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Concursurile de schi atrag trase largi de tineret de toate vîrste.e. Anuî acdta, in.reg tinerelul pa
triei are posibilitatea să participe la concursurile de schi ale Spa'tach odei de iarnă a tineretului.

Succes deplin Spartachiadei de iarnă 
a tineretului

NICI ODATA, în ultimii ani, lunile de iarnă n-au însemnat pri
lej de odihnă pen'ru masele de sportivi din patria noastră. 

Zeci dî mij de tineri din sate și comune se av’ntau cu en‘uziasm în 
Întrecerile tradiționalei lor competiț'i, Spartachiada de iarnă a satelor; 
nenumărați membri ai colectivelor sportive de la orașe participau la 
diferitele concursuri organizate pe plan local, luau startul în între
cerile d:n cadrul Spartachladîs sindicale de iarnă, etc. Dar, parcă 
niciodată, ca în acest an, perioada lunilor de iarnă nu a fost aștep- 
ta,ă de sportivi cu alîta nerăbdare.

Este un lucru firesc ca după ce ai cunoscut frumusețea sportu
rilor de iarnă, a schiului, patinajului, săniușuluj să nu-ți găsești as- 
timpărul, în așteptarea primilor fulgi de nea. Anul acesta, interesul 
maselor pentru activitatea sportivă de iarnă este însă justificat și de 
organizarea, pentru prima oară, a Spartachiadei de iarnă a tineretului, 
competiț’e dc masă deschisă tuturor tinerilor și vîrstnicilor, sport vilor 
de Ia orașe ca și celor din cele mai îndepărtate sate ale țării.

De data aceasta, pe pîrtiile de schi. în dreptul meselor de șah, 
în spectaculoasele întreceri de tenis de masă sau în îndîrjitele 
concursuri de trintă, pe luciul gheții sau pe derdelușurile transfor
mate în veritabile „pîrt'i" de sănfuș, ca și în concursurile de gim
nastică, se vor da adevărate bătălii sportive. Și, fără îndoială, că 
fiecare întrecere din cadrul Spartachiadei de iarnă a tineretului va în
semna prilej de înregistrare a unor frumoase rezultate tehnice, un nou 
pas înainte pe drumul dezvoltării mișcării noastre de cultură fizică 
și sport.

Dornici să asigure acestei prime ediții a Spartachiadei de iarnă 
a tineretului un deplin succes, activiștii sportivi din majoritatea regiu
nilor au luat din timp măsurile necesare pentru popularizarea acestei 
competiții, pentru angrenarea unui număr cît mai mare de tineri și 
tinere la startul primelor întreceri. O grijă deosebită au manifestat cei 
mai mulți dintre activiștii sportivi pentru asigurarea bazei materiale 
necesare unei bune desfășurări a competiției. Sălile de sport au fost 
amenajate, materialele și echipamentele complet revizuite, iar în une
le locuri au început chiar antrenamentele în vederea unei cît mai 
frumoase comportări a celor care vor reprezenta colectivul sportiv 
respectiv.

Intensă preocupare pentru o temeinică pregătire a Spartachiadei 
de iarnă a tineretului au arătat pînă acum colectivele și celelalte or
gane sportive din regiunile Suceava, Craiova, Pitești, Ploești.

Munca rodnică desfășurată de activiștii sportivi din aceste regi
uni înseamnă, firește, chezășia unor succese din cele mai frumoase 
în mobilizarea participanților, în buna pregătire a concursurilor.

Astăzi încep primele întreceri din cadrul Spartachiadei de iarnă a 
tineretului. Timp de aproape patru luni, sute de mii de tineri și vîrstnici se 
vor întrece la schi, șah, tenis de masă, trîntă. patinaj, săniuțe și gim
nastică. Activiștii sportivi au datoria să se îngrijească de buna pre
gătire a fiecăreia dintre aceste întreceri, să asigure participanților 
cele mai bune condiții de concurs. In același timp, activiștii sportivi 
nu trebuie să uite nici un moment că întrecerile din cadrul Sparta
chiadei de iarnă a tineretului constituie un minunat prilej de întărire 
organizatorică a colectivelor noastre sportive, de creștere a numărului 
de membri de colectiv, pentru înființarea de noi secții pe ramură de 
sport, etc. întrecerile din cadrul acestei Spartachiade nu trebuie 
să fie rupte de preocupările generale ale colectivelor sportive ci, 
dimpotrivă, ele vor fi împletite cu munca de fiecare zi, cu toate ce
lelalte sarcini legate de întărirea activității din colectivele noastre 
sportive de la orașe și de la sate.

Să facem din primele întreceri ale Spartachiadei de iarnă a ti
neretului începutul unui lung șir de succese ,de noi victorii sportive, 
contribuții din cele mai importante la dezvoltarea și întărirea necon
tenită a întregii noastre mișcări de cultură fizică și sport

Echipa 
de tenis de masă 
a R P.R. a învins 
cu 6’3 selecționata 
Angliei de Nord

LONDRA 14 (prin telefon). Ju- 
cînd marți seara în orașul Norwich 
reprezentativa de tenis de masă a
R.P.R. a obținut cea de a treia vic
torie consecutivă învingînd selec
ționata Angiiei de Nord cu scorul 
de 6-3. Cei peste 1000 de specta
tori prezenți în sală au aplaudat 
furtunos excelenta comportare a 
sportivilor noștri. Campioana mon
dială Angelica Rozeanu a demons
trat din nou înalta sa clasă în- 
vingînd pe cele două jucătoare en
gleze Diana Rowe șl Ann Haydon. 
Interesantă a fost partida Angelica 
Rozeanu — Ann Haydon cîștigată 
de jucătoarea romînă cu 2-1. In ul
timul set Angelica Rozeanu a con
dus cu 18-11, 19-13 și 20-17, dar 
Haydon a recuperat handicapul 
pierzînd însă în cele din urmă cu 
22-24. Maestrul sportului Harasz- 
tosi a făcut un joc extraordinar în 
fața lui Leach .atacînd decisiv a- 
proape toate mingile, învingîn- 
du-și detașat adversarul. Mircea 
Popescu a pierdut la cunoscutul ju
cător Simons, deși în ultimul set 
a avut 17-13. Popescu ajiftat prea 
mult și nu a încercat să atace ho- 
tărît ,în timp ce Simons a contrat 
foarte bine mingile liftate ale ro- 
mînului. Și Ella Zeller a condus 
la Diana Rowe în primul set_ cu
20- 18 ,dar jucătoarea engleză a 
dat un tuș șl apoi a reușit să cîș- 
tige setul și partida

Iată rezultatele tehnice : Ha- 
rasztosi — Leach 2-0 (10, 16), 
Mircea Popescu — Simons 1-2 (19- 
21, 21-14, 19-21). Pesch — Burridge
2-1  (16-21, 21-13, 21-8), Gantner— 
Merrett 2-0 (13, 20), Angelica Ro
zeanu — Diana Rowe 2-0 (20, 12), 
Angelica Rozeanu — Ann Haydon 
2-1 (19-21, 21-16, 24-22), Ella
Zeller — Diana Rowe 0-2 (25, 17), 
Angelica Rozeanu — Ella Zeller — 
Ann Haydon — Roock 2-1 (14-21,
21- 17, 21-9), Angelica Rozeanu — 
Harasztosi = Diana Rowe — Leach 
0-2 (15,16).

★
Duminică jucătoarele și jucătorii 

noștri de tenis de masă nu au 
avut de susținut nici un meci. A- 
ceastă zi a fost folosită de repre-

(continuare în pag. a 3-a)

Succese în 
competiții sportive,

In întreaga fără, sportivii cu
nosc bucuria succeselor în muncă, a 
victoriilor In întrecerile din săli și 
de pe stadioane, pe care le închi
nă, au deosebită dragoste, celui de 
al doilea Congres al Partidului. 
Știrile pe care le publicăm mai jos 
sînt numai cîteva din sutele pe 
care le primim la redacție...

PRIMA SESIUNE A CABINETU
LUI METODICO-ȘTIINȚIFIC 

DIN CLUJ

Activitatea de cercetări științifice 
a luat în ultimul timp o mare ex
tindere. Numărul cabinetelor meto- 
dico-științifice a crescut în toată 
țțira, ca și numărul cercetătorilor 
in domeniul problemelor de cultură 
fizică și sport. Periodic se orga
nizează sesiuni de comunicări știin- 

, țifice. Seria acestora se completea
ză cu o nouă sesiune, de data a- 
ceasta la Cluj: cabinetul metodico- 
științific de pe lingă Comitetul re
gional C.F.S. Cluj, organizează în 
zilele de 16. 17 și 18 decembrie, în 
cinstea celui de al 11-lea Congres 
al Partidului, prima sesiune știin
țifică în problemele de cultură fi
zică și sport.

Vor fi prezentate o serie de re
ferate deosebit de interesante șl 
anume:

„încercări de tratament al bolii 
hipertonice prin cultură fizică me
dicală’ (academician prof. Aurel 
Moga); „Viciile de atitudine la 
ei" vi și vindecarea lor prin cultură 
fizică medicală" (dr. Onoriu Che- 
țeanu și colectivul prof. Fătu, Tho
mas. Belu. Czitron): „Observații a- 
supra gradului de însușire a unor 
exerciții de gimnastică, aVetism și 
jocuri prin metodă comparată, ana
litică și globală’ (asistentă Corina 
Dumitrescu): „Genunchiul dureros 
la sportiv’ (dr. Marcel Bănicescu); 
„Importanța și metoda controlului 
periodic în educația fizică" (asis
tent Anton Ferencz): „Traumatis
mele în box" (dr. I. Rosenthal).

HANDBALISTA CONSTANȚA 
POPA

Gazeta de perete a fabricii de 
confecții „Gh. Gheorghiu-Dej“ din 
Capitală a ieșit de sub „tipar". 
Cele mai multe articole vorbesc des
pre succesele realizate de vredn'cii 
muncitori șt tehnicieni. în cinstea 
celui de al doilea Congres al Par
tidului. Printre cei evidențiați se 
află si tlnăra fruntașă în produc
ție Constanța Popa, al cărei por
tret se află la loc de cinste în ga
zeta de perete. Cei care urmăresc 
activitatea sportivilor bucureșteni 
fimosc acest nume, căci harnica 
muncitoare de la sectorul 3 de pro
ducție este, în același timp, o talen
tată jucătoare a echipei de handbal 
Flamura roșie ,,F. C. Gheorghiu- 
Dej“. Firește că în cele cîteva rîn-

Printre minerii din Valea Jiului
PETROȘANI (prin telefon). — 

Din inițiativa comitetului raional 
C F.S. Petroșani, la 11 decembrie 
a început în cinstea celui de al 
II-lea Congres al Partidului, des
fășurarea unui festival sportiv la 
care participă combinata Petro
șani -j- Hunedoara și selecționata 
regiunii Craiova.

