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Competițiile sportive 
chezășie a întăririi colectivelor

★

E’ XPERIENȚA ultimilor ani a 
" dovedit cu prisosință rolul 
de frunte, pe care-1 au competi
țiile sportive în întărirea neconte
nită a colectivelor noastre sporti
ve. Sînt nenumărate exemplele 
colectivelor sportive care, acordînd 
importanța Cuvenită organizării 
unui cît mai mare număr de com
petiții, concursuri intercolective, 
campionate de casă etc., au reușit 
să sporească simțitor numărul 
membrilor de colectiv, al sportivi
lor c'asificați, al purtătorilor de 
insignă, rezolvînd, în același timp, 
sarcina întăririi secțiilor pe ramu
ră de sport și a cercurilor sportive. 
Competițiile de masă au ajutat 
colectivele sportive să-și îndepli
nească, înainte de termen, angaja
mentele anuale și, în general, să 
cuprindă maseb de muncitori din 
unitățile de producție respective 
intr-o activitate sportivă bine or
ganizată-

Grăitoare sînt, în această direc
ție, succesele colectivului sportiv 
Progresul Finanțe-Sfaturi Cluj, ob
ținute cu prilejul organizării a di
ferite întreceri de natație, atle
tism, ciclism, fotbal, popice și te
nis de masă. După prima etapă a 
acestor întreceri, cere au parti
cipat peste 3.000 de membri ai 
celor 42 de cercuri sportive din 
cadrul colectivelor Progresul F.S., 
LM.F. și Poligrafie, peste C00 de 
tineri și tinere s-au înscris în ace
ste colective sportive. Este inte
resant de arătat că cea de a doua 
etapă a acestor întreceri a fost, de 
asemenea, încununată de un îru- 
tnoș succes ; 400 de tineri au de
venit purtători ai insignei G.M.A. 
Cu rezultate din cele mai frumoa
se ș-au încheiat și competițiile or
ganizate de colective sportive ca : 
Locomotiva Direcția regională. Lo
comotiva I.C C.F., Știința, Flamura 
roșie „lanos Herbak" și Voința din 
Cluj, Voința și Constructorul-Ste- 
jari'l din Bacău, Metalul Reșița, 
Flamura roșie O-C.L. Pitești etc.

Firește, participarea la competi
țiile de masă organizate pe plan 
central, reprezintă un foarte im
portant mijloc de întărire a acti
vității sportive din colective. A 
considera însă că simpla reprezen
tare a colectivului într-una din a- 
ceste competiții este suficientă pen
tru rezolvarea numeroaselor pro
bleme pe care le ridică activitatea 
de fiecare zi, este, fără îndoială, 
o greșală. Participarea la marile 
competiții trebuie completată ne
apărat cu participarea la c t mai 
multe competiții cu caracter local, 
intern (concursuri de casă, compe
tiții intercolective, competiții pe 
plan raional sau regional etc.).

Un elocvent exemplu al contri
buției pe care o aduc compeli iile 
de masă la întărirea activității 
sportive poate fi întîinit și în co
lectivul sportiv Voința Tg. Mureș, 
înainte de înființarea secțiilor de 
atletism și polo, au fost organizate 
o scrie întreagă de competiții de 
masă care au stîrnit un mare in
teres în rîndurile cooperatorilor 
față de aceste discipline. Aseme
nea concursuri au cont'nuat și du
pă înființarea secțiilor, iar rezulta
tele pot fi apreciate nu numai du
pă numărul mare de membri dar 
și după performanțele sportivilor 
din aceste secții. Astfel, în secția

Hlarele sucres îuterna|îonal 
al șchioapelor sovietice

GRINDELWALD 4 (prin telefon) 
Astăzi a început la Grindelwald o 
mare întrecere internațională de schi 
la care iau parte schioare din 17 
țări printre care U.R.S.S., Austria, 
Polonia, Cehoslovacia, Franța, Un
garia, Italia, cu un număr foarte ma
re de concurenți. Prima probă care 
s-a disputat a fost cea de IO kilome
tri fond, în care schioarele sovietice 
au repurtat un succes total. Cele o

colectivului 
mixt din 

nu reușesc să 
de membri ai 

întărească sec- 
sport etc. Dar, 

acestui colectiv

de atletism sînt astăzi 26 de spor
tivi clasificați, printre care și 4 
campioni ai R.P.R. și 7 tineri se
lecționați în reprezentativa de ju
niori a țării, iar echipa de polo ac
tivează cu succes în categoria se
cundă a campionatului republican.

Subapreciind importanța organi
zării unui cît mai mare număr de 
competiții pentru masele de spor
tivi, unele colective caută, zadar
nic, în altă parte izvorul lipsu
rilor manifestate în munca lor, 
cauzele stagnării activității spor
tive. Cam astfel stau lucrurile la 
colectivele Locomotiva „Ilie Pin- 
tilie“-lași, Constructorul și Flamu
ra roșie comerț alimentar din Tg. 
Mureș, Metalul și Avîntul Cluj 
etc., care înțeleg prin competiții 
numai simpla reprezentare la diferi
tele competiții de masă organizate de 
la centru și organizarea de competi
ții pentru sportivii fruntași. Este fi
resc ca în aceste condiții, sportul de 
masă să nu cunoască dezvoltarea 
necesară. Deosebit de sernnificaii- 
vă ne apare situația care există 
de mai multă vreme la colectivul 
sportiv Avîntul din Piatra Neamț, 
unde numai un număr redus de 
muncitori a>i devenit membri activi 
ai colectivului sportiv. De nenu
mărate ori activiștii 
sportiv Flamura roșie 
Bacău se pijng că 
sporească numărul 
colectivului, să-și 
țiile pe ramură de 
niciodată activiștii 
sportiv nu și-au îndreptat atenția 
spre organizarea competițiilor cu 
caracter intern sau a celor inter- 
cclective. Frumosul club care apar- 
t:ne colectivului este locul de în- 
tilnire a sportivilor din... alte co
lective ; magazia de echipament, 
bogat înzestrată, este foarte rar 
solicitată. Desigur, altfel s-ar pre
zenta lucrurile dacă acest colectiv 
și-ar îndrepta preocupările spre or
ganizarea de competiții la care 
muncitorii și funcționarii să par
ticipe în

Nu de 
întreceri 
de iarnă 
cît mai multor membri ai colective
lor sportive în întrecerii; primei 
etape reprezintă chezășia unor fru
moase succese, care vor contribui 
la dezvoltarea generală a muncii 
colectivelor noastre sportive. In a- 
celași timp însă, colectivele spor
tive au daioria să organizeze și 
alte competiții pentr n membrii și 
nemembrii de colectiv In multe 
regiuni cum sînt Arad, laș’, L'a- 
cău. Pitești etc., colectivele s-au 
angajat ca odată cu întrecerile 
Spartachiadei de iarnă a tineretu
lui să inițieze și organizare r de 
întreceri la fotbal, volei, ciclism, 
haltere, box etc.

Acum, în primele zile ale noului 
an, activiștii din colectivele spor
tive trebui» să dea dovadă de mai 
multă înțelegere a rolului pe care 
competițiile sportive sînt chemate 
să-l joace în continua dezvoltare 
a mișcării noastre sportive, să pre- 
țuiască inițiativa maselor de spor
tivi dornici să pârtiei e la com
petiții de casă, intercolective, etc-, 
contribuind astfel în și mai mare 
măsură la întărirea activității spor
tive din orașele și satele patriei 
noastre.

număr cit mai mare, 
mult au început primele 
tin cadrul Spartachiadei 
a tineretului. Participarea

schioare sovietice înscrise la această 
probă s-au clasat pe primele 6 locuri, 
lucru nemaiîntîlnit pină acum în 
vreo întrecere feminină de schi. 
Niciodată pînă acum reprezentantele 
unei țări participante la un concurs 
de asemenea amploare nu au reușit 
un astfel de clasament. Pe primul 
loc s-a clasat Erohina ou 40; 47,0, 
urmată de Kozîreva cu 41; 10 și Ka- 
aleste cu 41;20.

Maestrul sportului D. lonescu discutind despre Directivele 
Congresului...

In primele zile de muncă 
din noul an...

Nicolae Grigore și-,a terminat 
concediul de odihnă. Vesel, cu pu
teri sporite, el s-a întors la locul 
de muncă. L-au întîmpinat cu bucu
rie prietenii, tovarășii din secție. 
De la Șerban Romeo a primit vești 
despre antrenamentele de box și, 
mai ales, despre campionatul de 
calificare, care a început la 1 ia
nuarie.

A privit apoi la mișcarea obiș
nuită din secție, la șirul neîntre
rupt de vagoane care intră aici 
pentru reparații periodice, la oa
menii entuziaști și harnici. Maistrul 
Oavrilă Fitz 1-a primit vesel.

— Ești gata de lucru băiete ? 
Repede, că aici se simte lipsa ta I 
Astăizi avem de lucru la vagonul 
de poștă „1945“. II găsești pe li
nia I...

Fără să mai aștepte îndemnul 
maistrului, Nicolae Grigore s-a 
„echipat", și-a luat sculele necesare 
și peste cîteva minute lucra la 
frontaliile vagonului...

... De mult, de aproape două luni, 
Nicolae Grigore formează echipă 
cu maistrul Gavrilă Fitz. De Ia 
acesta a învățat să fie operativ 
în muncă, să fie ascultător și să 
lucreze cu spor, să folosească a- 
paratul de sudat și ciocanul de ni
tuit. Căci, spre deosebire de cele
lalte profesii, aici, la centrul I-re- 
parații periodice, muncitorul trebuie 
să fie pregătit multilateral, să poa
tă suda și, la nevoie, să nitulască, 
și să monteze, să cunoască „dure
rea" vagonului — cum repetă de
seori maistrul Gavrilă Fitz.

