahiști se întrec în trei grupe 
la Pioești, iar la Tg. Mureș cei 64 
concurenți au fost împărțiți în .pa
tru grupe.

■ In finala campionatului Capi- 

s-a desfășurat la Giurgiu, La volei, 
care se desfășoară la Roșiorii de 
Vede, precum și la șah și tir, în
trecerile au fost foarte disputate. 
Pînă în prezent este cunoscut un 
singur cîștigător: Progresul, la 
atletism. Cupa pusă în joc va re
veni celei mai bune selecționate pe 
asociații.

Un alt boxer, Gh. Marinescu, maes
tru al sportului șî antrenor al sec
ției de box a depășit norma cu 
86 la sută în munca sa de me
canic.

A. Schenkman și Gr. Bîrsan
■ Prin muncă voluntară și cu 

sprijinul comitetului sindical, spor
tivii din cadrul întreprinderii Fi
latura Lupeni au construit o po- 
picărie cu două piste.

S. Băloi
h In cinstea celui de a! II-lea 

Congres al Partidului, sportivii de 
la Metalul Electroputere din Cra
iova, obțin succese remarcabile în 
producției. Printre fruntașii întrece
rilor se află și voleibalista Floarea 
Dinuț, distinsă cu diploma de o- 
noare a C.C. U.T.M. care obține 
zilnic depășiri de normă în medie 
cu 80 la sută. Alți tineri sportivi 
ca: I. Voinic, M. Vulpe, A. Păloiu, 
M. Duicu. A. Sîrbu și M. Zaharia. 
se numără printre muncitorii de 
frunte din întreprindere.

C. Roman
h Consiliul sindical regional 

Arad în colaborare cu biroul local 
de turism au organizat o excursie 
în formă de stea la ruinele cetății 
Soimoș, la care au participat 68 
persoane.

Cu această ocazie, pe unul din 
pereții cetății a fost fixată o placă 
cu inscripția: „în 
al II-lea Congres 
decembrie 1955“ 

cinstea celui de
al P. M. R. 23
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necușul pe gheață. Uneori, ghețu
șul fiind prea mult „încercat", pînă 
seara devine din nou o simplă fî- 
ș!e de pămînt negricios, îneît este 
n-voie de intervenția imediată a mi
cilor concurenți. De aceea, ieri di
mineață, după ce gospodinele au 
plecat după cumpărături, în mai 
puf in de zece minute pioniera Ce
zarina Văcărescu împreună cu alți 
școlari, au turnat în fața porții 
vreo 5—6 găleți de apă. Și cum 
mercurul termometrului se află de 
cîteva zile sub zero grade, încropi
rea ahețușului e o chestiune... 
simplă.

Cît a fost vremea frumoasă lo
cuitorii de pe strada „Ion Corned" 
au avut multe neplăceri de pe ur
ma altor „sportivi", fotbaliștii. Din 
cauza unei „insuf'ciente însușiri a 
trasului la poartă", foarte 'multe 
mingi au fost trimise fără „adre
să", în geamuri și în ghivecele cu 
flori. De aceea, mai în fiecare zi 
pe strada „Ion Cornea'' 
mare zarvă, cei căzuți în greșeală 
fiind „aspru sancționați" nu numai 
de părinți, ci chiar și de cei păgubi
ți. De cînd cu ghețușul, lucrurile 
s-au mai liniștit oarecum. Pentru 
puțină vreme însă. Luptele cu bul
gări de zăpadă vor fi și mai a- 
prige...

se isca

B. MARICA

ȘAHUL PE SCURT
talei pe anul 1955 au luat parte 16 
jucători, aparținînd în general ge
nerației tinere de șahiști. Titlul de 
campion a fost cucerit de E. Maca- 
rie (C.C.A.) care a acumulat IO1/» 
p. din cele 14 posibile. Urmează în 
clasament O. Pușcașu 10 p.; Gh. 
Gavrilă 9’/2 P-, V. Constantinescu,
T. Stanciu și V. Georgescu 9 p., M. 
Bălănel 7’/2 p„ B. Menas și C. Un- 
gureanu 7 p., P. Storojevschi 6l/2 p, , 
C. Bozdoghină 6 p., L. Zetlin 5 p., 
T. Nicoară 3‘/2 p., Z. Nagy 3 p., V. 
Munteanu 2'/2 p., M. Stănculescu 
‘/2 p. (retras).

s Și în acest an asociația spor
tivă Constructorul organizează un 
concurs de compoziție șahistă do
tat cu „Cupa 30 Decembrie". Con
cursul este deschis pentru trei pro
be: probleme în 2 mutări, probleme 
în 3 mutări și studii de final. La 
acest concurs poate participa ori
ce șahist. Compozițiile vor fî al
cătuite pe orice temă, admițîndu-se

Finala campionatului de fall al R. P. R»
de fapt... o semifinalăa fost

Nici runda de sîmbătă, ca șj cele 
18 anterioare, nu a reușit să de
semneze pe campionul de șah al 
R.P.R. pe anul 1955. Trei jucă
tori, V. Cîocîltea, I. Bălanei și A. 
Gunsberger au încheiat la egalita
te întrecerea și își vor disputa mai 
departe titlul de campion al țării 
în cadrul unui meci turneu. Față 
de întreaga desfășurare a con
cursului, deznodămîntul acesta nu 
constituie o surpriză. Chiar și mai 
mulți jucători, nu numai trei, ar fi 
putut intra în acest meci turneu 
decisiv. De altfel, foarte bine a re
marcat un spectator sîmbătă seară 
spunînd că actuala finală nu a 
fost decît... o semifinală înaintea u- 
nei competiții decisive.

Trebuie subliniat că victoria ce
lor trei șahiști este totuși pe de
plin meritată. Ciocîltea și Bălanei, 
deși au trecut de mai multe ori prin 
momente grele în acest turneu au 
știut, mai bine decît alții, să se mo
bilizeze, să-și încordeze forțele și 
mai ales să joace bine în ultimele 
partide ale turneului. De altfel, a- 
tît Ciocîltea cît și Bălanei au reu
șit cele mai bune realizări ale lor 
la finișul campionatului. Ale
xandru Gunsberger, un real talent 
al șahului nostru, a fost avanta
jat de faptul că era „omul fără 
șansă". Abia în a doua jumătate 

turneului participanții și-au data
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Sportivii dinamoviști din
Pînă la începutul acestui an, 

consiliul sportiv regional Dinamo 
Timișoara nu putea fi considerat 
ca o organizație sportivă fruntașă. 
Din cauză că activiștii 
consiliu munceau 
fără să aibă un 
rezultatele erau 
slabe.

Iată însă că la 
1955, avînd noi 

acestui 
dezorganizat, 

plan de muncă, 
dintre cele mai

începutul anului 
activiști, acest 

consiliu sportiv regional a început 
să desfășoare o rodnică activitate, 
situîndu-se astăzi printre organele 
sportive de frunte ale re
giunii Timișoara. Astfel, la com-

cel mult două lucrări la fiecare 
probă din partea unui concurent. 
Lucrările (însoțite de soluții com
plete) se primesc pe adresa: Asoc. 
Sportivă Constructorul, str. Galom- 
firescu 3, București. Termenul 
mită pentru înscriere este 31 
cembrie 1955.

li* 
de-

Ioc■ La Rîmnicu Sărat a avut 
o frumoasă manifestație șahistă, în 
cadrul căreia maestrul sportului P. 
Seimeanu a dat un simultan la 50 
mese. După 5 ore de joc, maestrul 
Seimeanu a cîștigat 39 partide, a 
remizat 5, pierzînd restul de 6. Si
multanul a fost precedat de o con
ferință cu exemplificări la tabla 
de demonstrație.

■ Iubitorii de probleme de șah 
din Capitală se întrunesc în fie
care joi după-amiază în sala 
șah a colectivului sportiv Construc
torul M. C. din str. Ing. Anghel 
Saligny nr. 1,

de

seama 
atunci 
poată opri din ascensiunea sa, ro
dul unei munci perseverente și asi
due. Meciul turneu la care vom a- 
sista se anunță fără îndoială cel 
puțin Ia fel de pasionant ca șl fi
nala. Pentru simplul motiv că iau 
parte la el doi dintre cei mai în 
formă maeștri, Ciocîltea și Bălănel, 
și cel mai tînăr participant la fina
lă juniorul Gunsberger care de-a 
lungul a 19 runde a arătat în re
petate rînduri că poate juca de la 
egal la egal cu cei mai valoroși șa
hiști ai țării.

In acest scurt comentariu, nu 
vom face analiza campionatului, 
rezervîndu-ne, într-un viitor apro
piat, un spațiu corespunzător aces
tei probleme. Trebuie însă să ară
tăm că dacă din punct de vedere 
sportiv această finală s-a ridicat la 
un nivel superior sub aspectul lup
tei, din punct de vedere al reali
zărilor șahiste calitatea partidelor 
a fost slabă, deziluzionînd de mul
te ori pe numeroșii spectatori pre- 
zenți în sală. înșiși învingătorii au 
manifestat o mare inconstanță în 
comportarea lor la masa de joc, 
ca să nu mai vorbim de evoluția 
nesatisfăcătoare a dr. Troianescu. 
G. Alexandrescu, P. Voiculescu, P. 
Seimeanu etc. Este adevărat că 
dr. Troianescu a fost suferind în 
ultima parte a turneului.
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de forja Iui reală de joc, 
era prea tîrziu ca să-l

dar 
mai

regional Di- 
cu 450 la 
depășirea a

făcută în 
sportive ale 
anul acesta,

plexul G.M.A. angajamentele au 
fost nu numai îndeplinite ci și de
pășite. Spre exemplu, la capitolul 
G.M.A. gr. I angajamentul anual 
al consiliului sportiv '
namo a fost depășit 
sută, iar la gradul II 
fost cu 120 la sută.

Pentru mobilizarea 
cadrul Concursurilor 
tineretului organizate 
consiliul sportiv regional Dinamo 
a primit titlul de consiliu fruntaș 
pe regiune. De asemenea, cu oca
zia Dinamoviadei, regiunea Timi
șoara a cucerit în faza de zonă 
primul loc la fotbal, al doilea loc 
la atletism și oină și locul III la 
gimnastică. In finala acestei com
petiții de masă, Mihaiil Mihailevici 
a cîștigat proba de 400 m. plat, 
iar echiipa de ștafetă 8+4+2 + 100 
m. a consiliului sportiv regional 
Dinamo Timișoara a ocupat de a- 
semenea primul loc.

Printre sportivii fruntași ai 
cestui consiliu sportiv regional se 
numără și Francisc Balogh, care 
a cîștigat faza regională a triat- 
loniuiui popular, prelcum și Sofia 
Babescu, clasată pe locul al doi
lea în proba de săritură în lun
gime, la finala Dinamoviadei.

Dar consiliul sportiv regional 
Dir.amo Timișoara este fruntaș nu 
numai în activitatea sportivă de 
mase, ci și în aceea de performan
ță. Echipa feminină de bas
chet Dinamo Timișoara a avut 
o comportare dintre cele mai bune 
în cadrul turneului de calificare 
pentru categoria A, clasîndu-se pe 
locul al treilea la egalitate de 
puncte cu Metalul Gluj, formație 
care la anul va activa în catego
ria A.

O rodnică activitate în sportul 
de performanță are fi secția auto* 

a-

Fără îndoială că un campionat 
are specificul său de luptă carte 
influențează uneori realizarea șahi"* 
stă în forma sa pură. Rareori* 
se găsesc la tablă rezolvări da 
problemă sau studiu. Acest lucrtli 
este propriu numai șahului artistici 
Totuși, în actualul campionat au 
existat, exagerat de multe, gre
șelile de calcul, combinațiile in* 
cterecte, înfrîngerile rapide în ur
ma unor „gafe" evidente sau scă
pări elementare. Pretențiile iubife- 
tnrilor șahului față de maeștrii a* 
cestui joc sînt mereu crescînde, în 
raport cu dezvoltarea permanentă* 
a mișcării șahiste din țara noa* 
s+ă. De aceea, este justificată pre-: 
tenția ca șahiștii fruntași să-și rife- 
dice necontenit nivelul pregătirii,'. 
să-șj perfecționeze măiestria. Mul
te din partidele actualului cam
pionat trebuie să 
semnal de alarmă, 
diate profund atît 
mai ales partidele 
pionat, pentru a : 
concluzii practice, 
greșului șahului din țara noastră. !

Iată mai jos tabelul final al tur
neului, în care ordinea jucătorilor 
a fost alcătuită de 
bitri prin aplicarea 
neborn-Berger.

constituie un: 
Trebuie stu- 

realizările, cît. 
slabe din cam- 

se putea trage 
necesare pro*

comisia de ar- 
sistemului So-r

1

V. CHIOSE.

la Oradea,

de instate* 
secția ide 

a cîștigat

moto a consiliului sportiv regional 
Dinamo Timișoara, in cursul aces* 
tui an, niotqciclistul Iosif Wilma, 
care a cucerit titlul de campion re* 
publican de regularitate, a ocupat 
și focul trei în concursul republi
can de coastă. In faza regională a 
campionatului de motocros pe e- 
chipe, Dinamo Timișoara a ocupat 
primul loc la categoriile 125 cmc., 
250 cmc. și 350 cmc. Frumoase re
zultate au obținut motocicliștiîi de 
la Dinamo Timișoara și în c®n« 
cursurile organizate 
Deva și Reșița.

Temeinic îndrumată 
torul Eugen Gherman, 
tir Dinamo Timișoara _
titlul de campioană regională .pe 
echipe. De asemenea, tînăra Ta* 
tiana Schon a cîștigat campiona* 
tul regional la categoria junioag-e, 
iar după o lună de antrenament a 
obținut categoria a II-a de clasifi* 
care.

Printre cei mai buni sportivi di* 
namoviști din Timișoara se numă* 
ră și membrii secției de sporturi 
lautice care, în cadrul campiona* 
țiului asociației Dinamo, au ocupat 
lpcul al doilea după redutabila 
fltmație Dinamo București. In 
plus, la finala campionatului repu
blican, echipajul de caiac dublii 
(D. Lesenczi-N. Ardeleanu) a ocu
pat locul al doilea.

Nu putem încheia aceste scurte 
însemnări din activitatea consiliu
lui sportiv regional Dinamo Timi
șoara fără să amintim că rezulta
tele obținute de sportivii dinamo- 
viști din Timișoara ar fi și mai 
frumoase «iacă ei ar avea o bază 
sportivă.