întâlnirile la mai multe disci
pline sportive desfășurate pînă a- 
cuni în centrele miniere Petro
șani, Lupeni, Petrila și Vulcan.au 
atras în săli și pe stadioane un 
mare număr de spectatori.

Rezultatele au fost următoarele: 
volei (m): Petroșani + Hunedoara 
— reg. Craiova 2-1; volei (f): 
reg. Craiova — Petroșani + Hu

Darul tinerilor atleți
Ce dar să închinăm Congresu

lui? Gîndul acesta i-a frămîntat 
mult ne tinerii atleți ai colectivu
lui Metalul Reșița. In cele din 
urmă s-au hotărît: se vor pregăti 
temeinic și, în întâmpinarea Con
gresului, vor face o tentativă de 
doborîre a recordului regional la 
4x100 m. juniori cat. a Il-a. Os- 
vald Schwimpf, Zeno Jianu, Wi
liam Keler și Traian Vuia us-au 
grăbit să împărtășească hotărîrea 
lor antrenorului Loukota Ernest

Duminică 4 decembrie... Ziua 
mult așteptată a tentativei de re
cord a celor patru juniori. Pe 

produc{ie, 
initiative frumoase 
duri care însoțesc fotografia nu pop 
fi spuse multe cuvinte despre aceas* 
tă muncitoare și sportivă fruntașă.. 
Ne-a vend în ajutor responsabilul! 
brigăzii 47, iov. Gheorghe Mi hala— 
che. El ne-a vorbit pe larg despre- 
vrednica sportivă, care în cinstea- 
celui de al doilea Congres al Par
tidului a dat zeci de produse peste- 
plan.

De altfel, cu tinăra Constanța 
Popa se mîndrește întreg sectorul' 
III. Și aceasta nu numai datorită' 
faptului că ea este una din cele- 
mai bune jucătoare ale echipei de- 
handbal. Cînd este nevoie, croito-- 
reasa Constanța Popa efectuează! 
cite două operații de producție xi— 
jută întotdeauna pe cei rămași tip- 
urmă, realizează importante econo* 
mii, fiind astfel un frumos exem
plu pentru toate tovarășele ei de- 
muncă. Și dacă întîmplător vei tre
ce pe la looul ei de muncă, te veil 
convinge de îndată că Kandbalista- 
Constanța Popa merită. Intr-ade
văr. să figureze la loc de cinste- 
pe panoul fruntașilor în producției"

ÎNTRECERILE sportivilor* 
DE LA METALUL...

In cinstea celui de al II-lea Con
gres al Partidului, asociația Meta
lul a organizat o serie de întreceri' 
la următoarele discipline: volei, tir. 
tenis de masă, fotbal, lupte, atle
tism și gimnastică. Au participat 
sportivii fruntași, muncitorii din 
întreprinderile metalurgice și elec
tric- membri ai colectivelor din- 
București. Paralel cu această 
competiție, asociația Metalul a or
ganizat un campionat rezervat șco
lilor profesionale metalurgice șl 
electrice la atletism, volei, fotbal, 
gimnastică, tir. precum și la trece
rea normelor G. M. A. întrecerile 
de atletism s-au desfășurat ne sta
dionul Tineretului și s-au bucurat 
de nartic'narea a peste 115 elevi: 
In faza finală au intrat întrecerile- 
de volei, gimnastică și tir. Asocia* 
(ia Metalul va acorda cîștigffiorilof 
numeroase premii în cupe, plachete, 
diplome, precum și materiale spor
tive. premii care vor stimula par
ticiparea ne viitor a tinerilor elevi 
la diferite competiții sportive.

..ȘI DE LA CONSTRUCTORUL
S. M.

Frumoasă a fost și inițiativa co
lectivului sportiv Constructorul S.M. 
București, care a organizat o com
petiție de fotbal și handbal, cu par
ticiparea mai multor echipe din 
țară. Finala la fotbal s-a disputat 
pe stadionul Locomotiva P. T. T. 
și a pus față în față echipele Con
structorul S. M. Iași și Constructo
rul S.M. Timișoara, victoria reve
nind celei dinții. întrecerile"'’de 
handbal s-au terminat cu victoria 
echipei din Timișoara.

nedoara 2-0; tenis de masă (m): 
reg. Craiova —> Petroșani + Hu
nedoara 5-3; tenis de masă (f): 
reg. Craiova — Petroșani + Hu
nedoara 2-0; lupte: Petroșani + 
Hunedoara — reg. Craîova 5-1; 
baschet: Petroșani + Hunedoara — 
reg. Craiova 81-72; șah: reg. Cra
iova — Petroșani + Hunedoara 
B'/a-'/s; handbal: Petroșani + Hu
nedoara — reg. Craiova fi-5; fot’ 
bal: Minerul Lupeni — seiecț. 
Craiova 3-1; fir: Petroșani + Hu
nedoara — reg. Craiova 3-1.

Returul competiției se va des
fășura duminică J8 decembrie îl» 
orașul Craiova. (I. Zamora, —» 
corespondent). . , ijj.Țjifl 

stadionul Metalul erau prezenți 
delegați aj comitetului raional 
C.F.S-, ai comisiei raionale de 
atletism, iubitori ai atletismului 
din Reșița. Timpul frumos a ve’ 
nit parcă să ajute tinerilor spor’ 
tivi la obținerea unui rezultat bun. 
Și, într-adevăr, ei l-au obținut 
Astăzi, noul record regional este 
de 48,4 sec., față de 48,9 cît era 
înainte.

Un nou record regional: acesta 
este darul pe care cel patru spor’ 
tivi l-au închinat Congresului 1

Gh. Dobrescu j 
corespondent jj

Vulcan.au


PRINTRE PATINATORI 
LA MIERCUREA CIUC

Deși în ultima săptămînă la Mier
curea Ciuc temperatura s-a men
ținut ridicată, patinatorii și-au con
tinuat pregătirile. Singura dificul- 

. tate pentru ei — cei „vitregiți" 
fiind mai ales patinatorii de viteză 
— a constituit-o faptul că pista 
de alergări a colectivului sportiv 
Avîntul nu a înghețat. Viteziștii au 
găsit totuși o soluție : ei s-au pre
gătit alături de patinatorii artistici 
pe gheața patinoarului Progresul 
și pe aceea a unui lac din împre
jurimile orașului.

Patinatorii de viteză aflați la 
Miercurea Ciuc patinează și fac... 
cros. In fiecare dimineață, înainte 
de a ie?i pe gheață, patinatorii de 
la Casa Centrală a Armatei și de 
la Dinamo execută cu regularitate 
un program de înviorare, care con
stă dintr-o probă de cros pe dis
tanța de 4—5 km. Patinatorii simt 
efectul binefăcător al acestor cro
suri, în timpul antrenamentelor pe 
gheață, cînd pot patina ore în 
șir, fără a obosi. Notăm, că acest 
element nou în programul de pre
gătire a patinatorilor noștri (cros 
concomitent cu activitatea pe ghea
tă). a fost introdus de patinatoarea 
Tatiana Amzuică. din lotul C.C.A. 
Tatiana Amzuică a învățat patina
jul în U.R.S.S., sub îndrumarea 
cunoscutei campioane și maestră e- 
merită a sportului Serafima Paro- 
mova.

Pe gheața patinoarului din Mier
curea Ciuc i-am găsit antrenîndu- 
se, alături de patinatorii de viteză 
și de hocheiști, pe patinatorii ar
tistici: Roman Turușanko, campio
nul nostru, Bert Heuchert și tînă- 
rul Bernd Bomches, toți de la Me
talul Steagul roșu din Orașul 
Stalin. Anul trecut, Bomches s-a 
clasat pe locul al doilea în con
cursul juniorilor și acum _își desă
vârșește pregătirea sub îndruma
rea lui Turușanko și a lui Heu
chert.

Prezența acestor valoroși pati
natori la Miercurea Ciuc este bine
venită acum, cînd în acest oraș se 
va deschide un centru de pregătire 
în patinajul artistic — rezervat 
tineretului. Instructoarea acestui 
centru va fi Marieta Weinrich care, 
absolvind facultatea din Cluj, a 
fost repartizată la o catedră din 
Miercurea Ciuc. In calitate de in
structoare a cercului de patina ar
tistic de la Casa Pionierilor dm 
localitate, ea se află, desigur, în 
mediul ei preferat. Aci va avea 
serios de lucru, întrucît pînă în 
prezent s-au înscris la centrul de 
pregătire aproape 70 tineri.

GH. ST.

CARE VA FI ECHIPA 
CAMPIOANA LA SPADA?

15—18 decembrie. 1955: ultima 
etapă a campionatului republican 
de scrimă pe echipe categoria A. 
Cu meciurile ce se vor disputa la 
Cluj și București în această etapă 
va lua sfîrșit programul competiți- 
onal al scrimerilor noștri pe anul 
1955.

Ultima etapă de campionat este 
așteptată cu mult interes. Ea ur
mează să hotărască formația cam
pioană la spadă (campioanele de 
floretă bărbați și femei și sabie sînt 
desemnate, de pe acum, indiferent 
de ultimele rezultate ce vor fi înre
gistrate). De asemenea, va fi de
semnată și echipa care va retro
grada, stabilindu-se și ordinea 
definitivă a echipelor participante 
în toate cele patru probe.

Meciurile de la Cluj anunță o 
întrecere foarte echilibrată între 
echipele Progresul Cluj, Dinamo 
Cluj, Știința Cluj și Metalul Satu 
Mare, situate în a doua jumătate 
a clasamentului aproape în toate 
probele.

La București, ultima etapă prile
juiește un concurs de scrimă de 
certă valoare. Prin participarea la 
întrecere a echipelor C.C.A., Ști
ința I.O.F. și Progresul F.B.. care 
sînt alcătuite, în majoritate, din 
trăgători fruntași, componenți ai 
lotului republican, nivelul tehnic ia 
care se vor desfășura toate asaltu
rile va fi, desigur, ridicat. Alături 
de aceste echipe fruntașe vor con

Cornftelilii.^ concursuri...
cura și formațiile Flamurii roșii 
Timișoara, care se vor strădui să 
obțină rezultate cît mai bune pen
tru a evita ultimul loc în clasa
mentul general. întrecerile de la 
București vor avea loc în sala 
Progresul F.B., cu începere de as
tăzi. rezultatele lor urmînd să de
cidă care echipă va cuceri titlul ia 
spadă: Știința I.C.F., C.C.A. sau 
Progresul F.B. ?