Boxerul Nicolae Grigore <a înce
put a fi socotit muncitor destoinic, 
aflat .astăzi printre fruntașii secto
rului. S-a văzut aceasta și în pri
ma zi de muncă a anului, cînd și-a 
depășit norma cu 100 la sută. Do
rința lui a fost să obțină cel mal 
frumos succes. Si, împreună cu 
maistrul Gavrilă Fitz. Nicolae Gri
gore a reușit să termine reparațiile 
vagonului de poștă Nr. 1945 în nu
mai patru ore. față de opt cît enaiu 
necesare. S-a bucurat și maistrul, 
s-a bucurat și elevul, dar amîn- 
doi au hotărît să folosească C11 
chibzuință timpul ce le-a rămas 
disponibil. După-amiază, ei au re-' 
narat vagonul 70.246 în numai două 
ore. Și aici timpul de lucru a fost 
redus la jumătate. Incă^ două va
goane vor porni să străbată țara. 
Și de aceasta sînt mîndri Gavrilă 
Fitz și Nicolae Grigore. La 28 ia
nuarie, Nicolae va urca în ring 
dornic să-și apere șansele în cam
pionatul de calificare. Dorința lui 
și a celorlalți muncitori de la Gri- 
vița Roșie, este să-i reprezinte cu 
cînste pe sportivii feroviari.

P. Celan 
corespondent

In sala spațioasă a duhului aso
ciației Dinamo, întilnești mai în 
fiecare după-amiză sportivi cunos- 
cuți, maeștri ai sportului,

Este o adevărată plăcere să-i vezi 
aplecați asupra cărților, cercetînd 
ultimele lucrări sosite în bibliotecă, 
pregătindiu-și lecțiile pentru învăță- 
mîntul politic sau discutînd cu a- 
prindere atîtea și atîtea probleme 
legate da activitatea lor.

Olt interes ne-a suscitat o 
convorbire între jucătorii echipei 
de rugbi și maestrul sportului Ion 
Bălănel, unul din cei mai buni șa- 
hisiti ai țării noastre, veți înțeilege 
ușor dacă vă vom spune că maes
trul Bălanei dorea să se informeze 
asupra pregătirilor pe care le fac 
rugbiștii, în timp ce aceștia îi ce
reau lămuriri cu privire la tactica

Largă participare la Spartachiada 
de iarnă a tineretului

3520 DE PARTICIPANT-!
/

După cum ne informează subre- 
dacția noastră din Timișoara, în o- 
rașele și satele regiunii Timișoara 
întrecerile primei etape a Sparta
chiadei de iarnă a tineretului se 
bucură le un mare succes. Pînă în 
prezent, cele mai bune rezultate au 
fost obținute de colectivul sportiv 
Locomotiva Timișoara, care a mo
bilizat în concursurile de șah, te
nis de masă și gimnastică peste 
600 de participant'!. De o mare popu
laritate se bucură această competi
ție și în rîndul celorlalți sportivi 
timișoreni. Bunăoară, la concursu
rile de tenis de masă și șah organi
zate de către colectivele sportive 
Flamura roșie-Comerț alimentai!', 
Industria linei și „Ocsko Tereza” 
au participat numeroși tineri și ti
nere din întreprinderile industriei a- 
limentaire și ușoare.

Un succes deosebit a înregistrat 
Spartachiada de iarnă a tineretului 
și în comunele din raionul Timișoa
ra. Astfel, la întrecerile de gimnas
tică, tenis de masă și șah organiza
te de colectivul sportiv Recolta Giar- 
mata au participat 330 de concu- 
renți, evidențiindu-se îndeosebi 
membrii secției de atletism. Rezul
tate tot atît de îmbucurătoare au 
fost înregistrate și în comunele Be- 
cicherecud Mic, Bobda, Icloda și Sa- 
coșuil turcesc.

Au mai rămas numai două zile 
pînă Ia 7 ianuarie, data disputării 
primelor jocuri din cadrul primului 
campionat republican al acestui an: 
categoria A la hochei pe gheață. 
După cum am mai anunțat, în a- 
cest an întrecerile categoriei A se 
vor disputa în două serii și un tur
neu final. întrecerile în serii încep 
sîmbătă și se desfășoară la Orașul 
StaFn și Miercurea Ciuc, cu parti
ciparea’ a patru echipe în fiecare 
serie. Primele două clasate în serii 
vor lua parte apoi la un turneu fi
nal, care va desemna echipa cam
pioană a R.P.R.

In vederea întrecerilor se fac pre
gătiri intense. Se pregătesc nu nu
mai cei peste 100 de jucători care 
vor apare pe terenurile de gheață, 
ei și organizatorii și arbitrii. Ast
fel, la Miercurea Ciuc, colectivul 
Avîntul aduce ultimele amenajări 
patinoarului său central care va 
fi „teatrul” de desfășurare a jocu
rilor seriei a Il-a. Anul acesta va fi 
dată în folosință o cabană special a- 
menajată pentru a deservi patinoa
rul. Știri primite aseară prin tele
fon ne anunță că la Miercurea 

pe care o va aplica în meciul trp 
unghiular cu Gunsiberger și Ciocîl- 
tea, pentru titlul de campion al țării 
la șah. In sala vecină, rezervată 
bibliotecii, sportivii dinamoviști se 
pregăteau pentru seminarul de săp- 
tămîna viitoare, în cadrul căruia a-< 
veau să fie discutate Directivele 
Congresului al Il-lea al Partidului.

Maestrul sportului Ion Bălănel 
și grupul de rugbiști și-au găsit 
loc într-Uin colț al sălii. Și pentru 
că urmăriseră cu atenție lucrările 
Congresului, purtau acum discuții 
însuflețite. Rugbiștii Olteana,' Ro- 
taru și Petrache au subliniat ma
rea însemnătate a documentelor ce
lui de al Il-lea Congres al Partidu
lui pentru mersul înainte al poporu
lui nostru, pe drumul bimeistări, pe 
drumul socialismului. Măiestrul 
sportului Di(mitru lonescu a vor
bit despre semnificația cifrelor cu-- 
prinse în Directivele Congresului 
cu privire la cel de al Il-lea 
Plan Cincinali, citind ----
exemplificare, acrit pasaj 
rective în care se arată 
ducția globală industrială 
te pînă la sfîrșitul anului

Il-lea 
spre e- 
din Di- 
că pro
va creș- 
1960 cu 

60—65 la sută în comparație cu 
1,955. „Sportivii trebuie să depună 
și ei toate eforturile pentru a con
tribui la îndeplinirea prevederilor 
celui de al Il-lea plan cincinal”, a 
spus maestrul sportului Dumitru Io- 
nescu. In legătură cu Directivele 
Congresului ou privire la cel de al 
Il-lea plan cincinal, maestrul spor
tului Ion Bălanei și-a exprimat sa
tisfacția pentru faptul că ele cu
prind măsuri ce vor duce la dezvoF 
tarea continuă a mișcării noastre 
sportive.

I-am lăsat pe harnicii sportivi di-’ 
namoviști să-și continue discuțiile 
și am plecat cu convingerea că ei 
vor fi la înălțimea istoricelor hotă- 
rîri ale Partidului.

După primele comunicări făcute 
comisiei de organizare a Spartachia
dei din raionul Timișoara, la între
cerile din prima etapă au participat, 
pînă în momentul de față, 3520 de 
tineri și tineire.

întreceri disputate

„Cernavoda — ÎȘi începe scri
soarea corespondentul nostru vo
luntar N. Boncotă — e un oraș cu 
o tradiție sportivă nu prea veche. 
In lunile de vară, mai toți localnicii 
vin, cu mic ou mare, pe terenurile 
sportive, la o partidă de fotbal sau 
de volei. In timpul iernii însă, la 
Cernavodă activitatea sportivă era 
ca și inexistentă. Dar iată că, de 
cînd ou vestea organizării Sparta
chiadei de iarnă a tineretului, iu
bitorii șahului sau ai tenisului de 
masă au început să „asalteze" clu
burile și sălile de sport. De aceea, 
nu e de mirare că la întrecerile pri
mei etape a importantei competiții 
sportive de masă s-a înregistrat o 
participare numeroasă.

Cei dintîi sportivi care s-au în- 
tîlnit la mesele de șah sau tenis, de 
masă au fost membrii colectivului 
spoirtiv Constructorul din localitate. 
După primele runde la șah, cei mai 
buni s-au dovedit a fi tînănul nor-' 
mator Gheorghe Ghigeanu și mun
citorul Dan Aristide.

Ciuc temperatura este favorabilă 
(—6 grade) și gheața se prezintă în 
condiții bune. La Orașul Stalin, co
lectivul Flamura roșie căruia i s-a 
încredințat organizarea tehnică, fa
ce eforturi pentru a pregăti cît mai 
bine terenul de sub Tîmpa, pe care 
s-au disputat în ultimii ani atîtea 
pasionante turnee. Să sperăm — 
alături de miile de iubitori ai ho
cheiului din Orașul Stalin — că și 
în acest important centru tempera
tura va fi... binevoitoare. La Orașul 
Stalin au început ieri lucrările unui 
curs de perfecționare la care parti
cipă cei mai buni arbitri din țară, 
cei care peste cîteva zile vor fi che
mați să conducă jocurile categorisi 
A. De la Miercurea Ciuc, corespon
dentul nostru B. Sebiik ne anunță 
că s-a disputat meciul dintre Me
talul Steagul roșu Orașul Stalin și 
Voința București, contînd pentru 
locuirile 5—6 în cadrul ..Cupei 30 
Decembrie". Metalurgiștii au învins 
xm 5—2 (1—0, 2—1, 2—1). Azi, în 

Avîntul 
locurile
Gluj și

finală CGA întîlnește 
Miercurea Giuc, iar pentru 
III—IV se întrec Știința 
Progresul GheorghfesL



Ctțiva dintre pugiliștii folosiți de Dinamo în decursul campiona
tului: Constantin Gheorghiu, Ilie Gheorghe, Constantin Gheirasim, 
Nicolae Linca, Otto Bostiog, Stan Bogoi, Gheorghe Nicolae, Ilie Drag- 
nea, GMu Velicu, Dumitru Ciobotaru, precum și antrenorii Constan

tin Ncmr și Aurel Weintraub.

