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UN SUCCES AL IDEII COEXISTENTEI 
Șl COLABORĂRII INTERNATIONALE
Ț N ÎNTREAGA țară au locîn- 

suflețîte adunări ale oameni
lor muncii, în care aceștia își ma
nifestă adînca satisfacție în legă
tură cu primirea în Organizația 
Națiunilor Unite a țării noastre. 
Republica Populară Romînă, îm
preună cu alte 15 țări, a fost ad
misă în O.N.U. în urma votului 
care a avut loc în noaptea de 
miercuri la Adunarea Generală a 
O.N.U. S-a pus capăt în acest 
fel unei situații nefirești, care știr
bea din adevăratul caracter repre
zentativ pe care trebuia să-l aibă 
cel mai înalt for internațional. 
Primirea de noi membri în O.N.U. 
a fost cerută cu insistență ani de-a 
rîndui de opinia publică de pre
tutindeni. Manevrele reacțiunii au 
făcut ca această chestiune să fie 
tergiversată multă vreme. Făcîn- 
du-se ecoul cererilor justificate de 
primire în O.N.U. a țărilor care 
aveau dreptul la aceasta, precum 
ți al năzuințelor popoarelor între
gii lumi care vor ca Organizația 
Națiunilor Unite să aducă o con
tribuție cit mai importantă la cau
za păcii și colaborării internațio
nale, Uniunea Sovietică și o serie 
de alte state au dus o luptă con
secventă pentru rezolvarea favora
bilă a problemei primirii de noi 
membri în O.N.U.

In această atitudine a Uniunii 
Sovietice, popoarele au văzut o 
nouă expresie a politicii coexis
tenței pașnice, pe care o promo
vează marele stat socialist. Uni
unea Sovietică a militat pentru ad
miterea tuturor statelor îndreptățite 
în O.N.U., fără ca această primire 
să fie condiționată de regimul po
litic al țărilor respective. Votul 
Adunării Generale a O.N.U. în le
gătură cu primirea celor 16 țări, 
state cu orinduiri sociale diferite, 
este o victorie a ideii coexisten
ței pașnice, o contribuție de cea 
mai mare însemnătate la cauza 
păcii ți colaborării internaționale. 
Satisfacția opiniei publice mondia
le în legătură cu votul din Adu
narea Generală, este cu atît mai 
mare, cu cît, pînă în ultima clipă 
n-au încetat manevrele care ur
măreau să împiedice admiterea noi
lor membri în O.N.U. Astfel, după 
ce majoritatea zdrobitoare a mem
brilor O.N.U. s-au pronunțat pen
tru admiterea simultană în O.N.U. 
a celor 18 state care depuseseră 
cereri în acest sens, în consiliul 
de securitate s-a găsit un glas1, 
acela al ciankaișistului, care opu- 
nîndu-se admiterii R. P. Mongole, 
încerca să torpileze rezolvarea fa
vorabilă a întregii probleme. Dar 
în urma noii inițiative a Uniunii 
Sovietice obstrucția ciankaișistu
lui nu și-a atins scopul. In cele 
din urmă, la recomandarea Con
siliului de Securitate, Adunarea 
Generală a votat primirea în 
O.N.U. a unui grup de 16 state, 
printre care Albania, Bulgaria, 
Ungaria și Rominia.

Admiterea țării noastre în O.N.U. 
împlinește dreptul inalienabil al po
porului romin de a fi,reprezentat 
în principala organizație interna

Un drept
Laolaltă cu miile de muncitori 

ceferiști am aflat și m-a bucurat 
vestea admiterii în Organizația Na
țiunilor Unite a celor 16 state prin
tre care și Republica noastră. In 
cadrul mitingului care a avut loc joi 
în sala cantinei, noi cei de la Grivița 
'Roșie ne-am exprimat sincer satis
facția. Eu consider admiterea țării 
noastre în O.N.U. un succes impor
tant al forțelor iubitoare de pa
ce din lume, un drept necontestabil 
al poporului nostru. Acesta este ro
dul luptei neîncetate și consecvente 
pe care vecina și prietena noastră. 

țională. Poporul romîn și-a adus 
contribuția sa la victoria asupra 
hitlerismului. In anii de după răz
boi, în Romînia au fost realizate 
mari transformări democratice, au 
fost obținute succese deosebite în 
dezvoltarea economiei, culturii și 
științei. Regimul democrat popular 
asigură cetățenilor cele mai largi 
drepturi și libertăți, asigură înflo
rirea capacităților lor creatoare, 
ridicarea continuă a nivelului lor 
de trai. Poporul nostru este pro
fund interesat în menținerea ți 
consolidarea păcii. Mărețele sale 
planuri de viitor, planuri cu adînc 
conținut pașnic, nu pot fi reali
zate decît în condiții de pace. Din 
dorința fierbinte de pace a po
porului se inspiră politica externă 
a statului nostru. Guvernul romîn 
se călăuzește în permanență după 
învățătura leninistă cu privire la 
posibilitatea coexistenței pașnice a 
țărilor cu orinduiri sociale diferite. 
Țara noastră respectă cu strictețe 
principiul neamestecului în trebu
rile interne ale altor state și in 
același timp se opune oricăror în
cercări de amestec în treburile 
noastre interne. Republica Popu
lară Romînă și-a exprimat des
chis atitudinea în favoarea unei 
astfel de rezolvări a marilor pro
bleme internaționale actuale, cum 
sînt: problema dezarmării, problema 
asigurării securității colective în 
Europa, problema interzicerii ar
melor nucleare. Țara noastră are 
în prezent relații economice cu 60 
de state. Se extind legăturile cul
turale cu tot mai multe țări. O con
tribuție prețioasă Ia cunoașterea 
reciprocă, Ia întărirea colaborării, 
o aduc relațiile internaționale pe 
tărîm sportiv ale țării noastre. 
Prezenți la startul marilor compe
tiții internaționale, sportivii romîni 
se fac exponenții năzuinței de 
pace și colaborare internațională a 
întregului popor. Poporul romîn 
este conștient de noua și impor
tanta răspundere care-i revine 
acum, cînd și-a ocupat locul ce i 
se cuvenea în Organizația Națiu
nilor Unite.

In telegrama președintelui Con
siliului de Miniștri al R.P.R., tova
rășul Chivu Stoica, adresată pre
ședintelui celei de a X-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U. sînt 
exprimate gîndurile întregului nos
tru popor. In telegramă se spune 
printre altele: „Guvernul romîn, 
care duce cu stăruință o politică 
de întărire a păcii, de coexistență 
pașnică și de prietenie între po
poare, exprimă mulțumirile sale 
delegațiilor tuturor țărilor care au 
sprijinit Romînia să-și ocupe lo
cul cuvenit în O.N.U.

Guvernul romîn declară că va 
urma cu fermitate înaltele principii 
ale Cartei Națiunilor Unite, că va 
susține toate inițiativele menite să 
ducă la îmbunătățirea colaborării 
între popoare, că își va da contri
buția sa activă la îndeplinirea 
sarcinii fundamentale și supreme 
a Organizației Națiunilor Uni
te: apărarea și consolidarea păcii 
și securității internaționale".

al poporului
Uniunea Sovietică, a dus-o de la 
tribuna O.N.U., tocmai în scopul în
tăririi colaborării între toate țările 
lumii

Ca sportiv fruntaș, am avut cin
stea să reprezint peste hotare, cu
lorile patriei. Peste tot, discuțiile 
mi-au întărit convingerea că țara 
noastră s-a dezvoltat puternic, eco
nomic, cultural șl politic. Iar fap
tul că timp de ani locul nostru la 
O.N.U. nu a putut fi ocupat, se 
datorește numai manevrelor pe 
care le-a întreprins reacțiunea, cei

Schiori romîni invitați 
în Uniunea Sovietică
Astăzi dimineață va părăsi Ca

pitala plecînd spre Moscova, un 
grup de schiori romîni invitați de 
Comitetul pentru Cultură Fizică 
și Sport al Uniunii Sovietice în 
vederea efectuării unor antrena
mente comune cu cei mai buni 
schiori fondiști din Uniunea So
vietică. Din acest grup fac parte 
Manole Aldescu, Elena Zangor, 
Ștefania Botcariu, săritorii Nicolae 
Munteanu. Ion Bîrlă ș.a.

Invitație la schi

Munții acoperiți de zăpadă 
își așteaptă oaspeții 1...

Pe drumul care șerpuiește 
spre Poiana Stalin, în Bucegi 
și în Rodnei spre cabanele de 
la Semenic, spre Paring, în 
munții Moldovei, urcă tineri și 
tinere pentru a trăi apoi bu
curia lunecării pe schiuri. Pe 
pantele repezi urme șerpuitoare 
înscriu semnele primelor antre
namente. Iar în curînd vor fi 
martorii primelor întreceri.

Anul acesta vor fi organizate 
numeroase centre de schi atît 
la orașe cît și la sate, centre 
utilate cu materiale și conduse 
de antrenori pricepuți. Aci vor 
avea posibilitatea să învețe să 
schieze numeroși tineri și ti
nere, iar alții își vor putea de- 
săvîrși cunoștințele într-o disci
plină sportivă atît de frumoasă.

In fotografie, maestrul spor
tului Gheorghe Cristoloveanu 
într-una din cursele de slalom 
ale sezonului trecut.

nostru !
ce privesc cu alți ochi succesele ne
întrerupte ale poporului romîn, po
por pașnic, muncitor și însetat de 
pace. Azi ele au eșuat fiindcă a- 
ceste succese nu mai pot fi ascunse 
opiniei publice mondiale. Locul 
nostru la O.N.U. este un drept legi
tim. Iată de ce mă bucură nespus 
această vestei

GH. PIRCĂLABESCU 
maestru al sportului, 

căpitanu. echipei reprezenta
tive de rugbi

In dimineața aceea, forfota nu 
mai contenea pe drumul dins
pre intrarea în tunel, la club 
sau la casa de oaspeți, Oameni 
gătiți în haine de sărbătoare se 
îndreptau grăbiți spre gară. Era 
zi de mare sărbătoare pentru 
constructorii de la Bicaz și, ca 
în orice ocazie de acest fel, ve
neau oaspeți de seamă tocmai din 
inima țării. Febra ultimelor 

pregătiri îi cuprinsese pe toți 
și cu greu ai ți putut răpi vreu
nuia măcar cîiteva minute. Do
ream să dăm și noi peste cineva 
care să ne vorbească despre con
tribuția sportivilor de pe acest șan
tier la obținerea marelui succes, la 
străpungerea tunelului. Dar unde 

să cauți în mulțimea de oameni 
pe acela care să știe despre toate 
acestea?

Și pentru că mai era destul 
timp pînă la începerea mitingu
lui de sărbătorire a străpungerii 
tunelului, am intrat în club. In 
hal, privirile îți stnt atrase me
reu de altceva nou și interesant. 
Sini imagini din viața și munca 
harnicilor constructori, ca și ima
gini care profilează viitorul con
strucției ce se înfăptuiește

Iată și ceva atît de mult cău
tat de noi: cifre ce vorbesc de 
felul în care s-a dezvoltat mișca
rea sportivă de aici în anii cin
cinalului. Pe șapte mii de piep
turi strălucește acum insigna 
G.M.A., dovadă a unei rodnice 
activități sportive de masă des
fășurată de tinerii constructori 
de la Bicaz. Dar acesta nu este 
decît un aspect al activității spor
tive de aici. Despre acest lucru 
ne-am convins cîteva ore mai tir- 
ziu cînd, primul nume de pe lista 
celor distinși cu Diploma de o- 
noare a C.C. al U.T.M. era acel 
al sportivului Carol Alungii. Bo
xer încercat, bun șahist și an tot 
atît de bun jucător de tenis de 
masă, tînărul miner fruntaș Ca
rol Alungii este un bun exemplu 
în muncă pentru tinerii din bri
gada pe care o conduce, ca și 
pentru toți tinerii de pe acest 
mare șantier.

Asemenea lui Carol Alungii,

La Uzinele Textile Timișoara
Echipa Flamura roșie Uzinele 

Textile-Timișoâra, care a obținut 
rezultate excelente în campionatul 
regiunii, a promovat anul acesta 
în prima categorie de handbal a 
țării.

Rezultatul acesta vine ca o răs
plată a eforturilor depuse de tine
rele jucătoare, aceleași care, în a- 
ceste zile, muncesc cu hărnicie în 
marile secții ale uzinelor, dornice 
să întîmpine cum se cuvine cel 
de al II-lea Congres al Partidului.

Olga Arșin, s-a dovedit o sîrgu-

întrecerile boberilor noștri
Alături de schiori și patinatori, 

și boberi-i așteaptă cu nerăbdare 
iarna, anotimpul care le oferă po
sibilitatea să practice sportul favo
rit. In țara noastră spartul cu bo
bul a ajuns la o bună valoare teh
nică, exprimată în performanțele 
valoroase ce s-au realizat în anii 
din urmă atît în competițiile in
terne cît și în cele internaționale.

Cu toate acestea progresul bo
berilor noștri nu a fost pe măsura 
posibilităților lor și aceasta dato
rită faptului că numărul concursu
rilor interne a fost prea redus, li- 
mitîndu-se doar la probele campio
natului republican. In dorința de 
a remedia această gravă lacună a 
activității competiționale s-a luat 
hotărîrea ca în actualul sezon în
trecerile să fie mult mai numeroase, 
oferindu-se astfel boberilor noștri 
posibilitatea de a avea o activitate 
mai bogată. Toate aceste competiții 
contribuie direct la prezentarea con- 
curenților în cea mai bună formă 
la campionatele republicane, toate 
fiind programate înaintea întrece
rilor care desemnează pe campio
nii țării. Astfel vor fi organizate 
următoarele competiții: Cupa 
Progresul (22—29 ianuarie) ; Cupa 
Metalul, concurs republican de re
gularitate și record (29 ianuarie—

mai sînt pe marele șantier de la 
Bicaz încă sute și sute de tineri» 
Cu toții au îndrăgit sportul pe 
care îl practică bucuroși în orele 
lor libere. Așa cum ne spunea 
șl tav. Ursu, președintele colec
tivului sportiv, și profesorul de 
educație fizică Eugen Trofin: 
numai în acest an au luat parte 
la diferite manifestații sportive, 
cum au fost Concursurile Sporti
ve ale Tineretului, crosul de masă 
„Să întimpinăm 7 Noiembrie" și 
Spartach'iada sindicală, aproape 
2.500 de tineri și tinere. In cele 
18 cercuri sportive, ca și în cele 
11 secții pe ramură de sport, se 
desfășoară o rodnică activitate 
sportivă de mase. Cît e clubul 
de mare și tot s-a dovedit neîn
căpător atunci cînd s-au întllrut
boxerii din Bicaz cu cei din
Ploești, Bacău și Galați. La în
trecerile finale au fost prezenți
și doi boxeri de la Bicaz. La 
schi. Marin Călin și H. Ptrjolea 
au ajuns&n acest an pînă la fi
nala pe asociație, iar numărul 
celor care practică în fiecare iar
nă acest sport trece de trei sute. 
Cele mai îndîrjite întreceri au 
avut loc însă în acest an la fot
bal și șah, unde au luat parte 
cite 10 echipe. Nici popicarii na 
s-au lăsat mai prejos în acest 
timp.

Dar cite lucruri frumoase nti 
se pot spune despre tinerii spor
tivi de la Bicaz! Colectivul spor
tiv al Hidrocentralei a dat bătălia 
pentru a-și îndeplini angajamen
tele. Că a reușit și încă cu mult 
succes, ne-o spun cei aproape o 
mie de tineri care au obținut anul 
acesta insigna G. M. A.. Cele 
două patinoare care vor fi ame
najate, pîrtia de schi de la Izvo
rul Muntelui, dar mai cu seamă 
dorința tinerilor de a se avînta 
în noi întreceri sportive, stnt tot 
atttea garanții că în lunile de 
iarnă care vor urma, construc
torii de la Bicaz se vor bucura 
de o bogată activitate sportivă.

Munca și sportul vor merge și 
mai departe mină în mină.

O. GINGU 
V. MIHAILA

incioasă filatoare. Muncind la fila-» 
tura de fire pieptănate ea deser- 
vește cu conștiinciozitate 630 de 
fuse. In cinstea Congresului Parti
dului, Olga Arșin și-a îndeplinit 
angajamentul luat. Mai mult, ea a 
dat peste plan 45 la sută mai multe 
produse.

Și celelalte handbaliste împărtă- 
șese .aceeași dorință : să înitîmjxi- 
ne cu cinlste Congreisutl partiduiui.. 
In primele rtodiuiri aile acestorti 
sînt: RozaMa Bairtaș, Miaria Ke- 
resteș, Ecaterina Weber și altele.

2 februarie): Cupa Voința
(5—9 februarie); în afară de 
aceste concursuri anunțate deja, 
asociațiile și colectivele vor mal 
organiza și alte întreceri. Campio
natul republican se va desfășura șl 
anul acesta tot pe două etaipe și 
anume: etapa I (12—20 februa
rie), etapă de calificare; etapa 
a Il-a (21—29 februarie), etapă 
finală. Campionatul este deschis 
boburilor de 2 și 4 persoane.

Spre deosebire de anii trecuți, se 
va acorda cea mai mare atenție 
amenajării din timp a celei mai 
mari pîrtii de bob din țara noa
stră, socotită drept una dintre cele 
mai dificile din Europa, — pirtiai 
de la Poiana Stălin. lin acest sco|p 
întreprinderea pentru Exploatarea 
Bazelor Sportive a luat toate mă
surile ca pînă la 1 ianuarie pîr
tia să fie pusă la dispoziția bateri- 
lor. La Poi.an<a Stalin se vor des
fășura toate competițiile de bob ale 
acestui sezon.

Față de toate aceste măsuri orga
nizatorice și după informațiile pe 
care le avem în privința pregătiri
lor celor mai buni boberi ai noștri, 
există garanția ca activitatea din a- 
cest sezon să se desfășoare la un 
nivel mult mai înalt dedît în anii 
precedenți.



Popas pr’intre sportivii
de la G. A. S. Popești Leordeni

Discuția publică deschisă de 
ziar a stârnit un larg interes în 
rîndul activiștilor și tehnicienilor 
care muncesc pe linia complexu
lui G.M.A. Publicăm astăzi cîteva 
păreri și sugestii primite din 
partea activiștilor sportivi, antre
norilor, profesorilor de educație 
fizică din Timișoara, Bacău și 
Tg. Mureș.

NE VORBESC ACTIVIȘTII 
DIN BACAU...

GH. CREANGA, profesor de e- 
ducație fizică : „Am constatat, ci
tind proiectul noului regulament 
G.M.A., că el cuprinde multe lu
cruri bune. In special se dove
dește utilă propunerea cu privire 
la obligativitatea confirmării și 
reconfirmării calității de purtător. 
Aș avea însă cîteva sugestii cu 
privire la baremul fixat pentru 
anele norme. Astfel, cred că ba
remul fixat pentru proba de 
60 m. băieți la F.G.M.A. este prea 
înalt și că proiectul trebuia să 
propună un timp .^peste 9,8 sec., 
cit era în vechiul regulament și 
nu 9 sec., cit propune. De ase
menea, socotesc că cele 60 (res
pectiv 55) de puncte ale normei 
de tir G.M.A. gr. II reprezintă 
un standard prea ridicat față de 
nivelul general al trăgătorilor, în 
regiunea noastră cel puțin".

GH. ARDELEANU, membru al 
comisiei de control G.M.A. : „Dis- 
cutînd numai despre îmbunătăți
rea proiectului, vreau să arăt că 
norma G.M.A., gr. II la săritura 
In lungime este prea grea. Acest 
lucru a fost confirmat și de un 
recent control pe care l-am efec
tuat la Bicaz, unde numai unul 
din cei 27 de aspiranți a reușit 
să îndeplinească standardul ce
rat".

TRAIAN ILIESCU, antrenor: 
„Foarte justă măsura de a se re
nunța la înlocuirea unor probe 
de mare utilitate, ca schiul și 
tnotul, prin probe relativ ușoare, 
cum este de exemplu marșul. Eu 
consider că marșul reprezintă o 
greutate nu atît pentru aspiranți 
cît pentru... organizatori, pentru 
că in vreme ce distanțele regula
mentare se parcurgeau ușor în 
timpul respectiv, în schimb orga
nizarea acestei probe (care nece
sită arbitri de parcurs, rucsacuri 
cu nisip, măsurarea traseului, 
etc.) cere multă osteneală. In 
plus, aș propune ca mișcările cu
prinse în gimnastica de învio

Spartachiada de iama a tineretului
DESPRE CONCURSURILE DE 

SCHI...
Programarea și modul de dis

putare a concursurilor de schi din 
cadrul Spartachiadei de iarnă 
a tineretului se bazează pe 
experiența acumulată în de
cursul organizării trecutelor e- 
diții ale întrecerilor de masă 
ia schi. Astfel, una din pre- 
mizele de Ia care s-a pornit este 
posibilitatea organizării întreceri
lor de schi în toate regiunile ță- . 
rii, inclusiv cele de șes. Succe
sele înregistrate în anii trecuți în 
regiuni c« Galați, Constanța, 
București, au arătat că întrece
rile de schi-fond organizate 
ia șes, nu numai că nu pierd 
nimic din spectaculozitate sau din 
caracterul utilitar, dar se și pot 
bucurai de o largă participare a 
tineretului din aceste regiuni, în- 
tr-un sport încă nou pentru el- 
De aceea, întrecerile de schi ale 
Spartachiadei de iarnă a ti
neretului prevăd concursuri de 
fond, separate pentru orașe 
și sate (în prima etapă), pe 

taaisee a căror lungime va

PREGĂTIRI
Majoritatea colectivelor sportive 

din Regiunea Autonomă Maghiară 
continuă să se pregătească cu mul
tă grijă pentru buna desfășurare a 
activității de iarnă. Astfe1, consi
liile sportive regionalle Voința și 
Progresid au întocmit din timp 
planurile de acțiune, cuprinzînd 
măsuri care, să asigure sportivilor 
din colectivele respective, continui
tatea în praaticarea sportului pe 
întreaga perioadă a illinilor de iar
nă, Sportivii din Odorhei, în frun
te cu schiorii Moșa, Cseke. Sere, 
Mikloș și Fodor, dip cadru! colec
tivului Voința, s-au angajat să
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rare să se facă în același timp 
și nu variat. De asemenea, cred 
că standardul propus pentru pro
ba de viteză fete la F.G.M.A. 
este prea ridicat".