ÎNTRECERI la volei

® In etapa de săptămînă trecu
tă a competiției organizată de aso
ciația Progresul, în cinstea Con
gresului P.M.R. și a zilei de 30 
Decembrie, s-au înregistrat urmă
toarele rezultate: FEMININ: Pro- 
gresul-Voința 3—0, Locomotiva 
Gara de Nord-Flacăra 3—0, Con- 
structorul-Progresul F.B. 3—1; 
MASCULIN : Voința-Progresul
LT.B. 3—1, Minerul-Locomotiva
3—2, Dinamo-Știința 3—0, Meta- 
lul-Progresul C.S.P. 3—2.

In urma acestor rezultate, în 
competiția echipelor feminine con
duce Progresul, cu 8 puncte, urma
tă de Constructorul cu 6 puncte 
(dar cu un meci mai puțin jucat), 
Locomotiva 6 puncte. La băieți 
conduce Dinamo, cu 8 puncte, ur
mată de Locomotiva și Progresul 
I.T.B. cu cîte 6 puncte. întrece
rile vor continua azi de la ora 17, 
tot în sala Locomotiva Giulești din 
Capitală, cu disputarea următoare
lor meciuri: Voința-Flacăra (fem.), 
Voința-Metalul (mase.), Dinarno- 
Progresul C.S.P. (mase.).

D. Vasile 
corespondent

M Tot în cinstea Congresului 
P.M.R., la Orașul Stalin a avut 
loc un interesant turneu la care 
au participat echipele masculine de 
categoria A Dinamo I București, 
Progresul ITB București și Meta
lul Uzinele de Tractoare Orașul 
Stalin din localitate. In cadrul a- 
cestui turneu s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate: Dinamo-Pro- 
gresul 3-0, Metalul-Progresul 3-1, 
Dinamo-Metaiul 3-2. Cupa pusă în 
joc a fost cucerită de echipa Di
namo București.

Al. Dincă 
corespondent regional

HANDBAL REDUS 
SAU BASCHET?

Duminică după-arniază în sala 
Floreasca. Spectatori nu erau ei 
prea mulți, dar atîția cîți se aflau 
în tribune, așteptau cu interes în
ceperea primelor jocuri de handbal 
redus. Iar atunci cînd echipele care 
trebuiau să-și dispute prima par
tidă au intrat pe podium-ul sălii 
toată lumea a rămas o clipă sur
prinsă. Ce se întîmplase ?

In fruntea echipei Dinamo 6 pă
șea bine cunoscutul jucător de bas
chet Liviu Nagy. Un spectator din 
spatele nostru a și exclamat sur
prins : „Te pomenești că am greșit 
sala sau că s-a schimbat progra
mul-.Dar, nu. Adevărul era că 
Liviu Nagy a jucat — și încă foar
te bine — handbal redus. Mai tîr- 
ziu, prin alte echipe au evoluat și 
alți baschetbaliști: „masivul" Stoica 
la Metalul 23 August, Vulescn și 
Bădu'.escu la Flacăra. Aceasta ca 
să nu maii vorbim de faptul că ro
tind, 1a un moment dat, privirea 
prin sală am zărit printre specta
tori pe ced doi Răduoanu și pe Co- 
jocaru din echipa de baschet Dira- 
mo București, pe antrenorul Costi 
Herold de 'la C.C.A., pe Mihai Ne- 
def de la Știința I.C.F. și pe alții. 
Ne aflam, pe drept cuvînt, într-o 
„atmosferă" cu adevărat... baschet- 
bailistică.

De altfel și prin provincie, avînd 
activitate la handbal redus, o serie 
de baschetbaliști nu au rămas mul
tă vreme pe... tușă ! Se pare deci 
că asistăm da o veritabilă ,/n.vazie" 
a jucătorilor de baschet în handbal 
redus.

Și această „invazie" este justifi
cată pentru că într-o anumită for
mă handbalul redus este., frate bun 
cu baschetul. Poate — și nu exa
gerăm nimic afirmi nd acest lucru 
— handbalul redus este mai rapid 

și ceva mai spectaculos, datorită 
faptului că mingea fiind mai mică 
permite executarea unei game de 
execuții tehnice mult mai variate 
ca la baschet. Și apoi, handbalul 
redus are un regulament mai sim
plu, mult mai accesibil maselor lar
gi de spectatori, care apreciază în 
special faptul că, la fel ca și în fot
bal, la handbal redus se joacă pe... 
goluri I

Ar fi prematur să afirmăm aci că 
în viitor handbalul redus va ajunge 
mai popular ca baschetul. In unele 
țări așa s-a întîmplat, totuși ! Ceea 
ce osie însă sigur, este faptul că 
handbalul redus este un joc foarte 
spectaculos și dinamic, care zi de 
zi cîștigă noi simpatizanți, chiar 
din rîradurile jucătorilor de baschet 
Atunci, la întrebarea handbal redus 
sau baschet este încă greu de răs
puns. Cel mai sigur răspuns însă 
și-1 pot da cititorii singuri venind 
duminică în sala Floreasca, pentru 
a a-sîsta Ia jocurile de handbal re
dus.

CONCURS DE ORIEN
TARE TURISTICA

Acum cîtva timp, la Căminul Al
pin din Bușteni, era o mare ani
mație. Abia se luminase de ziuă 
și întreaga cabană era plină de 
tineri și tinere. Ei admirau munții 
din jur, unde printre norii călători 
apărea Vîrful Caraimanului.

De data aceasta însă, traseul 
lor nu ducea spre acest vîrf. Cei 
80 de tineri și tinere veniți din 
Capitală participau la un concurs 
de orientare turistică, concurs care 
are și el farmecele lui. Busola, 
altimetrul, ceasul, harta și alte 
materiale necesare unei astfel de 
întreceri, trebuie mînuite cu pri
cepere pentru a ajunge cu bine la 
punctul de sosire.

Pentru a ajung? la finalul tra
seului trebuie să treci însă prin- 
tr-o serie de puncte de control 
„vii" sau „mute" și aceasta este 
un lucru deosebit de greu dacă 
timpul se arată nefavorabil. De 
acest lucru n-au suferit în acea zt 
concurenții care au participat la 
acest concurs, organizat de aso
ciația Constructorul în cinstea 
Congresului Partidului. Greutăți 
au avut însă destule, cu frigul, 
ceața care s-a lăsat înspre seară 
și... cu parcurgerea traseului. Aces
ta a trecut prin firul Văii Albe, 
pădurea Munticelul, Refugiul Coști- 
la și a coborît prin pădure pe lingă 
Valea Cerbului. Ultima etapă a 
fost urcarea pe Coama Lungă și 
apoi coborîșul spre locul de ple
care, adică la Căminul Alpin.

Mare a fost bucuria echipei con
dusă de Codrid Baubec din colec
tivul sportiv Constructorul LP.C.H. 
București și a lui loan Ursache 
din aceiași colectiv ale căror echi
pe au ocupat primul și al doilea 
loc din fruntea clasamentului. Ur
mătoarele locuri în clasamentul fi
nal au fost ocupate de echipele 
conduse de H. Valșan (Construc
torul trustul III), N. Ionescu (Con
structorul I.P.C.) și B. Ladislati 
(Constructorul 9 Mai).

Mihail Ionescu 
corespondent

SEMIFINALELE 
Șl FINALA CUPEI 
CONSTRUCTORUL 

LA RUGBI

Duminică dimineața se vor dis
puta pe terenul Constructorul ulti
mele meciuri din cadrul „Gupei 
Constructorul0, competiție organi
zată de asociația cu același nume, 
în cinstea celui de al Il-lea Con
gres al Partidului.

b Incepînd de la ora 10 își vor 
disputa întîietatea în semifinale 
următoarele echipe: Constructorul
T.S.P. București — Progresul Să
nătatea și Locomotiva Grivița Ro
șie — Știința București. In conti
nuare se va disputa finala, în care 

se vor întrece echipele cîștigătoare 
în meciurile raaf sus amintite.

■ Menționăm că meciurile din 
semifinale se discută în două repri
ze a 20 minute. In cazul unui re
zultat de egalitate, la sfîrșitul celor 
40 minute de joc se vor acorda 
prelungiri: două reprize a 5 mi
nute.

b Finala se dispută în două re
prize a 30 minute, iar în cazul 
unui rezultat de egalitate se vor 
juca încă două reprize a 10 min.

b Meciul Constructorul T.S.P. 
— Progresul Sănătatea pare a fi 
cel mai echilibrat. Ambele formații 
au înregistrat duminica trecută re
zultate excelente. Prima a întrecut 
cu scorul de 24—0 pe Locomotiva 
I.C.F.. iar a doua cu scorul de 
6—0 formația Dinamo București. 
Amintim că echipa dinamoviștilor, 
deși descompletată, nu a fost lip
sită de aportul unor jucători valo
roși ca Titi Ionescu, D. Ghiuzelea, 
Jugănaru, Voicu, Ghiondea, Sila- 
ghi etc. In cea de a doua semifi
nală, favorită este echipa Locomo
tiva Grivița Roșie.

Iată programul acestei competi
ții : semifinale : ora 10 : Construc
torul T.S.P. București — Progresul 
Sănătatea; ora 11: Locomotiva 
Grivița Roșie — Știința București: 
ora 12 finala.

O VICTORIE DE... O ZI !
Meciurile de polo pe apă din 

cadrul turneului organizat de co
misia orășenească de natație se 
desfășoară cu regularitate la ba
zinul acoperit Floreasca.

In competiția rezervată echipe
lor feminine, singura echipă neîn
vinsă a rămas Voința. Duminică 
ea a întrecut cu 5-3 (1-1) o altă 
formație neînvinsă pînă atunci, 
combinata Flamura roșie + Știința 
I.C.F. învinsele au resimțit din 
plin lipsa jucătoarei Amalia 
Hirsch, o bună organizatoare a 
tacticii de joc.