Cîșligătoarea primului campionat republican 
de box pe echipe: Dinamo

Dinamo — Metalul 21 —19.
Dinamo — Progresul + Flamura 

roșie 18—21
Dinamo — Locomotiva + Știința 

23—13.
Dnamo — Voința + Constructo

rul 22—17.
Dinamo — Casa Centrală a Ar

matei 23—16.
...In felul acesta, după cinci etape 

de înverșunată întrecere, reprezen
tativa asociației Dinamo a terminat 
în fruntea campionatului republican 
de box pe echipe. Competiție ine
dită în istoria boxului nostru, reu
nind ia „start" șase formații de 
forțe sensibil egale, campionatul 
republican pe echipe și-a păstrat 
în permanență o notă de înverșu
nară dispută sportivă. Concludent 
este faptul că ech pa campioană n-a 
putut fi cunoscută decît după ulti
mul sunet de gong al „derbiului" 
Dinamo — C.C.A., cînd dinamoviș- 
tii au reușit să-și adjudece titlul pus 
în joc numai după calcularea punct- 
averajului și la o diferență de 
trei sutimi de punct față de C.C.A.!

Succesul pugil știlor dinamov'.ștj 
este datorit,, în cea mai mare mă
sură, dîrzeniei cu care aceștia și-au 
apărat șansele de la un capăt ia al
tul a’ competiției Ei s-au pr gătit 
cu atenție și seriozitate înain'ea 
fiecărei înfîhrri și nu și-au subesti
mat niciodată adversarii. Desigur, 
fiecare dintre boxerii echipei cam
pioane își are partea sa de contri
buție la obținerea acestui succes, 
dar este incontestabil că merite 
deosebite revin celor patru pugiliști 
care au figurat în permanență în 
ech’pă: Dumitru Ciobotaru, Puiu 
Nicolae, Ilie Dragnea și Mihai 
Trancă. Învingători sau învinși, ei 
au avut de suportat „asaltul" unor 
adversari de valoare, împotriva că
rora au trebuit să facă adeseori a- 
pel la ultimele resurse. Este poate 
mai puț n cazul „greului" Ciobotaru, 
care n-a boxat decît circa 4 minute 
și jumătate în tot campionatul, dar 
în ceea ce îi privește pe Puiu Ni
colae, Ilie Dragnea și Mihai Tran
că, sublinierea aceasta este pe de
plin meritată și necesară. De altfel, 
îată lotul comnlet folosit de Dina
mo în acest campionat, cifrele din 
paranteze indicînd numărul de me
ciuri susținute: Puiu Nicolae (5), 
Ștefan Dumitrache (2), Constantin 
Gheorghiu (3), Ilie Gheorghe (4), 
Otto Bostiog (1), Mihai Trancă (5), 
Constantin Gherasim (2), Stan Bo
goi (3), Nicolae Linca (4). Vasile 
Bogoi (1), Ilie Dragnea (5), Vic
tor Vlădescu (2), Geza Toth (1), 
Dumitru Gheorghe (2), Gheorghe 
Nicolae (2), Ghețu Velicu (3) .și 
Dumitru Ciobotaru (5). Antrenori: 
C. Nour și A. Weintraub.

Formația pugiliștilor dinamoviști 
a fost alcătuită prin contopirea lo
tului dinamovist de la București cu 
cel de la Orașul Stalin. Pregătirile 

s-au efectuat separat, în fiecare din 
cele două orașe, antrenorii Con
stantin Nour (București) și Aurel 
Weintraub (Orașul Stalin) supra
veghind „grupul" de boxeri respec
tiv. După cum se poate vedea și 
din lotul de mai sus, formația di- 
namovistă a cuprins multe nume cu 
rezonanță în boxul nostru (Ciobo
taru, Linca, Ghețu Velicu, Ilie 
Gheorghe), dar și numeroase ele
mente tinere care au avui astfel 
un excelent prilej de afirmare. Dn- 
tre acestea s-a impus cu precădere 
tînărul pugilist de categorie muscă 
Puiu Nicolae. De-a lungul campio
natului el a dovedit multă vitali
tate, o pregătire fizică remarcabilă 
și un curaj care l-a ajutat să treacă 
peste multe momente de dificultate. 
Nu mai puț n meritorie este și com
portarea lui Mihai Trancă. Intr-ade
văr, confirmînd precedentele sale 
performanțe, semiușorul d:namov st 
(care a fost folosit uneori și la ca
tegoria imediat superioară) a izbu
tit să obțină rezultate bune în 
compania lui Dănilă Done, Du
mitru Adam, M. Biedl, Mircea Mi- 
clăuș și C. Dumitrescu. S-au remar
cat, deopotrivă, în decursul campio
natului: Nicolae Linca (plin de vi
talitate ca totdeauna), Constantin 
Gheorghiu (un „cocoș" de mare ta
lent), Stefan Dumitrache (încă 
„necopt", dar cu frumoase calități), 
precum și Ghețu Veticu.

Nu este însă mai puțin adevărat că 
formația dinamovistă a prezentat, 
uneori, și lacune serioase. In*r-a'* le- 
văr, unii dintre componență săi 
(V. Vlădescu, Gheorghe Nicolae, 
V. Bogoi, S. Bogoi) au arătat un 
slab nivel tehnic. De asemenea, O. 
Bostiog s-a dovedit departe de forma 
sa din trecut. Cum pînă Ia campio
natul viitor mai sînt încă multe 
luni, dinamoviștii își vor outca îm
bunătăți pregătirea generală a echi
pei, pentru a putea rezista cît mai 
bine „asaltului" pe care-1 vor da cu 
siguranță C.C.A., Metalul, Progre
sul, Flamura roșie și celelalte pu
ternice formații pugilistice ..

In ultimele zile au sosit la redac
ția ziarului nostru numeroase scri
sori de la activiștii sportivi din în
treaga țară, care ne împărtășesc pă
rerea lor în legătură cu proiectul 
noului regulament G.M.A.

Paul Anca, responsabil cu munca 
G.M.A. în comitetul regional C.F.S. 
Cluj: „Proiectul noului regulament 
G.M.A. prevede o serie de modifi
cări deosebit de importante care 
sper să ducă la o îmbunătățire 
simțitoare a activității G.M.A. în 
rindurile tineretului de la sate și o- 
rașe. In cele ce urmează, mă voi 
ocupa de cîteva probleme mai in
teresante din proiectul noului regu
lament G.M.A. In primul rînd, mo
dificarea categoriilor de vîrste este 
un element principal al proiectului 
asiguri n! pe viitor o mai largă par
ticipare a tineretului în activitatea 
G.M.A. In ceea ce privește unele 
norme ale noului regulament, păre
rea mea este că o parte dintre ele 
necesită modificări. Afirmația mea 
se bazează pe o serie de experiențe 
făcute cu aspiranții G.M.A. din toate 
categoriile de vîrste. Iată cum văd 
eu aceste modificări: Categoria 
FGMA 12—13 ani, la alergări de 
viteză proba de 50 m. băieți în 9,0 
sec., iar la fete 40 m. plat 7,8 sec. 
FGMA 14—15 ani, la săritura în 
lungime băieți 3,10 m., ia.r la fete 
2,20 m. GMA gradul I săritura în 
lungime pentru categoriile de vîr
ste dr;,j cum urmează (bărbați) 
4,10 m.; 4,30 m.; 4,20 m.; 4,00 m.; 
3,90 m., iar la săritura în înălțime 
propun 1,10 m.J 1,20 m.ț 1,10 m.;
l, 05 m.; 1,00 m. — GMA gradul I 
(femei) săritura în înălțime 0,90
m. ‘, 1,00 m.‘, 0,95 m.J 0,85 m.

Părerea mea este că cea mai bu
nă măsură prevăzută în noul pro
iect G.M.A. este reconfirmarea pe
riodică a calității de purtător al in
signei G.M.A., fapt care va asigura 
o continuitate în activitatea sporti
vă multilaterală. De asemenea, for
mele de eliberare a insignei, con
form proiectului de regulament, 
simplifică în mod considerabil par
tea scriptică, fapt care va înlesni

M. G.

De la comisia centrală
Lgînd î i discuție abaterile unor 

antrenori și sportivi, biroul comi
siei centrale de hochei și patinaj a 
hotărît următoarele :

1. Pentru grave abateri de la 
comportarea pe care trebuie să o 
aibă un educator, antrenorii de ho
chei pe gheață de categoria a Il-a 
Szabo Ștefan și Csaszar Francisc 
sînt retrogradați la categoria an
trenor stagiar și ii se ridică drep
tul de a activa ca antrenori, pri
mului pe doi ani, iar celui de al 
doilea pe un an.

2. Pentru că au tratat ou ușurin
ță problema transferărilor, dînd de
clarații la mai multe colective și

NU A SOSIT ÎNCĂ MOMENTUL SA LIMITĂM PALETELE
Un singur lucru poate fi spus 

cu precizie în „problema buretelui" 
și anume că acei care cred că o 
cunosc bine, în realitate se înșea
lă. Mulți dintre aceștia păcătuiesc 
prin subiectivism. E vorba de jucă
torii tineri, cărora — de obicei — 
nu le place să fie învinși de cei 
vîrstnici; or, nici jucătorilor în 
vîrstă nu le convine să fie între- 
cufi de cei tineri I Pe de altă parte 
așa zișilor experți, care nu s-au 
format pe o bază suficient de cu
prinzătoare, nu le place de loc să 
fie trimiși din nou la școală...