...DIN TIMIȘOARA...

JULIU KARDOS, profesor de 
educație fizică și președinte al 
comisiei regionale G.M.A.: „Pro
iectul noului regulament pune un 
accent deosebit pe calitatea mun
cii în domeniul complexului. Este 
un lucru foarte bun și foarte ne
cesar. Și la noi în regiune au 
fost cazuri în care normele au 
fost acordate cu multă ușurință. 
Astfel, de curînd, la Lugoj, din 
23 de aspiranți G.M.A. gr. II, 
numai 9 au trecut examenul de 
control. Sarcinile comisiilor regio
nale sini și ele foarte importan
te : experiență noastră a arătat 
că atunci cînd comisia regională 
nu și-a exercitat atribuțiile, co
misiile raionale nu și-au trăit 
viața și munca a suferit. De ase
menea, cred că simplificările in
tervenite în munca de evidență 
sînt binevenite și ar fi de dorit 
ca preocuparea pentru simplifica
rea formularisticii și a lucrărilor 
de birou să nu înceteze nici după 
intrarea în vigoare a noului re
gulament".

WALTER KLEIN, tehnician al 
comitetului regional C.F.S. : „Pre
vederile proiectului cu privire la 
pregătirea aspiranților în secțiile 
pe ramură de sport, la modul de 
trecere a normelor și la confir
marea calității de purtător vor 
pune capăt multor lipsuri. Tre
buie să recunosc că în ultima 
vreme, în regiunea noastră, com
plexul G.M.A. ajunsese să con
stituie o preocupare numai pentru 
secțiile cu echipe participante la 
diferite campionate regionale sau 
raionale. In rest, era o goană ge
nerală după realizări cifrice, în 
dauna calității".

ERNST ȘTEFAN, antrenor de 
fotbal al colectivului Constructo
rul Jimbolia : „Axarea antrena
mentelor echipei pe care o con
duc pe cerințele complexului 
G.M.A., mi-a adus succese în 
pregătirea fizică generală și în 
activitatea multilaterală a jucă
torilor. Cred că pregătirea aspi
ranților G.M.A. în secțiile pe ra
mură de sport va contribui la 
lărgirea preocupărilor antrenori
lor, la însăși creșterea numărului 
membrilor secțiilor și, bineînțeles, 

riază în raport cu vîrsta con- 
curentilor. Și în acest domeniu, 
experiența anilor trecuți și-a spus 
cuvîntul : se va participa în ca
drul a patru categorii de. concu- 
renți, pe distante progresive. Ju
nioarele (14—18 ani) vor mer
ge 2 km. în primele ‘etape și 3 
km. în finală ; senioarele (peste 
19 ani), 3 km. în primele etape 
și 4 ktru în finală; juniorii 
(14—18 ani) 3 km. și în finală 
4 km., iar seniorii vor avea de 
parcurs 5 km. în primele 3 etape 
și 8 în finală.

Pentru etapele superioare se ca
lifică primii clasați din fiecare 
categorie; interesant este faptul că 
încenînd cu etapa a doua concu- 
renții de la orașe vor participa și 
la o probă de slalom uriaș.

Un alt punct din regulament 
urmărește strîngerea legăturilor 
dintre participants aceleiași re
giuni, de la orașe și sate, prin 
organizarea în etapa finală (iar, 
acolo unde există posibilități, și 
în etapa regională) a unei șta
fete combinate mixte compuse din 

8 schimburi, după cum urmează :

DE IARNĂ
confecționeze din resurse locale 
un număr de 15 perechi de schiuri. 
De asemenea la colectivele Voința 
Reghin, Miercurea Giuc, Tg. Săcu- 
îesc, acțiunea de reparare și confec
ționare de schiuri este în plină des
fășurare. La Miercurea Ciuc, colec
tivul Voința amenajează un nou 
patinoar. Membrii secției de patinaj 
viteză a colectivului Progresul Tg. 
Mureș și-au început Ja 1 noiembrie 
antrenamentele de sală sub condu
cerea antrenorului Carol Gall. In 
iarna anului acesta vor funcționa 
în Regiunea Autonomă Maghiară 
centre de antrenament la schi la 
Tg. Atureș, G'ieorgfiiani, Miercurea 
Ciuc, Odorhei, Tg. Săcuiesc etc. 
Ioan Păuș, GOirieS'poMdianrt. 

la ridicarea nivelului calitativ al 
activității G.M.A.".

SERGIU LUNGU, președintele 
colectivului sportiv Locomotiva 
Complex C.F.R., purtător al in
signei G.M.A., gr. II: „Ca purtă
tor cd insignei, îmi exprim satis
facția pentru faptul că s-a sim
plificat regulamentul, prin desfi
ințarea normelor la alegere. Este 
un lucru pe care l-am cerut încă 
de multă vreme. Aj vrea însă 
să-mi spun părerea și ca preșe
dinte al unui colectiv care a rea
lizat în acest an mari depășiri 
ale angajamentelor la purtători 
de insignă GM.A. și, implicit, la 
sportivi clasificați. Cred că e 
foarte bine că comisiile G.M.A. 
ale colectivelor nu mai au sar
cina pregătirii și examinării as
piranților. In colectivul nostru, 
comisia a avut mai ales rolul de 
a mobiliza masele de muncitori, 
de a face o propagandă activă 
și o muncă de organizare în 
cercuri. Ea s-a achitat cu succes 
de aceste sarcini, în timp ce an
trenori ca Eug. Guzgan, Milorad 
Koin, C. Păcioianu etc. au asi
gurat munca de pregătire tehnică 
a aspiranților".

ȘI TG. MUREȘ

Proiectul noului regulament a 
constituit un prilej de largi dis
cuții. Astfel, activiștii și antre
norii Zoltan Gedeon, Iosif Paizs, 
Ladislau Szasz, Al. Rekk, Bela 
Ferencz, Iosif Peter etc. au cri
ticat nivelul prea ridicat al unora 
dintre normele prevăzute de ve
chiul regulament, arăiînd că în 
special probele de lungime, 3.000 
m. plat G.M.A. gr. II și trece
rea obstacolului mare al cursei 
cu obstacole constituie serioase 
piedici în calea măririi număru
lui de purtători ai insignei. Ei 
au accentuat asupra necesității 
de a se asigura o continuitate 
atît în pregătirea aspiranților, cît 
și în activitatea purtătorilor de 
insigne.

Ir

Am redat părerile unor acti
viști din 3 orașe ale țării. Coloa
nele ziarului rămîn deschise în 
continuare tuturor celor care vor 
să sprijine prin propuneri, su
gestii și păreri, îmbunătățirea 
proiectului noului regulament 
G.M.A.

schimbul 1 — junior oraș, 5 km.; 
schimbul 2 — junioară sat, 3 km.; 
schimbul 3 — junior sat, 5 km.; 
schimbul 4 —- junioară oraș, 3 
km-; schimbul 5 — senioară oraș, 
3 km.; schimbul 6 — senior sat, 
5 km.; schimbul 7 — senioară 
sat, 3 km; schimbul 8 — senior 
oraș, 5 km.

Principala sarcină a activiști
lor sportivi din colective este, 
în momentul de față, pe de o 
parte pregătirea materialelor și 

echipamentului necesar unui nu
măr cît mai mare de participant, 
iar pe de altă parte începerea 
campaniei de înscrieri și pregă
tirea fizică generală a concu- 
renților, pînă la căderea primei 
zăpezi.

...ȘI DE TENIS DE MASA
Larga răspîndirea acestui sport 

în masele de tineret de la orașe 
și sate precum și existența posi
bilităților de procurare a mingilor 
necesare, a făcut posibilă inclu
derea acestui sport, atît de iubit 
de tineretul nostru, în regulamen
tul Spartachiadei.

Regulamentul prevede organiza
rea concursurilor pe o singură 
categorie de vîrstă, atît la băieți 
cît și la fete, în următoarele 
probe: simplu băieți, simplu fete, 
dublu băiet', dublu fete și dublu 
mixt. Ca mod de desfășurare — 
sistem turneu în prima etapă, sis
tem eliminatoriu în etapele pe ra
ion, regiune și finală. Se vor ju
ca 2 seturi din 3 în etapa pe 
colectiv, raion și regiune, 3 din 5 
în etapa finală. Pentru etapele 
superioare se califică primii 2 cla
sați la probele de simplu, care, 
de la etapa pe raion, vor com
pune și echipele de dublu.

In numărul de luni 19 de
cembrie al ziarului nostru, va 
apare „REGULAMENTUL 
SPARTACHIADEI DE IARNA 
A TINERETULUI".

Gospodăria Agricolă de Stat Po- 
pești-Leordeni este cunoscută în 
toată țara pentru succesele pe care 
le-a obținut în ultimul an. Este cu
noscută și desigur... „invidiată" de 
multe aâte Gospodării Agricole de 
Stat pentru drapelul de gospodărie 
fruntașă pe-care l-a primit de cu
rînd din partea Ministerului Agri
culturii și Silviculturii și a Comite
tului Central al Sindicatului munci
torilor agricoli. Desigur însă că suc
cesele pe care această gospodărie 
(le-a obținut nu au „picat din cer". 
Ele au cerut o muncă intensă, mun
că pe care muncitorii și inginerii 
Gospodăriei Agricole de Stat Po- 
pești-Leordeni au depus-o cu toată 
însuflețirea.

Te întrebi atunci dacă oamenii de 
aici, atît de ocupați în producție, 
mai au vreme să facă și sport? 
Răspunsul! îl dau faptele!

★
In toamna anului trecut la 

G.A.S. Popești-Leordemi nu exista 
un colectiv sportiv organizat, cu 
evidență, cu membrii sau purtători 
ai insignei G.M.A. Exista însă 
altceva; dorința muncitorilor de 
a face sport, de a alerga, de a 
dezlega o problemă de șah, lu
cru pe care îl și făcea fie
care cînd... apuoa. După oreile de 
muncă la cîmp, muncitorii se strîn- 
geait în dormitoare și jucau șah. 
Alții, mai tineri, bateau mingea pe 
un teren din vecinătatea gospodă
riei. Așa s-au convins oamenii de 
la Popești-Leordeni că și la ei se 
poate face sport, lucru pe care 
mulți, chiar și cei mai pasionați 
sportivi de acum, îl contestau.

In octombrie 1954 s-a înființat 
colectivul sportiv. La început cu pu
țini membri. Dar treptat .numărul 
lor a crescut. S-a înscris îm> colectiv 
și inginerul șef Dumitru Vătafu, șî 
președintele comitetului de întreprin
dere Constantin Gheorghe, și secre
tarul U.T.M. Dumitru Gîscă și mulți 
alții. Pilda lor a fost urmată de în
grijitoarea de porci Rădița Cucu, de 
mulgătoarea Elisabeta Grecu. de 
electricianul Gheorghe Barbu, de E-

0 importantă hotărîre
a Sfatului Popular al regiunii București

Nu cu mult timp in urmă, la se
diul Comitetului C.F.S. al re
giunii București a fost orga
nizată o ședință, la care au 
participat reprezentanți ai Sfa
tului Popular regiomd, ai secțiunii 
de învățămînt, precum și delegați 
ai comitetului regional U.T.M.,
C.S.R.  și ,ai comitetelor raionale 
G.F.S. Cu acest prilej, a fost pre
zentat un referat în care s-a ana
lizat activitatea sportivă din școlile 
elementare și medii din regiunea 
București și aportul cadrelor di
dactice în sprijinirea co!ect’velor 
sportive sătești.

Din referatul prezentat și dig 
discuțiile purtate pe marginea pro
blemelor ridicate a reușit ca în 
cursul anului 1955 activitatea spor
tivă din școlile elementare și medii 
s-a desfășurat în condițiuni mulțu
mitoare, obținîndu-se unele rezul
tate de valoare. Astfel, echipa de 
baschet a Sc. M. F. Giurgiu a 
a ocupat primul loc în campiona
tul școlar, iar echipa de gimnastică 
a Sc. M. Tumu AÎăgurele s-a cla
sat pe primul loc în finala cam
pionatului școlar. De asemenea, și 
în activitatea sportivă de mase în 
numeroase șco’i elementare și me
dii din regiunea București s-au 
realizat succese importante. La a- 
ceastă ședință a fost citat cazul 
școlii elementare de 7 .ani dn. co
muna Bolintinul din Vale, care are 
mai multe secții pe ramură de 
sport, eu o rodnică activitate. Tot 
la această școală, elevii și-au con
fecționat singuri piesele de' șah ne
cesare pentru 14 garnituri.

Gu toate aceste succese s-a cons
tatat că față de 'marile sarcini 
care stăteau în fața profesorilor 
de educație fizică și a secțiunii de 
învățămînt, realizările sînt izolate 
și nu reprezintă rodul unei munci 
continue și metodice. Spre exem
plu, secțiunea de învățămînt nu a 
analizat în nici unul din cele 18 ra
ioane ale regiunii activitatea spor
tivă din școli, după cum nu a tras 
niciodată la răspundere secțiunile 
de învățămînt ale sfaturilor popu
lare raionale pentru indiferența ma
nifestată de aceste organe față de 

caterina Kramer, brigadieră și șefă 
a unui sector de îngrijit vițeii. Cu 
timpul,numărul celor ce doreau să 
se înscrie în colectiv a crescut. Fie
care dorea să practice alt sport. 
Uni'i îndrăgiseră voleiul, alții fot
balul iar alții, ca Gelu ManoJescu, 
voiau să devină cit orice chip hal
terofili. Iată deci o mare greutate: 
cin® se pricepe, cine poate îndruma 
pe fiecare tânăr către sportul unde 
are aptitudinii ?

In primăvara acestui an, 7 din cei 
20 de cursanți ai școlii de instruc
tori obștești organizată de asociația 
Recolta au absolvit cursul și odată 
cu aceasta s-a rezolvat și problema 
tehnicienilor în colectivul' Recolta 
Popești-Leordeni. Curînd după a- 
ceasta membrii consiliului colectÎJ 
vului s-au lovit de altă greutate. Cu 
ce facem sport? O minge, o plasă 
de volei și cîteva perechi de pantofi 
sînt lucruri absolut necesare. Cîți- 
va tineri „mai îndrăzneți" au mers 
la direcție. N-a fost însă nevoie de 
multe lămuriri. Directorul, inginer 
rul Florin Munteanu. i-a înțeles...

Toată vara, tinerii n-an mai aivut 
astâmpăr. S-au întrecut în concursuri 
de casă, în întâlniri amicale cu spor
tivi din alte gospodării de stat, 
cum ar fi cele din comunele Bra- 
gadiru și Roșia. Dar ceia mai impare 
tantă întâlnire a fost aceea cu proF 
fesorij de educație fizică, cursamți 
ai școlii de metodiști din București, 
care au vizitat colectivul lor. Rezul
tatele ? 3—3 .la fotbal, egalitate Ha 
șah și victorie la limită pentru pro
fesori la volei și tenis de masă.

In aceste zile la G.A.S. Popeșțî- 
Leordeni se dă „ultimul asalt" pen
tru îndeplinirea angajamentului luat 
în cinstea Congresului Partidului: 
706 tone de legume și 27 vagoane 
de lapte peste plan. Și nu încape 
îndoială că la cele 839 de tone 1e-' 
gume — față de 706 cît era anga
jamentul — trimisa ta oraș, o con
tribuție importantă au adus și spor-s 
tivii dintre care mulți sînt fruntași 
în producție.

problema activității spo. live din 
școlile elementare și medii. Ceea 
ce este mai grav, este faptul că 
datorită lipsei de legătură dintre 
secțiunea de învățămînt a sfatului 
popular regional și secțiunile de în-- 
vățămînt ale sfaturilor populare ra
ionale, o serie de instrucțiuni și cir
culare ale Ministerului Invățămîn- 
tului inii au putut fi puse în prac
tică.

Ca urmare a ședinței, sfatul 
popular regional. împreună cu co-' 
mitetul regiona’ C.F.S. au elaborat 
o hotărîre cu privire la îmbunătă
țirea ir uncii de educație fizică în 
școlile de toate gradele și în co
lectivele sportive sătești. In această 
hotărîre este prevăzut ca un punct 
important aplicarea de-iziei nr. 650 
a Ministerului Invățămîntului. tre- 
cîndu-sc în prealabil la o verificare 
a repartizării ore'or de educație fi
zică și a calificării cadre'or didac
tice. De asemenea, pentru întărirea 
activității sportive din școli, hotă- 
rîrea prevede ca în fiecare școală 
să se facă analiza muncii sportive, 
luîndu-se măsurile necesare îndrep
tării. lipsurilor, acolo tinde este 
cazul. O astfel de ședință va fi or
ganizați și pe plan raional prin 
grija secțiunii de învățămînt și a 
comitetului raional C.F.S.

Tot prin această hotărîre se tra
sează sarcini de seamă privind re-’ 
organizarea colective'or sportive 
școlare, întocmirea calendarului 
sportiv și organizarea unor compe
tiții ît*  special în ramuri d- sport 
ca: atletism, volei, baschet, oină 
etc.

In partea ultimă a hotărîrii se 
prevede ca fiecare colectiv sportiv 
școlar să ia în grija sa cît» un 
coîectiv sportiv de la sate, pe care 
să-l îndrume îndeaproape și să-l 
sprijine mai ales din punct de ve
dere tehnic-siportiv.

Acțiunea întreprinsă de sfatul 
popular a! regiunii București în co
laborare cu comitetul regionali 
C.F.S. este deosebit de importantă 
și ea este menită să îmbunătățească 
simțitor activitatea sportivă în șco'- 
lile din regiunea București. Ea ar 
putea să servească de exemplu șl 
altor sfaturi populare din regiunile 
unde munca de educație fizică dîn 
școli lasă încă mult de dorit.



Activitatea
Ziarul „Scînteia" de ieri pu

blică, sub semnătura lui I. Ște- 
fănescu, articolul „Activitatea fot
balistică în țara noastră trebuie 
îmbunătățită" pe care-I reprodu
cem:

îndrumată și isiprijtoită de partid 
și guvern, mișcarea spcirtii’/ă din 
țara noastră a obținut în <uil bitmiii 
ani o serie de succese. Sportul a 
cuprins mase largi de oameni aii 
muncii la orașe și la sate, a fost 
lărgită baza materială a activității 
sportive prin construirea a ifflu- 
meeoaise stadioane, sălii de spart 
etc. Au fost organizate în, condiții 
bune un număr de competiții tinter- 

i naționale importante. Sportivi ai 
' R.P.R. s-au clasat pe locuri fruin- 
,tașe în competiții irtternaționaile de 
tents de masă, canotaj, atletism.

Cu toate Ripsurile caire mai stăru- 
, ie în organizarea ipe bază de masă 
ia ip rin cioatelor ramuri de sport — 
; gimnastică, atletism, înot, schi, tir, 
turism, a v lățite sportivă — în dez
voltarea sportului la sate, mișcarea 
sportivă din țara noastră cunoaște 
o continuă creștere caintitaitivă și 
calitativă.

De un timp încoace față de cori- 
dițiille create de statut nostru de
mocrat popular și față de dezvolta
rea eiltor discipline sportive, a în
ceput să se manifeste însă o serioa
să rămînere în, turmă a fotbadiuiui, 
diisciiipilină sportivă care se bucură 
de o mare popularitate to țara noa- 
'stră. Multe întrecerii din cadrul 
campionatului republican s-au des
fășurat la un nivel tehnic scăzut. 
La numeroase echipe de fotbal s-au 
observat în ultimul timp o scădere 
accentuată a nivelului tehnic, lip
suri pronunțate ta tactica de joc, în 
pregătirea fizică și în combati
vitatea jucătorilor. In locul unui 
joc rapid, combativ, cu acțiuni o- 
fensive încheiate cu lovituri puter
nice și precise la poartă, majorita
tea echipelor practică urf joc static, 
lânced, defensiv, înghesuit în mij
locul teren,uîuii fără un aport activ 
ai extremelor. De foarte multe ori 
limite de îna intere aile echipelor 
fruntașe practică un joc ineficace; 
a devenit o caracteristică a acestora 
fuiga de răspunderea loviturii la 
poartă, încetineala ta execuție și 
căutarea de „poziții optime", exce
sul de combinații sterile ca și im
precizia loviturilor, toate vădind 
lipsuri serioase în pregătirea tehni
că a jucătorilor.