/+ fa subredacția noastră



Elementele tinere au dominat finalele 
campionatului de haltere pe echipe

r Timp de șase ani, campionatul 
pe echipe ]a haltere a revenit re
prezentativelor asociațiilor Dinamo 
și C.C.A. (în primii trei ani, Dina
mo și în ultimii trei. CCA). -Iată 
însă că acest sfîrșit de an a adus 
pentru prima oară în fruntea clasa
mentului pe reprezentativa asocia
ției Flamura roșie. Victoria aces
tei echipe este, desigur, surprinză- 

dar pe deplin meritată. Toți 
componenții echipei au concurat 
cu multă voință și. bine îndrumați 
de antrenor, au știut să-și dozeze 
eforturile, să intre în concurs la 
greutăți corespunzătoare pregăti
rii lor. Firește, victoria a fost cu
cerită cu multe emoții: în ultimă 
instanță trebuind să decidă întâlni
rea directă dintre Lazăr Boroga 
(FI. roșie) și Atilia Vasarhely 

XCCA).
Din capul locului, trebuie să spu

nem că formula de desfășurare a 
întrecerilor a contribuit hotărîtor la 
Teușita competiției, determinînd o 
luptă continuă în cele două zile. 
Spre deosebire de alți ani, formula 
clasificării pe puncte și nu pe ki
lograme, a îndemnat asociațiile să 
prezinte echipe complete, iar pe a- 
cestea să lupte pentru locuri cît 
mai bune în clasament. Lupta în 
cadrul fiecărei categorii a fost ast
fel deosebit de strînsă și pe alo
curi „emoționantă**. Este interesant 
de arătat, totuși, că și un clasa
ment alcătuit pe baza totalizării 
kilogramelor obținute pe echipe ne 
arată că ordinea este aceeași. Și 
anume: 1. Flamura roșie: 2070 kg. 
2. CCA: 2047,5 kg. 3. Știința: 1992,5 
kg

Ceea ce trebuie să reținem, în 
primul rînd, ca deosebit de impor
tant este afluența mare a elemen
telor noi care au participat la acest 
concurs. Pentru prima oară au fost 
reprezentate asociațiile Minerul și 
Voința, iar majoritatea echipelor 
au avut în componența lor halte
rofili tineri.

Dintre elementele tinere, s-a re
marcat în special craioveanul La
zăr Boroga de la Flamura roșie, 
care a concurat în cadrul catego
riei semimijlocie. Acest tînăr, în 
vîrstă de numai 18 ani, s-a deta
șat dintre toți ceilalți concurenți 
prin stil, siguranță pe bară și calm. 
El are largi posibilități de progres, 
fiind — după părerea antrenorilor 
prezenți — „inamicul nr 1“ al ac
tualelor recorduri. Performanța sa 
din acest concurs (l-a întrecut pe 
A. Vasarhely!) este, pentru înce
put, foarte promițătoare. După pă
rerea noastră el a fost cel mai bun 
halterofil. O impresie bună au lă
sat și alții oarecum „ano
nimi** pînă acum. Este vorba de 
Isac Sterian și Tudor Enache de 
la Progresul care s-au evidențiat 
prin dîrzenia și voința cu care au 
concurat. Mențiune merită și Va- 
sile Rudan (CCA) care are calități 
'(forță și în special, voință) și poate 
obține rezultate cu mult superioare 
celor pe care le-a obținut.

Jucătorii cu burete pot obține rezultate 
peste valoarea lor reală

In ultimul timp, în lumea teni
sului de masă s-au purtat discuții 
aprinse în ceea ce privește folo
sirea paletei cu burete. Cu prilejul 
turneelor internaționale pe care 
îe-am făcut, am avut ocazia să cu
nosc îndeaproape avantajele și 
'dezavantajele utilizării paletelor 
acoperite cu burete.

Unaj dintre avantajele princi
pale ale jucătorului cu burete este 
acela pe care îl are în momentul 
punerii mingii în joc (serviciu). 

iPrin loviturile da serviciu, jucă
torul cu burete poate imprima 
mingii un efect foarte p.Jemic 
sau o viteză mare. După părerea 

:mea, folosirea buretelui dă jocului 
un ritm mai accelerat, cerînd tot
odată o mobilitate mai mare și 

■continuă mișcare celui care joacă 
contra buretelui. Din această cau- 
:ză, este necesară o pregătire fizi- 
<Că superioară pentru a putea face 
.față cu succes cerințelor jocului 
contra buretelui. Mingea venită din 
paleta cu burete „circulă" ou ma
re iuțeală, din care cauză distanța 
dintre jucători și masă trebuie să 

ifie mai mare, iar pentru ca eventua
lele stopuri, care sînt mai „moi", 
ca și lia paleta ou cauciuc obiș
nuit, să fie ajunse, sînt necesare 

■din partea jucătorilor mai multă

In progres s-au arătat, față de 
celelalte concursuri, N. Bălcăceanu 
Cornel Bucur, I. Oreste (Știința), 
V. Andronovici, Tiberiu Roman 
(CCA), Ștefan Orban (Dinamo) 
etc.

Nu putem fi însă mulțumiți de 
comportarea fruntașilor. Nici unul 
dintre aceștia nu s-a ridicat la va
loarea lui normală. Silviu Cazan 
a ridicat numai 397,5 kg., în timp 
ce la Festivalul de la Varșovia, 
deși era accidentat la picior, a ri
dicat 410 kg! Sub valoarea lor s-au 
comportat Birău (cu 10 kg. sub 
record), Ilie Ienciu (cu 12*5 kg. 
sub recordul său de la semimijlo
cie), Ilie Dancea (cu 10 kg. sub 
record), Gh. Ienciu (la 5 kg. de 
recordul său). Excepție face doar 
Octavian Gheorghiu, care a obținut 
cea mai bună performanță a sa: 
352,5 kg. la categoria semigrea. El 
a egalat recordul țării Ia împins și 
ar fi putut fără îndoială, să-l în
treacă, dacă intra — în loc de 120 
kg. — la 117,5 kg., greutate pe 
care o putea ridica.

Lipsurile arătate de fruntași con
firmă încă odată că în ultimul 
timp se organizează prea puține 
concursuri. Anul acesta au avut loc 
doar două competiții interne ofi
ciale. Or, două concursuri oficiale 
într-un an întreg sînt prea puține 
pentru verificarea posibilităților 
fruntașilor și chiar ale începători
lor. Ar fi util să se organizeze pe
riodic întreceri oficiale între echi
pele și halterofilii fruntași, între
ceri interorașe, întreceri pe cate
gorii etc.

In timpul concursului am stat de 
vorbă cu diverși antrenori. Bună
oară, antrenorii Zoltan Pecsi (Ora
șul Stalin) și A. Galamboș (Lu- 
peni) ne-au semnalat că în orașele 
lor, tinerii nu au condiții normale 
de antrenament, neavînd o sală co
respunzătoare. La Orașul Stalin di
rectorul școlii profesionale „Strun
gul", tov. Bara, a interzis antre
namentele colectivului Flamura ro
șie în sala de gimnastică a școlii, 
iar la Lupeni în unica sală pro
prie antrenamentelor, s-a organi
zat o expoziție. Astfel, cele două 
colective sînt în momentul de față 
în imposibilitate de a face antrena
mente.

Finalele au scos din nou în evi
dență slaba calitate a arbitrajelor. 
Nu a existat o unitate de vederi 
în acordarea deciziilor asupra reu
șitei sau nereușitei mișcărilor, iar 
cu excepția lui Lefter, ceilalți ar
bitri, Chirtop și Erdos, au fost u- 
neori prea îngăduitori. Multe co
menzi au fost date prea repede sau 
prea încet. Greșelile de felul acesta 
trebuie înlăturate. Va trebui să 
existe o unitate de vederi între ar
bitrii și mai multă exigență în a- 
cordarea deciziilor, ceea ce va con
tribui în mod cert la creșterea ni
velului performanțelor.

1. ȘEINESCU 
I. OCHSEMFELD

suplețe și mișcare continuă.
Avantajele paletei cu burete sînt 

folosite cel mai bine de jucătorii 
japonezi, iar dim Europa de Do- 
Imar, Szeppessi, Flisberg. Caf.ero. 
Incontestabil că atunci cînl pose
sorul paletei cu burete știa să 
„speculeze" la maximum avanta
jele acordate de burete, el poate 
obține rezultate frumoase, învin- 
gîr.d chiar adversari mai buni.

Cu toate acestea, eu susțin că 
întrebuințarea buretelui nu în
seamnă un meci cîștigat dinainte, 
numai pentru faptul căi... paleta 
este acoperită cu burete, așa cum 
cred unii jucători de la noi și de 
peste hotare. Jocul cel mai indi
cat contra buretelui este o apărare 
ciu mingi cît se poate de „tăiate**, 
iar la prima minge mai ridicată 
de ,,buretist“ trebuie trecut direct 
la atac, cu o lovitură foarte pu
ternică. Nu sînt recomandate min
gile liftate contra adversarului cu 
burete

Eu simt pentru interzicerea pa
letei cu burete, deoarece jucători 
cu mai puține posibilități tehnice 
pot înregistra rezultate peste va
loarea lor reală. In acest sens, 
exemple sînt Cafiero (Franța), 
Just (Alustria), Oesterhdm (Sue
dia), Somogy (R.P.U.) și alții.

MATEI GANTNER 
maestru al sportului

Echipa Dinamo București, campioană a țării la baschet masculin: rinidiul de sus: Gh. Constaniimde, 
Dan Niculescu, L. Kary, Al. Popescu (antrenorul echipei), Cr. Giurcu lescu, C. Cojocaru, M. Răducanu; 
rînd'ul de jos: Sorin Stroe, Em. Răducanu, L. Nagy, L. Niculescu, l. Lăzărescu. Foto: MAX BANUȘ.

Dinamo București, pentru a treia oară consecutiv 
campioană republicană la baschet masculin

Ne amintim că acum un an, cu 
prilejul prezentării echipei campi
oane a țării, scriam despre nece
sitatea rezolvării unor probleme 
ale echipei Dinamo București. Ne 
refeream, de pildă, la faptul că 
jucătorii erau nervoși, contractați, 
la începutul meciurilor, că forma
ția își baza acțiunile în atac nu
mai pe calitățile celor doi pivoți 
(Em. Răducanu și L. Nagy) și că 
lotul era foarte restrîns,. simțin- 
du-se în special nevoia unor jucă
tori cu precizie în aruncările de la 
semi-distanlă și distanță.

In întrecerile din cadrul campio
natului republican din acest an, 
Dinamo București a prezentat o 
formație care, trebuie să recunoa
ștem, asigura rezolvarea ce’or mai 
importante probleme ridicate de 
jocurile din anii trecuți. Dinamo 
București, din anul 1955 a fost cu 
adevărat o echipă, completă din 
toate punctele de vedere. De fapt, 
trebuie să precizăm că făcînd a- 
ceastă afirmație nu ne bazăm pe re
zultatele înregistrate. Și nu facern 
aceasta, pentru că, deși pe 
,,parcurs" a înregistrat unele re. 
zultate nefavorabile, linia generală 
a echipei a fost ascendentă, de la 
etapă la etapă. Era și normal ca 
începutul campionatului să nu fie 
prea strălucit, din cauza jucători
lor introduși în formaț'e și care 
în mod inerent, nu se puteau în
cadra imediat în jocul echipei. 
Chiar și returul a fost început 
slab, aceasta însă din cauză că 
echipa nu a avut o perioadă pre
gătitoare bine defin'tă. In genera1, 
însă, echipa prezenta simptome că 
va ,.merge" bine, iar acest lucru 
s-a evidențiat de la meci la meci. 
Cert este că după primele etape 
ale returului echipa a devenit o 
„mașinărie" bine pusă la punct și 
că rezultatul și comportarea din 
fiecare meci dădeau mai multă în
credere și garanție antrenorului și. 
bineînțeles, susținătorilor.

Concret, dinamoviștii au realizat 
o echipă compl.tă. Completarea 
formației cu Cojocaru, Kary și M. 
Răducanu a înlăturat, în sfîrșit. o 
veche problemă a echipei : lipsa 
elementelor cu precizie în aruncă
rile de la distanță și semidistănță. 
Totodată, prezența acestor ele
mente a creat un plus de dina
mism și a făcut ca jocul să fi“ 
mai puțin ,,mecanic", deci mai 
vioi, cu fantezie, mai agresiv și

Un bogat documentar fotbalistic
„AGENDA 1956 PRONOSPORT”

De cîteva zile, în vitrinele libră
riilor și ale agențiilor Pronosport 
din întreaga țară, a apărut „Agen
da 1956 Pronosport", editată în 
execelente condiții grafice de către 
I. S. Pronosport. Firește, cei ne- 
inițiați ar fi tentați să creadă. în 
primul moment, că este vorba doar 
de o agendă obișnuită, în care sînt 
publicate, pe lîr.gă nelipsitul, dar 
necesarul calendar, și cîteva mate
riale menite să justifice prezența 
cuvîntului... Pronosport.

I,n realitate, răsfoind ce'e.240 
pagini ale agendei, ei vor avea plă
cuta surpriză de a se găsi în fața 
unei adevărate arhive fotbailistice 

mai eficace. In același timp,-apăra
rea echipelor adverse fiind obli
gată să ,.iasă“ la toii jucătorii, li 
s-a creat și pivoților posibilitatea 
de a „lucra" mai puțin aglomerat, 
de a realiza acțiuni tactice mai 
variate, mări'ndu-și prin aceasta și 
eficacitatea

Paralel cu problemele de In- 
struire-antrenament. antrenorul e- 
clripei, Al. Popescu, a muncit pen
tru crearea unei omogenități sufle
tești, pentru întărirea spiritului de 
echipă, feușind acest lucru și rea- 
lizînd astfel un colectiv sudat, ca
pabil să lupte din toate puterile, 
cu toată dragostea, pentru un re
zultat favorabil, pentru o compor. 
tare frumoasă.

Cucerirea, pentru a treia oară, 
a titlului de cea mai bună echipă 
de baschet din țara noastră consti
tuie o frumoasă și meritată răs
plată pentru jucătorii dinamoviști, 
despre care putem spune că au 
ajuns să alcătuiască o formaț'e cu 
adevărat valoroasă. Bineînțeles 
însă, munca nu trebuie sa se o- 
prească aci. Jucătorii vor trebui să 
muncească mai departe, cu aceeași 
rîvnă pentru îmbunătățirea cor.-

Consfătuirea antrenorilor de rugbi
Vineri și sîmoăta a avut loc 

o consfătuire a antrenorilor echipe
lor sindicale de rugbi, organizată 
de secția Sport a C.C.S. In prima 
zi a consfătuirii a luat cuvintul 
din partea secției Sport a C.C.S. 
tov. M. Rob, care a analizat ra
poartele de activitate ale antreno
rilor de rugbi.

