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Prima zăpadă, primele bucurii
PEISAJUL cenușiu, specific zi

lelor mohorîte de toamnă tîr- fia o vrama înrlxsllin-
gată 
tr-o 
care ___ . _
salutat cu bucurie fulgii deși de 
nea și, alături de cei mici, s-au mi
nunat ca pentru prima oară de gin
gășia dalbelor mărgăritare ale ier
nii. De cîteva zile ninge întruna! 
Și, nu-i de mirare că înfățișarea 
înnoită a naturii, prospețimea ae
rului și plăcerea de a simți sub pi
cioare, scîrțîitul zăpezii abia așter
nute, te îndeamnă să prelungești 
popasul în fața mănunchiului de 
tineri care se bat cu bulgări de 
zăpadă, a grupului zgomotos de 
copii care au ocupat derdelușul din 
primele ceasuri ale dimineții, in fa
ța Cișmigiului sau a Copoulu', a 
Dumbravei sau a Crîngului, care 
au îmbrăcat veșminte noi. albe.

De citeva zile ninge întruna!.» 
Acum se bucură desigur și sporti
vi constănțeni care aproape își 
pierduseră speranța că, în acest an, 
vor mai pune schiurile în picioare. 
Firește, ninsoarea nu prea abun
dentă dar destul de promițătoare 
a risipit și ...„invidia- oamenilor 
din regiunile de șes care iubesc și 
ei schiul, patinajul, drumeția de 
iarnă, față de ,.condițiile speciale- 
pe care natura le acordă din belșug 
sportivilor din regiunile Suceava, 
Baia Mare, regiunea Stalin, Regiu
nea Autonomă Maghiară...

Dar, bucuria-i bucurie și treaba, 
treabă! Frumusețea neasemuită a 
zilelor de iarnă aduce în inima 
fiecărui prieten al sportului chema
rea naturii. Sute de mii de tineri, 
dornici să răspundă acestei che
mări, vor putea s-o facă încă din 
primele momente de entuziasm nu
mai dacă în inimile tuturor activiș
tilor sportivi a răsunat. în același 
timp, chemarea ...datoriei

„Deschizătorii de pîrtii", schiorii 
din colective, au și pornit, li întîl- 
nești pe Cocioc, în Parcul Stalin, în 
Parcul Copilului, pretutindeni, ori
unde schiurile își pot croi drum li
ber. Pîrtiile abia deschise îi așteap
tă însă și pe miile de participanți 
Ia întrecerile Spartachiadei de iar
nă. Este rolul activiștilor din colec
tivele sportive să-i călăuzească pe 
tineri spre întinderile înzăpezite, 
spre feluritele baze sportive de iar
nă. Asemenea activiștilor din colec
tive sportive ca Flamura roș'e „Gh. 
Gheorghiu-Dej“ sau Locomotiva 
C.T.F.T. din Capitală, Constructo- 
rul-Bacău și Cernavoda, Progre
sul Timișoara sau Metalul „Uzine
le de tractoare" din Orașul Stalin 
care, din primele zile ale Sparta
chiadei au organizat concursuri de 
șah, tenis de masă, gimnastică, fie
care activist din orice colectiv spor
tiv are datoria ca, la fel de prompt, 
să asigure organizarea primelor 
concursuri de schi, săniuș, patinaj.

Schi... săniuș! Cită activitate de 
pregătire s-a desfășurat în centrele 
înființate la sate și orașe încă din 
lunile cînd soarele își revărsa cu 
dărnicie snopii aurii! Acum, la trea
bă! Ați pregătit echipamentul, ma
terialele... Iată și zăpada mult aș
teptată! Nu mai lipsesc decît... pri
mele întreceri, pe care mii și mii de 
tineri așteaptă să le organizați. De
sigur, sînt încă atîtea sarcini, atî- 
tea probleme de rezolvat. Șl, totuși, 
organizarea concursurilor de schi 
și săniuș își cere dreptul la întîe» 
tate, în numele schiorilor din sec
țiile pe ramură de sport, al tineri-

zie, a stăruit vreme îndelun- 
pe meleagurile țări'. Și, din- 

dată, totul s-a schimbat! Cei 
iubesc sporturile de iarnă au

lor participanți la Spartachiadă și 
la celelalte competiții de masă, al 
celor care năzuiesc să cucerească, 
în acest an, insigna G.M.A., al ze
cilor de mii de copii și elevi din 
primele clase care, grijulii, și-au 
pus la punct, încă din vară, săniu
țele.

Și chiar dacă în regiuni ca Ga
lați, București, Constanța, Arad, 
zăpada a acoperit doar largi întin
deri de cîmpie, iubitorii sporturilor 
de iarnă se pot bucura de frumuse
țea acestora, ca și cei ce se vor a- 
vînta pe pantele înzăpezite ale 
munților și dealurilor. Concursurile 
de schi-fond, întreceri de săniuțe 
trase de cai, de patinaj artistic și 
de viteză, sînt daruri pe care ac
tiviștii sportivi pot și trebuie să le 
tacă deopotrivă sportivilor din co
lective ca și micuților iubitori ai 
iernii.

Primii fulgi de zăpadă din aceste 
zile anunță... primele grade sub ze
ro 1 Cînd mercurul din termometre 
va coborî sub această cifră, vor pu
tea fi amenajate patinoarele. Dar, 
pînă atunci sînt multe de făcut. 
Pregătirea materialelor necesare, 
planificarea terenurilor ce vor fi 
transformate în patinoare, totul tre
buie pus la punct pentru ca din 
prima zi favorabilă, patinatorii să 
se poată avînta pe luciul gheții.

Iată dar, cite așteaptă sportivii 
de ia conducătorii lor. Și, toate a- 
cestea vor fi realizate numai dacă 
așteptarea nu va fi pasivă ci efor
turilor organizatorilor, ale activiști
lor sportivi li se vor alătura for
țele, elanul și entuziasmul maselor 
de sportivi. Prin inițiative în toate 
domeniile, prin muncă obștească în 
amenajarea patinoarelor, prin spri
jinirea fiecărei acțiuni a colectivu
lui lor, sportivii pot pune umărul la 
organizarea și desfășurarea unei 
intense activități de iarnă, de care 
ei se vor putea bucura primii.

CIT DE CURIND, PRIMELE 
ÎNTRECERI! CU TOȚII LA STAR
TUL PRIMELOR CONCURSURI 

SCHI, PATINAJ, SĂNIUȚE!de
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Turul ciclist 
al Egiptului

Joi la Luxor se va da pleca
rea în cea de a IlI-a ediție a 
Turului Ciclist al Egiptului. A- 
ceastă matre întrecere interna
țională constituie un serios an
trenament îfi vederea Cursei 
Păcii, într-o perioadă în care, 
în mai toată Europa, iarna este 
în toi, iar șoselele sînt acoperite 
de zăpadă.

Anul acesta, Turul Egiptului 
anunță o dispută sportivă deo
sebit de strînsă, dat fiind va
loarea ridicată a formațiilor 
participante, printre care echipa 
Bulgariei (cîștigătoarea probei 
în 1955), a Cehoslovaciei (cîști
gătoarea Cursei Păcii
Poloniei și R. D. Germane. De
sigur că alergătorii din aceste 
echiipe vor fi printre principalii 
animatori ai cursei. Lor li se a- 
lătură, cu mari sanșe, ci
cliștii englezi și danezi, care au 
la activul lor o serie de victorii 
de etapă în edițiile anterioare 
ale Turului Egiptului, precum și 
sportivii romîni clasați, 
toate etapele din 1955, 
mele locuri.

Dintre concurenți, cei
dutabili se anunță a fi: Boian 
Koțev (Bulgaria), clasat pe lo- 
cu II în ediția de anul trecut, 
(după ce purtase patru etape tri
coul galben), Jan Vese'y (Ceho
slovacia), cicliștii polonezi și O. 
Dumitrescu, clasat pe locul VIII 
în 1955, după ce a purtat tricoul 
galben în 3 etape.

1955),

în mai 
pe pri-

mai re

Din toate colțurile lumii 
sportivii se îndreaptă spre Cortina

Nu mai este departe ziua dnd 
la Cortina D’Ampezzo va fi inau
gurată cea de a VH-a ediție a 
Jocurilor Olimpice de Iarnă. In mo
mentul de față, toți viitorii parti
cipant la întreceri și-au încheiat 
pregătirile. Unii iau parte acum la 
concursuri de control, alții se află 
în drum spre Cortina. Iată mai jos 
cîteva din ultimele știri care ne-au 
parvenit în legătură cu Olimpiada 
de iarnă.

■ La 6 ianuarie a plecat cu avio
nul în Austria echipa selecționată 
de hochei pe gheață a U.R.S.S. care 
va participa la turneul olimpic de la 
Cortina D’Ampezzo. După meciul 
pe care-1 vor susține cu reprezen
tativa Vienej, hocheiștii sovietici 
vor pleca la Zurich, pentru a în- 
tîlni echipa Elveției. Pînă la înce
perea Olimpiadei formația sovie
tică va mai susține cîteva întîlniri 
amicale în Italia. Lotul echipei 
U.R.S.S. cuprinde pe următorii ju
cători : N. Pucikov, N. Sologubov, 
I. Tregubov, G. Sidorenko, D. Uko
lov, V. Bobrov, V. Șuvalov, E. Ba
hici ,V. Kuzin, A. Uvarov, I. Krilov, 
I. Pantiuhov, A. Gurișev și N. Hit-

Norii plumburii de iarnă au prins să-și cearnă făTgii peste orașe și sate, peste cîmpii și păduri, aco
perind pămtntul cu un covor gros de nea. Frumusețile iernii au trezit In inimile tinerilor sportivi 
dorința de a ieși in mijlocul naturii, in aerul proaspăt și rece, de a se întrece in aprige concursuri de 
.schi |

La munte și la șes, schiorii au părăsit sălile in care și-au făcut pregătirea fizică pînă acum și se 
avîntă pe covorul de nea, lăsînd în urma lor lungi dire paralele...

■ Spre Europa este gata să 
pornească și echipa selecționată 
de hochei pe gheață a Canadei, 
care va fi alcătuită din cei maf 
buni jucători ai clubului „Waterloo 
Dutchman1*. Ea se va opri pentru

”: la Praga, unde va sus- 
meciuri cu selecționata 
R. Cehoslovace, 
ianuarie a avut 

, in Austria, un 
internațional de sâri-»- 

turi de pe trambulină, la care- 
au luat parte 44 dintre cel 
mal buni săritori din lume. 
Un succes frumos a fost repurtat 
de sportivul sovietic Roba Takadze, 
care a ocupat primul loc cu 225- 
puncte. Cele două sărituri ale sala 
au măsurat 79,50 și 74 m. Pe locul 
2 s-a clasat cunoscutul schior Har»- 
ry Glass (R.D.G.) cu 223 puncte- 
(76 și 73,50 m.), urmat de M. Bed— 
kart (R.F. Germană) cu 217 puncte- 
(75 și 70 m.).

■ Grupul celor 10 sportivi japo* 
nezi așteaptă cu optimism începe»- 
rea Jocurilor Olimpice de Iarnă. In 
special, la probele de patinaj vi
teză ei speră să cucerească JocurT 
fruntașe în cursele de 500 și 1500- 
m. Patinatorii japonezi s-au pre
gătit în nordul țării lor încă ditt 
octombrie 1955, iar la 8 ianuarie 
au plecat spre Cortina. Din lot fac 
parte Kabayaschi, Takimura, HorV 
Gomy și Asasaka.

cîteva zile 
tine două 
secundă a

■ La 6 
Innsbruck, 
concurs i

loc la
mare-

A fost alcătuit programul] 
meciurilor de hochei 

din seriile turneului olimpica
Comitetal Federației internațio*- 

nale de hochei pe gheață s-a întru
nit la 8 ianuarie La Milano pentru; 
a discuta modul de desfășurare a. 

turneului din cadrul Jocurilor Olim— 
> pice de iaimă de la Cortina d’Anr*- 
îpezzo. Pentnu jocurile preliminarii, 
țcele 10 echipe participante au fost: 
(împărțite in trei serii după cum 
’urmează:

SERIA A: Canada, Italia, Au- 
. stria. Germania;

SERIA B: R. Cehoslovacă, S.U.A+
R. P. Polonă,

SERIA C: U.R.S.S., Suedia, El
veția.

Totodată, a fos-t fixat programul' 
.primelor patru zile ale competiției;;

26 IANUARIE: Italia — Austria*. 
Canada — Germania;

27 IANUARIE: R. Cehoslovacă—<-
S. U.A., Canada — Austria, Italian 
•— Germania, U.R.S.S. — Suedia;:

28 IANUARIE: S.U.A. — R. P- 
Polonă, Suedia — Elveția, Italia — 
Canada;

29 IANUARIE: Austria — Ger
mania, R. Cehoslovacă — R.P. Po
lonă, U.R.S.S. — “Elveția.

Turneul final va desfășura 
între 30 tanuarib și 4 februarie, 

meie două echipa 
serie. (AgerpresU



Bin lucrările Comisiei Centrale de organizare

ELEVII BUCUREȘTENI IN VACANȚA

Acum cîteva zile Comisia Centra
lă de organizare a Spartachiadei de 
lamă a Tineretului s-a întrunit în 
cea de a doua ședință de analiză 
a pricipalelor probleme ridicate de 
nivelul actual al desfășurării pri
mei etape a Spartachiadei. Ședința 
a fost deschisă de tov. fon Cîrcei, 
secretar al C.C. al U.T.M. Au par
ticipat de asemenea tov. I. Vaida, 
vice-președinte al Comitetului pen
tru Cultură Fizică și Soort de pe 
lingă Consiliul de Miniștri, M. 
Rob, șeful secției C.F.S. a C.C.S., 
reprezentanți ai diferitelor ministere 
și departamente.

Informarea asupra desfășurării 
primei etape a Spartachiadei a fost 
făcută de tov. Gh. Pop, șeful sec
ției C.F.S. a C.C. al U.T.M. Din 
lectura referatului precum și din 
numeroasele discuții a reieșit că, a- 
plicîndu-se experiența anului trecut, 
au fost obținute o serie de frumoa
se realizări. In multe regiuni din 
țară, comisiile regionale, raionale 
și comunale de organizare a Spar
tachiadei au fost constituite din 
vreme, numărul mare al tinerilor 
și tinerelor care au luat parte la 
primele întreceri dovedind preocu
parea acestor comisii pentru asi
gurarea succesului S'partachiadeL 
De asemenea, a fost subliniată în
suflețirea cu care tineretul se pre
zintă la startul acestor întreceri.

In același timp însă, au fost 
arătate și unele deficiențe dintre 
care amintim : lipsa instrucțiunilor 
privind organizarea Spartachiadei 
(în unele regiuni), insuficienta 
muncă de agitație în jurul acestei 
mari competiții de mase.

Ltiind cuvîntul, tov. I. Vaida, vi

Un sprijin
Pentru mai buna desfășurare 

a întrecerilor din cadrul Spar
tachiadei de iarnă a tineretului, 
au fost întreprinse în întreaga 
(ară numeroase acțiuni. Un spri
jin prețios a fost acordat prin 
trimiterea, de către asociația Re
colta, cu ajutorul Comitetului 
pentru Cultură Fizică și Sport, 
a unei mari cantități de mate
riale și echipament în diferite

Tot mai mislte coiacwsuri
Munca desfășurată de consiliul 

colectivului sportiv „Flamura roșie** 
Moldova din Botoșani, a început să 
dea primele roade. La primele între
ceri organizate de acest colectiv au 
participat numeroși tineri și tinere. 
Peste 260 de concurenți s-au întrecut 
la gimnastică, 191 la șah și mai bine 
de 100, au luat parte la jocurile de 
tenis de masă, organizate în cadrul 
primei etape a Spartachiadei de iar
nă a tineretutai. Zăpada căzută în 
ultima vreme a creat și posibilitățile 
mirit așteptate pentru organizarea 
concursurilor de schi, săniuș.

D. Munteanu 
corespondent

Rezultate frumoase a obținut și co
lectivul sportiv al școlii medii nr. 1 
din Bacău, unde peste 200 de șahiști 
au fost prezenți la startul primelor 
întreceri. 50 de tineri s-au întrecut 
la șah și în cadrul colectivului Voin
ța, iar 20 de jucători de tenis de 
masă din colectivul Locomotiva au 
luat parte la întrecerile primei eta
pe. Cu prilejul concursurilor din ca
drul Spartachiadei de iarnă a tine

In satele in care iama a fost mai... darnică, tinerii sportivi 
au și început să se aoînte pe schi, în întreceri dlrze

cepreședinte al Comitetului pentru 
Cultură Fizică și Sport, a vorbit 
despre necesitatea accentuării 
muncii de teren, a insistat apoi a- 
supra importanței muncii die agi
tație și asupra unor lipsuri mani
festate pînă acum de multe colecti
ve sportive. I ■; I

Tov. I. Vaida a arătat și faptul 
că circulările trimise de Ministerul 
Invățămîntului și Ministerul Să
nătății s-au referit numai la unele 
aspecte tehnice, fără să. realizeze 
legătura între această importantă 
competiție și problemele medicinii 
și învățămîntului.

Aspecte negative a scos în evi
dență și tov. Ion Cîrcei', în con
cluzii. Însistînd asupra faptului că 
Spattachiada de Iarnă a Tineretului 
trebuie să se bucure de un sprijin 
efectiv din partea tuturor departa
mentelor și organizațiilor, tov. L 
Cîrcei a arătat, de asemenea, că 
scopul acestei competiții nu a pă
truns, în unele locuri, pînă jos, în 
colectivele sportive, că mai sînt 
mase de tineri, îndeosebi la sate, 
care n-au fost cuprinse . în pregă
tirea și desfășurarea primei etape 
a Spartachiadei, că rrunca de în
drumare și control trebuie să fie 
dusă pînă în cele mai mici colec
tive sportive.

Cu prilejul ședinței s-au făcut 
mai multe oronuneri menite să ducă 
la îmbunătățirea muncii, la obți
nerea unor cît, mai frumoase suc
cese. La sfîrșitul ședinței au fost 
stabilite sarcinile imediate ale Co
misiei Centrale de organizare a 
Spartachiadei, precum și ordinea 
de zi a următoarei ședințe.

prețios...
regiuni din țară. Astfel, in regi
unile Bir Iad, București, Regiu
nea Autonomă Maghiară, la 
cen'rele de la Bir nova (reg. 
lași), Pana și (reg. Suceava), 
Horezu (reg. Pitești), Șimleul 
Silvaniei (Oradea) etc. au fost 
distribuite peste 2.000 de pe
rechi de schiuri, 200 perechi bo
canci și 200 perechi pantaloni 
de schi.

retului au fost, de asemenea, amena
jate cîteva baze sportive. Astfel, 
colectivul sportiv Voința și-a ame
najat un patinoar, cercul sportiv de 
pe lîr.gă cooperativa meșteșugăreas
că „Moldova*1 un frumos chub, iar 
colectivul sportiv Avîntul. Steaua 
roșie o bază complexă.

1. Andronescu 
corespondent

Die ourînd au început, primele în
treceri ate Spartachiadei și la școala 
profesională de energie electrică din 
Timișoara. In cele 12 clase în care 
a început activitatea șahistă, au fost 
angrenați peste 240 de elevi. Peste 
100 de elevi își dispută întîietatea 
în concursurile de tenis de masă, 
253 la gimnastică etc. La antrena
mentele pentru întrecerile de trîntă 
participă cu regularitate peste 60 de 
elevi. De remarcat faptul că nume
roase cadre didactice sprijină și 
chiar participă efectiv la concursu
rile din cadrul primei etape a Spar
tachiadei.

M. Popovici 
corespondent

De ani de zile, elevii bucureșteni 
părăsesc Capitala în fiecare început 
de vacanță de iarnă și, cu rucsacu
rile în spate și cu schiurile pe umăr, 
se îndreaptă spre cabanele din ma
sivul Bucegi, Diham, Valea Rîșnoa- 
vei, Predeal sau Piatra Mare, unde 
petrec zile pline .Ie bucurii; în mij- 
loouil naturii.

Nici anul acesta n-a fost mai pre
jos. începutul anului i-a găsit pe ti
nerii sportivi din școlile Capitalei 
sus, pe munte, unde, datorită iniția
tivei direcțiunilor și a organizațiilor 
U.T.M. precum și sprijinului acor
dat de C.C S., ei se pot iniția în 
tainele schiului, în preajma începerii 
campionatelor școlare.