Primul lucru care trebuie înfeles 
în materie de burete este că el nu 
constituie o noutate și nici nu este 
exclusiv „japonez". Eu însumi am 
folosit buretele încă acum 30 de ani 
și l-am trimis apoi în Japonia. 
Un buretist a produs multe „de
zastre" printre jucătorii de clasă 
englezi în primii ani de după 
război. Apoi un alt „buretist" (din 
Europa centrală) a avut succese 
importante (chiar împotriva mare
lui Sido) la campionatul mondial 
disputat înaintea celui care i-a 
consacrat pe japonezi.

De cînd există tenisul de masă, 
regulile sale (ca și cele ale teni
sului de cîmp) au permis folosirea 
oricărui fel de rachetă, iar bure
tele și echivalentele sale (materiale 
de bumbac, pluș etc.) au fost în
trebuințate concomitent cu cauciu
cul, fără ca în acest timp tenisul 
de masă să fi avut de suferit, ci 
dimpotrivă.

Singurul lucru nou în „problema 
buretelui" este că în ultimul timp 
el a început a fi folosit de jucă
tori foarte buni. Acesta este mo
tivul care a generat însăși „pro
blema". Și de ce n-ar fi așa ? îmi 
amintesc de o agitație asemănă
toare creată de jucătorii obișnuiți 
cu paleta de lemn, cînd, în 1920. 
a apărut pentru prima oară paleta 
acoperită cu cauciuc, care acum 
pare atît de obișnuită.

Nu aș vrea să fiu greșit înțe
les, ca favorizînd buretele, sau 
opunîndu-mă formal ideii că odată 
și odată va fi necesar să ,limi
tăm- paletele.

Sport la zi
■ LUPTE. — Comisiile regionale 

vor înainta Inspecției de Lapte din 
CCFS pînă la data de 13 ianuarie 
propunerile lor în ce privește avan
sările de arbitri de la cat. II la 
cat. 1.

■ VOLEI. — Comisia centrală de 
volei a organizat un concurs des
chis tuturor tinerilor nășeați în a- 
nul 1937, care activează într-una 
din echipele de juniori ale asociați
ilor sportive. Concursul de verifica
re va avea loc în sala Floneasca în 
zilele de 6 ianuarie (orele 15—19), 
9 ianuarie (erele 16,30—19.30), 11 
ianuarie (orele 14—17,30) și 13 ia
nuarie (orele 15—19).

Vineri 6 ianuarie 1955 ora 17 
va avea loc la C.C.F.S. confe
rința anuală a comisiei centrale 
de pentatlon modern.

• BASCHET. — Mîine, la ora 
19, va avea loc în sala Floreasca 
întîlnirea dintre lotul reprezenta
tiv feminin și echipa masculină 
Știința Construcții.

de hochei și patinaj
avînd astfel atitudini nedemne de 
un sportiv de tip nou, jucătorii de 
hochei pe gheață, Kovacs Adalbert, 
Lako Iosif si Ionescu Ștefan, sînt 
sancționați după cum urmează :

— Adalbert Kovacs — avertis
ment public

— Iosif Lako — avertisment pu
blic și scoaterea din lotul R.P.R.

— Stefan Ionescu — suspendare 
din competiții oficiale pe termen de 
o lună, cu începere de la 3 ianua
rie 1956

BIROUL COMISIEI CENTRALE 
DE HOCHEI PE GHEATA SI 

PATINAJ

Articol scris special pentru 
„Sportul popular*' 

de IVOR MONTAGU
Președintele Federației Internațio

nale de Tenis de masă

In primul rînd, părerea mea este 
că dacă un jucător dorește să în
trebuințeze buretele, el trebuie lă
sat să facă acest pas. Dar neapă
rat el trebuie să fie convins că prin 
acest procedeu va realiza un pro
gres personal. Să nu-l lăsăm să 
creadă că buretele poate să-i ofere 
o portiță magică, ci dimpotrivă 
să-l convingem că nu va deveni 
niciodată mai bun fără abilitate 
inteligență și mai ales entuziasm.

In al doilea rînd, sînt pregătii 
să văd într-o zi că a devenit ne
cesară o regulă care să limiteze, 
într-un fel oarecare paletele. Dar 
trebuie să declar că aceasta nu 
poate fi un motiv de panică pentru 
nimeni, fiindcă ziua respectivă n-a 
sosit încă.

Cei care spun; „Cu buretele 
mingea nu poate fi controlată" sau 
,Nu se poate juca împotriva bu- 

retelui" sînt în majoritatea ca
zurilor simpli începători sau jucă
tori care abia au pornit să combată 
buretele. Cei care^ spun : „Buretele 
va ucide tenisul de masă" aleargă 
împotriva evidenței. Oare în Japo
nia jocul acesta a devenit neatrac
tiv sau mort ? Chiar în Europa bu
retele a generat în ultimii ani un 
progres cert. Unii obișnuiesc să 
vorbească despre perfecțiunea teni
sului de masă de acum cîtva timp. 

cînd erau întrebuințate aproape ex
clusiv paletele „clasice". In reali
tate, tenisul de masă era mono
ton, aspect care astăzi tinde să 
dispară. Unde sînt acum campionii 
defensivei pure, jucătorii cu forhand 
exclusiv, care n-au tras o singură 
minge în viața lor și colecționau 
nu de mult titlu după titlu? Unde 
sînt acele meciuri dezolante între 
asemenea „campioni", care alun
gau spectatorii din sală și făceau 
imposibile programările exacte ale 
întîlnirilor din cauza duratei exa
gerate a partidelor ? Din fericire 
ele au dispărut aproape complet- 
Pentru a domoli sau a infringe 
concurența buretelui — și eu sînt 
convins că el poate fi înfrînt — 
așa cum înaintașii noștri au reu
șit în fața echivalentelor sa’e, a- 
vem nevoie de mai mult atac, de 
mai multă varietate, de mai multă 
activitate, de mai mult „cap". Mo
notonia, „țăcăneala" nu este bună 
pentru acest obiectiv.

Ne aflăm într-un stadiu de tran
ziție. De aceea sînt de acord cu 
maioritatea membrilor Federației 
Internaționale de Tenis de Masă 
în a spune că noi avem datoria să 
păstrăm un bun prețios, dar să nu 
căd-m în panică. Să observăm, să 
studiem, să tragem concluzii.

Fiți siguri însă că atunci cînd 
va fi vorba, vreodată, să facem 
marele pas în a schimba regulile, 
noi vom lua toate măsurile pentru 
a alege calea bună.

simțitor munca resoartelor respec
tive. Părerea mea este că pe baza 
noului regulament, complexul spor
tiv G.M.A. va constitui în măsură 
și mai mare baza sistemului nostru 
de educație fizică din întreaga ța
ră, a siguri nd o dezvoltare multila
terală succesivă calităților fizice ale 
oamenilor muncii de la sate și ora
șe".

Alexandru Dumitriu din centrul 
G.M.A. Cisnădie: „Centrul G.M.A. 
din Cisnădie a experimentat multă 
vreme noile norme G.M.A. Activul 
centrului a primit cu satisfacție 
noul proiect și, în special, intro
ducerea categoriei de vîrstă 12—13 
ani la F.G.M.A. Socotim eâ prin 
introducerea acestei categorii se 
rezolvă pentru totdeauna procesul 
de educație fizică din învățămîntul 
elementar. Credem că în viitor ma
joritatea probelor vor putea fi obți
nute mult mai ușor, în comparație 
eu normele existente în actualul 
regulament. Fără îndoială că în fe
lul acesta numărul purtătorilor de 
insignă G.M.A. și al participanților 
la concursurile pentru trecerea nor
melor G.M.A. va fi mult mai mare 
decît pînă în prezent. Proba de tir la 
G.M.A. gradul II va asigura parti
cipanților posibilitatea de a obține 
performanțe mai mari la această 
probă și în același timp de a în
drăgi această disciplină sportivă. 
Noi considerăm că normele modifi
cate prin noul regulament al comple
xului G.M.A. vor da rezultate mai 
bune din punct de vedere calitativ 
și cantitativ. Instructorii sportivi 
sînt datori să lupte în viitor îm
potriva formalismului, împotriva a- 
cordării normelor „pe sprinceană", 
împotriva tuturor neregulilor care, 
din păcate, au existat pînă în pre
zent în multe colective sportive din 
țară. In felul acesta vom putea fi 
sigiri că în anii ce vor urma vom 
avea o activitate sportivă multila
terală, atît la sate cît și la orașe, 
vom putea selecționa din rindurile 
tineretului noi și noi elemente tine
re și talentate, pentru diferite dis
cipline sportive".



„Cupa 16 Februarie” 
ia popice

Intre 8 și 12 ianuarie vom ve
dea evoluând pe arenele de popice 
din Capitală, sportivi care, acum 
patru 
pentru 
blicani 
ceasta 
petiția 
de 16 
comotiva. Printre asociațiile care 
s-au înscris în această competiție 
se numără : Locomotiva, Voința, 
Progresul, Recolta, Metalul și Fla
mura roșie, care vor fi reprezen
tate de cîte o echipă formată din 
12 jucători. Regulamentul compe
tiției prevede ca fiecare jucător 
șă tragă cîte 80 bile, punctavera- 
jul făcîndu-se pe echipe în urmia 
rezultatelor obținute de fiecare 
jucător

săptămîni, s-au întrecut 
titlurile de campioni repu- 

individuali. De data a- 
ei vor participa la com- 
organizată în cinstea zilei 
Februarie, de asociația Lo-

REGULAMENT 
SAU... PRECEDENTE!

Piuă acum ne-am ocupat în mai 
mică măsură de problemele de ar
bitraj ridicate de jocurile de hand
bal in sală, considerînJ că modul 
nesatisfăcator în care și-au făcut 
■datoria unii dintre arbitri s-a dato
rat faptului că sezonul era abia ia 
început și că arbitrii nu se obișnui
seră încă cu jocurile de sală. Din 
păcate, pe măsiură ce etapele trec, 
greșelile de arbitraj persistă.

