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DECRETUL
Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne 
pentru stabilirea datei alegerilor deputaților 

în sfaturile populare
Prezidiul Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne 

decretează:
Art. unic. Data alegerii deputa ților în sfaturile populare se stabi

lește la 11 martie 1956.
Președintele Prezidiului 

Marii Adunări Naționale,
Petru Groza

Secretarul Prezidiului 
Marii Adunări Naționale,

A. Bunaciu

Joi ,12 ianuarie 1956 
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Turneul final al campionatului republican de hochei pe gheață

.Flamura 
și au 
acestei 
impor 
terenul 
încăpă-

Incepînd de aseară, cele mai bune 4 echipe de hochei pe 
gheață ale noastre (C.C.A., Avîntul Miercurea Ciuc. Știința Ciul 
și Metalul Steagul roșu Orașul Stalin) se află în întrecere pentru 
cucerirea titlului de echipă campioană a țării pe 1956.

Primele două partide s-au și desfășurat pe terenul
roșie", situat într-o poziție pitorească la poalele Timpei, 
fost urmărite cu un legitim interes de mii de iubitori ai 
ramuri sportive din Orașul Stalin. Terenului i s-au adus 
tante amenajări. Instalația electrică a fost îmbunătățită, 
de joc fiind acum puternic și uniform luminat, O tribună 
toare a fost instalată pe una din laturile terenului, oferind bune 
condițiuni de vizionare a jocurilor. Instalațiile anexe obișnuite unui 
teren de hochei (tabelă de marcaj, becuri roșii la porți, masa ju
riului, bănci pentru jucători) sînt și ele în perfectă ordine. Orga
nizatorii locali vor, desigur, să se reabiliteze după eșecul orga
nizatoric al turneului de calificare și se pare că — mulțumită 
colaborării dintre diferite colective sportive locale precum șl spri
jinului dat de unele instituții și întreprinderi locale — turneul 
final va avea asigurate toate condițiile necesare unei desfășurări 
la nivelul importanței sale.

Așa cum am mai anunțat, turneul final se desfășoară tur- 
retur, fiind programate cite două meciuri (o etapă) în Șieca'e 
seară. Iată acum detalii gsupra

au 
în

primelor partide :

Avîntul Miercurea Ciuc — Meta
lul Orașul Stalin 17—0 (5—0,

8—0, 4—0)

inscrie de două ori), Ionescu și Gan
ga, apoi Tomor reduce handicapul. 
In primul minut al reprizei a treia

Știința înscrie din nou prin Carol 
Covad Ganga pecetluiește scorul 
final.

Din relatările corespondentului 
nostru, N. Dumitrescu, reiese că cel 
mai bun de pe teren a fost Naohi 
(Știința Cluj). S-au remarcat To
mor, Krasser, învingătorii 
avut cei mai buni oameni 
Ganga, Lorincz, Peter.

Arbitrii M. Hușanu și L. Sîngeor- 
zan au condus echipele:

C.C.A.: Dron, Pușcaș, Măzgărea- 
nu, Ionescu, Raduch, Incze III, Zo
grafi, Flamaropal, Peter, Lorincz, 
Dlugaș, Ganga.

Știința: 'Sprencz, Tomor, Torbk 
II, Czaka II, Gheorghian, G. Covaci, 
Naghi, A. Covaci, Krasser, Deneș, 
Praisler, Dibernardo.

Astăseară se dispută meciurile: 
C.C.A. — Metalul Steagul roșu O- 
rașul Stalin și Avîntul Miercurea 
Ciuc — Știința Cluj.

Pentru îndeplinirea
Directivelor Congresului!

Cel ce pășește în aceste zile pe 
poarta masivă a cooperativei meta
lurgice „Energia" din Constanța 
rămîne plăcut surprins de atmos
fera însuflețită din fiecare secție 
Se distinge pretudindeni o febrilă 
animație. De altfel, explicația rit
mului entuziast al muncii nu e greu 
de găsit: harnicii cooperatori se 
găsesc în plină întrecere...

Am căutat să-i cunoaștem pe cei

Meciul a decurs în nota de supe
rioritate a echipei Avîntul care a 
știut să speculeze greșelile de apă
rare (foarte numeroase mai ales în 
repriza a doua) ale echipei locale. 
Au marcat: Csaszar (5), Takacs 1 
(3), Fodor (2), Szabo (2), Torbk 
(2), Nașca (1), Spierer (1) și Fen- 
ke I (1). Metalul a jucat mai bine 
doar în prima repriză, cînd a avut 
cîteva ocazii de gol.

Ultimele jocuri de calificare
CLASAMENTELE SERIILOR

Seria I (Orașul Stalin)

3 3 0 0 33: 0 9
3 2 0 1 16:14 4

C.C.A. — Știința Cluj 7—2 
(2-0,'4-1, 1-1)

A fost ton joc foarte interesant. 
'Militarii, mai bur.i, au învins pe 
merit. In ultima repriză, Știința a 
avut o frumoasă revenire- Punctele 
au fost marcate de Peter și Raduch 
în prima repriză. După pauză, mili
tarii urcă scorul prin Peter (care

1. C.C.A. București
2. Metalul O. Stalin
3. Dinamo Tg. Mureș 3 1 #2 9:11 2
4. Voința București 3 & 0 3 4:37 0

Echipele clasate pe locurile 1

Seria n (Miercurea Ciuc)
1. Avîntul

Miercurea
Știința Cluj
Prog. Gheorghieni 3 10 2
Flamura roșie
Sighișoara 3 0 0 3

2.
3.
4.

duc 3 3 0 0 17: 4 6
3 2 0 1 17: 8 4

7:14 2
V. Dumitru

și 2 participă la turneul

venit strungar în toată puterea ou- 
vțntului.

A început să lucreze singur. En
tuziast, stăpînit de o hotărîre 
neclintită, prezent de fiecare dată 
pe lista celor mai buni strungari ai 
cooperativei. Zile de-a rîndul nu
mele E4 a rămas înscris pe panoiul 
de onoare, a. fost amintit în mai 
toate adunările festive. Elevul de 
ieri ajunsese printre fruntașii co
operativei...

S-a întîmplat ca, într-una din 
zile, muncitorii să plece mai tțrziu.... 
S-au strîns laolaltă, în fiecare din- 
secții, discutțnd documentele pre
țioase ale celui de al Il-lea Gongres- 
al Partidului. La strungărie, mai 
mulți muncitori au luat cuvîn— 
tul șt au arătat importanța ho- 
tărîrilor, precum și sarcinile ce 
le revin lor, muncitorilor coopera
tivei „Energia". In inima fiecăruia 
stăruia dorința vie, înflăcărată, de 
a lupta pentru îndeplinirea tuturor 
obiectivelor. Așa gîndea și Vasile 
Dumitru. Angajamentul lui, simplu, 
arăta că e dornic să folosească la 
maximum cele 480 de minute^ să dea 
produse de bură calitate și să depă
șească sarcinile oe-i revin cu 50 la 
sută.

Din prima clipă a depus jn munca 
sa toată seriozitatea, simțind răs
punderea’ pe care și-a asumat-o 
față de toți ceilalți, față de sportivii 
care așteaptă de La el lucruri vred
nice de laudă. ,

In puține zile de la consfătuirea 
de producție Vasile Dumitru a rea
lizat o depășire de 115 la sută 1

La locul lui de muncă, strungarul 
Vasile Dumitru este dornic să ob
țină noi succese. Dar, în același 
timp, vrea să recucerească și titlul 
de campion de box al asociației Vo-- 
ința. Și pentru una, și pentru alta,, 
Vasile Dumitru va trebui să depună, 
eforturi serioase.

mai buni dintre tinerii muncitori. 
Treabă destul de anevoioasă, fiind
că numărul celor care se mîndresc 
cit titlul de fruntaș în producție 
este neobișnuit de mare.

— Să scrieți și despre Vasile, 
campionul nostru de box, ne-a în
demnat un tțr.ăr...

...Așa am ajuns să facem cunoș
tință cu Vaslle Dumitru. Strungar 
priceput, vioi, harnic, cum de altfel 
sînt toți tovarășii lui de muncă S-au 
obișnuit să.l prețuiască oamenii 
încă de pe vremea cînd înv ăța meș
teșugul greu al strungarului. A fost 
ascultător, a știut să rețină și să 
învețe din sfaturile celor mai bine 
pregătiți și, în scurtă vreme, a de

,. --------  _ ,__ r--------r_ ._ ______ fi
nal al campionatului republican, iar cele clasate pe locurile 
3 și 4 se vor întîlni într-un turneu, numai tur, pentru desem
narea locurilor 5-8 în campio natul categoriei A.

marți seara, cînd clasamentul res
pectiv a luat forma definitivă, în 
urma jocurilor C.C.A.-Metalul Ora
șul Stalin și Djnamo Tg. Mureș- 
Voința București. Aceste jocuri au 
luat sfîrșit cu victoria militarilor 
bucureșteni și a dinamoviștilor din 
Tg. Mureș, ceea ce a făcut ca C.C.A. 
să ocupe primul loc în clasament, 
urmată de Metalul, Dinamo Tg. Mu
reș și Voința București.

