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Manifestări în
Aproape că nu există colț de 

țară de unde să nu primim vești 
despre succesele pe care le obțin 
sportivii, despre noi recorduri sau 
inițiative demne de laudă, despre 
concursuri sportive, rod al bucuriei 
cu care tineretul nostru întâmpină 
cel de al II-lea Congres al Parli- 
dului.
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Activitatea secțiilor
pe ramură de sport în timpul iernii

Succesele sportivilor 
reșițeni

ăj ECȚIILE pe ramură de sport 
" oferă tineretului condițiile 
necesare pentru a-și ridica măies

tria sportivă. In aceste secții, vii
torul sportiv fruntaș 
treptat categoriile de clasificare 
sportivă, iși însușește, în 
unui proces științific de instruire 
și antrenament, calitățile necesare 
realizării performanțelor de valoa
re. Tot aici, tinărul care a făcut 
primii pași în sport în cadrul com
plexului G.M.A. sau al unei com
petiții de masă, primește pentru 
prima dată sprijinul calificat al 
antrenorului, ajutorul tovărășesc al 
sportivilor mai avansați ca el, are 
posibilitatea să capete materiale 
și echipamentul sportiv necesar ac
tivității sale. Secția pe ramură de 
sport este, deci, cea mai importan
tă verigă a muncii de ridicare a 
nivelului tehnic al sportivilor.

De felul în care se muncește în 
cadrul secției, de justa ei condu
cere de către colectiv și de către 
comitetul de secție, de elanul și 
priceperea antrenorului și a ins
tructorilor voluntari depinde suc
cesul întregii munci de instruire 
sportivă. Exemplul unor colective 
ca Locomotiva Grivița Roșie, Fla
mura roșie U.T.A, Metalul Ipro- 
met București, Știința Timișoara, 
etc., care acordă o mare atenție tu
turor secțiilor pe ramură de sport 
de care dispun și obțin astfel fru
moase realizări, este concludent.

In momentul de față, la sfîrșit 
de activitate competițională oficială 
într-o serie de discipline sportive 
și la început de sezon în discipli
nele sportive specifice iernii, consi
liile colectivelor trebuie să acorde 
o deosebită atenție atît secțiilor a 
căror activitate abia începe, cit și 
celor a căror activitate trece prin 
perioada de tranziție.

Preocuparea principală pentru a- 
sigurarea muncii secțiilor cu ac
tivitate specifică de iarnă trebuie 
să se îndrepte spre trei obiective 
principale. I.n domeniul organiza
toric, consiliile colectivelor sporti
ve trebuie să urmeze exemplul 
unor colective ca Avîntul Bușteni, 
Miercurea Ciuc, Constructorul Pe
troșani, etc., care au întărit din 
vreme comitetele de secție cu ac
tiviști sportivi capabili, care pot 
face față sarcinilor. Prin întărirea 
conducerii se urmărește totodată 
mărirea capacității de cuprindere a 
secției: în acest an, în care, para
lel cu activitatea competițională 
cu caracter republican, se vor des
fășura Spartachiada de 
a tineretului, numeroase 
petiții cu caracter local 
și activitatea de -trecere 
melor 
«ii, l 
de important, care nu poate fi rea
lizat decît prin întărirea conducerii 
lor. In domeniul muncii de instru
ire sportivă, exemplul unor secții 
ca cele de hochei Dinamo Tg. Mu
reș, schi Voința București etc. ne 
arată că nu trebuie să așteptăm 
zăpada și înghețul pentru a începe 
pregătirea sportivilor. Activitatea 
la sală, crosurile și exercițiile în 
aer liber constituie, în actualele 
condiții meteorologice, cel mai bun 
mijloc de ridicare a nivelului de 
pregătire fizică generală. Antreno
rii și instructorii secțiilor de schi, 
patinaj, hochei pe gheață, bob, ca 
și antrenorii și instructorii secții
lor cu activitate de sală, au datc- 
ia de a-și întocmi din vreme pla-

cucerește

cadrul

iarnă 
com- 

precum 
a nor-

G. M. A. specifice ier- 
secțiile au un rol deosebit

nurile de pregătire a sportivilor, 
în funcție nu numai de calendarul 
sportiv intern, ci și de progra
mele competiționale întocmite de 
organeie sportive locale. In dome
niul asigurării condițiilor materiale 
(echipament, materiale sportive, 
baze), s-au făcut multe lucruri 
pînă acum, dar trebuie continuată 
cu și mai multă intensitate acțiu
nea de recondițiorsare a echipa
mentului și materialelor sportive și 
de amenajare, cu posibilități locale, 
a pîrtiilor de schi, bob, de transfor
mare a terenurilor sportive de vară 
în patinoare și piste de patinaj.

Nu trebuie însă să se creadă că 
venirea iernii înseamnă stagnarea 
completă a muncii în secțiile pe ra
mură de sport care iși desfășoară 
activitatea competițională în tim
pul verii. Și în aceste secții sînt 
multe de făcut în perioada actua
lă. Comitetele de secție au datoria 
de a analiza, acum. Ia sfîrșit de 
activitate competițională oficială, 
munca depusă în tot timpul verii. 
Această analiză se va referi atît 
la aspectele organizatorice și edu
cative ale muncii secției, cit și la 
aspectele ei tehnice. Odată cu a- 
ceastă analiză trebuie întocmite 
tabelele privitoare la performan
țele membrilor sec.iei și înaii.tâte 
formele de clasificare sportivă. O 
deosebită atenție reclamă proble
mele materiale. Urmând exemplul 
unor colective ca Progresul Sibiu, 
al unor secții ca cele de fotbal Lo
comotiva București și Progresul 
F. B., handbal Flamura roșie Cis- 
nădie, hochei pe iarbă Dinamo 6 
București etc., comitetele de sec
ție și consiliile colectivelor sporti
ve trebuie să se preocupe de re- 
condiționarea și buna păstrare a 
materialelor și echipamentului
timpul iernii. Dar, cea mai mare 
importanță trebuie acordată tot 
problemelor de instruire, urmărin- 
du-se continuitatea pregătirii fizice 
și a perfecționării tactice și tehnice 
a membrilor secției, de-a lungul 
întregului an. In funcție 
teristicile individuale și 
du-se indicațiile pentru 
de tranziție, sportivii vor
drumați spre practicarea sporturi
lor de iarnă, atît în cadrul secțiilor 
respective, cit și în cadrul Spar- 
tachiadei de iarnă a tineretu
lui și al pregătirii pentru tre
cerea normelor G. M. A. Pa
ralel cu această activitate me
nită să asigure continuitatea pre
gătirii fizice generale, antrenorii 
se vor strădui, în limitele efortu
lui admis, în perioada de tranziție, 
să lucreze cu sportivii în scopul 
perfecționării deprinderilor tehni
ce și a tacticei. Dar, înainte de 
orice
sportivii 
menului 
sură să 
cații cu
pectivuluî sportiv în timpul iernii 
și, bineînțeles, cu privire la anu
mite tratamente pe care acesta 
trebuie, eventual, să le urmeze.

Iată cît de numeroase și de im
portante sînt, în perioada actuală, 
sarcinile secțiilor pe ramură de 
sport. De preocupările comitetelor 
de secție, de felul în care colecti
vele vor sprijini — în mod armo
nios — toate secțiile pe ramură 
de sport, depinde atît succesul ac
tivității sportive în această iarnă, 
cît și crearea premizelor pentru o 
viitoare activitate sportivă de vară, 
bogată în performanțe de valoare.

La combinatul metalurgic Reșița 
tinerii sportivi au pornit o avîn- 
tată întrecere in muncă în cinstea 
Congresului. Fiecare secție a 
combinatului are o brigadă de 
muncă formată numai din spor
tivi. Sîmbătă 17 decembrie, la 
terminarea lucrului, în cadrul u- 
nui miting ș-au anunțat rezulta
tele întrecerii. Pe primul loc se 
află brigada de la laminoare, 
condusă de fotbalistul Eugen Po- 
toceaiw, cu o depășire de 135 
la sută. Din brigadă fac parte 
fotbalistul Iosif Zarici (depășire 
130 la sută), gimnastul Ksunda 
Andrei (depășire 115 la sută), 
fotbalistul Ștefan Apro (depășire 
110 la sută) șa. Sportivii com
binatului pot raport^ cu mîndrie 
Partidului ca au tradus în viață 
lozincii „Primii în sport, primii 
în producție".

Ne-a sosit zilele trecute un plic 
voluminos. Cel care îl trimite, pre
ședintele comitetului C.F.S. al ra
ionului Grivița Roșie din Capitală, 
ne informează despre acțiunile pe 
care colectivele sportive din raion, 
cu sprijinul comitetului C.F.S., le-au 
organizat în cinstea Congresului 
Partidului.

....Elevii școlii profesionale 12 
Metal — se scrie în scrisoare — 
î-a primit cu bucurie în mijlocul 
lor pe maestrul sportului Gheor- 
ghe Stânei și sportiva fruntașă 
Elena Streza. Micuții meseriași, 
care odată cu tainele mașinii de
prind și primele noțiuni despre 
sport, i-au văzut pe cei doi atleți 
pe stadion. S-au convins, desigur, 
că „bagajul** de cunoștințe cu care 
ei s-au prezentat la tribuna im
provizată la iuțeală este destul de 
bogat. Gheorghe Stanei, de exem- 
pju, a vorbit despre minunata via
ță a snortivu’iui sovietic, sprinte- 
rul Ardalion Ignatiev. Le-a poves
tit că acest sportiv de frunte este 
învățător la o școală sătească și 
că reușește să împletească de mi
nune munca de învățător cu acti
vitatea sa de pe terenul de sport.

în

de carac- 
respectîn- 

perioada 
trebui în-

program de antrenament, 
trebuie să fie supuși exa- 
medical, singurul în mă- 
dea cele mai bune indi- 
privire la activitatea res-

Gh. Dobrescu 
corespondent

La combinatul forestier din comuna Vaduri, raionul Piatra Neamf. 
muncește și Eleonora Tinică, una din trăgătoarele fruntașe ale colec
tivului. In cinstea Congresului ea se străduiește să obfină rezu’tate 

la fel de frumoase ca și în sportul pe care îl practică

Schiorii romîni la Moscova
Răspunzînd invitației Comitetu

lui pentru cultură fizică și sport 
de pe lingă Consiliul de Miniștri 
al U.R.S.S., sîmbătă dimineața a 
plecat cu avionul la Moscova un 
grup numeros de schiori romîni.

Sportivii romîni se vor antrena 
timp de două săptămîni împreună 
cu cei mai valoroși schiori sovie
tici. Antrenamentele vor avea loc

în împrejurimile Moscovei.
Din delegația sportivă care a 

plecat la Moscova fac parte prin
tre alții campionii de fond M. 
Aldescu, Gh. Olteana, M. Ducaru, 
C. Enache, schioarele Elena Zan- 
gor și Ștefania Boțea riu, săritorii 
de la trambulină N. Munteanu și 
I. Bîrlă.

întreaga țară
In continuare, Elena Streza a pre* 
zentat aspecte din viața cunoscu
tei sportive sovietice Alexandra; 
Ciudina. Fără îndoială că întîtni* 
rea cu cei doi sportivi a consti
tuit, pentru elevii școlii profesio
nale 12 Metal, un prilej de învăță
minte prețioase**.

A LUAT FIINȚA O SECȚIE 
DE BOX...

... In cadrul colectivului sportiv 
Flamura roșie-Tehnometal din Ca
pitală. Este un prim pas al mun
citorilor de aici spre practicarea 
acestui^ sport bărbătesc. In cadrul 
festivității care s-a organizat cu 
această ocazie, membrii colectivu
lui au hotărît să închine această 
realizare celui de al II-lea Congres 
al Partidului. Au luat cuvîntul nu
meroși muncitori, care și-au ma
nifestat dorința de a se înscrie în 
această nouă secție a colectivului. 
Tinerilor începători le-a vorbit a* 
poi antrenorul Gh. Axioti, care Ie-a 
urat spor la muncă și i-a asigurat 
de tot sprijinul său. Festivitatea 
s-a încheiat cu demonstrații pugi- 
listice, la care și-au dat concursul 
boxerii echipei Flamura roșie, care 
au participat la campionatul repu
blican.

SĂRBĂTOARE SPORTIVA 
LA CLUJ

La sfîrșitul săptămînîi trecute 
sportivii clujeni au participat la 
numeroase competiții sportive în-* 
chinate Congresului Partidului- 
Astfel, 9 echipe ale colectivelor 
sportive din Cluj, alcătuite din 
motocicliști, cicliști și atleți aiu 
străbătut străzile orașului purtînd 
mesajul adresat Congresului. SoJ 
sirea s-a făcut în sala de sport * 

. uzinelor „Ianoș Herbak". Me-» 
sajtil a fost citit de maestrul spor-* 
tuiul Aurel Palade-Ursu. Festivita
tea s-a încheiat cu o demon-» 
strațîe de gimnastică băieți și 
fete, la care au participat 300 de 
gimnaști și gimnaste.

Consiliul regional sportiv Ști-' 
iuța Cluj a organizat, în cinstea 
Congresului, competiții sportive pe 
ramuri de sport. Cei peste 6.000. de 
studenți care au luat parte la con-» 
cursuri s-au întrecut la - •
baschet, tenis de masă, =____
tică, atletism și orientare turistică1- 
La Jotibail, baschet fete și băieți șî 
tenis de masă, au ieșit învingă-» 
toare reprezentativele colectivului 
sportiv Universitatea Bolyai; la at-' 
letism, gimnastică și orientare tu* 
rlstică fete, pe primul loc s-au 
clasat reprezentativele colectivu-’ 
Iui sportiv Universitatea Victor 
Babeș, iar la volei și orientare ttt* 
ristică băieți primele locuri aiu 
fost cucerite de echipele Știința Pa» 
litehnica. In cadrul festivității da 
închidere, cîștigătorii au fost pre* 
miați cu materiale sportive.

Tot la Cluj s-a desfășurat și 
înttlnirea de șah dintre echipele 
Progresul Cluj șl Voința Cluj. Vic
toria a revenit echipei Progresul* 
cu scorul de 8—2.

fotbal* 
gimnas*

MESAJUL SPORTIVILOR 
DIN SIBIU

Echipa de lupte a Uniunii Sovietice a învins 
la Paris reprezentativa de lupte a Franței cu 10-01 

PARIS 19 (Agerpres). —
TASS transmite:

In~ sala Coubertin din Paris s-a 
desfășurat la 17 decembrie întîlni- 
rea internațională de lupte clasi
ce și libere dintre echipele repre-

zentative ale Uniunii Sovietice și 
Franței.

Luptătorii sovietici au demonstrat 
o înaltă măiestrie sportivă, obți- 
nînd victoria cu 10-0.

Pe străzile orașului Sibiu sute 
de sportivi (călăreți, cialiștî, moto-» 
cicliști, atleți) au purtat mesajul 
tineretului adresat Congresului 
Partidului. In centrul orașului, în 
fația a peste 3.000 de oameni ai 
muncii s-a dat citire mesajului în 
oare sportivii din Sibiu se anga-» 
jează în fața Partidului să dea în 
producție zeci de procente peste 
normă, iar pe terenurile de sport 
să lupte cu înflăcărare pentru creș
terea nivelului lor tehnic, pentru 
obținerea de noi victorii.

(Agerpres).
UN STRĂLUCIT BILANȚ AL FOTBALIȘTILOR SOVIETICI

MOSCOVA
TASS transmite:

In cursul anului 1955 fotbaliștii
sovietici au susținut. 106 întîlniri 
internaționale, cu 40. mai mult de
cît în anul trecut. Dintre acestea, 
42 s-au disputat în U.R.S.S., iar 
64 în diferite orașe din Europa, 
Asia și Africa. Ultimul meci inter
național susținut de fotbaliștii so
vietici în acest an a avut loc re
cent la Cairo. Cu acest prilej re
prezentativa Moscovei a întrecut 
cu scorul de 1—Q echipa selecțio-

nată a Forțelor Armate ale Egip
tului.

Rezultatele celor 106 întîlniri 
constituie un record. Echipa repre
zentativă a Uniunii Sovietice a 
jucat cu echipele Indiei, Suediei, 
R. P. Ungare, R. F. Germane și 
Franței. Echipele sovietice de club 
s-au întîlnit cu echipe din An
glia. Iugoslavia, Italia, Elveția, 
Pcl.nia, R. P. Chineză, Liban, 
Indonezia, Birmania și alte țări. 
Din 106 meciuri, fotbaliștii sovie
tici au cîștigat 89, au terminat ta

egalitate 10 și au pierdut numai 7* 
Forurile de specialitate au întoc-i 

mit calendarul internațional pe a-< 
nul 1956 al echipei reprezentative, 
de fotbal a U.R.S.S. La 11 și 31' 
iulie vor avea loc meciurile oficiale' 
pentru calificarea în turneul oliirn-» 
pic de fotbal între echipele U.R.S.S* 
și Israelului. In septembrie repre* 
zentativa U.R.S.S. va întîlni echî-i 
pele R. F. Germane și Ungariei; 
iar în octombrie va juca cu echipai 
Franței la Paris.



Spartachiada de Iarnă a Tineretului
Spartachiada de lamă a Tinere

tului!... Iată o frumoasă întrecere 
sportivă, care, în momentul de fafă, 
constituie principala preocupare a 
activiștilor noștri sportivi. Și este 
firesc să fie așa, tntrucît impor
tanta competiție sportivă de mase 
este privită pretutindeni ca un bun 
mijloc de a se asigura continuita
tea tn activitatea sportivă, ca un 
adevărat examen de maturitate or
ganizatorică pentru toate colecti
vele sportive de la orașe și sate. 
De aceea, nu e de mirare că ori 
unde te vei duce astăzi, la Răcă- 
ciunii Bacăului, la Obîrșia sau în 
alte sate craiovene, la Cluj, la Ti
mișoara sau București, peste tot te 
va tntlmpina atmosfera specifică 
pregătirilor întreprinse în ajunul 
oricărei mari competiții sportive de 
mase.

AU EDITAT 10 000 DE AFIȘE...

Prima etapă a Spartachiadei de 
Iarnă a Tineretului a început la 
!r< decembrie. Pentru activiștii con- 
slliuluiGregional Flamura roșie-Bu- 
ct&ești, am putea spune însă că 

’sfcest început poartă o dată mult 
mai îndepărtată în urmă. El coin
cide cu momentul organizării pri
mei ședințe pentru alcătuirea pla
nului de acțiune, cu ziua întocmirii 
primelor instrucțiuni sau cu clipa 
ieșirii de sub tipar a primului afiș. 
Un lucru rămîne însă valabil: mem
brii colectivelor sportive Flamura

Scrisoare din Tîrgoviște...
Zilele trecute am primit la re

dacție o scrisoare semnată de tov.
M. Avanu din Tîrgoviște. Cores
pondentul ziarului nostru ne scria 
următoarele;

COLECTIV SPORTIV FRUNTAȘ

Nimeni nu și-ar fi închipuit că 
în urma unei acțiuni, oarecum ti
midă, —• la început, — muncitorii 
cooperatori din Tîrgoviște vor avea 
în scurtă vreme un colectiv spor
tiv bine organizat cu echipe de vo
lei, șah, fotbal sau tenis de ma
să. Și totuși, aișa stau lucrurile 
astăzi. In momentul de față, colec
tivul sportiv Voința Tîrgoviște, are 
patru cercuri sportive cu peste 120 
de membri activi, dintre care mai 
mult de jumătate sînt purtători ai 
insignei G.M.A.

Pentru obținerea unor asemenea 
succese membrii consiliului colecti
vului sportiv au depus multă stră
duință, evidențiindu-se în mod 
deosebit tov. Nicolae Toma. un ac
tivist harnic și priceput. Și mun
ca lor entuziastă a început să le 
dăruiască și primele satisfacții. 
In multe aompetiții locale, spor
tivii de la Voința s-au clasat pe 
primele locuri, cîștigînd numeroa
se medalii și premii precum și sim
patia spectatorilor tîrgovișteni. 
'Dar, fără îndoială, exemplul cel 
mai elocvent, care confirmă suc
cesele repurtate de colectivul Vo
ința, îl constituie „Diploma de co
lectiv sportiv fruntaș", oferită de a- 
socîație drept răsplată a străduin
țelor depuse.

GATA DE START.