Iată un exemplu. In ultima etapă 
a Cupei de Iarnă din București, cei 
doi portari, ai echipei Dinamo 6 
(Deutșch și Vintilă) au făcut mari 
greșeli. Pentru a salva situația, di- 
namoviștii au recurs la o soluiție... 
extremă, însă... neregulamentară: 
au introdus în poartă — în locul 
portarilor „de meserie" — un jucă
tor de cîmp, pe Bock. Spre bucuria 
lor, Bock. (care nu juca pentru pri
ma dată în postul de portar) a co
respuns total. Necorespunzător s-a 
dovedit însă scorerul M. Penescu, 
care, „uitînd" că regulamentul spe
cifică clar: „portarul nu poate fi 
înlocuit decît cu portarul de rezer
vă trecut în foaie și numai după ce, 
în prealabil, a fost anunțat arbitrul", 
a admis ca în poarta echipei Dina
mo 6 să treacă un jucător de cîmp.

Atrăgîndu-i-se atenția de către 
cei din- jur, 6corerul Penescu a răs
puns că există un precedent creat în 
etapa trecută, cînd în urma elimi
nării portarului ploeștean Borugă, 
locul în poartă i-a fost ocupat de 
Gruianu, jucător de cîmp. In afară 
de faptul că... precedentele nu țin loc 
de ...regulament, cazul invocat nici 
nu constituia un precedent; în mo
mentul în ca-re Borugă a fost înlo
cuit cu Gruianu, Flacăra a rămas 
CU UN JUCĂTOR DE CIMP MAI 
PUȚIN 1 Firește, Dinamo 6 avea 
toată libertatea să procedeze la fel, 
scotînd portarul și introducing în 
poartă un jucător de cîmp. Dar a- 
iunci, pentru a respecta spiritul re
gulamentului, dinamoviștii erau 
obligați să rămînă în 5 jucători de 
cîmp și portar.

Iată ce se întîmplă când în lo
cul unei temeinice cunoașteri a pre
vederilor regulamentare te orientezi 
după ...precedentei Și rostul rîndu- 
rilor de față este tocmai acela de 
a nu transforma greșala scoreru- 
lui Penescu intr-un... „precedent".

A. C.

Clasamentele oficiale la fotbal pe anul 1955 
și echipele participante în campionatele din 1956

1. In urma omologării jocurilor din campionatul republican cate
goriile A și B, campionatul echipelor de tineret și campionatul republi
can de juniori pe anul 1955, au fost stabilite următoarele clasamente 
definitive :

CATEGORIA „A
1. Dinamo București 24 15 7 2 42:19 37
2. Flacăra Ploești 24 14 6 4 46:20 34
3. Progresul București 24 13 7 4 39:22 33
4. Știința Timișoara 24 10 7 7 47:30 27
5. Flamura roșie Arad 24 10 6 8 35:28 26
6. C.C.A. București 24 8 7 9 38:26 23
7. Știința Cluj 24 8 7 9 27:35 23
8. Minerul Petroșani 24 8 6 10 26:33 22
9. Dinamo Or. Stalin 24 8 6 ro 30:39 22

10. Locomotiva Timișoara 24 7 7 10 29:36 21
11. Locomotiva Tg. Mureș 24 6 8 10 26:33 20
12. Locomotiva Constanța 24 5 5 14 19:45 15
13. Avîntul Reghin 24 3 3 18 19:57 9

1955 echipa DinamoSe declară campioană republicană pe anul 
București.

Echipele Locomotiva Tg. Mureș, Locomotiva Constanța și Avîn
tul Reghin, clasate pe locurile 11, 12 și 13, retrogradează în categoria 
B, conform regulamentului competiției.

CATEGORIA „B"
— Seria I

1. Locomotiva București 24 18 3 3 69:21 39
2. Progresul Sibiu 24 13 4 7 28:20 30
3. Metalul Uz. Tractoare 24 11 4 9 32:25 26
4. Locomotiva Tr. Severin 24 12 2 10 40:32 26
5. Dinamo 6 București 24 10 6 8 35:29 26
6. Știința București 24 10 4 10 32:32 24
7. Flacăra Moreni 24 11 1 12 32:36 23
8. Progresul București 24 10 2 12 44:43 22
9. Metalul St. roșu 24 9 4 11 30:30 22

10. Flamura roșie Sf. Gheorghe 24 10 2 12 22:27 22
11. Locomotiva Craiova 24 9 4 11 19:38 22
12. Știința Craiova 24 6 6 12 21:33 18
13. Metalul București 24 5 2 17 27:65 12

— Seria a Il-a
1. Progresul Oradea 26 18 4 4 54:16 40
2. Metalul Cîmpia Turzii 26 14 5 7 44:42 33
3. Metalul Reșița 26 12 7 7 38:27 31
4. Flacăra Mediaș 26 13 5 8 37:28 31
5. Locomotiva Arad 26 11 6 9 35:28 28
6. Metalul Hunedoara 26 8 9 9 38:31 25
7. Locomotiva Cluj 26 11 3 12 45:38 25
8. Progresul Satu Mare 26 7 li 8 32:48 25
9. Minerul Lupeni 26 8 8 10 33:36 24

10. Flamura roșie Cluj 26 8 7 11 31:36 23
11. Metalul Baia Mare 26 6 9 11 21:37 21
12. Metalul Oradea 26 6 8 12 35:47 20
13. Metalul 108 26 7 5 14 31:55 19
14. Metalul Arad 26 6 7 13 21:46 19

— Seria a HI-a
1. Dinamo Bacău 24 16 4 4 55:23 36
2. Flacăra Cîmpina 24 15 3 6 44:26 33
3. Flacăra 1 Mai Ploești 24 11 3 10 52:43 25
4. Progresul Focșani 24 10 5 9 26:28 25
5. Flamura roșie Burdujeni 24 8 8 8 36:36 24
6. Știința Iași 24 10 4 10 31:32 24
7. Flamura roșie Bacău 24 8 7 9 39:37 23
8. Dinamo Bîrlad 24 9 5 10 31:36 23
9. Locomotiva Iași 24 9 5 10 21:26 23

10. Flamura roșie Buhuși 24 10 2 12 35:44 22
11. Avîntul Fălticeni 24 8 6 10 21:30 22
12. Dinamo Galați 24 8 1 15 30:40 17
13. Locomotiva Galați 24 6 3 15 18:39 15

București, Pro-Conform regulamentului, echipele Locomotiva 
greșul Oradea și Dinamo Bacău — cîștigătoarele celor trei serii — 
promovează în categoria A. Echipele Flamura roșie Sft. Gheorghe, 
Locomotiva Craiova, Știința Craiova, Metalul București, Flamura 
roșie Cluj, Metalul Baia Mare, Metalul Oradea, Metalul 108, Flamura 
roșie Buhuși, Avîntul Fălticeni, Dinamo Galați și Locomotiva Galați 
— clasate pe ultimele locuri — retrogradează în categoria C.

CAMPIONATUL ECHIPELOR DE TINERET
1. C.C.A. 24 18 4 2 56:14 40
2. Progresul București 24 17 6 1 84:23 40
3. Flamura roșie Arad 24 12 5 7 51:35 29
4. Flacăra Ploești 24 11 7 6 49:36 29
5. Știința Timișoara 24 11 6 7 51:39 28
6. Dinamo București 24 11 5 8 43:28 27
7. Dinamo Or. Stalin 24 11 4 9 42:35 26
8. Locomotiva Tg. Mureș 24 6 5 13 31:63 17
9. Știința Cluj 24 4 8 12 30:51 16

10. Avîntul Reghin 24 6 4 14 26:56 16
11. Locomotiva Timișoara 24 6 3 15 29:48 15
12. Minerul Petroșani 24 4 7 13 31:57 15
13. Locomotiva Constanta 24 6 2 16 28:66 14

INFORMAȚII țfronosport

La tragerea din urnă a premii
lor speciale atribuite concursului 
anexă din luna decembrie 1955, 
care a avut loc la data de 4 ia
nuarie, la București, următorii 
participanți au obținut:

Automobilul I.F.A. a revenit 
participantului Zaharia Popescu 
din București str. Brîndușilor nr. 
15.

Cele două ceasuri Schaffhausen 
de aur au revenit participanți- 
lor: Altman Elena din Timișoara 
str. Șt. O. losif nr. 58 și Ghindă 
Aurel din București Bd. Dacia 
nr 56.

Aparatul de fotografiat tip Kon- 
tax a revenit participantului Dră- 
goi Marin din Tg. Mureș str. E- 
roilor Sovietici nr. 35.

★
Reamintim participanților că I. 

S. Pronosport acordă un automo
bil I.F.A., ceasuri Schaffhausen 
și aparate fotografice și la con
cursul anexă pe luna ianuarie. 
Pentru a putea participa la acest 
concurs anexă, concurenții tre
buie să depună buletine la toate 
concursurile din luna ianuarie. 
Primul concurs este concursul nr. 
1 din 8 ianuarie 1955

Reamintim premiile speciale în

obiecte distribuite de I.S. Prono
sport, pe luna decembrie 1955:

Un automobil I.F.A.
8 motociclete I.J. de 350
12 aparate radio Super 

magnetica
12 biciclete
2 ceasuri Schaffhausen
1 aparat de fotografiat tip Kon- 

tax.

cmc. 
Electro-

de aur

★ _
Luni 9 ianuarie 1956 va avea loc 

la agenția centrală Pronosport din 
Calea Victoriei 9, extragerea din 
urnă a buletinelor premiate cu 0 
rezul Lte de la concursurile Prono
sport nr. 50, etapa 18 decembrie, și 
51. etapa din 25 decembrie 1^55. 
Pentru fiecare concurs în parte au 
fost atribuite următoarele premii 
speciale:

2 motociclete I.J.
3 aparate de radio Super Electro

magnetica
3 biciclete.
PROGRAMUL CONCURSULUI 

PRONOSPORT
Nr. 1

(ETAPA DIN 8 IANUARIE 1956)
I Flacăra Ploești — Recolta M. 