Scopul acestei consfătuiri a fost 
acela de a da posibilitatea tutu
ror antrenorilor din țară să în
vețe lucruri noi în ceea ce prive
ște elementele de tehnică și tac
tică, precum și prelucrarea calen
darului competițional intern și in
ternaționali din sezonul viitor. De a- 
semer.ea, s-a discutat și despre pers
pectivele activității rugbistice din 
anul 1956. Apoi, antrenorii V. Var- 
dela (Știința Galați), F Brăniștea- 
nu (Flacăra Ploești), I. Buzoianu 
(Progresul Sănătatea) și D. lone- 
scu (Constructorul T.S.P. Buc.-ju- 
niori) au ținut rapoarte de activi
tate în care s-au arătat metode din 
munca lor, precum și situația rug- 

în miniatură. în care au fost strm- 
se cu multa migală și în același 
timp cu mare ingeniozitate, o sumă 
de date foarte prețioase (informații, 
clasamente etc.) nu numai pentru 
jucătorii la Pronosport, ci pentru 
oricare dintre sutele de mii de iu
bitori ai sportului și — îjn spe
cial — ai fotbalului din țara noas
tră. Intr-adevăr, orice amator de 
fotbal poate găsi în „Agenda 1956 
Pronosport" o bogată și exactă 

documentare cu privire la marile 
competițircampionatul republican și 
Gupa R.P.R. din ultimii cinci ani, 
un tabel al tuturor jocurilor susți

tinuă a valorii, insistînd în specii 
asapra elementelor dovedite înc 
insuficient puse la punct în acei 
an. Astfel, vor trebui să-și îffl 
bunătățească procentajele în t 
runcările libere și din acțiune, vc 
trebui să-și perfecționeze proci' 
deele tehnice și să asigure contră 
atacurilor o mai multă promptitu 
dine și eficacitate. De asemeneă 
este necesară mărirea numâruhi, 
jucătorilor din prima formație, îi 
așa fel îneît să poată fi folosiți 
în orice moment, fără ca jocul sț 
sufere, 8—9 elemente.

Noi ne exprimăm speranța ci 
echipa Dinamo București va con; 
tiniua să se pregătească cu aceeași 
perseverență. în așa fel îneît valoarea 
jucătorilor să se remarce nu numai 
în meciurile cu formațiile din țar; 
noastră, ci și în întîknirile interna, 
ționale care sînt adevăratul exal 
men al valorii. De altfel, declarația 
antrenorului Al. Popescu exprima 
tocmai această dorință :

— ,.SÎnt mulțumit de comporta
rea echipei, dar nu voi precupeți 
nici un efort pentru a-i ridica ne
contenit valoarea".

D. STANCULESCll

respecuvelebl ului din
S-au prezentat apoi referatele:! 
„Combinații tactice din momenle 
fixe" de prof. N. Pădureanu, sus4 
ținut de antrenorul V. Vardela și 
„Lecția de antrenament" (prof. N. 
Stroe). Apoi antrenorul D. lonescu 
a prezentat o serie de metode de 
antrenament întrebuințat în munca 
de pregătire a echipei de juniori, 
Constructorul T.S.P.

Discuțiile purtate pe marginea 
acestor referate au avut darul să 
lămurească o serie de probleme de 
ordin tehnic și tactic, să comple
teze și să îmbunătățească cunoș
tințele participanților. Din păcate, 
nu toți antrenorii au înțeles să 
răspundă cu prezența lor la dez
baterea acestor probleme. Astfel, 
antrenorii Șt. Bîrsai (Prog.FB), 
Gh. Pîrcălăbescu (Loc. Gr. Roșie), 
C. Bran (Șt. Arad). A. Ștefănescu 
(FI. r. O. Stalin), Dan lonescu 
(Constr. O. Stalin), I. Amira 
(Constr. Constanța) au lipsit de la 
această consfătuire.

nute de echipele re ...re, entative ale 
țării noastre din 1922 pînă în 1956, 
normele de clasificare sportivă la 
fotbal, tabele sinoptice privind des
fășurarea tuturor campionatelor 
mondiale și a turneelor olimpice 
de fotbal reportaje, precum și lista 
maeștrilor emeriți și a maeștrilor 
sportului din R.P.R.

Jucătorii la Pronospoit nu sînt 
desigur nici ei uitați. Publicînd 
„Indexul Prono**, ca și Tabela de 
variante, Agenda 1956 Pronosport 
le oferă posibilitatea de a calcula o 
sumă de eventualități care să-i 
ducă la obținerea premiilor Pro- 
nospsrt.



DIN NOU O FINALĂ INTRE „A" Șl „B"!...
Din bogata activitate fotbalistică a acestui an a mai rămas de 

disputat doar un singur joc: finala Cupei R.P.R.-ediția 1955. Ca și 
în anul trecut, în ediția de acum s-au calificat două echipe de cate
gorie diferită: C.C.A. București — din categoria A — și Progresul 
Oradea — din categoria B. Deci, o luptă directă între A și B, ca 
și in anul trecut cînd s-au înfruntat Dinamo București și Metalul 
Reșița.

Cum se va încheia acest nou duel A—B ?
Răspunsul ni-l va da meciul programat duminică, tot pe Stadio

nul Republicii. Pînă atunci, echipele se vor pregăti atent și.... cu 
optimism.

Desigur că, prim prizma compor
tării și a fotbaMiui practicat diimi- 
niioă îm meciul ou Locomotiva, echi
pa C.C.A. se situează pe poziție 
de favorită a finalei.

Intr-adevăr, în semifinală, mili
tarii au fost intr-o dispoziție de joc 
num nu i-am mai văzut de multă 
vreme. In special, în a doua parte 
a jocului, ei au desfășurat o serie 
de acțiuni din care am reținut, în 
primul rînd, concepția sănătoasă, 
ofensivă, cu mișcare, schimb de lo
curi și viteză ta execuție, precum ș'i 
orientarea tactică cea mat potrivită 
în raiport cu situațiile de joc și, 
mai ales, ta raport cu slăbiciunile 
sezisate în echipa adversă. Prima 
calitate a echipei C.C.A., cu oare a 
reușit să stăptoească terenul, a fost 
acera că jucătorii au dat drumul 
la balon precis, repede și oportun, 
juctadu-1 direct și evitînd preluă
rile cu care ar fi pierdut timp in 
mod imiitil. Ei au aplicat ’principiul 
. să alerge mingea, nu omul". 
Jucătorii militari au putut să joa
ce astfel datorită unei coeziutii re
marcabile. Din acest punct de ve
dere, trebuie subliniat în mod spe
cial aiportuil celor dioi mijlocași. 
Bone și Onfeîe, care au „le.g.at“ 
permanent jocul., stabilind o legă
tură neîntreruptă între atac și apă
rare, și au ajutat efectiv atacul, 
fie prin miiragi utilizabile, fie prin 
participare efectivă și eficace în ac- 
țiunii’e defesive. Acestea au fost 
bine concepute și dirijate, trusă nu
mai în repriza a dioula cînd mili

tarii au sezisat momentul prielnic 
pentru a-și intensifica, presiunea, 
insistînid pe aripi, în special pe 
stingă, unde apărarea Locomotivei 
dădea semne vădite de slăbiciune. 
Așa se explică de ce meciul a fost 
jucat în șaipte minute (min. 53-60), 
cînd C.C.A. a înscris trei din cele 
patru goluri ale partidbi Deci, 
orientarea tactică justă a fost a 
doua calitate principală a echipei 
invingătoa re.

Locomotiva a făcut o primă re
priză acceptabilă, în general, deși 
linia de atac n-a avut suficientă 
legătură și claritate în acțiu’ni. E- 
chipa însă, .a luptat mult în aceas
tă parte a meciului și a reușit să 
mențină scorul alb. După pauză 
superioritatea echipei C.C.A. a fost 
atît de evidentă tocit, așa cum s-a 
comportat, Locomotiva nu putea 
rezista. In această repriză a ieșit 
și mai ta evidență slăbiciunea 
înaintării; și fără un atac care să 
păstreze cît de cît balonul, era nor
mal ca apărarea să termiine prin 
a ceda. Ceea ce s-.a și petrecut. E 
drept că prim dl gol a fost marcat 
dtatr-o greșeală elementară .Dar 
niu-i mai puțin adevărat că apăra
rea a comis și alte greșeli, care 
se puteau solda cu mai mult de 
patru goluri. In concluzie, un joc 
slab al Locomotivei, care poate fi 
atribuit unui sezon prea încărcat 
dar care — față de lipsurile arătate 
în compania unei echipe de cate
goria A — trebuie avut ta vedere 
pentru viitoarea activitate a echipei.

Un aspect din jocul C.C.A, — Locomotiva București: Zavoda l șutează pe lingă Vărzan I

EDIȚIA
Turneul final

Citeva declarații
După joc am stat de vorbă cu 

cițiva dintre antrenori și jucători, 
precum și cu arbitrul, C. Mitran. 
Iată ce ne-au declarat :

Șt. DOBAY, antrenor la C.C.A.: 
„Stat mulțumit că echipa noastră 
a respectat îndrumările date înainte 
de meci și a reuștt, astfel, să joa
ce un fotbal de calitate timp de 90 
de minute. Scorul nu este exagerat. 
Acum așteptăm cu nerăbdare fi
nala".

Fr. RONAY, antrenor la Locomo
tiva : „Echipa care a jucat mai bine 
a cîștiga pe merit. După primul gol

echini noastră ai fost demorali
zată".

C. MITRAN, arbitrul meciului: 
„Jucătorii au fost foarte dli sciipil inia ți 
și mii-aiu diat de foarte puține ori 
ocazia să intervin în joc. Cred că 
C.C.A. a făcut cel mai bun meci 
în acest sezon ; nu am văziut-o de 
mult timp jiucind așa de bine. Lo
comotiva mi s-a părut obosită".

N. TATARU (CCA): „Echipa 
noastră a jucat bine, ta special în 
repriza a doua, ctad a reușit să 
străpungă die multe ori apărarea 
Locomotivei prin atacuri în viteză"

ȘTIRI DIN
■ Toate terenurile de fotbal din 

categoria A și B vor fi reomolo- 
gate pînă la data de 1 martie 1956; 
în mod obligatoriu, aceste terenuri 
vor trebui să fie perfect nivelate 
și gazonate pînă la data de 1 iunie 
1956 — potrivit regulamentului 
campionatului republican. In caz 
contrar, comisia centrală nu va 
mai programa jocuri oficiale pe te
renurile neomologate și negazo- 
nate.

■ Joi 15 decembrie, ora 17,30, 
va avea loc în sala Auto CFR din 
Bd. Generalisimul Stalin, darea de 
seamă asupra activității fotbalului

FOTBAL
din orașul București pe anul 1955. 
La această importantă ședință sînt 
invitați delegații colectivelor spor
tive cu secții de fotbal, reprezen
tanții comisiilor raionale de fot
bal, antrenorii și arbitrii.

De asemenea, vor fi prezenți și 
jucătorii echipelor campioane ale 
celor patru serii ale campionatului 
orășenesc: „7 Noiembrie", 1PROFIL, 
ICAR și „Filimon Sirbu", precum 
și echipa de juniori Voința — cam
pioana orașului București.

Cu ocazia aceste) ședințe se va 
anunța și noua formulă a campio
natului orășenesc și raional pe 
anul 1956.

1955
Dinamo Bacău 
Progresul Buc. 
Dinamo Pitești 
C.C.A. Buc.

Loc. Pașcani 
Dinamo 6 Buc. 
Metalul C. T.
Loc. Tg. Mureș

Loc. București 
Locomotiva C-ța 
Dinamo Bîrlad 
Flac. Ploești

Metalul Huned. 
Minerul Petr.
Metalul 108 
FI. reșie Arad

Loc. Oradea 
Metalul B. Mare 
Prog. Oradea 
Loc. Timișoara

Met. Oțel. Roșu 
Știința Timiș. 
Flac. Cîmpina 
Dinamo

Flacăra 
Avîntui 
Loc. T. 
Dinamo

O. St.

Mediaș 
Reghin 
Severin 
Buc.

Fălt.Av intui 
Știința Cluj 
Dinamo Galați 
Progr. CPCS BUC.

}

}

}
}

}
}
}
}
}
}
}

}

Dlnamo Bacău 1-4

C.C.A. Buc.

Dinamo

Metalul

Locom.

Flacăra

6

C.T.

Buc.

PI.

Met. Huned.

FI. roșie Arad

Loc. Oradea

Progr. Oradea

Met. O. Roșu

Dinamo O. St.

Flacăra Med.

Dlnamo Buc.

Avînt. Fălt.

3-2

4-3

5-3

3-2

2-0

2-1

2-1

2-1

4-1

3-2

2-1

1-0

5-0

1-0

Progr. C.P.C.S. 4-1

• La Petroșani, s-au întîlnit du
minică echipele Minerul din loca
litate și Metalul Hunedoara, în- 
tr-un meci organizat în cinstea ce
lui de al Il-lea Congres al Parti
dului. Cele două echipe au prezen
tat formații în care au încercat o 
serie de elemente tinere de valoa
re. Victoria a revenit echipei din 
Petroșani la scorul de 9-1 (4-0).

• In București, tot duminică, 
s-au disputat două întreceri ami
cale, pe terenul Progresul CCS.

In prima s-au întîlnit echipa de 
categorie B Dinamo 6 și formația 
regională Flamura roșie Abatorul. 
Dinamoviștii au dominat în perma
nență, au inițiat cîteva acțiuni fru
moase, mareînd cinci goluri și ra- 
tînd alte numeroase ocazii favora
bile. FI. roșie Abatorul s-a prezen-

}

}

}

)

}

}

}

}

C.C.A. Buc.

Metalul C.T.

Loc. Buc.

FL roșie

Progr. Orad.

Dinamo O. St.

Dlnamo Buc.

Avînt. Fălt.

3-0

1-0

2-1

4-4

3-1

5-0

3-2

3-1

C.C.A. 5-2

C.C.A. 4-0

Loc. Buc.

Progr. Or.

Dinamo B.

JOCURI AMICALE
tat siab. Golurile au fost înscrise 
de Firică (3), Balogh și Marin, 
pentru Dinamo și Iliescu pentru 
El. roșie. Scor final: 5-1 (2-0).

• In al doilea meci au jucat 
Progresul București (din catego
ria B) și Avîntui Butoiul Bucu
rești. Cu trei zile înainte, Progre
sul București se deplasase la Foc
șani unde a întîlnit formația lo
cală Progresul (categoria B — se
ria III). Bucureștenii au cîșțigat

1-1

■

2—1

1-0

Progr. Or. S-l

acest joc, organizat în ci stea ce
lui de al II-lea Congres al Parti
dului, cu scorul de 2-1 (1-1), prin 
punctele marcate de Raab șî Chi
tic, respectiv Nicușor.

Duminică, Progresul a învins 
Avîntui Butoiul cu 7-5 (3-1), după 
un joc cu faze interesante. Au 
marcat: Văcaru (2), Nedelcu (3), 
Baboie și Horja, respectiv Wein
stein, Marcu (2). Ilie și Doislan- 
der.

0 întîlnire de slab nivel tehnic...

Amănunte despre concursul Prono
sport nr 50 (etapa din 18 dec. 1955).
I. C.C.A. BUC. — PROGRESUL. ORA

DEA (FINALA CUPEI R.P.R.)
La Oradea, Progresul din locali

tate, întîlnind în prima semifinală 
echipa bucureșteană Dinamo Bucu
rești a reușit excelenta performanță 
de a învinge pe campionii R.P.R. cu 
2-1.