Un exemplu grăitor al inefica
cității liniilor de înaintare îl cons
tate faptul că echipa campioană din 
,anuil 1953 — C-C.A. — a înscris 
,fa, 21 de meciuri numai 27 de go
luri (n ici 2 de meci); campioana 
amilul 1954, „Flamura Rcșie“-Arad, 
a realizat o performanță ceva mai 
bună, dar și aceasta neeatistăcă- 
toaire: în 26 de meciuri ea a marcat 
doar 37 de goluri (ratai în acest 
caz două puncte de meci): actuala 
pampioană a țării, — „Dinamo"- 
București — a îniscrits ta 24 de me
ciuri 42 de goluri (de asemenea 
mai puțin de două tatr-un joc).

Spectatorii, care au urmărit me- 
cfuriile dta actuatal campionat au 
fost surprinși de inconstanța echi- 
ipellor, de osciitațmle lor de la o etapă 
'•la alta. Este surprinzător ca o e- 
chijpă ca „Diiraaimio"-București, la o 
săptămână după ce obținuse victo
ria ou 2—1 asupra formației C.C.A. 
să termtae la egafl'itate (0—0) cu 
„Avîntuil“-Reghin — cu puține zile 

■înainte învinsă de C.C.A. cu 7—1.
Nivelul nesatiisfăicător al activi

tății îrr domeniul fotbalului s-a vă
dii și în slaba comportare a repre
zentativelor R.P R. tatr-o serie de 
tatîlniiiri internaționale.

Care stat cauzele rămânerii în ur
mă a activității fotbalistice din 
țara noastră?

Slabă activitate în asociații 
și colective sportive

Colectivul sportiv, îndrumat și 
sprijinit de asociația căreia îi a- 
parține, este nucteufl de bază al ac
tivității sportive de pe lingă uzine, 
fabrici, tartitațiii etc. Colectivul 
Sportiv este acel organism viu, în
chegat, menit să atragă spre sport 
mase largi de oameni ai muncit, 
chemat să dezvolte în rinduTiâe 
sportivilor calitățile omului de tip 
nou — spiritul de colectiv și de 
întrecere, lupta cinstită, dîrzenia, 
cuina,iul, voința de a învtage.

Munca desfășurată în multe co^ 
lecti ve sportive ca de pili dă în co
lectivul sportiv „Flamura Roșie" de 
pe lîngă uzinale textile „30 Decern- 
hrie“-Arad, a dat rezultate pozitive. 
Echipa de fotbal cuprinde jucători 
care-și îndeplinesc cu seriozitate și 
conștiinciozitate sarcinile în pro
ducție. Strungarul Kiss — portarul 
echipei — planificatorii Mercea, 
Dumitrescu, normatorul Dou. mai- 
strwl impnimer Kapaș și alți ju-

fotbalistică în tara noastră trebuie îmbunătăfifă
cători sg bucură de stima și dra
gostea miilor de sailariiați a,i uzine
lor. Atunci cîmd susține uei joc pe 
teren propriu, echipa „Flamura Ro- 
șie“-Arad simte sprijinul moral al 
miilor de muncitori din uzina ,pe 
care o reprezintă.

O puternică legătură sufletească 
s-a închegat și la uzinele „Indus
tria Sârmii" dirt Câmpia Tuirzii, la 
colectivul „Minerul" din Petroșani 
etc. între sportivi și tovarășii de 
muncă pe care-i reprezintă.

Cu totul altfel se prezintă situa
ția în echipele „Locomotiva'“-Con!- 
stanța, „Metailut-23 August"-Bucu
rești, „Flacăra'CPtoești și'altele-

In colectivul sportiv „Locomoti- 
va“-Canstanța se numără și fot
baliști ca Mamele, Sever, Tatomic, 
Vultur și alții considerați de con
ducerea colectivului oa „'băieți 
buni". Muncitorii din port și nruilți 
cetățeni ai orașului Constanța îi 
cunosc însă drept chiulangii în 
producție, amatori ai petrecerilor, 
nocturne, autori de scandaluri pu
blice. Nu este întîmplător faptul că, 
alcătuită din asemenea elemente, 
echipa „Loccmotiva“-Constanța n-a 
reușit să obțină rezultate sportive 
bune, devenind codașe ta clasamen
tul campionatului. Asociația „Lo
comotiva" nu s-a interesat de acti
vitatea acestui colectiv. îar orga
nele de partid locale au tolerat a- 
ceastă situație.

Cu totali neîntemeiate sânt păre
rile conducătorilor echipei „Metailuil- 
23 August" din Capitate, codașă 
ta campionatul categoriei B, că 
„ghinionul" sau „persecuția (?) ar
bitrilor" — și nu neglijarea pregă
tirii și promovării cadrelor de spor
tivi din rîndurile muncitorilor din 
uzină, a ediuică-rli fotbaliștilor în 
șpirital moraltei comuniste, ar fi 
dus echipa la situația de acum. 
Pe drept cuvânt se pune întreba
rea: în ce măsură s-a ocupat co
mitetul de partid de educarea spor
tivilor de aci în ap iritai întrecerii 
cinstite, sportive, dta moment ce 
însuși tov. Victor Orșa, secretar 
al comitetului de partid, găsește de 
cuviință să intervină personali pe 
lîngă organele de conducere ale 
C.C.F.S. gentru a ridiiioa suspenda
rea unui jucător sancționat în 
urma unor abateri pe terenul de 
sport?

Mult firînează dezvoltarea fotba
lului faptul că ta rîndurile majo
rității colectivelor sportive, inclu
siv echipele fruntașe, nu se depune 
o activitate susținută pentru atra
gerea șî pregătirea sistematică a 
juniorilor, pentru introducerea la 
timp a elementelor tinere în pri
mele echipe-

Cu toate că în decursul ultimilor 
arai s-au relevat o serie de juniori 
t atentați. iar echipele reprezentative 
de juniori au obținut performanțe 
internaționale remarcabile — care 
dădeau dreptul să ne așteptăm la 
o creștere generală a nivelului fot
balului romînesc — colectivele 
sportive, organele 1or de conducere 
n-au acordat atenția cuvenită pre
gătirii tehnice și perfecționării con
tinue a tinerilor sportivi.

Munca de educație palftico-morailă 
în rândurile fotbaliștilor nu consti
tuie încă o preocupare de seamă a 
tuturor asociațiilor și colectivelor*

Dta aceaistă cauză s-au manifes
tat la unele echipe fruntașe acte de 
indi'sciplin'ă, încercări de a schimba 
rezultatul defavorabil de pe te
ren prin imprimarea unui caracter 
dur întrecerii, atitudini recalcitran
te față de diaoiiziile arbitrului, ten
dințe de delăsare în momente ho
tărâtoare etc. Trebuite să fie limpede 
că oricare sportiv are datoria să 
reprezinte cu cinste și demnitate 
colectivul său, atât dta punct dc ve
dere al pregătirii tehnice, cit și ai 
atitudinii disciplinate pe teren, al 
dîrzeniei și efortului maxim depus 

pentru, victorie.
Or, în Ioc să fie exemple de com

portare cetățenească și ținută spor
tivă, unii fotbaliștii, printre care Gh. 
Toma („Dinaimo"-București), Cari- 
caș (C.C.A.), Ferenczi („Locamoti- 
va“-București), Catena („Avftatt»r- 
Reghin) și alți jucători dta echipe 
cu prestata pe plan național și in
ternațional, s-au dedat fci timpul 
unor meciuri la brutalități. Faptul 
că asociația sportivă „ Dinamo" n-a 
luat măsuri corespunzătoare pentru 
stîrpiirea unor ademenea tendințe a 
făcut ca în cursul acestui campio
nat câțiva jucători să fie eliminați 
din formație.

Unii conducători de echipe și 
spectatori pătimași îngăduie sau 
chiar împing la încălcarea spiritu
lui de întrecere sportivă corectă, la 
crearea pe teren a unei atmosfere 
de rivalitate îndârjită, dtoid p'osibȚ 
litate răbufnirii unor manifestări 
înapoiate, huliganice, cum s-au pe
trecut ta timipU'l joc,uitai „Știința"- 
Cluj -T „L<Komotiva“-Timișoaira- A- 

semen'ea fenomene coboară nivelul 
fotbalului; de aceea maseite de oa
meni ai miumirii le înfierează și 
luiptă să te stârpească.

Există organe și organizații de 
partid care neglijează îndrumarea 
politioo-ediucativa a cofectilvelor 
sportive, substitatadu-se acestora ta 
chestiuni de ordin tehnic și organi
zatoric. Lipsa de preocupare a Co
mitetului orășenesc de partid-Plo- 
ești pentru problemele muncii edu
cative în rindlul sportivilor explică 
de ce conducătorii echipei „Flaică- 
ra“-Ploești au folosit metode neco- 
resipunzătoare în stimularea jucă
torilor de fotbal.
Despre munca antrenorilor

Muilți antrenori de fotbal oare ac
tivează în echipele din țara noastră 
desfășoară o muncă rodnică. In 
general, antrenorii eclillpdlor frun
tașe tind spre aplicarea concepției 
înaintate a jocului de fotbal prac
ticat îndeosebi în U.R.S.S. și R. P. 
Ungară-

Cu toate acestea pregătirea echi
pelor suferă dta cauza necunoaș
terii suficiente de către antrenori a 
sistemului de antrenament modern. 
Majoritatea echipelor desfășoară un 
joc aproape uniform, se remarcă 
lipsa de i.ndiv'iduiailizare a antrena
mentelor după aptitudinile jucători
lor și după cerințele perfecționării 
acestora în (posturile pe care le ocu
pă în echipă, neglijarea programe
lor cuprinzând probe atletice, exer
ciții de gimnastică, înot, schi, ne
cesare pentru dezvoltarea fizică 
multilaterală a jucătorilor. Stat 
frecvente cazurile cînd extreme ale 
unor echipe — diin lipsa unei pre
gătiri atletice corespunzătoare — 
au o viteză redusă în alergare, fapt 
care scade randamentul înaintări
lor. Unii antrenori — înțetegltid 
greșit necesitatea de a păstra un 
avantaj minim obținut la in cepului 
meciului — impun echipelor o tac
tică pur defensivă; această con
cepție conservatoare micșorează e- 
ficacitatea echipelor și frânează pro
gresul fotbalului' ndstnu.

Chiar la echipe fruntașe, uneori 
antrenamentele se desfășoară su
perficial, într-o atmosferă de nese
riozitate. Ce eficacitate poate avea 
tm antrenament oa acela al echipei 
„Diiraamo“-Buiciureștii, condus de an
trenorul A. Nicuflescu, care timp de 
14 minute a dat tadliicații de execu
tare a unor mișcări de gimnastică 
elementară, după care a urmat o 
scurtă perioadă de „batere a min
gii" spre poartă? O bună bucată 
de timp antrenamentele echipei 
C.C.A., conduse de antrenorul I. 
Savu, s-au desfășurat suib nivelul 
cerințelor de pregătire a componen- 
țitar echiipei- Antrenorul I. Sa.vu 
manifesta uneori îngăduință față 
de lipsa unor jucători de la între
gul program de antrenament. O 
serie de antrenori cu îndelungată 
experiență, calificați în. categoria I, 
(Albu, Wetzer, Iuhasz, Schwartz 
ș.a>.), activează pe lingă echipe re
gionale sau raionale, în loc să furac- 

. ționeze ta cadrul unor echipe frun
tașe.

Este dăunător faptul că unii con
ducători de echipe și așa-ziși spe
cialiști se substituie antrenorilor, 
impunîndu-le punctul lor de vedere 
în anumite ocazii. Antrenorul tre
buie să fie considerat ca profesorul 
de măiestrie sportivă și sfătuitorul 
apropiat al sportivului. In toate a- 
sociațiiile, trebuie să se întărească 
necontenit autoritatea antrenorului 
ta fața jucătorilor.

Desfășurarea defectuoasă 
a activității competiționale

Rămânerea în urmă a fotbalului 
nastru se daitorește în mare mă
sură modului defectuos ta care s-a 
desfășurat activitatea competițio- 
raată. Ca și în anii trecu,ți. actualul 
campionat die fotbal a fost întrerupt 
o lungă perioadă de timp, chipurile 
pentru a se asigura pregătirea e- 
chițpei reprezentative a țării în ve
derea unor jocuri intern,ațioraaite.

Intense pregătiri la hochei pe gheață
Gerul din ultimele zile a dat un 

nou impuls pregătirilor pe care 
echipele noastre de hochei pe ghea
ță le fac în vederea apropiatei des
chideri oficiate a sezonului. La 
Miercurea Giuc, la sfîrșitul acestei 
săptămâni, sînt programate primele 
jocuri amicale între echipele de ca
tegoria A și B aflate ta tabără de 
pregăiilire în această localiiitate; pa
rafei ou aceste jocuri se via desfă
șura aici taceiptad «te mîine și o 
competiție dte hochei pe gheață re
zervată echipelor de tincnef dta 
raion.

De la Tg. Mureș, primim o serie 
de detalii asupra activității echipe
lor din acest oraș. (După cum se 
știe, aicj activează Dinamo — carp 

Consecințele întreruperii campiona
tului echipelor dta categoria A s-au 
vădit nu numai în ,nivelul scăzut al 
jocurilor susținute de acestea, ci 
și în întrecerile susținute de repre
zentativa țării. Lipsa unei continue 
activități a echipelor a slăbit pute
rea lor de luptă, a stagnat ritmul 
pregătirilor obișnuite. Aceste defi
ciențe s-au făcut puternic simțite 
cu prilejul fazei finale a „Gupei 
R.P.R.", cînd o serie de echipe din 
categoria A au înregistrat eșecuri! 
în fața unor echipe din categorii 
inferioare.

Pe de lalltă parte, întremu|pe.rea ac
tivității competition,aile a .pus echi
pate .dta categoria A ta situația de 
a suisțtae cite 3 jocuri în 8 zile.

Trecerea jucătorilor d intr-o echi
pă în alta constitute o frînă ta ri
dicarea nivetalui tehnic a,l activității 
fotbalului, împiedică formarea și 
menținerea unor echipe omogene, 
avînid legături trainice cu colecti
vele de muncă din oare provin.. Tre
cerea juicătoriitor de la o echipă la 
alta încurajează sipiritul de con
curență, vedetismul. Promovarea 
unei echipe dta categoria B în ca
tegoria A, înfrângerile temporare 
suferite de o formație de fotbal nu 
pot justifica renunțarea la jucătorii 
care au constituit nucleul unor e- 
chiipe. Nici un considerent nu în
dreptățește atitudinea unei echipe 
ca „Progresul F. B.“ care „i-a vâ
nat" pe Ozora, Btluj'deia, Cacoveanu, 
Știrbei, ân loc să continue efortu
rile de a îmbunătăți pregătirea echi
pa care i-,a asigurat promovarea 
în categoria A-

Concepția partidiuilui clasei mun
citoare despre sport pornește de la 
ideea că aportul este u.n factor de 
călire fizică și morală a tineretu
lui, de pregătire a tinerei generații 
pentru o muncă constructivă, puisă 
în slujba construirii socialismului. 
I>n patria noastră, practicarea fot- 
baiiuilu'i, ca și a oricărei alte disci
pline sportive, nu .poate fi socotită 
o prafcsluirte, un miljloc de obține
re a anumitor avantaje. Nu poate 
fi socotit util societății acel sportiv 
care, cu toată valoarea sa tehnică 
ridicată, n-are ia bază o pregătire 
protfesfoinală, pe care să o exercite 
ca oricare om al muncii.

★
Destul de mult timp C.C.F.S. a 

manifestat o atitudine de autaltaiiș- 
tire față de rezultatele silabe ale 
echipelor, n-a scos la iveală cu cu
raj cauzele rămânerii în urmă în 
domeniul fotbalului.

CjC.F.S- a tolerat spiritul de pa
radă care a dus la prezentarea 
direipt mari succese ale echiipei re
prezentative victoriiille obținute în 
unele jocuri amicale în comipania 
unor formații de club invitate ta 
țară. Este regretabil că asemenea 
întreceri ca acalea din cadrul Fes
tivalului Mondial al Tineretului 
de la Varșovia, jocurilor de la Bu
dapesta de anul trecut n-au fost 
folosite pentru promovarea și oăli- 
rea unor jucători mai puțin consa- 
crați.

C.C.F.S. a îngăduit ani de zile 
sistemul de transferări cu conse
cințe evident dăunătoare, n-a exer
citat un control sistematic asupra 
activității asociațiilor sportive, 
n-a prevenit și n a combătut la 
timp o serie de -abateri de la prin- 
ciipiiiite spartului nostru.

C-C.F.S. n-a dat un ajutor sis
tematic și organizat antrenorilor ta 
vederea perfecționării tor profesio
nale; ni-a ținut seama uneori de 
părerile lor calificate în probleme 
de componență a echipelor repre
zentative. tactică de joc, etc.

Comisia centrală de fotbal n-a 
aduis o contribuție suficientă în în
drumarea activității fotbalistice, nu 
și-a exercitat dreptul de a critica 
anumite greșeli ale CXZ.F.S.

Ziarul „Sportul popular" n-a 
fost îndrumat și ajutat de C.C.F.S. 
și C-CîS. să facă în sfârșit cotitura 
atît de mult așteptată în direcția

va juca în caitagciria A — Con- 
struotonuil și Flamura roșie, parti
cipante la întrecerile categoriei B); 
Snbneidlaci'iia noastră ne anunță dă 
dita-aimoviiștii au um lot die 16 ju
cători, ta mare majoritate tineri. 
Dta acest lot fac parte: partanuâ 
Lako, apărătorii Fiilop, Florea, So- 
liom, Publi'k, intaintașaii Astailoș, 
Halta, Diaviid, Mdldovan, Gecze, etc. 
Pregătirile stat oondUce de antre
norul Andrei Kiss, ta planul de 
activitate al acestei echipe figurea
ză lăudabila rnițjaitbvă de a se în
treprinde un, tiârneu de propagandă 
îin regiunea Suceava.
"— In cinstea ooluii die al doilea 

Congres al Partidului, la Miercurea 

adoptării unei atitudini principial® 
față de problemele fotbai’.uifui nos*  
tru. De aceea, în ziarul „SportuE 
popular” stăruie de mult o atitu< 
dine lipsită de combativitate fațăl 
de diversele lipsuri în conducere» 
și desfășurarea activității în do
meniul fotbalului, o atitudine de 
cocoloșire „călduță" a acestor lip*'  
suri — profuinid nepotrivită unuî, 
ziar comunist. Ziarul n-<a publicat 
articole cu privire la educația po-1 
litilcă a sportivilor, articole de a- 
naliză temeinică, serioasă, respon
sabilă a activității unor asociații șl 
collective sportive, n-a organizat 
dezbateri în jurul problemelor ac
tuale alte fotbalului.

Are o însemnătate reală decizia 
recentă a C.C.F.S. care cuiprinde o 
serie de măsuri menite să lichideze1, 
lipsurile existente, să îmbunătățeasj 
că activitatea fotbalistică. Analta»-- 
critică a deficiențelor ar fi avut, 
însă de câștigat dacă s-ar fi evitat: 
tendințele de prezentare trandafi
rie a rezultatelor obținute de re-1 
prezentați,vele dc fotbal ale țării” 
noastre.

O mare atenție trebuie acordată 
disputării campionatului de fotbal,' 
încât acesta să devină o oglindă a 
activității echipelor, un examen ai. 
maturității acestei disciipline spor
tive-

Alcătuirea unor reprezentative 
puternice de fotbal este posibilă 
fără a stânjeni desfășurarea cam
pionatului, fără o co.nceratira.re ta-3 
tr un anumit loc. permanentă, a 
fotbaliștilor fruntași, ci prtatr-o te® 
metalică pregătire a acestora în 
propriile colective, solecțtonînidu-i 
duipă valoare-a tehnică demonstrată 
ta perioada premergătoare întâlni-*  
rilor pe care ar urma sâ te susțină. 
Pentru ridicarea rrivolutar calitativ 
a.l fotbatrulu-i este ■necesrr ca 
C.C.F.S. să-și sporească eforturile 
în direcția lărgirii rdlațiiilor inter
naționale, invitând ta țara noastră 
echipe puternice, organizînd tot
odată deplasări ale echipelor ro- 
mî.niaști1 peste hotaire.

De mare folos ar fi organizarea 
unor schimburi, de experiență între 
act' :rti și antrenori de specialitate 
dta U.R.S.S-, R. P. Ungară și alte 
țări, cu activiști și antrertori dim 
țara noastră, și punerea în practică 
a învățămintelor acumulate.

Până la reînceipierea campionatu
lui republican și a desfășurării 
unor jocuri internaționaile există un 
răigaz de cîteva lumi. Perioada a- 
ceaista trebuie sâ fie folosită în sco
pul luării unor mă-suri practice, me
nite să asigure o cotitură în acti
vitatea fotbalistică.

O mare răspundere în îmbună
tățirea contmuă a sportuiliui revine 
orgiainizațiilor de partid. Ele aiu,în
datorirea să desfășoare o tesnetai-*  
că muncă de educare a fotbaliști
lor, să îndrume colectivele sporti
ve în spiritul exigenței, să dezvol
te în asociațiiiile sportive critica șî 
autocritica, să combată orice mani
festare dăunătoare dezvoltăr-i-i spar
tului nostru.