începute cu întîrziere de o zi, în
trecerile din cadrul primei serii a 
campionatului categoriei A de ho
chei pe gheață s-au încheiat de-abia

Zografi (C.C.A.) și David (Dinamo Tg. Mureș), în luptă pentru 
puc, în spatele porții dinamoviste

(continuare în pag. a 4-a)

„Cupa Avîntul^ la schi
La fel ca sportivii de la Casa 

Centrală a Armatei — organizatorii 
primei competiții oficiale de schi 
din anul acesta — cei de la asocia
ția Avîntul, organizatorii „Cupei 
Avîntul", au fost prevăzători, re- 
zervîndu-și în regulamentul de 
desfășurare a acestei competiții; 
dreptul ca, în cazul unor condiții 
atmosferice nefavorabile, să schim
be data, locul și ordinea desfășu
rării probelor.

Și1 cum zăpada este insuficientă 
pe pîrtiile din Bușteni, „Cupa 
Avîntal" și-a mutat locul de des
fășurare pe pîrtiile din Poiana 
Stalin.

Această competiție 
niz.ată în 
nuarie în 
număr cît

va fi or ga
zdele de 14 șl 15 ia- 
scopul angrenării unui 
mai mare de sportivi

fruntași, al verificării stadiului de 
pregătire a schiorilor participanțî. 
De asemenea, organizatorii asi
gură unor participanțî posibilita
tea să obțină o categorie supe
rioară de clasificare sportivă. Iată 
acum și programul de desfășurare 
a probelor „Cupei Avîntul". Ziua 
I (sîmbătă) se vor desfășura ur
mătoarele probe : slalom uriaș (se
niori, senioare, juniori șî junioare), 
fond 10 km. seniori, 5 km. seni
oare, 5 km. juniori și 3 km. ju
nioare. în cea de a doua zi (du
minică) vor avea loc probele de 
coborîre pentru seniori, senioare, 
juniori, junioare, precum și ștafe
tele 4x10 km. seniori, 3x5 km. se
nioare și o ștafetă mixtă de 4x5 
km. (2 juniori și 2 junioare)'., _

Astăzi, la Luxor, începe a 111-a 
ediție a Turului ciclist al Egiptu
lui, la startul căruia se prezintă 
aproape 80 de alergători din mai 
multe țări ale continentului euro
pean precum și din Africa și Asia.

în traseul probei a intervenit o 
modificare: pînă acum alergarea 
se disputa pe ruta Luxor-El Ghiu- 
zeh - Suez - Port Said - Alexandria - 
Cairo. Anul acesta, de la El Ghiu- 
zeh se va merge direct spre țăr
mul Mediteranei, iar de acolo, 
prin delta Nilului caravana cielistă 
se va îndrepta spre Port Said. De 
aci, traseul marii întreceri cicliste 
internaționale coboară la Suez, și 
apoi, în ultima etapă, spre Cairo.

Competiția se anunță mult mal 
dificilă, întrucît doar trei etape 
sînt scurte (68, 70 și 100 km.), 
6 au un kilometraj mijlociu (între 
120 și 160 km.), și — spre deose
bire de edițiile anterioare — vor fi 
trei etape lungi (185, 196 și 215 
km.).

De asemenea, disputa sportivă 
se anunță mai strînsă, dat fiind 
că participă o serie de echipe de 
valoare ridicată. Notăm echipele: 
Bulgariei, ai cărei cicliști au cuce
rit primul loc pe echipe în clasa
mentul cei ei de a doua ediții a 
.Turului ciclist al Egiptului desfă
șurată în anul 1955, Cehoslovaciei, 
în frunte cu Jan Vesely, maestru 
emerit al sportului, R. D. Germa
ne, Poloniei,, Iugoslaviei, Angliei 
și Danemarcă’.

Alături de cicliștii acestor țări, 
participă cicliștii romîni care, în 
anul trecut, au fost aproape per
manent printre animatorii cursei.

Echipa R.P.R. este alcătuită din 
5 alergători, pe care-i prezentăm 
astăzi cititorilor noștri.

CONSTANTIN DUMITRESCU, 
(născut la 10 august 1934), de 
profesie ‘laborant. Este recordmanul 
țării noastre la proba de urmărire 
individuală pe 4.000 m., campion 
de mare iond în anii 1954 șî 
1955, prin cîștigarea Circuitului ci
clist al ,R.P.R., și este campion la 
proba de 100 km. contra cronome
tru, unde deține cea mai bună 
performanță (2 ore 31,03) realizată 
în țara noastră (notăm că această 
performanță este foarte apropiată 
de recordul lumii, 2 ore 28,08), S-a 
clasat pe locul VIII în Turul Egip
tului, ediția pe anul 1955. Excelează 
prin rapiditate în probele indivi
duale.

CONSTANTIN ȘANDRU (născut 
la 25 iunie 1927), sudor la fabrica 
Bere Rahova. A cîștiga-t edițiile 
Cursei Victoriei în anii 1950, 1951 
și 1953. în Circuitul ciclist al 
R.P.R. din anul 1950 s-a clasat pe 
primul loc în clasamentul general 
individual. In ediția a II-a a Tu
rului Egiptului s-a clasat pe locul 
12. Este un foarte bun tactician.

GABRIEL MOICEANU (născut 
la 13 august 1934), fotograf. Este 
campion de fond al R.P.R. pe anii 
1954 șî 1955. In a fi-a-ediție a Tu-*

rului Egiptului a ocupat locul XX 
în clasamentul general individual.. 
Deosebit de combativ.

LUDOVIC ZANONI (născut la- 
26 iunie 1935), de profesie electri
cian. în a VIII-a ediție a Cursei) 
Păcii a obținut locul 28, far îns 
Circuitul ciclist al .R.P.R. din anuUi 
1955 s-a clasat pe locul 2. A fă
cut parte — ea și C. Dumitrescu, 
șî G. Moiceanu — din echipa- 
R.P.R., clasată pe locul II în ca-r 
drul Festivalului de la Varșovia: 
1955, în proba de 100 km. contra; 
cronometru pe echipe. Se caracte
rizează printr-un ruilaj de o deose
bită suplețe. *|

ION VASILE (născut Ia 1 aprî* 
lie 1933), muncitor. Debutant îik 
curse peste hotare. AI treilea- în» 
Cursa Victoriei în 1955 și cîștigătot* 
al Cupei 7 Noiembrie 1955. Se re-.- 
marcă prin elan și dîrzenie. I

După cum se vede, <r echipă tî- 
nără cu o medie de vîrstă de 231 
ani. • ’

Dacă am vrea să caracterizăm" 
printr-un singur cuvînt pe flecar® 
component al echipei, reies urmă*- 
toarele: C. Dumitrescu, rapiditate;. 
C. Șandru, tactică, G. Moiceanu» 
combativitate, L. Zanoni, suplețe 
și Ion Vasile, dîrzenie, o serie de 
factori datorită cărora o echipă 
poate obține rezultate bune.

Cicliștii noștri, bine îndrumați 
de antrenorul lor (Marin Nicules-t 
cu) sînt capabili să realizeze CK 
comportare valoroasă.



NATAȚIA LA SFÎRȘITUL ANULUI 1955 (IV)
—Stilul fluture —

a adus definitiva 
„delfinului". Intr-un

Ne este cunoscut entuziasmul cu 
«are tineretul patriei noastre a 
primit vestea organizării celei din- 
tîi ediții a Spartachiadei de iarnă 
a tineretului. încă din primele zile 
la startul întrecerilor s-au prezen
tat numeroși tineri și tinere, ast
fel încît se poate spune de pe a- 
cum că această mare întrecere 
sportivă se va bucura de un deplin 
succes.

Dar, lată noi vești despre ma
rea întrecere 
lui I

! CHEMARE

spre ma< 
sportivă a (ineretu-

LA ÎNTRECERE...

Orașul IașiOrașul Iași cunoaște în aceste 
;zile o intensă activitate sportivă. 
(După ce zăpada proaspătă s-a aș
ternut pe toate străzile, ce-i drept 
'încă în straturi destul de subțiri, 
'pe diferite baze sportive și-au fă- 
icut apariția numeroși schiori. A- 
ceasta, în timp ce ne dealul de la 
Cop.ou sau la Sărărie, veselia ce
lor mai mici sportivi, veniți dis-de- 
'dimineață la săniuș nu mai are 
margini. Abia către seară, activi
tatea sportivă mai contenește pu
țin, dar și atunci numai în apa
rență, pentru că la cluburile mun
citorești, tn sălile de sport sau la 
Căminele culturale din cartierele 
mărginașe, particioanții la întrece
rile de șah. tenis de masă sau 
gimnastică din cadrul Spartachia-

dei își dispută cu pasiune întîieta- 
tea.