In cea de a doua semifinală C.C.A. 
București a întrecut Locomotiva 
București cu categoricul scor de 4-0. 
Reintrarea lui Vaczi în formația Pro
gresului pentru această întîlnire 
nefiind confirmată și ca atare șan
sele de a cuceri Cupa R.P.R. sînt 
foarte reduse, părerea noastră este că 
față de forma bună arătată de mili
tari trofeul va reveni echipei C.C.A. 
București.
II. RECOLTA M.A.S. — DINAMO 6 
BUCUREȘTI (HANDBAL MASC. —

SALA)
In primele jocuri oficiale, Recolta 

M.A.S. a fost învinsă de Locomotiva 
Gara de Nord cu 19-12 în timp ce 
Dinamo 6 a întrecut pe Dinamo O- 
bor cu 29-19.
III. VOJVODINA NOVI SAD — 

SPARTAK SUBOTIȚA (camp.
Iugoslav)

Voj'vodina Novi Sad — Partizan Bel
grad 1-2 (acasă)

Vojvodina Novi Sad — Hajduk Split 
6-1 (deplasare)

Spartak Subotița — Velej IWostar 1-2 
(deplasare)

Spartak Subotița — Beogradsky Bel
grad 0-3 (acasă).

TV. RADNICIKI BELGRAD — 
STEAUA ROȘIE BELGRAD (camp.

Iugoslav)
Radniciki Belgrad — Zelezniciar Sa

rajevo 3-1 (acasă)

Q’onosport
Radniciki Belgrad — Dinamo Zagreb 

2-1 (deplasare)
Steaua Roșie Belgrad — Dinamo Za

greb 2-2 (deplasare)
Steaua Roșie Belgrad — Zagreb Za

greb 2-1 (acasă).
V. SARAJEVO — PARTIZAN BEL

GRAD (camp. Iugoslav)
Sarajevo — Zagreb 3-1 (acasă)
Sarajevo — Buducnost Titograd 1-1 

(deplasare)
Partisan Belgrad — Vojvodina Novi 

Sad 2-1 (deplasare)
Partizan Belgrad — Proleter Osiek 

8-1 (acasă).
VI VELEJ MOSTAR — DINAMO 

ZAGREB (camp. Iugoslav)
Velej Mostar — Spartak Subotița 2-1 

(acasă)
Velej Mostar — Zelezniciar Sarajevo 

0-2 (deplasare)
Dinamo Zagreb — Steaua roșie Bel

grad 2-2 (acasă)
Dinamo Zagreb — Radniciki Bel

grad 1-2 ’(acasă).
VII. PROLETER OSIEK — HAJDUK 

SPLIT (camp. Iugoslav)
Proleter Osiek — Buducnost Titograd 

1-0 (acasă)
Proleter Osiek — Partizan Belgrad 

1—8 (deplasare).
Hajduk Split — Beogradski Belgrad 

0-2 (deplasare)
Hajduk Split — Vojvodina Novi Sad 

1-6 (acasă).

VIII. ZAGREB ZAGREB — BUDUC
NOST TITOGRAD (camp. Iugoslav) 
Zagreb — Sarajevo 1-3 (deplasare) 
Zagreb — Steaua roșie Belgrad 1-2

(deplasare)
Buducnost Titograd — Proleter Osiek 

0-1 (deplasare)
Buducnost Titograd — Sarajevo 1-1 

(acasă).
IX. LYON — REIMS (camp. Franței) 
Lyon — Sochaux 2-0 (deplasare) 
Lyon — Touluose 2-2 (acasă’) 
Reims — Troyes 2-1 (acasă) 
Reims — Metz 1-1 (deplasare).
X. SEDAN — MARSEILLE (camp.

Franței)
Sedan — Lens 0-4 (deplasare)
Sedan — Racing Ciub Paris 3-0 (a- 

casă)
M'arseille — Nimes 2-0 (acasă) 
Marseille — Lille 3-0 (deplasare).

XI. LILLE — NANCY (camp. 
Franței)

Lille — Toulouse 2-4 (deplasare) 
Lille — Marseille 0-3 (acasă) 
Nancy — Strasbourg 3-1 (acasă) 
Nancy — Nice 0-3 (deplasare).

XII. STRASBOURG — MONACO 
(cam. Franței)

Strasbourg — Nancy 1-3 (deplasare) 
Strasbourg — Sochaux 1-0 (acasă) 
Monaco — Metz 4-0 (acasă)
Monaco — Bordeaux 2-1 (deplasare). 
REZULTATELE ECHIPELOR STRĂ
INE SINT DATE PE ULTIMELE 
DOUA ETAPE.

★
In urma trierii celor 400.000 buletine 

depuse la concursul PRONOSPORT 
nr. 49 din 11 decembrie a.c. au fost 
găsite: 2 buletine cu 12 rezultate 
exacte, 26 buletine cu 11 rezultate 
exacte și 232 buletine cu 10 rezultate 
exacte. Omologarea concursului are 
loc azi după amiază.

Așa cum am scris și luni, reu
niunea din sala Giulești s-a situat 
la un nivel foarte slab. Majorita
tea boxerilor s-au întrecut în lovi
turi nereglementare, au făcut ob
strucții, au boxat confuz, făcînd 
un prost serviciu acestei discipline 
sportive. Ceea ce e mai grav, însă, 
este faptul că tocmai pugiliștii 
fruntași (C. Dumitrescu, E. Măr
gărit, Luca Romano, Petre Zaha- 
ria) de la care se aștepta o com
portare superioară, s-au angrenat 
în această „horă" a mediocrității, 
luptînd fără orizont, lovind de mul
te ori în gol, și — în cazul lui 
P. Zaharia — cunoscînd momente 
de grea dificultate în fața unor 
boxeri tineri și neexperimen<tăți.

Au figurat în program cîțiva 
boxeri, care, după părerea noastră, 
nu sînt capabili să apere într-un 
mod corespunzător culorile unei 
echipe. E vorba de I. Manea, M. 
Spătaru și — mai ales — C. Stă- 
nescu. Efectivele sărace ale aso
ciațiilor, lipsa unei munci organi
zate de promovare a adevăratelor 
valori, duc la această situație tris
tă: boxeri lipsiți de unele din cele 
mai elementare noțiuni, sînt puși 
să figureze într-o întîlnire cu ca
racter republican. Lipsa de antre
namente s-a făcut simțită și la ti
nerii M. Farkaș, M. Biedl și O. 
Cioloca. Farkaș, de pildă, s-a miș

cat greoi, n-a mai utilizat cu ace
eași promptitudine ca în meciul cu 
Mîndreanu, „pistonul" de stînga, 
iar M. Biedl, intimidat de reputa
ția lui C. Dumitrescu, a ales calea 
„retragerii generale", fără a căuta 
să întreprindă acțiuni contraofen
sive. O. Cioloca, rudimentar, dar 
curajos. In ultima repriză a meciu
lui cu încercatul P. Zaharia, deși 
în dificultate la un moment dat, 
Cioloca și-a adunat toate puterile, 
pornind un asalt de a cărui inten
sitate, Zaharia și-a putut da seama 
pe deplin...

Nu trebuie să trecem cu vederea 
nici organizarea. Asociația Loco
motiva n-a rezolvat cum trebuie 
această sarcină. Corzile ringului 
au cedat la prima „presiune" mai 
serioasă, iar stația de amplificare 
a funcționat cu intermitențe. Arbi
trajul (C. lorgulescu, B. Robert, 
I. Constantinescu) a funcționat 
slab. Două decizii eronate înseam
nă mult, cu atît mai mult £\? cît 
ele au defavorizat aceeași echipă 
(Progresul + FI. roșie). P. Mihelfi 
n-a intervenit cu autoritate în Me
ciul Ghiță-Bătrînu, dovedindu-se 
depășit de „miza” acestei întîlnjrî.

G. MIHALACHE



Pe marg’wa strălucitelor performante 
ale scrimerîior sovietici

Intre 20-23 și între 26-29 no
iembrie, la Moscova și Leningrad, 
au avut loc două concursuri in
ternationals de scrimă cu partici
parea celor mai buni trăgători din 
lume. Campionii Italiei, Ungariei, 
Franței, Cehoslovaciei și Uniunii 
Sovietice, angrenați într-o luptă 
susținută pentru victoria finală, au 
demonstrat o tehnică și o tactică 
desăvîrșită, iar pregătirea lor mo
rală și de voință a fost de-a 
dreptul excepțională.

înainte de fiecare concurs, par- 
ticipanții, tehnicienii și toți cei 
prezepți în jurul concurenților, se 
întreceau în a pronostica clasa
mentele diverselor probe. Ita
lienii și francezii, deși apreciau 
saltul valoric realizat în ultimii 
ani de trăgătorii sovietici, se con
siderau totuși, fată de reputația 
lor mondială, principalii favorițl, 
alături de trăgătorii maghiari. 
Rezultatele celor două concursuri 
au dovedit însă că optimismul lor 
a fost în mare parte exagerat. Scri- 
merii Uniunii Sovietice au dominat 
aceste concursuri și au realizat 
victorii care au uimit pe 
toți tehnicienii, mai cu seamă pe 
cei din apusul Europei- In toate 
probele, trăgătorii gazde au ocu
pat prii, loc sau s-au clasat prin
tre fruntași, întin ..nd o sumedenie 
dintre vestiții „artiști" în mînui- 
rea săbiei sau floretei. Dar indi
ferent de rezultate, concursurile 
de la Moscova și Leningrad au 
avut darul să arate că între scri- 
merii sovietici participant la O- 
limpiada din 1952 și cei de as
tăzi este o mare diferență de va
loare

SCRIMERI! SOVIETICI NU AU 
SECRETE...

...și de acest lucru s-au convins 
toți concurenții străini, care au 
stat de vorbă cu reprezentanții 
scrimei din U.R.SS. Eu și antre
norul Pelegrini, care am asistat 
la concursul de la Leningrad, am 
discutat cu mulți dintre specialiștii 
scrimei sovietice, interesîndu-ne de 
metodele organizatorice și de sis
temele de muncă ale antrenorilor 
și trăgătorilor. Profesorii Arca- 
diev, Bulocico, Ponomarev, An- 
dreevschi, președintele Comisiei 
Centrale de scrimă, Popov, an
trenorul de stat Galinițki, și alții, 
ne-au răspuns cu bunăvoință la 
toate întrebările, dovedind o de
plină unitate de vederi. Voi reda 
în continuare cîteva din intere
santele răspunsuri pe care le-am 
primit:

ÎNTREBARE: Care sînt perspec- 
tivele scrimei din U.R.S.S.?

RĂSPUNS: „Sîntem în plină 
„ofensivă", insdstînd pe dezvolta
rea cantitativă și calitativă a 
scrimei. In prezent avem 25.000 
de scrimeri, dintre care 6 000 sînt 
femei. Dacă la Olimpiada de la 
Helsinki am urmărit numai să 
cunoaștem care este nivelul seri- 
merilor noștri fată de cel al tră- 
gă tarilor din celelalte țări, la 
Olimpiada de la Melbourne vrem 
să ne dovedim adevărata valoare, 
întrecînd chiar țări cu cea mai 
veche tradiție în această discipli
nă sportivă. Pentru a ajunge la 
nivelul mulțumitor la care ne 
aflăm acum, am făcut un prețios 
schimb de experiență cu scrimerii 
maghiari în 1952 — cînd am 
constatat că stăm foarte slab cu 
tehnica și tactica — iar în 1953- 
1955 am avut tntîilmiri amicale cu 
Ungaria, Polonia, d>n nou Unga
ria, Cehoslovacia, și am participat 
Ia întrecerile din cadrul Festivalu
lui de la Varșovia și la Campio
natele Mondiale din acest aa 
Ultimele concursuri ne-au arătat 
că sîntem pe drumul oel bun. In 
tot acest timp, am organizat nu
meroase întreceri pe plan intern, 
iar în 1956 vom avea un total de 
30 de concursuri interne și inter
naționale".

ÎNTREBARE: Care sînt princi
piile care stau la baza dezvoltării 
scrimei Dvs.?

RĂSPUNS: „1) Dezvoltarea
scrimei în masă; 2) Creșterea ca
drelor tinere; 3) Asigurarea unei 
perfecte condiții fizice; 4) Per
fecționarea tehnicii individuale".

ÎNTREBARE: Pentru a face 
scrimă de masă sînt necesare can
tități imense de materiale și un 
număr mare de antrenori. Cum 
sînf rezolvate aceste probleme ?

RĂSPUNS; „Materialele simple 
și chiar cele electrice nu mai 

formează o problemă, pentru că 
totul este fabricat la noi și în 
cantități corespunzătoare. In pri
vința antrenorilor avem încă 
greutăți, pe care, însă, încercăm 
să le rezolvăm astfel: orice an
trenor are obligația să crească pe 
lîngă el cel puțin un nou antre
nor, care, plecat într-un oraș fără 
secție de scrimă, să poată înființa 
o asemenea secție. De asemenea, 
mai sînt folosiți ca antrenori de 
scrimă și absolvenții Institutelor 
de cultură fizică cu această spe
cializare".

ÎNTREBARE ; Cum se pot crește 
cadre tinere într-un colectiv unde 
există un singur antrenor pentru 
un foarte mare număr de trăgă
tori fruntași?

RĂSPUNS: De exemplu, antre
norul Manaenco (Dinamo Mosco
va), oare are în secția sa majo
ritatea trăgătorilor din lotul URSS, 
conduce totuși aproape 100 de în
cepători. El dă lecții maeștrilor și 
trăgătorilor de categoria I, iar 
aceștia, dim proprie inițiativă, pre
dau lecții celorlalți scrimeri. Dacă 
unul dintre tineri se afirmă, Ma
naenco îl include imediat în grupa 
sa de lucru".

ÎNTREBARE? Cum este asigu
rată perfecta pregătire fizică ?

RĂSPUNS: „Pentru maeștrii și 
sportivii din categoria I avem 
norme de control la exerciții atle
tice specifice scrimei (alergare 30 
m., sărituri în lungime fără elan, 
triplu-salt) și la exerciții de In- 
demînare executate la perete, cu 
parteneri, etc. Cu ocazia celor 5 
concursuri de verificare ale lotu
lui, organizate înaintea marilor în
treceri, urmărim și stadiul de în
deplinire al acestor norme. Pentru 
scrimerii de categorii inferioare 
pregătirea constă în trecerea nor
melor G.T.O. gradul I și II. Antre
norii sînt răspunzători de atinge
rea acestor norme, în carnietele 
lor existînd evidența precisă a în
deplinirii lor, a concursurilor la 
care au participat scrimerii, a 
rezultatelor obținute, precum și un 
grafic de antrenament în care se 
reflectă progresul, stagnarea sau 
regresul fiecărui membru a( sec
ției".