La Tîrgoviște a căzut prima ză
padă. Ninsoarea s-a așternut aci, 
deși poate pentru puțină vreme, în 
săpaturi groase, astfel că întreg 
orașul are acum înfățișarea unei 
localități de munte. Firește că a- 
cest „eveniment" a fost primit cu 
'bucurie de către sportivii tîrgoviș
teni și mai ales de cei din colec
tivul sportiv Voința. Și pe bună 
dreptate. Membrii acestui colectiv 
sportiv s-au pregătit de multă vre
me pentru sezonul sportiv de iarnă, 
'așa că este explicabil de ce prime
le urme pe zăpadă au fost cele lă
sate de schiurile sportivilor din 
colectivul Voința. Aceasta a fost 
însă numai începutul. In Sparta
chiada de Iarnă a Tineretului, 
sportivii colectivului Voința sînt 
hotărîți să se claseze pe locuri 
fruntașe. Și pentru ca acest lucru 
să fie posibil, de îndată ce a aflat 
despre organizarea acestei compe
tiții, consiliul colectivului sportiv 
a trecut la temeinica pregătire a 
concursurilor. Echipamentul sportiv 
ia;fost controlat, iar schiurilor, să
niuțelor, patinelor li s-au făcut re
parațiile necesare. Iată de ce, în 
momentul de față se poate spune 
că sportivii de la colectivul Voința 
Tîrgoviște sânt gata de start, aș
teptând cu încredere întrecerile din 
cadrul primei etape a Spartachiadei 
de Iarnă a Tineretului. 

roșie din regiunea București au 
încă de pe acum cele mai bune 
condiții de participare la Sparta
chiada de Iarnă a Tineretului.

Din experiența competițiilor de 
masă anterioare, activiștii consi
liului regional Flamura roșie-Bucu- 
rești au înțeles că folosirea unor 
eficace mijloace de propagandă 
poate avea un rol deosebit în mo
bilizarea participanților. De aceea, 
ei au luat inițiativa de a tipări nu
meroase afișe cu caracter agitato
ric și mobilizatoric. Astfel, în a- 
ceste zile, pe străzile Capitalei, la 
Giurgiu. Alexandria, Călărași, Ro
șiorii de Vede, T. Măgurele sau 
Urziceni vor apare nu mai puțin 
de 10.000 afișe, care vor face și mai 
cunoscută populara competiție spor
tivă.

PRIMELE ÎNTRECERI...

In aceste zile, activiștii sportivi 
din raionul Bicaz și-au concentrat 
întreaga atenție asupra organiză
rii primelor întreceri. Pentru asi
gurarea succesului, s-au luat, cu 
mult timp în urmă, o serie de mă
suri menite să ducă la obținerea 
unor rezultate cît mai bune. Pentru 
aceasta a fost nevoie de amenaja
rea a două mari patinoare la Bi
caz și Stejar, precum și a unei pîrtii 
de schi de 1500 m. lungime în 
munții din apropiere, la Ghicul

Sportivii din orașul texfihșfilor...
CISNADIE !... Dacă-ți este cu

noscut renumele acestui oră
șel, rămîi pentru o clipă dezorien

tat cînd îl vizitezi pentru prima oa
ră. Privirea nu-ți este oprită, la 
fiecare pas, de înălțimea coșurilor, 
care te impresionează mai întot
deauna cînd pășești pentru întîia 
dată într-u.n ora.ș-uzină; auzul nu-ți 
este lovit de scrîșnetul macaralelor 
sau de zumzetul, pe diferite tonuri, 
al mașinilor. Cu uniformitatea sa 
arhitectonică, cu casele solide, care 
au zăvorit parcă înapoia porților 
grele liniștea apăsătoare a unor 
vremi scurse cu multe veacuri în 
urmă, Cisnădie pare mai degrabă 
un oraș-muzeu. Dar, deschide nu
mai o poartă I Oricare dintre ele. 
Dacă nu cumva vei găsi, pășind 
înăuntru, o hală largă cu zeci de 
războaie, atunci precis că vei da 
peste un club, un cinematograf sau 
peste o locuință care adăpostește 
familii de textiliști. Deschiderea 
primei porți îți risipește pe dată 
impresia că pașii te-au purtat pe 
locuri a căror viață e cuprinsă nu 
în cartea vremilor noi ci, undeva, 
între filete cărții de ....istorie. Ora
șul ți se înfățișează acum priviri
lor așa cum e el, un oraș al tex- 
tiliștiior, un oraș în care clocotul 
muncii creatoare înalță parcă un 
cînt de victorie 1 Pe locul zecilor 
de făbricuțe și ateliere, cu utilaj 
rudimentar și condiții de muncă de 
care cei vîrstnici își amintesc 
scrîșnind din dinți, se ridică azi 
cîteva uzine moderne, de pe porțile 
cărora ies zilnic cele mai variate 
produse textile.

Am vizitat fabricile, am cunos
cut oameni. Ne-am minunat văzînd 
cum mașini perfecționate, strunite 
de mîini îndemînatice, scot din 
firele de mătase țesături ușoare ca 
aburul, sau cum războaie uriașe 
revarsă zeci de metri de covoare 
căre altădată veneau tocmai din 
îndepărtata Buhara. Ne-am minu
nat și am dorit atunci, din toată 
rnima, să găsim lucruri la fel de 
frumoase de spus și despre priete
nia textiliști lor Cisnădiei cu sta
dionul, cu întrecerile în aer liber, 
cu sportul.

DESPRE o tradiție...

Așa cum munca la războiul de 
țesut a devenit o tradiție pen
tru locuitorii orășelului de lîngă

Sibiu, la fel și sportul «e bucură 
de o frumoasă tradiție în viața
textiliștilor de pe aceste meleaguri. 
In ceasuri de răgaz, oamenii por
nesc spre stadion 1 Iar aci, nu-și 
pierd timpul degeaba. Se spune că 
cei mai mulți sînt iubitori pasionați 
ai sportului cu balonul rotund. Dar 
să ne înțelegem: această denumire 
desemnează, de fapt» la Gisnădie, 
handbalul. Cu toate acestea, nici 
fotbalul (despre oare localnicii 
spun, în glumă bineînțeles, eă nu 
$ attaeva decît un „.handbal cars 

Baicului. In plus, în mai multe lo
calități, printre care Tașca, Bicazul 
Ardelean și altele, au fost trimiși 
numeroși instructori pentru spriji
nirea și îndrumarea comisiilor lo
cale de organizare a colectivelor 
sportive, precum și pentru instrui
rea participanților.

In materialul trimis ziarului, sub- 
redacția noastră din Bacău mai re

Pe lîngă schi, șah, tenis de masă etc., participanții la Spartachiada 
de Iarnă a Tineretului vor avea prilejul să se întreacă și în pro
bele de patinaj. In fotografie: un aspect de la trecutele concursuri 

populare de patinaj

se joacă cu piciorul) nu are mai 
puțini prieteni: fiecare fabrică, fie
care unitate de producție are echi
pa sa. Și dacă numele unoj- jucă
tori ca Ilie Bîrcea, muncitor la „11 
Iunie", Dumitru Maricuță, ajutor 
de meșter la filatura „11 Iunie", I. 
Bordi, de la întreprinderea de pos
tavuri și covoare „Victoria" n-au 
trecut încă „hotarele" regiunii, în 
schimb ele sînt cunoscute tuturor 
cisnădienilor. Sportivi sînt mulți, în 
diferite sporturi: peste 60 la șah, 
mai bine de 100 la popice, 20 la 
tenis de masă, aproape 50 la gim
nastică, mai bine de 200 la atle- 
t:sm și sute de alț-i tineri și ti
nere care practică schiul, rratația, 
tirul și voleiul. Aceștia se bucură 
deocamdată de o „faimă" de pro
porții... raionale. In schimb, hand- 
baliștii colectivului Flamura roșie 
Cisnădie sînt bine ctmoscuți în în
treaga țară: ei joacă în categoria 
,,A“ iar anul acesta au adus în dar 
orășelului lor un merituos loc IV. 
Așa a fost anul acestal La anul 
însă... Jucătorii spun că vor face 
tot ce le stă în putință să obțină 
un loc mai bun. Susținătorii lor 
însă (și prin aceștia înțelegem pe 
toți muncitorii textiliști) sînt mult 
mai... optimiști și afirmă „sus și 
tare" că echipa lor va cîștiga cam
pionatul. O fi simplu optimism? Nu! 
Este vorba, mai ales, de dragostea 
și încrederea de care se bucură re
prezentativa de handbal a oră
șelului. Și asta, nu datorită numai 
măiestriei sportivilor. Ion Zanck 
este cunoscut muncitorilor nu nu
mai ca jucător de handbal, ci și 
ca un harnic meșter țesător la fa
brica „Victoria". Carol Mantsch 
este astăzi meșter vopsitor. Cu 
cîțiva ani în urmă însă, el era e- 
lev la școala textilă dar de atunci 
încă el luptă pentru victoria colec
tivului. Ajutorii de meșteri Mircea 
Marcu, de la „Filatura Dacia" și 
Petre Kapp de Ja „Transilvania", 
ca și toți ceilalți jucători din e- 
chipă, sînt muncitori de nădejde, 
strîns legați de munca lor, de ora
șul lor, de echipa lor. Iotă izvorul 
încrederii și ai dragostei pe- care 
muncitorii textiliști o dăruiesc din 
belșug echipei lor, care-i repre
zintă în campionatul țării.

...ȘI DESPRE FĂURITORII EI

Tradiția sportivă există. Dar ea 
nu s-a creat în mod spontan, 

de la sine. Ca orice tradiție, ea a 
fost făurită de oameni inimoși, 
care au pus umărul ori de cîte ori 
a fost nevoie. O simplă trecere în 
revistă a succeselor cu care se 
mîndrește colectivul sportiv l-ar 
nedreptăți poate pe cei cere nu-și 
precupețesc strădaniile pentru în
florirea sportului în fabricile Cis- 
nădiei: pe Gustav Mesch, pe 
Severin Șerban, Petru Vintilă. 
Low Walter, I. Dumitriu, activiști. 

latează un amănunt deosebit de 
interesant în această privință: pe 
lîngă disciplinele sportive prevă
zute de regulamentul Spartachia
dei, tineretul din satele și orașele 
raionului Bicaz participă și la com
petiții de box, întrucît sportul cu 
mănuși se bucură de o largă 
popularitate în rîndurile sportivilor 
din acest raion , 

obștești ai colectivului, pe tov. Va- 
sile Dordea, președintele comitetu
lui de întreprindere sau pe tov. 
Ludovic Petriko, directorul între
prinderii „Dacia", care își găsește 
vreme nu numai să asiste la în
trecerile sportive, ci să și contri
buie la conducerea colectivului 
sportiv, ba chiar să și activeze în 
cadrul secției de popice. Iată oa
meni de numele cărora sînt strîns 
legate succesele. Dar, spuneam că 
i-am nedreptăți dacă am vorbi nu
mai de succese, pantru că am tre
ce cu prea multă ușurință peste 
toate greutățile care au stat în ca
lea înfăptuirii acestor succese. 
Chiar acum, de pildă, oamenii se 
zbat să recapete clubul, care a pri
mit o altă destinație, să obțină 
dreptul de a repara sala de sport, 
să-și completeze frumoasa dar... 
sărăcăcioasa magazie de echipament 
și materiale. Necesități sînt multe ; 
afleții. an nevoie de pistă, mulți 
muncitori și-au exprimat dorința 
să practice și alte sporturi, ca 
'boxul, luptele, halterele, mereu mai 
mulți sînt cel care îndrăgesc schiul 
și au nevoie de materialele respec
tive... Iar activiștii se străduiesc 
să îndreptățească încrederea mun
citorilor și ...muncesc.

DARURI PENTRU MAREA 
SĂRBĂTOARE...

A ceste cîteva însemnări au fost 
«•făcute în zilele cînd întreaga 

Cisnădie împletea și ea cunună de 
daruri Partidului, în preajma marii 
sărbători a celui de-al doilea Con
gres. Și în lupta pentru înfăptui
rea înainte de termen a sarcinilor 
Cincinalului, în sutele de mii de 
lei economisiți, în miile de metri 
de țesături date peste plan, spor
tivii au adăugat și ei miădițe mi
nunate, semn al dragostei și recu
noștinței lor față de Partid. Atleta 
Roth Marfa, schimbul meșterului 
Breit, un schior și alpinist de frun
te al colectivului, handbalistul 
Mircea Marcu sau trăgătorul G. 
Gîrstea, ca și mulți alți sportivi, 
au realizat mari depășiri de plan 
în aceste zile. Și la victoriile lor 
în producție se adaugă victoriile 
colectivului, care a organizat com
petiții sportive de baschet, volei, 
popice, tenis de masă, gimnasti
că și scrimă, care și-a depășit în 
proporții mari angajamentele la 
noi membri și la purtători de in
signă, la sportivi clasificați și la 
instruct ori-arbitri.

In prag de mare sărbătoare, la 
șfîrșit de an de muncă, sportivii, 
ca și toți ceilalți muncitori din 
Cisnădie, adaugă minunatelor lor 
realizări angajamentul de a face 
din noul an de muncă un an 
de noi succese, de noi victorii.

D. G1RLEȘTEANU
V. ARNAUTU

Ce părere aveți despre

proiectul noului

regulament G. M. A. ?

Răspund citiva activiști sportivi
din orașul București

Mihai Dumitriu, președintele co
mitetului raional C.F.S. „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej": „Am luat cunoștin
ță cu multă satisfacție de modifi
cările propuse în proiectul noului 
regulament al complexului sportiv 
G. M. A. Din acest proiect am aflat 
o serie de schimbări importante 
care, fără îndoială, vor duce în 
viitor la o îmbunătățire a activi
tății din cadrul complexului G.M.A. 
tn colectivele sportive de la sate 
și orașe. Aș dori să mă ocup mai 
întîi, de noua împărțire a catego
riilor de vîrstă. Dacă tn vechiul 
regulament erau prevăzute unele 
categorii care favorizau o parte 
dintre aspiranți sau defavorizau o 
altă categorie de aspiranți, acest 
lucru pare a fi complet înlăturat 
tn proiectul noului regulament. 
Astfel, la F. G. M. A. există acum 
două categorii și anume: categoria 
12-13 ani cu 5 norme obligatorii 
atît pentru băieți cît și pentru fete, 
și categoria 14-15 ani cu 6 norme 
obligatorii. De notat că noile nor
me sînt foarte atrăgătoare pentru 
copiii de aceste vîrste și, ca atare, 
putem fi siguri că în viitor vom 
înregistra o largă participare a ti
neretului ta F.G.M.A De asemenea, 
normele F. G.M.A. corespund tn în
tregime posibilităților aspiranților 
șl aspirantelor. Despre G.M.A. gra
dul I aș vrea să spun ceva mal 
mult. In primul rînd, împărțirea 

pe categorii de vîrste o pot numi, 
fără exagerare, excelentă. Astăzi, 
există, deci, categoria 16-18 ani, 
19-25 ani, 25-32 ani, 33-40 ani și 41 
ani în sus. Am reținut tn mod deose
bit la această categorie faptul că 
înotul se face pentru toate grupele 
de vîrste, în apă stătătoare pe lun
gimea de 75 m. și în apă curgătoare 
pe lungimea de 100 m. Acest lucru 
ușurează în mare măsură munca 
organizatorilor. De altfel, modifi
cări de acest fel am observat șl la 
alte norme, cum ar fi cursa cu ob
stacole, gimnastică, schi' etc. La 
G.M.A. gradul 1 femei cu 9 norme 
obligatorii am observat că se ține 
cont de asemenea de posibilitățile 
aspirantelor de diferite vîrste. Și, 
tn sfîrșit, despre G. M. A. gradul 
II, unde sînt 9 norme obligatorii, 
pot spune că toate aceste norme 
corespund pe deplin cerințelor 
noastre pentru aspiranții și aspi
rantele la G.M.A. gradul 11“

I. Răduț, activist al consiliului 
central al asociației Flamura roșie: 
„Sînt sigur că tn activitatea de vii
tor tn cadrul complexului G.M.A., 
va fi înlăturat definitiv formatis- 
mul tn trecerea normelor. De ase
menea, consider că renunțarea ta 
cele două calificative „excelent" șl 
„reușit", va duce implicit la înlă
turarea abaterilor de orice fel șl ta 
cucerirea Insignei G. M. A. de toate 
gradele, cu adevărat tn limitele 
normelor prevăzute de regula
ment".

Grațiela Nazare, responsabila 
sectorului organizatoric în consiliul 
sportiv regional Flamura roșie-Bu- 
curești: „Din punct de vedere orga
nizatoric șl propagandistic, noul 
proiect al regulamentului G. M. A. 
vine atît tn ajutorul colectivelor 
sportive da la orașe, cît și tn spe
cial a acelora de la sate, tn vederea 
dezvoltării activității din cadrul 
complexului G.M.A. și a trecerii 
normelor în cele mai bune condi- 
țiuni. Vechiul regulament nu pre
vedea reconfirmarea calității de 
purtător al insignei G.M.A. Noul 
proiect al regulamentului G.M.A. 
prevede reconfirmarea purtătorilor 
insignei G.M.A. din doi în doi ani, 
de la obținerea acesteia, fapt care 
va contribui la angrenarea conți 
nuă a purtătorilor de insigră 
G.M.A. tntr-o activitate sportiă 
multilaterală,.



Acu®, bătrâului Wernrth îi place handbalul!
Dincolo de podul ce . trece peste 

apele tulburi ale Tîrnavei, spre 
deal, căsuțele păstrează același ex
terior simetric. îmbrăcate în culori 
plăcute, de la verdele timpului pînă 
la albastrul senin, ele slnt nease
muit de frumoase. Iar tn faptul 
serii, cînd liniștea pune aici de
plină stăpinire, luminițele se aprind 
după aceeași orînduială, sclipind 
vesele, întocmai licuricilor...

De aceea nu ne-a mirat că oa
menii de prin aceste margini ale 
Sighișoarei slnt, cu toții, la fel de 
așezați, veseli și primitori, harnici 
și neîntrecuți meșteșugari. L-am 
cunoscut pe unul din ei, pe bătrt- 
nul Wonerth. In căsuța lui, ascun
să sub deal, pregătirile de plecare 
încep odată cu zorii dimineții. Sem
nalul îl dă însuși bătrînul Wonerth, 
care, tn ciuda celor peste 70 de ani, 
nu se îndură încă să părăsească 
munca. Și freamătul acesta nu con
tenește ptnă ce tatăl trece dincolo 
de colțul străzii împreună cu fiicele 
sale, lise și Rieke. Căci vesel și 
strașnic la snoave este băirtnul... 
Dar iată (esătoria „23 August", 
albă, cu forma-i dreptunghiulară, 
ciudată, parcă, tn vălmășagul de 
turnuri. Lumina se revarsă încă 
prin ferestrele imense șl, odată cu 
ea, răzbate și zgomotul neobosit al 
războaielor. Lucrează intens fetele 
din schimbul de noapte...

La poartă, tatăl rămîne. Scutură 
grijuliu registrele și foile de pon- 
taj, își potrivește ceasul. Nu uită 
însă să-și sărute fiicele șl să le a- 
dreseze o vorbă:

— Vedeți, faceți treabă bună fe
telor! lise și Ricke zîmbesc înțele
gătoare și dispar în grabă. lise spre 
secția de urzit, iar Ricke la servi
ciul de muncă și salarii al țesăto- 
rlei.

— Să nu înttrziî. Te aștept la Ie
șire să mergem la clubul colecti
vului! — nu uită să-l amintească 
lise, surorii ei mai mart.

asta s-a intimplat cu ani
TN URMA...

...Multe planuri și-a făcut bătrî
nul Wonerth în privința fetetor sale. 
A gîndit în fel și chip. Ce va de
veni lise, care era harnică șl ascul
tătoare? Ce va reuși să scoată din- 
tr-un „băiețoi" cum era Ricke?... 
Grete era încă mică, așa că nu-i 
dădea griji. A tuptat însă, cu „ar
me" pe care numai părinții le cu
nosc, să o înduplece pe Ricke să 
părăsească sportul, handbalul aces
ta buclucaș, care e făcut numai 
pentru băieți. Dar n-a fost chip! 
Ba. mai mult, pînă în cele din ur
mă a lăsat-o și pe lise să facă parte 
din echipa în care juca Ricke.

Dar nu și-a închipuit nicidecum 
că despre fetele sale se va vorbi 
în întreg orașul...

Nu poate uita nici acum ziua în 
care toate trei (căci mai apoi și 
Grete a fost atrasă în echipa de 
handbal) au intrat vesele, i-au să
rit de git și i-au spus îmbujorate 
de fericire:

— Tată, echipa noastră a promo
vat în categoria A!

— In „A"? a întrebat nedumerit 
bătrtnui.

— Da, și o să jucăm cu echipe 
din toată țara, la București, la.Tg. 
Mureș, la Orașul Stalin... a căutat 
să-i explice lise, tn calitate de că
pitan al echipei!

■ La secția de lăcătușerie a fa
bricii de zahăr din Roman, pla- 
nul de producție este depășit zil
nic cu 40 —45 la sută. Muncitorii 
de la fabrica de zahăr închină a- 
ceste realizări celui de al II-lea 
Congres al Partidului. Printre cei 
care au adus o contribuție pre
țioasă la aceste depășiri de nor
mă se numără și sportivii : L. 
Brejan, S. Bodnăraș, A. Percă 
și I. Francisc.

A. Moscovici 
corespondent

■ De-a lungul a patru săptămîni 
s-au desfășurat la Brăila, în cin
stea celui de al II-lea Congres 
al Partidului, competiții de șah, 
tenis de masă și fotbal.