Pentru deplina reușită a acestei 
importante competiții sportive, co
misia de organizare a Spartachia
dei de iarnă a tineretului din ora
șul Iași a lansat o chemare la în
trecere, adresată tuturor comisiilor 
raionale de organizare din întrea
ga regiune, care cuprinde, printre 
altele, următoarele obiective: an
grenarea unui cît mai mare număr 
de participanți, îndeosebi din rin- 
durile elementului feminin, amena
jarea de baze sportive simple, con
fecționarea de echipament și ma
terial sportiv din resurse locale, 
etc.

E. Ursit — corespondent

ÎNTRECERILE CONTINUA... 
i 

trecut 
succes 
medie 
Și a- 

de ve-

Ultimele zile ale anului 
au însemnat un frumos 
pentru elevele de la școala 
de fete din orașul Caracal, 
ceasta nu numai din punct
dere al notelor bune pe care le-au 
obținut, al organizării unei vacan
țe plăcute sau al reușitei serbări a 
pomului de iarnă, ci și din acela 
al rezultatelor în întrecerile Sparta- 
chiadei de iarnă a tineretului.

Pînă în momentul de față Ia în- 
trecerile de gimnastică au partici
pat aproape 400 de eleve. In ma
joritatea lor, concursurile de gim-

nastică s-au bucurat de un deo
sebit interes din partea participan
telor, care s-au străduit să obțină 
o notă cît mai bună pentru a pu
tea fi astfel selecționate în echipa 
care va reprezenta școala în etapa 
viitoare. Cu acest prilej s-au evi
dențiat o serie de elemente foarte 
talentate cum sînt: Stela Radu, 
Ecaterina Capră și Livia Dincă 
din clasa a IX-a B, situate pe pri
mele locuri.

întrecerile de șah Ia care au 
participat peste 
au prilejuit, de asemenea, partide 
viu disputate. Profesoara de edu
cație fizică, Zoia Popa, și eleva 
Maria Trifa, responsabila secției 
de șah, au depus o muncă susți
nută și plină de roade, pentru 
buna organizare și desfășurare a 
întrecerilor.

Vacanța de iarnă a constituit 
pentru elevele de la școala medie 
de fete din Caracal o perioadă de 
bine meritată odihnă și în ce pri
vește activitatea sportivă din școa
lă. Dar de îndată ce elevele s-au 
reîntors cu forțe noi, sporite, între 
cerile de iarnă au fost reluate cu 
și mai multă intensitate. Și ele 
vor continua cu aceeași însuflețire 
nu numai la șah, gimnastică sau 
tenis de masă, ci și la celelalte 
discipline prevăzute în regulamen
tul comMitiei.

Gh. Năstase — corespondent

20 de concurente

Anul 1955, 
consacrare a 
timp foarte scurt, adepții lui s-au 
detașat categoric de cei ai „flutu
relui" ortodox, demonstrînd astfel 
superioritatea tehnică a stilului del
fin. Rezultatele obținute pe 100 
m. au dus neîndoios la concluzia 
că, după stilul liber „delfinul" este 
al doilea stil de viteză. Reprezen
tantul nostru, Alexandru Popescu 
și-a înscris numele pe lista celor 
mai buni performeri din lume. El 
și-a îmbunătățit mult tehnica stilu
lui (are una din cele mai bune 
coordonări a mișcării brațelor și 
picioarelor), și forța, reușind ast
fel să obțină pe 100 m. valorosul 
rezultat 1:04,4, a doua performanță 
europeană. Atunci cînd va câștiga 
și în rezistență, Popescu va fi ca
pabil de rezultate superioare timpu
lui său actual (2:28,9) la 200 m

Dar, la 200 m.,
tui dificil capitol — 
nici un înotător sau 
fluture din lume n-a 
tingă rezultatele la
dat dreptul timpurile obținute 
100 m. Analizînd tabelele celor 
mai buni zece performeri romîni 
ajungem la următoarele concluzii: 
Al Popescu și, în parte, Mircea 
Olaru (doar la 100 m.), au reușit 
rezultate de valoare pentru că ati 
utilizat delfinul. Deși și fluturele 
ortodox este mai rapid decît bra
sul, media celor mai bune zece 
performanțe la 200 m. fluture mas
culin și feminin este mult mai sla
bă decît media celor zece perfor
manțe de la bras... Aceeași lacună: 
rezistența 1

De asemenea, performanțele îno
tătoarelor noastre pe distanța de 
100 m. sînt foarte slabe. Se im
pune ca delfinul să constituie pen
tru viitor o adevărată campanie în 
rîndurile înotătorilor noștri

din cauza aces- 
rezistența 
înotătoare 
reușit să 

care le-ar

de 
a- 
fi 

pe

1:13,6

Antrenamentul de patinaj viteză
f 'Studiind. recomandări'e mae
ștrilor emerițj ai sportului K. K- 
Kudreavțev, M. P. Covarov, I. 
Lînskin, sînfem în măsură să pre
zentăm patinatorilor din țara 
noastră un program de orientare 
Dentru antrenamentul în prima 
lună de patinaj pe gheață.

Antrenamentul de iarnă pe pistă 
(poate fi împărțit în 3 perioade 
'distincte: acomodare (a cărei du
rată reprezintă aproximativ o lu
nă), premergătoare (pînă la par- 
lîcîparea în primul concurs) șî 
antrenamentul în timpul perioadei 
eompetiționale.

Acest articol îl vom axă pe pre
gătirea pe care trebuie să o facă 
patinatorii în prima etapă, adică 
în prima lună de antrenament pe 
pista

In 
lorii 
toată 
recte
distanțele ldnțji. Astfel, va trebui 
studiată poziția de alunecare pe 
tgheață cu mîinile ținute la spate. 
Această poziție trebuie să fie co
modă, corectă șî totodată cît mal 
apropiată de stilul personal. Pe 
«măsura desfășurării antrenamen- 
itului, în raport direct cu pregă
tirea patinatorului, acesta trebuie 
să tindă 
„joasă", 
ță într-o 
început,
sau pe minute, cu timpul mărin- 
du-se numărul turelor și al mi
nutelor de patinaj în poziție joa
să, pînă 
întreaga 

•ziție.
Studiul

'distanțelor scurte pentru un po- 
"liatlonist trebuie alcătuit pe baza 
-ttnei bune, asimilări, a alergării 
;pp distanțe lungi.

In prima săptămîna de ieșire

de gheată.
această primă lună, patina- 
vor trebui să-și îndrepte 
atenția asupra însușirii co- 
a stilului de patinaj pentru

către o poziție cît mai 
Antrenamentul pe ghea- 
poziție joasă se face, la 

numai pe anumite ture

ajungem să parcurgem 
distantă în această po-

tehnicii parcurgerii

Xonferintă anuală
je/Astă-seară la ora J9.30 are loc la 
/sediul comitetului orășenesc C.F.S. 
’București conferința anuală a co- 
imisiei orășenești de gimnastică. In 
(cadrul conferinței se va face ana
liza activității de gimnastică din 
anul trecut și va fi aleasă noua 

(comisie. Sînt invitați să participe 
ttoți antrenorii și arbitrii de gim- 
iaastică.

8. Alex. Schmaltzer* (C.C-A.)
9. Mihai Mitrofan (Progr.

Buc.)
10 Vasile Lorincz (Știința Cluj)

Media primelor cinci performanțe;
1955: 1:09,3; 1954: 1:11,5; 1953: 1:13,5 

1952: 1:16,5; 1951: 1:18,1.
Media primelor
1955: 1:11,7; 1954:

1952: 1:17,4; 1951:
200 m.

1. Alex. Popescu
2. Aurel Zahan*
3. Mircea Olaru
4. Cristian Vlăduță*

Buc.)
5. Alex Csiki*
6. Francisc Goldenberg (C.C.A.) 2:57,7
7. Mihai Mitrofan ~
8. P. Lovasz (C.C A.)
9. Andrei Bank*

10. Ovidiu Ionescu (FI.
Buc.)

Media primelor cinci performanțe; 
1955: 2:47,3; 1954: 2:52,3; 1953: 2:57,4; 

1952: 3:04,0; 1951:
Media primelor zece performanțe:
1955; 2:52,9 ‘ ‘

1952: 3:04,8;

zece performanțe 
1:13,9; 1953: 1:15,6;

1:20,2.