încă de la 31 decembrie, 60 de e- 
levi ai școlii medii nr. 11. conduși 
de prof. C. Poenaru, se află la ca
bana Diham. Continuînd o tradiție, 
sportivii de la școala medie nr. 1 au 
urcat la Vîrfiul cu Dor, unde, spre 
bucuria lor,'au| găsit zăpadă tocmai 
bună pentru schi. Pe valea Rîșnoa- 
vei, la Pîrîuil Rece, se găsește una 
dintre taberele centrului școlar 
I. L. Caragiale (școlile medii nr. 7 
băieți și nr. 8 fete, sub conducerea 
profesorilor G. Marșa.n, C. Morțun 
și! Hariton), în timp ce cea de-a doua 
tabără (cane cuprinde 40 de elevi 
și eleve, conduși de prof. C. Simio- 
nescu), este instalată în clădirea

Cum au muncit activiștii sportivi 
in anul 1955

LA CLUJ-

In anul care s-a scurs, orașul 
Cluj și-a confirmat locul fruntaș 
pe care-1 ocupă în viața sportivă a 
țării noastre. Se poate spune că nu 
multe centre au cunoscut în 1955 
o activitate sportivă atît de intensă 
ca frumosul oraș de pe Someș. La 
obținerea acestor succese au contri
buit, în mare măsură, acțiunile în
treprinse de activiștii comitetului 
orășenesc C.F.S. pentru atragerea 
pe terenurile și în sălile de sport 
a unui număr tot mai mare de oa
meni ai muncii și tineri studioși. 
Astfel, în momentul de față, în ora
șul Cluj există 36 colective sportive 
care înglobează peste 23.000 mem
bri; dintre aceștia 7239 sînt femei

Desigur, pentru coordonarea ac
tivității acestui mare număr de 
sportivi, pentru ridicarea nivelului 
calitativ într-o seria de ramuri de 
sport a fost nevoie de o muncă 
plină de hotărîre și perseverență. 
Dar activiștii sportivi din orașul 
Cluj au făcut față cu succes aces
tor sarcini. Astfel, în anul 1955 au 
activat aici 22 echipe participante 
în campionatele republicane de ca
tegoria I, 7 echipe în categoria B 
precum și 3 echipe în campionatul 
regional. In mod deosebit s-a evi
dențiat colectivul sportiv Știința din 
localitate care a avut 8 echipe di
vizionare. De asemenea, în compe
tițiile organizate la sporturile in
dividuale, orașul Cluj ,a participat 
cu un valoros lot de sportivi frun
tași dintre care foarte mulți cam
pioni republicani și deținători ai 
recordurilor R.P.R. Amintim doar 
pe Alexandra Sicoe, Ilona Mikloș, 
Mircea Pop, Traian Sudrigean, Ila- 
rie Măgdaș. La fel, activiștii spor
tivi din Cluj se pot mîndri că spor
tivii îndrumați de ei au reușit in 
această perioadă să îmbunătățească 
20 recorduri republicane la atletism, 
patinaj și natație, cucerind totodată 
28 titluri de campioni.

Un rol deosebit în angrenarea ti
neretului clujean în practicarea 
sportului l-a constituit organizarea 
cu succes a marilor competiții spor
tive de masă. La crosurile „Să în- 
tîmpinăm 1 Mai** și „7 Noiembrie** 
numai în cadrul colectivelor spor
tive studențești au participat peste 
13.000 de concurenți, dintre care 
3034 fete, iar la Concursurile spor
tive ale tineretului au fost prezenți 
Ia start 44.302 participant, dintre 
care 10.393 fete.

In acrul curat al munților, elevii din Capitală au petrecut o vacanță 
de ne uitat

școlii pedagogice de educație fizică 
din Predeal.

Tot la Predeal, în cabana Susai, 
funcționează tabăra școlii medii de 
fete nr. 19, condusă de prof. Laura 
Ionescu și I. Kufleiner. Elevii școlii 
medii mixte nr. 26 au urcat pe Pia
tra Mare, unde și-au instalat o' ta
bără de toată frumusețea.

O atenție deosebită au acordat 
activiștii sportivi din orașul Cluj 
complexului sportiv G.M.A. Dato
rită acestui fapt, angajamentele la 
F.G.M.A. și G.M.A. au fost înde
plinite și depășite cui 18,29 la sută, 
Iar la G.MA. gr. II cu 132,7 la sută. 
In mod deosebit s-au evidențiat co
lectivele sportive Constructorul 
(482 la sută), Progresul Finanțe 
Sfaturi (176 la sută), Flamura ro
șie „Ianoș Herbak" (133 la sulă) 
ele. Cu totul nesatisfăcător s-a des
fășurat munca din cadrul comple
xului G.M.A. la colectivele Avîntul, 
Flamura roșie Alimentara, Metalul 
și Locomotiva Atelierele „16 Fe
bruarie**.

Realizările activiștilor sportivi 
din orașul Cluj nu se opresc aci. 
S-ar mai putea vorbi despre cei 
4239 noi membri ai colectivelor 
sportive, despre activitatea celor 
481 instructori obștești și a celor 
312 arbitri promovați din rîndurile 
tineretului, despre cei 1340 sportivi 
clasificați ș.a.m.d. Ne oprim însă 
aci, subliniind încă odată că acti
viștii sportivi din Cluj și-au dus 
cu cinste sarcinile la îndeplinire, 
făcînd din orașul de pe Someș un 
puternic centru al mișcării noastre 
sportive.

R. Fisch, E. Bocos — corespon
denți regionali.

ȘI IN ORAȘUL SATU MARE

Ca și în alte orașe ale țării, la 
Satu Mare, în anul 1955 au fost 
obținute o seamă de succese. Dintre 
acestea merită a fi cunoscute în 
deosebi realizările în domeniul mun
cii de clasificare sportivă, al mă
ririi numărului de cadre calificate, 
al organizării competițiilor de 
masă etc.

In ce privește însă munca dusă 
de activiștii comitetului orășenesc 
C.F.S. Satu Mare, aceasta nu s-a 
desfășurat la un nivel satisfăcător. 
Unii dintre membrii comitetulu, cum 
ar fi Gheorghe Weber, Gheorghe 
Pop și Dr. Zoltan Nemeth nu au 
participat la ședințe, fapt care i-a 
pus în situația de a nu cunoaște 
problemele care frămîntă miile de 
sportivi în perioada respectivă. Din 
această cauză, întreaga muncă a 
comitetului a fost dusă numai de 
tov. Ludovic Vigula, președintele 
comitetului și, cum se întîmplă 
cînd muncești de unul singur, re
zultatele au fost destul de slabe.

i
N. Bara — corespondent

In zilele c’e vacanță, elevii din 
școlile Capitalei au avut astfel posi
bilitatea să se odihnească activ, în 
aerul rece al munților, în mijlocul 
minunatei naturi a patriei noastre^ 
Ei se vor întoarce cu forțe întărite;' 
să pornească din nou, mii hotărîț£-' 
mai puternici, lupta pentru cucerirea: 
cetății culturii și științei.

In cîteva cuvinte
O In multe colective ale regiunii 

Ploești se desfășoară o intensă ac? 
tivitate în domeniul complexului 
G.M.A. Recent, 37 de sportivi din 
colectivul Progresul Buzău au deve-, 
nit purtători de insignă. De aseme
nea, 17 sportivi din colectivul Pro
gresul Rm. Vîlcea și-au trecut toate 
normele și au primit, de curînd, in- 
signa. i;
• Majoritatea colectivelor sporti

ve din Ploești sînt pregătite să facă 
față sarcinilor activității sportive des 
iarnă. Sînt însă și excepții, ca de 
pildă, colectivele Progresul și Me
talul Macazul, care, deși au condi
ții, nu s-au preocupat de loc de pre
gătirea sezonului de iarnă.

Ion Rizoiu, caresponrdlcint.
• Conducerea cercului sportiv al 

Școlii profej-nae de ucenici — 
Tracțiune C.F.R.-Sibiu se a-, 
rată hotărîtă să-și îmbună
tățească munca încă din pri
mele zile ale anului. Un prim 
succes: toți membrii cercului, fără 
excepție, și-au achitat cotizațiile și 
au primit timbrele respective. Prim, 
cipalele preocupări actuale: pregă
tirea adunării generale, în care va fi 
prezentată darea de seamă, și Spar- 
tachiada de iarnă.

V. Ciolacu, corespondent.
o Două știri din Caracal. Din pă

cate, ambele foarte puțin îmbucură
toare. Prima se referă la colectivul 
Voința din localitate, a cărui acti
vitate se situează mult sub nivelul 
posibilităților. In cele două echipe 
reprezentative ale colectivului — 
fotbal și handbal — numărul coope
ratorilor este mai mic decît al jucă
torilor străini de colectiv. Mai mult 
decît atît, 8 dintre hand.baliști sînt 
legitimați și ca baschetbaliști în co
lectivul Progresul. Vă închipuiți ce 
se întîmplă cînd etapele se supra
pun I In celelalte sporturi, nici o rea
lizare. Din 1953 echipamentul de 
box trimis de asociație stă neîntre
buințat, cu excepția ghetelor, care 
sțînt purtate de.,, fotbaliști. Aviz... 
asociației!

Cea de-a doua știre sS referă Ia 
unii profesori de educație fizică, a 
căror muncă nu e nici pe departe 
satisfăcătoare. Este vorba despre 
Victoria Vătăman (Boșo'ejii), Titii 
Pirtea (Băbici) și Constanța Albiș 
(Șc. medie fete nr. 2 Caracal), care 
strălucesc prin absență de la șed in? 
țele cercului pedagogic și chiar de 
ia... orele de curs. Iar secțiunea în- 
vățămînt a Sfatului popular raional 
Caracal, deși sezisată la vreme, în- 
tîrzie să ia măsuri

Gh. Năstase, corespondent
e în ultimele zile ale anului 1955, 

comitetul raional C.F.S. Petroșani 
și-a analizat activitatea cu pril&â 
jul dării de seamă susținute în fața 
activului sportiv din raion. In încing, 
iere, a avut loc festivitatea premiețfi 
unui număr de 45 de activiști obștea 
ști. fruntași în munca sportiv® 
Printre cei premiați se află tov. Va.-1 
sile Serva, fruntaș în activitatea 
G.M.A., Dominic Szabo, cel mai tî" 
năr activist obștesc al raionului, 
care a depus multă muncă pentrțr] 
dezvoltarea atletismului, Ioan Pjtjft 
Rudolf Drotzinger, V. Rentea și 
Morar, fruntași în organizare»! 
Spartachiadei de iarnă.
( J. Zamora, corespondent^



Antrenorul — educator al tineretului sportiv
Odată cu noul an, odată cu pri

mele zile ale celui de al doilea 
cincinal, munca se desfășoară cu 
mai mult spor în toate domeniile 
de activitate pe întreg cuprinsul tă
rii. Oamenii muncii au trecut cu bu
curie la înfăptuirea sarcinilor noi și 
importante care le revin în anul 
1956.

Și în fa{a mișcării de cultură fi
zică și sport stau sarcini însemnate 
pentru anul care a început. In în
deplinirea cu succes a acestor sar- 

:Cini o contribuție esențială trebuie 
să aducă antrenorii.

Sarcinile de răspundere care re
vin antrenorilor în mișcarea spor
tivă de tip nou decurg în mod fi

resc din trăsătura caracteristică a 
acestei mișcări, aceea de a fi, așa 
ftum a arătat Lenin, o contribuție 
la educarea comunistă, la formarea 
unui om armonios dezvoltat, cetă
țean constructor al societății comu
niste. Pe baza acestei învățături 
»-a dezvoltat, cu o amploare necu
noscută în lume, mișcarea sportivă 
sovietică. Pe baza acestei învăță
turi își desfășoară activitatea an
trenorii sovietici, pedagogi și edu
catori ai multor generații de spor
tivi. Generalized experiența antre
norilor sovietici, maestrul emerit al 
sportului N. G. Ozolin arată în lu
crarea sa ,,Antrenamentul atletului" 
că antrenorul .....asigură dezvolta
rea fizică multilaterală a elevilor 
săi, sănătatea și pregătirea pentru 
muncă și apărarea scumpei lor pa
trii, arătîndu-le calea celei mai înal
te măiestrii sportive și conduclni 
'duri pe această cale".

Activitatea antrenorului cunoaște 
tai dublu aspect. Pe de o parte an
trenorul, preocupat permanent de ri
dicarea nivelului său de cunoștințe 
In domeniul educației fizice, trans
mite deprinderile sportive elevilor 
săi, îi ajută să-și asimileze o teh
nică avansată, să aplice tactica ni
merită. Pe de altă parte, antreno-’ 
rul, care vine în contact nemijlocit 
cu tinerii sportivi, exercită o putere 
nică influență în procesul de edu
care a acestora. Nu există o linie 
de hotar între cele două aspecte ale 
activității antrenorului. Ele trebuie 
să se îmbine în mod organic și toc
mai din această îmbinare rezultă 
rolul principal în activitatea antre
norului de tip nou — rolul de edu
cator al tineretului, manifestat atît 
Jn cadrul procesului de instruire- 
antrenament, cît și în afara lui.

Antrenorii trebuie să fie deplin 
convinși de importanța pe care o 
are antrenamentul sportiv în edu
carea calităților morale și de voință 
ale sportivilor. Pentru aceasta, este 
nevoie ca antrenorii să dea dovadă 
de’ o temeinică pregătire profesio
nală, să-și atragă respectul elevi
lor, să urmărească cu perseverență 
înfăptuirea scopurilor și sarcinilor 
educării sportivilor, să aibă o ati
tudine creatoare față de organiza
rea lecțiilor.

In procesul de antrenament se 
dezvoltă calități cum sînt dîrzenia, 
perseverența, curajul. Dar aceasta 
nu se produce spontan. Trebuie ca 
antrenorul să creeze situațiile favo
rabile. „Nu se poate educa un om 
curajos dacă nu va fi pus în împre
jurări în care ar putea da dovadă 
de curaj, indiferent prin ce — prin 
stăpînire de sine, printr-un cuvînt 
drept și deschis, prin îndurare de 
lipsuri, răbdare, îndrăzneală..." scrie 
Macarenco. Printre obiectivele miș
cării noastre sportive pe anul în

Cupa 16 Februarie”»>
' Pe arena de popice de la Giulești 
a început sîmbătă 7 ianuarie com
petiția de popice organizată de a- 
sociația Locomotiva, în cinstea zilei 
de 16 Februarie. Prima întîlnire a 
avut loc între reprezentativele aso
ciațiilor Voința și Progresul. Mai 
bine pregătită din punct dț vedere 
tehnic și fizic, echipa ' asociației 
Voința a totalizat 3252 puncte, față 
de 3168 cît'a realizat reprezentativa 
asociației Progresul. S-a evidențiat 
în mod deosebit, prin buna sa pre- 

curs, referitoare la ridicarea măies
triei sportivilor noștri, se află și 
acela al aplicării pe scară din ce în 
ce mai largă, în procesul de instrui
re, a principiului eforturilor mari 
pe baza pregătirii fizice multilate
rale. Practica vieții sportive a de
monstrat că, pentru aplicarea prin
cipiului intensității mari în antre
namente, se cer din partea sporti
vilor calități morale deosebite. ExJ 
plicind „secretul" succeselor demi- 
fondiștilor și fondiștilor maghiari, 
antrenorul Igloi a arătat că, pen
tru a putea obține rezultate înalte 
șl pentru a face față cu succes re-’ 
gimului de antrenamente intense a 
eerut elevilor săi două calități esen
țiale : să fie sănătoși și să dea do
vadă de voință. Orientarea treptată 
a cadrelor noastre tehnice către fo
losirea principiului antrenamente
lor de mare intensitate, ca și prin
cipiul pregătirii continue de-a lun
gul întregului an, sînt, deci, indis
pensabil legate de o preocupam 
sporită pentru educarea sportivilor, 
pentru dezvoltarea acelor trăsături 
morale absolut necesare unei ase
menea orientări. Și reciproca este 
valabilă. Sportivul care, prin an
trenamente folosite din plin și bine 
conduse, realizează un nivel su
perior de pregătire fizică generală, 
se simte puternic, capabil de per
formanțe bune, capabil de eforturi 
sporite. Crește astfel încrederea în 
sine, devine tot mai clară conștiința 
că este o datorie de cinste de a 
obține rezultate din ce în ce mai 
bune.

Trecerea la acest conținut nou al 
procesului de antrenament impune 
antrenorilor noștri să-și revizuiască 
total metodele folosite. Sînt mulți 
antrenori care nu manifestă exigen
ță față de sportivi în ședințele de 
antrenament. Ei trec cu vederea 
absențele nemotivate ale sportivilor 
de la ședințele de antrenament, nu 
iau atitudine hotărîtă față de spor
tivii care execută de mîntuială pro
gramul. In astfel de condițiuni, an
trenamentele nu au nici măcar in-* 
tensitatea minimă, ele nu-și ating 
scopul.

Rolul de educator al antrenorului 
trebuie să se manifeste din plin și 
în afara antrenamentelor și concur
surilor. Antrenorul trebuie să se in
tereseze de toate laturile activității 
elevilor săi, să fie la curent cu re
zultatele obținute de aceștia la lo
cul de muncă sau învățătură. In
dividualizarea antrenamentelor nu 
este posibilă fără cunoașterea te
meinică a sportivilor. In sprijinul 
muncii de educare, antrenorul tre
buie să atragă forțele întregului co
lectiv cu care lucrează. Desfășura
rea procesului de instruire în colec
tiv, dezbaterea în colectiv a pro
blemelor de sport, de educație, de 
viață, au o mare însemnătate. An
trenorii trebuie să seziseze acest 
lucru important, să acorde întreaga 
atenție felului cum își trăiește viața 
secția pe ramură de sport, acest 
nucleu principal al procesului de 
instruire a sportivilor. In adunările 
membrilor secției, antrenorii au da
toria să analizeze deschis compor
tarea sportivilor la antrenamente 
și concursuri, să critice fără me
najamente pe cei care au obținut 
rezultate slabe, pe cei care duc o 
viață nesportivă, pe cei care se abat 
de la morala sportului de tip nou. 
In adunările secției, antrenorii tre
buie să evidențieze pe acei sportivi 
care dau dovadă de disciplină și 
perseverență, pe acei care, prin 
rezultatele bune obținute în sport și 
la locul de muncă, își arată dra
gostea față de patrie.

Exemplul personal al antrenoru
lui are o mare importanță în edu-

la popice
gătire, popicarul Ion Ienciu (Vo
ința) care a totalizat 307 puncte.

In cadrul primei eta,pe mai sînt 
programate următoarele întîlniri : 
11 ianuarie : Locomotiva II—Con
structorul; 14 ianuarie: Recolta — 
lotul feminin al Capitalei; 18 ianua
rie : Metalul—Dinatro; 21 ianuarie: 
Flamura roșie—Locomotival. Etapa 
a Il-a sș.va desfășura între 25-29 
ianuarie/ etapă a ÎII-a la. 1—2 fe
bruarie și etapa a IV-a la 8—9 
februarie. 

carea sportivilor. „Antrenorul exer
cită o foarte mare acțiune peda
gogică pri>. propriul său exemplu, 
prin toate purtările sale, prin ma
nierele sale, prin atitudinea sa față 
de muncă, față de oameni..." scrie 
Ozolin. în țara noastră, majorita
tea, antrenorilor au înțeles însem
nătatea exemplului propriu. Din pă
cate, mai sînt și unii antrenori 
care servesc tinerilor sportivi un 
prost exemplu. Au avut oare lucruri 
bune de învățat jucătorii de fotbal 
de la Metalul Baia Mare din ne
glijența profesională, din lipsa de 
răspundere față de sarcini, din via
ța nesportivă a antrenorului lor 
Iuliu Baratki? Din toate acestea, 
nu se puteau învăța lucruri bune. 
Lipsită de o îndrumare corespun
zătoare, echipa a mers din insuc
ces în insucces, retrogradînd din 
categoria B de fotbal a campio
natului republican. Lipsă de înțe
legere a importanței exemplului per
sonal au manifestat și antrenorii 
de box Marcu Spakov și Constan
tin Nour, cu prilejul finalelor cam
pionatelor republicane din anul
1955. Ei au avut o atitudine ne
corespunzătoare față de arbitri, 
s-au dedat la vociferări, oferind 
astfel un exemplu negativ tinerilor 
boxeri participanți la finale. Marcu 
Spakov și C. Nour se numără prin
tre antrenorii cu experiență și pre
gătire profesională ridicată, dar 
care încă mai consideră că antreno
rului nu-i revin decît probleme de 
instruire.

Autoritatea antrenorului în lata 
sportivilor depinde nu numai de 
comportarea sa, ci și de felul cum 
conducerile organelor sportive în
țeleg să întărească această autori
tate. De cele mai multe ori însă, 
conducerile colectivelor noastre 
sportive, ale asociațiilor sportive, 
știrbesc din autoritatea antrenorilor 
prin tot felul de imixtiuni în pro
bleme de care antrenorii răspund 
direct: formarea loturilor, alcătui
rea echipelor, organizarea antre
namentelor etc. Trebuie să se pună 
capăt acestei atitudini care denotă 
desconsiderarea cadrelor tehnice.