A. S. (handbal mase.-sală).
II C.C.A.—Dinamo Obor (hand-

Pa

1.
2.
3.

Se declară cîștigătoare a campionatului echipelor de tineret, echi- 
(D

CAMPIONATUL R.P.R. JUNIORI — TURNEU
Seria I

1.
2.
3.

FINAL
Dinamo București 4 3 0 1 10:3 6
Locomotiva București 4 2 0 2 4:4 4
Locomotiva Iași 4 1 0 3 1:8 2
Seria a 11-a

Știința Cluj 4 2 1 1 12:5 5
Progresul Sibiu 4 2 0 2 4:9 4
Știința Timișoara 4 1 1 2 3:5 3
Finala
Știința Cluj — Dinamo București 1:0 (0-0)
Se declară campioană republicană pe anul 1955, echipa de juniori

In campionatele din anul 1956, 
conform comunicatului Biroului 
Comisiei Centrale de Fotbal publi
cat în Sportul popular din 15.XI.955 
și în urma omologării clasamente
lor campionatelor regionale, 
participa următoarele echipe:

CATEGORIA „A“
Dinamo București 
Flacăra Ploești 
Progresul București 
Știința Timișoara 
Flamura roșie Arad 
C.C.A. București 
Știința Cluj 
Minerul Petroșani 
Dinamo Orașul Stalin 
Locomotiva Timișoara 
Locomotiva București 
Progresul Oradea 
Dinamo Bacău

CATEGORIA „B“
Seria I

1. Locomotiva Tg. Mureș
2. ‘ '
3.
4.
5.
6.
7.
8.

vor

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE JUNIORI

Seria I
Dinamo Dorohoi
Progresul Rădăuți 
Flamura roșie Burdujeni

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Avîntul
Metalul
Flacăra
Metalul 
Minerul
Progresul Sibiu 
Locomotiva Tr. Severin

9. Locomotiva Arad 
Metalul Reșița 
Progresul Satu Mare 
Locomotiva Cluj 
Uzinele de Tractoare Or. Stalin
Seria a Il-a

Locomotiva Constanța 
Flamura roșie Burdujeni
Știința Iași
Dinamo Bîrlad 
Flacăra 1 Mai Ploești
Știința București

7. Flacăra Moreni
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Reghin
Cîmpia Turzii
Mediaș 
Hunedoara
Lupeni

'ir

Sampdoria

Napoli

Torino

(camp.

(camp.

(camp.

(camp.

bal masc.-sală).
III Metalul 23 August — Ști

ința I.C.F. Buc. (handbal fem.- 
sală).

IV Locomotiva Gara de Nord — 
Dinamo 6 București (handbal 
masc.-sală).

V Milan—Roma (camp, italian).
VI Juventus — Internazionale 

(camp, italian).
VII Genua — Novara (camp, 

italian).
VIII Bologna

(camp, italian).
IX Lazio — Pro Patria 

italian).
X Triestina

italian).
XI Padova 

italian).
XII Atalanta—Lanerossi 

italian)-
MECIURI DE REZERVA

A Știința Timișoara — Știința 
I.C.F. (handbal fem.-sală).

B Avîntul Codlea — Progresul 
Orașul Stalin (handbal fem.-sală).

C Știința învățăm. Buc. — Fla
mura roșie Timișoara (handbal 
fem.-sală).

D Progresul Tg. Mureș — Fla
mura roșie București (handbal 
fem.-sală).

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Progresul C.P.C.S.
Locomotiva lași
Progresul Focșani
Metalul Steagul roșu
Dinamo 6 București
Flacăra Cîmpina 
FI. roșie Bacău

CATEGORIA „C"
Seria 1

Flamura roșie Buhuși 
Avîntul Fălticeni
Dinamo Galați 
Dinamo Dorohoi 
Progresul Rădăuți

6. Locomotiva Pașcani
7. Progresul Iași
8. Voința Tecuci
9. Tecuci II.

Avîntul Piatra Neamț
Flacăra Moinești
Știința Galați 
Seria a Il-a

Locomotiva Galați
2. Metalul București
3. Metalul Brăila
4. Flamura roșie B. Rahova Buc.
5. Progresul Călărași
6. Locomotiva MCF București
7. Flamura roșie Giurgiu
8 Metalul SNC Constanța
9. Constructorul Constanța

10. Dinamo Pitești
11. Metalul Sinaia

Flacăra Tîrgoviște
Metalul 131
Progresul Corabia 
Seria a 111-a

1. Metalul Oradea
2. Flamura roșie Cluj
3. Metalul Baia Mare
4 Fi. roșie Sf. Gheorghe
5. Avîntul Sighet 

Recolta Cărei
7. Avîntul Toplita

Dinamo Tg. Mureș 
Recolta Salonta

10. Locomotiva Oradea
11. Progresul Cluj

12. Constructorul Turda
13. Reprezentativa Tîrnăveni

Seria a lV-a
1. Metalul Arad
2. Metalul 108
3. Știința Craiova
4. Locomotiva Craiova
5. Constructorul Craiova
6. Metalul Otelul Roșu
7. Progresul Timișoara
8. Constructorul Arad
9. Flamura roșie 7 Noiemb. Arad

10. Flacăra Orăștie
11. Locomotiva Simeria
12. Flamura roșie Rm. Vîlcea

1. 
2.
3.
4.
5.

10.
11.
12.

1.

12.
13.
14.

6.

8.
9.

1.
2.
3.
4. Avîntul Fălticeni
5. Dinamo Bacău
6. Avîntul Piatra Neamț
7. Locomotiva Pașcani

Flamura roșie Bacău
Flamura roșie Buhuși
Seria a Il-a

Flacăra Moinești 
Progresul Focșani 
Locomotiva Iași 
Știința lași 
Dinamo Bîrlad 
Progresul Iași 

7. Tecuci II.
Voința Tecuci 
Locomotiva Galati
Seria a IlI-a
Știința Galați 
Metalul “ 
Flacăra 
Dinamo 
Flacăra 
Flacăra 
Metalul 
Tînărul
Progresul F. Bănci 
Flacăra Moreni
Seria a lV-a

Locomotiva Constanța 
Metalul SNC Constanța 
Constructorul Constanța 
Progresul Călărași
Flamura roșie Giurgiu 
Progresul București 
Metalul București 
C.C.A. București
Locomotiva București
Seria a V-a
Locomotiva MCF 
Știința București
Tînărul Dinamovist I București 
Flamura roșie București 
Locomotiva Craiova
Dinamo Pitești 
Constructorul Craiova 
Progresul Corabia 
FI. roșie 1 Mai Ploești
Seria a Vl-a

Locomotiva Tr. Severin 
Locomotiva Timișoara 
Minerul Lupeni 
Minerul Petroșani 
Știința Timișoara 
Progresul Timișoara 
Metalul Reșița
Metalul Oțelul Roșu 
Știința Craiova
Seria a VI l-a
Flamura roșie Arad 
FI. roșie 7 Noiemb. Arad 
Constructorul Arad 
Locomotiva Arad 
Progresul Oradea
Metalul Arad 
Locomotiva Oradea 
Metalul Oradea 
Recolta Salonta
Seria a VIII-a

Recolta Cărei 
Progresul Satu Mare 
Metalul Baia Mare 
Avîntul Sighet 
Știința Cluj 
Progresul Cluj
Metalul Cîmpia Turzij 
Locomotiva Cluj
Fi. roșie Ianoș Herbak
Seria a IX-a

1. Constructorul Turda
2.
3.
4.
5.
6.

8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

19.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1. 
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. 
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Brăila
Ploești
Gala(i
Tîrgoviște
Cîmpina 
Sinaia
Dinamovist 11 Buc.

Reprezentativa Tîrnăveni 
Locomotiva Tg. Mureș 
Avîntul Reghin 
FI. roșie Sf. Gheorghe 
Dinamo —

7. Avîntul
8. Dinamo
9. Flacăra

Seria a
1. Metalul
2. Metalul

Flacăra 
Progresul Sibiu 
Flamura roșie Rm. Vîlcea 
Metalul 131
Metalul Steagul roșu

8. Metalul Uz. Tractoare
9. Locomotiva Simeria

3.
4.
5.
6.
7.

Tg. Mureș 
Toplita
Or. Stalin 
Mediaș
X-a
Hunedoara
108
Orăștie



Delegația romînă fotografia tă înainte de concursuri

----------* * ----—
După prima vizită a sportivilor romini 

In R. P. Chineză (i)

Schiorii romini participă h cele două mari concursuri
de la Vengen și Grindelwald

Intre 18 și 25 noiembrie 1955, a 
avut loc la Pekin un concurs in
ternațional de tir, organizat de clu
bul central sportiv al Apărării Pa
triei din R.P. Chineză, la care au 
participat reprezentativele Asociați
ilor Voluntare pentru Sprijinirea A- 
părării Patriei din R.P. Bulgaria, 
R. Cehoslovacă, R.P. Chineză, 
R.P.D. Coreeană, R.P. Polonă, R.P. 
Romînă și U.R.S.S.

Reprezentativa Asociației Vo
luntare pentru Sprijinireia Apă
rării Patriei din tara noastră, 
compusă din 27 persoane, era prima 
echipă sportivă romînă care vizita 
China Nouă. Este lesne de înțeles 
interesul stîrnit de acest concurs 
pentru toți participanții și în special 
pentru cei din Europa : era primul 
concurs internațional de tir orga
nizat în R.P. Chineză; de aseme
nea toate delegațiile vizitau pen
tru prima dată marea Chină 
populară.

Sub aceste două aspecte voi privi 
vizita noastră în R.P. Chineză.

DESFĂȘURAREA CONCURSULUI

Organizarea unei competiții inter
naționale de tir la care participă cei 
mai buni trăgători din 8 țări, este 
destul de complicată. Eram foarte 
curioși să vedem cum se vor achita 
organizatorii de această sarcină, cu- 
noscînd faptul că ei nu au o expe
riență în ce privește organizarea 
competițiilor în acest sport atît de 
pretențios. Răspunsul l-am primit în
dată ce concursul a încenut. Am 
participat la o manifestație sporti
vă perfect organizată, cu o conduce
re tehnică și un arbitraj fără reproș, 
desfășurată pe un poligon înzestrat 
cu cele mai moderne instalații.