(Dinamo
2:56,8
2:57,0- . . ---- 7
2:57,7 
2:57,8 
2:59,6 

roșie
2:59,8

Pe gheață sînt indicate trei zile 
de antrenament consecutiv, o zi 
de odihnă, după care urmează din 
nou alte trei zile de pregătire pe 
gheață. Numărul zilelor consa
crate antrenamentelor săptămânale 
consecutive 
ziua a 5-a 
tirii fizice 
gimnastică, 
jocuri, vînătoare, ciclism.

Antrenamentul pe gheață 
buie început cu acomodarea pe 
patine- Acestei acomodări i se vor 
consacra 8—10 lecții. La început, 
în timpul acomodării, sportivii vor 
patina cu mîinile la spate și nu
mai pe porțiuni scurte. In timpul 
acestor lecții de acomodare tre
buie neapărat incluse cîteva mi
nute de odihnă, pentru ca pati
natorul să poată continua alune
carea pe gheață într-un mod cît 
mai corect Cu timpul, minutele 
de odihnă vor fi reduse, mărin- 
du-se timpul de patinaj pentru a- 
comodare. In orice caz, timpul 
general de patinai în poziție spe
cifică trebuie mărit de la antre
nament la antrenament și aceasta 
pînă Ia antrenamentele speciale 
de „viteză".

In cursul unor îndelungate exer
ciții de patinaj, viteza va crește 
în funcție de ameliorarea tehnicii 
alergării, precum și de gradul de 
antrenament al fiecărui patina
tor. Viteza nu trebuie în nici un 
caz mărită, în mod forțat, dar 
nici nu trebuie frînată.

Patinajul continuu cu o viteză 
medie nu trebuie să devină mo
noton. Din timp în timp, și pe a-

poate fi mărit și la 4, 
fiind consa.crată pregă- 

generale — crosuri, 
excursii ne schiuri,

tre-

numite porțiuni, este necesar a 
schimba ritmul, iar în ceea 
privește poziția, aceasta trebuie 
„ridicată" sau „lăsată". In afara 
acestor schimbări de ritm și de 
poziție în timpul alergării, spor
tivii trebuie să iasă din turnantă 
cu o viteză accelerată, apoi vor 
parcurge ușor primii pași pe linie 
dreaptă, păstrînd poziția corectă 
pînă la sfîrșitul patinării.

La primele ieșiri pe gheață nu 
este recomandabil a se exagera în 
lunecarea în poziție specifică, 
fără întreruperi- Aceasta ar pro
voca dureri de șale și, în conse
cință, ar duce la întreruperea for
țată a antrenamentelor,

Cînd timpul de patinare conti
nuă, va ajunge pînă la 10—15 
minute, iar cantitatea ridicărilor 
de poziție va fi redusă pînă la 
2—3 ori în timpul unei alergări, 
patinatorii vor efectua în mod 
complimentar alergări de viteză 
mai rapide, pe porțiuni de 200— 
600 m. Exercițiile de viteză spo
rită în timpul unei alergări de 
acomodare vor permite însușirea 
tehnicii alergării pe distanțe lungi 
cu viteză mărită. Din săptămîna 
a doua acestui antrenament i se 
adaugă o patinare lentă, cu miș
carea ambelor brațe și accelerări 
ușoare pe 100—200 m. De la 
sfîrșitul săptămînii a treia și în
ceputul săptămînii a patra vom 
introduce in antrenamentul de a- 
lergare, tempo variat.

se 
ce

Prof. VLADIMIR BULAT 
campion absolut la patinaj 

viteză al R.P.R.

ocAlu,
Sportivii din orașul Tulcea au 

ținut să poarte încă din primele 
zile ale acestui an insigna G.M.A. 
gr. II. Printre cei care au reușit 
să treacă cu succes proba de con
trol se numără strungarul Spi
ridon Orcula de la șantierul na
val, manipulantul Ion Neculai, 
Ștefan Hadarian de la C.L.D.C. și 
Leonte Pavlov de la C.F.R.

De asemenea, în orașul Galați, 
colectivul sportiv Constructorul a 
înmînat primele insigne G.M.A. 
gradul I unui număr de 25 spor
tivi.

Victor Paladescu și
Avram Sclienkman 

tws^ondenți voluntari

In sala „Avîntul" din orașul Va
tra Dornei, comitetul regional 
C.F.S. Suceava a organizat un 
concurs de volei la care au par
ticipat echipele selecționate din 
raioanele regiunii. Concursul s-a 
desfășurat sistem turneu. Primele 
locuri au fost ocupate de Progre
sul Botoșani la băieți și Voința 
Fălticeni la fete. S-au evidențiat în 
mod deosebit jucătorii Schai din 
Botoșani, Vișinaru din 
și Rusu din Cîmpulung, 
jucătoare P. Iordache și 
de la Fălticeni

Fălticeni 
iar dintre 
M. Olaru

AlexaConstantin ____
corespondent voluntar

MASCULIN
100 m
1. Alex. Popescu (Dinamo)
2. Mircea Olaru (Dinamo)
3. Aurel Zahan* (Dinamo)
4. Vladimir Marchițiu (C.C.A.)
5. Alex Csiki* (Loc. Cluj)
6. Adrian Oanță* (Dinamo)
7. Andrei Bank* (Dinamo)

SCRIMERII IAU STARTUL

3:06,6.
; 1954: 2:59,47’1953: 3:01,4;
1954: 3:10.8
FEMININ
Bratu»* (Progresul , 

1:25,6 ;
Orosz (Progresul

1:26,5
1:27,4
1.28,7

1:30,2

1:34,1
1:34,3
1:35,4

1:35,5
1:36.1

2.
3.

100 m
1, Elisabeta 

Buc.)
Ecaterina

Cluj)
Inge Graeff* (Progresul Tg. 

Mureș)
Sanda Platon (C.C.A.)

5. Elisabeta Bock (Voința Sibiu)

Elena Ghinea ** (Progresul 
Buc.)
Ileana Petrescu (Construe. 

Buc.)
8. Cristina Spindler* (Metalul

Reșița)
9. Eleonora Vitan (Voința Buc.)

10. Eva Papp (Știința Cluj)
Media primelor cinci performanțe;

1955: 1:27,7; 1954: 1:32,0; 1953: 1:32,4; 
1952: 1:35,1; 1951: 1:36,8

Media primelor zece performanței 
...........................    1953: 1:36,6;

4.

6
7.

1955: 1:31,4; 1954: 1:35.1; 
1952: 1:39,8; 1951: 1:40,5. 
200 m

1. Elisabeta Bock
2. Elisabeta Bratu **
3. Elena Ghinea**
4. Orosz Ecaterina

5. Crista Krămer* (Constructo
rul Oradea).

6. Eleonora Vitan
Olga Badea (C.C.A )
Erika Scheiner (Constructorul 

Sibiu) 3:41,3
Agneta Szobotka* (Progresul 

Timișoara) 3:43,5
Cristina Spindler* 3:44,4

Media primelor cinci performanțe: 
1955: 3:30,6.
Media primelor zece performanțe:
1955: 3:36,1 3:36,1

7.
8.

9.

10.

3:38,4.
3:39,2
3:39,9

In sala Progresul F. B.

IN „CUPA ORAȘELOR”
Astăzi, în sala Progresul F.B. 

se inaugurează sezonul competi- 
țional de scrimă pe anul 1956. La 
ora 8, tinerii pînă Ia vîrsta de 21 
ani, reuniți 
orașe, încep 
rea „Cupei 
tradițională, 
an de consiliul regional București 
al asociației Voința.

întrecerile încep cu proba Je flo
retă băieți. Mîine vor ave loc în con
tinuare asalturile la floretă băieți 
și proba de floretă fete. Sîmbătă di
mineață — sabie și apoi floretă fete, 
iar duminică toată ziua vor avea 
loc meciuri de sabie. Orarul compe-

în reprezentative de 
lupta pentru cuceri- 
Orașelor", competiție 
organizată în acest

Bucu-
Satu

ANUNȚ
Patinoarul de la Stadionul Di

namo (amenajat pe terenurile de 
tenis) se deschide pentru public 
azi la ora 9. Patinoarul va fi 
deschis zilnic între orele 8—12 
și 16—20.

Dacă unele colective sportive 
pot fi date ca exemplu 
buna întreținere a echipamentului 
și materialului sportiv, nu ace
lași lucru se poate spune despre 
colectivul sportiv 
Baia M>are.

La acest colectiv plasele de te
nis de cîmp stau și acum întinse 
în aer liber, vestiarul este între
buințat câ... afumător pentru car
ne de porc, iar băncile de arbitri 
lăsate pradă intemperiilor.

Sala de gimnastică a aceluiași 
colectiv nu poate fi nici ea uti
lizată, deoarece colectivul nu a în
treprins nici o acțiune pentru re
pararea ei.

pentru

Metalul din

tiți-ei este zilnic între 8—14 și 
16-20.