Există în țara noastră nenumă- 
rați antrenori, printre care Gh. Pîr- 
călăbescu (rugbi), Ludovic Ambruș 
și Paul Mentzel (box), Ion Mure- 
șanu (pentatlon modern), Vasile 
Popescu (baschet), Ion Kunst (hand
bal) și alții, care îmbină cu succes 
munca de instruire a sportivilor cu 
cea de educare. Din păcate, ex
periența lor, sub aspectul de edu
catori ai tinerei generații, este încă 
puțin cunoscută. Colegiile de an
trenori nu au acordat pînă în pre
zent atenția necesară dezbaterii de 
către cadrele noastre tehnice a a- 
cestei probleme deosebit de impor
tante. Consfătuirile care au reunit 
antrenorii din întreaga țară nu 
și-au propus și acest obectiv, al 
schimbului de experiență îh munca 
de educare. De asemenea, nici în 
coloanele ziarului nostru nu au fost 
răspîndite metodele folosite de an
trenorii de frunte pentru educarea 
sportivilor lor.

Sarcinile mari care stau în fața 
mișcării noastre sportive, cer an
trenorilor să acorde atenția cuve
nită problemei educării sportivilor, 
să se considere angajați cu trup 
și suflet în lupta pentru educarea 
comunistă a tinerei generații.

[

Informați de un corespondent al 
nostru, că sălii de gimnastică a 
școlii medii nr. 2 din Caransebeș 
i s-a dat o altă întrebuințare — 
depozit de cereale — am sezisat co
mitetul C.F.S. al raionului Caran
sebeș. Acesta ne-a răspuns că, sala 
a fost, în sfîrșit, redată destinației 
sale inițiale.

★

Secția de haltere a colectivului 
sportiv Progresul din Ploești ne-a 
sezisat că o serie de greutăți și 
lipsuri împiedică buna desfășurare 
a activității acestei secții. Aducînd 
la cunoștința consiliului central al 
asociației Progresul cele semnalate 
de halterofilii ploeștemi, acesta ne-a 
comunicat că; în urma unei cerce
tări la fața locului, „au fost luate 
măsuri menite să îndrepte situația 
și să asigure condițiuni normale

Undezi cupa!
—Era pentru a doua oară cînd 

îalentafii juniori ai echipei Știn- 
fa Cluj trăiau clipe de plăcută 
emoție. Prima dată bucuria le 
îmbujorase obrajii în după-a- 
tniaza aceea de decembrie, pe 
stadionul Republicii din Bu
curești, tind cîștigaseră cu 1-0, 
în fața echipei Tînărul dinamo- 
vist, întilnirea finală a campio
natului republican de juniori. 
Ultimul ,Jiop" fusese trecut și 
din toate părțile primeau feli
citări pentru titlul de campioni 
republicani la juniori, pe care 
îl cuceriseră pe merit, după o 
frumoasă luptă sportivă.

Acum, tinerii fotbaliști de la 
Știința Cluj trăiau un nou mo
ment plăcut: tovarășul Nicolae 
Mustață, venit special din 
București le înmîna frumoasa 
cupă de argint oferită de I. S. 
Pronosport. Așa cum se obiș
nuiește în asemenea ocazii, s-aa 
rostit scurte cuvîntări și, bine
înțeles, au răsunat aplauze pu
ternice, mai ales în clipa cînd 
tînărul Flo-ian Tocilă, în cali- 

taie de căpitan al echipei de ju
niori Știința Cluj, a primit 
cupa oferită de I. S. Prono
sport...

Au urmat iarăși îmbrățișări, 
felicitări, „Bravo băieți și la mai 
mare", după care festivitatea a 
luat sfîrșit și cu toții s-au risi
pit pe la ,,cășile" lor.

Clteva zile mai tîrziu, unui 
dintre juniori a trecut pe la se
diul colectivului sportiv, ca să-și 
mai desfete odată privirile, ad- 
mirînd frumoasa cupă de ar- 
gint. A luat la rînd toate vi- 
trinele cu trofee ale colectivului 
sportiv... Din rafturi surîdeau 
fel de fel de cupe, fanioane, 
medalii, diplome, plachete, nu
mai cupa în chestiune nu se v&> 
dea de loc.

— Aoleu! își aminti atunci 
un tovarăș din conducerea co
lectivului. Cupa trebuie să fie 
la Tocilă. Mi-aduc aminte că la 
un moment dat tatăl lui Tocilă 
ținea cupa în brațe. Emoționat 
cum era, probabil că a plecai cu 
ea acasă și a uitat să ne-o mai 
aducă.-. Dar cum naiba nu 
ne-am interesat și noi de ea?„.

A doua zi, — după cum rela
tează corespondentul nostru re
gional E. Bocoș, — secretarul 
colectivului sportiv Știința Cluj, 
tov. Aurel Encuțescu a „com
pus" un bilețel prin care-l ruga 
pe Alexandru Tocilă, tatăl fot
balistului Florian Tocilă să îna
poieze cupa.

— Tot am drum într-acolo, 
exclamă antrenorul Carol Szocs. 
îi duc eu bilețelul...

I

desfășurării unei activități mai sus
ținute a acestei secții".

★
Un corespondent al ziarului nos

tru ne-a semnalat că la meciul de 
fotbal dintre cercul sportiv Progre
sul Oltul Slatina și Constructorul 
Cnaiova, au fost puse în vînzare 
bilete (propriu-zis, niște bonuri) Ia 
prețul de 3 lei și fără timbru o- 
limpic.

In legătură cu aceasta, consiliul 
sportiv regional Progresul-Piteșli, 
sezisat de noi, ne-a răspuns urmă
toarele:

„In urma cercetărilor noastre s-a 
constatat că acest meci de fotbal 
a fost angajat dă cercul sportiv 
Progresul Oltul,, prin tov. Traian 
Percic, membru ăl acestui cerc, fără 
a cere avizul consiliului colectivu
lui sportiv. **”'* ***'

Tovarășul nu a cunoscut formele

»

Dar povestea nu s-a terminat 
atît de repede și atît de ușor 
cum crezuse tovarășul Aurel 
Encuțescu și cum ar fi fost și 
firesc. Alexandru Tocilă a citit 
bilețelul, l-a măsurat de sus 
pînă jos pe antrenorul Carol. 
Szocs și-apol, supărat, i-a „trtn- 
tlt" următorul răspuns:

— Nu dau îndărăt nici o cu
pă, Băiatul meu este căpitanul 
echipei, eu sînt tatăl lui, deci.-, 
cupa rămine la mine.

— Tovarășe Tocilă, replică an
trenorul, cupa trebuie să stea la 
colectiv.-. Așa mi-a spus și to
varășul Encuțescu...

Alexandru Tocilă trase aer în 
piept și... răbufni și mai tare:

— Am spus că nu dau nici o 
cupă. Și, în definitiv, cine e 
Encuțescu ăsta? Napoleon?

In. fața unui asemenea răs
puns, colectivul sportiv Știința 
Cluj s-a văzut silii să renunțe 
la tactica... bilețelelor și a întoc
mit o „adresă" în toată regula, 
bătută la mașină, stampilată și 
răs-stampilată, prin care-i punea 
în vedere lui Alexandru Tocilă 
ca în termen de 24 ore să res
titute cupa, în caz contrar ur- 
mlnd să fie sezisate organele 
judiciare. Și cum iarăși antre
norul Carol Szocs „avea drum 
într-acolo", i s-a încredințat tot 
lut această importantă misiune-.-

Cînd l-a văzut, Alexandru To
cilă a încruntat din sprîncene 
și-apoi l-a întrebat „ce mai do
rește". Antrenorul Carol Szocs 
a scos atunci „adresa" din bu- 
zunar și i-a înminat-o. Ceea ce 
s-a petrecut după ce Alexandru 
Tocilă termină lectura „adreseF 
știe numai Carol Szocs și cu 
stguranță că-și va aduce amin
te toată viața... Fața lui Tocilă 
se congestionă, vinele la tîmple 
începură să i se zbată, ochii i 
se injectară și în clipa urmă
toare el își suflecă mîinele, măr- 
turisindu-și clar intenția de a 
rupe oasele bietului antrenor. 
Noroc insă că Szocs e iute de 
picior, așa că a zbughit-o pe 
scări în jos și nu l-au mai ajuns 
din urmă decît rafalele de înju
rături ale lui Alexandru Tocilă.

Credeți poate că între timp 
c-au schimbat lucrurile?

Nici gînd! Trofeul prețios 
(cupa e de argint nu din... tablă 
nichelată!) continuă să fie tn 
păstrarea lui Alexandru Tocilă,, 
ca și cum ea i s-ar cuveni de 
drept, pentru simplul motiv df-' 
dumnealui, Alexandru Tocilă, are 
un... fiu care este căpitanul echi
pei de juniori Știința Cluj 1

Dacă ar fi să ne luăm după 
„principiile" lui Alexandra To-~ 
ciiă, nu ne-ar mai rămine alt
ceva de făcut decît să propu
nem I. S. Pronosport, ca în se
zonul viitor, pe Ungă numeroa
sele premii pe care le acordă’ , 
echipelor campioane și celor mai 
buni jucători, să... „pună la bă
taie" și diverse cupe și plachete- • 
pentru... „mătușa celui mai bun: ' 
portar", pentru.- „socrul golge— 
terulai" ș. a. m. d-

Vorba aceea: să fie mulțtr— < 
mită toată... familia!

JACK BERARIU 
G. MIHALACHE ‘
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ce trebuiau întocmite pentru desf£» 
șurarea acestui meci amical și aa 
pus ta vinzane la casa stadionului 
bilete fiscalizate, însă neoficiale^, 
costul unui bilet fiind de 3 lei. Tot
odată, s-a încasat ș* timbrul olim
pic, fără însă a fi aplicat pe bilete^ 
Banii încasați au fost vărsați și 
contabilizați în contul sindicatului 
finanțe-sfaturi, raionul Slatina.

S-a luat legătura cu responsabi
lul financiar al consiliului colecti
vului sportiv, pentru a se vira sumai 
încasată pentru timbrele olimpice.

De asemenea s-a stabilit că nici 
o manifestație sportivă pe stadionul! 
„1 Mai" din orașul Slatina nu «a 
putea avea loc dacă organizatorii nu 
vor dispune de bilete tip. prevăzute 
cu timbru oliqipic. >

—----- --------------——
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„CUPA POIANA” H SCHI S-A BUCURAT
DE UN FRUMOS SUCCES

’ POIANA STALIN 9 (prin tele
fon de la trimisul nostru). —

Zăpada căzută în ultimele zHea 
permis desfășurarea în condiții 
bune a primei întreceri oficiale de 
schi a acestui sezon. Așa cum 
scriam și în avancronica noastră, 
la Poiana Stalin toată lumea se 
pregătise cu atenție pentru aceas
tă întrecere, se puseseră la punct 
toate amănuntele ca schiorii să 
aibă îr*tr-adevăr condiții din cele 
mai bune pentru primul concurs. 
Duminică, în special, vremea a 
fost foarte frumoasă, astfel că pe 
Canțer, în fața a numeroși specta
tori, care au urcat din Orașul 
Stalin, schioarele și schiorii înscriși 
în probele de slalom special și-au 
dat toată silința pentru realizarea 
unor performante cît mai bune. Și 
din punct de vedere tehnic am con
statat unele îmbunătățiri, dar în 
aceLași timp, trebuie să arătăm că 
deși toate loturile asociațiilor se 
pregătesc în Poiana Stalin, nu s-a 
ajuns la un punct de vedere co
mun în ce privește problemele teh
nice. Lucrul acesta este bine să fie 
discutat acum la începutut sezo
nului competițional, cînd munca 
mai poate fi îmbunătățită. Antre
norii ar trebui să se grupeze In 
jurul cabinetului metodic și să a- 
nalizeze temeinic aceste probleme, 
pentru că, altfel, munca va fi con
tinuată sectar și rezultatele vor 
fi, fără îndoială, necorespunză
toare.

O serie de schiori s-au prezen
tat la start cu o pregătire bună, 
dovedind că și-au înceyuit antre
namentele din timp și ca au făcut 
toate eforturile, profitînd de puțina 
zăpadă care căzuse. Rezultatele 
pe care le veți afla, de altfel, la 
sfîrșitul cronicii vor arăta aceasta 
cu și mai mare exactitate. Astfel, 
schiorii asociației Voința, care s-au 
•pregătit cu toată seriozitatea, în- 
cepîndu-și antrenamentele din vre
me, s-au clasat pe multe locuri de 
frunte și, în special, la probele 
feminine și cele de juniori. E nor
mal ca această muncă să fie evi
dențiată pentru că numai mergînd 
pe o asemenea linie, încuraiînd 
elementele tinere, făcînd importan
te sacrificii materiale, se poate 
contribui la dezvoltarea generală 
a schiului din țara noastră. Și 
alte asociații ca Flamura roșfe,

Primele competiții de bob 
vor avea loc la începutul lunii februarie

Din cauza condițiilor atmosfe
rice nefavorabile, nu au putut înce
pe pînă în prezent lucrările de a- 
menajare a pîrtiei de bob de la 
Poiana Stalin. Iată de ce concursu
rile de bob, preliminare campiona
telor, care urmau să se desfășoare 
la Poiana Stalin începînd de la 
22 ianuarie, vor trebui să fie a- 
mînate. Este vorba de cupa Progre
sul, cupa Metalul șl cupa Voința, 
competiții incluse pentru prima 
oară în calendarul competițional al 
comisiei centrale de bob, cu scopul 
de a oferi boberilor posibilitatea 
să-și verifice și să-și completeze 
pregătirea tehnică. Aceste trei com
petiții, care trebuiau să se desfă
șoare în ordinea enumerată mai 
sus, fuseseră programate între 22 
ianuarie și 2 februarie. Or, după 
informațiile pe care le-am primit, 
pîrfia de bob de la Poiana nu va 
putea fi înghețată mai înainte de 
sfîrșitul lunii, astfel încît primele 
coborîri oficiale vor începe abîa 
după 1 februarie.

Această amînare forțată a con
cursurilor va face desigur, ca două 
din cele treî competiții — cupa 
Metalul și cupa Voința — să nu 
maî poată avea loc înaintea cam
pionatelor, urmînd ca ele să fie

„Cupa Orașelor” primul concurs de scrimă pe 1956
” Numai două zile ne mal despart 
ide „startul" primei competiții de 
scrimă, din acest an. Joi dimineața, 
In sala Progresul F. B. din Capitală, 
tncepe concursul dotat cu „Cupa O- 
rașelor", organizat de Consiliul 
Regional București al asociației Vo
ința, șt rezervat reprezentativelor 
orășenești de juniori. Anul trecut 
pceastă singură competiție de juni
ori inter-echipe a stîrnrt un deosebit 
interes, bucurîrxku-se și de o partici
pare numeroasă și de o ridicată va
loare tehnică. De această dată Jn- 
țreaerea se anunță țnult mai intere
santă, datorită unei participări ma-
■................ '.’J-’.
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Metalul și Progresul, au acordat 
o atenție deosebită elementelor ti
nere. Primele rezultate s-au și vă
zut, dar ele vor fi și mai bune 
dacă bineînțeles se va munci cu 
aceeași rîvnă și în viitor.

REZULTATE TEHNICE

Fond junioare 3 km:

1. Grete Bonfert (Voința) 16,32
2. Rose Bonfert (Voința) 16,54
3. Anellse Biles (Voința) 17,26
4. OtUla Konerth (FI. roșie) 17,519
3. Inge KOnig (Constructorul) 18,54
6. Elena Bașa (Recolta) 18,56

Fond juniori 5 km.:

1. I. Leampă (Voința) 21,0»
2. Ion Bogdan (Voința) 22,39
3. I. Musooi (Fi. roșie) 22,41
4. Ion Ducaru (Metalul) 23,47
5. Atos Zelter (FI. roșie) 24,04
6-7. Gh. Oprea (Voința) 24,08
6-7. Ion Rășină (Metalul) 24,08

Fond 5 km. senioare:

1. Lucia Tabără (Voința) 25,59
2. Eva Covaci (Voința) 26,23
3. Etelka Varga (Voința) 28,25
4. Emilia Borzea (Dinamo) 31,16
5. Delia Neguș (Dinamo) 32,10
8. MJaria Bisac (Progresul) 34,22

Fond seniori 10 km.:

1. Gh. Olteanu (Dinamo) 41,10
2. M. Ducaru (Dinamo) 41,10
3. M. Crăciun (C.C.A.) 41,56
4. I. Sumedrea (Dinamo) 42,33
5. N. Dinu (Voința) 43,07
6. D. Enache (Dinamo) 43,22

Slalom special seniori, 2 manșe 
a 37 porțl:

1. M. Bîră (C.C.A.) 34,2 + 34,3 = 68,5
2-3. A. Albert (C.C.A.) 35 +35 =70
2-3. I. Bîrsan (Dlnamo) 34,2+35,8=70
4. I. Letcă (Dinamo) 35,4 + 36,1=71,5
5 K. Theil (Voința) 36,7 + 36,5 = 73,2

Slalom special senioare, 2 manșe 
a 35 porți:

1. M. Mfâzgăreanu (Voința) 40 +47= 87
2. Hilde Weliter (Met.) 43+47,2=90,2
3. St. Zerman (FI. r.) 40,3+50,4=90,7
4. Sigrid1 Klein (Voința) 46,8 + 50 =96,8
5. V. Albert (C.C.A.) 42,3+71,8=114,1

Slalom juniori, 1 manșă

1. N. loviri (FI. roșie) 33,1
2. Horst Heinrich (FI. roșie) 34,3
3. Ion Vlntilă (Metalul) 37,2
4. Radu Banu (Progresul) 37,8
5. Ion Zangor (FI. roșie) 38.1
6. Kurt Golul (Metalul) 38,7

Slalom Junioare, 1 manșă

1. Mihaela Ghloarc» (Voința) 42,4
2. Gertrud Schuler (FI. roșie) 46,fr
3. Gabriela Ghioarcă (Voința) 46,4
4. Sigrid Zeltner (FI. roșie) 48,0

reprogramate după 29 februarie, 
cînd iau sfîrșit întrecerile finale 
ale campionatului.

întrecerile de campionat nu vor 
suferi probabil nici o amînare. 
Ele vor avea loc conform progra
mării inițiale între 1?—20 februarie 
etapa I (clasificare) și între 21 și 
29 februarie etapa a Il-a (finală).

In prezent, la Poiana Stalin exis
tă toate condițiile ca lucrările de 
amenajare a pîrtiei să poată începe. 
A nins din abundență și deci zăpa
dă pentru ,,mortar" există, iar tem
peratura suficient de scăzută per
mite înghețarea blocurilor cu care 
urmează să fie căptușită pîrtia. 
Cit despre celelalte lucrări de îm
bunătățire a pîrtiei, acestea sînt de 
minimă importanță, deoarece prin
cipalele îmbunătățiri, cu corectările 
unor viraje, au fost făcute încă de 
anul trecut. Sîntem convinși — deci 
— că în actualul sezon amenajarea 
pîrtiei nu va dura decît foarte pu
țin timp.

In așteptarea începerii întreceri
lor, boberii îșl desăvîrșesc pregăti
rile, punîndu-șî totodată la punct 
materialul de concurs. Acest lucru 
reiese din informațiile pe care le-am 
primit de la Sinaia, Orașul S'talin, 
Roman, Ploești, Cîmpina etc.

sive și unui echilibru vai'oric maî 
accentuat între concurențf. Spre de
osebire de prima ediție a „Cupei O- 
rașeior** la care s-au prezentat iw- 
mai 10 reprezentative orășenești» Ia 
această ediție (a Il-a) sînt înscrise 
.13 formații, adăugindu-se, față de 
trecut, echipele orașelor S>biu, Cra- 
iova și Orașul Stalin. In 1955, cele 
trei probe ale competiției an reve
nit formației orașului Cluj (floretă 
fete) și reprezentativei București 
(floretă băieți Și sabie). In 1956, a- 
lăttiri de aceste echipe vor lupta o» 
multe șanse de victorie și formațiile 
orașelor S a t u Mare, Tg. Mureș, Ora
dea și Ploești ai căror juniori au

, înregistrat uri evident progres în șțl- -

-■ '-s

După prima vizită a sportivilor romîni 
în R. P. Chineză (II)

Delegația noastră, însoțită de un
unul din minunatele parcuri din Canton

București — Kiev — Moscova — 
Sverdlovsk — Novosibirsk — Ir- 
kuțk — Pekin: 26 ore și 15 minute 
de zbor efectiv cu avionul. Ogoare 
desmiriștite, delta și gurile Dunării, 
feeria de lumini a Moscovei, imen
sa Siberie, Baicalul străjuit de 
munți acoperiți cu zăpadă, podișul 
Gobi, lipsit aproape complet de ve
getație, zidul chinezesc și, în cele 
din urmă, orezăriile în formă de 
terase ce urcă întocmai unor trepte 
spre vîrfurile dealurilor: iată itine
rarul nostru. Peisajul chinez, așa 
cum mî-1 închipuiam din cărți, în
cepe să se desfășoare sub noi; ne 
simțim bătăile inimii din ce în ce 
mai dese și mai puternice

Pe aeroport sîntem primiți de ofi
cialități, de membrii ambasadei noa
stre la Pekin, de numeroși tineri și 
tinere chineze. Toți ne urează bun 
sosit. De la început purtăm discu
ții despre călătorie și încercăm chiar 
să învățăm cîteva... cuvinte chine
zești (să le pronunțăm sau să Ie 
scriem).