La aceste întreceri, care s-au 
bucurat de un frumos succes, au 
luat parte peste 200 de sportivi, 
aparținînd colectivelor: Metalul 
Industria Sîrmei, Știința Invăță- 
mînt și Flamura roșie Victoria.

Cupa pusă în joc a fost cîțti- 
R tă de sportivii de la colectivul 
Șt'nța Invățămînt. care au tota

Și tot neînțeleasă a rămas pentru 
bătrînul Wonerth vestea pe care 
i-au adus-o fetele.

La fabrică, l-au întîlnit ceilalți 
muncitori. L-au primit bucuroși și 
i-au strîns cu căldură mtna:

— Bravo „moș Wonerth", al trei 
fete una și una. Ele au marcat la 
Mediaș cele mai multe goluri! L-au 
oprit prietenii prin centrul orașului, 
s-au bucurat' și ei de succesul hand
balistelor sighișorene șl l-au feti- 

-citat că a dat echipei orașului cele 
mai bune jucătoare. Și așa, zi de 
zi, vestea s-a răspîndit în oraș. 
Căci, la Sighișoara, handbalul e 
sportul cel mai popular.

...A MAI TRECUT UN TIMP

A urcat tntr-o zi bătrînul Wo
nerth scările ce duc tn secția lai 
lise. A rămas nehotărît, în mijlocul 
războaielor, căutînd cu privirea băs- 
măluța albă a fiicei sale. Îndem
nat de zgomotul mașinilor, a por
nit spre locul unde muncea fiica 
sa. „Cit de ușor lucrează! Șl cit e 
de îndemînatecă!" A ridicat privi
rea spre stegulețul roșu așezat a- 
lături de numele ei: lise Wonerth, 
fruntașă în producție! Alături, scris 
cu cretă albă: ,,20.000 de metri de 
urzeală în loc de 13.800 metri a lu
crat azi — în cinstea Congresului 
— handbalista lise Wonerth". L-au 
mîngîiat cuvintele scrise cam tn 
grabă. A îmbrățișat-o cu privirea 
pe fiica sa, care nu mai prididea 
cu orînduitul firelor. In graba ei 
nici nu-l observase pe bătrînul Wo
nerth care nu-și lua privirea de la 
mlinile harnice ale „urzitoarei lise 
Wonerth", fiica sa!

— Ce s-a intimplat tată? — l-a 
tntîmpinat lise.

— Nimic, voiam să-ți spun că 
te-a căutat un tovarăș Rar t man. 
Spune că după-amiază ta club să 
veniți și cu Grete...

IAR AZI...

După scurta consfătuire de ta clu
bul colectivului sportiv Flamura 
roșie-Sighișoara, fetele au plecat la 
antrenament. De obicei, antrenorul 
pune un accent deosebit pe pregă
tirea fizică. Dar iată că s-a termi
nat programul și fetele au încins 
jocul la două porți. In echipa înilia, 
alături de surorile Wonerth, toate 
trei înaintașe, lise inter stingă, 
Grete inter dreapta, Ricke extrem 
stingă, au trecut Eda Fabrițius, 
Vilma Senyesi și altele. Restul au 
format o altă echipă și jocul a 
început.

Bune jucătoare „Wonerthele"! Go
lurile au pornit unul după altut. 
Cele trei surori se împacă de mi
nune și toate acțiunile lor se sfîr- 
șesc cu șuturi puternice pe poartă, 
Iar unele se opresc chiar în plasă. 
Dar iată-l pe bătrînul Wonerth. A 
intrat neobservat pe portița stadio
nului șl s-a strecurat într-un colț 
retras. Care-i Grete? Vnde-i lise? 
Dar iat-o pe Ricke. Vai, ce înalță! 
Poate singura dată cînd băirtnul 
tată se miră că fiica lui, Ricke, e 
atît de vînjoasă. I-a plăcut jocul; 
de altfel el mai văzuse asemenea 
„sport", însă niciodată nu i-a plă
cut atît de mult. loacă doar fetele 
Iul. „Ehei, dar ăsta-i doar antre
nament. Să știi că n-am să lipsesc 
de la nici o intîlnire a fetelor". Și 
a promis că are s-o ia și ne bă-, 
trînica lui. Să vadă ce mîndrefe 
de fete a crescut!

PETRE MIHAI

lizat cel mai mare număr de 
puncte.

.V. Costin 
corespondent

■ Oamenii muncii care vin la o- 
dihnă în localitatea Sinaia au 
posibilitatea să practice diferite 
discipline sportive. Aceasta se da- 
torește inițiativei luate de corni-* 
tetul C. F. S. Sinaia și secția 
C.F.S. a C.C.S. Astfel, amatorii 
de șah și tenis de masă au la 

dispoziție condiții din cele mai bune 
pentru a practica aceste sporturi. 
De altfel, zilele tirecute au șl 
avut loc întreceri la tenis de ma
să, în care s-au remarcat S. Ni- 
colae (Hațeg) și I. Schwartz 
(Craiova), oameni ai muncii ve- 
niți la odihnă. De asemenea, pa’ 
tinatorii vor avea în curînd la 
dispoziție un patinoar, care se

CoiBitifiîștii sini in frunte
Mare bucurie, dar și firească e- 

molie a încercat în ziua aceea bă-' 
trînul muncitor Carol Nicoda 1 
După vreme îndelungată, se în
torcea pe locul unde muncise mai 
bine de 30 de ani, printre tovarășii 
săi de la „Matyas Rakosi". De 
fapt, Carol Nicoda mai trecuse în 
dese rlnduri pe aci, de cînd se 
transferase, odată cu producția de 
pompe duplex, la uzinele „Vasile 
Roaită". Venea mereu printre ve
chii săi tovarăși, pentru a discuta 
împreună probleme legate de pro
cesul de producție, pentru a găsi 
alături de ei rezolvarea gîndurilor 
care îl frămîntau. Și iată-l pe Ca
rol Nicoda din nou la uzină 1 Dar, 
de data aceasta, nu venise să ste>a 
la sfat cu tovarășii săi denum
ea. Venise să participe la uit eve
niment deosebit. Căci era un eve
niment cu totul și cu totul ieșit 
din comun să asiste la ședința în 
care fiul său. Cornel Nicoda,'unul 
dintre muncitorii fruntași ai uzi
nei, avea să fie primit candidat de 
partid 1

Gheorghe Stoian

Muncitorii din uzină spun că nu 
l-au văzut nicicînd atît de turbu
rat. Bătrînul, mult mai tăcut ca 
de obicei, s-a așezat într-un colț 
și a ascultat cu luare aminte tot 
ce s-a spus despre băiatul său. 
S-au înșirat acolo în sală multe 
fapte vrednice de laudă. Muncitori 
mai tineri și mai bătrîni s-au ri
dicat și au vorbit despre Cornel 
Nicoda, spunînd că e un tînăr cu 
care muncitorii au de ce să se mîn- 
drească. Carol Nicoda a simțit a- 
tunci cum i se umple inima de o 
imensă bucurie. O bucurie caldă, 
copleșitoare. Se spuneau lucruri mi
nunate despre băiatul lui, despre 
tînărul ajustor mecanic de la sec
ția montaj, care lucrează de pe 
acum în contul anului 1958. Desi
gur, nu s-au rostit numai cuvinte 
trandafirii. Tovarășii de muncă nu 
i-au cruțat lipsurile. „Foarte bine, 
gîndeia în acele clipe bătrînul, nu 
trebuie să se înfumureze, să-și în
chipuie că nimeni nu mai e ca el". 
La sfîrșit, cînd, prin votul tovară
șilor din sală. Cornel a fost pri
mit în rîndurile candidaților de 
partid, bătrînul Carol Nicoda, 
membru de partid și el, s-a ridicat 
de la locul său. In ochi îi apăru
seră lacrimi. Erau lacrimi de bucu
rie. Și-a îmbrățișat fiul cu toată 
dragostea sa de părinte, cu o du
ioșie simplă și firească.

— Ai grijă, Cornele, de acum 
înainte. Să dovedești prin faptele 
tale că ești demn de încrederea 
partidului I.

află în curs de amenajare.
N. Sbuchea 
corespondent

■ Din inițiativa consiliului regio
nal .Știința București, au fost or
ganizate o serie de întreceri la 
diferite discipline sportive, la ca
re au luat parte numeroși stu- 
denți și studente. La atletism, 
după 6 meciuri, conduce Institutul 
Politehnic cu 12 puncte. La fotbal, 
în clasamentul celor două serii, 
conduce Institutul Agronomic (în 
seria I) și Institutul de Construc
ții (seria II). La volei, băieți, se
ria I, conduce I.S.E.P., iar în 
seria II Institutul Politehnic. La 
volei, fete, pe primul loc în seria 
I se află Institutul de Mine, iar 
în seria II, I.S.E.P.

La baschet, băieți, pe primul 
loc, în seria I, se află Institutul

Seara, acasă, discutînd pe înde-' 
lete, bătrînul membru de partid i-a 
vorbit tînărului candidat de partid 
despre îndatoririle sale noi, des
pre ceea ce așteaptă tovarășii de 
ta el.

Și nu uita, băiatul meu. Nici.-' 
odată să nu-țl faci părintele de 
rușine. Să muncești cu sîrg, ci 
azi uzfna-1 a noastră, iar munca 
ta e cinstită cutn se cuvine...

Cornel Nicoda n-a uitat de sfa
tul bătrînului. Incordîndu-și pute-1 
rile, a muncit mereu mai ibine, mal 
cu spor. In calitate de responsa-' 
bil al brigăzii 19 de tineret de la 
secția montaj, el a organizat în 
așa fel munca tovarășilor săi, in
cit aceștia să aibă posibilitatea de 
a da mereu mai multe produse și 
de mai bună calitate. Cu o vie în
suflețire au întîmpinat tinerii din 
brigadă anunțarea celui de al 
II-lea Congres al Partidului. La 
mitingul care a avut loc cu acest 
prilej, Cornel Nicoda s-a angajat 
în numele brigăzii, să îndeplinească 
planul pe lunile noiembrie-decem-

Cornel Nicoda

brie pînă la 26 decembrie și să 
realizeze importante economii la 
materiale neferoase. Au urmat zile 
de muncă avîntată, zile de aprigă 
bătălie cu normele. Candidatul de 
partid Cornel Nicoda se găsea me
reu în mijlocul tovarășilor săi, stră- 
duindu-se să fie un exemplu prin 
munca sa conștiincioasă. Și iată 
că angajamentele au început să 
prindă viață : brigada lui a cuce
rit titlul de brigadă fruntașă, s-au 
realizat economii de aramă, ala
mă și plumb, iar Cornel Nicoda, 
responsabilul brigăzii, depășindu-și 
norma de producție cu 165 la sută, 
a izbutit împreună cu tinerii săi 
tovarăși, să îndeplinească planul 
pe lunile noiembrie-decembrie în 
ziua de 7 decembrie, în loc de 26 
decembrie cum fusese fixat inițial 1

Vrednicul ajustor mecanic Cornel 
Nicoda este un bun sportiv. A în
drăgit de mic fotbalul și îl practică 
și acum cu tinerească însuflețire. 
Dar. de la o vreme, pare-se că pre
ferințele sale sportive s-au îndrep
tat spre volei. Ca jucător al echi
pei de voie; Metalul „Matyas Rako
si’’ Cornel Nicoda și-a adus din 
plin contribuția la cîștigaroa cam
pionatului raional. Din anul 1952 
este purtător al insignei G.M.A. 
gradul I, iar în primăvară se va 
strădui să obțină și gradul II. Cu 
energia de care dă mereu dovadă, 
cu tenacitatea pe care o arată, zi 
de zi. în bătălia cu normele. Cor
nel Nicoda este sigur că va reuși

Petrol și Gaze, iar în seria II 
Institutul ,.Maxim Gorki". La fete, 
conduce Universitatea ,,C. I. Par- 
hon".

La tenis de masă, băieți, seria 
I, Ministerul Invățămîntului, iar 
în seria II, Institutul Agronomic. 
La fete (seria 1), Ministerul în
vățământului, iar în seria II, Insti
tutul Agronomic.

O. Grumezea 
corespondent

■ 150 de sportivi, de la Școala 
medie de băieți și colectivul Fla
mura roșie din Sighișoara, au ob
ținut recent insigna G.M.A.

Printre noii purtători de insig
nă se află și Mathias Albert și 
Markel Albert, fruntași în întrece
rea socialistă.

Ioan Turjan 
corespondent

■ Printre muncitorii de la uzina 
Oțelul Roșu, care au realizat în
semnate depășiri de normă în 
cinstea Congresului Partidului, se 
numără și laminatorii: loan Csolt- 
ko, șahist, și Petru Stîngaciu, 
boxer.

Romulus și Zeno Radu 
corespondenți 

să-și împlinească șl această năzua 
ință.

Zilele care au mal rămas pînă' 
Ia începerea Congresului stnt folo-i 
site de candidatul de partid Comei 
Nicoda și de tovarășii săi din brL* 
gada 19 de tineret de la secția 
montaj pentru a obține noi suc-* 
cese, pentru a dărui partidului drag 
prinos de recunoștință. Răsună, în 
aceste zile, zvon de muncă harnică 
la secția montaj, iar printre cei care 
muncesc -aci, în fruntea lor chiar, 
se află tînărul candidat ide partid 
Cornel Nicoda care, așa cum a 
promis, nu-și face niciodată de rUJ 
șine părintele, bătrînul și vrednl-* 
cui muncitor Carol Nicoda !

★
Nu departe de uzinele „Matyas 

Rakosi“ se află clădirea fabricii de 
pielărie și încălțăminte „Nicolae 
Bălcescu". L-am aflat aci pe mais- 
trul prim Gheorghe Stoian de ta 
sectorul încălțăminte. Ceea ce ne-a 
izbit din prima clipă a fost sen-* 
sibila sa asemănare cu Cornel Ni-* 
coda. Nu era vorba de o asemă-' 
nare fizică, ci de o surprizătoare 
asemănare în hărnicie, în gusturi 
și năzuînți. Intr-adevăr, ca și Cor-' 
nel Nicoda, maistrul prim Gheor
ghe Stoian își îndeplinește mun
ca sa cu dragoste, cu înflăcărare 
comunistă. Muncitorii mai vîrstnici 
îl privesc cu respect pe acest ti-' 
năr înalt și chipeș. Au învățat să-i 
prețuiască munca încă de acum 
cîțiva ani. Și nu-i de fel de mi-' 
rare că Gheorghe Stoian a urcat 
neîncetat în muncă: & fost, pe 
rînd, brigadier, controlor interfazic, 
ajutor de maistru, iar din vara a- 
cestui an este maistru prim. L-au 
condus. pe acest drum priceperea 
sa, seriozitatea cu care și-a îndepli
nit de fiecare dată sarcinile

Pentru Gheorghe Stoian, ziua în 
care a fost primit candidat de 
partid va rămîne de neuitat. La 
fel ca și ziua aceea de iarnă blîn-* 
dă, cu soare nefiresc de călduros, 
cînd a fost confirmat membru de 
partid, în adunarea organizației de 
bază P.M.R. Gheorghe Stoian și-a 
luat atunci angajamentul să mun
cească și mai bine, să întîmpfne 
prin noi și însemnate realizări cel 
de al II-lea Congres al Partidu
lui. Și angajamentele sale, la fel 
ca și cele ale lui Cornel Nicoda, 
se traduc în fapte zi de zi. In cins-' 
tea Congresului, maistrul prim 
Gheorghe Stoian a obținut pînă 
acum frumoase succese în organi
zarea producției tuturor secțiilor și 
pe linia îndeplinirii planului pe a’ 
cest an pînă în ziua deschiderii 
Congresului.

Ca și Cornel Nicoda, maistrul 
prim a îndrăgit de mic copil fotba-* 
Iul, iar acum practică cu plăcere, 
în orele libere, voleiul. Echipa de 
volei a colectivului sportiv de la 
fabrica „N. Bălcescu" nu este atît 
de bună ca aceea a colectivului de 
la uzina alăturată, dar jucătorii 
participă cu aceeași însuflețire la 
antrenamente și competiții. Gheow 
ghe Stoian este un bun sportiv. 
Cu cîțiva ani în urmă, pe vremea 
cînd își făcea stagiul militar, a 
concurat la campionatele militare 
de atletism și a scos bune rezul-* 
tate. Astfel, el a alergat 100 
tri plat în timpul de 11 sec. 9, cla-* 
sîndu-se pe locul al doilea, și a 
făcut parte din ștafeta de 4X100 
metri, care s-a clasat pe locul al 
treilea. Acum, absorbit de proble-1 
mele de producție, ca și de sarcina 
sa de propagandist în învățăinîn- 
tul de partid, tînărul maistru prim 
Gheorghe Stoian își consacră mai 
puțin timp sportului. „Dar nu-i ni
mic, ne spune el zîmbind, cu o mai 
bună organizare a timpului liber, 
am sa izbutesc să mă ocup mai 
mult și de sport. La primăvară, de 
îndată ce vremea va permite, mă 
voi ocupa de formarea unei echipe 
puternice de volei în întreprinde* 
rea noastră. Nu-i firesc să rămî- 
nem în urmă nici măcar în acest 
domeniu".

★
Cornel Nicoda și Gheorghe Sto-' 

ian... Două nume de vrednici mun-* 
citori, doi dintre numeroșii oameni 
ai muncii din țara noastră care în-’ 
tîmpină cel de al Il-leia Congres al 
Partidului cu noi și minunate suc
cese. Cu adevărat — comuniștii 
sînt în frunte I



Campioana țării pe anul 1955 la rugbi: Locomotiva Srivita Roșie 0 problemă actuală:
„Despre orientarea alergătorilor în atletism”

Numai la sfîrș'.tul celor nouă 
Juni de întreceri dîrze, și mai 
precis în penultima etapă a cam
pionatului categoriei A la rugbi, 
a putut fi cunoscută echipa cam
pioană a R.P.R- pe anul 1955-

Dacă privim desfășurarea acestui 
campionat în lumina rezultatelor 
putem afirma, fără să greșim, că 
lupta pentru primul loc a fost deo
sebit de interesantă și foarte echili
brată ,iar fruntașa clasamentului 
s-a schimbat aproape la fiecare 
etapă.

Au învins în cele din urmă ju
cătorii echipei Locomotiva Gri-
vi{a Roșie, care a cucerit astfel, 
pentru a doua oară în șase ani,
titlul de campioană a R. P. Ro- 
mîne. Această formație a mai 
cîștigat titlul de campioană
R.P.R. în anul 1950. In acest răs
timp „ciincisprezecelea" feroviar a 
fost însă nelipsit din rîndul e- 
chipelor fruntașe, fiind de eîteva 
ori finalist în Cupa R-P.R. (edi
țiile 1950, 1953, 1955) și ocupînd 
locurile 2—3 în clasamentele 
campionatelor categoriei A. lată 
deci că titlul cîștigat de fero
viarii bucureștenî este pe deplin 
meritat și el vine să răsplătească 
cu prisosnță munca perseverentă 
și conștiincioasă pe care au de
pus-o mai ales în a doua parte 
a campionatului.

Gh. Pîrcălăbescu, V. Moraru, 
Constantin Cocor, N. Soculescu 
sînt eîteva nume din formația 
feroviarilor, binecunoscute ama
torilor de rugbi din țara noastră. 
Și, de multe ori, cînd reprezenta
tiva țării noastre a susținut dife
rite întîlniri internaționale, acești 
jucători s-au remarcat prin cali
tatea jocului prestat, prin dîrze- 
nia cu care au apărat culorile 
patriei.

Alături de ei, ceilalți rugbiști 
din formația feroviarilor au lup
tat în egală măsură pentru rea- 
Uzarea frumoasei performanțe de 
■ cîștiga acest campionat.

Și acum iată eîteva amănunte 
despre jocul și formația Locomo
tivei Grivița Roșie:

Din cele 18 meciuri jucate, fe
roviarii au cîștigat 15, au termi
nat două la egalitate (în turul 
«anpionatuhii cu Djnamo Bucu

Consfătuirea antrenorilor de lupte
La începutul săptămînii trecute 

*— din inițiativa și în organizarea 
secției C.F.S. a C.C.S. — a avut 
loc o consfătuire a antrenorilor de 
lupte din țară. Au participat a- 
proape 40 antrenori reprezentînd 
marea majoritate a colectivelor 
sportive sindicale, precum și an
trenorii de la colectivele Dinamo 
și Voința. Din păcate au lipsit unii 

\ - antrenori care ar fi putut aduce prin 
experiența lor o prețioasă contri
buție la reușita conferinței. Printre 
aceștia se numără I. Toezser care a 
funcționat și ca antrenor pe lîngă 
lotul R.P.R. I. Toezser ca și cei
lalți absenți, au considerat, proba
bil, că nu merită să se deplaseze 
și că nu mai au ce învăța.