Organizațiile de partid trebuie 
să îndrume colectivele sportive ta 
direcția unei preocupări atente pen
tru atragerea maselor de tineri spre 
practicarea fotbalului, pentru ore’ 
gătirea și perfecționarea juniorilor^ 
calea cea mal justă pentru a ast- 
giuina echipelor o componență sta
bilă, o înaltă măiestrie sportivă.

Marea majoritate a asocia ții lor 
siportive sînt asociații sindicale; ceî 
mai mul,ti sportivi stat utemi'ști. E 
datoria C.C.S. și U.T.M. să se ocu
pe mal îndeaproape de sprijinirea 
acestor asociații, de îndrumarea șî 
edluțțrea sportivilor — ca parte ta- 
tegrawtă a sarcinilor puse de pare 
tid acestor orgainizații de maisă.

Activitatea fotbaliștică trebuie ri
dicată la nivelul .posibilităților 
create de partid și guvern, spre a 
da satisfacție maselor largi de oa
meni ai muncii, iubitori ai acestei 
discipline sportive.

Cinic a avut loc o întâlnire amicală 
între echipele Avîntul Miercurea 
Ciuc și Voința București. Scorul a 
fost neașteptat de mare: 21—2 
(5—1, 7—1, 9—0), ta favoarea ea 
chipei AvîintuS și se explică prin 
nunneroasele absențe dim formația 
Voinței, ca și prim pregătirea încă 
incompletă a acestei echipe.
Gheața bună existentă actualmente 
la Miercurea Cinic, permite orga-*  
niziairea ta continuare a unor inte
resante jioouiri amicale. Astfel, 
mâine stat programate două întîl- 
niiri tait-e formații de categoria At 
Avîntul Miercurea Cin- — Metalul 
St-agul roșu Orașul Stalin și Știin
ța ciuj-Voiința București,



★

Echipa Progresul C.P.C.S., campioană a faru 
la volei feminin (de la stingă spre dreapta): 
Viorica Ardeleanu, Tatiana Avacum, Tineta Ple- 
șoianu, Natalia Cernat, Victoria Grumberg, Ște- 
fonia Crișan, Felicia Mușai, Gina Pre de seu, Ni- 
colie Iliescu, Niculae Tărchilă (antrenorul echipei).

PROGRESUL C.P.C.S. PENTRU A PATRA OARA 
CAMPIOANĂ A TĂRII LA VOLEI FEMININ

Concluzii după meciul de lupte 
cu reprezentativa Finlandei

Dacă se poate spune despre o 
formație sportivă că a realizat cele 
mai bune performanțe datorită în 
primul rînd coeziunii, rutinii și le
găturii sufletești dintre jucătoare, 
este neîndoielnic că echipa care 
merită cu prisosință aceste califi
cative este campioana țării la 
volei feminin, Progresul Centrul 
Poligrafic „Casa Scînteii". Să nu 
vă închipuiți însă că rutina siau 
unitatea sufletească au fost singu
rele „argumente" care au decis, 
pentru a patra oară în ultimii 

cinci ani, ca titlul de ceia mai 
bună echipă a țării să revină Pro
gresului C.P.C.S. Trebuie să sub
liniem că din această formație 
fac parte elemente valoroase, care 
au jucat în echipa națională și 
ne-au reprezentat cu cinste țară. 
Este vorba de Tinela Pleșoianu, 
Natalia Cernat. Tatiana Avacum. 
In echipă au mai evoluat Vio
rica Ardeleanu, Felicia Mușat, 
.Victoria Grumberg, Ștefania Cri- 
șan, Gina Predescu și Nicolle 
Iliescu, care au alcătuit cu ade
vărat o „echipă", capabilă și dor
nică șă apere din toate puterile 
culorile asociației.

Antrenorul echipei, Nicolae Tăr
chilă, a întîmpinat la început o 
serie de greutăți din cauza unor 
probleme de disciplină. Datorită 
autorității saile și a sprijinului pri
mit din partea conducerii colecti
vului, el a reușit să creeze însă 
o atmosferă sănătoasă, să reali- 
«eze un colectiv unit.

Echipa Progresul C-P.C-S. a 
fost alcătuită din nouă jucătoare, 
care au fost folosite la toate me
ciurile, fiecare avînd o contribu
ție importantă la cucerirea titlu
lui. In această privință trebuie să 
evidențiem faptul că antrenorul a 
reușit să ridice valoarea rezerve
lor în așa măsură, îneft au deve
nit jucătoare utile, chiar în cele 
mai grele meciuri.

In timpul perioadei pregătitoare, 
nrecwm și în timpul campionatu
lui, antrenamentele au fost axate 
pe îmbunătățirea jacului de "Apă
rare (plasament, reluări), precum 
și pe realizarea unei mai mari 
variații în jocul de atac (pas di
rect, îmbinarea loviturilor în for
ță cu mingile plasate). De modul 
în care s-au realizat cele propuse 
In această direcție, precum și de 
seriozitatea cu care a fost privită 
problema îmbunătățirii pregătirii 
fizice, ne-am convins în timpul 
meciurilor și în specia! in parti
dele decisive (cu Știința I.C.F., 
Locomotiva, Voința Sibiu etc.).

Iată dar care au fost elementele 
care au contribuit la realizarea 

Activitatea la volei

acestei meritate și frumoase per
formanțe, de a fi pentiru a patra 
oară cea mai bună echipă a tării 
(Progresul C.P.C.S. a mai cucerit 
titlu! de campioană a țării în anii 
1951, 1952 și 1953). Vorbind des
pre jucătoare, niu putem trece cu 
vederea faptul că multe din ele 
obțin frumoase succese și la locul 
de munică. Astfel, Viorica Arde
leanu și Natalia Cernat sînt dese
ori evidențiate pentru conștiincio
zitate și valoarea muncii lor.

Echipa de volei Progresul 
C.P.C.S. și-a încheiat cu succes 
activitatea oficială din anul 1955 
și fără îndoială că dorește ca și 
în viitor să realizeze performanțe 
frumoase. Pentru aceasta însă, tre
buie rezolvate o serie de proble
me ridicate în decursul desfășurării 
campionatului. Ne.referim de pil
dă la problem^ împrospătării și 
măririi lotului. In această direc
ție, este indicată promovarea unor 
elemente tinere, care, îndrumate 
în mod judicios, să poată atinge 
o valoare ridicată. Aceasta cu a- 
tît mai mult, cu cît în actuala 
formație activează elemente va
loroase, maestre ale sportului, care 
trebuie să-și facă o datorie din 
a ridica elementele tinere. Ca pro
blemă, mai trebuie să amintim că 
jucătoarele vor trebui să insiste 
mai mult asupra îmbunătățirii pre
gătirii fizice (viteză de deplasare, 
de execuție, mobilitate, rezistență, 
forță), pentru a putea aplica mai 
eficace dementele moderne de 
tehnică sau de tactică.

Nu putem încheia fără a aminti 
de ajutorul primit de antrenor și 
jucătoare din partea colectivului 
sportiv Progresul C.P.Q.S. Din 

păcate însă, grija și atenția co
lectivului s-a observat numai la 
începutul campionatului, iar că
tre sfîrșit și chiar în momentul 
de față lasă de dorit. Este sufi
cient să amintim că actualmen
te, singurul antrenament al jucă
toarelor constă în participare® la 
competiția organizată în cinstea 
oelui de al II-lea Congres al 
P.M.R. Aceasta pentru că jucă
toarele campioane ale țării nu 
au sală de antrenament. Este de 
dorit ca grija colectivului să se. 
facă simțită în tot timpul și mai 
ales în problemele cu adevărat 
importante. Numai astfel echipa 
feminină de volei Progresul 
C P.QS. va putea să-și dovedea
scă mai departe valoarea. Jucă
toarele au dovedit seriozitate, 
conștiinciozitate, dragoste de co
lectiv, și este de dorit să li se 
acorde importanța ce li se cuvine.

D. STANCULESCU

Azi și mrne se dispută penultima 
etapă. La fete se întîlnesc Progre
sul și Constructorul, iar la băieți 
Dinamo și Progresul ITB. Iată de 
altfel programul complet al jocuri
lor : SIMBATA (de la ora 17): Lo
comotiva Gara de Nord — Flacăra 
(fem.), Minerul — Voința (mase.); 
Progresul ITB — Dinamo (mase.); 
DUMINICA (de la ora 9); Locomo
tiva — Flacăra (fem.). Constructo
rul — Progresul (fem.), Progresul 
C.S.P.— Știința (mase.).

F, Dumitru, corespondent

Primele rezultate 
din ultima etapă 

de campionat la scrimă
Joi duipă-aimiază a început, _ la 

București și Cluj. ultima etapă a 
catnip ioniatalui republioan de scrimă 
pe .echipe, după consumarea că
reia va fi cunoscut aispectul defini
tiv al clasamentelor în probele de 
floretă femei, floretă bărbați, sabie 
și spadă.

In Caip-itaifâ, pnin neprezentameia 
Flamurii roșii Tiimiiișoama, întîinirite 
.aiu loc numai între cele trei foir- 
tnajiii locale: C.G.A., Progresul
F. B. și Știința I.C.F. Pwiă în pre
zent s-au xHiisputat meoiulrite de flo
retă femei și bărbații, înregistrîn- 
du-se următoarele rezultate : FLO
RETA FEMEI : Progresul F. B. 
(Ștefănescu 4, Țărăngoiu 3, ParaS- 
chivescu 3, Beja.n 2) — Știința
1. C.F. (Ramam 2, Lamibrino 2, An- 
gheilescu 0, Palii 0) 12—4; FLORE
TA BĂRBAȚI : Știința I.C.F. (Oiă- 
mesou 3, Georgescu 2, Matei 2. Pel- 
niuș 1) — Progresul F. B. (Miu- 
reșami 3, Potra 2, N. Marinescu
2, C. Marinescu 1) 8—8, C.C-A. (Zi. 
lahi 4, TudOr 4, Tapalagă 3, Che- 
lani 2) — Știința I.C.F. (Matei 2, 
Georgescu 1, Olăinescu 0, Pelmuș 
0) 13—3, C.C.A. (Taipailagă 4, Che- 
lara 4, Tudor 3. Zilahi 1) 
Progresul F. B. (Petra 2, Mureșa- 
nu 1, Goman 1, C. Marinescu 0) 
12—4. Astăzi aiu loc meciurile de 
sabie, iar mime dimineață, încep 
în sala Progresul F.B. la ora 8.30, 
meciurile decisive pentru titfliul de 
campioană la spadă.

La Oluj, deși au participat patru 
echiipe, în două zile de concurs 
s-aiu terminat toate întîlnirile 
floretă femei, floretă bărbați 
saibie și chiiar un meci dintre cele 
de spadă. In probele termiipate pînă 
în prezent s-au înregiistrait rezul
tatele : FLORETA FEMEI : Știința 
Cluj (Orb 3, Vaiaskay 3, Telegdy 
2, Szaniszlo 2) — Progresul Cluj 
(Onbari 4, Adbrjan 1, Bairtossy 1, 
Eggert 0) 10—6, Metalul S. Ma- 
re-Dinrwno Cluj 14—2, Știința Cluj- 
Dînamo Cluj 14—2, Știința Ciuj 
(Vaiiaskay 3, TeJegdy 2. Szanisizilo
2, Orb 2) -Metalul S. Mare (Șam- 
șudleanu 3, Luczky 3, Vandlaiy 1, 
Belaszi 0) 9—7II, Progresul Cluj- 
Metalul S. Mare 10-—6; FLORETA 
BARB AȚI: Dinamo Cluj (Pelegrinii
3, Szabo 1, Dristoreainiu i)-Știința
Cluj (Unay 2, Orban 1, Rohony .l)
5—4H, Știința Cluj (Uray 4, Or
ban 3, Rohomy 2)-Progresul Cluj 
(Covacs 2, Nagy 2, Bota 2, Pne- 
zenschi 1) 9—7, Metalul S. Mare- 
Progresul Cluj 9—7, Dinamo Cluj 
(Pelegrini 4, Drfetoreanu, 3, Szaibo 
2)-Metalul S. Mare (Botka 3, 
Ctipler I 2, Rosa 1, Angy 1) 9—7, 
Știința Cluj-Metalul Ș. Mare 8—8; 
SABIE: Progresul Ctaj-Știtni|a
Cluj 14—2, Progresul Oluj-MeMui 
S. Mare 10—6, Dinamo Ctajj-Știin- 
ța Cluj 9—7, Diimamo Ch»j-M.etalMl 
S. Mare 9-7, Met«M S. M«- 
Știirtta Cluj 9—7; SPADA: Meta-

de
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tel S. Mare-Progresul Cluj 10—6. să treacă imediat deaeirpra adver- -

ro- 
s-au

Acest sfîrșit de an a fost mult 
mai favorabil luptătorilor din re
prezentativa tării noastre decît 
înaeputul lui. In decurs de numai 
două săptămîni victoria a „surîs" 
de două ori reprezentanților noștri 
care au întrecut, pe rînd, formați
ile R- F. Germane și Finlandei. 
Ultima victorie ne-a. bucurat mai 
ales datorită poziției fruntașe în 
ierarhia mondială pe care o are 
echipa Finlandei și deci a largu
lui răsunet internațional pe care 
l-a avut această performanță.

Dar, primele clipe de firesc en
tuziasm au trecut; să analizăm 
deci ]a „rece" comportarea repre
zentanților noștri la această ul
timă întîlnire, să vedem ce lip
suri mai persistă și care sînt sar
cinile pe care o asemenea victorie 
le impun celor care au obținut-o 
șl celor care, de asemenea, au 
contribuit la realizarea ei. De alt
fel, acest lucru a și fost făcut 
într-o ședință care a avut loc la 
începutul acestei săptămîni și la 
care și-au dat contribuția antre
norii de lupte convoca ți la Bucu
rești de către secția CFS a CCS. 
Impărțiți pe grupe, antrenorii au 
avut, sarcina de a analiza fiecare 
meci în parte sub toate aspectele.

Mai întîi o scurtă caracterizare 
a luptătorilor finlandezi. Aceștia 
au fost bine pregătiți, din punct 
de vedere tehnic și mai ales, fizic- 
Au multă forță în brațe, picioare 
și spate. De asemenea au o bună 
rezistentă de concurs. Ei au exe
cutat acțiunile cu o mare viteză; 
în momentul în care aiu prins ad
versarul într-o anumită priză ei 
pleacă în execuția acțiunii, nelă- 
sînd acestuia timp să-și organi
zeze apărarea. Au mers pe acțiuni 
sigure, fără să riște nimic: numai 
cînd au văzut că sînt conduși au 
intrat deschis pentru a executa 
orice acțiune. In lupta din picioa
re, au căutat să speculeze greșe
lile luptătorilor romîni. Ca parte 
negativă, în lupta lor s-a remar
cat tendința de a utiliza piedicile 
și răsucirea degetelor.

Și acum despre luptătorii 
mîni: reprezentanții noștri 
remarcat în primul rînd printr-o 
tactică mai bună decît a adversa
rilor lor, deși aceștia i-a,u stînje- 
nit mult, mai ales datorită u- 
tilizării gărzii inverse. Au luptat 
cu voință de a învinge. In ce 
privește pregătirea fizică, luptă
torii din echipa noastră au fost 
depășiți de finlandezi : atît ca 
forță, cît și ca rezistența ei au a- 
rătat aceleași vechi deficiențe. Ca 
viteză de execuție a acțiunilor a<u 
fost categoric depășiți: acțiunile 
sportivilor noștri sînt executate 
foarte încet, unilateral și dau po
sibilitatea adversarilor să contra
atace (exemplu M. Belușica în 
meciul cu Punkari). La lupta de 
jos, luptătorii noștri nu știu . șă 
se apere: ei duc o luptă statică, 
ușurînd astfel atacurile adversari
lor. Spre deosebire de ei, oaspeții 
și-au organizat apărarea la parter 
pe o continuă mișcare.

In. ce privește comportarea fie
cărui luptător: D. Pîrvulescu ști- 
indu-și asigurată victoria prin 
neprezentarea adversarului la cîn- 
tar, a luptat mai calm, dar și cu 
o*  „doză" apreciabilă de... „supe- 
rioritate". A luptat totuși bine în 
fața unui adversar mai puternic și 
cu garda inversă. A greșit însă 
cînd a dat drumul brațului adver
sarului său, prins în centură la
terală; de asemenea, greșește cînd 
își lasă preia ușor prins brațul de 
către adversar, atunci cfnd acesta 
atacă. Fr. Horvath; A avut mult 
de „furcă" cu garda inversă a ad
versarului și cu tendința acestuia 
de a se apăra prin piedică. In 
repriza de parter a executat două 
aufraisere (centuri laterale) și în 
acest fel a cîștigaif. El a cedat 
prea ușor brațul în lupta de apă
rare la parter și îri ultimele trei 
minute a apărut epuizat. Ion Po
pescu a întâlnit un luptător mai 
înalt și mai puternic decît el. S-a 
orientat destul de bine în lupta 
d.in picioare, dar de jos a fost 
ridicat cu o ușurință de necrezut 
pentru un luptător de valoarea sa. 
Popescu va trebui șă nu mai lupte 
cu capul în bărbia adversarului 
ci laiterail, altfel va fi mereu pe
nalizat. . D. Cuc a arvut emoții în 
fața lui Lehtonen și n-a luptat 
așa cum îl cunoșteam noi: plin 
de vigoare și hotărîre. Deși a a- 
vut ocazia să execute de două ori 
turul de cap, iar de la parter cen
tura laterală, el nu a făcut acest 
lucru. Se pare că teama de a nu 
fi învins îi paralizează voința de 
luptă și nu mai acționează lucid. 
V. Bularca a confirmat încrederea 
pusă In el. A luptat cu mult curaj 
șî și-a întrecut confortabil adver
sarul- El trebuie însă să execute 
șurubul midt mai repede, căirttnd 

• Miercuri și joi au continuat în 
Capitală întrecerile de volei orga
nizate de asociația Progresul în 
cinstea celui de al II-lea Congres 
al P.M.R. și în cinstea zilei de „30 
Decembrie , înregistrîndu-se ur
mătoarele rezultate telmice : MAS
CULIN : Minerul — Știința 3—0 
Progresul 1TB — Locomotiva 3—1’ 
Metalul — Voința 3—0, Dinamo — 
Progresul C.S.P. 3—0, Progresul 
>TB — Minerul 3—2, Dinamo — 
Minerul 3—1, FEMININ ; Voința — 
Flacăra 3—0.

sarului. Deși și-a reglat mai. bine 
efortul și respirația, el trebuie să 
lucreze încă mult în această pri
vință. M. Belușicș a muncit mult, 
a încercat acțiuni, dar n-a găsit 
„antidotul" pentru garda inversă 
al lui Punkari. Cînd l-a „rupt" 
în față pe acesta a făcut greșeala 
de a executa acțiunea încet, ve
nind cu tot corpul peste advers 
sar, acesta contrînd l-a trecut P 
mediat prin pod, luiîndu-i două 
puncte și victoria. Se pune între
barea: poate face față Belușica 
la categoria 79 kgr.? Da, ciu con
diția ca greutatea normală a corpu
lui să depășească 81 kgr. și să 
lucreze pentru mărirea forței și! 
dezvoltarea picioarelor. O. Forai 
a concurat bine și a încercat să 
compenseze tinerețea și forța ad
versarului printr-o tactică mai bu
nă. In picioare a încercat un tur 
de oap, dar Lahti nu s-a lăsat 
„păcălit". De jos s-a apărat bine, 
dar a făcut greșeala că s-a întors 
lateral față de. adversar, i-a dat 
acestuia posibilitatea să-l ridice și! 
nici nu s-a mișcat continuu pentru 
a nu-i permite lui Lahti să-l 
prindă. L. Bujor a concurat cu 
„cap". In picioare a luptat reți- 
nut- In repriza sa de parter a 
forțat și a cîștigat comod. S-a 
apărat destul de bine la parter. 
De reproșat aceeași teamă nejus- 
tifjcată de adversar pe care a 
manifestat-o de mai multe ori.