Atît la Pekin cît și în celelalte 
orașe pe care le-am vizitat într-o 
excursie făcută de peste 6000 kilo
metri în sud, am acumulat un imens 
bagaj de cunoștințe și amintiri, care 
vor rămîne neșterse în memoria 
noastră. Parte din ele voi încerca 
să le deapăn, destul de succint, 
desigur, în rindurile de față.

★

Orașele chineze par niște cetăți 
vechi de tot. Casele sînt lipite una 
de alta și au acoperișuri din olane 
în stil <te pagode; curțile interioare 
sînt ca un labirint de ganguri. Pes
te tot ziduri pe care timpul și-a 
lăsat amprenta sa fumurie. Numai 
ncile clădiri, opera regimului demo
crat popular, sînt în contrast cu 
cele vechi, nu atît prin stil, cît prin 
proporții ț-i confort. In sud, la Șan
hai și Canton stilul arhitectonic 
chinez este împestrițat cu „buildin- 
guri" în stil cubist.

Cel mar bătrîn dintre toate ora
șele este Pekinul, capitala țării. Pe 
străzile sale este totdeauna un 
dute-vino continuu, aidoma unui 
furnicar, în care fiecase are ceva 
de făcut. Clădirile noi pentru lo
cuințe șt instituții sînt ridicate în- 
tr-un ritm rapid. Magazinele și mai 
ales „univermag"-urile sînt pline de 
mărfuri de foarte bună calitate, la 
prețuri foarte scăzute. Industria 
chineză a umplut piața cu canti
tăți suficiente din toate articolele 
de larg consum.

De altfel, industria chineză, a- 
proape inexistentă înainte de 1949, 
a cunoscut în acești cîțiva anî o 
dezvoltare uriașă în mai toate ra
murile de producție. Prftnind aju
torul Uniunii Sovietice și al celor
lalte țări de democrație populară, 
China Nouă are astăzi* o industrie 
înfloritoare. Am vizitat la Pekin o 
mare uzin? metalurgică, în fața 
căreia am rămas de-a dreptul ui
mit, dar Manciuria este centrul in-

Conferința comisiei de atletism 

a orașului București

Mîine după-amiază, de la ora 
18, va avea loc la sediul comi
tetului orășenesc CF.S. din sir. 
Vasile Afecsandri rțr, 6,_ conferința 
anuală,ș comisiei de atletism. a.o- 
rașufui București. Lă conferință 
stat invitați Să r : ia parte activiști, 
ar trenuri, instructori, - arbitri și 
sportivi- 

grup de sportivi chinezi, vizitează 

dustrial al Chinei. In sudul țării sa 
întilnesc în număr mare fabrici tex
tile înzestrate cu cele mai moder
ne instalații; astfel de instalații 
am văzut la fabrica de imprimat 
desenuri pe țesături din Șanhai 
dar și la fabrica de hîrtie rotativă 
pentru ziare.

Satele chinezești sînt destul de 
dese mai ales în apropierea coastei. 
Țăranii sînt toată ziua pe cîmp, 
transformînd ogoarele și planta
țiile lor în adevărate grădini. Se 
poate spune că țăranul chinez ține 
mai mult la ogorul său decît la 
casă. El muncește cu o hărnicie șl 
o pricepere rar întîlnită. In timpul 
lunilor secetoase pămîntul este udat 
zilnic din canalele de irigație sau 
din fîntînile cu cumpănă de bam
bus. In această țară nu există petec 
de pămînt necultivat. După elibe
rare, țăranii s-au unit în coopera
tive. Statul a creat ferme model pe 
fostele moșii și plantații ale man
darinilor. Am vizitat la Canton o 
astfel de fermă de stat unde se 
cultivau banane, mandarine, trestie 
de zahăr și numeroși pomi fructi
feri, necunoscuți pentru noi. Pro
cesul de colectivizare a agriculturii 
face progrese uimitoare în China, 
peste 60 la sută din țărani fiind 
astăzi organizați în cooperative.

Monumentele de artă chineză, 
unele vechi de mii de ani, sînt de o 
frumusețe rară. La Pekin există 
două palate (unul de iarnă și altul 
de vară) ale foștilor împărați. A- 
ceste palate au fost transformate 
In muzee. Palatul de iarnă este, 
de fapt, o succesiune de pagode 
construite numai din lemn, de un 
colorit specific, plin de grădini și 
dependințe ale fostei curți Impe
riale. In interioare sînt expuse piese 
de artă (vase de bronz și fier cu 
inscripții și desene din viața po
porului chinez, sculpturi în lemn 
și piatră de diferite mărimi, tablouri 
și obiecte de fildeș și jad, 
obiecte de porțelan și ceramică, 
etc.) toate lucrate cu o măiestrie 
specifică chinezilor. La Hanceu, cea 
mai frumoasă localitate din China, 
am admirat un templu budist vechi 
de peste 1600 ani și înalt de 40 me
tri 1 El a fost refăcut de opt ori în 
decursul anilor. Chinezii au o deo
sebită plăcere să cultive flori și să 
crească pești. La mormîntul unui 
erou național care a luptat îm
potriva dominației colonialiste, 
există o adevărată grădină de flori 
în care predomină crizantemele. 
Din această floare sînt cultivate 
peste 1000 de specii, una din ele a- 
vînd pe o singură tulpină nu maî 
puțin de 520 flori.

Trecutul revoluționar aî poporului 
chinez și lupta partidului comunist 
dusă împotriva asupritorilor strătnî 
și a reacțiunii gomindaniste, le-am 
cunoscut în amănunt în timpul vi
zitei noastre. La Șanhai și Canton, 
leagănul revoluției chineze, am vi
zitat clubul muncitoresc, școala de 
cadre pentru agricultură și Casa 
Comunei din Canton. Fotografiile 
și piesele de muzeu stau oglindă 
Vie a luptei duse de comuniștii 
chinezi împotriva colonialiștilor en
glezi. Marele conducător al a- 
cestui popor revoluționar, Mao-Țze- 
dun este născut în satul Cian-Șan 
pe care delegația noastră l-a vizi
tat. Aici am văzut casa lui Mao- 
fze-dun care astăzi- este transfor
mată în muzeu. Lucrurile din casă, 
tămase intacte, oferă vizitatorilor 
decorul, unei locuințe chinezești: de

Am văzut în China Nouă con
strucții de proporții uriașe. La Uhat 
pe fluviul Ian-țe, se construiești 
un pod cu două artere suprapusi 
(cale ferată și drum pentru vehi: 
cule) lung de 1687 m., așezat pe 1 
picioare. Un alt pod peste fluviul 
Han (afluentul fluviului Ian-țe) s 
fost terminat de curînd. Peste toi 
locul în China găsești un suflu de 
viață nouă și un imens entuziasm 
pentru construirea unei vieți noî și 
îmbelșugate a poporului muncitor.

Sportul constituie unul din mij
loacele de seamă pentru construirea 
vieții noi. Mișcarea sportivă în R.P. 
Chineză pulsează de cîțiva ani deo
sebit de intens. In toate orașele .pe 
care le-am vizitat am fost înconju
rați de grupuri de sportivi. Printre 
ei, se aflau în special jucători de 
baschet și de volei. La Șanhai, un 
asemenea grup de sportivi, care 
ne-au însoțit în plimbarea pe flu
viul Uan-Pu, ne-au povestit despre 
preocupările lor, despre avîntul miș
cării de cultură fizică și despre a- 
propiata lor întîlnire cu voleibaliș
tii romîni. Am vizitat baze spor
tive construite după ultimele cerin
țe, pe care se pregăteau mii de ti
neri și tinere. La Pekin, o astfel de 
construcție este Institutul de Cul
tură Fizică, terminat recent. M-au 
Impresionat în mod special, sala de 
baschet și volei cu tribune pentru 
6.000 de spectatori, bazinul acope
rit și sala de antrenament de a- 
proape 50 metri. Localul mai dis
pune de săli pentru tenis de masă 
șî pentru alte jocuri. La Șanhai, în 
cadrul unei recepții la clubul spor
tivilor. am admirat organizarea a- 
cestui club care dispune de un ba
zin acoperit, de o sală de gimnasti
că și baschet, un stand pentru tir 
cu aer comprimat, mese de tenis 
șl săli de lectură. (Chinezii includ 
șl noțiunea de recreație în activita
tea lor de club). Tot în acest oraș, 
am vizitat un stadion cu o capaci
tate de 35.000 locuri, un bazin în aer 
liber și două săli de sport, una pen
tru atletism cu o pistă de 200 m. 
șl alta pentru baschet cu o capa
citate de 4.000 locuri. La Canton, 
folosind configurația solului, au fost 
construite un stadion cu tribune 
foarte înclinate și un bazin în aer 
liber, în mijlocul unei splendide 
flore tropicale.

Dintre toate sporturile cel maî 
popular este baschetul, pe care-1 
practică deopotrivă copiii și ceî 
mari. Terenurile cu cele două coșuri 
sau cu un singur coș răsar pretu
tindeni, în curțile școlilor sau între
prinderilor, în gări, în grădini, pe 
terasele caselor în orașe și la țară. 
La hotelul din Pekin, există un ase
menea teren pe care joacă baschet 
personalul de serviciu al hotelului, 
în primele ore ale dimineții. Chine
zilor le place foarte mult și tenisul 
de masă. Interpretul nostru Co-Sî 
Mien, un necunoscut în tenisul de 
masă din țara sa, n-avea adversari 
fn delegația noastră, deși printre 
noj mulți jucau 'destul de bine.

Progresul sportiv al chinezilor 
este uimitor de rapid. Avînd cali
tăți naturale deosebite, pe care le 
dezvolta într-un mediu ce oferă con
diții foarte bune, tineretul chinez 
va avea un cuvînt greu de spus 
fn viitoarele intîlniri internaționale.

Ospitalitatea chineză, atît de re
numită, am cunoscut-o din plin. Pre
tutindeni unde am mers ni s-a lăcut 
o primire prietenească cu un entu
ziasm fără margini. Sute de tineri 
ne așteptau în gări, bătînd din pal
me și strigînd „Ni-hao" (ce maî 
faci?). In timpul vizitei noastre ni 
s-a servit nuncare europeană, pre
gătită aproape mai bine decît în 
Europa, iar Ia banchete ni s-au ser
vit 12—15 feluri de mîncare, numaî 
din delicatese chinezești.

Vizita noastră în această țară 
ne-a oferit posibilitatea să cunoaș
tem la fața locului, viața din China 
Nouă sub toate aspectele eî, convin- 
gîndu-ne că această țară pășește 
grabnic pe calea unei vieți noî, 
spre bunăstare.

Pekin — Manciuria — Irkuțsk —s 
Krasnoiarsk — Novosibirsk —J 
Omsk — Sverdlovsk — Kirov — 
Kiev — Ungheni — Iași — Bucu
rești: 263 de ore de călătorie.-cu 
trenul. Peisaje de iarnă, cu și fără 
zăpadă, ger siberian de minus 45 
grade, priveliști minunate. Am a- 
juns fn țară, în mijlocul cefor 
drați, păstrînd amintiri de neuitat 
din marea Chină Nouă.
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Activitatea compelifionalâ 
și procesul de instruire și antrenament

Arbitrajul poate și trebuie să contribuie 
la îmbunătățirea fotbalului

Articolul „Activitatea fotbalisticii 
în (ara noastră trebuie îmbunătă
țită" apărut în ziarul Scînteia re
levă — printre alte prețioase con
statări — efectul negativ pe care
l-a  avut asupra nivelului jocurilor 
prestate de echipele noastre frun
tașe, întreruperea campionatului 
categoriei A pe un timp îndelun
gat. De asemenea, susmenționatul 
articol, stabilește că lipsa unei ac
tivități competiționale a slăbit pu
terea de luptă a echipelor, pe de o 

iparte, iar pe de alta a stagnat Tit
anul pregătirilor obișnuite, preci- 
zînd în mod just, în concluzie, că 
între activitatea competițională și 
procesul de instruire-antrenament 
există o strînsă legătură. Acest 
fapt este de mare importanță în 
activitatea fotbalistică și de el tre
buie să se țină seama totdeauna, 
indiferent care ar fi, ta un mo - 
ment dat. sarcinile speciale.

Participarea în competiție fără 
>o activitate de pregătire corespun
zătoare este de la început sortită 
eșecului. Cea mai mare parte a 
muncii depuse la antrenamente — 
fie pentru însușirea unor pro
cedee tehnice sau tactice noi, 
fie pentru perfecționarea unor 
deprinderi sau calități — are 
drept scop final o afirmare 
competițională la un nivel cît mai 
ridicat. De asemenea, se știe tot 
așa de bine că o comportare bună 

■în competiție pe o perioadă mai 
(lungă, nu este posibilă fără o acti
vitate permanentă de pregătire 
Cînd această activitate scade sub 
nivelul necesar sau se dezorgani
zează, scade și randamentul indi
vidual al jucătorilor, și al echipei 
întregi în competiție. Dacă această 
scădere nu se resimte Imediat, ea 
se va manifesta mai puternic după 
un anumit timp.

In prezentul articol însă, ne in
teresează mai mult influența pe 
care o poate avea inactivitatea 
competițională asupra procesului 
de instruire-antrenament.

In activitatea fotbalistică, de alt
fel ca în toate sporturile, cînd se 
vorbește de procesul de instruire- 
antrenament, se înțelege că activi-, 
tatea competițională face parte in
tegrantă din acest proces, sau — 
cel puțin — se admite că fără o 
activitate competițională procesul 
de instruire este incomplet. Parti
ciparea în competiții dă posibilitate 
jucătorilor și întregii echipe pe 
care o compun, să pună în aplicare 
în mod concret, cele ce au însușit 
și exersat, să controleze valoarea 
și utilitatea lor practică; să tragă 
concluzii asupra gradului lor de 
pregătire comparativ cu alți jucă
tori și asupra necesității perfecțio
nării unor procedee de execuție 
sau pentru eliminarea unor deft • 
ciențe. Iar pentru antrenori, par
ticiparea în competiții este cea mai 
bună probă de control asupra efi
cacității muncii de instruire-,intre- 
nament, asupra progreselor reali
zate sau asupra valabilității unor 
metode întrebuințate.

Se știe că aiirmarea, reușita, în
trecerea — sînt un stimulent ex
trem de important și puternic în 
muncă. Or, unde îl pot găsi jucă
torii mai bine și mai mult, în altă 
larte decît în jocurile competițio- 
nak ? O bună performanță îl va 
îndemna pe jucător să lucreze și 
să învețe și mai mult spre a se 
perfecționa. Chiar un eșec îl va 
convinge să depună mai multe e- 
forturi pentru eliminarea unor de
ficiențe. Este lesne de îhchipuit, 
deci, cît va scădea ca valoare și 
cantitate munca de pregătire, dacă 
acest stimulent ar lipsi. . •

Din toate acestea se vede clar 
că procesul de instruire-antrena
ment și activitatea competițională 
nu pot fi separate și, dacă mai a-, 
daugăm că procesul de instruire nu 
este dus în salturi, ei 'permanent 
după o minuțioasă planificare, este 
limped* că și activitatea competi- 
țională trebuie si se desfășoare in 

mod corespunzător, cu regularitate 
Există, deci, între acestea o inter
dependență atît de puternică, încît 
orice tulburare a desfășurării lor 
regulate nu poate avea decît efecte 
negative asupra amîndorura.

I.a această interdependență s-a 
referit articolul din ziarul Scînteia 
cînd a analizat desfășurarea acti
vității competiționale.

; In anul 1955, activitatea compe- 
lițlonală privind categoria A, nu 
numai că s-a desfășurat defectuos, 
dar a și ignorat complet cele ară
tate mai sus. întreruperea turului 
pentru jocurile cu R.P. Polonă; 
terminarea grăbită a turului pen
tru jocurile cu Norvegia și Sue
dia ; întreruperea campionatului 
pentru trei luni; reluarea competi
ției dar numai pentru trei etape 
din retur; noua întrerupere pe timp 
de 5 săptămîni pentru jocurile cu 
R.D.G., Belgia și R. P. Bulgaria și 
apoi reluarea activității oficiale cu 
aglomerarea jocurilor de campio
nat și cupă pe un interval de timp 
extrem de scurt — toate acestea 
nu puteau avea decît efecte nega
tive asupra muncii de pregătire a 
tuturor echipelor, precum și asu
pra comportării lor ulterioare in 
returul campionatului.

In perioada celor trei luni de în
trerupere, fiind după terminarea 
turului și neavînd obiective compe
tiționale regulate imediate sau 
pentru un viitor apropiat, munca 
de instruire a scăzut simțitor, a 
fost neregulată Ia toate echipele 
din categoria A și mai ales la cele 
care au dat mulți jucători lotului 
reprezentativ, cum a fost cazul e- 
chipelor Dinamo București și 
C.C.A., rămase cu efectivele des - 
completate. „Cupa de Vară" nu a 
reușit să suplinească — pentru un 
interval atît de lung — lipsa jocu
rilor de campionat. Nici jocurile 
internaționale intercolective — de 
care au beneficiat în acest interval 
unele echipe — nu au putut întocnl 
activitatea de bază, aceea compe
tițională, pentru că și în aceste 
cazuri nu s-a procedat just atunci 

cînd în locul formațiilor obișnuite 
au fost alcătuite mai întotdeauna 
un fel de selecționate, ceea ce a 

dezorganizat și loturile acestor echi
pe. Ne întrebăm cu ce scop au fost 
organizate aceste jocuri: ca echi
pele respective să cîștige în expe
riență sau ca să obțină rezultate? 
In primul caz, obiectivul nu a lost 
atins, fiindcă Flacăra Ploești. 
Știința, Locomotiva Timișoara șî 
chiar Flamura roșie Arad, de pildă, 
nu au jucat cu formațiile lor obiș
nuite din campionat. De aceea, ar 
fi fost mai recomandabil sau să se 
li ales adversarii pe măsura poten
țialului echipelor noastre sau să fi 
fost programate jocuri numai pen
tru acele echipe care ar fi meritat, 
care ar fi prezentat suficiente ga
ranții că vor reuși o bună compor
tare. Și toate acestea după un plan 
bine chibzuit, pentru ca echipele 
noastre să fi putut beneficia cît 
mai mult de valoarea instructivă a 
acestor jocuri.

La acestea trebuie adăugat șt un 
alt aspect. Este cunoscut faptul 
că activitatea în cadrul secțiilor 
de fotbal — asigurarea premizelor 
necesare acestei activități — este 
mult mai accentuată în timpul 
competiției și ne putem da seama 
că atunci cînd campionatul a fost 
întrerupt pentru trei luni, condu
cătorii secțiilor nu s-au grăbit să 
asigure tot ce era necesar pentru 
o bună înșiruire. In asemenea con- 
dițiuni, pregătirile pentru reluarea 
campionatului nu s-au făcut la 
înălțimea cerințelor, echipele noa
stre au reluat activitatea compe
tițională cu o insuficientă pregă
tire și fărâ multă convingere, 
știind că activitatea oficială se va 
Întrerupe din nou pentru uri lung 
interval in cursul căruia majori
tatea lor vor răftiînc iariși cu fo- 
IwHe incomplete-. ■ Ș.

In perioada care a urmat, pro
gramul competițional a fost atît 
de aglomerat încît nici nu putea fi 
vorba de o muncă siștematică de 
instruire.