-j> Au fost prezentate rapoarte de 
rij?. Abrudan (Met. B. Mare), I. Pan- 

tici (Loc. Oradea) și H. Grossman 
’(FI. r. Arad). Primul raport a fost 
inai complet, dar în general ra- 

rești 0—0 și C.C.A. 3—3) și au 
pierdut tot în tur un singur meci 
cu 3—0 în fața echipei Construc
torul T.S.P. București, De aici 
tragem concluzia că Locomotiva 
Grivița Roșie și-a îmbunătățit 
simțitor jocul în a doua parte a 
campionatului, fapt care i-a per
mis să cîștige toate întîlnirile 
din retur. -

Feroviarii au marcat în de
cursul celor 18 meciuri 307 punc
te. Ceea ce reprezintă un ridicat 
coeficient de eficac'tate. Apăra
rea de asemenea bună a făcut ca 
această echipă să primească cele 
mai puține puncte: 39.

Pregătirea fizică, tehnică și 
tactică a fost asigurată de cunos
cutul jucător și antrenor Gh. Pîr
călăbescu.

In decursul campionatului fe
roviarii au folosit următorul lot 
de jucători: Gh. Pîrcălăbescu, Gh. 
Șerbcn, N. Soculescu, 1. Cotter, 
C. Cocor, V. Mladin, D. Stoenes- 
cu, V. Moraru. M. Ciobanu, T. 
Picu, D- Beju, V. Nadoienco, Gh. 
Comșa, M. Dumitrescu, T. Nasta, 
A. Caligari, A. Tănăsescu, T- 
Moarcăș, D. Manoileanu, C. Ena- 
che, M. Ghica, St. Nanul.

Menționăm că — cu excepția 
„veteranilor" Pîrcălăbescu, Co
cor, Soculescu și Manoileanu—res
tul jucătorilor sînt tineri. Aceștia 
s-au făcut remarcați datorită ca
lităților cu care sînt dotați, dove
dind reale posibilități de progres.

Succesul feroviarilor se dato- 
rește în mare măsură și faptului 
că o serie de jucători au făcut 
parte de nenumărate ori din lo
tul reprezentativ (Pîrcălăbescu, 
Moraru, Cotter, Cocor, Picu, Mla
din, Soculescu, Ciobanu), fapt 
care le-a dat posibilitatea să-și 
însușească o -serie de cunoștințe 
tehnice și tactice pe care apoi 
le-au împărtășit coechi pierilor lor.

In încheiere trebuie să adău
găm că Ia succesul repurtat de 
feroviarii bucureștenî a contri
buit în cea mai mare măsură e- 
fortul depus atît de antrenor cît și 
de jucători. Acest succes trebuie să 
constituie pentru rugbiștii Locomo
tivei Grivița Roșie un imbold pen
tru viitoarea lor activitate.

ION OPRESCU

poartele au fost slabe, s-a pus ac
centul pe partea competițională, ne- 
glijîndu-se problemele de planificare, 
metodele de antrenament cu înce
pătorii, metodele de învățare a pro
cedeelor tehnice. Discuțiile care au 
urmat au* reușit să completeze în- 
tr-o oarecare măsură lipsurile.
, In cgdpul conferinței au fost ex

puse eîteva referate privind: ba
zele organizării și planificării an
trenamentelor, metodica întocmirii 
lecțiilor, etc.

In concluzie s-a accentuat asu
pra lipsurilor din rapoartele gru
pelor de antrenori pe marginea 
meciului cu Finlanda și asupra sar
cinilor care revin acestora. Astfel, 
antrenorii vor trebui să se preocu
pe de lărgirea secțiilor de lupte 
prin atragerea de noi elemente, res
pectarea documentelor de planifi
care, creșterea exigenței în an
trenamente și în educarea sporti
vilor, pregătirea luptătorilor din 
lotul R.P.R. la un înalt nivel si 
întocmirea unei terminologii speci
fice.

Locomotiva Grivifa Roșie cam
pioana R. P. R- pe anul 1955. 
De la stingă la dreapta: (rindul 
de sus) Gh. Pîrcălăbescu (an
trenor), Gh. Șerban, N. Socu
lescu, 1. Cotter, V. Mladin, C. 
Cocor, D. Stoenescu, (rîndul din 
mijloc): V. Moraru, M. Cioba
nu, Tr. Picu, D. Beju, Gh. Com
șa, M. Dumitrescu, Al. Tănăses
cu, (rîndul de jos): A. Caligari, 
T. Nasta, T. Moarcăș, D. Ma
noileanu, C. Enache, M. Ghica 
și St. Nanul.

Jocurile de voleâ 
din Capitală

Sîmbătă și duminică s-au desfă
șurat în saia Locomotiva Giulești 
din Capitală întrecerile de volei or
ganizate de asociația Progresul în 
cinstea celui de al Il-lea Congres 
al P.M.R. și a zilei de 30 Decem
brie.

In această etapă, penultima din 
cadrul competiției, s-au întîlnit în
tre ele echipe de categoria A, ofe
rind numeroșilor spectatori jocuri 
foarte frumoase. Partida dintre 
echipele masculine Dinamo I și 
Progresul I.T.B. s-a încheiat, după 
cinci seturi viu disputate, cu vic
toria dinamoviștilor, care, acțio- 
nînd mai calm, au depășit elemen
tele tinere care au alcătuit forma
ția adversă. Intîlnirea dintre echi
pele feminine Progresul și Con
structorul s-a încheiat cu victoria 
primei formații. De remarcat că ju
cătoarele de la Constructorul au 
condus în setul decisiv cu 14-11, 
dar de aci au comis multe greșeli, 
în special în atac, și au permis 
echipei Progresul să refacă și să 
cîștige.

Iată rezultatele complete înregis
trate în aceste două zile: MASCU
LIN: Minerul-Voința 3-2, Știința- 
Progresul C.S.P. 3-2, Dinamo I- 
Progresul I.T.B. 3-2; FEMININ: 
Voința-Locomotiva Gara de Nord 
3-2; Locomotiva-Flacăra 3-0; Pro- 
gresul-Constructorul 3-2.

In clasamentul echipelor mascu
line primul loc este deținut de Di
namo, cu 12 puncte, urmată de 
Progresul I.T.B. cu 8 puncte și Mi
nerul cu 8 puncte. La fete, pe pri
mul loc se află Progresul cu 10 
puncte, urmată de Locomotiva cu 
8 puncte și Constructorul cu 6 
puncte (cu un meci mai puțin).

Vasile Dumitru 
corespondent

Atletismul din țara noastră a 
înregistrat în ultimii ani un pro
gres însemnat. Acest fapt este do
vedit pe deplin și prin rezultate
le obținute de echipele reprezen
tative ale R. P. Romîne care au 
întrecut echipele naționale ale 
Belgiei, Olandei, Elveției, Norve
giei și Franței, țări cu o mai ve
che tradiție atletică decît a noas
tră. Cercetînd rezultatele acestor 
întîlniri, desprindem însă conclu
zia că alergătorii noștri de 400, 
800, 1.500, 5.000 metri au avut — 
în general — o comportare mai 
slabă decît a celorlalți atleți, ob- 
ținîrid numai două victorii din 20 
posibile. Aceasta înseamnă, în pro
cente, 10 la sută. Ei s-au clasat 
de șase ori pe locul II (33 la 
sută). La proba de 4x400 echipa 
noastră a fost învinsă în tcate 
meciurile.

Probabil și pentru soluționarea 
acestei probleme s-a discutat foar
te serios în ultimul timp propu
nerea Ca pentru anul 195S, ștafeta 
de 4x400 să fie alcătuită din cei 
mai în formă atleți la ora~ res
pectivă, selecționați din următorul 
lot: Hie Savel, Traian Sudrigean, 
Lothar Marks, llarie Măgdaș, Ion 
Wiesenmayer și Alexandru Stoe
nescu. După cum se poate vedea, 
numai doi dintre ei pot fi consi
derați „patrusutiști" consacrați, iar 
ceilalți patru sînt „patrusutiști" ...în 
formare, prin trecerea lor de la 
100 și 200 metri la această pro
bă. Putem constata însă din alcă
tuirea acestui lot, că nu a fost 
luat în discuție al treilea patru- 
sutist al anului 1955 și anume 
Ștefan Mihaly, care este, în ace
lași timp, și recordmanul țării pe 
800 metri.

Care este baza acestei propu
neri ? Această bază, pe care o nu
mesc teoretică, trebuie căutată în 
articolele: „Despre orientarea a- 
lergătorilor în atletism" semnat de 
Dr. Miron Georgescu și apărut în 
„Sportul popular" încă în anul 1952. 
In acest articol autorul a sfătuit o 
serie de alergători (V Pop, F. 
Moscovici, D. Tîlmaciu, etc.) să 
treacă la probe mai lungi decît 
cele în oare erau specialiști, pen
tru motivul că din cauza vîrstei 
ei și-au pierdut din viteza carac
teristică probei lor. Cu aproxima
ție același lucru îl susține și Tu
dor Vornicu în articolul intitulat: 
„800 metri — sprint prelungit" 
apărut anul acesta în „Sportul popu
lar". Articolele de mai sus au stîr- 
nit multe discuții, iar principiile 
arătate au fost considerate juste. 
Mai mult chiar, unii atleți le-au 
și pus în aplicare, iar acum ace
lași lucru se va face și cu sprin
terii noștri, considerîndu-se că jus
tețea acestor principii a fost do
vedită din plin prin exemplele 
unor atleți din țară și din străi
nătate.

După părerea mea, acest prin
cipiu nu corespunde însă decît 
parțial realității și dirijarea me
canică a alergătorilor de la probe 
mai scurte la probe mai lungi este 
greșită. Pot fi date numeroase e- 
xemple de atleți care au venit de 
„sus în jos", adică de la probe 
mai lungi la probe mai scurte. In 
al doilea rînd, consider încă insu
ficiente exemplele atleților care au 
trecut de la probe mai scurte la

Activitatea la hochei și patiwaj
In această iarnă, secția sport • 

-C.C-.S. organizează o serie de ac
țiuni menite să contribuie la pro
gresul hocheiului pe gheață și al 
patinajului nostru. Este vorba de 
eîteva acțiuni îndreptate în special 
sore ridicarea elementelor tinere, 
domeniu în care — în aceste două 
discipline sportive — stăm, în ge
neral, mai slab decît în alte ra
muri. Lipsa de gheață, dar mai ales 
lipsa de preocupare din ultimii ani 
au făcut ca în hochei și patinaj ca- 

' drele noi să se ridice mai greu. 
Pentru acest ani, secția sport diin 
C.C.S, a trecut la o acțiune con
cretă.

Astfel, la București, Orașul Sta
lin, Miercurea Ciuc și Cluj, vor 
funcționa 4 centre de patinaj ar
tistic pentru copii care vor activa 
sub conducerea unor antrenori pri- 
cepuți. Centrele au fost dotate 
cu materialele și echipamentul 
necesar. Aici vor fi instruHi 
eonii. între 7 șt 14 ani. Prin 
griia secției sport a C.C.S., TuȘj 
nadul va deveni în această iarnă 
un important centru pentru spor
turile de iarnă. Aici va funcționa 
o tabără de pregătire pentru pati
natorii fruntași din asociațiile spor
tive sindicale, care se pregătesc 
pentru campionatele R.P.R. De la 
1 Ianuarie se va organiza, tot la 

altele mai lungi. Voi indica acum 
numele acelor atleți care vin de 
„sus în jos": Istvan Rozsavolgyi, 
corecordmanul lumii la 1000 metri 
a început atletismul cu probele dfe 
5.000 și 10.000 metri; N. Maricev, 
care în acest an a îmbunătățit re
cordul U.R.S.S. pe 800 metri, a în
ceput atletismul tot ca alergător 
de fond; finlandezul Helsten, al 
doilea clasat pe 400 metri la Ber
na, noul recordman al Finlandei 
pe 200 metri, a fost la început a- 
lergător de semifond; Ardalion Ig
natiev, Rudolf Harbig, Laszlo Ta- 
bori, J. P. Martin du Gard etc. și 
...Ilie Savel. Deci, trecerea de „jos 
în sus" nu poate fi considerată 
ca lege general valabilă, eăci ar fi 
prea multe excepții care ar întări 
regula, după cum arată exemplele 
enumerate. Și încă ceva: V. Pop 
și F, Moscovici, care au trecut de 
„jos în sus" n-au obținut încă pe 
plan internațional rezultate mai va
loroase decît obținuseră mai îna
inte în probele lor de specialita
te. Vorbisem însă de 400 metri și 
de St Mihaly. La noi, Mihaly 
fiind de acum considerat ca „opt- 
sutist", nici nu mai este discutat 
ca om de bază pentru ștafeta de 
4x400. In schimb, în meciul cu noi, 
norvegienii l-au făcut „patrusutist" 
pe semifondistul Boysen, care a și 
doborît recordul țării sale în pro
ba de 400 m (47,3 sec). Intere
sant este că Tudor Vornicu în ar
ticolul său susține că alergători 
buni de semifond se găsesc în a- 
cele țări în care există mulți sprin
teri buni. Realitatea însă nu con
firmă în totul acest principiu. Iată 
că în Ungaria nu sînt sprinteri 
excelenți, cum n-au fost nici în 
Suedia în perioada cînd aceștia 
dominau semifondul lumii, nici în 
Finlanda (în această tară sprin
tul s-a întărit chiar prin participa^ 
rea lui Helsten). Iată, deci, că 
nici în acest caz nu pot fi for
mulate legi fixe.

Să vedem însă de unde provine 
totuși acest principiu aJ lungirii 
distanței probelor. Personal, cred 
că provine din interpretarea meca
nică a unui fenomen normal: prin 
cumulul de antrenament, orice 
atlet, bine pregătit, este în stare 
să obțină rezultate bune și la pro
be mai lungi, mărindu-și rezis
tența ; dar și la probe mai scurte 
decît cele inițiale, prin îmbunătă
țirea vitezei. In plus, încă un as
pect : pentru 5000. 10.000, maraton 
trebuie ani de antrenamente, cumul 
intens de pregătire, pentru forma
rea rezistenței necesare. Cred, de 
asemenea, că un atlet <nu este pre
gătit niciodată numai pentru o 
probă, ca pe urmă să treacă la 
una mai lungă (sau chiar mai 
scurtă), ci de la început el este 
antrenat pentru mai multe probe, 
să zic învecinate. Cred că în a- 
ceasta constă orientarea justă a a- 
lergătorilor și astfel se poate re
zolva problema mult discutată.

ERWIN RONA

N. R. Redacția noastră conside
ră că prin acest articol nu a fost 
lămurită încă această problemă. 
Așteptăm părerile antrenorilor, teh
nicienilor și ale atleților. De pe 
urma lor, atletismul nostru nu are 
decît de cîștigat

Tușnad, o tabără de tineret la ho
chei pe gheață. Antrenori pricepuți 
se vor ocupa de pregătirea a 30 de 
tineri jucători, chemați aici din 
toate, regiunile țării unde se prac
tică acest sport. Mulțumită amena
jărilor speciale ce vor fi aduse te
renului de aici, Tușnadul poate de
veni o localitate în care să se dis
pute, la un moment dat, și compe
tiții oficiale.

— După cum se știe. Flamura 
roșie Sighișoara a promovat în ca
tegoria A. Sighișorenii s-au pregă
tit intens în vederea participării lor 
Ia prima categorie a țării. După 
cum ție comunică corespondentul 
nostru I. Turjan, din iotul sighiso- 
renilor’ fac parte: Essigman. Po
pescu. Eder, Căpațînă, Găină, Bu- 
iuc, Camili, Covacevici. Balas. Ma- 
tefi. Adlef, Fritsch, Hollo. Pregă
tirile' s-au desfășurat sub conduce
rea prof. Emanoil Haivas și a in
structorului Rudolf Eder. Asociația 
Flampra roșie a aiutat colectivul, 
înzestrîndu-1 cu echipamentul ne
cesar. Tot la Sighișoara activează 
în acest sezon echipa Voința, al
cătuită — în general — din ele
mente tinere. Din lot fac parte, în
tre alții: Marinescu, Roth. Schmidt, 
Dobre, Pop. Brîndușa, Hauer. Voin
ța va participa la campionatul re
gional.



Aspecte de la o interesantă finală de Cupă
Așadar, după trei ani, Cupa 

R.P.R. a revenit în București și la... 
C.C.A., după ce a poposit, pe rînd, 
la Arad și apoi la Reșița. Cu vic
toria de duminică, echipa C.C.A. 
și-a înscris pentru a cincea oară 
r umele pe tabloul de onoare al cî- 
știgătorilor Cupei R.P.R.: 1949,
1950. 1951, 1952 și 1955, perfor
manță rar reușită de vreo echipă 
Ia noi.

Valoarea victoriei repurtate du
minică de echipa militară este și 
mai mult conturată de replica nea
șteptat de dîrză pe care i-a dat-o 
echipa orădeanâ Progresul. Proas
păta promovată în categoria A s-a 
dovedit un adversar greu de tre
cut. obligîndu-i ne fotbaliștii de la 
C.C.A. să se întrebuințeze la ma
ximum pentru a obține cîștig de 
cauză în prelungiri. Din această 
,,ciocnire" a rezultat un spectacol 
fotbalistic demn de o finală de 
cupă, căreia i-a revenit cinstea de 
a închide activitatea oficială pe 
anul 1955. De o parte, jocul omo
gen, tehnic si variat al echipei 
C.C.A.. iar de alta incul avîntat, 
nlin de voință și ambiție al tinerei 
formații orădene care a practicat 
totuși un fotbal matur — au con
tribuit la succesul finalei.

■ Fără discuție că echipa C.C.A. 
a meritat victoria și o putea ob
ține încă din prima repriză cînd 
Tătaru a ratat nenumărate ocazii 1 
De altfel, echipa militară și-a în- 
cheiat activitatea competițională în 
nota ultimelor partide în care a 
marcat, categoric, o accentuată re
venire de formă. Bucureștenii. au 
practicat un joc omogen, variat, 
bine orientat tactic. Echipa nu s-a 
ridicat la înălțimea comportării din 
meciul cu Locomotiva București, 
pentru că a și întîlnit un adversar 
mult mai bun și mai hotărît. Insă, 
și așa, a reușit să-și impună jocul, 
păstrînd inițiativa majoritatea tim
pului si depășind momentele difi
cile ale întîlnirii. Jucătorii mili
tari au acționat tot timpul calm si 
ordonat, de aceea au fost capabili 
să refacă terenul pierdut la 0-1 și 
1-2 și, deși egalați la finele celor 
90 de minute, să forțeze jocul și 
să obțină o victorie clară în pre
lungiri.

■ Desigur că spectatorii finalei 
s-au întrebat de ce extremele echi
pei C.C.A., Tătaru și V. Moldovan, 
au fost aproape tot timpul libere. 
Iată răspunsul: aripile echipei mi
litare și-au ținut în permanență lo
cul. au stat „lipite" de linia de 
tușă, adică așa cum nu fac, și ar 
trebui să facă, marea majoritate 
a extremelor noastre. Firește că la 
succesul în joc al extremelor echi
pei C.C.A. au contribuit și interii, 
în special Zavoda I. care au știut 
să atragă asupra lor adversarii di- 
recți, scoțindu-i din dispozitivul 
defensiv și să lanseze precis ex
tremele în spații libere.

■ Au existat. însă, și aspecte ne
gative în jocul bucureștenilor:

1. trasul la poartă extrem de im

INFORMAȚII ^'onosport

In urma trierii buletinelor de
puse la concursul Pronosport nr. 
50 din 18 decembrie a.c. au fost gă
site:

4 buletine cu 12 rezultate
58 buletine cu 11 rezultate
746 buletine cu 10 rezultate
Omologarea concursului va avea 

loc azi după-amiază.
★

Meciul IV din programul con
cursului Pronosport nr. 50, (etapa 
din 18 decembrie a.c.) — Radniciki 
Relgrad — Steaua roșie Belgrad — 
s-a terminat cu rezultatul de 2-0 
în favoarea echipei Steaua roșie 
și nu 2-0 pentru Radniciki Belgrad, 
cum s-a anunțat inițial, în urma 
transmiterii eronate de la Belgrad. 
Deci pronosticul valabil după care 
s-au triat buletinele în urma veri
ficării cu telegrama sosită de Ia 
Belgrad este IV: Radniciki—Steaua 
roșie Belgrad pronostic 2.
CONCURSUL PRONOSPORT Nr. SI 

(etapa din 25 decembrie 1355
I. Știința I.C.F. — Dinamo 6 Bucu

rești (hand. mase. — sală). Rezulta
tele de pînă acum: Știința cu . Fla
căra Ploeștl: 13-13 (9-7) șl cu Dlnamo 
Obor: 33-11 (12-2); Dinamo 6 cu Di
namo Obor: 29-19 (15-10) și cu Recolta 
M.A.S.: 21-14 (9-5).

II. Recolta M.A.S. — C.C.A. (hand, 
mase. — sală). Rezultate: Recolta cu 
Locomotiva Gara de Nord: 12-19 (3- 
12) și cu Dlnamo 6 București: 14-21 
(5-9) C.C.A. cu Metalul 23 August: 
35-9 (14-4) și cu Loc. Gara de Nord- 
26-12 (14-6).