In turneul seniorilor, după etapa 
de duminici, se părea că forma
ția dinamoviștilor a scăpat în cîș
tigătoare. Ultimul obstacol, mai 
greu. Știința București, fusese tre
cut. Dar victoria obținută în fața 
Științei (5-3) la capătul unei par
tide aprig disputate, a fost un fapt 
împlinit timp de numai o singură 
zi. Luni, comisia orășenească de 
natație a dat cîștig de cauză stu
denților care au contestat dreptul 
de joc al unor jucători dinamo- 
viști. In felul acesta, cu șanse 
egale la primul loc se prezintă 
acum și echipa Progresul, care, 
în aceeași etapă, a „trecut" de un 
adversar incomod: formația se
cundă a Casei Centrale a Arma
tei (2-0). Locomotiva are o com
portare ...constantă. întrecută nu
mai cu o săptămînă în urmă de 
Știința cu 25-3, ea a cedat dumi
nică în fața echipei C.C.A. (re
zerve) cu 1-14 (0-7). Se poate 
spune că înscrierea acestei echipe 
a adus competiției numai deservi- 
cii- *

Multe defecțiuni în ceea ce 
privește desfășurarea întîlnirilor au 
survenit din cauza slabelor arbi
traje prestate (cu excepția lui H'. 
Iacobini și A. Balint) chiar de la 
începutul acestei competiții. Sub
comisia de arbitri din cadrul co
misiei orășenești de natație trebuie 
să delege, pe viitor, arbitri mai 
competenți. Numai în felul acesta 
se poate asigura normala desfă
șurare a partidelor de polo pe apă 
și. în ultimă instanță, succesul 
acestei utile competiții. Astă- 
seară la bazinul Floreasca sînt 
programate următoarele partide: 
ora 19,30: Constructorul — Pro
gresul (feminin); ora 20,15: Tînă- 
rul dinamovist I — C.C.A. (ju
niori); ora 21: Știința — Voința 
(seniori).

G. N.

SEZONUL ATLETIC AL ANULUI 
1955 (VI)

Rezultatele curselor clasice 
ale semifondiștilor...

80S METRI

1:51,9 St. Mihaly (D) Buc. 23.10. 
1:52,2 Z. Vamoș (S) Buc. 1.10.
1:53,1 A. Palade-Ursu (S) Cluj 10.9. 
1:53,2 D. Bîrdău (D) Buc. 23.10.
1:53,3 F. Moscovici (P) Cluj 16.7. 
1:54,5 D. Tilmaciu (CCA) Cluj 10.9. 
1:55,0 T. Sudrlgean (S) Buc. 13.11. 
1:56,1 P. Popescu (CCA) Buc. 13.11. 
1:56,7 E. Danciu (S) Buc. 13.11. :£ 
1:56,9 A. Dumitrache (D) Orad. 15.11. 
1:57,2 Gh. Bărujă (L) Buc. 3.7 ;

1:57,8 E. Grozescu <S) Buc. 3.7 ; M. 
Tlntorescu (R) Buc. 3.9 ; I. Prlcop (P) 
Oradea 13.11 ; 1:57,9 V. Grobei (R) 
Or. Stalln 23.10 ; 1:58,2 V. Popa (CCA) 
Buc. 22.10; 1:58,3 P. Piescu (R) Ora
dea 13.11; 1:58,4 Gh. Biro (M) Ș0uc. 
4.8 ; 1:58,5 D. Rusu (S) Cluj 15.5; 
1:58,6 A. Petrescu (C) Buc. 7.5 ; 1:59,4 
T. Olteanu (M) Buc. 3.7 ; Gh. Ceiîian 
(S) Timiș. 23.10; 1:59,6 C. Constabti- 
nescu CD) Buc. 18.7 ; 2:00.0 I. Kar£ndl 
(P) Buc. 7.5.

Pe Msta celor mai bune perfor
manțe ale anului 1955, pîn^ la 
1:53,5 au fost luate în evidență; 19 
rezultate, obținute de 5 atleți: Mi
haly (7), Palade-Ursu (7), Mosco
vici (3), Vamoș și Bîrdău (1) :

1:513 (1) St. Mihaly Buc. 22.10. 
1:52,2 (5) Z. Vamoș Buc. 1.10. 
1:52,S (8) St, Mihaly Buc. 1.10. 
1:52,9 (3) St. Mihaly Celakovice 12.6. 
1:52.9 (7) St. Mihaly Varșovia 19.6. 
1:53,1(1) A. Palade Cluj 10.9.
1:53,2 (2) A. Palade Oslo 26.7.
1:53,2 (4) St. Mihaly Buc. 1.10.
1:53.2 (2) D. Bîrdău Buc. 22.10. ; j 
1:53,3 (1) A. Palade Buc. 3.7.
1:53,3 (1) A. Palade Cluj 16.7.
1:53,3 (2) F. Moscovici Cluj 16.7J 
1:53,3 (3) F. Moscovici Oslo 26.7.

1:53,3 (2) St. Mihaly Cluj 10.9.
1:53,4 (1) A. Palade Cluj 6.6. 
1:53,4 (3) A. Palade Buc. 20.8.
1:53,5 (1—2) A. Palade Buc. 7.5.

1500 METRI

1:53,5 (1—2) St. Mihaly Buc. 7.5.
1:53,5 (2) F. Moscovici Buc. 3.6.

l-a a 5-a a 10-a si 25-a a 50-a
performanță

1953 1:52,4 1:55,3 1:56,9 1:59,9 —
1954 1:53,4 1:55,0 1:57,1 2:00,3 —
1955 1:51,9 1:53,3 1:56,9 2:00,2 2:03,8

Media 5 MedialO
1953 1:54,08 1:55,24
1954 1:54,30 1:55,35
1955 1:52,74 1:54,29

1953 1954 1955
1:53,0 1 — 2
1:53,1—1:55,0 3 5 5
1:55,1—1:57,5 8 7 4
1:57,6—1:59,9 14 11 12

3:51,6 D. Bîrdău (D) Buc. 22.10.
3:52,0 D. Tîlmacfu (CCA) Buc. 21.7.
3:54,0 F. Moscovici (P) Buc. 2.7.
8:55,4 St. Mihaly (D) Oradea 12.11.
3:57,6 C. Grecescu (D) Buc. 8.6. ’
3:58,0 V. Pop (D) Oradea 14.5
4:01,4 I. Pricop (P) Buc. 14.8.
4:01,4 Z. Vamoș (S) Krakovla 4.8.
4:02,0 V. Firea (D) Oradea 14.5.
4:02,4 F. Haglauer <C) Buc. 2.7.
4:03,2 G. Cojocaru (S) Cluj 14.5 ; 

4:03,4 P. Popescu (CCA) Timiș. 21.5 ; 
4:03,8 E. Grozescu (S) Timiș. 215; 
4:04,2 A. Petrescu (C) Buc. 21.5; 
V. Popa (CCA) Buc. 22.10 ; 4:04,4 Gh. 
Biro (M) Buc. 21.5 ; I. Puică (S) Cluj 
29.10; 4:04,8 I. Niculescu (C) Buc. 
2.7 ; 4:05,0 C. Aioanel (CCA) Buc. 
3.4; 4:05,2 T. Strzelbiscki <D) Buc. 
12-6 ; 4:86,2 D. Dragomlr (R) Iași 14.5 ; 
4:86,4 Gh. Băruță (L) Timiș. 21.5; 
A. Palade-Ursu (S) Cluj 12.10; 4:06,6 
T. Sptnu (C) Or. Stalln 21.6 ; 4:07,0
I. Deheleanu (S> Buc. 2.7. ; 4:87,4 s. 
Rizescu (L) Buc. 2.7 ; 4:07,6 I. Hîră 
(M) Buc. 21.6 ; 4:08,8 I. Vel’.ciu (S) 

Buc. 20.11; 4:09,0 I. Bădicl (D) Buc. 
27.3 ; V. Weiss (D) Buc. 22.10.

Pe lista celor mai bune perfor
manțe pînă la 3:56,6 au fost luate 
în evidență 14 rezultate, realizate 
de: Bîrdău (7), Moscovici (4), Tîl- 
maciu (2) și Mihaly (1).

3:51,6 (1) D. Bîrdău Buc. 22.10.
3:52,0 (1) D. Tîlmaciu Buc. 8.6.
3:52,6 (1) D. Tîlmaciu Buc. 21.7.
3:53,4 (2) D. Bîrdău Buc. S.6.
3:54,0 (1) F. Moscovici Buc. 2.7.
3:54,6 (1) D. Bîrdău PI. 21.5.
3:54,6 (1) D. Bîrdău Cluj 11.9.
3:54,8 (3) F. Moscovici Oslo 26.7.
3:55,2 (2) D. Bîrdău Buc. 2.7.
3:55,4 (1) st. Mihaly Oradea 12.11.
3:56,0 (1) F. Moscovid Cluj 17.7.
3:56,2 (2) D. Bîrdău Cluj 17.7.
3:56,2 (2) F. Moscovici Cluj 11.9. 
3:56,6 (1) D. Bîrdău Buc. 28.5.

i
l-a a 5-a a 10-a a 25-a a 50-t

performanț?
1953 3:52,2 3:57,6 4:00,4 4:08,4
1954 3:54,6 3:58,0 4:03,2 4:09,2
1955 3:51,8 3:57,6 4:02,4 4:07,0 4:15,1

Media 5 Media 10
1953 3:55,96 3:57,20
1954 3:57,20 3:59,70
1955 3:54,12 3:57,58

1953 1954 1955
3:56,0 2 1 4
3:56,2—3:59,8 7 4 2
4:00,0—4:03,8 8
4:04,0—4:08,0 7

7 7
10 M



Echipa de tenis de masă a R.P.R. a învins 
selecționata Angliei de Nord cu 6-3

Buretele ajută la dinamizarea 
jocului de tenis de masă
Problema paletei cu burete a 

constituit pentru mine o preocu
pare mai veche. In rîndurile care 
urmează voi căuta să arăt unele 
lucruri ce mi se par mai impor
tante în urma observațiilor pe care 
le-am făcut

In prezent paleta ou burete se 
află încă în prima fază a dezvol
tării sale, cînd factorul surpriză,* 
noutatea, are un ro| însemnat, 
majoritatea jucătorilor europeni 
nefiind încă acomodați cu efec
tele imprimate mingii de astfel 
de palete acoperite cu burete.