In concluzie, se poate afirma că 
în anul 1955, munca de instruire- 
antrenament n-a fost dusă decît
3—4 luni, în primăvară. Acest fapt 
nu putea rămjne fără efect. In
tr-adevăr, efectul s-a manifestat 
cu toată tăria în toamnă. Aproape 
toate echipele și în special Dinamo 
București, Flacăra Ploești, Progre
sul București, Știința Cuj, au pre
stat jocuri cu mult sub nivelul ce
lor din primăvară. C.C.A. sau Lo
comotiva Timișoara și-au regăsit 
cadența de-abia în ultimele’jocuri 
Nivelul general al jocurilor a ră
mas cu mult în urma celui de la 
începutul campionatului. La unele 
echipe, situația a fost agravată și 
de faptul că au fost suprasolici
tate. De exemplu, Dinamo Bucii • 
rești, ai cărei jucători au stat — 
cu foarte mici întreruperi — aproa
pe cinci luni în diferite loturi și ' 
centre de pregătire

Acestea fiind condițiunile, nici 
nu este de mirare că și o serie de 
jucători de valoare (Ene, Călinoiu, 
Nicușor, Apolzan etc.) nu au reu
șit în cursul anului să atingă ni

velul lor obișnuit, iar de un pro
gres nici nu putea fi vorba.

Desigur că greșita apreciere a 
importanței activității competițio
nale a dus la toate aceste erori, 
cu repercusiuni serioase asupra 
desfășurării unei rodnice munci tie 

instruire. Este important că acea
stă problemă a fost ridicată și just 

tratată de articolul din ziarul 
Scînteia și că, în viitor, toți fac
torii cu răspundere în fotbal tre
buie să evite repetarea unor ase
menea greșeli.

Nu vreau să susțin că de azi 
înainte trebuie să ne concentrăm 
exclusiv asupra desfășurării regu
late a campionatului și că de dra
gul acestei reconsiderări să decli
năm orice alte activități, fie de pre
gătire specială, fie de jocuri, care 
ar tulbura eîtuși de puțin activi

tatea unor echipe. Jocurile interna
ționale sînt necesare și afirmarea 
patriei noastre pe tărîmiil fotbalu
lui internațional este șl mal im
portantă. De asemenea, trebuie re
cunoscut că oricît de minuțioasă 
este planificarea, unele decalări 
sînt uneori inevitabile. Toate ace
stea însă, trebuie făcute în așa fel 
încît activitatea competițională de 
bază — campionatul categoriei A 
— și procesul de tnstruire-antre- 
nament al echipelor să nu fie influ
ențate în mod dăunător. Or, toc
mai în această direcție s-a făcut 
greșeala cea mai mare: a fost sub
estimată, și chiar total neglijată, 
valoarea pe care o reprezintă pen
tru ridicarea fotbalului nostru pre
gătirea sistematică permanentă și 

participarea regulată în competiție 
a tuturor echipelor noastre frun • 
tașe.

Din aceste motive, găsesc bine
venită recomandarea pe care o 
face articolul din ziarul Scînteia. 
de a se acorda o mare atenție des
fășurării campionatului, pentru ca 
aceasta să devină o oglindă a ac
tivității echipelor și să facă posi
bilă alcătuirea unor echipe repre
zentative puternice, fără stînjeni- 
rea desfășurării campionatului, 
fără concentrarea permanentă a 
jucătorilor fruntași, ci printro te
meinică pregătire a acestora în 
propriile lor colective. Această re
comandare constituie un ajutor 
foarte prețios. Sînt convins că ea 
ne va feri de azi înainte de a mai 
urma un drum care, în loc să în
tărească din ce în ce mal mult, 
dimpotrivă, slăbește munca de in
struire-antrenament în colective, 
una din premizele cele mai impor
tante, pentru‘ridicarea calitativă a 

. fotbalului. i« -,țara noastră.
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antrenor

Pentru arbitrii noștri, articolul 
din ziarul „Scînteia" constituie un 
prilej de serioasă analiză ă activi
tății pe anul 1955, în vederea ri
dicării arbitrajului la nivelul co
respunzător rolului pe care-1 poate 
avea — și trebuie să-l aibă — în 
acțiunea de îmbunătățire a calității 
fotbalului.

Anul trecut, Colegiul central al 
arbitrilor și-a dus munca în condi- 
țiuni mai bune decît în anii prece
dența. Acest fapt s-a reflectat mai 
ales într-o serie de arbitraje bune 
la jocurile de campionat (D. Schul- 
der, I. Drăghici, C. Mitran, Gh. 
Osiac, L- Păunescu, M. Cruțescu, Gh. 
Kepich etc.) precum și la jocurile 
internaționale, în care arbitrii stră
ini au fost bine ajutați de „tușîeri" 
romîni

Dar lipsurile constatate în arbi
traj cîntăresc mai mult, și lichida
rea lor constituie o datorie de prim 
ordin a arbitrilor. Cu atît mai mult, 
cu cît unele greșeli săvîrșite în ar
bitraje au avut o influență directă 
asupra dezvoltării unui joc bărbă
tesc, dinamic, continuu. Au fost ar- 
bitri care ignorînd jocul modern și 
cerințele lui, s-au transformat în 
simpli „înregistratori cu fluerul" a 
unor greșeli care — apreciate și 
sancționate diferit — au creat con
fuzii și nedumeriri în rîndul jucă
torilor și spectatorilor.

Jocul cu corpul, folosirea forței fi
zice, a fost una din problemele care 
au prilejuit aprecieri diferite. Arbi
trii nu au rezolvat-o decît parțial. 
Dacă arbitrii Drăghici, Schulder, 

1 Comșa sau Păunescu s-au străduit 
să aprecieze cît mai corect jocul cu 
corpul, nu același lucru poate fi spus 
de alți arbitri ca: Toth, Iftimie, 
Takacs, Tașula, Dragomfrescu etc. 
Sînt arbitri care frînează practica
rea unui joc bărbătesc, viguros, în 
limitele permise de regulament și 
care nu înțeleg că folosirea corectă 
a forței fizice este caracteristică jo 
cului modern. Faptul însă că Bă- 
cuț, Drăgan sau Ene pot folosi co
rect corpul fără a fi sancționați, 
într-un meci condus, de pildă, de 
Drăghici, iar într-un meci condus 
de Toth, Segal sau Boloni sînt sanc
ționați, nu poate decît să provoace 
confuzie. De aceea, se impune ca în 
noul an arbitrii să ajungă, în sfîr- 
șit, la acea interpretare uniformă șî 
apreciere a jocului cu corpul, care 
constituie un vechi deziderat. A- 

' ceastă uniformizare trebuie extinsă 
la meciurile de toate categoriile. In 
mod special, arbitrii trebuie să fie 
atenți la jocul apărătorilor, care — 

, cum reiese din analiza jocurilor de 
anul trecut — au fost avantajați în 
duelul lor cu înaintașii. Unii arbitri 
au permis apărătorilor un joc care> 
a depășit limitele regulamentului. 
Această greșeală, rămasă nesanc- 
ționată, a dus la un joc prudent din 
partea înaintașilor, la teama acesto
ra de a se mai apropia de poartă, 
la o ineficacitate accentuată a lini
ilor de atac. Arbitrii nu trebuie să 
uite că au un rol educator mai ales 
în ce-i privește pe jucători. De mo
dul cum ei vor aprecia și vor sanc
ționa abaterile, depinde și compor
tarea jucătorilor în spiritul regula
mentului. De asemenea, arbitrii au 
datoria să lase jocul cît mai liber, 
și să nu intervină decît atunci cînd 
este absolut necesar. Or, anul trecut 
au fost arbitri care și-au făcut o 
predilecție din a întrerupe des jocul, 
astfel că în unele meciuri S-A JU
CAT EFECTIV doar 55 de minu
te !.,. Restul de 35 minute au fost 
Irosite în urma diferitelor intsr- 

i venții ale arbitrilor. In această pri
vință trebuie arătat că arbitrul G 

, Mitran, au care s-a stat de vorbă 
în mod- serios, și-a corectat mult 
arbitrajul; în schimb, Boloni, Ifti- 
rnle, Varga, Toth, Cr. Popescu etc. 
continuă să meargă pe linia veche 
a intervențiilor în joc, dese Și ino
portune

Tot astfel, legea avantajului nu a 
constituit o preocupare deosebită 

; pentru "arbitrii noștri. Aici și-au â- 
vut originea întreruperile nejusti
ficate ăfe meciurilor, Iranriormln- . 
du-se un avantaj îrrtr-un dezăvantaț

. s*u încurajîndu-se echipele infrac- -

toare în folosirea acțiunilor riere- 
glementare. Puțini sînt cei care aU 
aplicat corect legea avantajului: 
Drăghici, Schulder, Asztalos, Kro
ner, Cruțescu, Osiac, Comșa. In 
schimb, sînt mulți cei care au apli
cat-o în mică măsură și chiar de 
loc răpind meciurilor continuitatea 
șî dinamismul.

Ca o observație de ordin general 
trebuie să subliniez că unii arbitri 
șovăie să aplice regulamentul, dînd 
dovadă de lipsă de autoritate, de 
simț al răspunderii, creînd, în 
acest mod, multe confuzii printre 
jucători și spectatori. La Timișoa
ra, Schulder — în loc să dea 11 
m. — a acordat lovitură liberă in- 
directă în careu atunci cînd por
tarul Stroie l-a lovit intenționat pe 
Boroș; Geac l-a eliminat din joc 
pe Dobrescu, pentru ca să-l repri
mească în joc sub presiunea jucă
torilor; Mateescu l-a eliminat pe 
Nicușor și în raportul de arbitru 
a scris că I S-A PĂRUT că jucă
torul a greșit; P. Kroner și C. Pe
trescu au eliminat jucători pentru 
abateri care se sancționează doar 
prin lovituri libere etc. Este și nor. 
mal ca apreciind astfel unele gre
șeli săvîrșite în joc, să se creeze 
confuzii printre jucători și specta
tori. Această stare de lucruri tre
buie curmată. Arbitrii au datoria să 
înțeleagă că menirea lor este să a- 
jute la progresul fotbalului prin 
arbitraje juste, pătrunse de princi
pialitate, obiectivitate și de un 
dezvoltat simț al răspunderii

Pe această linie trebuie să situe
ze preocuparea lor față de pregă
tirea fizică. Urmărirea atentă șî 
corectă a jocului pretinde eforturi 
serioase de natură fizică. Arbitrul 
trebuie să fie în permanență în 
apropierea fazelor, pentru a veghea 
efectiv asupra corectitudinii jocu
lui. Pentru aceasta, ej trebuie să 
fie bine pregătiți fizicește și să 
aplice sistemul de arbitraj cel mai 
potrivit, în linie sau în diagonală, 
în orice caz sistemul care să le în
găduie să fie mereu în apropierea 
Jocului.

Modestia, sobrietatea și seriozi
tatea sînt calități care se cer dez
voltate la arbitri, în pregătirea și 
activitatea lor pe teren. Ingîmfarea 
a făcut ca uneori arbitrul Schulder, 
de pildă, să nu dea randamentul co
respunzător posibilităților sale ve
rificate. Intr-un joc la Timișoara, 
Schulder a dat decizii eronate și a 
ignorat total colaborarea cu arbitrii 
de tușe, din cauza îngîmfării sale.

Asupra eliminării tuturor acestor 
lipsuri trebuie să insiste arbitrii 
noștri în» viitoarea lor activitate, 
fiind convinși că îmbunătățirea ar
bitrajului va contribui în mod efb 
cient la îmbunătățirea calității fot
balului.

Desigur că șl Colegiul central al 
arbitrilor a avut o serie de lipsuri, 
printre care cele mai importante 
sînt următoarele: nu a anal zat te
meinic, săptămînal, arbitrajele pen
tru a ajunge mai repede și mai 
eficace la măsurile necesare; nu a 
chemat la Colegiu pe toți arbitrii 
care au avut comportări slabe pen
tru a discuta greșelile săvîrșite; nu 
a verificat și îndrumat suficient pe 
observatori ajungînj astfel îr. pose
sia unor date neconforme cu reali-* 
tatea; nu a insistat îndeajuns pentru 
stabilirea unei colaborări strînse cu 
antrenorii; nu a ajutat suficient șî 
na a promovat cadrele tinere; lo
turile de categorie A-B au cuprins 
arbitri necorespunzători ca pregă
tire; delegările nu au fost întol- 
deauna judicios făcute

Aceste lipsuri au influențat, fără 
discuție, calitatea arbitrajelor șl 
însăși activitatea Colegiului.

Din toate acestea rezultă că a- 
vem multe de făcut în anul care a 
început. Dar, îndrumați fiind, nu 
vom precupeți nici un efori p ntrri 
ca lipsurile din activitatea arbitri
lor să fie lichidate.

Acest lucru este posibil, pentru că 
avem create condițiunile necesare 
spre a contribui la îmbunătățirea 
activității fotbalului

TEODOR FIRAN 
președintele Colegiului 
central al arbitrilor
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Se dezvoltă mereu 
baza materială 

a mișcării sportive
Directivele Congresului al II-lea 

al Partidului Muncitoresc Român cu 
privire la cel de al doilea plan cin
cinal de dezvoltare a economiei na
ționale prevăd, în capitolul referitor 
la creșterea nivelului de trai mate
rial și cultural, că „în domeniul 
culturii fizice și sportului se va asi
gura o continuă dezvoltare, în care 
scop se vor construi cca. 100 baze 
sporive diferite pentru sportul de 
masă și 15 baze sportive de perfor
manță".

Biroul comitetului orășenesc PMR 
București, împreună cu comitetul e- 
xecutiv al sfatului popular al Capi
talei și cu comitetul orășenesc pen
tru cultură fizică și sport, au și pășit 
la pregătirea executării acestor di
rective în Capitala țării noastre. De 
asemenea, direcția de arhitectură și 
sistematizare a sfatului popular al 
Capitalei a început să se ocupe in
tens de această problemă. Pină la 
sfîrșitul cincinalului, Bucureștiul va 
fi înzestrat cu opt terenuri de spart 
raionale, care vor avea instalații 
complete (teren de fotbal, pistă de 
atletism, tribune, vestiare etc.).

In cursul acestei lumi, la uzinele 
„23 August" va începe construirea, 
din materiale prefabricate, a ur.ei 
săli de sport (asemănătoare, ca di
mensiuni, celei de la stadionul Ti
neretului). De asemenea, cîtorva a- 
sociații li se vor pune la dispoziție 
terenuri pentru a-și amenaja baze 
sportive.

Asociația Voința din. Capitală va 
porni peste puțin timp la amenaja
rea a două noi terenuri: unul ir. ra
ionul Tudor Vladimirescuț celălalt 
pe marginea lacului Floreasca. Așo. 
eiația Știința va pune la dispoziția 
studenților un frumos bazin de Înot, 
în curtea căminului Politehnicii 
(str. Ștefan Furtună). Dacă în 
preajma anumitor instituții, fabrici 
sau uzine, se găsesc terenuri care, 
în baza planului de sistematizare 
a Capitalei, vor avea în viitor altă 
destinație, acestea vor fi atribuite 
cu titlu provizoriu, sportivilor, pen
tru a se amenaja acolo baze spor
tive simple, care nu necesită inves
tiții capitale.

S-au luat de asemenea măsuri 
pentru ca întreprinderile și instituți
ile de stat să pășească grabnic la e- 
xecutarea acelor clauze din contrac
tele colective, care prevăd atît în
treținerea în bune condițiuni a ba
zelor existente, cit și construirea 
și amenajarea de noi baze sportive.

Mai mult decît atît, tot în spiri
tul Directivelor Congresului al II- 
lea al Partidului Muncitoresc Ro- 
mtn, yor fi luate o serie de măsuri 
menite să ducă la stricta respectare 
a Hotărîrii Consiliului de Miniștri 
2190/1950. Astfel, urmează să fie re
date în folosința sportivilor o serie 
de baze care, în momentul de față, 
au o altă utilizare. In acest sens se 
fac demersurile necesare pentru a fi 
puse din nou la dispoziția sportivi
lor: cabana de canotaj, fostă „Me. 
tropola", de pe lacul Herăstrău, ca
bana alăturată care aparținuse Mi
nisterului de Finanțe și care pentru 
moment funcționează ca sală de 
conferințe, ca magazie pentru ser
viciul central al Parcului de Cultu
ră și Odihnă și ca... atelier de pic
tură. Sala de gimnastică a școlii 
elementare nr. 78, din str. Popa Nan 
nr. 48, care acum servește drept... 
depozit de decoruri pentru Teatrul 
Tineretului, va fi repusă în curînd 
la dispoziția tinerilor gimnașfi. De 
asemenea, fosta sală de sport din 
©alea Șerban Vodă, colț eu str. Cu
țitul de Argint, va înceta în scurtă 
vreme să mai fie utilizată ca depo
zit de materiale.

Iată numai cîteva exemple, pri
vind orașul București, care arată 
cum vor fi traduse în viață Directi
vele Congresului Partidului în ceea 
ce privește dezvoltarea bazei mate
riale a mișcării sportive. Aceste e- 
xemple, vor fi, de bună seamă, din 
Ce în ce mai multe, nu numai în 
București, ci șf pe întreg cuprinsul 
țării 1
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Ce cărtî sportive vom citi anul acesta CICLISMUL IN ANUL 1955 (II)
Standurile librăriilor au primit de. 

curînd „musafiri" noi: cîteVa cărți 
sportive apărute în Editura Tinere
tului. Diversitatea titlurilor este o 
mărturie a multilateralității în pre
ocupări a editutrii respective.. Astfel, 
interesanta lucrare „Instruirea fot
baliștilor juniori", datorită cunoscu- 
ților antrenori maghiari Bukovi 
Marton șî I. Csanady face „casă 
bună" au manualul de călărie al an
trenorului Gheorghe Nicolescu și cu 
cartea „Elevilor, despre educație fi
zică și sport" de autorul sovietic V. 
A. Starikov. Desigur, acestea nit 
sînt singurele cărți sportive recent 
apărute. Intr-adevăr, chiar în primele 
zile ale r.oului an, de sub tiparul 
Editurii Tineretului au ieșit ultimele 
două broșuri din ciclul de anuare 
sportive pe anul 1954 (una, conți- 
nînd rezultate de atletism, 
box, gimnastică, pentatlon mo
dern și poliatlon G.M.A., iar 

cealaltă, cuprinzînd rezultatele în
registrate la concursurile de 
ciclism, tir, motociclism și aviație 
sportivă). De un binemeritat suc
ces se bucură și „Agenda sportivu
lui 1956", care cuprinde succinte in
formații despre Jocurile Olimpice, 
anumite indicații au privire la ma
sajul ȘÎ automasajul în sport, tabe
lele recordurilor mondiale, europene 
și republicane la atletism și natație, 
lista cabanelor din întreaga țară, 
cu indicarea masivelor și cotelor, 
precum și schițele cu dimensiunile 
tuturor terenurilor și bazelor spor
tive. Zilele acestea tinerii sportivi 
vor putea răsfoi în librării o nouă 
carte sportivă: „Călește-ți organiz- 
mul" de cunoscutul specialist sovie
tic Sarkizov-Serazini.

Vizitînd zilele trecută secția cultu
ră fizică și sport a Editurii Tinere
tului, am puitut culege noi date în le
gătură cu lucrările sportive, de mai 
mică sau mai mare întindere, soro
cite să vadă anul acesta lumina ti
parului. Ca și pînă acum, ele vor re
flecta preocupări diverse, constituind 
astfel un folositor și necesar spri
jin în munca sportivă.

Să răsfoim, planul de perspectivă 
al secției cultură fizică și sport din 
cadrul Editurii Tineretului. Vom 
afla că, în scurtă vreme, vor apane 
regulamentele comentate de handbal 
și canotaj academic, preeufm și regu
lamentul de atletism. De asemenea, 
vor ieși de sub tipar două programe 
pentru secțiile pe ramuri de sport 
(rugbi și tenis de masă). Atît regu
lamentele, cît și programele de pre
gătire, vor contribui în mod direct 
la buna desfășurare a activității 
competiționale, precum și la neîn
cetata ridicare a nivelului sporti
vilor noștri.

Gu mult interes este așteptată a- 
pariția lucrării „Note și cercetări ști- 

50% DIN VALOAREA COMUNI
CĂRILOR DIN LUNA IANUARIE 
VA FI ALOCATA CA PREMIU 

LA CONCURSUL ANEXA

In luna ianuarie premiile de 
la concursul anexă vor fi atri
buite într-un număr mult mai 
mare, în raport cu numărul for
mularelor comunicări ce vor fi 
depuse în această lună.

5O°/o din valoarea sumei reali
zată din vînzarea formularelor 
comunicări a 3 lei va fi alocată 
ca premii la concursul anexă..

De exemplu, dacă la concur
sul anexă din luna ianuarie vor 
fi depuse 150000 comunicări 
((450.000 lei), suma de 225.000 lei 
(50%) va fi alocată pentru pre
mii.