ÎNTREBARE: Cum realizați per
fecționarea tehnicii individuale ?

Tînărul Kolesnikov (Uniunea Sovietică) l-a învins pe fostul campion 
mondial, Eduardo Mangiarotti (Italia). In fotografie: vestitul flore- 
tist italian (stingă) felicită cu căi dură pe valorosul său învingător.

ACTIVITATEA LA HANDBAL REDUS
Așteptate cu mult interes, pri

mele meciuri de handbal redus au 
atras mii de spectatori în tribu
nele sălilor din București, Timi
șoara, Orașul Stalin, etc. Nu este 
nimic exagerat dacă afirmăm că 
handbalul redus și-a cîștigat un 
loc de frunte în rîndul celorlalte 
sporturi, fiind mult apreciat de 
spectatori și chiar de sportivi, din
tre care unii, deși fruntași în alte 
ramuri (baschet și atletism), au fost 
cîștigați de frumusețea, rapidita
tea și spectaculozitatea handbalu
lui „mic".

■ In general, însă, formațiile 
s-au prezentat slab pregătite. La 
București și Timișoara, de exem
pli!, bună parte din echipele care 
au evoluat duminică după-amiază 
au manifestat serioase lipsuri, mai 
ales, în pregătirea fizică. Și dacă 
în ceea ce privește tehnica indi
viduală — foarte pretențioasă în 
acest sport — sau tactica, nu pu
tem avea pretenții prea mari, fiind
că ne aflăm abia la... primii pași, 
în schimb apare foarte puțin scu
zabilă lip^ pregătirii fizice. Mă-

RASPUNS: „Aplicăm cu stric
tețe principiul specializării la o 
singură armă pentru toți trăgăto
rii care au ajuns la categoria I. 
Nerespectarea acestui principiu a- 
duce sancționarea și a antrenoru
lui și a trăgătorului. Excepție 
face deocamdată spada, unde nu 
avem încă o clasă pură de spa
dasini. Existînd o asemănare re
lativă între floretă și spadă, per
mitem, pe moment, floretiștilor să 
lucreze și la spadă și invers".

ÎNTREBARE: Cite antrenamente 
fac scrimerii pe săptătnînă ?

RĂSPUNS : „Maeștrii și cei de 
categoria I fac 4 antrenamente 
săptămînale a cîte trei ore (dintre 
care 30-40 minute sînt rezervate 
pentru lecția cu antrenorul), iar 
ceilalți fac de trei ori, tot cîte 3 
ore. La antrenament nu se întîr- 
zie, nu se pleacă mai de vreme, 
nu se pierde inutil nici un mo
ment".

ÎNTREBARE: Cît timp este
pregătit un începător pînă la pri
mul său asalt?

RĂSPUNS : „4-5 luni de muncă 
intensă, apoi face asalturi de sală 
și după 6 luni, tînărul este înca
drat în concursuri unde nu se ur
mărește rezultatul, ci ținuta și 
perfecțiunea tehnicii".

ÎNTREBARE: Se poate vorbi de
spre o școală de scrimă sovietică?

RĂSPUNS: „Nu avem încă o 
școală proprie nouă, dar tindem 
spre realizarea ei. Deocamdată, la 
floretă, ne ghidăm după sistemul 
franco-italian, iar la sabie după 
cel maghiar, bineînțeles, aplicîn- 
du-le la specificul și condițiile 
noastre. La spadă încă nu ne-am 
decis-"

Specialiștii scrimei sovietice 
ne-au furnizat și alte multe amă
nunte, dar consider că cele enume
rate mai sus sînf suficiente pen
tru a ilustra soliditatea temeliei 
Pe care acești tehnicieni constru
iesc viitoarea supremație sovietică 
în scrimă. Principiile și metodele 
lor de muncă, care n-au fost nici- 
cînd „secrete", cred că sînt bine 
venite și pentru noi, aplicarea lor 
detarminînd alegerea unei căi rea
le de progres 

RUXANDRA IONESCU 
antrenor

car aci lucrurile puteau să aibă un 
aspect ceva maii pozitiv I

■ La Orașul Stialin, sala Trac
torul a fost plină duminică după- 
amiază cu prilejul inaugurării se
zonului de handbal redus. înainte 
de a ne comunica rezultatele înre
gistrate, corespondentul nostru re
gional a ținut să ne precizeze că 
acest sport a devenit foarte popular 
în rîndurile tineretului. Rezultate: 
feminin cat. I: Progresul Orașul 
Stalin-Avîntul Codlea 13-2 (7-0); 
cat. a Il-a: Flamura roșie Orașul 
Stalin—Voința Orașul Stalin 4—8 
(3-5); Metalul Săcele-Metalul Ora- 
șuJl Stalin 7-8 (3-4) ; masculin cat. 
I: Dinamo Orașul Stalin-Flacăra 
Codlea 31-18 (15-9); Voința Sibiu- 
Metalul Săcele 20-19 '(10-9) — a 
tost cel mai echilibrat joc; Re
colta I. Hălchiu — reprezentativa 
orașului Făgăraș 17-27 (11-12);
Cat. a Il-a: Progresul Orașul Sta
lin-Dinamo Orașul Stalin II 23-13 
(7-3); Șc. Teh. de antrenori Ora
șul Staiin-Recolta II Hălcliiu 16-22 
(11-Wh

■ Subredacția noastră din Tg.

Sezonul atletic al anului 1955 (V)

0 frumoasă creștere a valorii medii 
a rezultatelor la 400 m. plat

Publicăm astăzi rezultatele în
registrate în cursul anului 1955, 
în cea mai lungă cursă de viteză: 
proba de 400 m. plat. Dintru în
ceput trebuie remarcat faptul că 
rezultatele primilor patru clasați 
sînt cele mai bune înregistrate de 
ei vreodată și că ele au o valoare 
destul de bună, în special, rezulta
tele marcate de Savel și de Sudri- 
gean. Pentru prima oară figurează, 
pe un loc destul de bun Lothar 
Marks, care a hotărît însfîrșit să-ș.i 
dedice cea mai mare parte a pre
gătirilor sale acestei probe.

Iată lista rezultatelor celor mai 
buni 33 atleți ai țării pe această 
distanță.
48.1 I. Savel (D) Buc. 7.5.
48.4 T. Sudrigean (S) Oslo 25,7. 
49,0 S. Mihaly (D) Ploești 21,5.
49.4 I. Boitoș (R) Cluj 16.7. 
50,0 V. Grobei (R) Ploești 21.5. 
50,0. L. Marks (L) Buc: 22.X.
50.3 I. Karandi (P) Sofia 11.7.
50.4 Palade-Ursu (S) Cluj 14.5. 
50,9 Z. Vamos (S) Cluj 28-8.
51.2 A. Dumitrache (D) Buc. 2.7.
51.3 T. Olteanu (M.) Or. Stalin 27.8.;
51.5 E. Danciu (S) Buc. 20.6.; B. Ra-

dulian (R) Ploești 18.9.;
51.6 C. Constantinescu (D) Cluj 28.8.;

Șt Pop (S) Timiș. 22.10.; 
M. Ursac (L) Buc. 12.11.;

51.7 I. Cardașev (C) Iași 14.5.; G. Za-
noni (M) Or. Stalin 27.8.;

52,0 I. Ehedi (D) Buc. 25.6.;
52.1 M. Petrescu (L) Buc. 20.6.;
52.2 A. Georgescu (L) Buc! 27.3.; P.

Popescu (CCA) Buc. 22.10.;
52.3 D. Lepădata (Fi. r.) Buc. 7.5.;

E. Constantinescu (D) Buc. 
20.6.;

52.4 G. Simionescu (M) Or. Stalin
27.8.; N. Bercaru (L) Buc. 
12.11.;

52.5 F. Kovacs (V) Buc. 28.5.;
52.6 N. Manolescu (P) Timiș. 22.10.;
52.7 D. Bîrdău (D) Buc. 27.3.; V. Clncă

— .... ........ . ----------------- —

Pregătiri pentru sezonul de hochei pe gheață
In regiunile mai friguroase ale 

țării, jucătorii de hochei pe gheață 
se pregătesc cu asiduitate pentru 
apropiata începere a activității ofi
ciale în această spectaculoasă dis
ciplină sportivă. Așa cum am mai 
anunțat ,în întrecerile campionatu
lui republican pe 1956, întreceri 
care vor începe peste aproximativ 
trei săptămîni, vor fi angrenate îin 
lupta pentru titlul de echipă cam
pioană cele mai bune opt forma
ții ale noastre, încadrate în cam
pionatul categoriei A.

Zilele trecute. Biroul Comisiei 
centrale de hochei și patinaj a pro
cedat la stabilirea celor două serii 
ale categoriei A, conform principii
lor prevăzute de regulamentul 
competiției. Iată cum se prezintă 
cele două serii ale categoriei A:

Seria I: Casa Centrală a Arma
tei .Voința București, Dinamo Tg. 
Mureș, Metalul Steagul roșu Ora
șul Stalin .

Seria II: Avîntul Miercurea Ciuc. 
Progresul Gheorghieni, Flamura 
roșie Sighișoara, Știința Cluj.

Se știe că în cadrul fiecărei se
rii se vor desfășura jocuri sistem 
turneu, numai fur, după care, pri
mii doi clasați în fiecare serie se 
vor întrece între ei într-un turneu 
final tur-retur. Echipele care în 
seriile anunțate mai sus vor ocu
pa locurile 3-4 se vor întîlni în
tre ele într-un turneu care va de
semna locurile 5-8 în campionat.

Ca în toți anii, și în acest înce
put de sezon o parte din echipele 

fruntașe au început să se adune

Mureș nc-a relatat că prima eta
pă a Cupei de iarnă la handbal 
redus a prilejuit o serie de con
statări neplăcute. Lăsînd la o parte 
faptul că majoritatea echipelor s-au 
prezentat slab pregătite, în plus 
organizatorii — comisia regională 
de handbal — nu s-au preocupat 
de loc ca desfășurarea primelor par
tide să poată fi un bun mijloc de 
propagandă pentru handbalul re- 
dus. Astfel, meciurile au început 
cu întîrziere, fie din vina echipe
lor (Avîntul Reghin) fie din vina 
unor arbitri (Adalbert Ritz).

De asemenea, este de semnalat 
faptul că nu s-a făcut nici un fel 
de popularizare acestei competiții.

Rezultatele înregistrate sînf ur
mătoarele: masculin cat. I: Dina
mo Tg. Mureș-Avîntul Reghin 34-1 
(16-0); Școala medie „Iosif Ran- 
gheț“-Constructorul 18-4 (12-2);
Progresul I.M.F.-Știința Tg. Mureș 
22-15 (10-8). Ultimul dintre aceste 
trei jocuri a fost cel mai echilibrat 
și a putut să dea spectatorilor o 
imagine despre frumusețea și spec
taculozitatea handbalului redus.

(D) Buc. 15.18.;
52.8 G. Tudorie (S) Buzău 31.7.; G

Stânei (L) Buc. 27.8.; D. Fă 
gădău (S) Buc. 13.10.

In 1955 performanțe de 49,0 sec 
șl mai bine au fost obținute de 11 
ori, dar numai de către trei atlețli 
Ilie Savel (de 11 ori), Traian Su< 
drigean (de 5 ori) și Ștefan Mi- 
haly (odată). Iată lista acestoi 
performanțe:

48.1 (1) I. SAVEL BUC. 7.5.
48.2 (2) I. Savel BUC. 21.8.
48.2 (1) I. Savel Viena 4.9.
48.3 (2) I. Savel Oslo 25.7.
48.3 (1) I. Savel Cluj 11.9.
48.4 (1) I. Savel Varșovia 13.6.

48,4 (3) T. SUDRIGEAN Oslo 25,7.
48.8 (2) T. Sudrigean Varșovia 16.6.

48,8 (1) I. Savel Buc. 2.7.
48.8 (1) I. Savel Buc. 23.10.
48.9 (2) T. Sudrigean Buc. 7.5.
48,9 (2) I. Sudrigean Varșovia 2.8. 
49,0 (1) S. MIHALY Ploești 21.5. 
49.0 (1) I. Save! Buc. 28.5.
49,0 O) I. Savel Buc. 11.6
49,0 (3) I. Savel Dresda 9.10. 
49,0 (1) T. Sudrigean Buc. 12.11.

Iată acum cîteva cifre compara
tive:

l-a 5-a 10-a 25-a 50-a

MEDIA 5 MEDIA 10

1953 48,6 50,3 50,7 52,9 —
1954 48,4 50,3 51,2 53,1 —
1955 48,1 50,0 51,2 52,4 53,6

1953
1954
1955

49,74
49,44
48,90

50,12
50,14
49,44

19551953 1954

48,9 SOC. 1 1 2
49,9 sec. 2 3 4
51,9 sec. 16 12 18
53,0 sec. 25 23 35

la Miercurea Ciuc, localitate unde 
există, de obicei, o temperatură 
mai scăzută, astfel că patinatorii 
și jucătorii de hochei au la dispo
ziție gheața atît de mult rîvnită de 
sportivii din alte regiuni.

In prezent se găsesc aici echi
pele Voința București, Metalul 
Steagul roșu Orașul Stalin, Știin
ța Cluj și — bineînțeles — echi
pele locale Avîntul și Progresul. 
Cei 60-70 de jucători ai acestor 
formații au actualmente la dispo
ziție două patinoare amenajate 
(Avîntul și Progresul) și un pati
noar natural, pe un iac din mar
ginea orașului.

Programul de utilizare a pati
noarelor este astfel întocmit îneît 
echipele să-și poată desfășura pre
gătirile în cele mai bune condi- 
țiuni. De pildă .echipa Metalul O- 
rașul Stalin se antrenează pe pa
tinoarul Progresul. Echipa este con
dusă de antrenorul Paul Anastasiu 
și cuprindepun lot de 16 jucători, 
printre care Racoviță, Stănculescu, 
Szabo, Preda, Sîngeorzan, Con
stantin, Tiron, Pascu. Metalurgiștii 
își pun multe speranțe în tînărul 
Țiriac, un jucător de talent.

In Iotul echipei Știința Cluj se 
găsesc nume noi: Belazi, Diber- 
nado, Rovaci Carol, Kozan Gavri
la, care se pregătesc alături de 
Sprencz I., Tomor, Czaka II, To'rok 
II, Dr. Deneș, etc.

Sportivii de la Voința se antre
nează mai mult pe lac și — la fel 
ca și jucătorii celorlalte echipe — 
pun accentul, în această perioadă, 
mai mult pe patinaj.

In curînd, la Miercurea Ciuc, se 
va disputa prima competiție a se
zonului. Este vorba de o competiție 
pentru echipele de tineret din ra
ionul respectiv. Vor participa: A- 
vîntul Miercurea Ciuc, Voința M. 
Ciuc, Progresul M. Ciuc, Recolta 
M. Ciuc, precum și echipe din Șu- 
muleu și Toplița-Ciuc. întrecerile 
vor începe la 18 decembrie, în or
ganizarea colectivului Avîntul 
Miercurea Ciuc.