Prin această primă competiție 
de scrimă a anului 1956 se apli
că în practică principiul „omul șî 
arma" .adică principiul după care 
un trăgător nu are dreptul să 
participe la mai mult de o armă. 
.Reprezentativele orașelor 
rești, Ploeștî, Cluj, Cărei,
Mare, Oradea, Timișoara și Orașul 
Stalin s-au pregătit foarte atent 
pentru această întrecere, alcătuin- 
du-și formații complete. Urmărind 
lista trăgătoarelor și trăgătorilor 
înscriși, constatăm prezența unui 
număr însemnat de- scrimeri și 
scrimere de prima categorie. Ast
fel, formația feminină a Clujului 
este formată din campioana R.P.R., 
Olga Orban șî trăgătoarele echi
pei naționale, Ecaterina Orb șî 
Martha Telegdy. Victoria lor nu 
este însă de loc sigură, întrucît 
și orașul București prezintă o 
formație redutabilă din care fac 
parte Marfa Taitiș, Eugenia Ță- 
răngoiu, Elena Bejan. Printre 
băieți remarcăm prezența campio
nilor republicani de juniori, Iosif 
Botka și Vasile Koșa, precum și 
a trăgătorilor fruntași Mureșanu, 
Mazuru, Mezei, Ghilezan, Pop 
Sabin, Laszlo, Rohony, Elkan, 
Poena ru, etc.

Conferința Comisiei centrale 
de călărie

Sîmbătă 14 și duminică 15 
ianuarie a.c., la sediul C.C.F.S. 
(etajul VIII) va avea loc Con
ferința Comisiei centrale de că
lărie. Ordinea de zi cuprinde 
darea de seamă anuală a Co- 
znisioi centrale.



Centre unice ie pregătire și antrenament la motcciclism
1956 va fi anul unei radicale co

tituri în activitatea sportivilor mo-> 
tocicliști. Lăsînd la o parte faptul 
că începînd din acest an formula de 
pregătire a motocidiștilor este com
plet schimbată, în sensul că aler
gătorii se vor împărți și se vor an
trena pe genuri de competiții:: 
motocros și rezistență, viteză pe 
circuit și recorduri, spitway și 
dirt-track, Consiliul Central al Sin
dicatelor prin secția C.F.S. a în
țeles să vină și mai mult în aju
torul motocidiștilor, creînd pentru 
alergătorii fruntași un centru 
unic de antrenament și pregă
tire. Mai mult chiar, pentru ca 
acest centru să se poată dezvolta, 
Consiliul Central al Sindicatelor a 
mai creat în capitală două cen
tre, rezervate motocidiștilor în
cepători, țn cadrul cărora tinerii 
sportivi, avînd la dispoziție antre
nori, utilaj și material suficient, își 
vor putea ridica necontenit măies
tria sportivă, cu perspectiva de a se 
putea transfera, atunci cînd vor da 
dovadă de suficiente cunoștințe, la 
centrul motocidiștilor fruntași.

De ce a fost necesară crearea a- 
cestor trei centre ? In afara Gasei 
Centrale a Armatei și asociației 
Dinamo, unde se găsesc grupați 
.majoritatea alergătorilor noștri frun
tași, la celelalte asociații activează 
'cîte 3, 2 și chiar cîte un singur 
motociclist, de valoare recunoscută. 
'Să dăm cîteva exemple: La asocia
ția Locomotiva singurul motociclist 
de valoare este N. Buescu, la aso
ciația Progresul N. Popescu și N. 
Burcă, la asociația Avîntul I. O- 
măt etc. Or, în asemenea condiții 
motocicliștii respectivi nu pot să 
desfășoare o activitate de pregă
tire normală, din lipsă de antre
nori și chiar din lipsă de utilaj 
și de material sportiv. Totodată, 
cînd este vorba de o întrecere

Conferința Comisiei Centrale de pentatlon modern
La 6 ianuarie 1956 a avut loc 

prima conferință pe țară a Comi
siei Centrale de pentatlon modern. 
Un număr mare de activiști spor- 

" tivi din majoritatea regiunilor țării 
■și din asociațiile sportive, precum 
și numeroși tehnicieni și sportivi 
pentatloniști au fost prezenți la 
conferință, contribuind prin discu
țiile purtate la sublinierea aspec
telor pozitive și negative de pînă 
acum și la stabilirea unui plan 
amplu de acțiune care să determi- 
ae grabnica îmbunătățire a activi- 
ății în această complexă disciplină 
sportivă.

Conferința a început prin rapor- 
ul de activitate prezentat de tov. 
on Mureșanu, antrenorul coordo
nator al lotului R.P.R. După ce 
aportorul a evidențiat calitatea apli- 
ativă a pentatlonului modern a 
nalizaț munca depusă în cei doi 
ni de cînd pentatlonul modern a 
pst introdus ca disciplină sportivă 
1 tara noastră. Prin raport au fost 
vidențiate: munca depusă de un 
rup restrîns de activiști obștești 
I. Popleșeanu, I. Mureșanu, R. Io- 
eseu, C. Tudose, I. Fane, etc.) 
ire au contribuit efectiv la rezol- 
-îrea grelelor sarcini impuse de 
ceputul acestei activități; serio- 
tatea și tenacitatea cu care o 
trte din primii sportivi selecțio- 
iți au muncit pentru ridicarea mă- 
striei lor sportive; interesul cu 
re asociația Voința a privit in- 
pducerea pentatlonului modern 

rîndurile membrilor săi; rezulta
te meritorii obținute de echi- 
!le R.P.R. la campionatele mon- 
ale din 1954 și 1955; conștiincio- 
atea cu care antrenorii lotului 

muncit. îmbunătățindu-și per- 
inent metodele de instruire; a- 
iția cu care C.C.F.S. a privit pre- 
tirea echipei reprezentative. La 
care problemă analizată rapor- 

a subliniat și greutățile și lip- 
rile din cauza cărora munca nu 
atins nivelul așteptat în decursul 
imilor doi ani. Grija pentru pre

In urma omologării celor 333.679 
etine depuse la concursul Pro- 
sport nr. 1 din 8 ianuarie a. c. 

fost stabilite următoarele pre-

’remiul I : 5 buletine cu 12 re- 
Itate exacte, revenind fiecărui 
etin cîte 15.849 lei.
?remiul II: 76 buletine cu 11 
uitate exacte, revenind fiecărui 
etin cîte 1.251 lei.
țremiul III : 1.774 buletine cu 
rezultate exacte, revenind fie
ri buletin cîte 80 lei.
>uminică seara, cînd s-au afișat 
jltatele exacte ale concursului 

1 din 8 ianuarie, mulți dintre 
ticipanți au exclamat: 2 X-uri 
handbal?. Nu vnr fi buletine 

pe echipe — spre exemplu o cursă 
de regularitate — asociațiile și co
lectivele sportive se văd în situația 
de a nu putea forma o echipă repre
zentativă, ai cărei componenți să 
lie de forțe sensibil egale. Față de 
această situație, Consiliul Central al 
Sindicatelor a luat hotărîrea alcă
tuirii celor trei centre unice.

Centrul de pregătire pentru mo
tocicliștii fruntași va activa sub ti< 
tulatura de Metalul C.C.S. Din 
acest centru, în afară de O. Rado
vici, Barbu Predescu, Gh. Gali șl 
I. Leibner, care făceau parte din 
asociația Metalul, vor mai activa N. 
Buescu, N. Popescu, C- Dițescu, 0. 
Grigoriu, I. Omăt și alții, motoci- 
cliști pentru care asociațiile respec
tive. și-au dat asentimentul să acti
veze la centrul de pregătire.

Centrului i s-a pus la dispoziție 
o cdădire spațioasă ; numai hala pen
tru atelier mecanic și boxe pentru 
motociclete are o suprafață de apro
ximativ 350 m.p. Ca antrenor la 
acest centru va activa V. Mavrodin.

Celelalte două centre de tineret 
vor funcționa unul pe lîngă aso
ciația Locomotiva, avînd ca antrenor 
pe Th. Porojan, iar altul pe lîngă o 
mare uzină din Capitală. Antrenorul 
acestuia din urmă va fi desemnat 
în curțnd.