La numărbl de 150.000 comu
nicări depuse pot fi atribuite ca 
premii următoarele:

— 1 automobil I.F.A.
— 10 ceasuri Schaffhausen de 

aur
— 30 ceasuri Doxa de nichel
— 8 aparate de fotografiat tip 

Kontax.
Această măsură luată de I S. 

Pronosport, de a mări numărul 
obiectelor acordate ca premii la 
concursul lunar, în favoarea par- 
ticipanților, a stîrnit un interes 
și mai mare în jurul concursu
lui anexă din luna ianuarie.

★
In urma trierii celor 330.000 bu

letine depuse la concursul Prono
sport Nr. 1 etapa din 8 ianuarie 
1956, au fost găsite:

5,buletine cu 12 rezultate
75 buletine .cu 11 rezultate
1-785  buletine cu 10 rezultate 

ințifice în domeniul culturii fizice", 
o culegere de articole și studii, care 
va apare în redactarea profesorului 
dr. Fl. G Ulmeanu, a candidatului 
în științe pedagogice Emil Ghibu și 
a prof. I. Istrate. „Alimentația spor
tivului" de dr. E. Crăciun și Gh. 
Epuran este titlul unei alte lucrări, 
care va interesa deopotrivă masele 
de sportivi, ca și pe sportivii frun
tași.

Activitatea sportivă sătească este 
și ea prezentă în preocupările re
dacției de cultură fizică și sport a 
Editurii Tineretului. In acest dome
niu sînt prevăzute două lucrări. 
Prima este .„îndrumătorul sportiv 
pentru sate", alcătuită de un colec
tiv de antrenori, profesori de educa
ție fizică și activiști sportivi. Cea de 
a doua va fi „Organizarea concursu
rilor sportive la sate" și va avea ca 
autori pe prof. I. Istrate șâ prof. Gh. 
Mitra.

Printre lucrările sportive care vor 
mai apare în cursul anului 1956, se 
nuimără o interesantă carte de na- 
tație (tradusă din limba maghiară), 
o lucrare de turism scrisă de Fi. 
Frazzei, anuarele sportive pe anul 
1955, Agenda sportivului 1957, pre
cum și două cărți așteptate cu fi
rească nerăbdare de numeroșii a- 
miaitori ai jocului de șah :,,120 par
tide alese ale lui M. Cigorin" de 
N. Grekov și „Idei noi la sfîrșitul 
partidelor de șah" de Paul Farago.

In domeniul beletristicei, semna
lăm cartea lui V. Banu „Ion Moina" 
— în care este prezentată viața și 
activitatea acestui mare sportiv. Au
torul își va purta cititorii prin sa
tul Moci, unde Moina a văzut lumi
na zilei, zugrăvind copilăria 
atletului care a alergat pri
mul în țara noastră, 10,4 sec. 
pe 100 m. Vom urmări apoi pri
mii pași în sport ai acestuia, 
primele sale recorduri și con
cursuri internaționale, întîlr.irea sa 
cu renumitul campion sovietic Niko
lai' Karakulov și vom ajunge pînă în 
zilele acestea, cînd Ion Moina este 
un prețuit antrenor și profesor de e- 
ducație fizică, dar și tatăl celor doi 
băieți care vor deveni, poate, cîndva 
atleți la fel de buni ca și eJ...

★
Sportivii noștri au învățat în anii 

din urmă să prețuiască Și să în
drăgească cartea sportivă. Noile lu
crări sportive care vor apare în 
curînd de sub tiparul Editurii Ti
neretului, îi vor stimula să folo
sească și' mai intens, cu și mat 
multă tragere de inimă, cartea 
sportivă, pentru desăvîrșirea pre
gătirii lor sportive, pentru buna or
ganizare a activității din cadrul 
colectivelor lor sportive.

MARIUS GODEANU

INFORMAȚII
Omologarea concursului are loc 

astăzi după-amiază,
★

Luni 9 Ianuarie a.c. a avut loc 
extragerea din urnă a buletinelor 
premiate cu „0“ rezultate de la 
concursurile Pronosport Nr. 50 din 
18 decembrie și 51 etapa din 25 
decembrie 1955.

Cele două motociclete I.J. 350 
cmc. atribuite participanților cu 
cele mai multe buletine cu „0“ 
rezultate au revenit lui Dominic 
Maior din Craiova care a avut

★
Iată ctm? arată un buletin cu 12 rezultate exacte 

la concursul Pronosport Nr. 1, etapa din 8 ianuarie 
1956.

I Flacăra Ploești — Recolta M.A.S. (handbal
mase, sală) X

II C.C.A. — Dinamo Obor (handbal mase.
sală) 1

III Metalul 23 August — Știința I.C.F. (hand
bal mase, sală) X

IV Locomotiva Gara de Nord — Dinamo 6
București (handbal mase, sală) 2

V Milan — Roma (camp, italian) 1
VI Juventus — Internazionale (camp, italian)’
VII Genoa — Novara (camp, italian)
VIII Bologna — Sampdoria (camp, italian) 1
IX Lazio — Pro Patria (camp, italian) 1
X Trieștina — Napoli (camp, italian) I
XI Padova — Torino (camp, italian) 1

MECIURI DE REZERVA

A Știința Thrișoăfa — Știința I.C.F. (handbal 
fen}..sală) • 2

Meciul Iz a fost anulat. I.a acest concurs au 
fost depuse aproximativ 330.000 buletine.

PROGRAMUL CONCURSULUI PRONOSPORT 
NR. 2

Etapa din 15 ianuarie 1956

I. Dinamo 6 Buc. — C.C.A. (handbal mase.).
II. Știința învăț. Buc. — Știința I.C.F. (hand, fem.)
III. Prog. Orașul Stalin — Prog. Tg. Mureș (hand, 

fem.).
IV. Știința Timiș. — Flamura r. Timiș, (hand, f.)
V. Pro Patria — Juventus (camp, italian)
VI. Genoa — Lazio (camp, italian)
VIL Nimes — Monaco (camp, francez)
VIII. Strasbourg — Tculouse (camp, francez)
IX. Lille — Lyon (camp, francez)
X. Troyes —Racing Club Paris (carrț». francez)
XI. Metz — Lens (camp, francez)
XII. Bordeaux — Reims (camp, francez)

MECIURI DE REZERVA

A. Rețolta M.A.S, —. Metalul 23 August (hand; 
masc.)

B. Lob. Gara de Nord'— Știința I.C.F. (hand, 
masc.)

C. Dinamo Obor — Flacăra Pdoești’ (hand, mftsc.)
D. Flamura r. Buc. — Avîr.tul Codlea (hand. fem.).

Pregătirea de

In anul 1955 a continuat acțiu
nea pentru promovarea de noi ele
mente. In acest scop, au funcțio
nat școli de tineret în 5 centre: Bu
curești, Giurgiu, Orașul Stalin, 
Brăila și Ploești, cu un efectiv de 
120 elevi (băieți și fete).

Deși în aceste școli a existat o 
preocupare evidentă pentru îmbu
nătățirea condițiilor de desfășu - 
rare a activității, totuși au fost 
semnalate și unele lipsuri ca : in
suficiența materialului documentar 
pentru antrenori, imposibilitatea 
înlocuirii în măsură corespunzătoa
re a materialelor uzate, precum și 
lipsa mijloacelor de transport pen
tru urmărirea antrenamentelor (Ia 
Giurgiu).

Totuși, o serie de elemente ti • 
nere, pregătite în aceste școli, au 
obținut rezultate meritorii în 
cursele importante. In anul trecut 
a funcționat, de asemenea, o ta
bără de tineret (la Sibiu). Condi
țiile de desfășurare a muncii au 
fost superioare celor din alți ani. 
O lipsă serioasă a constituit-o. 
însă, faptul că antrenorul respectiv 
(0. Cîrjan) nu a avut decît rare
ori posibilitatea să urmărească an
trenamentele pe șosea, din aceeași 
lipsă a mijloacelor de transpori.

in cursul sezonului 1955, o serie 
de elemente tinere, majoritatea 
provenite din școlile de tineret și 
din tabără, s-au afirmat categoric 

în probele de lung kilometraj. Se 
cunoaște din cronicile întrecerilor 
că tineri ca : Otto Bosnyak. Mag
nus Zinz, Iosif Keller, Petre Gane, 
Daniel Dulu, Ion Angelescu, Ște
fan Peter, Nicolae Grigore, Șt. Sa- 
lay, G. Calcișcă și mulți alții s-au 
evidențiat în probele pe etape.

Trebuie să notăm în mod special 
grupul de tineri de la Dfnamo Ora
șul Stalin (antrenor Nae Chicom- 
ban): V. Miknevict, R. Klein. M. 
Gherman, L. Popov, M. Kammer și 
alții, a căror comportare în cursele 
mari i-a impus ca elemente cu 
largi perspective de progres

Tineri ca: G. Szakacs, M. Frank! 
(Oradea), E. Engelman (Arad), 
G. Nicolici, C. Mulitz (Timișoara), 
I. Pastia, V. Călărașu (Focșani), 
Aii Aiham, N. Marinescu (Con« 
stanța), A. Gogoașă și frații Mo- 
canu (Giurgiu), A. Popov, I. Ni- 
culescu (Tr. Severin) și alții, s-au 
remarcat în concursurile locale 
sau în cadrul „Cupei Orașelor", 
probă care a adus o contribuție 
importantă Ia promovarea de noi 
cadre.

In legătură cu desfășurarea a- 
cestei competiții, trebuie să amin
tim orientarea cu totul greșită a 
comisiei orășenești București care
— urmărind victoria cu orice preț
— a introdus în echipa Capitalei

©fonosport
Ia concursul 50 un număr de 144 
variante cu „O“rezultate și Griga 
Ioan din Bistrița, regiunea Cluj 
care a avut Ia concursul 51 un 
număr de 216 variante cu „0“ re
zultate.

Celelalte obiecte atribuite prin 
tragere din urnă au revenit ur
mătorilor participanți.

Cele 2 motociclete: Ștefănuș 
Francisc din Or. Stalin str. 13 
Septembrie 54 și Ionescu Gheor
ghe din București str Minervei 6.

★

noi cadre

cicliști cu activitate internaționala.
„Cupa Orașelor" este și trebuie 

să fie o competiție care se adre
sează cicliștilor tineri și celor hi 
dezvoltare și nicidecum sportivilor 
fruntași. Altfel, se crează o dis • 
proporție nedorită între valoarea 
echipelor participante, iar compe
tiția nu-și atinge scopul.

Un aport prețios la pregătirea 
de noi cadre a adus și „Cupa de 
toamnă a tineretului", organizată 
de comitetul C.F.S. al raionului 
Gh. Gheorghiu-Dej. Cu ocazia a- 
cestui concurs s-a desfășurat pen
tru prima oară o probă pe etape, 
cu un kilometraj chibzuit gradat, 
pentru juniori, neclasificați și 
fete.

La capitolul promovării elemen
telor noi, se cuvine să situăm pe 
primul plan acțiunea susținută care 
se duce în cadrul asociației Dina
mo. Tinerii de aci, printre care A. 
Șelaru, M. Voinescu, G., Dumi - 
trescu, Vincențiu Grigorescu, Emil 
Popescu, M. Laurențiu șî alții au 
obținut rezultate valoroase atît în 
cursele pe șosea, cît și în cale pe 
velodrom. De asemenea, în cadrul 
asociațiilor Știința, Voința, Pro
gresul și C.C.A. s-a făcut remar
cată cu prilejul curselor pentru ju
niori și semicurse preocuparea pen’ 
tru ridicarea de noi cadre.

Cu toate acestea, numărul cadre
lor tinere ridicate în ultima vre
me nu este satisfăcător, dacă fî’ 
nem seama de numărul biciclete
lor repartizate colectivelor șt aso
ciațiilor, în scopul promovării ti
neretului.

Slaba activitate în această pri
vință a fost pricinuiîă, în bună 
parte, și de lipsa unor instructori 
și antrenori calificați (la Tg. Mu
reș, Focșani, Bîrlad, Reșița ș. a.). 
In unele centre, munca de îndru
mare a cadrelor tinere a fost dusă 
tn mod voluntar de unii sportivi 

vîrstnici (G. Pantelict la Tr. Seve
rin, N. Turinelli la P. Neamț), 
care au participat la antrenamente 
pe bicicletă, întrucît nu au avut 
alte mijloace pentru a urmări a- 
ceastă activitate.

In regiunea Ploești, din cel 4 
antrenori, absolvenți ai unei școli 
speciale, doar Ion Dolete (Șc. de 
Tin.) și N. Ghezarie (Flacăra) au 
depus o muncă susținută, în vreme 
ce Gh. Sandru și S. Zosima s-au 
mulțumit să țină în buzunar car
netul de antrenor, fără să justifice 
cu nimic calitatea pe care o au. 
Nici munca antrenorului Tr. Cht- 
comban (Metalul Orașul Stalin)1 
nu au dat prea multe roade, în 
parte și din lipsa condițiilor. An
trenorii din Oradea I. Czire (FI. 
roșie) și Hamoș (Recolta) au de
pus o muncă necorespunzătoaro.

EMIL IENCEC

Cele 6 aparate de radio: Ra
dulescu Mirela din București Ca
lea Dudești 44, Turta Isidor din 
Bacău str. Mărășești 4, Haic Sis- 
manian din București str. Tim
pului 13, Onofrei Ștefan din Ro
man str. N. Titulescu 4, Tiller 
Karoly din Oradea str. S. Bar- 
nuțiu 7, Astratinei Costache din 
București str. Penovici 52.

Cele 6 biciclete : Marti Ion din 
Com. Dumbrava-Făget Timișoara, 
Papp Ion din Cluj str. Horea 48, 
Kapros Ion din Lugoj str. Vlad 
Delamarina 13, Acelenescu Pom- 
piliu din Sibiu str. Vîșinschi 18, 
Weisenberg Aron din București 
str. Spătarului 6, Sarvisian Mi
ron din București str. Vasiie Las
car 6.

★



Pentru o justă aplicare a regulamentului 
de hochei pe gheață

hochei pe
Cehoslova-

Jucătorii fruntași de 
gheață, înapotați din R. 
că, au povestit tovarășilor lor din 
colective despre felul cum se prac
tică hocheiul în țara prietenă și bi
neînțeles că au subliniat și unele 
interpretări ale regulilor de joc. Da
că îndrumările tehnice și tactice au 
adus foloase de neprețuit jucători
lor care s-au antrenat împreună cu 
membrii delegației noastre în R. 
Cehoslovacă, în schimb unele inter
pretări ale regulilor au fost difu
zate greșit și aplicate deformat. 
Astfel, jocurile dintre echipele 
C.C.A. și Avîntul Miercurea Ciuc 
din finala „Cupei 30 Decembrie" și 
Dinamo Tg. Mureș — Progresul 
Gheorghieni, premergătoare actua
lului campionat republican, au a- 
bundat în neregularități, determi
nate tocmai de greșita interpretare 
a regulilor.

E bine să facem o precizare: nici 
una din regulile jocului nu a fost 
schimbată. Regulamentul de hochei 
este același ca și în anii trecuți. 
Noi sînt doar cîteva interpretări, 
pe care ne vom strădui să le lămu
rim mai jos.

Regulamentul (ari. 50) împiedi
ca portarul să rețină pucul în mînă 
mai mult de trei secunde. Dacă in
tegritatea fizică a portarului este 
amenințată de prezența unuia sau 
mai multor adversari aflați în a- 
propierea porții, arbitrul poate opri 
jocul și să acorde un angajament 
la cercul din lateralul porții. In nici 
un caz însă, portarul nu poate opri 
pucul, fără să fie amenințat de ci
neva, pentru a provoca oprirea jo
cului.

Articolul 64 arată că nici un ju
cător nu poate lua parte la joc cu 
o crosă ruptă. Pînă acum, jucătorul 
a cărui crosă s-a rupt, era obligat 
de arbitrii noștri să ducă rupturile 
la banca jucătorilor și să le depună 
acolo, luînd o crosă nouă. Această 
prevedere nu exista în regulament 
și era o interpretare „locală". Ar
bitrii cehoslovaci, ca și toți arbitrii 
din lume, obligă jucătorul să lase 
orice ruptură de crosă (mîner, la
mă) pe gheață, să continue jocul 
fără crosă, sau să se ducă la banca 
jucătorilor să-și ia altă crosă. Res
turile rămase pe gheață le adună

O etapă interesantă la handbal de sală
SURPRIZE IN MECIURILE 

DIN BUCUREȘTI
Pasionații Pronosportului, care a- 

firmau că meciurile de handbal re
dus pun prea puține probleme la 
completarea buletinelor, au avut pri
lejul să constate că s-au înșelat, 
In urma rezultatelor înregistrate 
duminică după-amiază, în sala 
Floreasca:

C.C.A. — Dinamo Obor 30—Î4 
(15—6). Rezultatul este normal. 
Mai puțin normală a fost desfășu
rarea jocului situat cu mult sub ni
velul echipei învingătoare. Au mar
cat: Lang (6), Sauer (5), Meithert 
(5), Thelman (4), Ligner (3), Bul- 
garu (2), Schuller (2), Căliman (2) 
șl Orend pentru C.C.A., Ionescu
(4) , Zamfir (4), Olteanu (2), Pro- 
ca (2), Bokor și Wolf pentru Di
namo

Știința Ministerul Invățămîntului 
— Flamura roșie U.T. Timișoara (f) 
5—8 (2—3). Un meci care a răs; 
turnat multe prevederi, dar pe care 
timișorencele, în formă bună și cu 
o admirabilă voință, l-au cîșligat 
pe merit, în fața echipei Minister 
rului Invățămîntului, din care lip
seau cîteva titulare. Au marcat: 
Florica Pavel (3), Elisabeta Hess 
(2), Ana Metz (2) și Elisabeta A- 
dam pentru Flamura roșie, Elena 
Petrescu (2), Carolina Răceanu, 
Iordana Popa și Aurora Niculescu 
pentru Știința.

Dinamo 6 — Locomotiva Gara 
de Nord 12—9 (8—5). Jocul a fost 
disputat și n-au lipsit duritățile, 
chiar în primele minute ale parti
dei. începînd de la scorul de 3—2 
Dinamo a condus pînă la sfîrșit. 
Portarul Deutsch (Dinamo) a sal
vat destule situațiii dificile printre 
care mai multe lovituri de la 7 m. 
Au înscris: Marcu (4), Costea (2), 
Lăzărescu ' ~ '
și Pruncu
(5) , Matei 
învinși.

Flacăra 

(2), Covaci (2). Crișan 
pentru învingători, Czell 
(2) și Filote (2) pentru

Ploești-Recolta M.A.S.

arbitrul. Așa vor proceda pe viitor 
toți jucătorii și arbitrii noștri. Căl
carea acestei reguli de către jucă
tori, aduce o sancțiune minoră (2 
minute eliminare).

Cea mai spinoasă problemă este 
aceea a atacului la corp. Nici aici 
nu s-a schimbat nimic. Jucătorii nu 
au voie să atace adversarul cu cor
pul la mantinelă. Un jucător în a- 
tac, poate fi împins corect cu umă
rul, în lupta pentru puc. In nici un 
caz această împingere nu poate f* 
violentă. Articolul 69 pedepsește a- 
ceastă infracțiune.

In mantinela din fund, jucătorul 
poate fi de asemenea blocat cu cor
pul, dar în nici un caz nu poate fi 
împins violent. In fine, în fața por
ții, un adversar fără puc poate fi 
ținut cu pieptul, dar în nici un caz 
împins cu violență, atîta timp cît. 
nu are pucul. In această ultimă si
tuație s-au întîmplat cele mai multe 
neregularități, în sensul că un ata
cant fără să fie în posesia pucului, a 
fost atacat cu corpul. S-a ajuns ast
fel la deformarea ideii atacului cu 
corpul, care prevede acest gen de 
intervenție în propria jumătate de 
teren a atacantului care poseda pu. 
cui. A extinde acest lucru la toți a- 
tacanții, înseamnă a transforma jo
cul de hochei într-o luptă „fiecare 
contra fiecare", ceea ce nu este și 
nu va fi în spiritul jocului. Nu tre
buie confundată marcarea unui a- 
tacant fără puc, cu atacul la corp, 
care se referă la un jucător în po
sesia pucului. Articolul 70 specifică 
acest lucru în mod clar și prevede 
sancțiuni pentru „obstrucție".

In consfătuirea pe care arbitrii 
noștri au avut-o la Orașul Stalin 
și la care a participat un delegat al 
colegiului de antrenori, sau proto- 
colat interpretările regulilor de joc 
în spiritul învățămintelor trase din 
turneul în R. Cehoslovacă. Aceste 
interpretări au devenit acum un 
ghid pentru arbitri și jucători și e 
limpede că este în interesul dezvol
tării jocului de hochei ca ele să de
vină lege pentru toate partidele ce 
se desfășoară la noi.