Poligonul din Pekin, situat la 24 
km. depărtare de oraș, este o con
strucție nouă, ou standuri pentru ar
mele de calibru mic (68 linii de tra
gere la 50 și 100 metri), armele de 
calibru mare (70 linii de tragere la 
300 metri) și pentru pistol la siluete 
(10 linii de tragere a 5 siluete la 
25 metri). Poligonul, situat la poa
lele unor dealuri, este orientat cît 
se poate de bine și înzestrat ou in
stalații perfecționate întrunind ast
fel toate calitățile unei construcții 
sportive moderne. Numai lipsa para- 
vînfurilor constituie un impediment 
î i realizarea unor performanțe deo
sebite pe timp nefavorabil.

Cu ocazia concursului de la Pe
kin am luat cunoștință de cîteva e- 
lemente organizatorice noi, care 
pentr,u majoritatea conourenților au 
constituit veritabile surprize. Prin
tre acestea sînt: apelul conourenți
lor și verificarea armamentului în 
afara poligonului și înaintea fiecă
rei probe și apoi intrarea organizată 
în po'igcnj interzicerea părăsirii 
standului fără avizul arbitrului; o- 
bligativitatea unor poziții de trage
re clare și controlabile, mîntiirea ar
mei în poligon fără a periclita secu
ritatea.

Un lucru nou și foarte po
zitiv au fost demonstrațiile dinainte 
și după concurs. Cu o zi înainte de 
începerea probelor a avut loc des
chiderea oficială. In fața poligonului 
central, în balconul căruia se aflau 
premierul Ciu En-lai, mareșalul 
Ciu-De, membri ai corpului diplo
matic și alte personalități, a avut 
loc defilarea concitrenților, după ca
re s-a înălțat drapelul concursului. 
A urmat apoi o tragere demonstra
tivă la toate probele din program, 
în care timp publicul spectator — 
destul de numeros pentru un con

curs de tir (cea. 2000 persoane) — 
a fost informat asupra specificului 
fiecărei probe în parte. O astfel de 
tragere demonstrativă ă, avut loc și 
în ziua închiderii competiției.

Concursul propriu-zis a durat 8 
zi^e, în fiecare zi desfășuirîndu-se 
cîte una din următoarele probe: ar
mă liberă calibru redus 3x20 femi
nin, meci englez feminin, culcat, 
genunchi, picioare și 3x40 mascu
lin, armă militară 3x20 masculin și 
pistol viteză la siluete.

<3ea mai bună comportare în con
curs au avut-o trăgătorii sovietici. 
Ei au cucerit la toate probele locul 
I la individual, iar pe echipe au pier
dut acest loc la o singură probă 
(pistol viteză, probă cucerită de 
formația R.P. Romine). Trăgă
torii sovietici s-aiu dovedit din nou 
că sînt cei mai bine pregătiți din 
punct de vedere tehnic, tactic și fi
zic, .anihilînd astfel aproape total In
fluența condițiunilor atmosferice ne
prielnice (frig și vînt), asupra re
zultatelor lor.

Surprinzătoare a fost însă, com
portarea trăgătorilor chinezi, care, 
deși ou o pregătire de socrtă durală 
și fâră experiență de concurs, au o- 
cupat locul IV înaintea rutinaților 
trăgători cehoslovaci și polonezi. 
Cele mai valoroase rezultate a,u fost 
realizate de ei la, arma militară (lo
cul II) și la meci englez feminin 
(locul III).

Referindu-ne la rezultatele re
prezentativei noastre pot spune 
că locul II ocupat în clasamentul 
general pe națiuni este rezultatul 
scontat, rezultat care ilustrează po
sibilitățile formației noastre la ora 
actuală. De multe ori însă, compor
tarea individuală a trăgătorilor ro- 
mîni a lăsat mult de dorit, înregis- 
trîndu-se rezultate sub posibilități
le lor reale. Mă refer în'special la 
trăgătorii de la arma liberă (mas
culin și feminin) și la arma mili
tară. Cea mai bună comportare a 
trăgătorilor noștri a fost realizată 
la proba de pistol viteză la siluete, 
■unde echipa s-a, clasat pe locul I., 
iar Marin Dochiliță a ocupat locul 
III individual. Trăgătorii de calibru 
redus s-au clasat la toate cele pa
tru probe pe locul 2, însă, cu ex
cepția poziției genunchi, rezultatele 
lor nu au fost cele mai bune. Tră
gătoarele au tras mai aproape de 
valoarea lor numai la 3x20, unde 
ele au ocupat locul II pe echipe, 
iar Marieta Juverdeanu s-a clasat 
individual pe locul III. La meci en
glez, prima probă din concurs, tră
gătoarele noastre s-au comportat 
foarte slab, clasîndu-se pe echipe pe 
locul IV după echipele U.R.S.S., 
R.P. Bulgaria și R.P. Chineză (re
velația concursului). La proba de 
armă militară reprezentanții noștri 
au fost; handicapați de armament și 
n-au putut ocupa decît locul VI 
(Laurian Cristesou cu 500 puncte, a 
stabilit însă un nou recoird R.P.R.).

Aceste cîteva aspecte din desfă
șurarea concursului de la Pekin și 
din comportarea diverselor repre
zentative formează numai o mică 
parte din noianul de amintiri și în
vățăminte cu care ne-am întors 
din această uriașă țară. M’ă voi 
strădui ca într-un reportaj viitor, 
să împărtășesc sportivilor romini 
minunatele impresii pe care le 
păstrez din ospitaliera Chină Nouă,

IOSIF SIRBU 
maestru emerit al sportului

Cele două mari concursuri inter
naționale de schi care se vor des
fășura săptămîna aceasta în El
veția, vor fi un foarte bun prilej 
de verificare în vederea Jocurilor 
Olimpice de la Cortina D’Ampezzo. 
Luînd legătura cu schiorii romîni 
care se află actualmente în loca
litatea Vengen, unde va avea loc 
unul din aceste concursuri, am a- 
flat o serie de amănunte intere
sante. La concursul internațional 
de la Vengen, oare va cuprinde 
competiții la probe alpine, rezer
vate bărbaților, iau parte schiori 
din următoarele țări: Elveția, Fran
ța, Italia, Iugoslavia, Austria, Nor
vegia, Polonia, U.R.S.S., S.U.A.,
Romînla, Japonia, R. F. Germană 
și R. D. Germană. Oricine ar cer
ceta această listă. își poate da sea
ma că la întrecerile de la Vengen 
iau parte cei mai buni schiori, care 
țin să-și verifice forma înaintea 
Jocurilor. Desigur, prima șansă o 
au schiorii austrieci, care, sub în
drumarea cunoscutului antrenor 
Fred Roessner, s-au pregătit timp 
de mai multe luni în cele mai bune

Clasamente ate celor 
mai buni sportivi pe amri 1955

La sfirșitul fiecărui an, gazetarii 
de sport din multe țări ale lumii o* 
bișnuiesc să alcătuiască clasamen
te ale celor mai buni sportivi ai 
sezonului încheiat.

Listele eu „cei mai buni sportivi 
ai anului 1955“ au fost întocmite și 
de data aceasta'de numeroși specia
liști ai diferitelor ziare. De un larg 
răsunet s-a bucurat Și în acest an 
lista alcătuită printr-un plebiscit, 
devenit tradițional, organizat de a- 
genția de presă Internationales 
Sport-Korrespondenz din Stuttgart 
(R.F. Germană). La acest plebiscit 
au participat 25 de ziare din diferite 
țări. Totalizarea indicațiilor date de 
specialiști a dat următorul clasa
ment general al primelor zece locu
ri: 1. Sandor Iharos (R.P. Ungară)
— atletism 117 pct.; 2. Roger
Moens (Belgia) — atletism 31 pct.', 
3. Paul Anderson (S.U.A.) — hal
tere 21 pct.; 3. J. M. Fangio (Ar
gentina) — automobilism 25 pct.; 
5, Louison Bobet (Franța) — ci
clism profesionist 22 pct.; 6
Tony Trabert (S.U.A.) — tenis 15 
pct.', 7—8. Vladimir Kuț (U.R.S.S.)
— atletism și Rocky Marciano 
(S.U.A.) — box profesionist 14 pct.', 
9. Rafer Johnson (S.U.A.) — atle
tism 12 pct.', 10. Mihail Krivono
sov (U.R.S.S.) — atletism 9 pct.

Au rămas în urmă în această 
cursă... pe distanța de un an, sprin
terul german Heinz Fiitterer, înotă
torul japonez Furukava, tenismanul 
australian Hoad, patinatorul suedez 
Sigge Eriksson, recordmanul mon
dial de triplu salt Da Silva (Brazi
lia) și mulți alții.

In aceaistă listă, găsim un număr 
de sportive surprinzător de redus. 
Totuși, important pentru noi este că 
pe locul doi în clasamentul feminin 
se află reprezentanta noastră An
gelica Rozeanu, pentru a șasea oa
ră campioană mondială la tenis de 
masă. Prima femeie în acest clasa
ment este recordmana sovietică Ga
lina Zîbina. Sînt prezente în listă 
de asemenea. Nina Otkalenko 
(U.R.S.S.), Shirley Strikland (Au
stralia), Mary Kok (Olanda).

Succesul alergătorului maghiar 
Iharos este explicabil. El a stabilit 
în acest an n i mai puțin de cinci 
recorduri mondiale (1500 m., 3900 
m., 5000 m., 2 mile și 3 mile).