Scopul centrului de tineret este 
de a ridica noi cadre de motocicliști 
printr-un sistem de lucru unitar, 
după un regulament unic. Cei doi 
antrenori ai centrelor de tineret vor 
fi ajutați în ducerea la îndeplinire 
a importantei lor sarcini de că
tre sportivii fruntași care alcătu
iesc centrul Metalul C.C.S. La 
acest centru alergătorii se vor 
pregăti pe specialități; aci var ti 
studiate și perfecționate prototi
purile de motociclete și va lua 
ființă un cerc tehnic de studii, la 
care își vor da concursul ingineri 
de diferite specialități etc.

gătirea lotului în vederea campio
natelor mondiale a format obiecti
vul principal în această perioadă, 
acordîndu-se însă prea puțină a- 
tenție muncii pentru răspîndirea 
pentatlonului în rîndurile tineretu
lui. învățămintele trase din pregă
tirea echipelor reprezentative și ex
periența acumulată la cele două 
campionate mondiale n-au fost răs- 
pîndite, din care cauză tehnicienii 
și sportivii din întreaga țara, care 
au dorit să se angreneze în această 
muncă, au fost aproape total lip
siți de material documentar. Cu 
excepția asociației Voința, toate 
celelalte asociații sportive s-au de
zinteresat de dezvoltarea pentat
lonului, lăsînd întreaga muncă în 
seama inspecției de specialitate din 
C.C.F.S. Toate aceste lipsuri s-au 
menținut timp de doi ani, întrucît 
împotriva lor nu a acționat un or
gan central, capabil să seziseze la 
țimp toate lipsurile și să ia măsurile 
necesare pentru îndreptarea gre - 
șelilor Comisia Centrală de pen
tatlon modern n-a activat în acea
stă perioadă decît foarte rar și a- 
tunci s-a ocupat numai de proble
mele echipelor R.P.R.

Tov. Gheorghe Bunescu din par
tea C.C.F.S. și apoi tov. Alexandru 
Vasiliu președintele Comisiei Cen
trale, au subliniat aspectul pozitiv 
al lucrărilor conferinței, au criticat 
absența de la conferință a delega
țiilor asociațiilor Locomotiva, Me
talul, Minerul, Avîntul, Flacăra și 
Constructorul și au trasat obiecti
vele principale pentru viitoarea 
activitate la pentatlonul modern.

La sfîrșitul conferinței a fost 
aleasă următoarea Comisie Cen
trală : Alexandru Vasiliu, M. Ru
bin. C. Tudose, I. Mureșanu, R. lo- 
nescu, N. Zidaru, R. Iliescu, I. Po- 
pleșanu. C. Oprițescu, C. Smaran- 
dache, R. Bransch, A Papp. S. Mo- 
raru, E. Schneider, A. Galimir, I 
Bîrloiu. N. Dumitrescu, V. Teodo- 
rescu, I Gogu, R. Platon și A. 
Varga.

WJ&onosport
cu 12 rezultate exacte!

Dar iată, că trierea și omologa
rea a adus la cunoștința tuturor 
că pe 5 buletine se află trecute 
cele 12 rezultate exacte. Iată cine 
sînt fericiții premiați și cu cîte bu
letine au participat :

BOCA EMIL din Mediaș, str. 
Ilie Pintilie nr. 11 care a participat 
cu un buletin dublu (4 lei). Ambele 
variante au fost completate la fel 
și fiecare a avut cîte 12 rezultate

Sezonul atletic al anului 1955 (XII) 
Rezultatele curselor feminine 

de sprint
100 METRI

12.1 A. Sicoe (Ș) Varșovia 3.8.
12.2 I. Luță (L) Buc. 2.7.
12.2 L. Bardaș (L) Buc. 2.7.
12.3 D. Copîndeanu (S) Buc 2.7.
12.4 Cl. Ruse (M) Cluj 16.7. *
12.5 I. Marks (CCA> Buc. 28.5
12.5 M. Zottu (D) Buc. 28.5.
12.6 S. Băltagescu (M) Cluj 9.9
12.7 A. Rădulescu (D) Buc. 28.5.
12.7 El. Naum (CCA) Buc. 2.7.
12.8 S. Moțiu (S) Timiș. 22.4.; M. 

Domokos (Fl. r.) Or, Stalin 22.10.; 
O. Haiduc (S) Cluj;
12,9 P. Bucur (FI. r.) Buc, 2.7.;

13,0 I. Knobloch (C) Or. Stalin
22.10. ; A. Manea (C) Or, Stalin 3.12.;

13.1 E. Karoly (P) Buc. 28.5.; M. 
Mariș (S) Timiș. 5.6.; M. Butuc (R) 
Bacău 23.7.; G. Luță (L) Ploești
29.10. ;

13.2 A. Pietraru (M) Buc 7.5; M. 
Davidovici (M) Or. Stalin 28.5.; G. 
Bellu (D) Tg. Mureș 4.6.; L. Holhoș 
(S) Sibiu 23.7.; L. Jung (CCA) Buc. 
15.8.; G. Mogoș (M) Or. Stain 28.8.

Cu vînt: 11,9 A. Sicoe sarpsborg
27.7.;  13,0 G. Stutzer (S) Timiș. 9.5.;
13,2 Philips (S) Timiș. 9.5.; L. Stan- 
coni (S) Timiș. 9.5.

Pe lista celor mai bune rezultate 
ale anului 1955, pînă la 12,3 sec. au 
fost înregistrate 13 performanțe;

12,1 (3) A. Sicoe Varșovia 3.8.
12.1 (5) A. Sicoe Varșovia 4.8.
12.2 (1) I. Luță Buc. 2.7
12,2 (1) A. Sicoe Buc. 2.*7
12,2 (2) L. Bardaș Buc. 2.7
12,2 (1) A. Sicoe Cluj 16.7.
12.2 (1) A. Sicoe Viena 3.9.
12.3 (2) L. Bardaș Varșovia 18.6.
12,3 (1) L. Bardaș Buc. 25.6.
12,3 (3) D. Copîndeanu Biic. 2.7.
12,3 (2) L. Bardaș Cluj 16.7.
12,3 (1) A. Sicoe Oslo 26.7.
12,3 (1) A. Sicoe Cluj 9.9.
l-a a 5-a a 10-a a 25-a a 50-a

1953 12,3 12,7 12,9 13,3 —
1954 12,3 12,6 12,8 13,4 —
1955 12,1 12.4 12,7 13,2 13.5
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1955

1953
1954
1955

12,54
12,42
12,24

12,71
12,55
12.42

1953 1954
sub 12,5 2 4 7
12,6-12,9 9 7 7
13,0-13,1 6 6 6
13.2-13.3 9 4 15

200 METRI
24.9 A. Sicoe (S) Cluj 18.10
25.2 I. Luță (L) Buc. 3.7.
25.4 I. Marks (CCA) Sofia 11.7.
25.5 L. Bardaș (L) Buc. 3.7.
26.0 S. Băltagescu (M) Buc. 16.10.
26.2 D. Copîndeanu (S) Cluj 22.8.
26,4 A. Lipoczi (FI. r.) Cluj 10.9
26.6 M. Domokos (FI. r.) Buc 16.10.
26,6 El. Naum (CCA) Buc. 13.11.
26,8 M. Zottu (D) BUC. 6.8.
26.8 M. Cuțui (S) Cluj 22-8.
26.8 I. Knobloch (C) Or. Stalin 23.10.
26.9 S. Moțiu (S) Timiș. 22.5.; G. 

Mogoș (M) Or. Stalin 27.8.;
27,0 G. Bellu (D) Buc. 6.8.;
27.1 A. Rădulescu (D) Ploești 22.5.; 

Fl. Petrescu (CCA) Buc. 3.7.;
27.2 M. Lorinczi (V) Ploești 22.5.; 

A. Șerban (S) Buc. 16.10.;
E. Cociș (P) Ploești 30.10.;
27.3 E. Gyongyosi (L) Buc. 23.10.;
27.4 E. Treybal (P) Buc. 22.5.; E. 

Karoly (P) Cluj 5.6.; M. Davidovici 
(M) Buc. 11.6.

Cu vînt: 26,4 G, Possler (FI. r.) 
Arad 24.7.; 27,0 M. Butuc (R) Bacău
24.7.;

Tot 13 rezultate au fost înregistra
te și la 200 m. dar pînă la 25,4 sec. 
Dintre acestea* cele mai multe au 
fost obținute de Alexandra Sicoe, 
care în anul 1955 a fost categoric 
cea mai bună sprinteră a țării noas
tre.*

24.9 (1) A. Sicoe Cluj 18i.l(L
25,0 (1) A. Sicoe Oslo 25.7
25,0 (3) A. Sicoe Sofia 6.11.
25,1 (1) A. Sicoe Buc. 3.7.
25.1 (1) A. Sicoe Cluj 10.9.
25.2 (2) I. Luță Buc. 3.7.
25.3 (1) A. Sicoe Varșovia 19.6.
25,3 (1) I. Luță Sofia 11.7.
25.3 (1) A. Sicoe Buc. 13.11.
25.4 (1) A. Sicoe Cluj 15.5.
25,4 (1) A. Sicoe Varșovia 19.6.
25,4 (2) I. Marks Sofia 11.7.
25?4 (1) A. Sicoe Cluj 11.7.