Din avantajele pe care le aduce 
astăzi paleta cu burete, printre care 
sînt serviciile cu mult efect, mingi 
foarte „tăiate" și efecte variate, 
rapiditate deosebită, cred că în 
viitor nu va conta decît avantajul 
jocului foarte rapid. Aceasta în
seamnă că tenisul de masă nu are 
decît de cîștigat în urma folosirii 
paletei cu burete. Tenisul de masă 
se va dinamiza, cerînd jucătorilor 
o pregătire fizică și o mobilitate 
superioare pentru a putea face 
fafă mingiilor rapide venite din 
paleta cu burete. Din această cau
za — jucătorii defensivi .— nepu- 
tînd avea succese numai prin a- 
părare — vor fi nevoiți să contra
atace, în viitor, ajungîndu-se la 
un joc de contraatacuri continue. 
De altfel, japonezii, atât la antre
namente, cît și în meciurile din
tre ei, practică un astfel de joc.

Nu oricine poate juca, cu paleta 
cu burete. Pentru a fi un bun 
„buretist", primul lucru care se 
cere e calmul; în momentele de 
nervozitate jucătorul cu burete 
poate greși 5-6 mingi consecutiv. 
In afară de aceasta, este necesară 
și o excelentă mobilitate pentru a 
putea executa loviturile din plină 
viteză. De asemenea, jocul cu pa
leta cu burete cere o sensibilitate 
și un simt al mingii deosebit de 
dezvoltate. In ceea ce privește si
guranța în controlul mingii cu 
paleta cu burete, aceasta se poate 
căpăta prin antrenamente îndelun
gate și studiate. Avem exemplul 
maestrului sportului Toma Reiter, 
care, deși utilizează o paletă cu 
burete are totuși aceeași siguranță 
pe care o avea și înainte cînd în
trebuința paleta cu cauciuc obiș
nuit cu zimți-

Paleta cu burete nu frînează 
progresul tenisului de masă ci îl 
va ajuta să devină un sport mai di
namic.

TOMAS NAZARBEGH1AN 
campion de juniori al R.P.R.

Ni se semmalează că...
...colectivul sportiv Minerul 

Lupeni dă de mai mult tițnp o 
altă întrebuințare sălii de gimnas
tică. Astfel, consiliul colectivului 
sportiv organizează aici numeroa
se baluri dar nu și tot atîtea ma
nifestații sportive. Aparatele de 
gimnastică simt lăsate în părăsire 
și deteriorate.

/. Ciortea — corespondent

...în orașul Hațeg nu există 
nici o sală unde să se poată orga-

■ Programul concursului PRO
NOSPORT Nr. 50, de duminică 18 
decembrie a. c , cuprinde 11 meciuri 
de fotbal din R. P. R., Franța și 
R.P.F. Iugoslavia, precum și o în
tîlnire de handbal din țara noas
tră. Punctul tare al programului 
îl constituie meciul I și anume în- 
tîlnirea dintre C.C.A. București- 
Progresul Oradea, finala Cupei 
R. P. R. Pentru această întîlnire 
ambele tabere se pregătesc intens 
și așteaptă cu încredere meciul de 
duminică. In timp ce la C.C.A. Bu
curești problema formației care va 
juca duminică nu constituie o preo
cupare, deoarece va li aceeași care 
a învins Locomotiva București și 
anume: Gram, Zavoda II, Caricaș, 
V. Dumitrescu, Onisie, Bone, V. 
Moldoveanu. Constantin, Alexan- 
drescu, Zavoda I și Tătaru. nu a- 
celași lucru se întîmplă și la Pro
gresul Oradea unde formația care 
va juca încă nu este concretizată.

(urmare din pag. I) 

zentanții noștri pentru o bineve
nită și reconfortantă odihnă, după 
numeroasele și grelele concursuri 
pe care le-au susținut după călă
torii obositoare. Duminică diminea
ța, delegația sportivilor romîni a 
vizitat renumitul muzeu londonez 
„Madamme Toussaut", iar după-a- 
mlază a vizionat un film. Luni la 
prînz Angelica Rozeanu, Ella Zel
ler, Matei Gantner, Tiberiu Harasz- 
tosi, Mircea Popescu și Paul Pesch 
au fost invitați să ia masa la pri
măria din cartierul Tottenham.

Seara, înaintea întîlnirii R.P.R.— 
Anglia, în prezența unui public 
foarte numeros s-a desfășurat festi
vitatea de deschidere. După prezen
tarea componenților celor două 
echipe, primarul din Tottenham a 
oferit delegației noastre cadouri. 
Apoi jucătoarele romîne și cele 
engleze au schimbat buchete de 
fior!.

Asupra acestei întîlniri specialiș
tii ca și spectatorii prezenți în sala 
Municipal Hali făceau felurite pro
nosticuri. Unii înclinau spre un 
meci nul, alții spre o victorie a 
romînilor, după cum mulți credeau 
într-un rezultat favorabil gazdelor. 
Nimeni însă nu a „văzut" o vic
torie la un scor categoric pentru 
echipa R.P.R. Și totuși, la sfirși- 
tul celor 8 partide — cîte a cuprins 
întreaga întîlnire — scorul a arătat 
7—1 în favoarea reprezentativei 
noastre. Multora dintre cei prezenți 
nu le venea să creadă, erau pur și 
simplu stupefiați. Intr-adevăr, re
prezentanții noștri jucaseră splen
did, impuseseră un ritm de joc su
focant pentru adversari, surclasînd 
renumita echipă a Angliei care 
cuprindea nume celebre în ierarhia 
tenisului de masă mondial, ca su
rorile Rowe, Johnny Leach, etc.

Campioana mondială Angelica 
Rozeanu a lăsat din nou o impre
sie excelentă spectatorilor londo
nezi prin maniera categorică de

CLASAMENTUL PRIMILOR
DE TENIS DE

Federația Internațională de Tenis 
de Masă a întocmit următorul cla
sament pentru anul 1955 al primi
lor jucători și jucătoare din lume:

Bărbați: 1. Toshiaki Tanaka(Ja- 
poma), 2. Zarko Dolinar (R.P.F. Iu
goslavia). 3. Ivan Andreadis (R. 
Cehoslovacă), 4. Ferenc Sido 
(R.P.U.), 5. Ichiro Ogimura (Japo
nia), 6. Jozsef Koczian (R.P.U), 

niza competiții la tenis de masă, 
jucătorii neputînd astfel să-și con
tinue activitatea pe timpul iernii.

N. Sbuchea — corespondent

...la colectivul Recolta Cei- 
cova, regiunea Timișoara, între i- 
nerea echipamentului sportiv nu 
constituie o preocupare de seamă. 
Aceasta a făcut ca echipa de fotbal 
care activează în campionatul ra
ional Deva să nu aibă echipamen
tul necesar.

INFORMAȚII ©onosport

Din convorbirile telefonice avute 
în ultimul moment cu Oradea ni 
se anunță ca sigură intrarea în 
formație a lui Țiriac și Vaczi, com
plet restabiliți, cît și a lui Vlad 
ce fusese suspendat.

Față de aceste știri, întîlnirea de 
duminică devine echilibrată și un 
pronostic „solo" pare riscant.

In rest, concursul programează 
meciuri echilibrate. In baza infor
mațiilor sosite, toate întâlnirile vor 
avea loc. condițiile atmoslerice 
fiind prielnice desfășurării jocurilor 
de fotbal.

Reamintim că pentru concursul 
PRONOSPORT de duminică 18 de- 
cemnrie, se acordă în continuare, 
premii speciale săptămînale pentru 
buletinele cu 0 rezultate, și anu
me: o motocicletă I. J. de 350 cmc. 
participantului care va întruni cele 
mai multe buletine cu 0 rezultate 
și o motocicletă I. J. de 350 cmc., 
3 aparate radio „Superelectromag- 

care a dispus de campioana An
gliei, Rosalinde Cornett-Rowe. 
Foarte bine s-au prezentat cei pa
tru jucători romîni Gantner, Harasz- 
tosi, Popescu și Pesch. Gantner a 
reușit să tranșeze în favoarea lui 
„rivalitatea" cu fostul campion 
mondial Johnny Leach pe care l-a 
învins și de data aceasta, așa cum 
îl întrecuse acum cîteva săptămîni 
la Belgrad. Deși se anunța un ad
versar periculos „buretistul" Ken
nedy n-a constituit o problemă 
pentru Harasztosi, care I-a depășit 
net. Harasztosi a apărat razant și 
a contraatacat fulgerător. Deosebit 
de spectaculos a fost meciul dintre 
Pesch și Merrett, în care romînul, 
după un început mai slab, și-a in
trat în „mînă" supunîndu-și ad
versarul unui tir prelungit și pu
ternic. De asemenea, Mircea Po
pescu a atacat și a „tăiat" foarte 
tare, fapt care nu i-a convenit de 
loc lui Venner. Popescu a obținut 
o victorie categorică. Campioanele 
mondiale ale probei de dublu fe
mei, Angelica Rozeanu și Ella Zel
ler, și-au luat o revanșă clară asu
pra cuplului surorilor Rowe, foste 
deținătoare ale titlului suprem.

La sfîrșitul întîlnirii, publicul 
spectator a făcut reprezentanților 
noștri o caldă manifestație de sim
patie răsplătind prin aplauze pre
lungite frumoasa lor comportare 
ca și excepționalele rezultate ob
ținute.

Iată rezultatele integrale ale a- 
cestei întîlniri : Pesch — Merrett 
2-1 (14-21, 21-17, 21-15), Ella Zel
ler — Ann Haydon 1-2 (11-21,
21-19, 11-21), Mircea Popescu — 
Venner 2-0 (13,7), Angelica Rozea
nu — Ella Zeller = Rosalinde Cor
nett (Rowe) — Diana Rowe 2-0 
(18-14), Gantner — Harasztosi = 
Leach — Kennedy 2-1 (21-13, 18- 
21, 23-21), Angelica Rozeanu — 
Rosalinde Cornett (Rowe) 2-0 (13, 
12), Gantner — Leach 2-0 (21, 18), 
Harasztosi — Kennedy 2-0 (11, 11).

JUCĂTORI $1 JUCĂTOARE
MASĂ DM LUME
7. Johnny Leach (Anglia), 8. La
dislav Stipek (R. Cehoslovacă), 9. 
Richard Bergman (Anglia), 10. 
Stephen Cafiero (Franța), 11. Yos
hio Tomita (Japonia), 12. Vaclav Te- 
reba (R. Cehoslovacă), 13. Tage 
Flisberg (Suedia), 14 Toma Rei
ter (R.P.R.), 15. Josip Vogrinc (R. 
P. F. Iugoslavia), 16. Conny Fre- 
undorfer (R.F.G.).