III. LOC. Gara de Nord — Flacăra 
Ploeștî (hand, mase. — sală). Rezul
tate: Locomotiva cu Recolta M.A.S.: 
19-12 (12-3) și cu C.C.A.: 12-26 (6-14); 
Flacăra Ploeștl cu Știința I.C.F: 
13-13 (7-9) și cu Metalul 23 August: 
12-15 (8-11).

IV. Metalul 23 August — Dinamo 
Obor (hand. mase. — sală). Rezultate: 
Metalul cu C.C.A.: 9-35 (4-14) și cu 
Flacăra Ploeștl: 15-12 (11-8); Dlnamo 

precis (din 43 de șuturi, numai 16 
au nimerit poarta) și

2. slăbiciunea fundașilor, care —■ 
în special în prima parte a jocului 
— au fost puși în mare dificultate 
de acțiunile pe aripi ale orădenilor.

■ „Echipa noastră, în formația 
prezentată și cu Krempanski acci
dentat, a dat tot ce a putut" — ne-a 
spus, după joc, maestrul sportului 
Gh. Vaczi. Intr-adevăr, tînăra echi
pă orădeană a jucat și a luptat cu 
un curaj care merită a fi subliniat. 
Nu s-a lăsat intimidată de adver
sar și nu s-a descurajat nici un 
moment, nici nu a alunecat pe 
panta unui joc strict defensiv, în
chis, pentru menținerea unui rezul
tat care i-a fost de două ori fa
vorabil. Ea a preferat să joace mai 
departe deschis, de la egal la egal, 
cu un adversar mai bun. Și atît 
cît i-au permis forțele fizice, Pro
gresul Oradea a reușit. Adică, 90 
de minute.

■ Un exemplu de dragoste de 
colectiv și de dîrzenie: mijlocașul 
Krempanski. Deși accidentat la cla
viculă. în așa fel încît mîna îi era 
imobilizată, el a revenit totuși pe 
teren pentru a continua jocul cu 
ceea ce mai putea contribui. Și a 
făcut-o cu prețul multor eforturi fi
zice și de voință. Multi dintre fot
baliștii prezenti în tribunele Sta
dionului Republicii, au avut de în
vățat din exemplul lui Krempanski.

■ Și un exemplu de tehnică .in
dividuală: Florea. excelent pregătit 
din acest punct de vedere. Terenul 
aiunecos și balonul umed pretin
deau un control perfect. Florea a 
avut un asemenea control, slâpî- 
nind cu multă îndemînare un balon 
greu de preluat și de condus. Nu 
a greșit un singur stop măcar. în 
tot meciul! Si la o asemenea teh
nică. un fotbalist ajunge prin an
trenament și perseverentă.

■ Si acum, despre tactica Pro
gresului Oradea: cu centrul înain
taș retras. Rolul i-a revenit lui Flo- 
rea.care a si jucat în soațele celor
lalți atacanți plasați ne locuri a- 
vansate. Florea a împins mult ata
cul, dar ritmul său lent și condu
cerea exagerată a mingii l-au îm
piedicat să asigure viteză atacu
rilor. In plus, nu i-a ajutat pe mij
locași în măsura în care-i impunea 
plasamentul lui pe teren.

■ Cîteva amănunte statistice: e- 
chipa C.C.A. a cucerit Cupa după 
ce a dispus ne rînd de o echipă re
gională și de patru echipe de ca
tegorie B; bucureștenii au scos din 
competiție pe toți cei trei cîstigă- 
tori ai seriilor din categoria B: 
bucureștenii au cîștigat pentru a 
doua oară Cupa în prelungiri (pri
ma dată contra echipei Flacăra Me
diaș).

■ In concluzie, finala Cupei 
R.P.R. a prilejuit — așa cum sub
liniau după meci antrenorii E. Vogi 
și C. Braun — „un ioc foarte in
teresant, o bună încheiere de se
zon".

Obor cu Dlnamo 6: 19-29 (10-15) și 
CU Știința I.C.F.: 11-33 (2-12).

V. Știința înv. Buc — știința I.C.F. 
Buc. (hand. fem. sală). Rezultate: 
Știința înv. Buc. — FI. roșie U.T.T.: 
8-2 (3-1) și cu Știința Tlm.: 9-2 (3-1); 
Știința I.C.F. cu știința Tlm.: 15-4 
(5-3) și cu FI roșie U.T.T. Tîm.: 7-2 
(3-0).

VI. FI. roșie Tim. — știința Timi
șoara (hand. fem. — sală). Rezultate: 
FI. roșie Tim. cu Știința înv.: 2-8 
(1-3) șl cu Știința I.C.F.: 2-7 (0-3); 
Știința Tlm. cu Știința IC.F.: 4-15 
(3-5) și cu Știința înv.: 2-9 (1-3).

VII. Atalanta — Sampdoria (camp, 
italian), in campionatul 1954/1955: 1-1 
(acasă) și 1-2 (deplasare). Ult’mele 
rezultate: Atalanta-Inter.: 2-1 (depla
sare); Sampdoria — Padova: 0-1 
(acasă). In clasament:
Atalanta (acasă) 6 3 0 3 12-13 6
Sampdoria (depl.) 4 112 5-10 3

VIII. Spăl — Napoli (camp, italian). 
In campionatul 1954/1955: 1-1 (a) șt 
1-2 (d>. Ultimele rezultate: Spăl — 
Lanerossi: 0-3 (d); Napoli — Lazio: 
1-1 (d). In clasament:
Spăl (acasă) 5 4 10 10-3 0
Napoli (depl.) 5 1 2 2 3-6 4

IX. Torino — Roma (camp, italian). 
In campionatul 1954/1955: 1-1 (a) și 
0-1 (d). Ultimele rezultate: Torino — 
Genoa: 1-3 (d); Roma — Florentina: 
0-2 (d) In clasament:
Torino (acasă) 5 3 2 0 12-0 8
Roma (depl.) 5 13 1 11-11 5

X. Pro Patria — Lanerossi (camp, 
italian). Lanerossi este nou promo
vată în prima categorie. Ultimele 
rezultate: Pro Patria — Milan: 1-1 
(a); Lanerossi — Spăl: 2-0 (a). In 
clasament
Pro Patria (acasă) 5 13 1 9-10 5
Lanerossi (depl.) 5 2 2 1 7- 6 6

XI. Padova —Bologna (camp, ita
lian). Padova este nou promovată 
în prima categorie. Ultimele rezul
tate: Padova — Sampdoria: 1-0 (d); 
Bologna — Triestina: 3-1 (a). In cla
sament:
Padova (acasă) 5 3 0 2 10-9 6
Bologna (depl.) 5 1 2 2 9-8 4

XII. Milan — Juventus (camn ita
lian). in campionatul 1954/1955: 3-1
(a) și 4-3 (d). Ultimele rezultate: Mi
lan— Pro Patria: 1-1 (d); Juventus — 
Napoli: 1-1 (/ucat la Bari). In cla
sament:
Mlilan (acasă) 5 2 2 1 8-3 6
Juventus (depl.) 5 0 4 1 3-5 4

Campioana R.P.R. la fotbal pe anul 1955: 
Dinamo București

Lotul echipei campioane republicane pe anul 1955. Sus (de la stingă la dreapta) : OH. BĂCUT 
(24 jocuri) — jucătorul cu comportarea cea mai bună în acest campionat—, L. BACUȚ (24 jocuri)—ele- 
merit de bază al echipei, —, GH TOMA (24 jocuri), AL. ENE (23 jocuri), V.NEAGU (23 jocuri) — 
<n mare vervă de joc anul acesta V. CALINO1U (22 jocuri). La mijloc (de la stingă la dreapta): 
N. PANAGH1A (3 jocuri), N1CULAE DUMITRU (21 jocuri), I. SZOKO (18 jocuri), FL BIRTAȘU (18 
jocuri), C. BARTHA (12 jocuri), N. MAGHEȚ (11 jocuri). Jos (dela stingă la dreapta): D ANGHEL 
(6 jocuri), O. BO1AN (5 jocuri), AL. NEMEȘ (4 jocuri), I. SURU (22 jocuri). GH. N1ȚULESCU 
(2 jocuri) și Angelo Niculescu — antrenorul echipei.

——————— ★

In 1950 — locul 8. Un aii mii 
tîrziu însă, termină pe locul 2, 
la egalitate de puncte (32) cu 
C.C.A., dar cu un golaveraj mai 
slab. In următorii doi ani. con
tinuă să ocupe locul 2. de data a- 
ceasta însă despărțită de 2 și res
pectiv 3 puncte de campioni. In sfîr* 
șit, în 1954, se clasează pe locul 3.

Acesta este bilanțul pe ultimii 
cinci ani al echipei Dinamo-Bucu- 
rești în campionatul țării. Din a- 
cest bilanț rezultă clar că, excep- 
tînd anul 1950, Dinamo București 
s-a găsit permanent în luptă di
rectă pentru titlul de campioană 
republicană. Visul Insă nu și l-a 
realizat decît anul acesta, cînd — 
după 26 de etape, unele mai cal
me, altele agitate, pline de emoții
— dinamoviștii bucureșteni au îm
brăcat pentru prima dată mult 
rîvnitele tricouri de campioni.

Campionatul de anul acesta a ă- 
vut o desfășurare interesantă ca 
luptă pentru titlu. Numeroase 
jocuri, însă, s-au disputat la un ni
vel scăzut; echipele — unele mai 
mult, altele mai puțin — au avut 
oscilații de la etapă la etapă. To
tuși, analizînd desfășurarea cam
pionatului, se poate afirma că atit 
ca regularitate în comportare și în 
rezultate, cit și ca nivel tehnic me
diu, la care s-a ridicat — compara
tiv cu celelalte echipe și cu nivelul 
mediu al campionatului de anul 
trecut — Dinamo București s-a si
tuat peste celeîalte echipe. Mai 
mult chiar, se poate spune că Di
namo București a fost singura e- 
chipă care s-a apropiat cel mai 
mult de nivelul mediu al compor
tării in campionatul de anul trecut, 
că a păstrat cele mai multe din ca
litățile arătate în 1954, că — In 
special — a înregistrat mai puține 
scăderi, a fost mai constantă ca joc 
și randament decit celelalte echipe 
participante in categoria A. Toate 
acestea îi dau dreptul dep’.in la 
titlul pentru care a jucat și luptat 
patru ani.

Constantă în general, In alcătui
rea formației (apărarea aproape ne
schimbată, atacul modificat dar nu
mai din cauza indisponibilităților
— accidentări, suspendări), Dinamo 
a păstrat o mai mare constanță în 
comportare. A jucat lotuși mai bine 
in retur decit in tur:

Tur 12-6-5-1-22:11 17 puncte
Retur 12-9-2-1-20:8 20 puncte.
Procentul de victorii este mai 

mare, ca și eficacitatea comparti
mentelor.

Dar, dinamoviștii au jucat la 
fel de bine atît acasă cît și în 
deplasare :

Acasă 12-8-3-1-24:9 19 puncte.
Afară 12-7-4-1-18:10 18 puncte 
De aici rezultă o constanță ca- 

re-î situează, în general, peste ce

lelalte echipe- La aceasta trebuie 
adăugat și faptul că jocul, com
portarea compartimentelor a fost 
în general mai regulată, in primul 
rînd apărarea care a constituit 
baza, echipei Firesc de altfel, de
oarece aici au intervenit cele mai 
puține modificări. In schimb, li
nia de atac a avut fluctuații care 
•-au răpit din eficacitate, din ran
dament, fie pentru că au fost ne
cesare unele modificări, fie de
oarece unii titulari (Ene, Suru) au 
avut căderi care s-au resimțit în 
jocul înaintării și al întregii e- 
,'hipe. Ca ansamblu, echipa Di
namo a funcționat mai bine de
cît celelalte formații ale campio
natului. Organizarea jocului, cu 
accent pe apărare, a fost mai bu
nă. Mijlocașii și interii au conlu
crat armonios, stabilind o legă
tură permanentă și un echilibru 
de multe ori decisiv în obținerea 
victoriei. Tehnic, jucătorii au avut 
execuții corecte, bune, desfășurînd 
u>n joc de cîmp spectaculos 
Trasul la poartă — bun dar nu
mai în ce privește frecventa. E- 
chipa s-a orientat destul de just 
din punct de vedere tactic în fa
zele defensive mai puțin în cele 
ofensive. Jucătorii încep să aibă o 
pregătire tactică generală, reușind 
grație ei să rezolve uneori situa
ții de joc neprevăzute. Mat bine 
s-au descurcai însă, în situațiile 
tactice atunci ’ cînd s-au pregătit 
in raport cu adversarii. Și aici 
insă, apărătorii s-au evidențiat în 
primul rînd.

Dinamo a folosit în acest cam
pionat un lot de 19 Jucători : Bir- 
tașu, Panaghia, Curcan, Toma, 
Băcuț II, Szoko, Călinoiu, Băcuț 
I, Anghel, Nemeș, Ene, Neagu. 
Suru, Nicușpr, Bartha, Magheț, 
Boian, Raita și Nițulescu. Lotul 
acesta, însă, a consli'ui*. o proble
mă pentru dinamoviștii.. a Jost ne
omogen, adică între titularii echi
pei, și in special cei de bază, șt 
restul jucătorilor a existat o di
ferență de valoare și pregătire. 
Nu aceasta a fost însă cea'mai im
portantă lipsă. Considerăm că a- 
ceastă echipă valoroasțț șa re poate 
fi de mare prestigiu pentru, fotbalul 
din țara noastră nu știe să joace 
meciuri decisive sută în sută (cu 
Progresul, de pildă) și se pierde 
destul de ușor în fața echipelor 
mai slabe (Avîntul Reghiti, Loco
motiva Timișoara, Minerul etc.). 
Lipsa de calm, de rezistență ner
voasă și de putere de concen
trare a influențat în niod nega
tiv însuși jocul echipei și a, făcut 
ca unii jucători (Suru, Ene) să 
dea un randament scăzut In 
strînsă legătură cu aceasta este 
și autoîncrederea nepermisă, ma
nifestată de unii j'ucători față de

★ —————————

unele echipe considerate drept 
„victime sigure" sau în cursul 
unor jocuri în care dinamoviștii 
au încetinit ritmul de joc atunci 
cînd s-au văzut în avantaj de 
chiar un gol, socotit suficient 
pentru asigurarea victoriei. De 
aici și acele „căderi" în timpul 
aceluiași meci, mai ales spre sf’r- 
șitul campionatului. In această 
perioadă echipa a resimțit din 
plin efortul fizic și mai ales ner
vos, depus în lunga activitate 
competițională. Din punct de ve
dere disciplinar, echipa a avut 
în general o comportare sa'isfă- 
cătoare. S-au produs însă unele a- 
baterj regretabile, inadmisibile h 
jucători internaționali (Birtașu, Nî- 
cușor, Toma, Călinoiu, Ene). Aceas
ta dovedește că la Dinamo Bucu
rești nu s-a insistat îndeajuns în 
direcția educării sportivilor sect e- 
de fotbal nu s-a luat o atitudine 
hotărită față de abaterile comi
se și pentru stirpirea lor. In 
ce privește tactica, _ dinamoviștii 
au avut greșeli. Prima: abuzul 
de pase laterale în preaim13 și 
chiar în fața porții, adică tocmai 
acolo unde înaintașii — pentru 
că ei sînt cei care au greșit cel 
mai mult — ar fi trebuit să în
cerce acțiuni de străpungere a 
apărării adverse. A _ doua : îna
intașii au păcătuit prin imprecizie 
și uneori prin ezitări în trasul la 
poartă, printr-o concentrare a jo
cului în tripletă (Nicușor-Ene și 
Suru) și prin încetinirea ritmului 
de joc în partea finală a acțiuni
lor de atac. In general, la îna
intași am _ remarcat o tendință 
spre șablonism, foarte periculoasă, 
din care se poate scăpa prin re
împrospătare a lotului cu ele
mente eu perspectivă și vigoare, 
care să asigure o reînviorare a 
liniei de atac. Unii jucători mai 
au nevoie de îmbunătățiri în teh
nică (Szoko. Ene, Anghel), alții 
tn pregătirea tactică (Suru. Ma
gheț). In principal, linia de atac 
trebuie să-și îmbunătățească jocul, 
orientindu-se spre un fotbal mai ra
pid, mai combativ și mai eficace, 
prin șuturi la poartă precise de la 
orice distanță.

Sînt cîteva constatări care pot 
servi—în viitoarea activitate — 

drept călăuză antrenorului A. Ni
culescu, care ca și conducerea 
secției de fotbal și conducerea a- 
sociației — aflate în strînsă co
laborare — au contribuit din plin 
la realizarea unei victorii meritate 
a echipei Dinamo, îp cea mai îpi- 
portantă competiție a fotbalului 
nostru, — campionatul republican-

PETRE GAȚU



Activitatea la schi la Bacău, Suceava și Sinaia Activitatea Ia handbal redus
In scopul îmbunătățirii activității 

la schi în regiunea Bacău, comisia 
regională de schi depune eforturi 
susținute. Comisia este alcătuită 
din tovarăși pricepuți și destoinici 
care și-au organizat munca încă de 
la începutul iernii.

/.jțfel, au fost stabilite din timp 
principalele obiective ale muncii din 
această iarnă, cele mai însemnate 
fiind socotite organizarea de centre 
de schi, în comunele și satele re
giunii Bacău și pregătirea schiorilor 
care au de acum o clasificare. A 
fost amenajată o pîrtie pe muntele 
Cozia de lîngă Piatra Neamț și 
a fost alcătuit Un program care 
cuprinde concursuri pentru juniori 
și junioare precum și numeroase 
competiții populare. Pîrfia de pe 
munte'e Cozi a. măsoară 950 metri 
și va fi folosită la organizarea mul
tora dintre aceste concursuri. Pe 
stadioțiul Libertății va fi organizat 
un centru de schi pentru copii și 
tineret, prevăzîndu-se materialul 
necesar. Centre de schi au mai fost 
organizate în comunele Agăș, Oi- 
tuz, Buda și Răcâciuni. In comuna 
Agaș există de pe acum materialul 
necesar. Dealtfel în ajutorul acestui 
centru a venit și colectivul sportiv 
Avîntul din localitate.

O activitate intensă în ceea ce 
privește schiul depune și comite
tul regional pentru cultură fizică 
și sport Suceava. Se muncește

O constatare
In anul 1952 am petrecut în 

peștera Ialomicioara 42 ore, cer- 
cetînd amănunțit toate ungherele.

Am pătruns atunci în gale
rii încă neumblate, care m-au ui
mit prin frumusețea lor. Răsfo
ind carnetul de însemnări, citesc 
și azi cu viu interes rîndurile pe 
care le-am scris atunci și în care 
se găsesc Imagini și întîmplări 
pline de farmec. Iată cîteva spicu
iri:

★
...Numai după 5 metri de căță

rat, ne apare în fața un lac. Din 
ibagdadia boltită și neagră spîn- 
zură, minunat strunjite din piatră 
cristalină, albe stalactite ale căror 
vîrfuri se oglindesc în apele ne
mișcate ale lacului. Sprijinindu-ne 
de bolta de piatră, agățați cu mîi- 
nile de stalagmite, pentru a ne 
menține echilibrul, trecem de par
tea cealaltă a lacului, și iată-ne 
într-o galerie care duce undeva, mai 
departe, în piatra muntelui. Dis
tingem în întunericul de-a<bia risi
pit de lumina lanternei, un pîrîiaș 
<’■’ curge încetișor.

Mergem înainte. Iată la stînga 
o gaură ce înnegrește zarea, în- 
țr-un colț-, chiar deasupra apei. 
Ne strecurăm ușor prin ea, cu 
lanterna întinsă înainte și trecem 
printr-tm culoar îngust în care ne 
umplem de noroi din cap pînă în 
picioare. Am trecut obstacolul și 
ne aflăm acum cu toții înlr-o sală 
mare în care totul apare ca o 
imagine din povești. In față, alb, 
brăzdat de zeci de șănțulețe, încre
țit de calcarele ce s-au scurs în 
mii de ani peste el, ne apare un 
perete înalt. La lumina lanterne
lor vedem mai sus, la 15 metri, o 
terasă Din loc în loc, stalagmite 
cu felurite forme au „crescut11 pe 
pereți și permit urcarea noastră 
mai sus. Trecem pe sub o boltă 
măreață și ne apropiem tot mai 
mult de tavan unde, deodată, ne 
apare în fața ochilor o pădure de 
stîlpi și pilaștri, de turle și co
loane. de turnuri și draperii de pia
tră sclipitor de albe.

TENIS DE MASA. Asociația Con
structorul organizează, în cinstea 
celui de al 11-lea Congres al P.M.R., 
o competiție dotată cu „Cupa Con
structorul". La întreceri, care se vor 
desfășura în zilele de 20, 21 și 22 
decembrie în sala asociației din 
str. Aurora nr. 1, participă echipele 
feminine și masculine ale colective
lor sportive Constructorul din Ca
pitală.

— Consiliul regional București al 
asociației Constructorul a organizat 
recent un concurs la care au par
ticipat 12 echipe masculine și 5 fe
minine. Locul I la băieți și la fete 
a fost cucerit de Constructorul
I. P. C.