l-a a 5-a a 10-a a* 25-a a 50-a
1953 25,1 26.2 27,0 28,1 —
1954 25,5 26.5 27,1 28,1 —
1955 24,9 26,0 26,8 27,5 28,5
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1953 25,80 26,29
1954 25,92 26,35
1955 25,40 25,96

sub 25,5
25,6-26,0
26.1- 27,0
27.1- 28,0

1953 1954 1955
1 2 4
2 1 1
8 6 10

10 15 23

unică în felul ei, deoarece pentru 
prima oară la un concurs Prono
sport același participant obține 
două premii I. Atunci cînd mer
geți Ia „sigur" cu un pronostic, 
repetați-1 deci și rezultatul va fi, 
poate, la fel cu al lui Boca Emil 1

Ceilalți trei premiați au partici
pat cu buletine colective: Stere 
Constantin din București cu unul 
de 432 de lej și a obținut 1 premiu 
I, 9 premii II și 33 premii III ; 
Nicolescu Alexandru din Ploești 
str. Roșiori 22 cu un buletin de 48 
lei (1 premiu I, 5 premii II și 9 
premii III) și Zsuro Ioan din O- 
rașul Stalin bd. Lenin 29 cu un 
buletin de 24 Ici (1 premiu I, 4

Despre mele aspecte din munca 
antrenorilor de fotbal (I)

Apariția în ziarul „Scînteia" a 
articolului „Activitatea fotbalistică 
în (ara noastră trebuie îmbunătă
țită" , a constituit un eveniment de 
mare importanță pentru iubitorii 
și susținătorii acestui popular 
sport. Faptul că ziarul „Scînteia" 
a găsit necesar să intervină în 
problemele fotbalului, făcînd o as
cuțită critică activității depuse de 
toți factorii responsabili, nu poate 
decît să ne bucure pe noi, antreno
rii de fotbal, cu atît mai mult cu 
cît în urma studierii profunde a 
acestui articol, fiecare avem multe 
de învățat. Articolul a criticat cu 
obiectivitate lipsurile din activita
tea multor asociații și colective, 
și, în același timp, a ridi
cat în mod foarte just proble
ma acelor conducători care se 
substituie antrenorilor, impunîn- 
du-se în chestiunile pur tehnice și 
subminînd astfel autoritatea antre
norilor în fața jucătorilor.

Trebuie să recunoaștem însă, așa 
cum de asemenea subliniază arti
colul, că din cauza unei insufi
ciente pregătiri, a unor metode 
greșit aplicate și. în general, din 
pricina orientării greșite pe care 
au avut-o, antrenorii au partea lor 
de responsabilitate la scăderea ni
velului tehnic al jocului.

Prin prisma acestei observații, 
în calitate de antrenor de fotbal 
șî cu experiența a 28 ani de acti
vitate, voi încerca să contribui la 
acțiunea de ridicare a fotbalului 
nostru prin constatări cu privire la 
unele situații existente la ora ac
tuală în fotbalul nostru.

De la început, trebuie să arăt că 
o lipsă a antrenorilor este aceea 
că o mare parte dintre ei nu sînt 
atașați de meseria lor și nu lu
crează din dragoste pentru ea. 
Dacă un antrenor ar lucra cu pa
siune și și-ar iubi meseria, el ar 
practica-o cu seriozitate, muncind 
intens pentru a-și ridica neconte
nit nivelul său profesional. Un 
principiu valabil este acela că un 
tehnician nu poate să dea un ran
dament corespunzător dacă nu are 
un nivel ideologic-politic cît mai 
ridicat. Din acest punct de vedere, 
trebuie spus cu toată seriozitatea 
că antrenorii noștri au lipsuri mari, 
care se răsfrîng asupra muncii 
profesionale. Sînt foarte mulți an-’ 
trenori care-și neglijează munca 
profesională. Cum poate fi justifi
cată altfel totala rămînere în urmă 
a unei serii întregi de antrenori 
care, ca jucători, au fost elemente 
de valoare în fotbalul nostru? Nu
mai cîteva cazuri, acelea ale lui 
Gh. Ciolac, Nicolae Covaci, Vasile 
Chiroiu, Ion Căpușan, Elemer Ko 
csis, Iosif Bartha, Ștefan Czinczer, 
Dumitru Pavlovici etc. sînt sufi
cient de edificatoare din acest 
punct de vedere.

Analizînd în mod obiectiv mo
dul curr s-a desfășurat procesul de 
instruire și antrenament în cadrul 
secțiilor de fotbal de categorie A 
și B, se pot face unele constatări 
destul de interesante cu privire la 
munca antrenorilor.

Mulfi antrenori fac o mare gre
șeală crezînd că munca de antre
nament se poate desfășura pozitiv, 
separînd-o de cea educativă. Ei so
cotesc că munca educativă se rea
lizează numai prin ținerea unor șe
dințe, mai ales că pentru aceasta 
sînt repartizați uneori oameni cu 
însărcinări speciale. Antrenori care 
au procedat în felul acesta sînt: 
Francisc Csiki (Locomotiva Tg. 
Mureș), Gh. Albu (Locomotiva 
Craiova), Petre Prodeleanu (Pro
gresul Corabia), Geza Nagy (Di
namo Bîrlad), Mihai Zsizsik (Me
talul Reșița), Aurel Man (Voința 
Baia Mare), etc. Acești antrenori 
trebuie să înțeleagă că este nece
sar ca activitatea educativă să se 
reflecte permanent în orice acțiune 
în cadrul secției, în special prin 
atitudinea și exemplul personal al 
antrenorilor. Din păcate, trebuie să 
recunoaștem că, din acest punct 
de vedere, antrenori ca : Iuliu Ba- 
ratki (Metalul Baia Mare), care 
este totuși un foarte bun tehnician, 
Dezideriu Bilek (Avîntul Sebeș), 
Iosif Cosma (Locomotiva Tr. Se
verin), Boris Terpovici (Progresul 
Panciu), Adalbert Pal (Construc
torul Craiova), Mihai Szep (FI. ro
șie Orăștie), — nu pot constitui un 
bun exemplu personal și astfel nu 
pot contribui la realizarea justă a 
acestei importante părți din proce* 
sul de instruire-antrenament.

Pot afirma cu toată convingerea 
că în ultimii ani o mnre nnrte 

mult, din punct de vedere al me* 
todelor de antrenament. Conferin
țele pe țară cu antrenorii, cursurile 
de perfecționare, instructajele adrea 
sate antrenorilor, au avut o mare 
contribuție. De asemenea ei au foa 
losit o serie de metode noi, luate 
din bogata experiență a fotbalului 
sovietic și a fotbalului din celelalte 
țări prietene, în special din fot
balul maghiar. Antrenorii nu treJ 
buie să se mulțumească numai cu 
punerea în practică în mod meca
nic a acestor metode. Ei au dato
ria să participe în mod creator, cu 
experiența lor, la aplicarea meto
delor, să caute să le adapteze spe* 
cificului colectivului, să le aplice 
în condițiunile reale, existente In 
colectiv, sub raportul posibilităților 
jucătorilor, al stării bazelor spora 
tive, al situației echipamentului etc. 
Așa se explică de ce foarte mulți 
antrenori de valoare nu dau rezul
tate pe măsura posibilităților lor. 
Ei desconsideră un mare adevăr: 
îmbinarea și aplicarea justă a dîa 
feritelor metode noi învățate în 
condițiile existente la locul lor de 
muncă. Nefolosindtr-se simțul creaa 
tor al antrenorului, se intră, în șa- 
blonism și din această cauză mun
ca nu-și atinge scopul urmărit. An-* 
trenori care au lucrat în felul a- 
cesta sînt: Francisc Spilman (Me
talul Cîmpia Turzii), Stelian Lupu 
(Avîntul Fălticeni), Lazăr Sfera 
(Metalul București), Eutîm Stepan 
(Locomotiva Iași), Iosif Lenghe- 
rîu (Locomotiva Timișoara). Teoa 
dor Fibișan (FI. roșie Timișoara), 
etc.