Femei: 1. Angelica Rozeanu
(R.P.R.), 2. Linda Rumpier Wertl 
(Austria), 3. Rosalinde Cornett 
Rowe (Anglia), 4. Ki’ko Watanabe 
(Japonia), 5. Eva Koczian (R.P.U.),
6. Diane Rowe (Anglia), 7. Fajie 
Eguchi (Japonia), 8. Gizi Gerval 
Farkaș (R.P.U.), 9. Ella Zeller 
(R.P.R.), 10. Ann Haydon (Anglia), 
11. Yoshiko Tanaka (Japonia). 12. 
Christine Watel (Franța), 13. Ilona 
Kerekeș (R.P.U.), 14. Trude Pritzi 
(Austria), 15, Agnes Simon (R.P.U.).

De această ordine se va ține 
seamă în fixarea capilor de serii 
la alcătuirea tablourilor de partici
pant pentru campionatele mondiale 
din luna aprilie 1956 de la Tokio 
(Japonia.) 

netica" și 3 biciclete, prin tragere 
din urnă.

n In urma omologării celor 
400030 buletine depuse la concur
sul PRONOSPORT Ne 49 din II 
decembrie a c., au fost stabilite 
următoarele premii: premiul 1: 2 
buletine cu 12 rezultate exacte, re
venind fiecărui buletin cîte 47.503 
lei, premiul II: 26 buletine cu 11 
rezultate exacte, revenind fiecărui 
buletin cîte 4.387 lei și premiul III: 
233 buletine cu 10 rezultate exacte, 
fiecărui buletin revenind cîte 733 
lei.^ La acest concurs participantul 
Brădescu Alex. din București a ob
ținut pe buletin colectiv un pre
miu I, 10 premii II și 43 premii 
III în valoare totală de lei 122 892, 
iar participantul Haver Sandu tot 
din București a obținut tot pe un 
buletin colectiv un premiu I, 5 pre
mii II și 9 premii III, în valoare 
totală de 76.035 lei.

Pregătiri „în piere” la Progresul Oradea 
in vederea finalei

Au mai rămas doar două zile 
de pregătiri în vederea. ul
timului meci de fotbal oficial al 
sezonului: finala Cupei R.P.R.- 
ediția 1955, C.C.A.—Progresul O- 
radea. Ca și în anii trecuți, aces
tei populare competiții îi revine 
cinstea de a închide sezonul com- 
petițional de fotbal. Și de data 
aceasta, Stadionul Republicii va 
găzdui un joc interesant între 
doiuă echipe de categorie diferită : 
de o parte C.C.A-, din categoria 
A, iar de alta Progresul, din ca
tegoria B.

Pentru aceasta, cele două echi
pe se pregătesc intens, cu deo
sebită grijă. Antrenamentele care 
se desfășoară în Capitală dovedesc 
interesul și importanța pe care 
echipele le acordă finalei.

In special orădenii, care au la 
activ — în Cupă — o serie de 
victorii remarcabile în fața unor 
echipe de valoare recunoscută : au 
eliminat trei echipe de categorie 
A, pe Locomotiva Timișoara cu
4-1,  pe Dinamo Orașul Stalin cu 
2-1 și cu același scor pe Dinamo 
București, noul campion, al .țării-

De la ultima lor victorie In 
Cupă (4 decembrie), cînd s-au 
calificat pentru finală, orădenii 
și-au continuat pregătirile în ve
derea ultimului „act". Duminică, 
de pildă, Progresul a făcut antre- 
nament la. două porți în compa
nia echipei regionale FI. roșie. Cu 
acest prilej au jucat și Vaczi. și 
Țiriac, care sînt restabiliți și și-au 
reluat antrenamentul. Pe de altă 
parte, la aceste pregătiri ia parte 
și jucătorul Vlad, a cărui suspen
dare expiră la 16 decembrie și 
deci, duminică, va avea drept de 
joc. Astfel îneît, la antrenamentele

Problemele fotbalului 
în discuție la asociația Progresul

In decizia Comitetului pentru 
Cultură Fizică. și Sport și a Bi
roului Comisiei Centrale de Fot
bal cu privire la îmbunătățirea 
activității în domeniul fotbalului, 
a fost criticată — după cum se 
știe — și asociația Progresul. In 
vederea lichidării lipsurilor sem
nalate, a avut loc de curind, la 
sediul asociației Progresul, o con
sfătuire la care au luat parte nu; 
meroși antrenori de fotbal, jucători 
și activiști în acest domeniu, din 
cadrul asociației Progresul.

Pe marginea referatului prezen
tat de antrenorul Dincă Schileru 
asupra Deciziei au luat parte la 
discuții arbitri de fotbal (A. Stam- 
buliu, M- Cruțescu, etc.), antre
nori (M. Goldenberg, G Teașcă, 
etc.), activiști în domeniul fotba
lului (Gh. Filipescu, V. Olaru, 
etc.), care au preconizat unele 
soluții privind căile de îndreptare 
a activității fotbalistice în cadrul 
asociației sportive Progresul. Ulti
mul a luat cuvîntul tov. Marin 
Nicolae, secretarul asociației Pro
gresul, care a constatat necesita
tea creării unui activ obștesc pe 
linie de fotbal pe lingă comitetul 
central al asociației, prin angre

pe care orădenii și le vor conții 
nua de azi la București, vor para 
ticipa toți jucătorii din lotul ac
tual și anume: Gebner și Fejes 
— portari —, Vărzan I, Pop Ca
rol, Coman, Barcu — fundași —, 
Bartha, Țiriac, Cuc, Krempanski— 
mijlocași — Toth, Koszegy, Vaczi, 
Florea, K*ss, Vlad — înaintași.

Orădenii nu s-au fixat asupra 
formației. Antrenamentele de azi 
(la două porți) ca și cel ușor de 
mîine, vineri, vor contribui, la 
conturarea ei. Oricare va fi ea 
însă, echipa. Progresul va lupta cu 
toată energia, pentru a. face „viață 
grea" favoritei finalei, C.C.A., 
care întotdeauna a fost incomo-

Biletele pentru finală se pun 
în vînzare de azi dimineață la: 
Pronosport (cal- Victoriei 9, 
str. Ar. Briand 6 și Viting 2), 
C.C.A. (Bd. 6 Martie), Dinamo 
(Șos- Ștefan cel Mare) și 
casa de bilete din Bd. N. Băl- 
cescu (vizavi de fundația 
„Dalles"). Este valabilă seria 
Nr. 30.

dată de jocul, plin de avînt, corn-* 
bativ și tehnic al orădenilor. In 
edițiile trecute ale campionatului, 
meciurile dintre C.C.A. și Progre
sul Oradea s-au terminat cu sco
ruri strînse, care ilustrează lupta 
dîrză ce s-a dat în fiecare întîl
nire: 3-1, 1-2, 1-1, 4-2, 2-2, 0—0, 
2-1, 3-1, 1-1 si 1-0. Deci, C-C.A. 
a cîștigat de 5 ori, Progresul 
odată și 4 jocuri s-au terminat la 
egalitate. Avantajul — după acest 
bilanț — este de partea echipei 
C.C.A.. Rămîne ca el să fie con
firmat duminică, pe teren.

narea unor tovarăși eu deplină 
competență în problemele fotba
lului. Acest .activ va fi constituit 
intr-o comisie, care va controla 
activitatea fotbalistica și pe a- 
ceea a antrenorilor și instructorilor 
din cadrul asociației Progresul, 
în scopul ridicării nivelului de 
joc. Alte îndatoriri ale acestui ara 
tiv obștesc vor fi: controlarea ora 
ganizării activității metodice șî 
sportive a colectivelor cu secții de 
fotbal din cadru] asociației ; or
ganizarea schimbului de experien
ță cu alți antrenori și instructori 
asupra problemelor metodice și 
tehnice; elaborarea regulamentelor 
competițiilor interne; organiza
rea taberelor de juniori ai asocia
ției, etc. In cadrul acestui activ 
obștesc, munca se va desfășura 
pe probleme : de antrenori, de ara 
bitri, competiții și clasificări, dis
ciplină, juniori și copii, agitație 
și propagandă.

S-a precedat apoi la alegerea 
activului obștesc. Printre alții, au 
fost aleși: I- Constantin, P. Stă- 
nescu, T. Tutoveanu, Ț. Dumitres^ 
cu, Gh. Dumitrescu, Gică Nicolae, 
A Stambuliu, Gh. Filipescu, M. 
Cruțescu.



însemnări despre turismul francez
Cu prilejul lucrărilor celui de al 

All-Iea Congres al F.S.G.T., care a 
avut loc recent la Paris, a fost a- 
nalizată și activitatea turistică.

De cîțiva anf asistăm în Franța 
la o mare dezvoltare a excursiilor 
(camping). Statisticile noastre 
aduc la cunoștiință că, în momentul 
de țață, peste 2.200.000 de persoa
ne practică turismul în perioada 
concediilor.

Dacă în 1936 muncitorii erau cej 
care tormau majoritatea turiștilor, 
tn 1965 ei nu mai reprezintă decît 
un sfert din numărul total al ex
cursioniștilor. Intr-adevăr, un stu
diu amănunțit al statisticilor ne a- 
rată că dintre cei care practică tu
rismul, 70 la gută sînt intelectuali, 
(funcționari, profesori, studenți), 5 
la sută comercianți și numai 25 la 
sută muncitori. Această schimbare 
provine din nenumăratele dificul
tăți economice din Franța, care fac 
ca numeroși muncitori să nu-și mai 
poată cumpăra echipamentul indis
pensabil excursiilor, lucru pe care-I 
puteau face în 1936.

Intr-adevăr dezvoltarea „campin
gului" a tăcut să ia ființă o nouă 
industrie; industria materialelor ne
cesare acestui gen de excursii: 
corturi, saci de dormit, saltele pneu
matice, etc... și un nou comerț: ex
ploatarea terenurilor favorabile 
„campingului". Oameni „întreprin
zători" au înțeles că închirierea cî- 
torva metri patra(i de teren, indis
pensabili pentru fixarea unui cort, 
poate ti o nouă sursă de cîștig. De 
act, exploatarea sîngeroasă a turiș
tilor...

Acest „scandal" nu deranjează cu 
nimic autoritățile, deoarece acestea 
la rîndul lor, taxează „gras" pe pro
prietarii terenurilor respective și pe 
tabricanții de articole turistice.’ So
cotind numai taxele luate de pe 
urma materialelor necesare excursi
ilor, autoritățile franceze încasează 
anual mai mult de un miliard de 
franci.