*
Bucuria acestor victorii i-a fă

cut pe mulți să-și „piardă capul"., 
să considere că de acum luptătorii 
noștri nu mai au ce învăța, că 
pot merge cu „ochii închiși" la 
Olimpiadă. Astfel, unii dintre an
trenorii prezenți la ședința de 
care am amintit mai sus, ca de 
pildă Grossman (Arad), Abrudan 
(B. Mare) și alții i-au „ridicat în 
slăvi" pe luptătorii echipei noa-< 
stre reprezentative, demonstrînd că 
ne aflăm în mare progres etc. 
Or, chiar în cadrul ședinței de 
analiză ei au fost readuși cu pi
cioarele pe— „pămînt" și lucrurile 
au fost puse la punct. Este drept 
că luptătorii noștri au obținut 
începînd cu turneul de la 
Pola unele victorii semnificative, 
că succesele din ultima vreme sînt 
importante. Dar, acest lucru nu 
îndreptățește afirmația că în spor
tul luptelor s-a înregistrat un nou 
progres. De fapt este vorba de a 
se relua un fir rupt după campicF 
natele mondiale de la Neapole, 
competiție la care ne-am afirmat, 
dar după care a urmat un șir de 
rezultate nesatisfăcătoare. Putem 
considera aceste ultime victorii ca 
o cotitură necesară, binevenită, în 
sportul luptelor, care însă crează 
obligația de a nu mai ceda nici uri 
pas pe calea pe care s-a pornit

Pentru aceasta însă trebuie să 
căutăm cu adevărat remedii pen
tru acele lipsuri care mai persistă; 
să nu mai avem ocazia ca la fie
care ședință de_ _____ ___  analiză să fie
discutate aceleași și aceleași lip
suri, care revin ca un refren. Să 
se ia odată măsuri eficace — aci 
un cuvînt greu îl au de spus an
trenorii — pentru Ca luptătorii 
noștri să capete pregătirea fizică 
și tehnică sub toate aspectele, care 
le lipsește. In această privință se 
vădește lipsa de exigență a antreno
rilor față de sportivii care 
sînt încredințați. Pentru a 
„supăra", antrenorii cedează 
fața sportivilor, se fac că nu văd 
lipsa de conștiinciozitate a mul
tora la antrenamente, nu îi supun, 
nici măcar la eforturile minime 
pe care le cere programul alcă
tuit de ei. Este cazul să se trea
că, îndată după terminarea pe
rioadei de odihnă pe care o au 
acum luptătorii, la intensificarea 
și prelungirea duratei antrenament 
telor pe măsura cerințelor competi
țiilor internaționale, la desfășura
rea unui antrenament multilaterali. 
O importantă contribuție în pre
gătirea sportivilor fruntași din 
iotul R P.R. are campionatul repu
blican al cărui nivel trebuie să 
crească simțitor în anul ce vine. 
Educarea sportivilor trebuie intend 
șifieptă: acestora trebuie să li se 
insufle acea voință patriotică de 
a cîștiga oricare ar fi adversarul 
și de a nu considera dinainte că 
un adversar este mai bun, fiindcă 
este campion mondial sau fiindcă 
luptele în țara acestuia au o tra1 
diție mai verihe.

Iată dar că ultimele, rezultate 
trebuie privite nu numai ca sim
ple succese ci ca obligații pentru 
luptători și antrenori, ca și pen
tru forurile respective de a munci 
cu și mai multă dîrzenie pentru 
a elimina lipsurile existente, pen
tru a obține noi succese și în 
primul. rînd pentru a ne pregăti 
cit. mai bine în vederea' Jocurilor 
Olimpice de la Metbourne.

... - - 1. ■ 5 EWE seu ■.
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MÎINE, ULTIMUL MECI DE FOTBAL AL ANULUI:
C. C. A. Progresul Oradea, finala Cupei R. P. R.

Cei trei campioni republicani de popice

de echipe cu care 
1955 a popularei 
R.P.R., două au

Din cele 1896 
a început ediția 
competiții Cupa 
ajuns în finală și mîine, pe Sta
dionul Republicii, își vor disputa 
mult invidiatul trofeu: C.C.A. — 
fostă deținătoare a Cupei în anii 
1949, 1950, 1951 și 1952 — și Pro
gresul Oradea — pentru prima da
tă calificată în finală.

Această finală se anunță dîrză, 
în ciuda faptului că se întîlnesc 
două echipe de categorii diferite. 
C.C.A. a manifestat în meciul se
mifinală o formă deosebit de bu-

nă, care i-a adus o concludentă 
victorie asupra Locomotivei Bucu
rești. Dar și Progresul Oradea a 
dovedit o pregătire bună și o com
portare pe linia celei avute în 
campionatul categoriei B. Orăde
nii au la activ victorii asupra a trei 
echipe de categorie A: Locomo
tiva Timișoara, Dinamo Orașul 
Stalin și Dinamo București, ceea 
ce constituie o frumoasă „carte de 
vizită".

Intîlnirea este programată 
Stadionul Republicii la ora 14.

pe

C, C. A. a făcut un reușit antrenament
in compania lui Dinamo București

rea etc., alături de care elemente 
tinere ca Toth sau Koszegi au 
realizat frumoase progrese anul 
acesta. Finala nu va fi deloc ușoa
ră și prevăd o intilnire de luptă. 
Sper însă ca ea să se ridice și din 
punct de vedere tehnic la înălți
mea unei partide care decide pe 
cîștigătcarea Cupei R.P.R."

Ploaie de goluri
pe zăpadă •••

La aceeași oră, dar pe stadionul 
' ” ” — acoperit cu ză- 

antrenat și Pro- 
Șî orădenii au sus- 
de antrenament în 
formații din cam- 

Pro-
Joi după-amiază echipa C.C.A. 

și-a încheiat pregătirile prlntr-un. 
antrenament la două porți, a că- 
cărui cronică ar suna cam așa: te
ren: C.C.A., alunecos, acoperit cu ză
padă; arbitru: P. Moldoveanu, co
rect, autoritar și... comod. Și-acum, 
cel mai important lucru, echipele, 
fiindcă au jucat două dintre cele 
mai valoroase formații ale noas
tre:

C.C.A.: Toma-Zavoda II, Apol
zan, V. Dumitrescu-Onisie, Bone- 
V. Moldovan, Constantin, Alexan- 
drescu, Zavoda I, Tătaru.

DINAMO: Birtașu (Panaghia)- 
Toma, Băcuț II (Anghel), Szoko- 
Nemeș (Băcuț II), ' 
(Magheț), Nicușor 
Ene, Radu Tudor 
(Nițulescu).

La Dinamo, toate 
produs în repriza a doua. Specta
tori: peste 200. Scor: 2-1 (1-1) pen
tru C.C.A. Au marcat: Tătaru, Za-

Băcuț I-Barta 
(Radu Tudor), 
(Firică), Suru

înlocuirile s-au

voda I, respectiv Barta. Antrena
ment pe deplin reușit. S-a jucat 
repede, însuflețit, corect. Mai bun 
jocul din repriza întîia, cînd am
bele echipe au construit faze de 
bună valoare.

După antrenament, care n-a du
rat decît 70 de minute (diouă re
prize a cite 35 de minute), am 
vorbit cu stoperul echipei C.C.A., 
Alexandru Apolzan.

Subiectul ? Finala de duminică:
„După un an de „pauză", ne-a 

spus Apolzan, iată-ne din nou în 
finala Cupei. Dorim, firește, să nu 
mai repetăm figura din anul 1953 
cînd am pierdut finala cu Flamu
ra roșie Arad. Știm că vom în
frunta o echipă care s-a afirmat 
în acest an ca o formație bine pre
gătită, cu frumoase posibilități 
tehnice. Știm că vom avea ca ad
versari jucători rutinați, cu o va
loare bine stabilită in fotbalul 
nostru cum sînt Bartha, Kiss, Fio»

Observații critice pe marginea 
„Cupei Orașelor” la gimnastică
Cu desfășurarea ultimei etape a 

„Cupei Orașelor", activitatea de 
gimnastică în acest an a luat 
sfîrșit. Era de așteptat ca acest 
ultim concurs, care încheia un an 
de intensă activitate competițio- 
nală și de remarcabile succese, să 
se ridice la un nivel superior care 
să confirme odată mai mult sal
tul calitativ făcut în această dis
ciplină sportivă. In finala „Cu-» 
pei Orașelor", desfășurată la 10 
și II decembrie la Cluj, se în
treceau numai sportivi de catego
rii superioare (maeștri și cate
goria I) și foarte puțini de 
categoria a 11-a, echipele fiind 
formate din elementele cele mai 
valoroase pe care le aveau ia 
acea oră regiunile participante.

Această introducere este absolut 
necesară pentru a arăta că finala 
„Cupei Orașelor" nu a fost pro
gramată ca o .-formalitate care 
se cerea neapărat îndeplinită, ci 
ca un concurs important. Și cei care 
trebuiau să acorde concursului 
cea mai mare importanță erau, 
bineînțeles, concurenții. Or, toc
mai aceștia l-au privit superficial 
au concurat fără voință, lăsînd 
impresia că lucrează numai pentru 
a îndeplini o ...obligație. Excepție 
au făcut doar cîțiva și anume Geor- 
getia Hurmuzache, Elena Popovici, 
Magda Schneider, Mihai Botez și 
Cornelia Anghel, singurii care au 
dovedit mai multă preocupare 
pentru concurs și au lucrat cu 
grijă și atenție. Cei mai mulți 
concurenți însă, și în special cei 
din București, au concurat plicti
siți, lăsînd o impresie proastă.

Echipa feminină a regiunii 
București, care prezenta cea mai 
valoroasă formație, trebuia să fie 
exemplu atît prin evoluție cît și 
prin comportare: toiate compo
nentele erau de categoria mae
stre, unele făcînd parte chiar din 
lotul nostru reprezentativ (S. 
Inovan, T. Muller, A. Ionescu)- 
Gimnastele din București aveau 
datoria de a se strădui să dea tot 
ce pot, să arate publicului clu
jean și gimnastelor mai tinere, 
care le așteptau cu interes evolu
ția, că au o pregătire superioară, 
corespunzătoare renumelui pe care 
și l-au creat De acest lucru n-au 
ținut însă cont sportivele bucu- 
reștence. Evoluția lor a nemul
țumit pe spectatori ca și pe an
trenorii lor. Ele au lucrat în
crezute și au greșit exercițiile. A- 
tunci cînd nu le-a reușit un ele
ment 
pete 
s-au
cum ___ _  ___
Exemplu : M. Păcuraru, care după 
ce a căzut « doua oară de ia 
bîrnă n-a mai vrut să continuie. 
Este drept, că gimnastele din 
București au cîștigat concursul 
etapei a V-a și chiar Cupa; au

și eu foot nevoite să-1 re- 
au făcut-o de mîntuială, 
supărat pe... aparat, ca și 
acesta ar fi lost de vină.

cîștigat însă cu emoții, care
nu trebuiau să existe dacă bucu- 
reștencele ar tf avu< o com
portare pe măsura 
Au cîștigat nu pentru 
fost 
au avut 
mai

valorii lor. 
că 

superioare, ci pentru 
o echipă formată 

din elemente
ceea ce

au 
că

nu
de catego

ria maestre, ceea ce le-a adus 
un plus de punctaj. Felul în care 
s-au comportat gimnastele din 
Capitală și în general toți concu- 
renții, trebuie să constituie un 
prilej de serioasă analiză pentru 
colectivele din care fac parte și 
pentru antrenorii lor.

Din punct de vedere tehnic 
concursul n-a corespuns. Exerci
țiile liber alese au fost în majori
tate ușoare, lipsite de elemente de 
mare dificultate. Chiar și așa 
ușoare, multe dintre ele necores- 
punzătaare amendamentelor teh

nice (R. Rusănescu la paralele), 
exercițiile liber alese au fost greoi 
executate, fără continuitate și le
gături. Mai grea a fost situația 
la exercițiile impuse Să dăm cî- 
teva exemple. La categoria mae
stre, la bară, singurele care au 
executat bine exercițiile au fost 
G. Hurmuzache, S. Inovan, și A. 
Ionescu. La bîrnă, toate gimnas
tele din București au repetat e- 
xercițiuil, iar a doua oară cinci 
dintre ele au căzut de pe aparat- 
Nici săriturile și „solul", care de 
obicei mergeau mai bine, de data 
aceasta n-au corespuns decît par
țial. La băieți, aceeași „boală": 
calul cu minere.

Concursul de gimnastică de la 
Cluj nu a fost reușit decît ca 
organizare. Intr-adevăr, organiza
torii au făcut tot ce le-a stat In 
putință pentru a-i asigura suc
cesul.

Am arătat, pe scurt, care au 
fost factorii ce au contribuit la 
nereușită. La aceștia s-a mai adău
gat unul care, după părerea noas
tră, a făcut ca întrecerea să se 
desfășoare ;într-o atmosferă die 

încordare- Este vorba de nemul
țumirea provocată .în rîndul parti- 
cipanților de o hotărîre a comi
siei cențrale; care, deși justă, ne- 
fiind cunoscută din vreme a pro
vocat discuții. Revenind asupra 
celor petrecute la Arad în etapa 
a IlI-a, cînd se hotărîse ca echi
pele regiunilor Arad și București 
să fie sancționate pentru nerespec- 
tarea datei concursului de verifi
care, comisia centrală a apreciat 
că motivele nerespectării datei a-u 
fost obiective și a hotărtt să re
tragă sancțiunea- Se pare însă că 
această hotărîre a fost luată în 
ultimul tirno și nu a fost comuni
cată comisiilor regionale, mai ales*  
celor care aveau echipe în „Cupa 
Orașelor". Este-de dorit ca pe. vii
tor asemenea, greșeli să fie evitate.-

La aceeași oi 
Progresul F.B. 
padă — s-a 
greșul Oradea, 
ținut un meci 
compania unei 
pionatul orașului București, 
greșul I. P. 4.

Scopul acestui antrenament a 
fost verificarea jocului de ansam
blu. S-a jucat timp de două re
prize a 45 de minute, în cursul 
cărora orădenii s-au mișcat cu 
multă ușurință, în special linia de 
atac care, de altfel, a șî înscris 
19 goluri'. Orădenii n-au primit 
raci un gol. Autorii golurilor: 
Toth (4), Koszegi (5) ,Vaczi' (1), 
Florea (4), Vlad (3) și Kiss (2).

In prima repriză, Progresul a 
folosit următoarea echipă:

Gebner-Vărzan I, Coman, 
cu-Bartha, Krempanski-Toth, 
zegi, Vaczî, Florea, Vlad.

Pe Ia începutul acestei ] 
reprize, Vaczî a forțat 
cursul unei acțiuni de poartă 
tras și s-a accidentat din nou, ast
fel îneît prezența lui în echipă la 
finală este puțin probabilă.

După pauză, Progresul a utilizat 
formația:

Gebner (Fejes)- Vărzan I, Go- 
man, Barcu-Bartha, Krempanski 
(Cuc)-Toth, Koszegi, Florea, Vlad, 
Kiss.

In general, a fost un antrena
ment bun, orădenii manifestînd o 
deosebită vervă de joc, în special 
în linia de atac.

Ei așteaptă cu încredere finala, 
fără însă a neglija faptul că vor 
întîlni în echipa C.CA. un adver
sar redutabil.

— „Vom invita pe C-C-A. Ia o 
întrecere dîrză — ne spunea după 
antrenament antrenorul Zilahi. Și 
le promitem că n-o să aibă un meci 
ușor. Ne-am antrenat cu atenție și 
echipa are un moral excelent. Este 
hotărită să lupte cu toată energia 
împotriva urnii adversar pe care-1 
apreciază la justa lui valoare".

Și acum să așteptăm finala, me
ciul care va închide activitatea fot
balistică a anului.

Enica Ariotn (Locomotiva P.T.T.-
Buc.) campioană R.P.R. la proba 
de 50 lovituri singuratice.

Elena Lupescu (LocomotivaP.T.T.
Buc.) campioană R.P.R. la proba 
de 100 lovituri pl!n și iza^te.

ELENA MATEESCU

Bar- 
Kos-

prirne 
în 
a

1

INFORMAȚII
Mîine 18 decembrie a.c., va avea 

loc pe Stadionul Republicii după 
terminarea mediului de fotbal din
tre C.C.A. București—Progresul 
Oradea, decernarea în parte a pre
miilor oferite de 1. S. PRONO
SPORT. Astfel, echipei cîștigătoare 
a Cupei R.P.R. i se va decerna o 
cupă Pronosport, 16 garnituri de 
stilouri și creioane „Pelikan”, iar 
antrenorului echipei 3 m. de sto
fă. In continuare, echipei Progre
sul Oradea, pentru titlul de cam
pioană a categoriei B seria a Il-a 
i se va înmîna o cupă, 16 garni
turi de stilouri și creioane 
likan". Jucătorul Vaczi de la 
grosul Oradea va primi un 
,.Doxe“ pentru că a marcat 
mai multe goluri în seria a 
Antrenorul Francisc Zi.lahi va pri
mi 3 m. de ștofă.

Decernarea celorlalte premii ofe
rite de I. S. Pronosport va avea 
loc intr-un cadru festiv în cursul 
săptămânii viitoare.

★
Fiind solicitat să ne indice 

pronosticurile sale pentru concur
sul Pronosport Nr. 50 de mîine 
duminică 18 decembrie a. c., par
ticipantul Brădescu Alexandru din 
București, care a reușit să obțină 
la concursul Pronosport Nr. 49 
de duminica trecută cel mai mare 
premiu din anul acesta în valoa
re de lei 122.892. ne-a dat urmă
toarele'

I. C.C.A. Buc. Progresul I II ni 
Oradea (finala Cupa R.P.B.). 1 1,2 X

II. Recolta M.A.S. -Dina
mo 6 Buc. (hand, mase sală) 2 1,2 X

HI. Vojvodina Novi Sad-, 
Spartak Subotlța (câmp.

lugos). 1
IV. Radnlciki Belgrad- 

Steaua roșie Belgrad (cam. 
lug.)

V. Sarajevo - FarVaan 
Belgrad (câmp.Iugoslav)

Campionatul republican individu
al a fost una din cele mai impor
tante competiții ale acestui ar. în 
sportul popicelor. Majoritatea par- 
ticipamților s-au prezentat cu o 
pregătire temeinică, știind că intro
ducerea probelor de 100 și 200 lo
vituri singuratice și respectiv plin 
și izolate, după sistemul intemațio-i 
nai, cer un efort fizic sporit. Pen
tru aceasta jucătorii calificați în 
competiția finală au pus mare ac-, 
cent pe îmbunătățirea pregătirii fi
zice, executînd în orele de antrena, 
ment exerciții de gimnastică, aler
gări pe distanțe mici etc. Așa se 
face că din rîndul celor 34.000 
sportivi legitimați s-au ridioat ele
mente tinere care, muncind intens, 
au reușit să se impună. Este cazul 
noii Campioane la 50 lovituri singu
ratice, Erica Arion, din colectivul 
sportiv Locomotiva P.T.T. București, 
care a știut să-și dozeze eforturile 
în ultimele aruncări și să întreacă 
astfel pe talentatele jucătoare M. 
Nadaș (Arad) și M. Szemany 
(R.A.M.). Dorința de a învinge a 
Eri căi Arion a fost dublată de o 
bună precizie în lovituri. Un alt 
nume care se afirmă în sportul po
picelor este cel al Elenei Lupcscu 
(Buc.) care practică acest sport de 
numai doi afli. Fiind dotată cu reale 
calități fizice și ou o bună pregătire 
tehnică, ea a reușit să devină campi
oană în proba de 100 lovituri plin 
și izolate. De remarcat că rezulta
tul său de 397 pur.cte întrece ca
tegoria I de clasificare bărbați. 
Regularitatea dovedită de-a lungul 
întrecerii demonstrează că ea s-a 
pregătit cu multă conștiinciozitate 
pentru campionate. Același lucru 
putem spune și despre dublul cam-

Ion Micoraiu (Voința Arad) cam
pion R.P.R. tă probele de 100 lovi
turi singuratice și la 200 lovituri 
plin și izolate .

pion republica-n de popice Ion Mî- 
coroiu, reprezentant al colectivului 
Voința Arad, de la care ceilalți 
participanți an de învățat atît in 
ceea ce privește sistemul său de 
pregătire cît și a importanței pe 
care o acordă respectării cu stric
tețe a programului de antrenament 
Intr-adevăr, Ion Miparoiu, com

ponent al lotului reprezentativ, este 
preocupat permanent de ridicarea 
nivelului său de joc, de îmbunătă
țirea stilului, precum și de pregă
tirea elementelor tinere. De la a- 
cești popicari de frunte așteptăm 
noi performanțe de valoare, care să 
confirme succesele lor în campio- 
nate'e din acest an.

N. OLARU

f^onospori
1,X 2

VI. Velej Mostar-Dinamo 
Zagreb (camp. Iugoslav)

VII. Proleter Osiek-Haj- 
cTuk Split (camp. lugo-

1

slav) 2 1,2 X
VIII. Zagreb - Buducncet
Titograd (camp. Iugoslav) 1 1,X 2

IX. Lyon-Reims (camp.
Franței) 2 2 1
X. Sedan-Marseille (camp.
Franței) X X,2 1

XI. Lille-Nancy (camp.
Franței) 2 2 1

XU. Strasbourg-Monaco 
(camp. Franței)

I=Bulrtin simplu, 
colectiv, III-Buletin 0 rezultate.

★
In urma omologării buletinelor 

ou 0 rezultate de la concursul 
Pronosport Nr. 48 din 4 decem
brie 1955, motocicleta I. J. de 
350 cmc. acordată ca premiu spe
cial săptămînal participantului 
care întrunește cele mai multe 
buletine cu „0“ rezultate, a reve
nit lui Flavian Fabian din Bucu
rești calea Călărași Nr. 51, avînd 
305 buletine cu „0“ rezultate.

★
Premiile speciale săptămînalede 

la concursul Pronosport Nr. 47 din 
27 noiembrie 1955 atribuite bule
tinelor cu „0“ rezultate au reve
nit următorilor participanți:

MOTOCICLETA: Gluckman R. 
— Str. Alex. I. Guza 15 — Bu-, 
huși.

BICICLETE: Flavian Fabian -ț- 
Calea Călărași 51 — București. 
Lotreanu Adrian — Ințr. Scheiul 
de Jos 2 — București. Ionel Gheor- 
ghe — Str. Filimon Sîrbu 196 — 
Cîmpina.

RADIO: Farcaș Traian —
Str. Turnu Roșu 16— București. 
Macovei Traian- —- Str. Tîmpa nr. 
16 — București. losub Mihai — 

( x xal Str. Matei. Bașanșb . 62 ■ — Tîrgo- 
» » 1 viștft , ■ -

ceas 
cele 

11-a,

1 2

2 11
lI=Buletin

I

Ni se semnalează că...
. .terenul de sport din Vatra Dor- 

nei este utilizat de ...Aprozar, care 
depozitează aci diferite pro
duse. In aceeași situație se află 
și unica sală de gimnastică, din 
localitate.