La sfîrșitul acestei luni, comisia 
raională de hochei și patinaj Mier
curea Ciuc va organiza o compe
tiție în cinstea zilei de 30 Decem
brie. La întreceri vor participa e- 
chipele aflate în tabăra de pregă
tire în această localitate. Primele 
jocuri : 27 decembrie.

La Gheorghieni se pregătesc alte 
două echipe participante la cam
pionatul cat. A: Casa Centrală a 
Armatei și Progresul Gheorghieni 
noua promovată.

Toate echipele de categorie A șl 
B sînt datoare ca pînă la data dt 
20 decembrie să-și confirme parti
ciparea la campionat, printr-o scri
soare adresată Comisiei Centrale. 
In cazul cînd o echipă nu-și con
firmă participarea, ea va fi înlo
cuită, în mod automat



Activitatea de cercetări științifice dm țara noastră 
pe baza învățăturii pavloviste (II)

Am văzut în prima parte a 
acestui articol că studiul caracte
relor dinamicii scoarței cerebrale 
(și în primul rînd studiul tipu
lui de sistem nervos și cel al 
formării și calităților stereotipu
rilor dinamice) este indispensa- 
b'l atît conducerii științifice, fi
ziologice, a instruirii și antrena
mentului, cit și orientării jus.țe 
în competiții- Dar, pe cît e de 
importantă o asemenea cercetare, 
pe atît este de dificilă din punct 
de vedere metodologic și tehnic, 
In ceea ce privește cerințele știin
țifice, metodica acestor cercetări 
trebuie să cuprindă atît probe ex
perimentale, cît și studiul com
portamentului. Ultimul asigură 
continuitate în cercetare și obți
nerea. datelor referitoare la toate 
aspectele activității subiectului., 

desfășurate în cadrul său normal, 
natural. Studiul comportamentului 
se referă atît la elemente d.in tre
cut (anamneza) — dar aceste da
te sînt, într-o măsură, subiective 
— cît și la observarea comporta
mentului actual. Acest ultim mod 
de studiu poate fi obiectiv, dacă 
se face o corectă culegere și in
terpretare a datelor. In condițiile 
actuale de lucru trebuiic insistat 
cu deosebire asupra acestei me
tode pentru studiul neurodinamicii 
cerebrale: observarea comporta
mentului, întrucît este singura me
todă aplicabilă pe scară largă de 
către profesorii de educație fizică 
și antrenori, datorită faptului că 
nu necesită aparatură. Studiul ac
tivității nervoase superioare poate 
fi efectuat la rigoare _ în practica 
de zi cu zi, doar prin aplicarea 
corectă a observației comporta
mentului, dispensîhiu-se de cerce
tare experimentală, deci de apara
tura necesară acesteia. In schimb, 
fără aplicarea metodei experimen
tale în studiul activității nervoase 
superioare, nu se pot întreprinde 
cercetări științifice aprofundate, nu 
se pot studia marile probleme ale 
fiziologiei exercițiilor fizice in ra
port cu activitatea nervoasă su
perioară. De asemenea, nu se poate 
întreprinde nici studiul adecvat 

și. destul de rapid al acestei acti
vități la reprezentanții fruntași ai 
diverselor discipline sportive, 
pentru a fundamenta și conduce 
selecționarea și antrenamentul, 
pentru a sprîf’ni ameliorarea per
formantelor.

Și în domeniul metodelor pen
tru studiul activității nervoase su
perioare există realizări. Vel cita 
cîteva :

Prof. N. Petrescu a promovat 
facă din anuț 1952 metoda expe
rimentală a studiului stereotipuri
lor dinamicii motrice elementare, 
cu stimulare optică. In cadrul fos
tului colectiv de cercetări științi
fice al C.C.F.S., prof. univ. dr. Flo
rian Ulmeanu, împreună cu prof. 
N. Petrescu, ing. M Demetrescu, 
subsemnatul, dr. V. Chișu și dr. 
G. Săvescu, am aplicat această 
metodă în cadrul unei metode com
plexe pentru studiul activității ner
voase superioare la jucătorii de 
tenis de masă încă de la campio
natele mondiale din 1953, precum 
și la diferite discipline sportive, 
cu ocazia Festivalului din 1953. 
De asemenea, și în alte cercetări.

HONVED PENTRU A 5-a OARĂ 
CAMPIOANA A R. P. UNGARE

Campionatul de fotbal al R.P. 
Ungare a fost cîștigat din nou de 
echipa Honved. Echipa militarilor 
a dovedit încă odată că este for
mația cea mai omogenă și cea mai 
constantă. In ultimii șase ani, Hon
ved a cîștigat de cinci ori campio
natul Ungariei. Din lotul echipei 
Honved fac parte jucători cunos- 
cuți ca: Puskas, Bozsik, Kocsis, 
Czicor, Loran', Tichi, Machos, Bu- 
dai, Farago, Kotasz, care au repre
zentat de nenumărate ori culorile 
echipei naționale. înaintarea a fost 
cei mai bun compartiment al echi
pei Honved. Ca o curiozitate, a- 
mintim că echipa campioană a în
scris, în actualul campionat, 99 de 
goluri, în timp ce anul trecut ea a 
marcat cifra de 100 goluri. Nu se 
poate spune că Honved nu are o 
înaintare constantă...

1. Wacker
2. Rapid Viena
3. Viena
4. Austria Viena

Iată clasamentul idefinitiv:
1. Honved 26 20 5 1 99:47 45
2. Vor os Lobogo 26 18 5 3 71:29 41
3. Kinizsi 26 15 7 4 64:27 37
4. Vasas Ep. 26 16 4 6 62:39 36
5. Dorogl Ban. 26 9 11 6 39:35 29
6. Salgotarjani Ba. 26 6 12 8 31:51 24
7. Pecsi Dozsa 26 8 7 11 29:39 23
8. Dozsa Bp. 26 7 8 11 45:44 22
9. Csepcli Vasas 26 7 8 11 34:42 22

10. Szombathely
Tdrekves 26 9 4 13 41:57 22

11. Gyori. Vasas 26 7 7 12 44:57 21
12. Dlosgyori Vasas 26 6 7 13 40:53 19
13. Vasas Izzo 26 4 5 17 24:60 13
14. Legiero 26 3 4 19 17:60 10

Reziliatele au. fost în totul con
cordante cu ' cele obținute în
U.R.S.S. de prof. univ. Krestov- 
nikov, care a folosit o tehnică a- 
semănătoare, elaborată și aplicată 
independent de lucrările noastre. 
In lucrări ulterioare, prof. N. Pe
trescu a utilizat această metodă 
si la fotbal, reușind o „selecțio
nare" obiectivă a mai multor ju
cători (de exemplu Mateian, An- 
ghel și Jenei) din lotul de juniori 
în 1954—1955.

Pe de altă parte, subsemnatul, 
împreună cu ing. Mihai Demetre
scu, am pus la punct în 1953 
încă o metodă obiectivă, electro- 
fiziologică, pentru studiul activi
tății nervoase superioare: metoda 
studiului „reflexului cerebral de 
impedanță". Nu voi,intra în de
scrierea acestei metode, care este 
relativ complicată. Metoda a fost 
expusă în revista „Cultură Fizică 
și Sport". La propunerea prof. N. 
Petrescu, această metodă a în
ceput a fi utilizată pentru studiul 
activității nervoase superioare la 
sportivi. Ea a intrat în compo
nența metodei complexe folosită 
F> campionatele mondiale de tenjs 
de masă (1953), la Festivalul din 
1953, la stuoiul lotului republican 
feminin de gimnastică de către 
prof. univ. dr. Florian Ulmeanu și 
colaboratorii citați; la fotbal, de 
către prof. N. Petrescu precum 
și în alte cercetări. Pentru ilus
trarea posibilităților oferite de a- 
ceastă metodă, voi cita doar ur
mătoarele fapte, evidențiate prin 
cîte un scurt examen. La un jucă
tor străin, participant la campio
natele mondiale de tenis de masă, 
s-a constatat că el prezintă o 
stare de surmenaj nervos care a 
durat apoi mult timp. La gimnas
tele din loful republican s-au evi
dențiat caracterele proceselor de 
excitație și inhibiție în cadrul 

activității nervoase superioare, 
concluziile coincizînd sută la sută 
cu cele obținute printr-o îndelun
gată observație pedagogică. Prof. 
N. Petrescu a folosit această , me
todă în sprijinirea procesului de 
Antrenament a reprezentativei de 
fotbal. In acest mod el a putut 
da antrenorului Gh. Popescu in
dicații asupra oportunității intro
ducerii unei, serii de activități su
plimentare necesare reglării neuro
dinamicii unor componenți ai lo
tului- Rezultatele. a,u fost pozitive; 
după efectuarea acestor activități 
jucătorii respectivi prezentau în 
comportamentul lor un echilibru 
nervos mai bun.

Ținînd seama și de importanța 
științifică a metodei observației 
comportamentului și, în special, 
de faptul că este singura metodă 
pentru studiul neurodinamicii ce
rebrale, care permite un studiu 
obiectiv fără a necesita aparatură, 
fiind astfel singura metodă care 
fa condițiile noastre actuale va 
putea fi aplicată pe scară largă 
de profesorii de educație fizică și 
de antrenori, subsemnatul am rea
lizat un îndrumar pentru folosi
rea acestei metode. îndrumarul 
este fundamentat pe lucrări sovie
tice. Pentru a mări posibilitatea 
folosirii îndrumarului de către ne- 
specialiști. acesta este sistemati

14. Metz 17 5 4 8 27:40 14
15. Strasbourg 17 5 3 9 25:32 13
16. Nimes 17 4 4 9 25:31 12
17. Lille 17 5 2 10 27:37 12
18. Troyes 17 3 3 11 23:43 9

Ultimele patru echipe au retro
gradat în categoria B. Au promo
vat în categoria A’ Tatabănyai 
Banyasz și Szegedi Haladas.

WISMUT KARL MARX-STADT A 
CÎȘTIGAT CAMPIONATUL DE 

TOAMNĂ AL R.D. GERMANE

înaintea unor meciuri restante, 
care nu pot schimba situația pri
melor două clasate, primele patru 
echipe în campionatul de toamnă 
al R.D. Germane se prezintă ast
fel:
1. Wismut Karl

Marx-Stadt
2. Empor Rostock
3. Motor Zwickau
4. Dynamo Berlin 

13 8 4 1 20:13 20
13 8 3 2 25:13 19
13 7 3 3 36:21 17
12 7 2 3 32:10 16

CAMPIONATUL AUSTRIEI

12 9 2 1 13:15 20
12 9 2 1 42:20 20
12 8 2 2 M:l« 18
12 8 2 2 36:14 18

După 12 etape, în campionatul 
austriac situația primelor patru 
echipe se prezintă astfel:

1. Reims 17 9 5 3 32:18 23
2. Nice 17 10 3 4 39:24 23
3. Lens 17 10 2 5 30:28 22
4. Marseille 17 8 5 4 28:19 21
5.
6.

Monaco
Racing Club

17 8 4 5 32:22 20

Paris 17 9 2 6 37:26 20
7. St. Etienne 17 7 6 4 34:29 21
8. Lyon 17 7 5 5 23:22 19
9. Sedan 17 7 4 6 27:24 18

10. Sochaux 17 6 4 7 25:24 16
11. Toulouse 17 5 5 7 26:27 15
12. Nancy 17 5 5 7 32:35 15
13. Bordeaux 17 6 2

t>t
9 23:31 14
hi:

Radniciki Belgrad 12 8 3 1 35:17 19
Steaua roșie Belgrad 12 6 6 0 22: 9 18
Partizan Belgrad 12 8 2 2 30:16 18
Sarajevo 12 6 2 4 22:20 14
Dinamo Zagreb 12 5 3 4 20:17 13
Velej Mostar 12 4 4 4 18:20 12
Vojvodina Novi Sad 12 3 5 4 24:20 11
Buducnost Titograd 12 4 3 5 20:24 11
Hajduk Split 12 4 2 6 22:23 10
Bsk Belgrad' 12 3 3 6 18:22 9
Zelezniciar Sarajevo 12 3 3 6 14:20 9
Spartak Subotița 12 3 3 6 16:25 9
Zagreb 1?. 4 0 8 24:22 8
Proleter Osiek 12 3 1 8 17:47 l

zat pe tipuri principale de sistem 
nervos, prin raportarea fiecărui 
element de comportament la fie
care din tipuri. îndrumarul a fost 
utilizat cu succes și de către stu
denții de la I.C-F. în cadrul lu
crărilor de an.

Tot în legătură cu metoda stu
diului comportamentului, există și 
alte lucrări elaborate și utilizate 
în cercetări de către lector M. 
Epurau și asistent E. Roman. E 
vorba de lucrări în care s-a folo
sit de asemenea documentarea so
vietică și anume, despre un ches
tionar și o tematică de observa
ție, pentru studiul aspectelor psi
hologice ale sportivilor respectivi. 
Ambele lucrări — îndrumarul și 
aceste ultime lucrări — se com
pletează reciproc.

Trebuie să mai arăt că în aten
ția și preocuparea cercetătorilor 
noștri a mai stat și studiul moda
lității de a asocia diversele meto
de, îmbinîndu-le în primul rînd 
cu metoda fundamentală a reflexe
lor condiționate și cu alte metode, 
care și-au dovedit valoarea. De 
pildă, cu metoda dinamometrică 
a lui Ozolin. Șj în această direc
ție se pot cita realizări. Astfel, 
colectivele conduse de prof. univ. 
dr. Florian Ulmeanu — citate mai 
sus_— au realizat o astfel de me
todă complexă, care a și fost pu
blicată în revista „Cultură Fizică 
și Sport". Prof. N. Petrescu fo
losește, de asemenea, o metodă 
complexă, compusă din examen 
anamnestic, studiul reflexului ce
rebral de impedanță, studiul ste
reotipiei dinamice motrice, dina- 
mografie și studiul indicilor cir
culatori. Ambele metode au dat 
rezultate utile și interesante.

Luată fa ansamblu, activitatea 
de cercetări științifice din ultimii 
ani, dfa țara noastră, prezintă — 
în raport cu orientarea ei pavlo
vistă și cu sarcinile mișcării noa
stre de cultură fizică și sport — 
remarcabile aspecte pozitive- E un 
aspect pozitiv faptul că marea 
majoritate a cercetărilor efectuate 
au avut o orientare destul de a- 
decvată îh raport cu pozițiile în
vățăturii pavloviste. Un alt aspect 
pozitiv îl constituie și efortul re
marcabil de a folosi metodologia 
adecvată, de a folosi metodologia 
sovietică și de a dezvolta latura 
metodică și tehnică. Nu mai pu
țin importante sînt tendința și 
efortul marii majorități a cercetă
torilor de a lega lucrările lor de 
practică, de a ajuta procesu] de 
instruire și antrenament și efor
turile sportivilor în concurs.