Dar departe de a utiliza acești 
bani pentru a se ocuipa în mod or
ganizat de sănătatea tineretului

francez, autoritățile ge Pazeaza în 
special pe „inițiativa privată" pen
tru a rezolva problemele multiple 
puse în fața lor de turism și de 
celelalte activități în aer liber. Ele 
nu alocă pentru angajarea cabane
lor și subvenționarea diferitelor aso
ciații franceze de turism decît sume 
derizorii, incompatibile eu dezvol
tarea pe care ar trebui s-o cunoască 
turismul în Franța.

In fața acestei situații, care a- 
duce prejudicii dezvoltării fizice și 
morale a tineretului francez, aso
ciațiile reacționează și luptă. Sub 
îndemnul energic al filialei de tu
rism „Prietenii naturii" care func
ționează pe lingă F.S.G.T. această 
acțiune unită a crescut simțitor.

„Prietenii naturii" de la F.S.G.T. 
sînt animatorii cei mai combativi 
ai acestei lupte. Din acest motiv, 
guvernul a suprimat în 1952 sub
venția sa către F.S.G.l. Dar 
FS.G.T. nu a îngenurrchiat. Dimpo
trivă, ea își continuă lupta cu mai 
mult curaj și vigoare.

Pentru prima dată în anul acesta, 
Federația franceză de turism (cam
ping) a acordat sprijinul său 
F.S.G.T.-ului și 16 asocia’ii de tu
rism, dintre cele mai importante, au 
aderat la Comitetul național de or
ganizare a „Zilelor franceze de tu- 
rism", care au reunit în 46 de în- 
tîlniri 15.000 de particlpanți. Aceas
tă manifestație reprezintă cea mai 
importantă acțiune de turism din 
franța.

Cei de al Ăll-lea Congres al 
F.S.G.l. a fixat ca obiectiv pentru 
toți militanții săi sporirea eforturi
lor în vederea organizării cu succes 
a „Zilelor franceze de turism" în 
1956. Membra F.S.G.T. cer ca fon
durile utiiizate pentru reînarmare 
și pentru întărirea măsurilor de for
ță în Africa de Nord să fie afectate 
unor opere pașnice precum și dez
voltării fizice și morale a tineretu
lui francez.

JOSEPH PLENEL
Secretar federal al secției de turism 

al F.S.G.T,

Prima canoe cehoslovacă din materia] plastic
De curind, fabrica de produse 

plastice din Praga, „Plastika", a 
construit prima canoe din mate
rial p'astic. Această ambarcațiu
ne a fost lucrată dună planurile 
maestrului sportului Waciav Nic 
si ing. Karel Novak. Noua am
barcațiune a fost supusă la dife
rite probe, (în special la slalom 
nautic), pe apele repezi ale Hro- 
nului în apropierea orașului Ban
ska Bystrica. De asemenea, s-au 
făcut experiențe și pe fluviul 
Vltava în apropiere de Praga. 
Primele încercări au dat satisfac
ție deplină. Materialul din care 
este fabricată canoea s-a dovedit 

. foarte rezistent, elastic, nu prinde 
ană și are „viață" mai lungă de
cît materialul folosit pînă în pre-

zent.
Sportivii cehoslovaci au folosit 

noile canoe la campionatul mon
dial desfășurat anul acesta la 
Tacen. în Iugoslavia. Asemenea 
ambarcațiuni au avut concurenții 
elvețieni și francezi. Totuși, în 
timp ce francezii și elvețienii e- 
rau nevoiți să-și repare ambarca
țiunile care sufereau dese dete
riorări, canoele de fabricație ce
hoslovacă au rezistat cu succes 
tuturor încercărilor.

Fabrica „Plastika" a început să 
producă pe o scară tot mai mare 
ambarcațiuni de acest gen ce vor 
fi puse la djspoziția lotului națio
nal cehoslovac, care în viitoarele 
competiții internaționale va con
cura pe noile canoe.

3X0, AICI CERVINIA
La celălalt capăt al firului se 

aude vocea antrenorului Gheorghe 
Mitra. Mai repede decît am fl cre
zut, în mai puf in de 15 minute, am 
obținut legătura telefonică cu gru
pul de schiori romîni care au a- 
juns marți la Cervinia, stațiune ita
liană situată în Alpi la o altitudine 
de 2050 metri.

— Alo, locuim la hotelul „Edel
weiss" și îndată după sosire am 
căutat un atelier care să ne mon
teze legăturile pe Ochiuri. L-am 
găsit ușor, deoarece la Cervinia 
există mai multe ateliere de acest 
fel.

— Care este grosimea stratului 
de zăpadă ?

— Aici. în Cervinia, nu e sufi
cientă zapadă, în schimb, am 
aflat că se pot face antrenamen
te în condiții bune pe platoul 
Rosa. Chiar mîine vom urca cu te
lefericul acolo. Platoul se află la 
o altitudine de 3500 metri și pen
tru a ajunge acolo vom urca timp

de 20 de minute. La Cervinia se 
mai află echipele Austriei, Franței 
și Germaniei iar de cîteva zile au 
sosit și schiorii americani. In ceea 
ce ne privește, noi vom face în 
prima perioadă acomodare pe ză
padă așa că platoul cu pîrtiile lui 
de slalom ne sini suficiente.

— Alte vești?
— Atît deocamdată. Vă vom mai 

da altele, peste cîteva zile de lu
cru. Deși au făcut o călătorie obo
sitoare, sportivii noștri sint hotă- 
rîți să lucreze cu toată tragerea de 
inimă. Chiar acum cîteva clipe au 
venit să mă întrebe dacă au fost 
aduse schiurile de la atelier. La re
vedere și așteptăm să ne căutați 
din nou...

Peste cîteva zile vom cere, fără 
îndoială, din nou legătura cu ho
telul „Edelweiss" din Cervinia. 
Pînă atunci însă, ne-am interesat 
de pregătirile pe care le fac ceilalți 
schiori.

Am aflat, astfel, că la Garmisch
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Hocheiștii romîni învingători și învinși 
in R. Cehoslovacă

PRAGA 14 (prin telefon de la 
corespondentul nostru). Jucătorii 
romîni de hochei pe gheață, care 
se află de cîtva timp în R. Ceho
slovacă au întîlnit o serie de echi
pe puternice, în fața cărora au 
avut o com[>ortare onorabilă. Ju
cătorii romîni și-au remediat mult 
din lipsurile pe care le vădeau la 
începutul acestei perioade de pre
gătire comună cu hocheiștii ceho
slovaci, ‘ .....................
tățească 
pucului, 
precum 
Dacă la . . .. . __
hocheiștii romîni susțineau jocuri 
la intervale de cîteva zile, acum 
ei joacă după sistemul echipelor 
cehoslovace, adică în fiecare seară- 
Astfel, sîmbăta trecută ei au evo
luat la Kolin. duminică au jucat 
la Olomouc, iar luni la Opava.

LA OPAVA: ÎNVINGĂTORI
6-4 (2-1; 1-2; 3-1)

seara, pe stadionul de

cu

iar-

Ei trebuie să-și îmbună- 
totuși tehnica conducerii 
apărarea în propria zonă 
și tehnica patinajului, 
sosirea în R. Cehoslovacă

LA OLOMOUC: ÎNVINȘI CU 9-3
(3-1: 1-0; 5-2)

Duminică seara hocheiștii romîni 
au întîlnit pe stadionul de iarnă 
din Olomouc o selecționată a ora
șului, în fața căreia au pierdut cu 
scorul de 9-3. Ronrnii au avut o 
comportare foarte bună, în spe
cial în repriza a doua. Apoi, teh
nica gazdelcr și-a spus cuvîntul 
și în ultima repriză oaspeții au 
fost net depășiți. Intîlnirea a fost 
urmărită de 1.500 spectatori. Pen
tru învingători au înscris: Urban 
(2), Hazinek, Doseda, Pohanka, 
Ostrizak, Stuchlik, Burianek, Zou- 
bek. Pentru învinși au înscris: 
Ferenczi, Csaka și Nagy. Au ar
bitrat Bartoșiek și Stupalek.

Luni ___
nă din Opava, hochțișfii romîni au 
întîlnit o selecționată a garnizoa
nei militare din localitate. Oaspeții 
au jucat cu multă ambiție, au 
luptat cu dîrzfenie și, insistînd în 
fața porții adverse, și-au depășit 
adversarul. Cei 3 000 de specta
tori i-au aplaudat pe jucătorii 
romîni care au cîștigat pe merit. 
Prima repriză le-a aparținut oas
peților, care au jucat mai organi
zat. In repriza secundă gazdele 
au egalat scorul. In ultima parte 
a jocului oaspeții au atacat în
continuu și au cîștigat întîlm’rea 
cu scorul final de 6-4. Pentru în
vingători au înscris: lonescu (2), 
Csaka, Takacs, Incze. Un gol a 
fost marcat de militari în propria 
lor poartă. Pentru învinși au în
scris: Koleman (2), Suit, Loni- 
cek. Au arbitrat: Dvorak și Vi
va 1.

s-a disputat săptămîna trecută un 
slalom uriaș pe un traseu de 1300 
metri, cu a diferență de nivel de 
270 metri și cu 40 porți. Zăpada 
era înghețată. Victoria i-a. revenit 
austriacului Walter Schuster ou 
1:12,5, urmat de germanul Karl 
Zillibiller în 1:13A și germanul 
Sepp Behr în 1:13,6. La fete, pe 
primul loc s-a clasat Miri Buchner 
(Germania), înaintea austriecei 
Hilde Hofherr.

Bober ii italieni, în număr de 
25 (I), au fost convocati de curind 
la Cortina pentru a face primele 
antrenamente. Ei vor efectua în zi
lele următoare și primele cobortri 
pe pîrtia olimpică.

Comisia de organizare a celei de 
a Vll-a ediții a locurilor Olimpice 
de Iarnă a anunțat lista țărilor în
scrise la Jocuri. Numărul țărilor 
participante este de 33, cifră care 
constituie recordul de participare la 
focurUe Olimpice de Iarnă. In 
1952, la Oslo, au luat parte 30 de 
țări, lată țările înscrise la Olim
piada de la Cortina d’Ampezzo :

Argentina, Australia, Belgia, Bo
livia, R. P. Bulgaria, Chile, Germa
nia, Finlanda, Franța, Anglia, Gre
cia, Olanda, Islanda, Iran. Italia, 
Japonia, R.P.F. Iugoslavia, Canada, 
Liban, Lichtenstein. Norvegia, Aus
tria, R. P. Polonă, R. P. Romînă, 
Suedia, Elveția, Spania. Coreea, R. 
P. Ungară, Uniunea Scvi'iică. R. 
Cehoslovacă, Turcia și Statele Uni
te. La probele de schi participă 30 
de țări, la cele de patinaj artistic 
18, la patinaj viteză 16, ta bob 15, 
și la hochei 10.