ART. VOGEL
din colectivul de antrenori al 

lotului de hochei al R P-R-

16—16 (6—9) Deși valoarea arătată 
în ultimele sale meciuri indica e- 
chipa ploeșteană ca favorită, Fla
căra a reușit să cîștige cu greu 
un punct în fața Recoltei, care a 
condus pînă după mijlocul reprizei 
a doua cu 2—3 goluri avans. Au 
înscris: Cetini (5), Ionescu (3), 
Vulescu (2). Cernat (2), Șelaru (2) 
Ctona și Tischler pentru Flacăra, 
Mișcăș (5), Niculescu (5), Dumi
trescu (4). Herold și Popa pentru 
Recolta M.A.S.

Metalul 23 August — Știința 
I.C.F. 15—15 (10-10). In încheie
rea surprizelor de duminică după- 
amiază, metalurgiștii au reușit un 
lăudabil rezultat de egalitate în fața 
uneia dintre cele mai bine pregă
tite echipe din „Cupa de iarnă". 
Publicului, care a umplut pînă la 
refuz tribunele sălii Floreasca, i 
s-au oferit clipe de emoții „tari", 
mai ales în prima repriză, cînd, 
în primele 5 minute scorul era de
4—0 pentru Metalul, iar după alte 
5 minute... 4—4. In repriza II-a, 
Metalul șî-a impus tactica (un joc 
enervant de lent, care i-a handi
capat pe studenți tocmai în pri
vința calității lor de bază, viteza) 
asigurîndu-și un rezultat mai mult 
decît onorabil. Au marcat: M. Io
nescu (5), Stoica (4), Șt. Iones- 
cu(2), Constantinescu (2), He- 
rian și Covaci pentru Metalul, 
Hnat (5), Cercel (4), Nodea (2), 
Simion (2), Pintea(2) pentru Ști
ința.

REZULTATE DIN ORAȘUL
STALIN...

In meciul feminin de cat. A, 
Progresul Orașul Stalin a depășit 
ușor Avîntul Codlea, cu 11-2(3-1). 
după un meci în care și învingă
toarele au jucat foarte slab în pri
ma repriză. Băieți cat. I: Repr. Fă
găraș — FI. r. Ghimbav 17—23 
(5-9); Voința Sibiu — Voința Si
ghișoara 15—13 (7-6); Recolta I

Turneul de calificare la hochei pe gheață

cauza
aceste
campionatului,

interesante și 
Păcat însă că, 

slabei popularizări, 
interesante partide 

asistă un

ORAȘUL STALIN 9 (prin tele 
fon de Ia trimisul nostru) — Din 
cauza unor defecțiuni organizato
rice, seria I a turneului de califi
care al campionatului categoriei A 
la hochei pe gheață a început du
minică dimineață, în loc de sîm
bătă cum fusese programată ini
țial. Deși timpul a fost favorabil 
(—7 grade noaptea și —5 grade 
ziua) și gheața bună, organiza
torii (Flamura roșie Orașul Stalin) 
au constatat sîmbătă seara că le 
lipsesc... becurile electrice. Acest 
lucru a determinat amînarea jocu
rilor pentru duminică dimineața. 
Defecțiunile organizatorice (ame
najarea tîrzie a instalației electri
ce, lipsa unei tribune și unele de
ficiențe în privința instalațiilor 
anexe) se datoresc nu numai co
lectivului Flamura roșie, ci și di
feritelor organe locale cărora le 
revenea misiunea de a contribui 
la succesul organizatoric al acestei 
importante competiții. Intîlnirile au 
fost pînă acum ' 1 
spectaculoase, 
din 
la 
ale . ,
număr foarte redus de spectatorii

C.C.A.—VOINȚA BUCUREȘTI
19-0 (5-0, 11-0, 3-0)

In prima întîlnire a turneului, 
echipa C.C.A. a obținut o conclu
dentă victorie în fața Voinței Bucu- . 
rești: scor 19-0 (5-0, 11-0, 3-0). 
Militarii au arătat o bună pregă
tire fizică și tehnică.

Punctele învingătorilor au fost 
marcate de Flamaropol (3), Zo- 
grafi (3), Dlugoș (4), Ganga (2), 

Czaka (2). Peter (3), Măzgăreanu și 
Incze III. Voința a făcut un
joc de apărare 
mai ales în .
Dispozitivul de apărare al Vo
inței a trecut 
de derută prelungită,
fost la începutul reprizei a 11-a, 
cînd într-un singur minut a primit 
4 goluri! Cele două echipe au io- 
losit următoarele formații:

CASA CENTRALA A ARMA
TEI: Pușcaș, Dron, Măzgăreanu, 
Czaka, Raduch, Incze III, Zografi, 
Flamaropol, Peter, Lorincz, Dlu
goș, Ganga, Hollo.

VOINȚA BUCUREȘTI: T lbure, 
Andraș, Ganga II, Xantus, Tur- 
ceanu, Petrescu, Dumitrescu, 
Weissortel, Hajdu, Gali, Dimitriu, 
Nagy, Brînduș, Constantinii». Au ar
bitrat I. Lupu și A. Teodorescu 
METALUL OR. STALIN — DI

NAMO TG. MUREȘ 5-2 (1-2,
2-0,  2-0)

In aî doilea joc desfășurat du

care i-a reușit 
.!t;~a repriză.ultima

momente
cum a

prin

de antrenori — Avîntul

Hălchiu — Repr. Codlea 27—22 
(’13-12); Dinamo I Orașul Stalin— 
Repr. Săcele 42—9 (22-4); Repr. 
Făgăraș — Repr. Săcele 49—19 
(15-9); Recolta I Hălchiu — Vo
ința Sighișoara 24—13 (12-8); Di
namo I — FI. r. Ghimbav 23—9 
(10-2); Voința Sibiu — Repr. Co
dlea 24—12 (12-7). Băieți cat. II: 
Dinamo II Orașul Stalin — Voința 
Orașul Stalin 6—0 (neprez.) Șc. 
tehnică
Codlea 43—10 (9-3); Progresul Or. 
Stalin — Recolta II Hălchiu 16—10 
(10-4). . Meciurile s-au disputat 
sîmbătă și duminică.

...ȘI TIMIȘOARA
Știința Timișoara—Știința ICF 

(fem. cat. A) 1—12 (0-6). Situația 
de pe teren este just reflectată de 
scor. Fete cat. B: Știința înv. Tim. 
— Voința Timișoara 4—2 (3-1); 
Fiamura roșie Jimbolia — Gonstr. 
Tim. 3—5 (2-2); Fl. r. I. L. — 
FI. r. Teba Arad 1—1 (0-1);
Băieți cat. I: Știința Tim — FI. r. 
Jimbolia 15—11 (9-7); Metalul Ti
mișoara — Progresul Arad 18—14 
(8-7). După cum ne relatează co
respondentul regional A. Gros, e- 
chipele din Reșița (Metalul 1 și 3— 
băieți și Metalul Reșița — fete) 
s-au retras din competiție.

CE SE INTÎMPLA LA
TG. MUREȘ?

Singurul meci jucat, a fost cel 
feminin de cat. A, Progresul Tg. 
Mureș — Flamura roșie Steagul 
roșu 6—3 (2-1). Meciul a fost dur, 
presărat cu ieșiri nesportive. In 
rest, după cum ne anunță cores
pondentul regional Nerva Popa, 
nici o echipă masculină, cu excep
ția formației Avîntul Reghin, nu 
s-a prezentat la jocuri. Este cazul 
ca atît comisia regională de hand
bal, cît și colectivele sportive care 
au echipe înscrise în competiție, să 
îa cele mai urgente măsuri pentru 
evitarea unor astfel de situații.

Nasta, 
Szabo, 
Preda, 

Ghimbă-

Stănculescu, 
Sîngeorzan,

Racoviță, 
Căruntu,

MUREȘ: Balogh,
Solyom, Publik,

minică, Metalul Or. Stalin și Di
namo Tg. Mureș au prilejuit o 
dispută echilibrată, terminată cu 
victoria meritată a localnicilor la 
scorul de 5-2 (1-2, 2-0, 2-0). In 
prima repriză, Dinamo a condus 
cu 2-0 prin punctele marcate de 
Publik și Asztalos. Din cauza 
faptului că Dinamo Tg. Mureș a 
deplasat un lot foarte redus de ju
cători (numai trei jucători de 
schimb) echipa a fost depășită 
la sfîrșitul jocului. Este inadmisi
bil pentru o echipă de categoria A 
să se prezinte la un asemenea tur
neu numai cu opt jucători de 
cîmp. Cu toate acestea, Dinamo 
Tg. Mureș a făcut o figură fru
moasă, remarcîndu-se mai ales tî- 
nărul Publik. Metalul care, în ge
neral, se dovedește mai puțin bine 
pregătită decît anul trecut, a avut 
cei mai buni jucători în portarul 
Constantin și Căruntu. Punctele 
învingătorilor au fost marcate de 
Tiran (2), Racoviță (2) și Cărun
țim Arbitrii L. Sîngeorzan și I. 
Florescu au condus formațiile:

METALUL ORAȘUL STALIN: 
Constantin, 
Manolescu, 
Tănase, Pascu, 
Martonfi, Tiron, 
șeanu.

DINAMO TG.
Florea, Fiilop,
Asztalosz, Hollo, Pircan și David. 
C.C.A — DINAMO TG. MUREȘ

5-0  (1-0, 0-0, 4 0)
Luni dimineață s-a disputat — 

pe o ninsoare abundentă — me
ciul dintre echipele C.C.A. și Di
namo Tg. Mureș. Spre suprinderea 
generală, C.C.A. a avut de înfrun
tat o dîrză rezistență, terminînd 
învingătoare cu un scor neaștep
tat de mic: 5-0, (1-0, 0-0, 4-0). De 
remarcat frumoasa comportare a 
tinerilor jucători de la Dinamo, 
care, timp de două reprize, au 
fost conduși numai cu 1-0 de echi
pa campioană. Neavînd suficienți 
jucători de schimb, ei au cedat în 
ultima repriză. Au marcat Incze 
III, Dlugoș, Hollo, Peter, Florea 

în proprie poartă. Au arbitrat M. 
Haivaș și N. Dumitrescu. 
METALUL ORAȘUL STALIN’ — 

VOINȚA BUCUREȘTI 
11—4 (4—0, 2—1, 5—3)

Luni după-amiază s-a disputat 
jocul dintre Metalul Orașul Stalin 
și Voința București, terminat cu 
scorul de 11—4 (4—0, 2—1, 5—3) 
pentru Metalul. Meciul a fost pre
sărat cu multe durități din cauza 
nervozității jucătorilor ambelor e- 
chipe. Au marcat Racoviță (5), Tă
nase (2), Martonfi (2), Căruntu, 
Șîrigeorzan pentru Metalul și Weis- 

" sortel, Ganga II. Dimitriu și Hajdu 
pentru Voința. Au arbitrat I. Lupu 
și I. Florescu. Astăzi — marți — 
se vor disputa partidele dintre Di
namo Tg. Mureș — Voința Buc. 
și CCA — Met. Or. Stal'n.

Dacă organizatorii vor fi în mă
sură să asigure condiții favorabile 
de joc (lumină suficientă, oameni 
de ordine și tribune) turneul final 
al campionatului categoriei A la 
hochei se va desfășura începînd de 
miercuri seara la Orașul Stalin.

RADU URZICEANU 
★

MIERCUREA CIUC 9 (prin tele
fon de la trimisul nostru). — Jocu
rile seriei a II-a a turneului de ca
lificare al campionatului categoriei 
A la hochei, care se desfășoară în 
localitate, oferă o dispută deosebit 
de interesantă, care pasionează mi
ile de spectatori prezenți pe sta
dion.
^Gheața a fost moale, din cauză 

că sîmbătă a nins continuu iar du
minică un soare primăvăratec a to
pit-o la suprafață. Iată acum pe 
scurt desfășurarea partidelor.

ȘTIINȚA CLUJ — FLAMURA 
ROȘIE SIGHIȘOARA 11—3 

(4—1, 4—0, 3—2)
Spre surprinderea celor prezenți, 

jocul a început în nota de domina
re a echipei sighișorene, care. în 
primul minut, are o mare ocazie de 
a rrarca. După aceea, inițiativa este 
preluată de Știința care marchează 
în min. 9 prin Nagy. Flamura ro-

...... .... ...................

LONDRA (Agerpres). — Turneul 
internațional de șah de la Hastings 
a luat sfîrșit cu victoria tinerilor 
maeștri Viktor Korcinoi (U.R.S.S.) 
și Fridrik Olafsson (Islanda) care' 
au terminat neînvinși concursul, to- 
talizînd fiecare cite 7 puncte. îna
intea ultimei runde ei se găseau 
de asemenea la egalitate, cu 
puncte, dar nici unul n-a putut să 
obțină decît remiză în partidele res
pective cu Fuller și Ivkov. astfel că 
turneul a dat doi învingători.

conducerea prin

nou

șie a suplinit lipsa de pregătire în 
patinaj printr-un joc curajos. O ca 
racteristică generala — jocul slab 
al apărărilor.

Golurile au fost înscrise de Nagy 
(4), Ad. Covaci (2), Carol Covacii 
(2), Dibernardo, Tomor, Torok II, 
pentru Știința Cluj și Covacevici, 
Adleff și Tomor în proprie poartă 
tpentru Flamura roșie Sighișoara. 
AVÎNTUL MIERCUREA CIUC —

PROGRESUL GHEORGHIENI
7—0 (1—0. 4—0, 2—0) 

ăS'corurile strînse din prima și ul
tima repriză se datoresc tacticii im
proprii aplicate de Avîntul. care a 
înghesuit tot atacul în fața porții 
adverse, nereușind să-și creeze fa
ze clare de goi. O mențiune porta
rului Varadi (Progresul Gheorghf- 
ieni), care a apărat foarte bine. 
Punctele au fost înscrise de Fen- 
ke I (2), Ferenczi, Takăcs, Torok I, 
Fodor și Csaszar.
AVÎNTUL MIERCUREA CIUC — 
FLAMURA ROȘIE SIGHIȘOARA

6—2 (1—1, 1—1, 4—0)
Cel mai interesant meci al tur

neului s-a desfășurat duminică dj- 
mineață. Flamura roșie, surprinză
tor de agresivă, a împins jocul din 
propria treime spre poarta adversă 
reușind să echilibreze aspectul ge
neral al partidei și chiar să-i im
prime nota sa de dominare. Sighi- 
șorenii au deschis scorul prin Ad
leff și au fost egalați cu prețul unor 
mari eforturi din partea echipei A- 
vîntul. In repriza a II-a, deși au a- 
vut în cîmp numai trei jucători 
timp de 1 min. 30 sec. sîghișorenii au) 
luptat cu o voință exemplară, reu-' 
șind să mențină scorul egal. După 
reintrarea celor doi jucători elimi
nați pentru joc dur, Flamura ro
șie ia din nou conducerea prin 
punctul marcat de Eder. Avîntul 
Miercurea Ciuc a jucat din 
pripit, aglomerînd jucătorii în fața 
porții adverse. După c© a egalat în 
repriza a doua, Avîntul a înscris în 
repriza a treia două puncte într-un 
minut (în perioda eliminării nejus
tificate a jucătorului Balaș, de că
tre arbitrul Iuliu Micloș). După ce 
a primit aceste două goluri. Fla
mura roșie s-a demoralizat și a> 
permis jucătorilor de la Avîntul să 
mai înscrie de două ori. Iată for-3 
mațiile celor două echipe:

AVÎNTUL MIERCUREA CIUC: 
Lako, (Sprencz I), — Kovăcs, Naș- 
ka, Torok I, Takăcs II, — Ferenczi, 
Szabo, Csaszar, Incze II, Fodor,

FL. ROȘIE SIGHIȘOARA: Po
pescu — Eder, Buiuc, Căpățînă, 
Hollo — Balaș, Camili, Schuster — 
Adleff, Matefi, Covacevici.

Au marcat Szabo (2), Ferenczi, 
Fodor. Nașka, Takăcs I pentru în
vingători și Adleff și Eder pentru 
învinși.

ȘTIINȚA CLUJ — PROGRESUL 
GHEORGHIENI 4—1 (3—1, 

0—0, 1—0)
Victoria a fost hotărîtă în pri

mele minute, cînd Progresul a ju
cat — ca de obicei — slab și a 
permis Științei să marcheze. In ur
mătoarele reprize jocul s-a desfă
șurat sub semnul egalității șt al 
nervozității jucătorilor. Au marcat 
Ad. Covaci, (2), Nagy și Torok II 
pentru Știința și Dobriban pentru 
Progresul.

Iată rezultatele înregistrate 
luni după amiază Ia Miercurea 
Ciuc: Progresul Gheorghieni-Fla- 
mura roșie Sighișoara 6-3 (3-0, 0-0,
3-3).  Au marcat Kari (3), Karda 
(2) și Almassi II pentru învingă

tori și Covacevici, Balaș și Adleff 
pentru învinși.

Avîntul Miercurea Ciuc-Știința 
Cluj 4-2 (1-1, 2-1, 1-0). Au înscris 
Szabo (2), Ferenczi și Takacs I 
pentru Avîntul și Nagy și Tomor 
pentru Știința.

In urma acestor .rezultate turneul 
de calificare seria II, a luat sfîr
șit. Clasamentul are următoarea 
înfățișare: 1. Avîntul Miercurea 
Ciuc 6 pct., 2. Știința Cluj 4 pct.,
3. Progresul Gheorghieni 2 pct.,
4. Flamura roșie Sighișoara 0 pctlT 
Primele două clasate vor juca în 
turneul final pentru desemnarea

echioei campioane a
1956.

R.P.R. pe anul
A. CALIN

al turneuluiClasamentul final 
are următoarea înfățișare : 1-2, Vik
tor Koremoi (U.R.S.S). Fridrik 
Olafsson (Islanda), 7 puncte. 3. Iv- 
kov (R.P.F. Iugoslavia) 6’/2 puncte:
4. Taimanov (U R.S.S.) 6 puncte,
5. Darga (RF Germană) 4’/2 puncte.
6-7.  Fuller (Anglia), Pershz (Israeli 
3'/a puncte. 8. Corral (Spania) 3 
puncte. 9. Penrose (Anglia) 2'/a 
puncte. 10. Golombek (Anglia) l’/a 
puncte.
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CAMPIONATUL ITALIAN

ROMA 8 (prin radio). — Cea de 
a 14 etapă a campionatului italian 
a scos în evidență revenirea în 
formă a echipei F.C. Milano care 
a dispus de A.S. Roma cu scorul 
de 4-1 (2-0). O formă excelentă
au manifestat jucătorii străini din 
'linia de atac, Schiaffino, Nordhal 
si Ricagni, autorii celor patru 
puncte. Milanezii au jucat ex
celent, în timp ce Roma a 
făcut o partidă mediocră. Sin
gurul punct al învinșilor a 
fost înscris de Nyers, care a reluat 
o pasă de la Galii. O altă partidă 
importantă s-a jucat între Juven
tus și Internazionale. Victoria a 
revenit primilor cu 1-0, rezultat 
care confirmă declinul de formă al 
echipei „Inter" care, deși l-a an
gajat recent ca antrenor pe fostul 
internațional Meazza, nu s-a putut 
reabilita, continuîndu-și seria in
succeselor. Fruntașa clasamentului, 
Fiorentina, a pierdut un punct în 
fața echipei Spăl. Rezultat 0-0. 
De altfel, singurul meci nul al eta
pei. Iată celelalte rezultate: Ata- 
lanta-Lanerossi 3-0, Bologna-Samp- 
doria 5-2, Padova-Torino 2-0, Trie- 
stina-Napoli 2-1, Lazio-Pro Patria
2-0,  Genova-Novara 2-0.

lată clasamentul:
1. Florentina
2. Torino
3. Milano
4. Padova
5. Juventus
6. Roma
7. Sampdoria
8. Laneroesi
9. Bologna

10. Napoli
11. Internazionale
12. Lazio
13. Spăl
14. Atalanta
15. Genova
16. Novara
17. Trieștina 
16. Pro Patria

„CUPA

14 9 5 0 26 : 7 23
14 7 3 4 22:13 17
14 7 3 4 33:20 17
14 7 2 5 18:18 1«
14 5 6 3 16:17 16
14 4 7 3 24:23 15
14 7 1 6 27:26 15
14 5 5 4 14:16 15
14 6 2 6 30:25 14
14 4 6 4 25:22 14
14 6 1 7 22:18 13
14 5 3 6 16:15 13
14 4 5 5 19:19 13
14 6 1 7 28:28 13
14 6 1 7 23:24 13
14 2 6 6 16:21 10
14 4 2 8 9:25 10
14 1 3 1012:43 5

FRANȚEI"

• Ieri s-au desfășurat în Franța 
partide în cadrul „Cupei Franței’’^ 
Cu acest prilej au intrat în joc șî 
echipele profesioniste din prima 
divizie a țării, care s-au întîlnit 
cu formații din divizia secundă 
profesionistă, din liga amatoare și 
cu formații din campionatele dis
trictuale. Formațiile din prima di
vizie s-au calificat, în marea lor 
majoritate, pentru etapa următoa
re. Excepție fac echipa Racing 
Club din Paris, care a fost între
cută în mod surprinzător de echipa 
amatoare F.C. Caen, cu scorul de
3-2  și Metz, care a fost învinsă 
de echipa Le Havre cu 3-1. De 
asemenea, echipa Troyes, tot din 
prima divizie, întîlnind pe Mont
pellier echipă din divizia secundă, 
a terminat nedecis: 3-3 după pre
lungiri. (Conform regulamentului, 
această partidă se va rejuca). Ce
lelalte echipe din prima divizie au 
înregistrat victorii categorice în 
dauna unor echipe de categorii in
ferioare. Astfel, Lyon a învins cu 
10-0, Sochaux cu 9-0, Strassbourg 

cu 4-0, etc. O.S.C. Lille, actuala 
deținătoare a Cupei Franței, după 
ce a suferit numeroase înfrîngeri 
în ultimele etape ale campionatu
lui francez, a dovedit din nou că 
este o echipă „de cupă”, întrecînd 
formația Roubaix (din divizia se
cundă) cu 4-11 S-au mai oalificat: 
Reims, Sedan, Nice, Marseille, Mo
naco, Nancy, Nimes, Bordeaux, etc.