Pentru ca cercetările științifice 
să dea roade depline, sg cores
pundă și mai bine sarcinilor edu
cației fizice de performanță și de 
masă, în raport cu condițiile crea
te, este însă necesar să se lăr
gească volumul cercetărilor, să se 
îmbunătățească latura organizato
rică și să se dezvolte la un nivel 
suficient mijloacele materiale, în 
primul rînd aparatura.

Dr. AL. PARTHENIU
asistent la catedra de fiziologie 

de la I.C.F.

REIMS ȘI NICE AU TERMINAT 
TURUL CAMPIONATULUI IN 
FRUNTEA CLASAMENTULUI

Cu etapa a XVII-a, care s-a des
fășurat duminică în Franța, a luat 
sfîrșit prima parte a campionatu
lui francez de fotbal. Și de această 
dată echipa Reims, cîștigătoarea 
ultimelor două ediții ale campio
natului francez, s-a dovedit a fi 
cea mai bună echipă, terminînd pe 
primul loc. Cu același număr de 
puncte a terminat turul și Nice. 
In această parte a campionatului 
o deosebită impresie au produs și 
echipele Lens, Marseille, Monaco 
și Sedan. Iată acum clasamentul 
final al turului:

O telegramă a agenției TASS a anunțat că acum cîteva zile un | 
grup de patinatori 'artistici fruntași din Uniunea Sovietică a pă- 
răsit Moscova îndreptîndu-se spre P'aga. Acolo, pe gheața ve^ti'u- J 
lui Stadion de Iarnă, patinatorii sovietici se vor antrena în cont- i 
pania colegilor lor de specialitate din Republica Cehoslovacă. Este | 
o nouă mărturie a prieteniei care leagă pe sportivii sovietici cu cei j 
din țările de democrație populară. Cu prilejul acestui schimb de ex- l 
periență, fruntașii patinatori din ambele loturi vor avea de învățat | 
unii de la alții, multe lucruri folositoare. Astfel, vor putea fi văzuți ’ 
lucrînd împreună cele mai dificile figuri de patinaj, perechea sovie- { 
tică Lidia Gherasimova-Iurii Kiseliov cu cuplurile cehoslovace Su- ‘ 
hankova-Dolezal sau soții Balun. Campioana junioară a Cehoslova- ( 
ciei, Eva Grozajeva, va avea desigur numai de învățat de la cam- J 
pioana Uniunii Sovietice, Tatiana Lihareva. Iar in discuții vesele cu ' 
Valentin Zaharov, Igor Persian.lov sau Maia Belenkaia, renumita i 
patinatoare cehoslovacă Dașa Rehakova-Lerchova își va aminti cu ' 
bucurie clipele frumoase petrecute la Moscova, unde a învățat cițiva i 
ani de-a rîndul la universitatea de Stat. O veche prietenie leagă pe ; 
patinatorii sovietici cu cei cehoslovaci. De mai mutți ani, în fie- ș 
care iarnă, fruntașii patinatori din R. Cehoslovacă, împreună cu cei ’ 
din alte țări vecine și prietene, vizitează Moscova pentru a participa î 
la tradiționala manifestație de patinaj artistic „Valsul Prieteniei". ■ 
De data aceasta, patinatorii sovietici întorc vizita prietenilor lor i 
cehoslovaci. ț

In fotografie: Aspect de la o demonstrație de patinaj artistic 
pe stadionul Dinamo din Moscova.

NOTE EXTERNE
UN MECI TRIUNGHIULAR...

Nu s-ar putea spune că fot
balul englez ,,stă pe roze". Dimpo
trivă. Rezultatele slabe ale echipelor 
naționale și nivelul scăzut al fot- 
baldlui practicat de echipele de 
club, indică o perioadă de criză 
acută, agravată în ultimul timp și 
de o dură luptă, între cele două 
„forțe" ale. fotbalului insular, fede
rația (F.A.) ți liga cluburilor pro
fesioniste (Football League). Liga 
profesionistă a lansat ideea organi
zării unei „Cupe a Ligii", ame- 
niințînd direct viața tradiționalei 
Cupe a Angliei, organizată de F, A. 
In plus, liga a convocat o ședință 
a celor 92 de cluburi profesioniste 
pentru a discuta problema locuri
lor internaționale. Liga cere ca jo
curile interțări să nu se dispute 
sîmbăta pentru a nu concura jocu
rile de campionat sau să se dispu
te în nocturnă. In caz contrar, 
cluburile să refuze sâ dea jucă
tori echipei naționale.

Deci, în perspectivă, o sciziune 
și o ședință în cursul acestei luni, 
care poate fi hotărîtoare. Va fi o 
ședință în trei, pentru că vor lua 
parte reprezentanții federației, ai

Deoarece în campionatul francez 
nu există întrerupere între tur și 
retur, prima etapă din cadrul re- 
lurului se va desfășura la 18 de
cembrie a.c.

★
Duminică s-a desfășurat la Cairo 

cea de a treia întîlnire a echipei 
selecționate de fotbal a Moscovei, 
care întreprinde un turneu în E- 
gipt. Intîlnind o selecționată a ar
matei egiptene, fotbaliștii sovie
tici au repurtat victoria cu scorul 
de 1-0.

R.P.F. IUGOSLAVIA

înaintea ultimei etape a turului 
campionatului iugoslav de fotbal, 
clasamentul se prezintă astfel: 

ligii și ai sindicatului jucătorilor, 
acesta din urmă luptînd pentru des
ființarea sclaviei, a raporturilor 
medievale dintre cluburi și jucă
tori. Și nu se știe dacă din cearta 
celor „doi mari" nu va cîștiga al 
treilea.
JERTFE ALE AUTOMOBILISMU

LUI PROFESIONIST

Nu odată ziarele din apus au 
intitulat întrecerile profesioniste 
de automobilism adevărate „curse 
ale morții". Intr-adevăr, în ultimii 
ani în aceste curse, organizate de 
diverse concerne și case de au
tomobile, și-au găsit moartea 
mulți din cei mai buni piloțj de 
automobile din lume. Ziarul aus
triac „Osterreichische Volkstimme" 
publică într-unul din ultimele nu
mere ale sale o statistică succintă 
a catastrofelor înregistrate în acest 
an și care s-au soldat cu 103 vic
time 1 Printre aceștia au fost o 
serie de automobiliști de valoare 
mondială: campionul lumii Alberto 
Ascari, care și-a găsit moartea 
la antrenamentul de la Monza, 
campionul S. U. A. Bill Vtikovici, 
în cursa de la Indianapolis, Mario 
Albergatti. în mareie premiu de la 
Pau, Giovanni Bruiggi în cursa 
de la Teramv și multi alții.

Din cele 103 persoane oare și-au 
găsit moartea cu prilejul diferite
lor curse, 24 au fost conducători 
de automobile iar restul de 79, 
spectatori. O .catastrofă fără pre
cedent a avut loc la 11 iunie cu 
prilejul cursei de 24 ore, de la 
„Le Mans" unde peste 100 de 
persoane au fost ucise sau grav 
rănite. Aceste catastrofe — scriu 
ziarele — se datoresc în primul 
rînd faptului că marile concerne 
de automobile din lume (în dorin
ța de a obține recorduri fantastice 
și bineînțeles de a-și face prin 
aceasta o „mare" reclamă), pun la 
dispoziția alergătorilor mașini in
suficient controlate, cu defecțiuni 
mecanice. Pe de altă parte din 
„spirit de economie" organizatorii 
nu asigură spectatorilor securita
tea în timpul concursului. Astfel, 
la cea mai mică neatenție, pilotul 
mașinii poate intra (în special în 
viraje) în masa de oameni care 
urmăresc întrecerea. Așa s-a în- 
tîmplat în tragica cursă de la 
„Le Mans" (Franța) unde zeci de 
cetățeni și-au pierdut viața. Iată 
de ce, pe bună dreptate, aceste 
curse profesioniste sînt intitulate 
„Curse ale mortii".

I. O.



Pregătiri în vederea Jocurilor Mondiale Universitare de iarnă de la Zakopane
La sfîrșitul lunii noiembrie, pre

sa poloneză a adus la cunoștință 
cititorilor o veste îmbucurătoare- 
Uniunea Internațională a Studen
ților a acordat forurilor sportive 
studențești din Polonia dreptuil de 
a organiza cea de a XI-a ediție 
a Jocurilor Mondiale Universitare 
de iarnă care se vor desfășura 
în anul 1956. Organizațiile spor
tive poloneze Z.S.P. și A.Z.S. au 
și început lucrările pregătitoare în 
vederea acestui eveniment de sea
mă. Astfel, între 10 și 15 noiem
brie a avut loc la Varșovia o șe
dință lărgită în cadrul căreia s-au 
trasat sarcinile ce vor reveni or
ganizatorilor.

In cursul discuțiilor au fost 
stabilite locul și termenul de des- 
fășurar- a campionatelor. Astfel, 
întrecerile vor avea loc între 7 și 
13 martie. Programul cuprinde în
treceri la schi, patinaj și hochei 
pe gheață. Probele de schi se vor 
desfășura la Zakopane, — cunos

cuta localitate pentru sporturi de 
iarnă —, iar cele de patinaj ar
tistic și hochei pe gheață ar urma 
să se desfășoare fie la Stalino- 
grod, fie la Varșovia.

Jocurile se vor disputa în con
formitate cu regulamentele Fede
rației Internaționale de schi, pati
naj și hochei pe gheață. La între
ceri pot participa reprezentative 
universitare, precum și echipe for
mate din elevi. Numărul concuren- 
ților pentru fiecare disciplină va 
fi stabilit mai tîrziu

In a doua jumătate a lunii no
iembrie s-au desfășurat la Varșo
via lucrările de constituire a Co
mitetului de Organizare a Jocuri
lor- In același timp, o serie de 
notabilități din R. P- Polonă au 
fost invitate să facă parte din Co
mitetul de onoare a| campionate
lor.

Printre măsurile Imediate luate 
în legătură cu serviciul de propa
gandă al campionatelor, a fost 

prezentat un proiect care prevede 
editarea unui buletin informativ 
al Comitetului de Organizare, 
care va apărea bilunar, a unor 
broșuri în care să fie prezentat 
in mod amănunțit programul con
cursurilor, ca și lista concurenți- 
lor, traseul și profilul pîrtiilor. 
De asemenea, ș-a prevăzut con
fecționarea unei insigne a cam
pionatelor, pe care o var primi 
toți participanții; vor fi confec
ționate mici obiecte care vor con
stitui o amintire a acestui eveni
ment de seamă, vor fi tipărite 
vederi speciale etc In afară de a- 
ceasta, Uniunea Internațională a 
Studenților va edita un afiș al 
Campionatelor Mondiale Universi
tare de iarnă, va face cele de ri
goare pentru confecționarea meda
liilor.

La Jocuri vor fi invitați repre
zentanți aj Federațiilor internațio
nale de patinaj, schi și hochei, 
ziariști străini și alte personali
tăți

Reprezentativa de tenis de masă 
a R.P.R. a învins echipa Angliei cu 7 — 1

Cu mult după miezul nopții, de 
la Londra ne-a parvenit știrea că 
reprezentativa noastră de tenis de 
masă a obținut o strălucită victo
rie învingind categoric echipa na
țională a Angliei cu scorul de 7-L

★
In cursul zilei de azi, delegația 

jucătoarelor și jucătorilor de tenis 
de masă romîni va părăsi Londra 
cu trenul, îridreptîndu-se spre ora
șul Norwich, locul de desfășurare a 
celei de a treia întîlniri dintre re
prezentanții tenisului de masă 
romînesc și cei din Marea Britanie.

La Norwich, echipa noastră re

Cîteva deciarațîî după întîlnirea de lupte 
dintre echipele R. P. Romîne și Finlandei

prezentativă va primi astă seară 
replica uner selecționate engleze 
care va juca sub denumirea de An
glia de nord.

Cu unele excepții echipa engleză 
va avea aceeași componență cu cea 
care a jucat aseară. Iată partidele 
care vor avea loc și ordinea lor de 
desfășurare: Paul Pesch-Burridge, 

Angelica Rozeanu-Ann Haydon, Ella 
Zeller-Diana Rowe, Matei Gantner- 
Merrett, Angelica Rozeanu-Diana 
Rowe, Tiberiu Harasztoși-Leach, 
Angelica Rozear.u-Ella Zeller=Ann 
Haydon-Roock, Mircea Popescu- 
Simons, Angelica Rozeanu-Tiberiu 
Harasztoși = Diana Rowe-Leach.

Prin Europa,
Pasageri mai puțin obișnuiți 

străbat acum Europa pe calea ae
rului, căutînd un lucru care-i fa
ce pe mulți din tovarășii lor de 
călătorie să ridice mirați din u- 
meri: zăpada. Apropierea zilei în 
care pe stadionul de iarnă din 
Cortina d’Ampezzo trompeții vor 
vesti începerea Jocurilor Olim
pice, a produs o adevărată neliniște 
între viitorii competitori la titlu
rile olimpice. Așteptînd zăpada ne
cesară antrenamentelor, schiorii 
cercetează de mult timp buletinele 
meteorologice și au fost pur și sim
plu înspăimîntați aflînd că un val 
de aer cald a pornit peste Europa 
din spre Oceanul Atlantic. Intre 
timp au auzit că există totuși sta
țiuni de iarnă unde zăpada s-a 
așternut mai de mult într-un strat 
suficient.

In stațiunea italiană Cervinia so
sesc zilnic alte și alte echipe, iar 
antrenamentele se desfășoară cu o 
intensitate crescîndă. După cum s-a 
mai scris, pîrtia de coborîre lungă 
de 10 km. i-a atras pe cei mai 
mulțj participanți la probele alpi
ne. Cum la Cortina pe ultima parte 
a pîrtiei există un plat și apoi un 
sector foarte dificil, antrenamentul 
pe o pîrtie lungă (unii scontează 
să se facă la Cervinia 5 coborîri pe 
zi) îj va ajuta mult. Primii care au 
început să se antreneze în acest 
sezon la Cervinia au fost, cum era 
și de așteptat, schiorii italieni. De 
altfel, ei au și participat la un 
concurs de verificare care a dovedit 
că dețin o formă dintre cele mai 
bune. Și schiorii francezi și elve
țieni care s-au antrenat pînă, de 
curînd la Chamonix, ca apoi să 
se deplaseze și ei la Cervinia, au 
luat parte la un concurs de verifi
care. S-a disputat un slalom de 
30 porți în 2 manșe. Locul I la 
fete a revenit elvețiencei Madeleine 
Berthod în 61,6 (31,4 + 30,2) ur
mată de Therese Leduc (62), Renee 
Colliard (62,6), Madeleine Front- 
Benier (64,2), Marysette Agnel 
(69,6), Maja Schurcn (77,2). La 
juniori, pe locul I s-a clasat Fran- 
țois Bonlieu in 51,5 urmat de Ph. 
Campiche cu 70,2. La seniori, vic
toria a revenit francezului James 
Couttet în 53,2. Pe locurile urmă
toare: Novei 59,4, Fernex 67,6.