LUPTE. Răspunzînd unor în
trebări puse de către colectivele 
sportive din țară-, Inspecția de 
lupte din C.C.F.S. arată că ter
menul de transferare nu a sufe
rit nicio modificare. Data pînă la 
care se pot cere transferări din- 
tr-un colectiv într-altul este 31 
decembrie 1955.

Filip, I. Voiciulescu și George Teo- 
dorescu.

Cea mai bună comportare au a- 
vut-o componenții echipei Știința 
I.C.F., care, deși au participat pen
tru prima oară la un asemenea 
concurs, au reușit să se claseze pe 
primul loc totalizînd 431 pet

S-au clasat apoi, în ordine, echi
pele: Știința Institutul de arhitec
tură — 421 pct.; Știința București
— 413 pct.; Știința Institutul de 
Petrol și Gaze — 378 pct. și Voința
— 364 pct.

Eugen Andrei 
și V. Toma, coresp.

Apa, care de mii da ani a clă
dit aceste forme fantastice, picură 
în liniștea peșterii, murmurîndu-și 
cîntecul caracteristic, insinuîndu-1 
pînă departe în întunericul de ne
pătruns al peșterii. O mică sală se 
înfundă mai la stînga. Pădurea de 
stîlpi ce o înconjoară se oglindește

Concurs de orientare turistica 
in cinstea Congresului Partidului

In cinstea celui de al Il-lea Con
gres al Partidului a avut loc din 
inițiativa consiliului asociației Știin
ța, un concurs de orientare turisti
că de gradul II, cu temă de zi, or
ganizat î,n masivul Leaota. Con
cursul s-a bucurat de o frumoasă 
mobilizare. Asociațiile Voința, Con
structorul, Flacăra și Știința au tri
mis la această întrecere 17 echipe. 
Numeroși participant! și-au trecut 

pentru organizarea pe baze temei
nice a pregătirii schiorilor, a or
ganizării de noi centre.

De curînd, în sala de festivități 
a sfatului popular raional din Va
tra Dornei a avut loc conferința 
comisiei regionale de schi la care 
au luat parte președinții comisiilor 
raionale, arbitrii șl tehnicienii a- 
cestei discipline sportive.

Președintele comisiei regionale, 
tov. I. Rusu, a prezentat o dare de 
seamă asupra activității schiului 
în regiunea Suceava pe anul 1955. 
Apoi, antrenorul Dragoș Burghe- 
lea a făcut un amplu instructaj cu 
privire la dezvoltarea activității 
secțiilor de schi din cadrul colec
tivelor sportive din această re
giune.

Luîndu-se în discuție programul 
competițiilor din anul 1956, s-a a- 
rătat că în calendarul întrecerilor 
Comitetului pentru Cultură Fizică 
și Sport a fost prevăzut un cam
pionat inter-regional de fond — 
Cupa regiunii Suceava — la care 
vor lua parte selecționatele mai 
multor regiuni. De asemenea, la 
Suceava vor mai fi organizate în
treceri inter-raionale la fond și 
probe alpine șj alte concursuri mai 
mici.

S-a hotărît organizarea unui 
curs soecial pentru arbitri la 
Vatra Dornei. Pîrtiile de schi de la 
Vatra Dornei și Cîmpulung vor fi 
astfe] utilate îneît ele sâ poată 

în luciul unui lăculeț cu fața ca 
de sticlă, în fundul căruia timpul 
a îngrămădit perle de calcar“.

★
Ce frumos era atunci! Spun era 

atunci, căci astăzi, după numai 
trei ani, după un nou drum prin 
aceste locuri, în același carnet îmi 
scriu impresiile tremurînd de ciu
dă: din cele văzute atunci nu am 
mai putut găsi aproape nimic în
treg. Totul este o ruină. Din bag- 
dadia boltită și neagră, spînzură 
acum, ciuntite și sparte, cîteva sta
lactite. In apele nemișcate ale la
cului „curioși* 1* au îngrămădit seîn- 
duri și stîlpi pentru a trece 
mai ușor de partea cealaltă. In 
sala mare, după ce am pătruns 
prin gaura noroioasă, nu am mai 
găsit „totul ca-n povești". Acum 
totul este distrus. Peretele înalt 
pe care erau stalagmite este acum 
de nerecunoscut. Stalagmitele sînt 
sparte din loc în loc, iar pe pragul 
de piatră sînt săpate trepte. Jos, 
în noroi, zac frumoasele forma
țiuni, iar mai la dreapta o placă 
mare ce a fost cîndva o măreață 
draperie de calcar, stă și ea în
fiptă în mii.

In tot acest jalnic decor, domină 
numele unui „turist" scris cu ne
gru de fum, pe care mi-ain per
mis, fără voia lui, să-l șterg. Mai 
departe, pădurea de stânci, turelele 
și coloanele, draperiile și celelalte 
minuni ale frumoasei galerii sînt 
acum și ele distruse. Turnurile zac 
trîntite pe jos, draperiile sînt spar
te, stalactitele ciocănite și fără vîr
furi, Perlele de calcar din micul 
lac nu mai există. In locul lor se 
văd, pe fundul apei, urmele unor 
bocanci cu cuie, sub a căror apă
sare ele au fost distruse.

Așa arată astăzi galeria superi
oară care pleacă în sus de la punc
tul „la altar". Comisia Monumen
telor Naturii trebuie să se preocu
pe mai mult de aspectul interior 
al peșterii Ialomicioara, unul din 
cele mai frumoase monumente ale 
naturii din țara noastră. Ar fi ni
merit să se construiască o poartă 
solidă care să bareze intrarea de 
la „altar" în sus, pentru ca pe vi
itor să nu se mai intre în aceas
tă galerie fără călăuze calificate.

EMILIAN CRISTEA 
maestru al sportului

cu acest prilej și normele din ca
drul insignei „Alpinist R.P.R." — 
gr. I

Concurenții au parcurs un traseu 
dificil. Astfel, ei au ocolit cabana 
Leaota, au trecut pe sub vîrful 
Leaota și au coborît apoi în Valea 
Negrița. De aci, au mers mai de
parte pînă la Valea Runcului. Tra-’ 
seul a continuat pînă la punctul de
numit „Casa Pădurarului dintre 
Văi", unde a avut loc șî sosirea.

Organizarea a fost foarte bună e-. 
vidențiindu-se tovarășii Alexandru 

găzdui în cele mai bune condițiuni 
întrecerile din sezonul 1956.

Biroul comisiei regionale de schi 
regiunea Suceava are următoarea 
componență: președinte Ion Rusu, 
vicepreședinte Mihai Munteanu, 
secretar Constantin Alexa, I. Fră- 
țeanu și Dragoș Burghelea.

In sfîrșit, am primit vești și de 
la membrii colectivului sportiv Vo
ința din Sinaia. Aici schiul se bu
cură de o atenție deosebită și cei 
30 de schiori din cercurile sportive 
din Bușteni și Poiana Țapului au 
început pregătirile, de mult timp. De 
altfel, șase din cei mai buni schiori 
ai acestui colectiv, fac parte din 
lotul reprezentativ al asociației 
Voința.

Un reușit concurs de tenis 
de masă la Alba lulia
ALBA IULIA (prin telefon) — 

In zilele de 16, 17 și 18 decembrie 
la Alba lulia a avut loc, în cinstea 
Congresului Partidului, un concurs 
de tenis de masă organizat de co
mitetul regional C.F.S. Hunedoara 
și dotat cu „Cupa 23 Decembrie". 
Au participat jucători și jucătoare 
din colectivele sportive Locomoti
va Iași, Dinamo Ploești, Voința 
Cluj, FI. roșie Cluj, FI. roșie Ora
dea, FI. roșie Alba lulia, Minerul 
Petroșani. Metalul 108 și Voința 
Lemn-Mobilă București. Cei peste 
500 spectatori prezenți în sală, au 
aplaudat cu căldură frumoasă com
portare a celor 65 concurenți și în 
special a juniorului Cobîrzan 
(Voința Cluj), în vîrstă de 14 ani, 
care l-a întrecut pe Hegyessi, un 
jucător cu experiența. S-au mai re
marcat Andrei Demeter (Voința 
Cluj), care l-a întrecut pe eampio- 
nul de juniori al R.P.R. pe anul 
1955 Nazarbeghian, Ida Takacs 
(Flamura roșie Oradea), Gabriela 
Boroș, (Flamura roșie Cluj) și alții 
In clasamentele finale ale competi
ției primele locuri au fost ocupate 
de: Echipe băieți'. 1. Voința Cluj; 2. 
Flamura roșie Oradea; 3. Flamura 
roșie Alba lulia. Echipe fete: 1. Fla
mura roșie Oradea; 2. Flamura 
roșie Cluj; 3. Metalul 108. Simplu 
băieți: 1. Robert Magyar (Voința 
Cluj); 2. Hegyessi (Flamura roșie 

Oradea): 3. Andrei Demeter (Voința 
Cluj). Simplu fete: 1. Ida Takacs 
(Flamura roșie Oradea); 2. Gabrie
la Boroș (Flamura roșie Cluj); 3. 
Ileana Hegyessi (Flamura roșie 
Oradea).

GA. Cioran 
corespondent

O La Tg. Mureș, in cadrul jocu
rilor de handbal redus disputate 
duminică s-a desfășurat și o întîl- 
nire „cheie" pentru ocuparea pri
mului loc în seria I a „Cupei de 
iarnă", rezervată echipelor femini
ne : Progresul Tg. Mureș-Progresul 
Orașul Stalin. După un meci di
namic și spectaculos victoria a re
venit la limită jucătoarelor din O- 
rașul Stalin, care au cîștigat cu 
scorul de 3-2 (2-0).

La prima vedere, acest rezultat 
este oarecum surprinzător, știut 
fiind că mureșencele sînt campi
oane ale R.P.R. la handbal de 
cîmp. Dar, așa cum a jucat, for
mația din Orașul Stalin a meritat 
pe deplin victoria. Subredacția 
noastră din Tg. Mureș ne-a comu
nicat că echipe oaspe a practicat 
un joc rapid, viguros, încheindu-și 
majoritatea acțiunilor cu lovituri 
puternice și precise la poartă. De 
altfel, forma excelentă a jucătoa
rei Irina, Nagy, portarul echipei 
Progresul Tg. Mureș, a „salvat" 
formația mureșean» de la o înfrîn-> 
gere mai categorică. Punctele au 
fost înscrise de Elena Nagy (2)' 
■pentru Progresul Tg. Mureș și de 
Ana Stark (2) și Maria Scheipp 
pentru Progresul Orașul Stalin.

Celelalte rezultate înregistrate 
la Tg. Mureș sînt următoarele: 
Dinamo Tg .Mureș—Șc. medie Io‘ 
sif Rangheț 23-6 (14-4): Știința- 
Constructorul 16-9 (8-6); Progresul 
I.M.F.-Avîntul Reghin 19-13 (8-5).

• Primele meciuri de handbal reJ 
dus desfășurate în orașul Galați au 
trezit un mare Interes în rîndurile 
localnicilor. După cum ne comunică 
corespondenții noștri V. Palades- 
cu și A. Schenkman, partidele dis
putate în fața unui mare număr de 
spectatori au constituit o bună 
popularizare a acestui dinamic 
sport, care și-a cîștigat în acest fel 
numeroși prieteni.

Din cele trei partide disputate 
cu acest prilej, ultimele două s-au 
ridicat la un nivel mulțumitor, țl- 
nînd seama că echipele participan
te sînt ta primele, lor jocuri ofi
ciale. Rezultatele înregistrate : Ști
ința I Galați-Constructorul 1 Blr-

Oupă un an de muncă h campionatul 
pe echipe la scrimă...

După un an de luptă, de succe
se, de îmfrîngeri și mai cu seamă 
bogat în învățăminte, cei mai buni 
scrimerî din țara noastră, reuniți 
în secțiile fruntașe participante în 
campionatul republican de scrimă 
pe echipe categoria A, și-au înche
iat activitatea competițională pe 
1955, Odată cu terminarea cam
pionatului pe echipe, Casa Centrală 
a Armatei a cucerit pentru a șasea 
oară consecutiv titlul de echipă 
campioană la sabie și pentru a cin- 
cia oară consecutiv titlul la floretă 
bărbați. Știința Cluj a devenit 
pentru a patra oară consecutiv 
campioana a R.P.R. la floretă fe
mei, iar Știința I.C.F. București a 
cîștigat primul campionat repu
blican de spadă pe echipe. La a- 
ceste performanțe se adaugă re
zultatul scrimeritor de la Progre
sul F.B. București care, prezeniînd 
formații omogene la toate cele pa
tru arme, deși n-au cîștigat nici o 
probă, au ocupat primul loc în cla
samentul pe patru probe, reprezen
tativa lor devenind campioană de 
scrimă a țării.

La floretă femei, Știința Cluj a 
cîștigat fără să piardă nici unul 
din cele 12 meciuri susținute, dar 
a avut în Progresul F.B. un ad
versar dificil, de care n-a putut 
să se detașeze decît prin victoria 
obținută în returul campionatului 
(11-5). In lupta pentru titlu a mai 
contat un timp și echipa Progre
sul Cluj, însă spre sfîrșitul compe
tiției, terminînd la egalitate cu 
Progresul F.B. și fiind învinsă de 
Știința Cluj, a rămas la 5 puncte 
de formația campioană. Metalul S. 
Mare, Știința I.C.F. și Flamura 
roșie Timișoara au luptat pentru 
un loc mai bun în a doua jumă
tate a clasamentului, iar Dinamo 
Cluj, participînd numai în retur, 
a rămas la distanță pe ultimul loc. 
Iată clasamentul:
1. știința Cluj
2. Progresul F.B.
3. Progresul Cluj
4. Metalul S. Mare
5. Știința I.C.F.
6. FI. r. Timișoara
7. Dinamo Cluj

12 10 2 0 143: 49 34
12 9 2 1 137: 55 32
12 8 1 3 115: 77 29
12 5 0 7 106: 86 22
12 3 0 9 81:111 18
12 4 1 7 73:119 17

12 0 012 17:175 6
(La alcătuirea clasamentului se 

acordă: 3 puncte pentru meci cîști
gat, 2 puncte pentru meci egal, 1 
punct pentru meci pierdut și 0 
puncte pentru neprezentare).

Casa Centrală a Armatei a cu
cerit „fără emoții" titlurile de cam

lad 36-4 (19-0) ; Șc. medie 2 Ga-- 
lați-Constructorul Brăila 16-15 
(8-7); Progresul Bacău-Știința II 
Galați 23-18 (10-6).
e Deși se desfășoară în același 

timp cu „Cupa de iarnă", jocurile 
competiției — Cupa „23 Decem
brie" — organizate de colectivul 
Recolta M.A.S. București se bucu
ră de un frumos succes. Din re
latările corespondentului nostru 
Stan Tudor reiese că întîlnlrile dis
putate în sala Recolta, în cadrul 
penultimei etape au prilejuit jocuri 
interesante care s-au soldat cu ur
mătoarele rezultate: Dinamo 1-Fl. 
roș e F.R.B. 24-15 (14-6); Metalul 
23 August II-Știința Politehnica 
5-13 (2-6): Progresul l.T.B.-Voin- 
ța Metalo-chimic 24-5 (14-3) ; Re* 
colta M.A.S. II-Voința Piele încăl
țăminte 24-12 (13-6).

înaintea ultimei etape, care va 
avea loc duminică 25 decembrie, în 
clasamentul întrecerii conduce echi
pa Recolta M.A.S. II.
• Sala Tractorul din . Orașul 

Stalin n-a reușit să-I cuprindă pe 
toți cei care ar fi dorit să asiste 
la meciurile de handbal redus dis
putate duminică în etaipa a Il-a a 
„Cupei de iarnă". Cum era și de 
așteptat, atenția generală, s-a în
dreptat spre meciul feminin de ca
tegoria I dintre echipele Avîntul 
Codi ea și Flamura roșie Steagul 
Roșu București. Formația bucureș- 
teană a cîștigat pe merit, dovedin- 
du-se superioară adversarelor mal 
ales prin rapiditatea cu oare și-a 
desfășurat acțiunile. Rezultatul» 
11-9 (7-5) în favoarea echipei Fla
mura roșie Steagul Roșu.

In jocurile dintre echipele mascu
line s-au înregistrat următoarele 
rezultate: Voința Sibiu-Fl. roșie
Ghimbav 23-19 (15-11); Dinamo O- 
rașul Stalin-Recolta Hălchia 34-20 
(16-9) ; Progresul Orașul Stalin-A- 
vîntul Codlea 38-6 (19-4). Ca și 
alte centre, și la Orașul Stalin 
handbalul redus exercită o deose
bită atracție asupra... baschetbaliș- 
tilor: Progresul Orașul Stalin pre
zintă la handbal redus aceeași for
mație cu care joacă în campiona
tul categoriei A la baschet 1 

pioană la floretă bărbați și sabie. 
La ambele arme, C.C.A. a cîștigat 
toate meciurile, acumulînd maxi
mum de puncte posibil (42), In 
schimb, pentru locurile II-III, atîtla 
floretă, cît și la sabie, lupta a fost 
foarte strînsă, numai ultimele me
ciuri stabilind clasamentul defini
tiv. La floretă. Știința I.C.F. a 
reușit să treacă peste Progresul 
F.B., iar la sabie, Progresul F.B. 
a „smuls" Progresului Cluj locul II 
pe care clujenii îl dețineau de 
mulți ani. Clasamentele de floretă 
și sabie au următoarea înfățișare:

FT.ORETA

SABIE

1. C.C.A. 14 14 0 0 191: 33 42
2. Știința I.C.F. 14 10 2 2 138: 86 36
3. Progresul F.B. 14 9 2 3 136: 88 34
5. Dinamo Cluj 14 6 0 8 114:110 26
5. Metalul s. Mare 14 5 1 8 99:125 25
6. Știința Cluj 14 4 1 9 98:119 23
7. H. r. Timișoara 14 3 1 10 60:164 21
8. Progresul cluj 14 0 0 14 56:161 14

1 C.C.A. 14 14 O 0 163: 55 42
X. Progresul F.B. 14 10 2 2 136 : 83 36
3. Progresul Cluj 14 10 1 3 143: 81 33
4. Știința I.C.F. 14 7 2 5 121:103 30
6. Dinamo Cluj 14 6 0 8 114:110 26
fi. Metalul s. Mare 14 4 1 9 99:125 23
7. Știința Cluj 14 1 0 13 72:152 16
8. Fi. r. Timișoara 14 1 o 13 42:182 11

Așa după cum arătam și în nu
mărul nostru de ieri, titlul de echi
pă campioană la spadă n-a fost 
hotărît decît de ultimele meciuri 
ale etapei de duminică. Știința 
I.C.F., trecînd cu bine acest ultim 
examen, a reușit să-și apropie pri
mul titlu de campioana republicană 
de spadă, performanță ce încunu
nează munca rodnică depusă de 
această secție. O comportare a- 
proape tot atît de bună ca și a 
campionilor au avut-o și trăgătorii 
de la C.C.A. și Progresul F.B., cla
sați cu echipele lor pe focul II și — 
respectiv—111, în imediata apropiere 
a Științei. Dinamo Cluj a ocupat 
un binemeritat loc IV înaintea Me
talului S. Mare, iar Progresul Cluj 
n-a reușit să se claseze decît pe 
focul IV, deși în 
scrimă are cîțiva 
erați. La spadă, 
următorul:
1. Știința I.C.F.
2. C.C.A.
3. Progresul F.B.
4. Dinamo Cluj
5. Metalul S. Mare

cadrul secției de 
spadasini consa- 
clasamentul este

14 13 0 1 163 : 61 40
14 11 2 1 153: 71 38
14 10 1 3 151: 73 35
14 6 1 7 109:115 2T
14 5 1 8 109:115 25

6. Progresul Cluj 14 3 2 9 90:126 22
7. Știința Cluj 14 3 3 8 105:119 19
t. FI. r. Timișoara 14 0 0 14 6:216 4



Conferințele științîfico-sportive 
de la Weimar și Praga

De curînd au avut loc, la Wei
mar (R. D. Germană) și Praga 
(R. Cehoslovacă) două conferințe 
stiințifico-sportive cu caracter in
ternațional, la care au participat 
și delegați ai țării noastre. Din 
discuțiile pe care le-am avut la 
înapoierea tovarășilor conf. dr. 
Adrian Ionescu și candidat în ști
ințe pedagogice Emil Ghibu, am 
aflat o serie de lucruri importan
te, de care ne vom ocupa în rîn- 
durile ce urmează în dorința de a 
le împărtăși celor interesați.

La Weimar a avut loc a doua 
conferință de medicină a sportului, 
organizată de medicii sportivi din 
R. D. Germană, sub auspiciile Mi
nisterului Sănătății. La această 
consfătuire au participat numeroși 
medici sportivi din R. D. Ger
mană, R. F. Germană, precum și 
o serie de invitați din U.R.S.S., 
R. P. Ungară, R. P. Polonă, R. 
Cehoslovacă, R. P. Bulgaria, R. P. 
Romînă, Austria, Elveția. Dele
gația romînă la această conferin
ță a fost alcătuită din conf. dr. 
V. Dumitriu și conf. dr. Adrian Io
nescu.