Succesul atleta maeh;arl 
in Australia

JINDRICH PEJCHAR

MELBOURNE 14 (Agernres).—
La 14 decembrie a avut loc la 

Melbourne primul concurs atletic la 
care au luat parte atleiii mag'i'ari 
afjați în vizită în Australia Re
cordmanul mondial Sandor Iharos 
a cîștigat proba de 2 mile în exce
lentul timp de 8’47”4/10 nerfor- 
manță superioară cu 4”6/10 recor
dului Australiei deținut de cunoscu
tul atlet Dave Stephens. Locul doi 
în această probă a fost ocupat de 
Laslo Tabori iar pe locul trei s-a 
clasat Dave Stephens

Cel de al treilea at'et maghiar 
care se află în prezent în Austra
lia. Istvan Pozsavolgy a ctsti<rat 
cursa de 880 varzi înregistrând 
timpul de l’52”0.

Au luat sfîrșit sem fi able campionatului 
|J. R. S. S.de șah al

■ Aseară la Paris, în cadrul 
sferturilor de finală ale Cupei Cam
pionilor Europei, Reims, campi
oana Franței, a întrecut — în pri
ma partidă — pe Voros Lobogo 
Budapesta cu 4—2 (3—1). Re
vanșa va avea loc la sfîrșitul lunii 
la Budapesta.

• La 25 decembrie echipa na
țională de fotbal a Franței va
susține cea de a 4-a și. ultima în
tîlnire internațională din actualul
sezon. Pe stadionul Heysel din
Bruxelles, francezii vor întîlni e- 
chipa reprezentativă a Belgiei. In 
acest meci, el vor menține, în 
'inii mari, aceeași echipă care a 
dat totală satisfacție în acest 
sezon. Iată formația probabilă : 
Remetter — Louis, Marche — 
Penverne, Jonquet, Marcel — UjJ 
laki, Glovacki, . Kopa, Piantoni, 
Vincent. Belgienii au selecționat 
următorul „unsprezece" : Dressen 
—Dries, Van Brandt—Huysmans, 
Carre, Mees 
den 
Ians.

Jacquemyns, Van
Bosch, Mermans, Houf, Or-

In urma tratativelor care au 
loc între federațiile de fotbalavut ... .. _ ___ __ _____

ale Franței și Republicii Populare 
Ungare, s-a contractat în prin
cipiu intîlnirea Franța-Ungaria. 
Meciul urmează să aibă loc în 
octombrie 1956, la Paris. Cu ace
lași prilej a fost fixată data în- 
tîlnirii dintre echipele de tineret 
ale celor două țări. Partida va 
avea loc la Budapesta la 25 mar
tie 1956.

• La 18 decembrie, pe stadionul 
olimpic din Roma se vor întîlni 
echipele naționale de fotbal ale 
Italiei și Republicii Federale Ger
mane. Aceasta este a doua par
tidă pe care o susțin echipele A 
ale celor două țări, după termi
narea campionatelor mondiale din 
Elveția. Prima întîlnire a avut 
loc anu] trecut la Stuttgart și a 
luat sfîrșit cu victoria italienilor, 
cu scorul de 2-1. Meciul de dumi
nică va fi arbitrat de un arbitru 
maghiar (Zsolt sau Harangozo). 
In aceeași zi va avea loc la Cairo 
meciul dintre echipa B a Italiei 
și naționala Egiptului.

• Meciul international de fotbal 
dintre echipele Rea] Madrid și 
Partizan Belgrad, contînd pentru 
„Cupa campionilor Europei", a 
fost amînat și se va disputa la 
25 decembrie.
• In urma insucceselor pe care 

Ie-a înregistrat Brazilia în cadrul 
ultimului campionat mondial, an
trenorul echipei braziliene, Zeze 
Moreira, a fost îndepărtat din 
postul său. El a fost înlocuit cu 
C. P. Costa. Acesta l-a reintrodus 
în formație pe cunoscutul jucător 
Zizinho. Cu formația remaniată, 
brazilienii au întrecut la Rio cu 
3-0 reprezentativa Paraguayului.

• Marti, la Sofia, echipa locală 
Dinamo a întîlnit formația Slovan 
Bratislava, în primul meci al tur
neului pe care echipa cehoslovacă 
îl întreprinde în R. P. Bulgaria. 
Rezultatul: 2-2.

• Cel mai vîrstnic jucător din 
campionatul englez de fotbal este 
Jack Yates, titular al echipei Oni- 
bury, care activează în divizia a 
treia. Yates are 47 ani și joacă 
în postul de centru înaintaș. In 
cele șapte meciuri susținute de 
echipa sa în actualul campionat, 
Yates a înscris 19 goluri... Nu se 
poate spune că în Anglia „ele
mentele tinere" nu sînt pe prim 
plan 1
• Ziarele 1'taliene continuă să 

critice cm asprime pe selecționerii 
echipei naționale, care în meciul 
cu Ungaria au impus reprezenta
tivei lor o tactică strict defen
sivă. Fostul selecționer al echipei 
Italiei, cunoscutul specialist Vitto
rio Pozzo scrie următoarele în zia
rul „Stampa".- „Tactica echipei 
noastre, precum și jocul reprezen
tativei au fost o adevărată rușine! 
Ar fl fost mai bine să pierdem la 
scor jocul cu Ungaria, decît să ne 
facem de rîs cu un joc strict de
fensiv. Dacă în echipa Italiei ar 
fi fost introduse elemente tinere 
(multi din ei au jucat la Livorno 
în reprezentativa B) am fi avut o 
comportare onorabilă și la Buda
pesta".

• Cunoscutul jucător austriac 
Erich Prcbst a fost dat în jude
cată, pentru faptul că, în urmă 
cu cîteva luni, în timpul unui joc 
de fotbal, l-a lovit grav pe jucă
torul Teinilzer. Instanțele judecă
torești. din Viena, l-au amendat 
pe Erich Probst cu suma de 500 
schilingi 1

MOSCOVA 14 (Agerpres). — 
TASS transmite;

S-au încheiat turneele dm cadrul 
semifinalelor campionatului unio
nal de șah desfășurat in orașele 
Moscova, Leningrad și Riga. Po
trivit regulamentului, primii cinci 
clasați în flecare turneu se califică 
pentru finale.

.Un mare succes au obținut șa
hiștii tineri. In semifinala desfă
șurată la Moscova pe primul loc 
s-a clasat maestrul Abram Hasin 
din Moscova care a totalizat 13 
puncte. Locurile următoare au fost 
ocupate de marele maestru Iurii 
Averbach (Moscova) cu 12 puncte, 
maestrul Vladimir Simaghin (Mos
cova) cu IP/2 puncte, marele mae
stru Viaceslav Ragozin (Moscova) 
și maestrul Lev Polugaevski (Kui-

bîsev) cu cite 11 puncte fiecare.
Turneul de la Leningrad a lost 

cîștigat de maestrul Vladimir An- 
toșin (Moscova) cu 11V2 puncte. 
El a fost urmat de maestrul Vasili 
Bîvșev (Leningrad) cu 11 puncte. 
Locurile 3-5 au fosț împărțite de 
patru șahiști și anume: Gheorghii 
Lisițîn (Leningrad). Mark Taima- 
nov (Leningrad), Ratmir Holmov 
(Vilnius) șj Alexandr To'uș (Le
ningrad) fiecare cu cîte lO’/a 
puncte

* La Riga, pe primul loc s-a clasat 
tînărul maestru Mihail Tal (Riga) 
cu 12*/2 puncte urmat de Anatolii 
Bann.ik (Kiev) și Gheor^hii Bo
risenko (Leningrad) cu cîte 11'/2 
puncte, Viktor Korcinoi (Lenin
grad) și Vladlen Zurahov (regiu
nea Sverdlovsk) cu 11 puncte.

PE SCURT
• După cum anunță postul da ra

dio Varșovia, în Polonia vor lua 
ființă tn curind primele echipe de 
rugbi. Aceste echipe vor fl îndru
mate. pentru început, de antrenori 
străini.

• La Alexandria, In Egipt, va avea 
loc între 21 decembrie 1955 șl 3 ia
nuarie 1956 un mare turneu inter
național de baschet. In afară de cele 
mai bune echipe egiptene, la acest 
turneu va participa o echipă sovie
tică, precum și echipele: Honved 
(Ungaria), U.D.A. (Cehoslovacia), 
Virtus Bologna (Italia) etc.

a La Helsinki, in cadrul unui con
curs de sală, atletul finlandez Sal- 
mincn a sărit 2.60 m. la înălțime, iar 
compatriotul său Valkama 7.27 m. 
la lungime.

• In orașul Tempa (S.U.A.), cu 
prilejul unei reuniuni de box, pugi- 
listul Ferman Kinget a fost învins 
prin K.O. în repriza a IX-a. Lovi
tura primită de Kinget a fost atît 
de puternică, îneît acesta a fost 
transportat la spital în stare de in
conștiență. A doua zt Kinget a înce
tat din viață. încă o victimă a bo
xului profesionist!...

• Ciclistul amator irlandez Seams 
Elliot, a bătut recordul lumii pe ki
lometrul lansat El a acoperit aceas
tă distanță în 1 min. 6S sec., doborînd 
vechiul record, care-i aparținea bel
gianului Van Oostende, cu 4/13 sec. 
Cu prilejul aceleiași reuniuni ci
clistul amator francez Pierre Brun 
a stabilit un nou record pe distanța 
de 5 km. Timnul său: 6:23,4. Ambele 
recorduri au fost obținute pe pista 
de la Palais des Sports d^n Bruxel
les.

• Duminica se disputa meciul In
ternational de handbal tn sală dintre 
reprez-'nta’ivele Franței și Ceho
slovaciei. La 21 decembrie repre
zentativa Franței va susține la 
lin un meci cu echipa R. D. 
mane.

Rer- 
Ger-

Mos-• Pe stadionul Dinamo din 
cova s-a desfășurat la 12 decembrie 
Intîlnirea internațională de hochei 
pe gheață dintre selecționata 
U.R.S.S. și echipa Harrîngay Racers, 
campioana profesionistă a Marii Bri
tanii. Deși termometrul arăta minus 
29 grade, zeci de mii de spectatori 
au umplut tribunele stadionului.

Victoria a revenit cu scorul de 7-1 
(4-1. 2-0, 1-0) echipei U.R.S.S.
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