—«s»-

0 atitudine nedemnă a autorităților italiene 
față de fotbaliștii maghiari

BUDAPESTA 12 (Agerpres). — 
MTI transmite următorul comuni
cat :

La 27 noiembrie 1955, reprezen
tativa B de fotbal a Ungariei a sus
ținut la Livorno un meci împotriva 
reprezentativei B a Italiei. La sta
ția de frontieră italiană Tarvisio, 
persoane oficiale italiene au propus 
lui Laszlo Szabo și Oszkar Vilezal, 
membri ai echipei ungare, să nu se 
mai înapoieze în Ungaria și să ră- 
mînă în Italia. După ce cei doi fot
baliști au respins cu hotărîre aceas
tă propunere, persoane oficiale ita
liene au încercat să-l împingă cu 
forța pe Laszlo Szabo într-o cameră 
izolată și el a trebuit să lupte pen
tru a scăpa din mîinile lor.

Lui Oszkar Vilezal i s-a oferit o 
mare sumă de bani, iar apoi a fost

în căutarea zăpezii și a gheții...
Muite echipe de fondiști din Eu

ropa centrală s-au deplasat în ulti
mele zile în Finlanda și Suedia. 
Dar componenții acestor echipe au 
avut surpriza să constate că ză
pada lipsește aproape cu desăvîr- 
șire în țările scandinave. Tocmai 
de aceea suedezii, norvegienii și 
o parte din finlandezii care se pre
găteau în stațiunea de la Valadalen 
au trebuit să caute locuri de an
trenament mult mai la nord, chiar 
în Laponia. Probabil că și săritorii 
austrieci, fondiștii jugoslavi și cei
lalți săritori și fondiști din sud au 
urcat spre nord împreună cu gaz
dele lor. De curînd, am putut afla 
si numele componenților echipei 
cehoslovace care va lua parte la 
jocurile de la Cortina. La fond 
bărbați iau parte Cardal, Hlavac, 
Hanciar, Matinsky, Matous, Oku- 
liar, Prokes și Stebel. La fond fe
mei iau parte Lauermanova-Vasi- 
cova, Benesova, Fialova, Krasilova, 
Patochova și Strijova; alpine băr
bați: Bogdalek, Krajniak. Slachta, 
Cermak, Fucik, Heinrich, Patocha. 
Stichl și Soltys; alpine femei: Mala 
Bajerova, Fucikova, Kralova, Mere- 
nova, Richvaldska; sărituri: Vasut, . 
Stuchlik, Rieger; combinata nor- , 
dică: Melich, Nusser, Kubica. Lehr, I 
Janousek și Șablatura.

In același timp, comitetul olim
pic cehoslovac a delegat pe Mirko 
Janousek, secretarul său, și pe Vla
dimir Pad să se deplaseze la Cor
tina d’Ampezzo pentru a se do
cumenta asupra situației în care 
se află pîrtiile după prima zăpadă 
și care sînt mijloacele de cazare 
oferite de organ’zatori.

★
Intense pregătiri se fac și de par

ticipanții la turneul de hochei. In 
curînd vor sosi în Europa hocheiștii 
canadieni care de multe luni de 
zile se pregătesc special pentru O- 
'impiadă De data aceasta se pare 
că antrenorii canadieni au hotărît 
să formeze o echipă mai ales omo
genă. Echipele europene au în
treprins încă de acum o lună de 
zile diferite turnee. Din Anglia ne- 
au sosit în ultimul timp date în 
legătură cu turneul echipei sovie
tice. După ce hocheiștii sovietici au 
surclasat pe jucătorii profesio- ' 
niști de la Harringuay cu scorul ! 
de 11—1, în Anglia a fost formată 

amenințat că va fi în.emnițat la 
înapoierea sa în Ungaria. Abia după 
ce au constatat că fotbaliștii unguri 
nu pot fi determinați prin nici un 
fel de mijloace să-și trădeze patria, 
persoanele oficiale italiene au re
nunțat la noi încercări de convin
gere și violențe.

La 10 decembrie, Ministerul Afa
cerilor Externe al R. P. Ungare a 
inmînat trimisului Italiei la Buda
pesta o notă în care protestează cu 
hotărîre împotriva comportării auto
rităților italiene, care nu are nimic 
comun cu normele în uzanță în re
lațiile internaționale. După cum se 
arată în notă. Ministrul Afacerilor 
Externe speră că organele italiene 
de resort vor trage la răspundere pe 
inițiatorii actului de provocare de la 
stația de frontieră Tarvisio.

pur și simplu o echipă selecționată 
dintre profesioniștii cei mai 
valoroși care activează pe patinoa
rele din Londra și celelalte orașe 
pentru cel de al doilea meci cu so
vieticii. De altfel, este interesantă 
declarația portarului echipei Har
ringuay .Gordon, care spune des
pre jucătorii sovietici: „Nu există 
nici o scuză pentru înfrîngerea 
noastră. Rușii sînt în continuă miș
care și mai mult decît atîta, sînt 
totdeauna cu o fracțiune de secun
dă înaintea jucătorilor noștri cînd 
e vorba să ajungă la puc. Viitorii 
adversari ai hocheiștilor sovietici 
vor trebui să se preocupe mai a- 
les de viteză și de marcaj. Echipa 
lor nu este încă pusă cu totul la 
punct, însă după cîteva meciuri 
cu greu se va găsi o formație care 
s-o înfrunte".

Frigul care s-a înregistrat în ul
timele zile a fost salutat cu multă 
satisfacție de patinatorii care se 
pregătesc pentru J. O. Nu vor 
trece multe zile și vom putea anun
ța primele lor performanțe, de
oarece o verificare înainte de jocuri 
este absolut necesară.

Clasamentul turneului internațional 
de baschet de la Praga

Praga. — După terminarea com
petiției internaționale de baschet 
feminin „Marele Premiu al orașului 
Praga”, clasamentul întrecerilor 
este următorul:

Praga 6 6 0 424:30*8 12
Moscova 651 388:275 11
Sofia 642 346:329 10
Varșovia 633 316:347 9
URSS (jun.) 624 353:373 8
Budapesta 615 252:361 7
R. Cehoslovacă 606 298:386 6

Atît echipa Moscovei cit și echi
pa de junioare a Uniunii Sovietice 
vor susține mai multe întîlniri 
amicale în diferite orașe din R. 
Cehoslovacă.

PE SCURT
La nJ ueceinoi ic a sosit ia Pra

ga grupul schiorilor sovietici care 
se vor pregăti în R. Cehoslovacă 
în vederea Jocurilor Olimpice de 
iarnă. In aceeași zi, schiorii sovie
tici au plecat spre stațiunea spor
turilor de iarnă Spindieruw Mlin.

A AUeții ci'acslovaci Emil Zato- 
ptk și Dana Zatopkova au sosit la 
11 decembrie ia New Delhi, venind 
cu avionul de Ia Praga. Pe aeroport, 
Zatopek a declarat ziariștilor că cele 
mai multe șanse de a cuceii o me
dalie de aur în cadrul Jocurilor O- 
limplce de la Melbourne le păstrează 
în proba de maraton. Cu toate aces
tea, €1 va alerga și în proba de 10.0C0 
m., unde prevede o luptă foarte 
strînsă între Sandor Iharos (R. L*. 
Ungară), Vladimir Kuț (U.R.S.S.), 
Gordon Pirie și Ken Norris (Anglia).

In cele cinci săptămîni pe care le 
vgt petrece în India, Emil Zatopek 
rj Za’enknva vc urmări an
trenamentele atleților indieni, vor ține 
Ci- .ș» VO i';~ce j3ri*r-3-•

$ Echipa iu,,u31avă de polo pe 
apă Partizan a susținut în Belgia o 
întîlnire cu echipa orașului Anvers, 
întîlnirea a luat sfîrșit cu un rezul. 
tat de egalitate: 4-4.

@1 Duminică s-a desfășurat la Tokio 
(Japonia) un maraton internațional. 
După o cursă disputată victoria a 
revenit finlandezului Karvonen. care 
a parcurs clasica d’s^anță de 42,195 
km, în timpul de 2:23,16.

Astăzi a părăsit Capitala, ple- 
cînd spre patrie, echipa de lupte 
clasice a Finlandei, care a sus
ținut o întîlnire amicală cu selec
ționata R.P.R.

înainte de plecare, conducăto
rul echipei finlandeze, Paavo Oi- 
naala, într-o convorbire cu un co
respondent al Agenției „Ager
pres", a spus printre altele: 
„Reuniunea din sala Floreasca a 
constituit un spectacol sportiv 
foarte interesant. Romînii ne-au 
surprins prin condiția fizică per
fectă și sînt încredințat că peste 
puțin timp vor putea deveni ad
versari de temut pentru cele mai 
puternice echipe din lume. Echipa 
noastră a participat la nenumăra
te concursuri internaționale tn 
străinătate, dar pot afirma că la 
București s-a ținut seamă de cel» 
mai mici amănunte pentru a per 
mite desfășurarea meciului în con
diții desăvîrșite. Am fost impre
sionat de marele număr de spec
tatori care asistă la o întîlnire

Hocheiștii romini susțin a patra intilnire la Opava

PRAGA, 12 (prin telefon de la 
corespondentul nostru).

Sînibătă seara, hocheiștii romîni 
au susținut cel de al treilea joc la 
Kolin, unde au întîinit echipa Spar
tak Tatra din localitate și, așa după 
cum am anunțat, au pierdut la li
mită cu 6-5. Trebue să subliniez că 
echipa gazdă a fost întărită cu doi 
jucători din lotul B al echipei ce
hoslovace care au jucat împotriva 
echipei secunde a Uniunii Sovietice. 
Este vorba de jucătorii Chytracek 
și Vanek.

Primele două reprize au aparținut

TENIS DE MASĂ
CALCUTTA 12 (Agerpres). — 
Cunoscutul jucător de tenis de 

masă Ferenc Sido. a cucerit trei 
titluri în cadrul campionatelor 
internaționale de tenis de masă 
ale Indiei de Est, care au luat 
sfîrșit duminică la Calcutta.

In finala probei de simplu 
bărbați, Sido l-a învins pe jucă
torul P. W. Hoe din Singapore 
cu 3-0 (21-9, 21-15, 21-12). Pe
rechea Sido-Koczian a cîștigat 
proba de dublu, întrecînd cuplul 
Lin Ceu Ceu și P. W. Hoe din 
Singapore cu 3—0 (21-11. 21-10, 
21-14). In finala probei de dublu 
mixt, Sido a făcut pereche cu ju- 
cătoarea indiană Sultana Sayeed 
din Haiderabad. Ei au învins cu
plul Koczian (R. P. Ungară)- 
Chaman Kapoor (Bengalore) cu 
3—1 (21-11, 19-21, 22-20. 21-15).

★
TOKIO 12 (Agerpres). — Du

minică au luat sfîrșit la Tokio 
campionatele de tenis de masă 
ale Japoniei pe anul 1955. 
Campionul mondial Toshiăki 
Tanaka a cucerit pentru a 
doua oară titlul de campion al

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

Un lot de sportivi din R. D. Germană a plecat in R. P. Chineză

BERLIN 11 (piin telefon de la 
corespondentul nostru). — Dumini
că dimineața un numeros lot de 
sportivi din R. D. Germană a plecat 
în R. P Chineză. Din acest lot fac 
parte atleți și înotători fruntași, 
care vor continua antrenamentele 
timp de cîteva săptămîni în R. P. 
Chineză Printre sportivii care au 

de lupte și de faptul că publicul 
romîn a încurajat deopotrivă pe. 
luptătorii ambelor echipe.

Indiferent de rezultat, întîlnirea 
dintre reprezentativele de lupte 
ale țărilor noastre a însemnat un 
valoros schimb de experiență și 
un prilej pentru o mai bună cu
noaștere între sportivii romîni șl 
finlandezi. Vom reveni oriclnd, cu 
plăcere, în ospitaliera dvs. țară"

Referitor la întîlnirea de lupte 
dintre echipele R.P.R. și Finlan. 
dei, arbitrul neutru Walter Wen
zel (R. D. Germană) a spus: 
„Sarcina de a arbitra acest meci 
a fost foarte grea, pentru că am
bele formații s-au prezentat bine 
pregătite, arătlnd o valoare apro
piată. Au învins luptătorii romîni 
care au fost mai combativi. Acea
stă victorie va avea, fără îndo
ială, un puternic răsunet interna
țional, avlnd în vedere că luptă
torii finlandezi sînt cunoscuți în 
întreaga lume pentru valoarea lor 
tehnică".

gazdelor, care au atacat mai mult, 
în schimb în ultima repriză jucă
torii romîni au avut o revenire 
puternică și au dominat cu autori
tate. Punctele învingătorilor au fost 
înscrise de: Chytracek"(2), Kovar, 
Bolchart, Vokal și Vahran. Pentru 
învingători au înscris: Incze (2). 
Takacz, Peter și Nagy.

Jucătorii romîni vor susține cel 
de al patrulea meci, după toate pro
babilitățile, marți la Opava,unde vor 
întîlni o echipă locală.

ZDENEK PAULII

PESTE HOTARE
Japoniei, învingînd în finală pe 
Keisu Taunoda cu 3—2 (21-13, 
19-21, 21-12, 10-21, 21-18). Finala 
probei de simplu temei a fost 
cîștigată de Kiiko Watanabe care 
a dispus de Yoshiko Tanaka cu 
3—0 (21-17, 21-18, 21-19).

Un rezultat surpriză s-a înregis
trat în finala probei de duDlu 
bărbați. Favoriții acestei probe, 
Toshiăki Tanaka și Ichiro Ogimu- 
ra, campioni mondiali individuali 
în anii 1955 și respectiv 1954, au 
lost întrecuți de perechea Tatsuo 
Tauno și Akio Nohira cu 2—0 
(21-18, 21-15).

Cea de a cincea probă a cam
pionatelor, finala la dublu femei, 
a revenit cuplului Fujiko Sato și 
Chiyoko Yamamoto, care a dispus 
de Kikus Yamakava și Shizuyo 
Narahara cu 2—0 (21-12, 24-22).

Aceste campionate au servit 
drept criteriu de selecționare a 
celor 32 de jucători și jucătoare 
ce vor reprezenta Japonia la cam
pionatele mondiale de tenis de 
masă, care vor începe la 2 apri
lie 1956 la Tokio.

făcut deplasarea se numără atleții : 
Gisella Kohler, Christa Stubnik, 
Wilfriede Tews, Hanna Lutge, Diet- 
ner, Walter Mayer, Reinagel și îno
tătorii Enke, Gabriel, Schneider. 
Dorothea Rothe ș.a. Sportivii ger
mani care au făcut deplasarea fac 
parte din lotul olimpic al Germa
niei.

GERHARD LERCH
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