T. Botohan, corespondent
★

...In cadrul cotectivutei sportiv 
Progresul din Mihăilești, regiunea 
București, activitatea sportivă lasă 
foarte mult de dorit din cauza 
inadmisibilei nepăsări a conducerii 
acestui colectiv.

/. Popescu, corespondent

★
...gimnaștii de la colectivul spor

tiv Minerul din Lupeni nu mai au 
unde să-și desfășoare activitatea, 
întrucît sala de gimnastică a fost 
transformată, în ultima vreme, în 
expoziție de mărfuri.

De la un corespondent voluntar
★

...conducerea colectivului sportiv 
Progresul din Ploești manifestă o 
extrem de slabă preocupare față 
de cele 40 de cercuri sportive, care 
aparțin de acest colectiv. Aceeași 
lipsă o vădește consiliul acestui co
lectiv sportiv și în ceea ce privește 
buna gospodărire a materialului 
sportiv.

1. Rizoiil, ccreenondenit
★

...deși au trecut 7 luni de cînd 
colectivul sportiv Flamura roșie 
din Azuga a înaintat formele de 
clasificare pentru o serie de șahiști, 
comisia raională de șah din Si» 
naia nu s-a pronunțat nici pînă 
acum asupra acestei probl»me.
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Jocul pur defensiv este falimentar pentru „buretiști”

AU APARUT

Dacă după primul an de la a- 
pariția paletei cu burete — Bombay 
1952 — s-au găsit putini adepți ai 
acestei palete, astăzi «umărul ,,bu- 
retiștilor" a crescut considerabil 
atingînd suprinzătorul procent de 
40 la sută. Explicația acestei creș
teri este foarte simplă : succesul 
jucătorilor japonezi care utilizează 
paletele cu burete, precum și per
formanțele remarcabile ale celor
lalți jucători europeni care de a- 
scmenca întrebuințează buretele.

La campionatele mondiale de la 
Londra din 1954 unde japonezii au 
dominat majoritatea probelor, în 
finala de simplu bărbați s-au ca
lificat doi „buretiști" : Ogimura 
(Japonia) și Fliesberg, (Suedia). 
După aceea toate marile competi
ții premergătoare campionatelor 
mondiale de la Utrecht au fost do
minate de doi jucători cu burete : 
Dolinar și Fliesberg pentru ca a- 
poi la campionatele mondiale suc
cesele jucătorilor cu burete să fie 
și mai numeroase. Să n uităm că 
în proba individuală masculină 6 
din cei opt jucători clasați în sfer
turile de finală au fost „bure
tiști", iar finaliștii au fost de ase
menea tot doi jucători cu palete

Sezonul atletic al anul 1955 (VII)
Rezultatele alergărilor de fond și maraton...

5.001 METRI

14:50,2 C. Grecescu (B) Buc. 3.7. 
14:50,4 F. Moscovici (P) Cluj 9.9.
14:52,6 I. Pricop (P) Cluj 9.9.
14:58,0 V. Pop (D) BUC. 7.5.
15:03,0 N. Bunea (CCX) Buc. 7.5.
15:03,6 C. Dinu (M) Cluj 9.9.
15:06,4 V. Weiss (D) Oradea 13.11.
15:07,4 T. strzelbiscki (D) Cluj 17.7. 
15:08,4 I. Bădici (D) Cluj 17.7.
15:12,8 G. Cojoca.ru (S) Cluj 17.7.

15:19,8 I. Puică (S) Timiș. 21.5. ; 
15:20,6 E. Gyarmati (CCA) Timiș. 2U. ; 
15:25,6 G. Szotyori (M) Buc. 7.5. ; 
15:25,8 I. David (L) Buc. 3.7. ; 15:26,6 
D. Dragomir (R) Buc. 3.4. ; 15:27,0
N. Nicolae (M) Cluj 17.7. ; 15:36,2 D. 
Birdău (D) Reșița 29.10. ; 15:39,0 M. 
Babaraica (R) Buc. 3.7. ; 15:40,0 F. 
Haglauer (C) Buc. 28.5. ; 15:42,0 I. Ve- 
liciu (S> Cluj 17.7.; 15:44,6 S. Gbelț 
(M) Buc. 19.11.; 15:48,6 I. Nlculescu (C) 
Buc. 3.5.; 15:50,8 P. Lazăr (P) Buc. 
26.31.; 15:51,8 T. Voicu (D) Buc. 19.11.; 
15:53,6 D. Cohn (M) Buc. 26.3. ; 15:54.4 
V. Teodosiu (L) Buc. 26.3. ; 15:56,4 R. 
lonițs (L) Buc. 3.7. ; 15:57,2 I. Tache 
(R) BUC. 19.11.; 15:58,0 I. Puiuleț (F) 
Buzău 2.7.; 15:59,8 T. Spînu (C) Buc. 
7.5.; 16:05,6 A. Palade-ursu (S) Buc. 
3.7.

Pe lista celor mal bune perfor
manțe ale anului 1955, pînă la 15 mi
nute nu au fost înregistrate decît 8 
rezultate : Grecescu (4) ; Pop <3) ;
Moscovici șl Pricop (1).

14:50,2 (1) C. Grecescu Buc. 3.7.
14.50,4 (1) F. Moscovici Cluj 9.9 
14:52,6 (2) I. Pricop Cluj 9.9.
14:54.8 (1) C. Grecescu Buc. 17.7.
14:55,8 (1) C. Grecescu Buc. 11.6.
14:56,8 (3) C. Grecescu Cluj 9.9.

Este necesară o mai bogată activitate la haltere
Cit mai multe concursuri de hal

tere! Acest îndemn se adresează 
colectivelor noastre sportive, care 
trebuie să organizeze cît mai multe 
întreceri ale halterofililor din sec
țiile lor. Scriam într-unul din nu
merele trecute ale ziarului nostru 
că în general rezultatele înregis
trate la finalele campionatului repu
blican pe echipe au fost slabe, iar 
halterofilii fruntași au obținut de 
asemenea performanțe sub valoa
rea lor obișnuită. Aceasta se da- 
torește în bună parte faptului că 
în țara noastră se organizează prea 
puține întreceri de haltere. Cum 
poate să progreseze un halterofil 
dacă în cursul unui întreg an el 
nu a participat decît la două-trei 
competiții oficiale? Cum își poate 
verifica pregătirea un tînăr halte
rofil care nu participă la întreceri? 
Se știe prea bine că o întrecere o- 
Ticială. în orice disciplină sportivă, 
îl stimulează pe concurent să se 
pregătească cît mai bine, pentru a 
obține rezultate superioare; în a- 
ceste întreceri, un halterofil poate 
cîștiga experiența concursurilor. 
Neavînd însă competiții, majorita
tea halterofililor noștri se mulțu
mesc să se pregătească cu puține 
zile înainte de concurs, socotind 
că în felul acesta s-au „antrenat" 
suficient. In rest, în perioada din
tre concursuri ei își întrerup acti
vitatea.
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cu burete: Tanaka și Dolinar. E- 
xemplul lui Dolinar și Fliesberg, 
care au fost primii jucători europeni 
cu palete cu burete, a fost urmat 
și de alții, ca Stipek, Tereba, Szep- 
pessy, Gyetvai etc.

Jocul cu paleta cu burete este 
un joc al surprizei, al efectului 
imprimat mingii, al vitezei mari 
cu care este expediată mingea cu 
această paletă. Deci, un joc în 
care punctele se realizează numai 
prin cîteva scurte schimburi de 
mingi. Destul de dese sînt cazurile 
cînd multe puncte se fac din ser
vicii false. Cu astfel de servicii a 
reușit maghiarul Somogy la Ut
recht să-.l învingă cu 3—0 pe fos
tul campion mondial japonezul Ogi
mura.

După părerea mea, jocul cu bu
rete este indicat jucătorilor cu o 
tehnică înaltă, și oare au la bază 
ofensiva. Și, jucătorii citați mai 
sus au aceste calități. Un randa
ment și mai mare îi dau jucătorii 
cu stiluri curioase, ca Dolinar și 
Stipek. Acești jucători stau la o 
distanță foarte mică de masă lo
vind mingea din semizbor, atacînd 
foarte lateral. In momentul cînd

14:58,0 (1) V. Pop Buc. 75.
14:58,2 (1>V. Pop Buc. 23.10

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

1953 14:42,6 15:05,4 15:22,8 16:13,8
1954 14:46,4 14:56,4 15:11,8 16:18,0 —
1955 14:50,2 15:03,015:12,8 15:53,6 16.31,6

Media 5 Media 10

1953 14:52,40 15:06,10
1954 14:51,76 14:59,36
1955 14:54,84 15:01,29

1953 1954 1955
sub 15:00,0 4 6 4
15:00^—15:30,8 8 6 12
15:30,2—16:09,0 6 19 14
16:00,2—17:00,0 9 17 39

10.000 METRI

31:00,0 C. Grecescu (D) Buc. 3.10.
31:02,0 C. Dinu (M) Buc. 3.10.
31:05,2 V. Pop (D) Buc. 20.11.
31:37,4 F. Moscovici (P) Buc. 20.11. 
31:44,8 V. Weiss (D) Buc. 20.11. 
31:55,8 N. Bunea (CCA) Timiș. 22.5.
31:59,4 I. Puică (S) Buc. 20.11. 
32:11,4 E. Gyarmati (CCA) Buc. 29.5. 
32:20,0 N. Nicolae (M) Timiș. 23.10.
32:22,0 T. Ctrzelbiscki (D) oradea 

13.11.
32:28,2 D. Dragomir (R) Floeștl 22.5.; 

32:43,4 P. Lazăr (P) Timiș. 23.10. ; 
32:47,8 M. Babaraica (R) Buc. 2.7. ; 
32:52,4 F. Haglauer (C) Buc. 21.4. ; 
32:56,6 D. Cohn (M) Buc. 2.7. ; 32:58.6 
T. Voicu (D) Buc. 21.4.; 33:03,0 R. 
Ionită (L) Buc. 12,6. ; 33:07,4 V. Teo- 
dosiu (L) Buc. 29.5. ; 33:17,0 N. Cons
tantin (Fl.r.) Buc. 13.11. ; 33:18,6 Gh. 
Szotyori (M) Oradea 15.5.; 33:38,8 I. 
Klein (C) Buc. 29.5.; 33:43,4 N. Geor
gescu (C) Buc. 13.11.; 33:44,2 A. Bara- 
baș (A) Orașul Stalin 23.10.; 33:44,8 A. 
Suliman (C) Buc 3.5. : 33:46,2 I.

Urmărind calendarul competiții
lor de haltere pe anul 1956 am 
constatat că greșeala comisă în 
1955 se repetă și în anul care ur
mează, competițiile oficiale de hal
tere organizate de CCFS sînt tot... 
două.

Ne aducem aminte că acum cîți- 
va ani s-au organizat concursuri 
pe categorii la care au participat
6-10  concurenți. Rezultatele acestor 
întreceri au fost mulțumitoare. Cre
dem că reluarea acestor întreceri 
ar fi fost deosebit de utilă, în spe
cial pentru acele categorii unde 
performanțele sînt încă slabe (ca
tegoriile mari). Ar fi de asemenea 
foarte utilă organizarea periodică 
a întrecerilor dintre reprezentati
vele de orașe, în cadrul cărora vor 
putea participa concurenți titieri. 
Inițiativele pentru organizarea u- 
nor asemenea concursuri trebuie să 
pornească de la asociații și colec
tive.

Un alt capitol foarte important 
în pregătirea halterofililor trebuie 
să-l constituie și concursurile de 
verificare din colectivele sportive. 
Comisia Centrală de haltere a dat 
in această direcție directive pre
cise colectivelor, dar din păcate 
puține sînt secțiile care se confor
mează întocmai acestei utile dis
poziții. Foarte importante sînt și 
concursurile de popularizare. In a- 
ceastă direcție intensă activitate 
desfășoară de exemplu colectivul 
FI, roșie Galați. 

adversarul atacă sau mai ales 
contraatacă, ei ripostează lovind 
mingea printr-o mișcare scurtă de 
drop, fapt care face ca mingea 
să revină fulgerător pe masa ad
versarului. Sînt și jucători defen
sivi cu burete. De pildă maghiarul 
Bubony, pe care l-am văzut de 
curînd, la Belgrad, are o paletă 
acoperită cu burete peste care a 
mai lipit un alt strat de burete mai 
subțire, mult mai moale și mai po
ros. înaintea fiecărui meci Bubony, 
freca buretela pe deasupra cu un 
fel de râzător. Cu o astfel de paletă 
Bubcny imprima mingii niște efecte 
foarte curioase. împotriva lui Do
linar, Bubony trimetea intenționat 
unele mingi înalte printr-o mișcare 
scurtă și zvîcnită. Aceste mingi 
erau trase afară cu regularitate de 
Doliinar.

Pentru viitor, sînt pentru folosi
rea paletelor cu burete, dar ele 
sînt recomandabile numai jucători
lor ofensivi, rapizi, fără lovituri 
liftate. După părerea mea, jocul pur 
defensiv este falimentar pentru 
„buretiști".

PAUL PESCH 
maestru al sportului

Tache (R) Orașul Stalin 23.10.; 33:59,0 
S. Ghelț (M) Brăila 25.11. ; 34:06,0 V. 
Puiuleț (F) Buc. 20.11.

Pe lista celor mai bune performan
țe ale anului 1955, sub 32 minute au 
fost înregistrate 22 de rezultate : 
Grecesou (8), Dinu (7), Pop (2), Bunea 
(2), Moscovici, Weiss și Puică (1) :

31:08,0 (4) C. Grecescu Buc. 3.10.
31:02,0 (5) C. Dinu Buc. 3.10.
31:03,4 (l) C. Grecescu Buc. 21.8.
31:05,2 (1) V. Pop Buc. 22.11.
31:10,4 (2) C. Dinu Buc. 22.11.
31:13,0 (1) C. Grecescu Buc. 20.5.
31:19,8 (1> C. Grecescu Reșița 30.10.
31:22,2 (1) C. Dinu Buc. 22.5.
31:23,6 (1) C. Grecescu Ploești 22.5.
31:24,0 (1) C. Grecescu Buc. 2.7.
31:24,6 (1) C. Grecescu Buc. 23.10.
31:28,6 (2) C. Dinu Buc. 2.7.
31:29,2 (1) C. Grecescu Cluj 11.9.
31:36,2 (2) V. Pop Reșița 30.10. 
31:37,4 (3) F. Moscovici Buc. 20.11.
31:39,4 (2) C. Dinu Cluj 11.9.
31:11,8.(4) C. Dinu Buc. 21.8.
31:44,8 (4) V. Weiss Buc. 20.11. 
^1:55,0 (1) C. Dinu Or. Stalin 29.5.
31:55,8 (l) N. Bunea Timiș. 22.5.
31:59,2 (1) N. Bunea Buc. 13.10. 
31:59,4 (5) I. Puică Buc. 20.11.

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

1953 31:01,0 32:36,6 33:50,6 —
1954 31:05,0 32:11,2 32:45,0 34:39,4
1955 31:00,0 31:44,8 32:22,0 33:44,2

Media 5 Media 10

1953
1954
1955

sub 31:59,8
32:00,0—32:59,8
33:00,0—33:59,8
34:00,0—35:00,9

31:55.6 32:26.9
31:40,44 32:04,62
31:17,88 31:43,72

1953 1954 1955
3 4 7
2 8 11
6 6 9
4 8 4

MARATON

2.36:42,0 A. Suliman (C) Buc. 2.10.
2.37:51,0 N. Constantin (Fl.r.) Buc. 

2.10.
2.39:59,4 M. Babaraica (R) Varșovia

6.8.
2.42:20,0 N. Nicolae (M) Buc. 2.10. 
2.52:37,0 D. Anghel (P) Buc. 2.10.
2.52:48,0 R. Ioniță (L) Buc. 2.10. 
2.55:49,0 S. Babaraica (A) Buc. 2.10.
2.55:53,9 M. Ruse (R) Buc. 2.10. 
2.55:54,0 Gh. Soare (V) Buc. 2.10.
2.57:48,0 P. Lazăr (P) Buc. 2.10. 
3.02:17,0 Gh. Nicolae (CCA) Buc. 2.10 
3.06:37,0 Al. Pompiliu (L) Buc. 2.10.

3.11:03,0 Gh, Vinereanu (F) Buc. 2.10.
3.24:55,0 Gh. Zinopol (V) Buc. 2.10.

l-a a 5-a a 10-a

1954
1953

2.35:07,4
2.36:42.0

2.53:44,4
2.52:37,0

3.03:59,2
2.57:48,0

Media 5 Media 10

1954
1955

2.46:40,4
2.41:53,88

2.52:40,12
2.48,46,6

ANUNȚ
Ziarul nostru organizează as

tăzi la ora 19, în sata Maxim 
Gorki din Orașul Stalin, o con
sfătuire cu cititorii, sportivii și 
corespondenții din localitate.

Consfătuirea va fi urmată de 
comedia muzicală „Echipa noa
stră” de George Mihalache și 
Nae Roman. Muzica de George 
Klein. Spectacolul va fi prezentat 
de Teatrul de Operetă din Ora
șul Stalin.

HJil I !■■■—I—

PENTRU APĂRAREA PATRIEI
Organ al Asociației Voluntare pentru 

Sprijinirea Apărării Patriei 
CA.V.S.A.P.)

Nr. 1 — noiembrie 1955
Revista CULTURĂ FIZICĂ

ȘI SPORT 
Nr. 12

Cu următcirul cuprins:
*** Congresul al Il-lea al Partidului 

Muncitoresc Romîn.
V. TEODORESCU: Contribuție la

problema aplicării eforturilor 
mari în antrenamentul schiorilor 
fondiști.

M. BAIAȘU: Prima sparfachiadă na- 
•’ țională — Festivalul culturii fizice 

cehoslovace.
S. DANES CU: Pentru o mai bună 

calitate a activităț i de educație 
fizică în școli.

S. PAS CU: Antrenamentul de iarnă 
al patinatorului

I. MELNIKOVA: Alergarea Măriei 
Isakova.

I. KUTENKO: Cum se antrenează 
Tommy Konno,

A. CHIRULESCU: Din acivitatea a- 
sociației pentru cultură fizică și 
sport Locomotiva.

M. TUDORAN: Termenii sportivi 
în dicționarul limbii romîne lite
rare contemporane.

*«*  Discuții în legătură cu structura 
complexului G.M.A.
Răspundem cititorilor.
Articole și materiale publicate 

în revista ,, Cultură Fizică și 
Soort" în anul 1955.
Bibliografie.

Revista FOTBAL 
Nr. 12 — 1955

Cu următorul cuprins;

n TENIS DE MASA — In com
petiția organizată de comisia o- 
rășerKască București în cinstea 
Congresului al II-lea al P.M.R. pri
mul loc a revenit echipei Flacăra 
S.R.P., urmată în ordine de forma
țiile : Progresul 2, Știința Invăță- 
mîn-t. Locomotiva LC.C.F. și Voința 
Lemn Mobilă.

■ NATAȚ1E — Meciurile de 
polo pe apă disputate joi seara la 
bazinul acoperit Floreasca s-au 
terminat cu următoarele rezultate : 
feminin : Progresul—Constructorul 
8—2 (2—2) juniori : Tîn. dinamo- 
vist II — C.C.A. 2—1; seniori: 
Știința — Voința 9—0.

Astăseară începînd de la ora
19.30 și mîine dimineață de la ora
8.30 se desfășoară etapa a 3-a. a 
campionatului de înot pe echipe 
al orașului București. Sînt progra
mate întîlni.rile : C.C.A.—Știința— 
Combinata FI. roșie + Metalul + 
Constructorul; Dinamo — Pro
gresul — Voința. Jocurile de 
polo din cadrul turneului or
ganizat de comisia orășenească 
de nateție continuă astăzi și 
mîine la bazinul Floreiasca. As
tăzi, începînd de la ora 20,30, Fla
mura roșie—Locomotiva (fem.) 
Dinamo — Locomotiva (seniori) ; 
mîine de la ora 10 Constructorul— 
Voința (fem.) ; Constructorul—FI. 
roșie (juniori) ; Voimța—C.C.A. 
(juniori) : Dinamo—C.C.A. (se
niori).

■ RUGBI: — Patru echipe bucu- 
reștene de rugbi, Locomotiva Gri- 
vița Roșie, campioana din acest 
an, Constructorul T.S.P., Progresul 
Sănătatea și Știința (ultima din 
categoria secundă), se vor întrece 
mîine dimineață, pe terenul Con
structorul, în semifinalele și finala 
„Cupei Constructorul"

Jocurile desfășurate cu o săptă- 
mînă în urmă, au dovedit că echi
pele privesc cu seriozitate această 
competițe, care marchează închi
derea sezonului de rugbi. Echipe 
tinere, cum sînt Știința și Progre

♦♦♦ Sub condusei ea înțeleaptă a Par
tidului. înainte spre noi succese!

EM1ERIC VOGL: Pentru prec’zarea 
unei concepții unitare de joc in 

fotbalul nostru (cUscuții).