„Conferința de la Weimar — 
ne-a declarat conf. dr. Adrian Io
nescu — a avut ca idee conducă
toare : sportul ca mijloc de men
ținere a sănătății. In acest scop 
au fost prezentate un număr de 
aproape 50 de comunicări și ra
poarte trimise sau anunțate. A- 
ceasta a necesitat o grupare, a lor 
după conținut și apoi o reparti
zare în cele trei zile ale conferin
ței.

„Delegația noastră a prezentat 
la această conferința următoarele 
cinci rapoarte: „Contribuțiuni la 
studiul terapiei prin cultură fizi
că și sport" (conf. dr. V. Dumi
triu și dr. I. Ștefan); „Contri
buțiuni la studiul randamentului 
sportiv în diferite faze ale ciotu
lui menstrual'1 (dr. Strugurescu, 
Ana Kiss, M. Mona și G. Geor
gescu) ; „Rezultate post-operatori i 
în meniscectomii la sportivi (dr. 
C. Doboșiu); „Tratamentul seche
lelor de poliomielită prin metode 
de cultură fizică medicală" (dr. 
Marinescu-Boiiu Eugen și dr. An
gela Lăzăroiu) ; „Cultura fizică 
medicală în Republica Populară 
Romînă". Aceste rapoarte nu au 
putut fi trimise sau comunicate la 
timp organizatorilor conferinței, 
deoarece am fost anunțați foarte 
tîrziu. Cu toate acestea, rapoarte
le noastre au fost acceptate și 
încadrate în temele corespunzătoa
re. Două dintre lucrări au fost a- 
nunțate, iar trei au fost expuse 
în formă prescurtată, deoarece 
programul conferinței a fost foar
te aglomerat. Menționez că aceste 
rapoarte vor fi publicate în între
gime în volumul de comunicări și 
rapoarte ale conferinței.

„In cele trei zile ale conferin
ței, au fost expuse de către me
dici din diferite orașe ale R.D.G. 
și R.F.G. o serie- de probleme deo
sebit de interesante, ca: „Proble
ma atitudinilor defectuoase ale 
copiilor și tratamentul lor prin 
exerciții fizice corective" (dr. 
Brausenwein din Nurnberg) ; „Fo
loasele întrebuințării gimnasticii 
medicale în ginecologie și obste
trică" _ (dr. Mobius din Leipzig) ; 
„Influențele favoțabile din punct 
de vedere profilactic ale practică
rii sportului de către bătrîni" (dr. 
Nocker și Bohlem din Leipzig) 
etc. Doctorul Neitz, directorul dis
pensarului central pentru sportivi 
din Berlin, a adus o importantă 
contribuție tn problema aprecierii 
capacității de efort a sportivilor 
prin probe simple de cercetare a 
aparatului cardio-vascular.

„Prin această nouă orientare 
profilactică, inițiatorii și conducă
torii acestei conferințe au urmărit 
să depășească stadiul și modelul 
conferințelor și congreselor ante

Concursul de gimnastică al asociației Metalul
ORAȘUL STALIN 18 (prin te

lefon). — Consiliul central al aso
ciației Metalul a organizat, prin 
colectivul sportiv al Uzinei de trac
toare Ernst Thălman din localitate, 
un concurs de gimnastică în cin
stea celui de al II-lea Congres al 
Partidului. La concurs au partici
pat secțiile de gimnastică din co
lectivele sportive ale uzinelor „Gh. 
„Dimitrov" Arad, C.M.R. Reșița. U- 
nirea Cluj, „Vasile Roaită"" Bucu
rești și Independența Sibiu.

Organizarea a fost foarte bună 
(ca și arbitrajul de altfel), dar din 
partea colectivului organizator nu 
a participat nici un gimnast. Iată 

rioare, copleșite de prea multă fi
ziologie analitică și de traumato
logie statistică, și să îndrepte 
munca medicilor sportivi spre do
menii mai puțin cercetate, dar cu 
perspective mai mari. Astfel, s-a 
ajuns să se fixeze principalele 
teme de lucru în jurul problemelor 
mai puțin luate în seamă pînă 
acum, ca: sportul pentru copii, fe
mei și bătrîni, deficienți fizici etc. 
Această încercare nu a reușit de
cît în parte, deoarece multe din 
lucrările prezentate au fost ase
mănătoare cu cele vechi, atît ca 
titulatură, cît și în conținut. Cti 
toate acestea, conferința medicilor 
sportivi de la Weimar a consti
tuit, pentru toți participanții, un 
bilanț plin de învățăminte și de 
îndemnuri în munca viitoare".

★
La Praga a avut loc o confe- 

rimță științifică în problemele an
trenamentului sportiv. La această 
conferință au participat, în afara 
celor peste 300 de profesori, an
trenori și medici sportivi din R. 
Cehoslovacă, și delegați din 
U.R.S.S., R. P. Polonă, R. P. Ro
mînă, R. D. Germană, R. P. Un
gară, R. P. Bulgaria. In legătură 
cu lucrările conferinței ne-am a- 
dresat candidatului în științe pe
dagogice Emil Ghibu, delegatul 
țării noastre, care ne-a spus ur
mătoarele :

„Comunicările de bază ale con
ferinței au fost: „Antrenamentul 
sportiv ca proces pedagogic" (J. 
Sukop, J. Merhautova, A. Kuchen) 
și „Bazele fiziologice ale antrena
mentului sportiv" (1. Fric, J. Nel- 
ka).

Aceste comunicări ne-au fost 
trimise din timp de către organi
zatorii conferinței și dezvoltarea 
lor o voi face într-un articol care 
va apare în revista „Cultură Fi
zică și Sport".

„Din partea țării noastre am fă
cut comunicarea: „Principiile de 
alcătuire a lecției de sport", în 
care am căulat să expun proble
mele de bază ale fixării sarcini
lor, conținutului șî structurii lec
țiilor.

„In cursul conferinței au fost 
prezentate de delegații cehoslovaci 
și străini 70 de comunicări, foar
te variate ca temă: probleme de 
pregătire fizică, tehnică și tacti
că, în aproape toate ramurile spor
tive. Comunicările au fost prezen
tate la un înalt nivel științific.

„Dintre comunicările delegațî- 
lor străini, deosebit de interesantă 
a fost aceea făcută de N. G. Ozo-j 
lin (U.R.S.S), care a expus pro-v 
blema „Caracteristicile antrena
mentului sportiv contemporan". A- 
ceste caracteristici au fost sinteti
zate de N. G. Ozolin astfel: spe
cializarea sportivă timpurie (ca 
vîrstă) și rolul unanim recunoscut 
al pregătirii fizice generale și in
dividualizarea antrenamentului. 
N. G. Ozolin a arătat că noțiunea 
de specializare timpurie trebuie in
terpretată în sensul însușirii tim
purii (de vreme) a tehnicii. Aceas
tă precizare este deosebit de im
portantă, deoarece înlătură peri
colul interpretării noțiunii de mai 
sus numai în sensul obținerii per
formanțelor la o vîrstă timpurie, 
cît și pericolul pregătirii fizice 
unilaterale.

„In ultima zi a conferinței a 
avut loc o consfătuire a reprezen
tanților revistelor de cultură fizică 
din țările participante. S-au luat 
o serie de hctărîri importante, 
printre care aceea ca fiecare re
vistă să trimită celorlalte reviste 
un articol despre specializarea 
sportivă timpurie, cu scopul în
ceperii unei discuții mai largi a- 
supra acestei probleme. De aseme
nea, fiecare revistă va trimite ma
terial informativ privitor la orga
nizarea conferințelor științifice de 
cultură fizică și sport".

rezultatele înregistrate: echipe băr 
bați: 1. „Gh. Dimitrov“-Arad 282,40 
p.; 2. Unirea-Cluj 279,35 p.; 3. „Va- 
sile Roaită“-București 259,75 p.; 
echipe femei: 1. Unirea Cluj 272,35 
p.; 2. C.M.R. Reșița 270,80 p. In 
clasamentele individuale primele 
trei locuri au fost ocupate de: 1. 
Mihai Botez (Arad) 69,12 p.; 2. 
Iacob Neuburger (Reșița) 67,25 p.;
3. Gheorghe Dema (Arad) 53,50 p.; 
la bărbați și: 1. Elena Săcălici 
(Cluj) 62,68 p.; 2. Silvia Bugarin 
(Reșița) 51,50 p.; 3. Ana Mitrea 
(Cluj) 46,70 p. la fete.

N. Dumitrescu 
corespondent

Consfătuirea antrenorilor 
de natale

Intre 13 și 15 decembrie a avut 
loc la București consfătuirea an
trenorilor de natație organizată de 
secția C.F.S. din C.C.S. In prima 
zi a discuțiilor, tovarășii Atila Kel- 
lemen (Progresul Tg. Mureș), L. 
Block (FI. roșie Lugoj) și Mircea 
Constantinescu (Locomotiva Buc.), 
au prezentat referate care au reflec
tat activitatea desfășurată în anul 
1955, în cadrul colectivelor pe 
care ]e antrenează. In continuare 
s-au înscris la cuvînt numeroși an
trenori care au cerut referenților a- 
numite precizări și completări pri
vind munca de instruire sportiva. 
Ziua a II-a a fost rezervată 
rapoartelor prezentate de antre
norii lotului republican de înot 
și polo pe apă. Ei au subli
niat comportările sportivilor noș
tri pe anul în curs și, comparîn- 
dti-le cu stilurile practicate de îno
tătorii străini care dețin titluri eu
ropene și mondiale, au scos în evi
dență deficiențele tehnice ce mai 
persistă în pregătirea înotătorilor 
noștri. S-a arătat, de asemenea, că 
un element necesar pregătirii îno
tătorilor este gimnastica la sol și 
la aparate. A fost dat ca exemplu 
înotătorul din R. D. Germană, 
Horst Fritsche, care a reușit de--cu
rînd să îmbunătățească două re
corduri europene. Fritsche lucrea
ză zilnic, timp de două ore, la a- 
parate. Analizînd motivele pentru 
care rezultatele obținute în proce
deul tehnic spate sînt încă slabe, 
antrenorul Emeric Freund a arătat 
modul greșit în care s-a interpretat 
la noi cea mai corectă poziție pe 
apă în acest procedeu tehnic. An
trenorii care i-au însoțit recent pe 
reprezentanții noștri la Rostock, 
Budapesta și Praga, au comunicat 
celorlalți antrenori aprecierile spe
cialiștilor străini care s-au arătat 
surprinși de progresul rapid al na- 
tației noastre. A reieșit că stilul 
întrebuințat de maestrul sportului 
Alexapdru Popescu este cel mai 
eficace. Despre echipa noastră de 
polo antrenorii străini au afirmat 
că este una din cele mai bune din 
lume, dar că mai are unele lipsuri 
în executarea paselor din mișcare. 
In ultima zi a consfătuirii, antre
norul de stat V. Costandache a fă
cut comunicări în legătură cu re
centa conferință de la Budapesta, 
precum și cu pregătirea sportivilor 
fruntași în vederea Olimpiadei.

In încheiere, s-au dat tuturor an
trenorilor îndrumări în privința ac
centuării muncii cu juniorii, precum 
și a rezolvării neîntîrziate a pro
blemelor educative.

13 5 3 5 16:18 13A LUAT SFÎRȘIT TURUL CAM
PIONATULUI IUGOSLAV 

DE FOTBAL

Cu desfășurarea celei de a 13-a 
etape, duminică a luat sfîrșit turul 
campionatului iugoslav de fotbal.

Pe primul loc al clasamentului s-a 
situat echipa Steaua roșie din Bel
grad, care, în etapa de duminică, 
a învins cu 2-0 echipa Radniciki, 
Și nu a fost învinsă, așa cum ero
nat ni s-a transmis telefonic.

Iată clasamentul:

Steaua roșie Belgrad 13 1 6 0 24:
Partizan Belgrad 
Radniciki Belgrad 
Velej Mostar 
Sarajevo 
Buduenost Titograd 
Dinamo Zagreb 
Vojvodlna Novi Sad 
Ha.'duk Spilt 
Bsk Belgrad 
Zelezniclar Sarajevo 
Spartak Subotița 
Zagreb
Proleter Oslek

9 20
13 9 3 2 34:16 20
13 8 3 2 35:19 19
13 5 4 4 24:21 14
13 6 2 5 22:24 14
13 5 3 5 23:24 13
13 5 3 5 21:23 13
13 3 S 4 26:22 13
13 S 2 6 25:23 12
13 3 4 6 2i:25 10
13 3 4 8 17:23 10
13 3 4 8 18:27 10
13 4 O 9 24:25 8
13 3 1 9 17:50 7

S-A ÎNCHEIAT CAMPIONATUL 
DE TOAMNA AL R.D. GERMANE

Ultimele două jocuri restante din 
cadrul campionatului de toamnă al 
R.D. Germane s-au desfășurat du
minică: Rotation Babelsberg — 
Vorwârts Berlin 2-0 (1-0) și Dy
namo Berlin — Fortschritt Weisen- 
feld 3-2 (1-2).

In urma acestor 
mentul definitiv se

1. Wismut Karl
Marx-Stadt

2. Empor Rostock
3. Dynamo Berlin
4. Motor Zwickau
5. Rotation 
Babelsberg

8. Lokomotive
Leipzig

rezultate clasa- 
prezintă astfel:

13 8 4 1 30:13 20
13 8 3 2 25:13 19
13 8 2 3 35:12 18
13 7 3 3 36:21 17

13 6 3 4 29:24 15

13 0 2 5 21:17 14

Paleta cu burete scade din spectaculozitatea 
jocului de tenis de masă

Părerea mea este că paleta cu 
cauciuc obișnuit este mai in* 
dicată, pentru că: a) paleta cu 
burete influențează negativ frumu
sețea jocului de tenis de masă, b) 
într-o întîlnire între doi „buretiști", 
schimburile de mingi sînt foarte 
scurte și numai rare ori spectacu
loase, c) este aproape imposibil 
ca într-o asemenea partidă să vezi 
toată gama loviturilor : apărare, 
atac și contra-atac. Un exemplu 
edificator în acest sens este de 
pildă întîlnirea de acum cîteva 
săptămîni de la Budapesta dintre 
maghiarul Gyetvai și iugoslavul 
Dolinar, care nu a durat decît 15 
minute, fiind lipsită de spectaculo
zitate și de schimburi mai nume
roase de mingi.

Dacă se desfășoară un meci între 
un jucător cu paleta cu burete și 
un altul cu o paletă de cauciuc 
obișnuit, atunci se ivesc două po
sibilități : sau jucătorul cu burete 
va cîștiga foarte repede, sau va 
pierde, la fel de ușor, fără să ofere 
o întrecere disputată și interesan
tă. Ca prim exemplu poate fi dat 
meciul Dolinar (R.P.F. Iug.) — 
Vana (R. Ceh.) de la campionatele 
mondiale din 1953 de la București 
cînd Vana a „cules" doar mingile 
pe care adversarul său le expedia 
imparabil. Cîteva ore mai tîrziu a- 
celași Dolinar pierdea ușor și rapid 
în fața francezului Roothooft. Ro- 
othooft a folosit o paletă cu cau
ciuc cu zimți și avea în general 
același sistem de joc ca și Vana. 
El l-a întrecut net pe jucătorul iu
goslav, căruia nu i-a reușit în a- 
cest meci nici o lovitură. Ambele 
întîlniri, lipsite de valoare tehnică, 
au confirmat că paleta cu burete 
nu asigură o anumită constanță în 
executarea loviturilor.

Un alt motiv pentru care consi
der mult mai utilă folosirea pale-

7. Turbine Erfurt
8. Fortechritt 

Weisenfeld
9. Lokom. Stendal

10. Vorwărts Berlin
11. Rotation Leipzig
12. Einheit Dresden
13 Aktivist Br. Senft.
14. Chemie Karl

Marx-Stadt

13 5 3 5 19:20 13
13 5 1 7 16:31 11
13 4 2 7 26:28 10
13 4 2 7 16:27 10
13 3 2 8 21:24 0
13 4 0 9 17:33 8

13 2 2 9 16:42 6

Campionatul R.D. Germane pe 
anul 1956 va începe la 8 martie. 
Toate aceste echipe din clasamen
tul de mai sus participă în cam
pionatul primei ligi.

CLASAMENTUL CAMPIONATU
LUI FRANCEZ DE FOTBAL

După jocurile de duminică, des
fășurate în cadrul primei etape a 
returului campionatului, clasamen
tul echipelor franceze din prima 
divizie arată astfel:
1. Nice 18 11 3 4 41:25 25
2. Reims 18 9 5 4 33:20 23
3. Lens 18 10 2 6 32:32 22
4. Marseille 18 8 5 5 29:21 21
5. Racing Club

Paris 18 9 3 6 38:27 21
6. Lyon 18 8 5 5 25:23 21
7. Monaco 18 8 4 6 33:24 20
8. St. Etienne 18 7 6 5 35:31 20
9. Sedan 18 8 4 6 29:25 20
10. Sochaux 18 6 5 7 26:25 17

11. Toulouse 18 6 5 7 30:29 17
12. Nancy 18 6 5 7 34:36 17
13. Strassbourg 18 6 3 9 27:33 15
14. Bordeaux 18 6 3 9 24:32 15
15. Metz 18 5 5 8 28:41 15
16. Nimes 18 4 410 27:35 12
17. Lille 18 5 2 11 28:39 12
18. Troyes 18 4 3 11 27:45 11

AUSTRIA

In ultima etapă a turului din ca
drul campionatului s-au înregistrat 
următoarele rezultate:

Simmering-Admîra 2-1, Austria 
Graz-Rapid 0-1, Grazer A. K--Sturm 
Graz 2-0, Wiener Sport Ctub-F.C. 
Wten 3-1, Wacker-Austria VJena 

tej cu cauciuc obișnuit este acela 
că performanțele jucătorilor cu bu
rete se datoresc nu atît valorii lor 
reale, cit mai ales efectelor ce se 
pot imprima cu diferitele feluri de 
burete ca și prin impresia pe care 
paleta cu burete o face asupra ju
cătorilor care nu o folosesc „ Așa 
bună oară, atunci cînd foloseau 
paleta cu cauciuc obișnuit, Dolinar. 
Flisberg, Caffiero nu erau printre 
primii jucători ai lumii, așa cum 
au ajuns de cînd ei își acoperă pa
letele cu burete. In sprijinul păre
rii mele, ca susținător al folosirii 
paletei cu cauciuc obișnuit, ple
dează de asemenea faptul că cele 
mai frumoase meciuri de tenis de 
masă au fost cele în care s-au în* 
tîlnit jucători sau jucătoare care 
utilizau palete obișnuite. Amintim 
doar de jocurile pe care au avut 
ocazia să le vadă spectatorii noș
tri în 1953 : Vana-Bergman, T.okar- 
Leach, Angelica Rozeanu — Rpsa- 
linde Rowe etc. Aceste meciuri au 
atins un înalt nivel demonstrînd 
toate subtilitățile tehnice și tactice 
ale jocului de tenis de masă.

In încheiere țin să accentuez a- 
supra a două aspecte:

1. Indiferent de hotărîrea vii
toare a Federației Internaționale de 
Tenfs de Masă cu privire la folo
sirea paletei cu burete, antrenorii 
noștri trebuie să procedeze cu toa
tă grija la alegerea acelor jucători 
care vor întrebuința paleta cu bu
rete, știut fiind că ea convine nu
mai anumitor jucători, în special 
celor cu stil eminamente ofensiv.

2. Trebuie să se combată cu toa
tă tăria concepția greșită că paleta 
cu burete... joacă singură. Acei ju
cători care o utilizează trebuie să 
se pregătească cu cel puțin aceeași 
intensitate și seriozitate ca și cei 
care folosesc paleta cu cauciuc o- 
bișnuit cu zimți.

EMERIC GRUNWALD 
antrenor

3-1, Kapfenberg-Stadlau 0-1, Aus
tria Salzburg-Vienna 6-4.

In fruntea clasamentului se află 
Wacker și Rapid cu 22 puncte, ur
mate de Vienna și Austria Viena 
cu cîte 18 puncte.

ANGLIA

In campionatul englez, în cea 
de a XX-a etapă, s-au înregistrat 
următoarele rezultate: Arsenal- 
West Bromwich Albion 2-0, Aston 
Villa-Preston 3-2, Blackpool-Ever
ton 4-0, Bolton-Birmingham 6-0, 
Cardiff-Charlton Athletic 3-1, Chel
sea-Newcastle 2-1,^ Hudetsfield- 
Tottenham 1-0, Manchester City- 
Luton 3-2, Portsmouth-Manchester 
United 3-2, Sunderland-Sheffield 
United 3-2, Wolverhampton Wan- 
derers-Burnley 3-1,

ARGENTINA

Campionatul Argentinei a luat 
sfîrșit la începutul lunii decem
brie. Pe primul loc s-a clasat River 
Plata cu 45 puncte, urmată de Ra
cing cu 38 puncte.