HONVED A ÎNTRECUT REPRE
ZENTATIVA EGIPTULUI

• CAIRO 7 (Agerpres). —
In continuarea turneului pe ca- 

re-1 întreprinde în Egipt, echipa 
campioană de fotbal a R.P. Un
gare, Honved Budapesta, a întîlnit 
la 6 ianuarie la Cairo reprezenta
tiva Egiptului. Demonstrînd un 
joc excelent, fotbaliștii maghiari 
au repurtat victoria cu rcorul de
4-0  (2-0).

„Febră66 olimpica la Melbourne
Cu 11 luni înaintea începerii 

Jocurilor Olimpice de vară, privirile 
sportivilor din luimea întreagă se 
îndreaptă spre Melbourne. Timp de 
aproape o lună, o delegație de 
sportivi maghiari a vizitat Austra
lia. In acest interval ei au putut 
urmări stadlhil pregătirilor din o- 
rașul care va găzdui cea de a XVI-a 
ediție a Jocurilor Olimpice de vară.

Iată impresiile culese de con
ducătorul delegației sportivilor ma
ghiari, profesorul Csamadi Arpad!:

— Pregătirile nm se desfășoară 
într-un >ritm prea rapid, o Series 
de lucrări și construcții suferă a- 
mînăiri. In orice caz, după părerea 
australienilor totul va fi terminat 
la timp.

După cum se știe, stadionul pe 
care se var desfășura întrecerile 
este fostul teren de cricket. El va 
fi mărit simțitor, pînă la o capa
citate de 110.000 locuri. Desigur, 
stadionul acesta se va deosebi 
mult de stadioanele obișnuite de
oarece forma sa va fi rotundă, 
iar distanța dlintre pista de aler
gări Și tribune, foarte mare. Pînă 
nu de mult, majoritatea pistelor 
de atletism din Australia erau ga- 
zonate. Pe stadionul Olimpic ga
zonul de pe pistă a fost scos și 
înlocuit cu zgiuiră. Amenajarea pis
tei a fost încredințată unui colectiv 
de specialiști englezi, aceiași care 
în 1948 au pregătit pista dte pe 

stadionul Wembley pentru Olim
piada de la Londra .

In apropierea stadionului se află 
așa numitul pare olimpic, în care 
se află numeroase terenuri de fot
bal, piste de atletism. Acest pare 
va constitui locul die antrenament 
al sportivilor și locul de încălzire 
al atleților în timpul desfășurării 
probelor.

Alăituri se află și bazinul de înot, 
care de asemenea nu este termi
nat. Australienii ne-au spus că a- 
cest bazin amenajat din beton, fier 
forjat și-sticlă va constitui o „mi
nune" a construcțiilor sportive... 
Deocamdlată nu am văzut decît 
desfășurarea lucrărilor de exca- 
vație care, așa cum ne spuneau 
specialiștii, sînt deosebit de difi
cile din cauza terenului stîncos. 
Cam în aceeași situație se află și 
construcția velodromului. Fostul 
velodrom cu pista de lemn cu o 
lungime de 250 m. va fi transfor
mat într-un velodrom lung de 333 
m. cu pistă betonată.

Bineînțeles, delegația sportivilor 
maghiari a vizitat și satul olimpic, 
locul unde vor fi cazați sportivii 
țărilor participante. Acest „sat" 
se află la o distanță de 13 km. de 
centrul orașului. Nu ar fi o distan
ță prea mare, dacă în acest loc ar 
fj amenajate piste și terenuri de 
antrenament. Din păcate însă, în 
satul olimpic nu există terenuri 
sau piste de atletism, pe care spor
tivii să se poată antrena to condiții 
optime, înaintea zilelor de concurs. 
Motivele care i-au determinat pe 
organizatori să renunțe la construi
rea unor asemenea bazie, deosebit 
de utile pentru antrenamentul a- 
tleților, stot die ordin financiar. 
După cum ne-au spus organizatorii, 
amenajarea unor asemenea baze 
ar costa circa 8.000 de lire aus
traliene... Nu este o sumă prea 
mare, dacă ne gîndim că organi
zatorii au cheltuit... 50.000 lire 
numai pentru florile care au fost 
plantate în parcurile diin- împreju
rimile stadionului.

Ziariștii australieni au discutat

EXPOZIȚIE 
DE MODE 
PE ...TERENUL 
DE TENIS

Organizatorii me
ciului de tenis pen
tru cupa Davis, 

dintre echipele Australiei și Ita
liei care s-au disputat în SUA nu 
se așteptau Ia o afluență prea 
mare de spectatori. Ii autoriza la a- 

ceasta diferență evidentă de valoare 
dintre cele două formații. Totuși, ei 
nu credieau că ta ziua meciului tribu
nele marelui stadion din Filadel- 
fia vor fj literalmente goale. Cum 
putea fi salvată casa ? După o scurtă 
consfătuire organizatorii au găsit 
soluția. S-a anunțat că a doua zi 
Va avea loc pe teren — în pauzele 
reglementare dintre meciuri — o 
mare... expoziție de mode. Irrtr-a- 
devăr, a doua zi, numeroase mane
chine etalîrd modele din cele mai 
extravagante se plimbau pe teren. 
Numărul spectatorilor a crescut 
vertiginos. Ca rezultat, rețeta a fost 
salvată, iar proprietarul casei de

la 110.000

lată cum arată stadionul olimpic din Melbourne. Fostul stadion 
de cricket care a avut o capaci tale de 70.000 locuri va fi mărit 

locuri
oferte mai mari, va primi dreptul 
de exclusivitate. Tot în legătură 
cu aceasta, organizatorii au luat o 
măsură neașteptată: ei au hotărît 
ca spectatorii să nu aibă voie să 
vină în tribunele stadionului cu 
aparate de fotografiat.

Multe griji produce și clima. Dar 
în această direcție nu se poate face 
nimic! La 22 noiembrie, de pildă, 
adică exact cu un an înaintea înce
perii Jocurilor, meteorologii au ur
mărit cu o deosebită atenție, tempe
ratura, viteza vîntului, cantitățile 
de ploaie căzute în diferite regiuni 
ale Australiei. La Melbourne, în 
ziua de 22 noiembrie 1955, la ora 
17, temperatura a scăzut brusc eu 
20 grade. A doua zi, temperatura 
a fost normală, în schimb după- 
amiază s-a dezlănțuit o puternică 
furtună urmată de un vînt rece din 
nord. O asemenea climă este pu
țin obișnuită pentru luna noiembrie 
în Australia, cînd temperatura me
die trece la prînz de 30 grade.

Cum va fi timpul în zilele olim
piadei? La această chestiune nu se 
pot pronunța în momentul de față 
nici cei mai renumiți meteorologi. 
Se speră, totuși, că, cu două-trei 
luni înaintea începerii Jocurilor cH- 
ma de la Melbourne va fi cunoscută 
cu aproximație.

această importantă problemă cu 
antrenorul Igloi Mihaly, întrebîn- 
dlu-1 ce părere are despre lipsa unor 
asemenea terenuri în satul olimpic. 
Igloi Mihaiy și-a exprimat punc
tul de vedere în această chestiune, 
susținînd că, în mare măsură, suc
cesul și performanțele Jocurilor O- 
ljmpice de vară vor fi determinate 
de aceste terenuri. Să ne gîndim 
— a spus Igloi — că mullți atleți 
se var antrena zilnic die două ori, 
și aceasta înseamnă că ei vor tre-' 
bui să se deplaseze zilnic circa 
50 km.l Se pare că, in urma aces
tor discuții, Și a cererii unanime 
a delegațiilor de specialiști stră
ini, comitetul de organizare va 
amenaja terenuri de antrenament, 
în satul olimpic.

★
In momentul de față, comitetul 

de organizare are încă multe difi
cultăți de ordin financiar. S-a ho- 
tărît de pe acum ca toate fotogra
fiile de pe stadion, kinograme, fo
tografii pentru presă, filme ale 
întrecerilor, emisiunile de televi
ziune și radio etc. să fie concesio
nate unei singure societăți. Desigur, 
că, organizatorii fac de pe acum 
mult zgomot în legătură cu acor
darea acestor „exclusivități". Scopul 
este ușor de ghicit: cine va face

• In cadrul unul concurs atletic 
desfășurat recent la Canton, In fața 
a peste 35.080 de spectatori, atleții 
din R.D. Germană care se află In 
R.P. Chineză au obținut cîteva re
zultate bune. în ciuda temperaturii 
puțin obișnuite (plus 28 grade la um
bră). Gizela Kohler a ciștigat proba 
de 80 m. garduri cu timpul de 11.3, 
iar proba de 100 m. plat în 11.8. A- 
runcarea greutății a fost cîștigată de . - _ .. ..
de Hanna Liitge cu 13,39 m La disc, 
pe - ■ • 
cu

Wielfriede Tews cu 14,43 urmată

primul loc s-a clasat tot Tews 
43.82 m.

• Atleți! americani se află în tur
neu în Noua Zeelandă. O’Brien a 
aruncat greutatea 17,78 m., iar discul 
48.55 m. Proba de o milă (1609 m.) 
a fost cîștigată de Baillie (N.Z.) cu 
4:02.2.
• Duminică s-a desfășurat în Fran

ța întâlnirea internațională de rugbi 
XIII dintre echipele naționale ale 
Franței și Noii Zeelande. Rugbiștii 
francezi au obținut victoria cu sco
rul de 24-7 (15-7).
• Da 7 ianuarie a părăsit Varșo

via echipa de ciclism a R.P. Polone 
în vederea participării la cel de al 
treilea tur ciclist al Egiptului.

Formația poloneză, alcătuită din 5 
alergători, cuprinde pe cunoscuții

mode a putut să-și facă gratis re
clama modelelor. Cum s-ar spune, 
și lupii au fost sătui și oile au ră
mas întregi...

CEA MAI BUNĂ DOVADĂ

interzice 
meilor practicarea sportului 
performanță. După părerea

anul 1956,. se 
medici în Apus care 

„științific" necesi- 
se...

Deși ne aflăm în 
mai găsesc 
demonstrează 
tatea de a

femeile „extrem de 
rave" așa că participarea la compe
tiții, le zdruncină sistemul nervos". 
Acest punct de vedere a provocat fi
rește numeroase proteste. Primul 
care a răspuns la afirmațiile pseu- 
doștiințifice ale acestor „savanți", 
a fost soțul celebrei campioane Fa
nny Blankets-Koen, deținătoarea a 

sportivi Grabowski, Komuniewskl, 
Wienckowskl, Wlesniewskl și Bu- 
galski.
• Comitetul de organizare a celei 

de a IX-a ediții a tradiționalei com
petiții cicliste „Cursa Păcii” Varșo- 
via-Beilin-Praga, a primit pînă în 
prezent înscrieri de participare din 
partea a 10 țări: U.R.S.S., Belgia, 
Danemarca, Egipt, R.F. Germană, 
Austria, R.P.R., K.P. Polonă, R.D. 
Germană și R. Cehoslovacă.
• Echipa cehoslovacă Spartak 

Brno a ciștigat cel de al 6-lea turneu 
internațional de baschetbal de la 
San Remo la care au participat e- 
chipe din Italia, Grecia, Israel și R 
Cehoslovacia.

In ultimul meci, Spartak a între
cut echipa Macabi Tel Aviv cu 61-56, 
după ce cu o zi înainte învinsese 
echipa Berletti din Milano cu 82-52.
• Sportivul sovietic iuril Skvorțov 

a ciștigat concursul internațional de 
sărituri pe schiuri disputat duminică 
pe trambulina Hallein de lingă Salz
burg. El a realizat 270 de puncte a- 
vînd sărituri de 63 m. și 62,50 m. 
Pe locui doi, la egalitate, cu cîte 
214,5 puncte s-au clasat Rudi Sch- 
weinberger (Austria) și Vojmir 
Stucklik (R. Cehoslovacă). Locul pa
tru a revenit Iul Nikolai Kamenski

patru medalii olimpice. „Afirmații- > 
le Dvs. pot fi considerate, în cel ! 
mai bun caz, ca neserioase — scrie) 
doctorul Koen — Soția mea, mamă) 
a 3 copii este dovada cea mai bună J 
că vă înșelați profund în afirmațiile ( 
pe care ie faceți". /

LOTERIE ȘI HOCHEI /

Nu de mult» 
a avut loc îr. Its-' 
lia o loterie foarte i 
originală la care ’ 
au luat parte toatei 

cluburile de hochei ale țării. Au ’ 
fost puse în joc patine, crose. echi-( 
pament. Dar punctul de atracție al , 
loteriei a fost altul. II alcătuiau... 6 j 
noclieiști canadieni, vînduți de >
cluburile profesioniste ale Cana- '
dei. pentru sezonul 1955—1956. z 
Loteria a purtat pomposul nume' 
„Pentru dezvoltarea hocheiului in 1 
Italia". Orice s-ar spune, conducă-' 
torii organizațiilor sportive dir. pe.f 
ninsulă au ales un mijloc foarte < 
„original" pentru progresul hoche- ț 
iului din țara lor.

întrecerile internaționale 
de schi de la Grindelwald 

și Wengen
WENGEN 8 (prin telefon). — 

In ultima zi a întrecerilor de la 
Grindelwald s-a disputat proba de 
coborîre pe o pîrtie de 3200 m., cu 
o diferență de nivel de 600 m. Au 
luat startul 65 de concurente și s-au 
clasat 42. Victoria a revenit concu
rentei Madeleine Berthot (Elveția) 
cu 2:48,6. Ea a fost urmată în cla
sament de concurenta franceză 
Josette Levierre cu 2:53,8. Magda
lena Marotineanu, care a avut nu-' 
mărul de start 59, s-a clasat pe 
locul 37, cu 3:26,9. Elena Epuran 
nu a luat startul.

Un număr foarte mare de con- 
curenți s-au aliniat la startul celor 
dcuă probe desfășurate la Wengen. 
Sîrrbătă a avut loc proba de cobo- 
rîre pe o pîrtie foarte dificilă care 
măsura 4 km. și avea o diferență 
de nivel de 1000 m. Din cei 98 
ccncurenți înscriși, 19 au abando
nat. Victoria a revenit, cum era 
de așteptat, schiorilor austrieci1, 
care au dovedit că se află într-o 
foriră extraordinară. Pe locul I 
s-a clasat Tony Sailer cu 3:21,6. 
El a fost urmat de doi coechipieri 
ai săi, Josef Rieder cu 3:22,9 șî 
Othmar Schneider cu 3:25,2. Pe lo
cul IV s-a clasat Hans Forrer (El
veția) cu 3:26,2, apoi austriacul 
Anderl Molterer cu 3:26,4. De altfel, 
trebuie să arătăm că între primii 
10 clasați se aHă 6 concurenți aus
trieci. Pe locul 65 s-a clasat Gheor- 
ghe Cristoloveanu cu 3:56,8, iar 
Gheorghe Săcui a obținut un cla
sament mai slab cu performanța 
de 4:20,7. Proba de slalom special 
s-a disputat astăzi (N. R. dumini
că) în două manșe a cîte 60 de 
porți. Primii 6 alasați sînt austrie^ 
ci: Molterer cu 1:19,8, Rieder cil 
1:21,6, Sailer cu 1:23,4, Schuster 
1:23,9, Othrrar Schneider 1:24,3, 
Hinterseer 1:25,1. Interesant este 
că pe locul 7 s-a clasat concurentul 
japonez Ygaya. Cristoloveanu s-a 
clasat pe locul 72, iar Săcui a fost 
descalificat.

Majoritatea concurenților care au 
luat parte la aceste întreceri se de
plasează acum în Austria pentru a 
lua parte la alte competiții inter
naționale. Uflii dintre ei însă, se 
vor întoarce la Cortina D’Ampezzo, 
așa cum vor face și cei 5 schiori 
romîni.

(U.R.S.S.) — 214 puncte, iar locul
5 austriacului Sepp Bradl cu 
212.5 puncte
• După 6 runde, în turneul inter

național de șah de la Krynice în 
clasament conduce maestrul Dittman 
(R.D. Germană) cu 5 puncte, urmat 
de Milicl (R.P.F. Iugoslavia) cu 41/, 
puncte, Plater (R.P. Polonă) și Vu- 
kovicl (R.P.F. Iugoslavia) cu cite 4 
puncte.
• Atleții sovietici care se află în vi

zită în R.P. Chineză au evoluat in 
cadrul unul concurs desfășurat în 
orașul Canton. Cu acest prilej, re
cordmanul mondial, Mihail Krivo
nosov. a aruncat ciocanul la 63.33 m.
• In cadrul unui concurs dc se

lecție al patinatorilor de viteză din 
Suedia, In vederea olimpiadei de iar
nă, campionul mondial pe 1955, Sigge 
Ericson a obținut pe pista patinoa
rului din Falun o performanță de 
17:22,2 pe îo.șoo m.
• Turneul internațional de hochei 

pe gheață desfășurat timp de mal 
multe zile la Belgrad a luat sfiișit 
în seara zilei de 8 ianuarie cu vic
toria echipei cehoslovace U.D.A. Pra- 
ga. In ultimul meci hociielștli ceho
slovaci au Întrecut echipa Partizan 
Belgrad cu scorul de 6-0 (1-0; 3-4): 
2-91.
• Echipa iugoslavă de lupte clasice 

partizan Belgrad se află actualmente 
într-un turneu în Suedia. La 7 ia
nuarie luptătorii iugoslavi au evo
luat în orașul Osby, întâlnind selec
ționata acestui oraș. Echipa Partizan 
a ciștigat întîinlrea cu scorul de 6-2.
• In stațiunea de sporturi de iar

nă Brassus din Elveția s-a desfă
șurat la 8 ianuarie un concurs inter
național de schi la care au partici
pat fondiști din echipele olimpica 
ale Franței, R.P. Polone, U.R.S.S., I- 
tâltei, R. Cehoslovace și altor țări.

Proba de 15 km. a fost cîștigată 
de francezul Jean Mermet în 56’58”. 
Pe locul doi a sosit polonezul Tad- 
deus Kwapien în 58*40”, iar pe locul 
trei Benoit Carrara (Franța) cu 
timpul de 59’03”. După disputarea 
probei de sărituri, tn clasamentul 
combinatei nordice pe primele locuri 
s-au clasat F. Gasienlca (R. P. Po
lonă) — 427,3 'puncte, Gerhard Glass 
(R.D. Germană) — 426,9 puncte și 
Leonid Sidorov (U.R.S.S.) — 424,3
puncte.
• La 8 Ianuarie a avut loc pe pîr- 

tla de bob din stațiunea Cortina 
d’Ampezzo concursurile de selecție 
ale lotului italian care va participa 
la Olimpiadă. Echipajul de 2 per
soane condus de campionul mondial 
Gugllemo Scheibmeier a realizat în- 
tr-o manșă, pe distanța de 1.700 m. 
cît măsoară pîrtla, timpul de 
1’38**9/10. Cel mal bun rezultat la 
bob de 4 persoane a fost realizat de 
echipajul condus de Dino de Martin 
cu timpurile respective de 1’35**75/100 
șl l*35”1571OO.