V. ORATOVSKI: Să ^ucăm cu o de
plina încordare a tortelor.

Dr TRAIAN DUMITRESCU șl 
Dr. NICOLAE ROBANESCU: Obser

vații asupra accidentelor cftn cam
pionatul republican de fotbal al 
categoriilor A și B. în anul 1955.

ION KLUGE și
GHEORGHE CUBA: Grija fa(ă de 

echipele de juniori in colectivele 
sportive sindicale din orașul 
București în anul 1955.

HORIA CRISTEA: Minerul Lupeni la 
«fîrșitul campionatului.

SAJMDU MARIAN: O cotitură care s$ 
impune în activitatea echipei 
talul Baia Mare,

NICOLAE PETRESCU: Preluarea cu 
răsucire — kinc grame.

CORNEL SIMIONESCU: Despre rea
lizarea obiectivelor perioadei pre
gătitoare

ENDRE TABAK: Manualul arbitru
lui

Decizii luate de International 
Board și Comisia de Arbitraj 
F.I.F.A,

Fotbal peste hotare.

M. TUDORAN: Grija pentru echipa
mentul sportiv, dovadă a spiri
tului gospodăresc!.

M. FLAMAROPOL: Moravurile Iul 
,,Nea“ Mitică.

Modul de desfășurare a campio
natului republican pe anul 1956; 
Decizia nr. 835 a Comitetului 
pentru Cultură Fizică și Sport 
de pe lingă Consiliul de Miniștri 
cu privire la trecerea jucătorilor 
de fotbal dintr-un colectiv în al
tul; îndrumar privind reexami
narea arbitrilor de fotbal.

REVISTA DE SAH 
Nr. 11/12 — decembrie

Cu următorul cuprins' :

— Al n-lea Congres al P.BK.R.

— Rezultatele complete și partide din 
finala campionatului feminin de 
șah al R.P.R.

— Jucătorii romîni la concursul in
ternațional de la Erfurt.

— Turneul candidatelor Ia campiona
tul mondial feminin de șah.

— Numeroase partide de la GSte-*  
borg și Erfurt.

— Știri din țară.

»— Probleme și studii, combinații» 
partide scurte.

sul Sănătatea, au obținut rezultate 
meritorii, pe măsura dîrzeniei cu 
care au luptat. Programul de mîin, 
este următorul : ora 10 : Construi 
torul T.S.P.-Progresul Sănătatea; 
ora 11: Locomotiva Grivița Roși»1 
— Șiiința. Echipele învingătoare si 
vor întîlni la ora 12 în finală.

b BASCHET. — Luni 19 decern 
brie, la ora 18 va avea loc la se' 
dini Comitetului C.F.S. orășenes» 
București (str. V. Alecsandri) _ t 
importantă ședință la care sînt in-' 
vitați antrenorii, arbitrii și jucă' 
torii din Capitală.

■ALPINISM. Duminică II 
decembrie, o echipă de alpiniștț 
și turiști din colectivul Construc
torul „9 Mai" București, format/ 
din N. Nedelea, C. Coleș, I. Vast 
lescu, I. Voinoiu, P. Chirculescw 
C. Popa și E. Hertzog, a monta» 
în masivul Piatra Mare, la co*/  
1844, o placă comemorativă î» 
cinstea celui de al 11-1^3 Congrc' 
al Partidului.

— Miercuri 14 decembrie a avu» 
loc în sala Maxim Gorki din ste 
Schitu Măgureanu o conferința 
despre activitatea alpiniștilor di» 
orașul București, în acest an. Ci 
această ocazie s-au decernat premj 
cîștigătorilor Cupei orașului Bucii 
rești, brevete și insigne de alpinii 
gr. 1.

— Marți 20 decembrie, la orele 11} 
va avea loc la sediul comitetulu 
orășenesc C.F.S. București (str 
Vasile Alecsandri, nr. 6) conferințj 
antrenorilor de alpinism din regi 
unea București asupra activități 
pe anul 1955. Miercuri 21 decem
brie, în același loc la aceeași oră 
se va desfășura conferința arbitri 
lor de alpinism din regiunea Bl» 
curcși.

Cojoca.ru


Intrunindu-se pentru omologarea 
rezultatelor din ultima etapă a cam
pionatului republican de box pe e- 
chipe, biroul comisiei centrale de 
box, a luat următoarele hotărîri :

1. Constatîndu-se că boxerul Ale
xandru Ghiță (Locomotiva + Știin
ța) a urcat pe ring după ce suferise 
o înfrîngere prin K.O. în etapa pre
cedentă, se dă meci cîștigat cu 3—0 
boxerului Bătrînu Tănase (Progre
sul + Flamura roșie), iar rezultatul 
întîlnirii Locomotiva + Știința — 
Progresul + Flamura roșie se omo
loghează cu scorul de 21—18 în fa
voarea echipei Progresul + Flamu
ra roșie.

2. Se omologhează celelalte rezul
tate astfel:

Dinamo — Casa Centrală a Ar
matei 23—16.

Metalul — Voința + Constructo
rul 20—18.

3. Deoarece, după terminarea în
tîlnirii dintre echipele C.C.A. și Di
namo s-au făcut greșeli în calcu
larea clasamentului (s-a ținut sea
ma numai de punctele cîștigate și 
nu și de cele pierdute; nu s-au luat 
în considerație prevederile regula
mentului, conform cărora, la egali
tate de puncte, este declarată învin
gătoare echipa cu punctaveraj mai 
bun), biroul comisiei centrale recti
fică rezultatul anunțat, atribuind ti
tlul de campioană republicană de

După o înverșunată intilnire pugilistică...
De multă vreme nu s-a mai 

desfășurat în Capitală o reuniune 
pugiîistică de calitatea celei care 
a avut loc duminică seara în sa
la Dinamo. Intr-adevăr, cu toate 
excepțiile de... rigoare, întîlnirea 
dintre Casa Centrală a Armatei 
și Dinamo, dispută decisivă pen
tru „ierarhia" clasamentului în 
campionatul republican de box pe 
echipe, a însemnat de la un capăt 
la altul o luptă pasionantă, un 
adevărat „duel" dramatic, care 
a ținut încordată atenția celor 
peste 2.000 de spectatori pînă 
la gongul final. Campionatul re
publican pe echipe, competiție im
portantă și inedită a foxului 
nostru, s-a bucurat astfel de un 
„finiș" binemeritat...

De-a lungul reuniunii s-au re
liefat din nou calitățile remarca
bile ale unora dintre pugiliști, 
printre care Mircea Dobrescu, 
Constantin Gheorghiu, Puiu Ni- 
co'.ae, Emil Cișmaș și Nicolae 
Linca. Mircea Dobrescu s-a situat 
însă peste nivelul celorlalți. Cam
pionul nostru la categoria muscă, 
deși susținea primul șău meci 
în limitele categoriei imediat su
perioare, s-a priceput să înfrîngă 
inconvenientele unui asemenea 
„salt" de greutate. El a atacat de
cis, folosind stilul său combativ 
caracteristic și l-a „sufocat" lite
ralmente pe talentatul Constantin 
Gheorghiu, prin „rafale" excelent 
plasate. Mircea Dobrescu este in
discutabil un pugilist de clasă și 
el poate servi drept exemplu pen
tru marea masă de boxeri din ța
ra noastră, nu numai prin înalta 
sa pregătire fizică, tehnică și tac
tică, ci și prin conștiinciozitatea 
și seriozitatea pe care o arată la 
antrenamente, prin energia și vi
talitatea cu care luptă în ring.

Despre Gheorghe Negrea se pot 
scrie multe lucruri bune. Am fă
cut de altfel acest lucru și cu alte 
ocazii, cînd am subliniat curajul 
său deosebit, pregătirea sa fizică 
și tehnică, precum și celelalte cali
tăți care îl impun actua’monte prin- 
tre cei mai buni pugiliști ai noș
tri. Duminică seara, Gheorghe 
Negrea a dovedit însă o pregătire 
tactică insuficientă. Ei a greșit 
în ultima repriză: după ce acu
mulase un avantaj consistent în 
primele două reprize, în ultima 
parte a meciului, în loc să-l țină

Activitatea la
• Competiția organizată în Ca

pitală de colectivul sportiv Ști
ința Ministerul lnvățămîntului s-a 
încheiat prin victoria echipei Ști
ința Ministerul Invățămîntului, care 
a terminat întrecerea fără să piar
dă nici un joc.
• Așa după cum ne relatează 

subredacția noastră din Timișoara, 
în localitate, se vor desfășura 
sîmbătă și duminică nu mai puțin 
de 17 meciuri de handbal redus- 
Intrecerile pentru „Cupa de iarnă" 
cunosc un deosebit succes la Ti
mișoara, fapt ilustrat mai ales 
prin marele număr de echipe în
scrise în competiție. Dintre meciu- 

box pe anul 1955 echipei asociației 
Dinamo, care a realizat un punct
averaj mediu de 1,24 față de 1,21 cît 
a obținut echipa Casei Centrale a 
Armatei.

Biroul comisiei centrale consideră 
ca o serioasă lipsă a sa atit faptul că 
a lăsat subcomisia de competiții și 
clasificări să privească cu ușurință 
problema alcătuirii clasamentului, 
cît și faptul că a permis decernarea 
titlului de campioană republicană 
fără o prealabilă omologare a re
zultatelor etapei. Subcomisia de 
competiții și clasificări a arătat o 
totală subapreciere a primului nos
tru campionat republican de box pe 
echipe, neținînd o evidență riguroa
să a rezultatelor și clasamentelor și 
neluînd măsurile organizatorice co
respunzătoare pentru încheierea 
competiției.

4. Se stabilește următorul clasa
ment definitiv al campionatului re
publican de box pe echipe pe anul 
1955:

1. Dinamo 5 4 0
2. C.C.A. 5 4 0
3. Progresul-I-FI. roșie

5 3 0
4. Metalul 5 2 0
5. Locomotiva + Știința

5 2 0 3 90:101 4
6. Voința + Constructorul

5 0 0 5 86:107 0

1 107: 86 8
1 108: 89 8

2 97: 99 6
3 94:100 4

la distanță pe Gbețu Velicu, î-a 
permis acestuia să intre în lupta 
de aproape. Ghețu Velicu l-a pu
tut lovi astfel puternic în băr
bie, trimițîndu-1 pentru 8 secunde 
la podea. Greșeala tactică făptui
tă de Gheorghe Negrea l-a costat 
și victoria, deoarece, căderea la 
podea și punctele acumulate după 
aceea de dinamovist, au echilibrat 
situația și au dus la acordarea u- 
nei juste decizii de egalitate. 
Ghețu Velicu are meritul de a fi 
perseverat în efort chiar atunci 
cînd era dominat cu autoritate.

„Punctele negre" ale reuniunii 
au fost Virgil Mitrache și Stan 
Bogoi. Primul a lovit neregle
mentar și a trimis două lovituri 
sub centură care se cuveneau 
sancționate cu avertisment. Stan 
Bogoi, ’deși cantitativ a lovit mai 
mult decît Czegely, nu merita 
decizia, fiindcă a practicat un 
box dezordonat, în care au abun
dat loviturile cu mănușa deschi
să și boxul periculos cu capul 
înainte.

Despre deciziile nej.uste — trei 
la număr — am scris în cronica 
acestei îniilniri. Revenim acum 
pentru a semnala unele greșeli 
de arbitraj De pildă, arbitrul ion 
Firu nu a intervenit Ia momentul 
oportun pentru a sancționa atitu
dinea nedisciplinată a lui Dumi
tru Adam și loviturile după 
„break" ale lui Mihai Trancă. El 
a condus bine celelalte meciuri pe 
care le-a avut de arbitrat, dar i 
se poate reproșa' un exces de in
dulgență. Arbitrul C. Iacobescu a 
trecut cu vederea în mod nejus
tificat abaterile de la regulament 
ale lui Virgil Mitrache. Greșelile 
de duminică, adunate cu greșelile 
de sîmbătă și cu numeroasele 
greșeli de arbitraj și în acorda
rea deciziilor care au „punctat" 
desfășurarea acestui campionat, 
duc la concluzia că este necesar 
să se realizeze în sfîrșit o cotitu
ră în această direcție.

Autorul rîndurilor de față, în ca
litate de redactor de specialitate al 
ziarului și de membru în biroul co
misiei centrale de box, consideră că 
a procedat cu superficialitate la ve
rificarea clasamentului, contribuind 
în felul acesta la o greșită informare 
a cititorilor.

MARIUS GODEANU

hwidbal redus
rile care se vor disputa astăzi și 
mîine la Timișoara vom menționa 
jocul dintre echipele masculine 
Știința Timișoara și Metalul I 
Reșița, precum și întîlnirea dintre 
formațiile feminine Știința Timi
șoara și Știința Ministerul Invă- 
țămîntului.

• Mîine, la Galați se vor dis
puta primele jocuri de handbal 
redus din cadrul „Cupei de iarnă". 
La turneul care va avea loc în 
acest oraș participă formații frun
tașe ca Știința Galați, Progresul 
Bacău, Constructorul Bîrlad, Con
structorul Brăila, Dinamo Ga
lați etc.

Părerea unui hcche’st 
canadian

In sfîrșit, iarna s-a lăsat convin
să să vină la Moscoval Pe terenul 
di.n incinta marelui stadion Dina
mo, la lumina reflectoarelor, au a- 
părut în șir lung hocheiștii repre
zentativei sovietice și cei ai echi
pei profesioniste engleze Harringay 
Racers. întîlnirea a însemnat o 
nouă birunță a hocheiului sovietic :
7—1 pentru echipa U.R.S.S.

Iată ce a declarat, după meci, ca
nadianul Bill Winemaster: căpita
nul echipei engleze: „Hocheiștii so
vietici sînt foarte puternici. De alt
fel, aceasta o constatasem și în pri
mul meci, desfășurat în Anglia. Ei 
patinează foarte bine iar șuturile 
lor sînt admirabile. Pasele sînt pre
cise, dar cel mai important lucru 
este că ei posedă o excelentă pre
gătire fizică. Sovieticii au șanse să 
învingă echipa canadiană „Kitch- 
ner Waterloo" care va reprezenta 
Canada la „Jocurile Olimpice".

sau scurta
Muncă și 
biografie

_ Numele : Konstantin Salnikov : 
vîrsta : 28 ani; ocupația: profesor 
de școală medie; „cartea de vizită

SALNIKOV

sportivă": campion mondial de 
pentatlon modern.

^Pentru mulți va părea surprin
zător să afle că Salnikov practică 
abi,a de trei ani disciplina în care 
a urcat pe vîrful piramidei spor
tivilor lumii. De altfel, în general, 
pentatlonul modern cunoaște în 
U.R.S.S. un stagiu de numai cîți- 
va ani, iar prima evoluție oficială 
a pentatlonișttlor sovietici în a- 
rena internațională s-a petrecut în 
1952, la Olimpiada de la Helsinki.

Se cunosc
Cine va fi campionul de șah al 

Uniunii Sovietice? Iată o întrebare 
care se repetă cu regularitate în 
fiecare an, în cercurile iubitori
lor de șah și nu numai a celor 
din Uniunea Sovietică, ci și din 
întreaga lume. Aceasta deoarece, 
după cum, se știe, prea bine, fina
lele campionatului unional, de șah 
întrec prin tăria particfpanților 
oricare turneu internațional.

Să încercăm - a răspunde tradi
ționalei întrebări este poate puțin 
prea devreme. Intr-adevăr, lupta 
pentru titlu începe abia la 10 ia
nuarie, dată cînd, este programată 
prima rundă a finalei celui de al 
XXIII-lea campionat de șah al 
U.R.S.S. O primă indicație se poa
te însă da, deoarece acum se cu’ 
nose cei 22 de competitori la ti
tlu. O parte dintre ei ne erau cu- 
noscuți mai de mult, deoarece di
rect în finală și-au anunțat parii’ 
ciparea: campionul mondial M. 
Botvinik, ca și marii maeștri V. 
Smîslov, D; Bronstein, P. Keres,
E. Gbeller, T. Petrosian și B. 
Spaski.

Ca numărul celor 22 să fie com
pletat, a trebuit să se termine 
semifinalele campionatului. Aci, 
calificarea n-a fost ațit de ușoară 
ca pentru consacrații de mai sus, 
care n-au avut nevoie decît de o 
simplă invitație:.. Pentru dreptul 
de a participa la finală au luptat 
din greu 57 de șahiști, în cele 
trei grupe semifinale de la Mos
cova, Leningrad și Riga. Această 
luptă s-a terminat cu cîteva re
zultate neașteptate, fără de care 
șahul nici n-ar fi poate atît de 
interesant...

Iată-1 pe puțin cunoscutul mae’ 
stru din Moscova, A- Hasin to-

Fundașul Krilov respinge un 
atac la poarta echipei U.R.S.S.

modestie 
a unui mare sportiv

La început, specialiștii îi preve
deau lui Salnikov o strălucită ca
rieră de alergător. Ii autoriza la 
aceasta rezultatele sale la semifond 
și mai ales un record personal sub 
9 minute pe 3000 m. Puțin mai 
târziu se vădesc și calitățile de 
înotător laie sportivului sovietic. 
Și cum în timpul școlii militare, 
el manifestase și predilecții de 
scrimer, calea ce o avea de urmat 
devenise clară: pentatlonul modern. 
Salnikov intră în rîndurile asocia
ției Dinamo, fiind îndrumat de an
trenorul Oleg Logofetov, un ilustru 
specialist, care a condus echipa so
vietică, atît la Jocurile Olimpice cît 
și la campionatele mondiale de la 
Budapesta și Macolin. El se pre
gătea zilnic, în trei și chiar patru 
discipline. Dintre toate, sporturile 
pentatlonului, Salnikov preferă îno
tul, care alături de scrimă sînt, 
după părerea campionului, cele mai 
dificile. Totuși, la Macolin, primul 
loc și titlul de campion al lumii i 
l-a adus tot specialitatea de bază: 
alergarea.

Care sînt secretele rapidei și u- 
riașei ascensiuni a lui !<•■:■■■ 
Salnikov? Răspunsul l-a dat antre
norul emeritului sportiv : muncă și 
modestie...

f maliștii!
trccînd asemenea șahiști remimi- 
ți ca Averbach, Simaghm, Ragozin. 
In semifinala, disputată în Capi
tală s-a calificat încă un „necu
noscut" L. Polugaevșki (Kuibî- 
șev). La Riga s-ă înregistrat vic
toria surprinzătoare a tânărului 

maestru localnic, Mjhail Tal, care 
a întrecut pe Borisenko, Banik, 
Zurahov și Korcinoi. In fine, la 
la Leningrad s-au calificat în or
dine: Antoșin, Bîvșev, Lisițî.n, Tai- 
manov și Holmov.

Pe toți aceștia îi vom urmări 
în finala campionatului unional de 
șah.

Efim Gheller iși va apă/a, in ianuarie, titlul de campion 
unional de șah

Actualități
© Institutul de Cultură Fizică 

„I. V. Stalin" din Moscova, deco
rat cu „Ordinul Lenin", a împli
nit recent 35 ani de activitate. 
In acest răstimp Ihstitutul a jucat 
un rol imens în dezvoltarea miș 
carii de cultură fizică și sport din 
U.R.S.S., pregătind peste 10.009 
de absolvenți care activează ca 
profesori de educație fizică, acti
viști, asistenți,, membri ai colec" 
tivelor științifice și metodologice. 
Studenții Institutului au sărbătorit 
aniversarea prin noi succese în 
muncă și sport-

• In Uniunea Sovietică cons
trucția și amenajarea de baze 
sportive poartă aproape un carac
ter de campanie. Am anunțat la 
timp despre construirea unei uria
șe trambuline de sărituri la Itrino- 
Sahalinsk, care va permite săritu
ri de 100 m., a trambulinei de la 
Leningrad pentru sărituri de 80 
m., a trambulinelor de Ia Gorki, 
din Caucaz ș.a Recent ne-a sosit 
știrea că sportivii din Briansk 
și-au amenajat 0 excelentă tram
bulină de schi, care va permite 
sărituri de la 60 m. și în conse
cință desfășurarea a importante 
concursuri.

• In inima munțTor Caucaz, în 
pitoreasca poiană Dombaisk Fngă 
tabăra alpină a asociației Bnre- 
vestnik, a fost amenajat un pati
noar de altitudine, al doi'ea în 
Uniunea Sovietică. Primul patinoar 
este după cum se ște, cel de la 
Alma-Ata, a cărui „gheață alba
stră" a permis realizarea de mi
nunate recorduri. Patinoarul de al" 
titudine din Caucaz se află de 
asemenea într-o depresiune încon
jurat de munți și păduri veșnic 
verzi, care-1 feresc de curenți.

• La Talin a luat sfîrșit cam
pionatul U.R.S.S. de gimnastică 
artistică. Pe primul Ioc s-p clasat 
campioana de anul trecut, t'năra 
maestră a sportului L. Nazmutdi- 
nova, care a acumulat 57,9 pct. 
La proba cu aparate portative, 
Nazmutdinova a efectuat un exer
cițiu cu eșarfă pe melodia unui 
vechi dans chinezesc, primind dis- 
tincțiunea maximă: nota 10!

• Au fost desemnați campionii 
de lupte libere ai U.R.S.S. Iată 
lista lor în ordinea categoriilor: 
52 kg. — I- Karavaev ; 57 kg. —
S. Kașkin ; 62 kg. — L Salimu- 
lin; 67 kg. — A. BestaeV; 73 kg. 
— V. Balavadze; 79 kg. — E. 
Saar; 87 kg. — B. Kulaev; categ. 
grea; V. Trisberg. Campionul mon
dial A. Mekokișvili s-a clasat pe 
locul 5.