INTILN4RILE INTERNAȚIONALE 
ALE REPREZENTATIVEI R. P. 

UNGARE IN 195G

După toate probabilitățile, echipa 
reprezentativă de fotbal a R.P, Un
gare va susține în 1956 următoa
rele meciuri: la Budapesta cu El
veția, Suedia, R. Cehoslovacă, Aus
tria, R.P. Polonă șl R.P.F. Jugo
slavia. fn deplasare cu U.R.-S.S., 
R.P.F. Jugoslavia, Austria și Sue
dia.

Lotul reprezentativei îșî va înce
pe pregătirile la 20 ianuarie. Cam
pionatul de fotbal va începe la 26 
februarie (în caz de timp nefavora
bil la 4 martie) și se va încheia la 
30 septembrie.



La Cervinia
re cit de ușor am reușit să ob

ținem săptămîna trecută legătura 
telefonică cu stațiunea italiană 
Cervinia, pe atît de greu am putut 
face aceasta ieri seara. Viscolul 
care ,,se plimba" în voie prin Alpi, 
a îngreunat mult convorbirea, care 
de altfel s-a întrerupt de mai mul
te ori. Totuși, am putut afla amă
nunte în legătură cu pregătirile 
schiorilor noștri, în legătură cu 
progresele pe care le-au făcut.

Chiar în ziua următoare sosirii 
lor la Cervinia a început să ningă 
Jăid întrerupere. In stațiune, unde 
zăpada era complet insuficientă, 
ea atinge acum grosimea de 1 
metru, și este cu mult mai mare 
în partea superioară a pîrtiilor. 
Nu pot fi făcute antrenamente pe 
pîrtia principală, deoarece zăpada 
n-a fost încă bătută, în schimb 
există o serie de alte pîrtii, ceva 
mai șcurte, pe care antrenamentele 
se desfășoară din plin. Schiorii 
noștri fac acomodarea pe zăpadă, 
folosind o pîrtie de 6—7 km., pe 
care o coboară de mai multe ori. 
Sîmbătă, de pildă, ei au coborît 
de trei ori pîrtia pe o lungime de 
5 km. Antrenamentele nu se pot des
fășura totuși în condițiile cele mai 
hune, deoarece pe partea superi
oară a ptrtiei, în spre granița cu 
Elveția, plutește aproape in fie
care dimineață o ceață foarte 
deasă. Temperatura este însă favo
rabilă, coborînd puțin sub zero 
grade. După cum am mai scris, 
la Cervinia se mai antrenează e- 
chipele Franței, Austriei, Germa
niei, iar de curînd și-au început 
pregătirile și schiorii americani.

Schiorii austrieci fac eforturi de
osebite să respecte programul pe 
care și l-au propus, încercînd să 
facă cinci cohortei pe zi pe pîrtia 
de 10 km. N-au reușit încă aceas
ta. tocmai pentru că pîrtia nu este 
bătută, dar și așa se vede că dețin 
o pregătire superioară. Cei dinții 
schiori austrieci sosiți la Cervinia 
sînt S-kneider, Sfroltz. Hildbrand 
și Sn'ss. Ei au început antrena
mentele aci înaintea coechipierilor 
lor. făcînd deplasarea o dată cu 
constructorul de schiuri Knastle 
din Arlberg. Se pare că ei au venit 
să facă mai mult reclamă schiuri- 
lor lui Knastle, deoarece toate zia
rele care sosesc în Cervinia, fie 
italiene, franceze sau austriece, co
mentează pe larg discuțiite care 
s-au ivit între acești patru schiori 
din Arlberg șf antrenorul echipei 
austriece Fred Roessner. Discuțiite 
acestea au luat naștere tocmai da
torită programului pe care Roess
ner vrea să-l impună tuturor se-

și la Cortina...
lecționaților pentru Olimpiadă. 
Schiorii din Arlberg susțin că 
Roessner îi favorizează pe cei 
din Saîzburg și că notle sale me
tode nu se potrivesc tuturor com- 
ponenților echipei. Pînă la urmă a 
trebuit să intervină federația aus
triacă care a promis să ia măsuri 
împotriva schiorilor, dar... după 
disputarea Jocurilor.

De la Cortina D’Ampezzo ne vin 
noi știri in legătură cu pregătirile 
pentru Jocuri. Săptămîna trecută a 
fost inaugurată oficial noua tram
bulină de sărituri Italia". Peste 
eîteva zile săritorii italieni tși vor 
începe antrenamentele. Tot laCoi- 
tina, pe stadionul de gheață, s-a 
disputat zilele trecute meciul de 
hochei între selecționatele Italiei șt 
Franței. Victoria a revenit primi
lor cu scorul de 12-1. In timput 
meciului tribunele stadionului au 

luat foc. Incendiul a putut fi însă 
localizat și pagubele sînt relativ 
mici. Organizatorii au declarat că 
băncile de lemn sînt vopsite cu o 
substanță care avînd la bază al
cool și celuloză, este foarte infla
mabilă.

Pregătind pista de pe lacul Mi- 
surina, specialistul suedez Gosta 
Nilsson a cerut ca gheața lacului 
să fie spartă într-una din margini 
pe o lărgime de 1/2 metru, pentru 
ca apa să poată „respira". Numai 
în aceste condiții — a spus Nils
son — ghe-ața poate rămîne com
plet netedă.

Sportivii cehoslovaci participă la 22 probe 
Ia Jocurile Olimpice de iarnă

Din caietul de performanțe

PRAGA 19 (Agerpres). — Ceteka 
transmite:

R. Cehoslovacă va partîcîpa cu 
un lot numeros de sportivi la cea 
de a Vll-a ediție a Jocurilor Olim
pice de iarnă de la Cortina d’Am
pezzo. Din cele 24 de probe cu
prinse în programul Olimpiadei, 
sportivii cehoslovaci vor lua par
te la 22 de probe.

In prezent, boberii cehoslovaci 
se pregătesc în vederea apropia-

telor concursuri internaționale care 
vor servi drept criteriu de selecție 
în vederea Olimpiadei. La începu
tul lunii ianuarie, cei mai buni bo- 
beri cehoslovaci vor pleca în sta
țiunea de sporturi de iarnă Ober
hof din R. D. Germană, unde vor 
lua parte la un mare concurs in
ternațional alături de echipaje de 
boberi din R. D. Germană, R. P. 
Polonă și R. F. Germană.

intîlntrîie internațienale
La invitația organizațiilor sporti

ve sovietice, la 18 decembrie a so
sit la Mbscova echipa secundă de 
hochei pe gheață a R. Cehoslovace.

Hocheiștii cehoslovaci vor susți
ne la Moscova două întîlniri cu e- 
c.hipele sovietice.

Pe stadionul Dinamo din Mosco
va s-a disputat la 16 decembrie în
tîlnirea internațională de hochei pe 
gheață dintre echipa selecționată a 
orașului Moscova și echipa Riesser- 
see din RF Germană.

După un ioc viu disputat, victoria 
a revenit nochelștilor sovietici cu 
scorul de 3-1 (2-0, 0-1, 1-0).

Partea superioară a pirtiei de coborire femei trece prin ..Canalul 
muntelui Tofana" de la Cortina D'Ampezzo. Pîrtia de coborire băr
bați are plecarea în stingă sus și trece printre cele două stînci unde 
este încercuit refugiul cu stația terminus a telefericului.

NOTE EXTERNE
NOI ACȚIUNI ALE RASIȘTILOR

DIN AFRICA DE SUD

La una din ședințele Federației 
internaționale de fptbail (F.I.F.A.), 
desfășurată nu de mult la Bru
xelles, s-a discutat pe larg ca
zul petrecut în Africa de Sud, 
care a scandalizat întreaga opinie 
publică sportivă. Iată despre ce 
este vorba :

Recent a luat ființă în Africa de 
Sud o uniune de fotbal care reu- 
rtește în rindurile sale pe toți ju
cătorii de culoare ai țării. Condu
cătorii acestei uniuni au cerut tot
odată afilierea la F.I.F.A. In pre
zent însă c ;istă aici o federație 
de fotbal oare este membră a fe
derației internaționale. înființarea 
noii uniuni s-a făcut ca urmare a 
acțiunilor rasiste ale federației de 
fotbal din Africa de Sud, care a 
interzis fotbaliștilor de culoare — 
deși aceștia reprezintă marea ma
joritate — să mai evolueze în clu
burile patronate de această fede
rație. Măsura a provocat o justi
ficată revoltă în rîndul sportivilor 
băștinași care, sprijiniți în mod ac
tiv de mase, au pornit o uriașă 
mișcare de protesț. Prin noua u- 
niune de fotbal ei cer să se dea 
tuturor cetățenilor din Africa de 
Sud — indiferent de culoarea pielii 

1— posibilitatea să practice sportul.
După regulamentul internațional 

însă, o singură federație din fie
care țară poate fi membră a 
F.I.F.A. Iar federația sudafricană 
de fotbal, care a eliminat din rin
durile sale pe jucătorii de culoare,

este deja membră a acesteia. Totuși 
cererea de admitere a uniunii de 
fotbal din Africa de Sud a stîrnit 
discuții aprinse. Președintele noii 
uniuni motivează cererea sa prin 
aceea că scoaterea din rindurile 
vechii federații a jucătorilor de cu
loare este contrară regulamentului 
F.I.F.A. ;

In urma celor intimpLate, ședin
ța de la Bruxelles a desemnat o 
comisie de trei membri care va 
cerceta situația creată în Africa 
de Sud.

„GEL MAI BRUTAL MECI AL

ANULUI"

nu-i reușise nici un dribling. La 
un moment dat s-a năpustit asu
pra jucătorului austriac și l-a lo
vit la gleznă, provocîndu-i o du
blă fractură. In stare gravă, Wag
ner a fost transportat cu salvarea 
ta spital. Nu peste mult, și por
tarul austriac Engetaiiayer a avut 
de suferit un atac intenționat din 
partea unui jucător din echipa gaz
dă. Dar nici austriecii nu s-au lă
sat mai prejos... Mell' Charles 
(care-4 lovise pe Wagner) a că- 
zsut și el „victima" unei aseme
nea loviri intenționate, fiind ne
voit să părăsească terenul... fată 
de ce — fără să mai amintim de 
nenumăratele „mici ciocniri" — a- 
cest meci a fost supranumit, spre 
rușinea ambelor reprezentative, cel 
mai brutal joc al anului în fot
balul european.

ale hocheiștitor sovietici
La 17 decembrie s-a desfășurat 

la Moscova, întîlnirea internațio
nală de hochei pe gheață dintre e- 
chipele reprezentative ale Uniunii 
Sovietice și Elveției. Hocheiștii so
vietici au fost superiori în tot tim
pul jocului, obținînd o victorie ca
tegorică cu scorul de 11-1 (2-0, 7-1, 
2 0).

★
In aceste zile, la Moscova, întîl- 

nlrile internaționale de hochei pe 
gheață se desfășoară una după 
alta. La 18 decembrie pe stadionul 
Dinamo a avut loc cel de al doilea 
meci dintre echipa Riessersee (R.F. 
Germană) și reprezentativa orașu
lui Moscova. Hocheiștii sovietici au 
terminat învingători cu scorul de 
8-1 (3-1 ; 3-0; 2-0). Cunoscutul ho- 
cheist sovietic Vsevolod Bobrov a 
jucat foarfe bine în acest meci. EI 
a înscris 3 din cele 8 puncte ale 
echipei sovietice.

Atleții maghiari 
la Melbourne

laDupă cum ni se transmite de 
Budapesta, atleții maghiari Iharos, 
Tabori și Rozsavolgyi care se află 
în momentul de față în Australia, 
au participat sîmbătă la cel de al 
doilea concurs organizat la Mel
bourne. In proba de 1500 rr. pe 
primul loc s-a clasat Rozsavolgyi. 
Atletul maghiar, fără să forțeze a 
cîștigat detașat at un avans de 
5-6 m. față de cel de al doilea 
clasat. 
Așa se explică faptul că ei a rea
lizat timpul de 3:54,0, performantă 
mult sub posibilitățile sale. Cea de 
a doua probă a zilei a fost cea 
de 5000 <n. la care au luat startul 
Dave Stephens, Perry și ungurii 
Tabori și Iharos. Pînă la 3000 m. 
conducea Perry, după care SteD- 
hens a luat un avans apreciabil. 
Cu toate că în ultimile ture. Ta
bori și Iharos au forțat ritmul, ei 
nu l-au mai putut ajunge pe Step
hens care a trecut primul linia de 
sosire cu 14,07.2 (nou record aus
tralian)). Pe locul al doilea s-a 
clasat Tabori cu 14:14,8 și Iharos 
cu 14:19,2.

australianul Hendersson.

11 țări și-au anunțat participarea 
in competiția cictistă 

„Timil EgipW 
ianuarie 1956 se va da ple- 
în cea de a treia ediție a 
competiții cicliste ama-

In 
carea 
marii ___ __ _____ _
toare: „Turul Egiptului" la care 
și-au anunțat participarea pînă 
în prezent 11 țări. Iată lista 
țărilor europene: Cehoslovacia, 
R.D. Germană, Bulgaria, Romî- 
nia. Iugoslavia, Danemarca și Po
lonia. Dintre țările 
înscris: Siria, Irac, 
non.

Se mai așteaptă 
scrieri.

asiati-ce s-au 
Libia, Liba-

și alte în-

sfîrșit partida, cît 
„junglă” în care 
acest meci a consti- 
unor ample relatări

• BUDAPESTA, 19 (Agerpres). — 
fin 1 transmite:
un / Atleții maghiari Iharos, Tabori și 

SU- 1 Roszavălgi, care se găsesc în pre- 
2 zent în Australia, obțin frumoase 

CU Z succese în concursurile la care iau 
CU j pari©. La cererea publicului austra- 

/ llan, studioul maghiar de filme do- 
at- 1 cumentare și jurnale de actualități 

J a trimis în Australia filmul „Record- 
s'a C manii iumii“, care se ocupă de 

C metodele de antrenament ale celor 
A? trei atleți.
/ • VARȘOVIA, 19 (Agerpres).
| PAP transmite:
J La 17 decembrie a plecat în R. P. 
K Bulgaria un grup de cicliști polonezi 
1 caro se vor antrena alături de cei 
J mai buni cicliști bulgari în vederea 

C marilor competiții internaționale din 
> anul 1956. Din iotul cicliștilor polo- 
I nezi fac parte Krolak, Chwiendacz, 
î Grabowski, Kowalski, Jarzabek, Po- 

dobas, Bugalski, Wisniewski, Wien-

derea Jocurilor Olimpice de iarnă, 
va găzdui înaintea începerii Olim
piadei mal multe întilniri internaț:o- 
nale de hochei pe gheață.

I.a S ianuarie echipa reprezentativă 
a Italiei va întilni echipa S.U.A., iar

După victoria reprezentativei de 
fotbal a Austriei, obținută ia Vie- 
na în fața selecționatei iugosla
viei, naționala austriacă a susți
nut la Wrexham ultimul meci al 
anului întîlnind echipa națională 
a țării Galilor (Wailes). După 
meci în care oaspeții au fost 
perieri, victoria le-a revenit 
2—1. Dar nu atît rezultatul 
care a luat 
mosfera de 
desfășurat 
tuit obiectul
ale ziariștilor austrieci și englezi. 
Iată, pe scurt, faptele cele mai 
semnificative: Austria conducea
cu 2—0 și asalta continuu poarta 
gazdelor. Wagner, centrul înaintaș 
al austriecilor se dovedise cel mai 
bun jucător de pe teren... Meii 
Charles, care avea „sarcina" să-1 A kowskî. Kumuniewski și alții, 
păzească pe Wagner, s-a enervat t * Nout stadion de ghcață de 
la culme pentru că, pînă atunci., / Cortina d'Ampezzo, construit în

Ia 21 ianuarie va juca cu selecționa
ta R.p. polone.

Ia
ve

® La 16 decembrie a sosit la Pe
kin un grup de 10 înotători din R.D. 
Germană. înotătorii germani se vor

Discobolii europeni dețin 
din nou superioritatea
La 38 de ani, Adolfo Consolini 

și-a recucerit titlul de recordman 
al Europei la aruncarea discului. Se 
pare că atletul italian trăiește „a 
doua tinerețe", evoluînd acum cu 
maximum de succes și anunțîndu-se 
drept cel mai periculos concurent 
la Jocurile Olimpice de la Mel
bourne.

In general însă, în momentul de 
față, „centrul de greutate" al arun
cării discului a revenit în Europa 
după un popas de cîțiva ani peste 
ocean. Vorbește grăitor despre a- 
ceasta faptul că însuși recordmanul 
mondial, americanul Gordien, și 
ultimul pîștigător olimpic, compa
triotul său Iness, ocupă pe lista 
celor mai buni atleți ai anului nu
mai locurile 4-5.

Dar să vedem cum a decurs lup
ta -pentru recordul bătrînului nos
tru continent.

Anul trecut talentatul atlet ma
ghiar Ferenc Klics aruneînd discul 
■la 55,79 m. a reușit să întreacă 
performanța record a lui Consolini 
(55,47 m.) stabilită încă în 1950. 
Un accident care a necesitat o ope- 
rație l-a scos însă pe atletul ma
ghiar pentru mai bine de un an din 
activitatea competițională. In acest 
timp, o ascensiune serioasă mar
chează cehoslovacul Karel Merta, 
care mai întîi se apropie de record, 
iar r nul acesta, în octomb ie il între
ce fiind tot odată și primul atlet eu
ropean, care aruncă peste 56 m. 
(56,69 m.). Dar lupta era departe 
de a fi încheiată mai ales că multi 
discoboli au început să se apropie 
de 56 m. Printre aceștia Consolini 
și Grigalka se arătau cei mai con
stanți.

Campionul italian concurează eu 
mult succes în acest sezon cîști- 
gînd aproape toate întrecerile la 
care ia parte. Mai întîi el trimite 
discul Ia 56.31 ni. ne mai fiind des
părțit de record decît prin 38 cm. 
Puțin mai tîrziu performanța sa 
măsoară 56,98 m., cifră care consti
tuie un nou record al Europei. La 
campionatele U.R.S.S. Grigalka sta
bilește în acest timp un nou record 
al Uniunii Sovietice, realizînd cu 
55,50 m. a treia performanță mon
dială a anului.

Drumul sportiv al lui Adolfo Con ■ 
solini este interesant. EI a început 
să practice atletismul în 1937 la 
vîrsta de 20 ani cu o performantă 
de 41 m. De atunci Consolini a fă
cut,.an de an. progrese însemnat'*, 
înscriind în palmaresul său trei tit
luri de campion al Europei (1946, 
1950,1954), o medalie olimpică de 
aur (1948), numeroase victorii în 
meciuri și concursuri internaționale

Din relatările presei reiese că 
noul record al „bătrînului" atlet a 
produs senzație în cercurile atletice 
internaționale, mulți specialiști con- 
siderîndu-1 pe italian ..omul nr. 1“ 
la apropiatele Jocuri Olimpice. Dar. 
se poate afirma că la Melbourne 
lupta va fi extrem de grea. Aceasta 
reiese și din lista primilor 10 per
formeri mondiali a; anului care 3? 
însiruiesc astfel

56,98
56.69

55,50

55,14
54,74
54,41

ni.
m.

m.

— A. Consolini (Italia)
— K. Merta (R. Ceho

slovacă)
— O. Grigalka 

(U.R.S.S.)
— F. Gordien (S.U.A.)
— S. Iness (S.U.A.)

m.
m.
m. — B. Matveev

(U.R.S.S.)
tn. — T. L6we (Islanda)

J. Szecsenyi (R P U)
54,28
54,24 m.
53,90 m. — P. O’Brien (S.U.A.)
53,65 m. — D. Koch (S.U.A.)

(v. ch.)

antrena în comun cu cei mal buni 
înotători din R.P. Chineză.

® In stațiunea de sporturi de Iar
nă de la Zakopane a continuat con
cursul de selecție al lotului polonez 
de schi care va participa la Jocurile 
Olimpice de la Cortina d'Ampezzo.

In proba de 8 km. femei, victoria 
a revenit sportivei Krzeptowska cu 
timpul de 33’27”. Pe locul doi s-a 
clasat Bukova, care a sosit cu o în- 
tirziere de 4 secunde. Proba de 15 
km. bărbați a fost cîștigată de Kwa- 
pien care a realizat timpul de 57’33” 
El a rost urmat de Mateja cu 
58’13” și Rabis în 58’17”.
• La 16 decembrie a avut Ioc in 

sala Coubertin întîlnirea internațio
nală de handbal redus dintre echipa 
selecționată a orașului Paris și echi
pa Iugoslavă Dinamo din Belgrad.

Victoria a revenit, cu scorul de 
22-17 (12-8), echipei orașului paris.

®Intr-un meci internațional de fot
bal, disputat vineri Ia Cairo, echipa 
secundă a Italiei a învins cu 1-0 
(1-0) echipa selecționată a Egiptului.
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