Este interesant să cităm aci pe 
cîștigătorii de pînă acum ai 
plebiscitului organizat anual de a- 
genția de presă din Stottoart: 1947 
Alex. Jany (Franța), 1948 Fanny 
Blankets Koesn (Olanda), 1949 E- 
mi! Zatopek (Cehoslovacia), 1950 
Robert Mathias .(S.U.A.), 1951 Emil 
Zatopek (Cehoslovacia), 1952 Emil 
Zatopek (Cehoslovacia), 1953 Faus
to Coppi (Italia), 1954 Roger Ban
nister (Anglia), 1955 Sandor Iha
ros (Ungaria).

Duoă cum se vede, „recordul" în 
această listă îl deține excepționalul 
alergător cehoslovac Emil Zatopek.

Un alt clasament de genul acesta 
este acel alcătuit de specialistul de 
sport al agenției „Reuter", Vernon 
Morgan. In clasamentul lui Morgan, 
tot Iharos este pe locul întîi, urmat 
însă de boxerul Marciano, atletul 
maghiar, Tabari, atletul englez Cha- 
taway, fotbaliștii Wrtoht (Anglia) și 
Puskas (Ungaria). In clasamentul 
feminin, alcătuit de Vernon Mor
gan, primul loc este deținut de An
gelica Rozeanu, urmată de Galina 
Zîbina, Mary Kok și Nina Otka- 
lenko. 

condiții. In echipa austriacă s-au 
produs însă cîteva modificări de
oarece, după discuții îndelungate, 
și chiar după o demisie a lui Ro- 
essneir, federația austriacă de schi 
a suspendat pînă la 31 martie pe 
cei patru schiori din Arlberg care 
au anunțat acum cîteva săptămîni 
că nu vor să se mai antreneze ou 
ceilalți componenți ai echipei nar 
ționale.

Se poate spune însă că întrece
rile de la Vengen reprezintă cel 
mai mare concurs preolimpic, care, 
de altfel, va fi folosit de cei mal 
mulți anirenori pentru selecționarea 
echipelor lor în vederea J. O. Sîm« 
bâtă se va desfășura proba de cobo- 
rîre pe o pîrtie de circa 3850 
metri, cu o diferență de nivel de 
1400 m. Duminică va avea loc pro
ba de slalom — două manșe. Din 
partea țării noastre concurează 
Gh. Cristoloveanu, Ion Săcui și Ni
col ae Pandrea.

Cele două schioare din echipa 
țării noastre, Magdalena Maroti- 
neanu și Elena Epuran. au fost 
înscrise la celălalt concurs orga

Lista țărilor participante la Jocurile Olimpice de iarnă 
de la Curtina D’Ampezzo

La Jocurile Olimpice de iarnă 
care se vor desfășura la Cortina 
D’Ampezzo s-au înscris 33 de țări. 
Este interesant de arătat că cele 
mai multe reprezentative participă 
la probele alpine, (24). La proba 
de 15 km. fond (22 țări), la cea de 
30 km. (20 țări), la patinaj viteză 
(19 țări) etc.

Iată numele țărilor înscrise, pre
cum și probele la care participă:

ANGLIA: la probele alpine mas
culine și feminine, combinata nor
dică bărbați, patinaj artistic, pa
tinaj viteză și probe de bob.

ARGENTINA: la probele alpi
ne șj întreceri de bob.

AUSTRALIA : la probele alpine 
masculine și feminine, patinaj ar
tistic. patinaj viteză.

AUSTRIA: la toate probele de 
schi (în afară de 50 km. și 
probele de fond pentru femei), pro
bele de patinaj artistic și de vi
teză, întrecerile de bob șt ho

chei.
BELGIA : la probele alpine, pa

tinaj viteză și probele de bob.
BOLIVIA: la probele alpine 

pentru bărbați.
R. P. BULGARIA: la probele 

alpine și combinata nordică; pro
bele de fond pentru femei.

CHILE: la probele alpine pen
tru bărbați.

R. CEHOSLOVACA; la toate 
probele în afară de întrecerile de 
bob.

COREEA DE SUD : la probele 
de patinai viteză.

FINLANDA: la toate probele 
masculine și feminine de schi, pro
bele de patinaj viteză și patinaj 
artistic.

FRANȚA : la toate probele mas
culine și feminine de schi, (cu ex
cepția probei de 50 km. fond și 
combinata nordică). La probele de 
patinaj artistic, patinaj viteză și 
întrecerile de bob.

GRECIA: la probele alpine și 
15 km. bărbați.

OLANDA: la probele de pati
nai artistic și patinaj viteză.

IRAN : la probele alpine pentru 
bărbați.

ISLANDA : la nrobe’e masculi
ne și feminine alpine. 15 și 30 km. 
fond.

JAPONIA: la toate probele de 
schi pentru bărbați și patinaj vi
teză.

JUGOSLAVIA: la toate probele 
masculine și feminine de schi.

CANADA: la probele alpine,
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de la Hastings a continuat cu des
fășurarea rundei a 6-a. Korcinoi a 
jucat cu marele maestru Taimanov, 
partida termtoîndu-se remiză la 
mutarea 21. Ivkov a cîștigat la Dar- 
ga, iar Fuller și Penrose au conve
nit Ia remiză.

Au continuat partidele întrerupte 
din rundele a 4-a și a 5-a>. Persitz 
a pierdut la Darga. Penrose l-a 
învins pe Golombek și Corral pe 
Fuller.

După 6 runde, în clasament con
tinuă să conducă Viktor Korcinoi 
(U.R.S.S.) ou 4*/2 puncte urmat de 
Ivkov (R.P.F. Iugoslavia) și Dar- 

nizat la Grindelwald. unde se vor 
desfășura întreceri de fond și l>a 
probe alpine. Ieri s-au disputat în
trecerile de fond, astăzi, va avea 
loc cursa de slalom uriaș, mîine, 
vineri, cea de slalom special, iar 
sîmbătă proba de coborîre, Schi- 
oarele noastre vor lu3 parte 
cu siguranță la cursa de slalom 
special și cei uriaș și, probabil 
la cursa de coborîre. La între
cerile de la Grindelwald iau 
parte schioare din 17 țări. Și la a- 
ceastă întrecere vor fi prezente cele 
mai bune schioare din lume

In legătură cu pregătirile oare 
se fac la Cortina -D’Ampezzo și 
mai ales în chestiunea „arzătoare" 
a zăpezii, am aflat ieri că organi
zatorii Jocurilor au scăpat de prin
cipala lor grijă deoarece, de cî
teva zile, la Cortina D’Ampezzo 
ninge. Pîrt'ile sînt acoperite aoum 
de un strat gros de zăpadă care va 
permite concurenților la Olimpiadă 
să-și înceapă antrenamentele din 
timp, adică din primele zile ale 
săptămînii viitoare.

combinata nordică (cu excepția 
ștafetei de 4x10 km.) patinaj ar
tistic, patinaj viteză și hochei.

R. P. POLONA: la toate pro
bele feminine și masculine de schi, 
la probele de bob și hochei.

LIBAN : la probele alpine și la 
15 km. fond .

LUXEMBURG : la toate probele 
alpine și la bob două persoane.

R. P. UNGARA; la toate pro
bele de schi masculine și femi
nine, cu excepția combinatei nor
dice. la probele de patinaj artis
tic și patinaj viteză.

GERMANIA: la toate probele.
NORVEGIA: la toate probele 

în afară de hochei.
ITALIA : la toate probele mas

culine și feminine de schi, la pro
bele de patinaj artistic și patinaj 
viteză, bob și hochei.

R. P. ROMANA: la toate pro
bele masculine și feminine de schi 
(cu excepția combinatei nordice) 
și la probele de bob.

SPANIA: la probele alpine, la 
probele de patinaj artistic și bob.

ELVEȚIA: la toate probele de 
schi, patinaj artistic pentru femei, 
patinaj viteză (cu excepția probei 
de 10.000 m.) bob și hochei.

SUEDIA: la foate probele în 
afară de patinaj artistic perechi.

U.R.S.S.: la toate probele în a- 
fară de întrecerile de bob.

TURCIA: la întrecerile alpine.
S. U. A. : la toate probele de 

schi în afară de cele rezervate 
femeilor.

Echipa bulgară Ț-D.NJL 
a cîștigat turneul iisterirational 

de baschet dhi Egipt
CAIRO 4 (Agerpres).
Turneul internațional de baschet- 

b.al desfășurat timp de mai multe 
zile în orașul egiptean Alexandria 
S-a terminat cu victoria echipei bul
gare ȚDNA, care a cîștigat toate 
întîlnirile susținute. In u'tiirul 
meci echipa ȚDNA a învins echipa 
iugoslavă „Steaua Roșie" cu 56—41 
(34—22). Pe locurile următoare 
s-au clasat echipele Saint Marc 
(Egipt), Steaua Roșie (RPF Iugo
slavia), Guezireh (Egipt) cu cîte 
două victorii. Ultimul loc a fost 
ocupat de echipa AEK (Grecia) 
care nu a cîștigat nici o întîlnire.

u r t
ga (R.F. Germană) cu cîte 4 punc
te fiecare.

• înotătorul din Tartu, Hfeldur 
Laurits, în vîrstă de 16 ani a sta
bilit un nou record de juniori al 
Uniunii Sovietice în proba de 100 
m bras. El a acoperit această dis
tanță î,n timpul de 1’16”0. Vechiul 
record era de l’16”5/10.

• Zilele trecute s-a încheiat la 
Budapesta campionatul maghiar de 
șah pe anul 1955. Titlul de campion 
a fost cîștigat de Gedeon Barcza cu 
14 puncte urmat de Laszlo Szabo cu 
13 puncte. Locul trei a fost ocupat 
de Gydrgy Szilagy cu 12 puncte.

Redacția și Administrația, București, str. Const. Miile Nr. 17 telefon 5.30 36—530.37. Nr. 1—9—52 STAS 3452. Intr. Poligrafică Nr. 2 str. Brezoianu Nr. 23—25. Abo
namentele se fac la oficiile poștale prin factorii poștali și difuzorii voluntari din întreprinderi.