• Revista de literatură și artă 
„Neva", care apare la Leningrad, 
a organizat o întîlnire în;re scri
itori și sportivi. Cu a est Pr,lej 
au luat cuvîntul maestrul sportu
lui V. Frolov (tir), maestrul e- 
merit V. Uhov (atletism), camp'o- 
nul Europei de box G. Satkov. 
Scriitorii s-au angajat să reflec
te și mai mult în lucrările lor, 
viața și activitatea care pulsează 
pe stadioane.



Recen.ele succese ale sportului 
din țara noastră pe plan internațio
nal au făcut ca numele sportivilor 
romîni să figureze din ce în ce mai 
des în presa d'e peste hotare. In 
ultimul timp ziarele de specialitate 
și chiar marile cotidiane din Occi- 
dent au consacrat sportului din țâra 
noastră numeroase și interesante ar
ticole. Desigur, aceste articole au 
fost inspirate de recentele turnee 
ale sportivilor romîni în țările apu
sene.

Revista engleză „WORLD 
SPORTS" se bucură de un mare re
nume în rindurile specialiștilor, 
mai ales datorită faptului că majo
ritatea colaboratorilor sînt pers©-' 
nalități consacrate în disciplinele 
sportive respective. In ultimul său 
număr pe acest an citim un intere
sant articol cu titlul: „încotro rug
bi?", de Vivian Jenkins.

Acest articol apare după vizita 
rugbiștilor romîni în Anglia și în 
el se reflectă încă odată vîlva stîr- 
nită de-rezultatele realizate de echi
pa Bucuireștiului în cele trei me
ciuri susținute.

începutul acestui articol ne intro
duce direct în materie.

„încotro rugbi?" Numeroase per
soane suspuse în forurile conducă
toare ale rugbiutui și-au pus aceas
tă întrebare în zilele din urmă. A- 
ceasta se datorește bruștei apariții 
a echipelor unor țări de pe conti
nentul european (multe din ele s-au 
concentrat pînă acum mai mult a- 
supra fotbalului) care s-au afirmat 
ca deosebit de talentate in mînuirea 
balonului oval. Recent, vizita echi
pei romîne în Anglia șl certele sale 
aptitudini în acest joc au atras ar 
ienția asupra acestei probleme. (Ea 
a bătut Swansea cu 19—3, a fă
cut meci nul 9—9 cu Harlequ'ns 
și a pierdut numai la Cardiff cu 
3—6).

Lumea se întreabă dacă în ziua 
ce vine vom vedea întîmplîndu-se 
în rugbi lucrurile pe care le-am 
trăit la fotbal — elevii să bată pe 
profesorii care i-au învățat jocul?"

Autoarea articolului punelaîndo-' 
fală un astfel de deznodlămîinit, totuși 
în rîndurile sale se citește o Vie 
îngrijorare. Se vede că englezii nu 
mai sînt atît de siguri în ce priveș
te durata hegemoniei lor în sportul 
cu balonul oval...

Amintim, în treacăt, că articolul 
din „WORLD SPORTS" este ilus
trat cu o fază din meciul selecțio
nata București-Hariequins în a că.' 
rei explicație citim: „...Acest Har
lequin pare foarte bine pus la pă- 
mînt de cei doi romîni".

Si ziarul francez „L’EQUllPE" a 
publicat nu de mult un articol In 
legătură cu dezvoltarea pe care a 
luat-o rugbiul în țara noastră. Ti-'

A fost fixat traseul 
competiției cicliste „Cursa

Intre 2 și 15 mai 1956, se va des
fășura a IX-a ediție a competiției 
cicliste internaționale „Cursa Păcii**,  
organizată de ziarele Trybuna Ludu, 
Neues Deutschland și Rude Pravo în 
colaborare cu Comitetele pentru Cul
tură Fizică și sport din R. P. Polo
nă, R. D. Germană și R. Cehoslovacă.

ție al lotului polonez de schi In ve
derea Jocurilor Olimpice de iarnă 
de la Cortina d’Ampezzo. Proba de 
slalom a fost ciștlgată de schiorul 
Roj, urinat de Zarycki și Claptak. 
In proba feminină de slalom victoria 
a fost repurtată de Kowalska. Pe 
locurile următoare s-au clasat in or
dine Gonslenica și Vaga Bujak.

• zilele trecute s-a desfășurat in 
localitatea Kitzbuehel revanșa intll- 
niril Internationale de hochei pe 
gheață dintre echipele selecționate 
ale R.P. Polone și Austriei. Hoche-• 
iști! polonezi au obținut din nou 
victoria cu scorul de 5-4 (Z-O; 3-2; 
0-2).

• La Tirana a luat sfirșlt turneul 
final al celui de al 10-lea campio
nat masculin de șah al R.P. Albania. 
Titlul de campion a fost cucerit pen
tru a doua oară de șahistnl F.sait 
Duraku. Pe locul doi s-a clasat tî
nărul șahlst Ekrem Kontcl.

• După cum se anunță din Praga 
echipa R. cehoslovace care va par
ticipa la cea de a treia ediție a Tu
rului ciclist al Egiptului va fi al
cătuită din următorii alergători: Ve
sely, Novak, Capek, Kllch și Svaj- 
dlan Cel cinci cicliști cehoslovaci 
vor pleca la începutul lunii ianuarie 
spre Cairo.

• Federația internațională ama
toare de rugbi a hotărît să primeas
că afilierea Ligii de rugbi, de curînd 
creată tn R.P.F. Iugoslavia.

Comitetul de organizare a fixat 
recent traseul Cursei Păcii (Varșovia— 
Berlin—Praga) după cum urmează :

■Etapa I, 2 mai : In jurul 
Varșoviei

Etapa a Il-a, 
i—Lodz

Etapa a IlI-a, 
Stalinogrod

Etapa a IV-a, 
gr od—W r ocla-w

6 mai, zi de repaus la Wroclaw. 
Etapa a V-a, 7 mai : Wroclaw—

• 110 km.
3 mai : Varșovia

140 km.
4 mal : Lodz—

215 km.
5 mai rStaltao-

185 km.

Un excelent bilanț al atleților sovietici
MOSCOVA (Agerpres). — TASS 

transmite :
Pentru atleții sovietici sezonul 

1955 a fost cel mai lung de pînă a- 
cum. Primele concursuri s-au desfă
șurat în luna februarie în orașele 
din sudul țării, iar campionatele 
unionale au avut loc în luna noiem
brie. In prezent, sportivii sovietici 
au plecat în R. P. Chineză unde 
se vor antrena timp de peste o 
lună.

Majoritatea atleților sovietici au 
luat parte în cursul anului 1955 la 
cîte 30—40 de concursuri. Un record 
puțin obișnuit a realizat sprinterul 
Ardalion Ignatiev care s-a prezen
tat la startul a 58 de concursuri. 

tlul articolului este următorul: „A- 
vînd pe „Alexandru cel Mare" ca 
jucător care înscrie șl un... pictor ca 
aripă, rugbiștii romîni s-au impus 
și in Anglia". (Numele de Alexan
dru cel Mare a fost acordat de nu
meroși ziariști englezi fundașului 
echipei bucure-ștene Alexandru Pen- 
ciu, care i-a uimit prin loviturile 
sale de picior, n. r.)

In articql se vorbește despre re
zultatele excelente obținute de rug- 
biștili noștri în țaina die diinicoto de 
Canalul Mlînecii, ca și despre popu
laritatea de care se bucură acest 
sport în Romînia.

Dar trebuie să revenim la re
vista engleză „WORLD SPORTS". 
In iacei ași număr din luna decembrie 
se află tabelele celor mai buni at
leți din anul 1955 întocmite de R.
L. Quercetani, unul din experții cei 
mai apreciați în problemele atle
tice internaționale. El este redacto
rul anuarului atletic internațional 
care apare la fiecare sfîrșit de se
zon la Londra.

In listele celor mai buni atleți și 
atlete din lume figurează de data 
aceasta două nume romînești: II ie 
Savel și Iolanda Balaș. La 400 m. 
garduri Ilie Savel a obținut a 5-a 
performanță mondială a sezonului: 
51,7 sec. înaintea sa se află aler
gătorii sovietici Anatoli Min cu 
51,0 sec. și furii Lituev cu 51,4 sec. 
Pe locul 3 în clasamentul celor 
mai buni performeri ai sezonului 
este americanul J. Culbreath cu 
51,5 sec. Pe locul 4 sovieticul Iliin 
cu 51,6 sec. Savel se află înaintea 
columbianului J. Aparicio cu 51,8 
sec., a englezului R. Shaw cu 51,9 
sec., a germanului K. Bonah cu 
51,9 sec., a americanilor D. Dwy&r 
cu 52,1 sec ș,i Atterbury cu 52,1 
sec.

Iolanda Balaș deține un clasa
ment și mai bun. Numai englezoai
ca Thelma Hopkins a obținut un re
zultat mai bun decît ea; 1,71. Cu 
performanța sa de 1,70 m. Iolanda 
Balaș se află înaintea americanei
M. Mc. Daniel 1,69 m., cehoslova
cei Olga Modrachova 1,69 m., sovi
eticei A. Ciudina —' 1,66 m., en
glezoaicei D. Tyler 1,66 m., sud- 
lafricanei H. Geyser — 1,65 m. și 
sovieticelor N. Kossova 1,65 — M. 
Pisareva 1,65 și S. Garms 1,64 m.

„Marea Rozeanu sosește în An
glia" —■ acest titlu cu litere mari 
putea fi citit în ziarul londonez 
„EVENING STANDARD" în ajunul 
evoluției echipei die tenis die miasă a 
R-P.R. în Anglia. Numeroase arti
cole de prezentare descriu în culori 
extrem de favorabile pe jucătoarele 
și jucătorii noștri.

Ziarul „DAILY HERALD" a 
blicat o fotografie a Angelicăi 
zeanu și Ellei Zeller în cadrul

pu- 
Ro- 
ar-

Goerlitz 190 km.
Etapa a Vl-a, 3 mal : Goerlitz—

Berlin 226 km.
Etapa a VH-a, 9 mal: Berlin-

Leipzig 200 km.
Etapa a VIII-a, 10 mai : Leipzig 

—Karl Marx Stadt 187 km.

11 mai, zi de repaus la
Karl Marx Stadt.

Etapa a IX-a, 12 mai: Karl
Marx Stadt—Karlovy Vary 196 km. 

Etapa a X-a, 13 mal : Karlovy
Vary—Tabor 215 km.

Etapa a Xl-a, 14 mal: Tabor—
Brno 175 km.

Etapa a XH-a, 15 mal: Brno—
Praga 226 km.

Din cel 2207 km al probei 838 km.
străbat R. P. Polonă, 720 lan. R. D. 
Germană și 649 km. R. Cehoslovacă.

In ce privește rezultatele sezonu
lui atletic din acest an, sportivii so
vietici au îmbunătățit de 61 de ori 
recordurile unionale și de 22 ori 
recordurile mondiale oficiale. In 
mod deosebit s-au remarcat record
manele mondiale Galina Zîbina 
(greutate), Nina Otkalenko (800 m. 
plat) și Mihail Krivonosov (ciocan). 
Zîbina a doborît anul acesta de pa
tru ori propriul său record al lumii 
la aruncarea greutății.

Cele mai bune 10 rezultate ale 
atleților sovietici în fiecare probă 
sînt superioare celor din anul 1954 
la 31 de probe.

Potrivit datelor Comitetului pen
tru cultură fizică și* *Sport,  în listele 

tioolului intitulat: „Au sosit cam
pioanele mondiale". In cuiprinsuil 
articolului este descrisă cariera 
sportivă a marii noastre campioane, 
pe care gazetarul englez o supra
numește: „Langlen a tenisului de 
masă", comparînd-o pe Angelica 
Rozeanu cu faimoasa campioană 
franceză a tenisului de cîmp, Su
zanne Langlen.

Un articol asemănător, însoțit de 
o fotografie, a apărut și în „DAILY 
WORKER".

După cum am lainiunțait, primul 
meci R.P. Romînă — Anglia a fost 
transmis prin televiziune. Intîlni- 
rile de dublu bărbați și meciul din
tre Angelica Rozeanu și Rosal indie 
Corbett au fost transmise în între
gime. Titluri semnificative au apă
rut în presa britanică după meci. 
„DAILY TELEGRAPH" anunța: 
„Anglia strivită de Romînia cu 
7—Iar „TIMES" își intitulează 
cronica: „Anglia învinsă la mare 
distanță". Aproape toate ziarele din 
capitala Angliei au publicat foto
grafia jucătoarelor noastre Rozeanu 
și Zeller.

Poșta de ieri ne-a adus cîteva 
numere recente ale ziarului suedez 
de sport „IDROTTSBLADET". Și 
aici găsim comentarii elogioase asu
pra jucătorilor de tenis de masă care 
ne-au reprezentat în întilnirile de la 
Stockholm și Upsala.

Din nou, cea mai elogiată este 
Angelica Rozeanu, despre care cro
nicarul de specialitate al ziarului 
exclamă: „Nici o femeie n-a jucat 
vreodată atît de bine tenis de 
rnasăt".

Dublu recordman european
Horst Fritsche este unul din 

cei mai buni specialiști ai probe
lor de bras din lume. Cu prilejul 
întîlnirii de notație R.P.R. — 
R.D.G. care a avut loc recent la 
Rostock, Horst Fritsche a obținui 
două valoroase recorduri europe
ne la bras: 100 m. în 1:09,2 și- 
200 m. în 2:35,91 Performanța sa 
de la 100 m. constituie al doilea 
rezultat mondial, după cel al ja
ponezului Furukawa: 1:08,3.

Horst Fritsche este un adevă
rat exemplu pentru toți spor
tivii din R.D. Germană. Modest, 
conștiincios, inginerul constructor 
din Magdeburg Horst Fritsche a 
obținut aceste două excelente per
formanțe datorită muncii sale ne
întrerupte în decursul anilor. Sti
lul său se caracterizează prin 
mișcări în forță și o excelentă re
zistență. Deși nu mai e atît de 
tinăr (30 ani), Horst Fritsche este 
plin de speranțe pentru Olimpiada 
de la Melbourne, unde se pare că 

celor mai buni 10 atleți din lume la 
27 de probe, sportivii sovietici apar 
de 87 de ori, în timp ce atleții din 
S.U.A. apar de 75 de ori.

In cursul anului 1955 atleții so
vietici au participat la zeci de con
cursuri internaționale, organizate 
atît pe stadioanele din Uniunea So
vietică cît și peste hotare. Ei au 
luat parte la concursuri organizate 
în Franța .Iugoslavia, Polonia, Ro
mînia și Finlanda.

In sezonul din anul acesta s-au 
făcut remarcați un mare număr de 
atleți tineri. Noi recorduri mondiale 
au fost stabilite de Galina Grun
wald-Ermolenko, Nina Martînenko 
și Galina Vinogradova.

PRAGA 16 (prin telefon de la 
corespondentul nostru). — Timp de 
două săptămîrii, lotul hocheiștilor 
romîni care se află în Cehoslovacia 
s-a antrenat sub îndrumarea antre
norilor Kșanda și Zenișek și a sus
ținut în același timp cîteva întîl- 
niri amicale în diferite orașe ale 
țării. Dacă la început oaspeții au 
arătat lipsuri mai accentuate în 
ceea ce privește tehnica condu
cerii pucului și a patinajului; cu 
fiecare joc susținut, hocheiștii ro
mîni au dovedit că sînt „elevi" 
sîrguincioși și și-au însușit „lec
țiile".

După meciul <îe la Opava, oas
peții s-iau reîntors la Karlovy-Vary, 
unde în ultimul joc au întîlnit echi
pa locală Dynamo. Oaspeții s-au

Turneul hocheiștilor
MOSCOVA (Agerpres). — TASS 

transmite:
Echipa engleză de hochei pe ghea. 

ță Harringay Racers a susținut la 
14 decembrie pe stadionul Dinamo 
din Moscova o întîlnire în compa
nia echipei secunde a Uniunii So
vietice, din care făeeau parte nu
mai jucători tineri. După un joc 
viu disputat, victoria a revenit 
hocheiștilor englezi cu scorul de 
5-3 (1-2, 2-1, 2-0).

★
La 15 decembrie echipa engleză 

de hochei pe gheață Harringay 
Racers care se află în turneu în 
Uniunea Sovietică a susținut o

adversarii săi cei moi puternici in 
proba de 200 m. bras vor fi japo
nezii Furukawa (2:31,0) și Tar 
naka (2:35,4) care dețin cele <nai 
bune performanțe mondiale ale 
anului. . M

Clișeul4 înfățișează pe înotăto
rul nostru Felix Heiiz (stingă) in 
momentul cînd îl felicită după în
trecerea de la Rostock pe proas
pătul recordman european, Frit
sche.

de Singaporea dispus

feminine de 
parte la tur-

sovietice 
au luat

t” au început un

• La 15 decembrie a avut loc la 
Bombay un turneu triunghiular de 
tenis de masă la care au luat parte 
echipele masculine reprezentind In
dia, R.P. Ungară și Singapore. Cu 
acest prilej, echipa Indiei a întrecut 
cu 3-1 reprezentativa R.P. Ungare 
din care au făcut parte cunoscuțil 
jucători Sldo și Koczian. In cel de 
al doilea meci al turneului, echipa 
R.P. Ungare 
cu 3-1.

• Echipele
baschet care__ _____  ,
neul internațional „Marele premiu 
al orașului Praga’’ * ------ 
turneu în R. Cehoslovacă. Echipa 
junioarelor sovietice a jucat în lo
calitatea Ceske Budejovice cu echi
pa selecționată a sindicatelor ce
hoslovace pe care a întrecut-o cu 
scorul de 79-51. La Iglava, selec
ționata orașului Moscova a întîlnit 
echipa selecționată a regiunii Igla
va. Baschetbalistele sovietice au ter
minat învingătoare cu rezultatul de 
92-31

• In orașul finlandez Turku s-a 
disputat la 13 decembrie îutîlnJrea 
Internațională de haltere dintre 
echipa R. Cehoslovace și echipa se
lecționată a organizației sportive 
muncitorești TUL din Finlanda. Vic
toria a revenit halterofililor ceho
slovaci cu rezultatul de 5-2.

• La 13 decembrie a avut loc în 
stațiunea de sporturi de iarnă de la 
Zakopane primul concurs de selec-

la 
înscris 
și Mi-' 
Iones-

resimțit de pe urma jocurilor sus
ținute la intervale scurte — lucru 
neobișnuit pentru ei — și au pier
dut cu scorul 'de 7—1 (1—0,4—1. 
2—0). In prima repriză ei au lup
tat cu multă dîrzenie apărîndu-se 
organizat. In celelalte două repri
ze, ei nu au mai putut face față 
atacurilor gazdelor pierzînd 
scor. Pentru învingători au 
Naprstek (4), Reînberk (2) 
cel. Pentru oaspeți a înscris 
cu.

Cu acest mecî, hocheiștii 
și-au încheiat turneul în 
slovacia, care a constituit un bun 
prilej de învățăminte în vederea vî-î 
itoarei lor activități.

romîni 
Ceho-’

JINDRICH PEJCHAR

englezi în U.R.S.S.
nouă întîlnire cu echipa reprezen
tativă a U.R.S.S.

Jocul dintre cele două echipe a 
fost extrem de disputat. Hocheiștii 
englezî au căutat să-și ia revanșa 
pentru înfrîngerea suferită în pri
mul meci. Ei au inițiat numeroase 
atacuri deosebit de periculoase. Cu 
toate acestea, echipa Uniunii So
vietice a fost din nou superioară, 
obținînd victoria cu rezultatul de 
4-0 (0-0, 2-0, 2-0).

Trebuie remarcat faptul că me
ciul s-a desfășurat într-o atmosferă 
sportivă la care au contribuit am
bele echipe. Cei doi arbitri ai în
tîlnirii, elvețienii Heuser și Muller, 
nu au eliminat de pe teren nici un 
jucător pentru atacuri periculoase 
sau atitudine necorectă.

Cu acest meci, a luat sfîrșit tur
neul pe care echipa Harringay Ra
cers l-a întreprins la Moscova. In 
Anglia, Suedia și U.R.S.S., 
cheiștii englezi au susținut 6 în» 
tîlniri în compania echipelor so
vietice. Cele cinci întîlniri dispu
tate cu echipa reprezentativă a 
U.R.S.S. au fost cîștigate de ho
cheiștii sovietici, iar meciul susți
nut cu echipa secundă a U.R.S.S. 
a revenit hocheiștilor englezi.

ho*

R. P. UNGARĂ VA GĂZDUI 
TURNEUL INTERNATIONAL 

DE FOTBAL AL JUNIORILOR
Intre 28 martie și 2 aprilie 1956 

se va desfășura în R.P. Ungară 
turneul internațional de fotbal pen
tru echipele de juniori, organizat 
de Federația internațională de fot
bal (FI.FA). Pînă acum la acest 
turneu șț-au anunțat participarea 
echipele reprezentative de juniori 
din 16 țări : Anglia, Austria, Bel» 
gia, Bulgaria, Franța, R.D. Germa
nă, R. F. Germană, Grecia, Unga
ria, Itafliia, Luxemburg, Polonia, 
Sa ar, Cehoslovacia, Turcia și Iugos
lavia.