Dacă la cele de mai sus adău
găm și faptul că fotbalul modern 
se deosebește esențial de cel prac
ticat In trecut (primul bazat pe o 
mișcare din ce în ce mai mare 
atît în timp cît și în spațiu și pe 
simplitate, în care tehnica trebuie 
să fie corespunzătoare cerințelor 
tactice, iar fotbalul din trecut cu 
un caracter static și cu multe în
florituri de tehnică), atunci nu mai 
poate fi un secret că numai 
acei antrenori care trăiesc această 
realitate pot contribui la dezvol
tarea calitativă a jocului de fotbal. 
A găsi mereu metodele și exercițiile 
cele mai practice și mai apropiate 
de jocul modern, aceasta trebuie 
să constituie pentru antrenor o per
manentă preocupare. Pentru a face 
acest lucsu trebuie însă să studiezij 
In această privință putem da ca 
exemple pozitive pe următorii T 
Vintilă Mărdărescu (Dinamo Ora
șul Stalin), Stefan Kovacs, (Fl. 
roșie Cluj), Ladislau Zilahi și Că
rnii Schertz (Progresul Oradea)', 
Bazil Marian (Locomotiva Bucua 
rești), Ioan Reinhardt (FI. roșie 
Arad-tineret), Francisc Fabian (Me
talul I.C.A.R București) etc. Dar, 
pe lîngă grija de a asigura o dez-’ 
voltare justă jocului de fotbal 
prin procesul de instruire și antre
nament, antrenorul mai are în față 
și o serie de sarcini care trebuie 
aplicate și nu numai învățate. Este 
necesar ca antrenorul să aibă și cua 
noștințe organizatorice, pentru a 
ști să ia măsuri legate de condfa 
țiile de desfășurare a antrenamen
telor și jocurilor. Un antrenor tre
buie să fie un bun cunoscător al 
oamenilor, să știe să-i antreneze 
în așa fel îneît să-i facă să do
rească a lucra din convingere în 
condițiile noi ale antrenamentului1, 
care începe să aibă la bază din ce 
în ce mai mult principiul efortului 
maxim. Jucătorii trebuie să fie lă
muriți, încurajați și stimulați pen
tru a se antrena în aceste condiții. 
Numai în felul acesta, ei pot să-și 
ridice nivelul pînâ la măiestrie. An
trenori care s-au evidențiat sub 
acest aspect sînt: Andrei Sepcî, 
(Minerul Petroșani), Florian Ambrtt 
(Dinamo Bacău), Gh. Stănculescu 
(C.C.A. tineret), Francisc Ronay 
(Locomotiva București), Sebastian 
Taciuc (Dinamo 6 București), Io- 
viță Iovicin (Progresul Satu Mare), 
etc.

COLOMAN BRAUN 
antrenor de stat

Conferința comisiei orășenești 
de box București

Mîine vineri la ora 19 ia sediul 
Comitetului orășenesc C.F.S. va aa 
vea loc conferința comisiei orășe
nești de box București. La această' 
conferință vor participa antrenori1, 
responsabili ai secțiilor de box din; 
colectivele snortive. arbitri? ludea



Activitatea la handbal de sală
gț©te — rexasitate — clasamente

© Din Sibiu, corespondenții noș
tri ne comunică rezultatele înregis
trate în etapa de duminică: Mas
culin: Metalul II-Constructorul II 
19-15 (10-9); Recolta Turnișor- 
Echipa arbitrilor 23-13 (15-5); Pro
gresul I-Metalul I 29-8 (13-4);
Constructorul I-Voința I 22-8 
(17-7). Feminin; FI. roșie I-Voința 
I 22-8 (12-5).

• In urma desfășurării etapei 1 
a returului competiției rezervate e- 
chipelor feminine de cat. A, cla
samentele sînt următoarele:

SERIA I

1. Progresul
Orașul Stalin
2. Progresul Tg. Mureș
3. FI. roșie Steagul roșu

4400 37:12 8
4301 19:10 6
4 10 3
4 0 0 4

II-a

23:31 2
4. Avîntul Codlea

SERIA a

14:40 0

1. știința I.C.F. 4 4 0 0 41: 9 8
2. Știința iMin. înv. 4 2 0 2 24:19 4
3. Flamura roșie U.T.T. 4 2 0 2 18:22 4
4. Știința Timișoara 4 0 0 4 9:42 0

• Handbalul de sală și-a cu
cerit mulți admiratori în unele 
centre din țară. Iată însă că, din 
cauza unor deficiențe de ordin or
ganizatoric, în unele orașe s-a 
creat o atmosferă de neseriozitate 
în jurul competițiilor de handbal 
redus. Un astfel de exemplu îl 
constituie orașul Galați, unde, 
după o serie de etape care s-au 
bucurat de mult succes, reuniunea 
de duminică a constituit un ade
vărat eșec. Din patru întîlniri pro
gramate, s-a desfășurat doar una: 
Știința Galați+Știința I.P.G.-Pro- 
greșul Bacău (meci amical). In 
rest, un meci s-a amînat, altul 
a fost cîștigat prin neprezentarea 
echipei Constructorul Bîrlad. iar 
în al treilea. Constructorul Brăila 
a părăsit terenul înaintea termi
nării jocului cu Știința I. P. G.,

Uitimeie jocuri de calificare la hochei pe gheată
{Urmare din pag. li

C.C.A.-Metalul Orașul Stalin 9-0 
(20, 3-0, 4-0). Intîlnirea cea mai 
importantă a turneului s-a disputat 
în nocturnă, instalația electrică fiind 
— în sfîrșit! — pusă la punct. In 
prima repriză, metalurgiștii atacă 
curajos și reușesc un joc bun. Ei 
nu pot opri însă deschiderea sco
rului (C.C.A. înscrie prin Măzgă- 
reanu) și urcarea lui (Dlugoș). 
După prima pauză, C.C.A. preia ini
țiativa și Zografi înscrie de trei ori. 
Eficacitatea liniei Zografi-Flamaro- 
pol-Peter se dovedește și în ultima 
repriză, cînd Flamaropol și Zografi 
înscriu fiecare de cîte două ori. In- 
țîlnirea a plăcut celor peste 2000 
de spectatori prin dinamismul și 
dîrzenia ei. Metalul Steagul roșu a 
marcat un accentuat progres de la 
joc la joc; meciul cu C.C.A. a șters 
numeroșilor susținători ai acestei 
echipe proasta impresie lăsată de 
ea în primul joc al turneului. Au 
arbitrat: L. Sîngeorzan și A. Teodo- 
rescu.

Dinamo Tg. Mureș-Voința Bucu
rești 7-1 (2-0, 41, 1-0). Meciul se 
anunța mai echilibrat și mai dîrz 
decît a fost pe teren. Deși rezul
tatul lui nu mai era important pen
tru calificarea în turneul final, ri
valitatea sportivă dintre aceste echi
pe anunța o îndîrjitâ dispută pen
tru victorie. Dinamoviștii au reușit 
însă, datorită unui plus de comba
tivitate și de posibilități lizice. să 
cîștige fiecare repriză și... victoria 
la scor. Au marcat pentru învingă-" 
tori: Public (2), Holo (2), Pircan, 
Astaloș și Florea. In acest joc s-au 
remarcat: Florea, Public, Astaloș de 
la Dinamo și Tulbure (un portar 
curajos și bine inspirat). De la 
Voința, a marcat Xantus. Arbitri: 
M Haivas și I. Florescu.

n Și acum, cîteva considerații a- 
supra comportării echipelor. Așa 
cum era de așteptat, echipa Casei 
Centrale a Armatei a dominat net 
acest turneu, cîștigfnd cu ușurință 
toate meciurile și realizînd un gol
averaj de 33:0. Militarii sînt ex
celent pregătiți fizicește, patinează 
bine, au o bună tehnică a crosei. 
Despre valoarea tactică a jocului 
lor nu ne-am putut da seama, de
oarece nici unul din jocuri nu le-a 
ridicat probleme dificile. Am remar
cat „forma“ bună a lui Flamaropol, 
Ganga, Peter, Dlugoș, Măzgăreanu.

După un „start” slab, Metalul O- 
rașul Stalin s-a redresat treptat și 
s-a calificat pe merit în turneul fi
nal. Cu un joc mai organizat, cu 

pentru că... a socotit nejustă o 
lovitură de 7 m. acordată de ar
bitru. In plus, după cum ne anun
ță corespondenții Gurău și Dubnic 
buna desfășurare a jocurilor ce se 
desfășoară în sala Știința, este 
stînjenită de frigul care... dom
nește aci,
• La Timișoara, o serie de echipe 

s-au retras din competiție sau au 
fost eliminate. La Tg. Mureș, în 
ultima etapă, nu s-a putut dispu
ta nici un meei masculin din cau
za neprezentării echipelor. Dacă 
comisiile regionale de handbal nu 
vor lua cele mai hotărîte măsuri, 
se va ajunge la discreditarea unui 
sport pentru popularizarea căruia 
s-a muncit atît de mult,
• Întreprinderea de exploatare 

a bazelor sportive ar putea ma
nifesta mai multă grijă față de 
spectatori, siliți să facă „cozi” in
terminabile în fața casei de bilete 
a sălii Floreasca. Soluția e sim
plă: trebuie mărit numărul casie
rilor. Nu de alta, dar... e păcat 
de geamurile care, în fiecare du
minică aproape, cad „victimă” 
înghesuielii create din vina 
I.E.B.S.
• Ah, arbitrii! Este o exclama

ție pe care am auzit-o des, nu mi
mai din gura spectatorilor dar și 
a multor antrenori și specialiști. 
Nici etapa de duminică, din Bucu
rești, n-a fost scutită de greșeli 
de arbitraj. Atît N. Șerban, cît și 
I. Comănescu, I. Lăzărescu și, în 
oarecare măsură, Gh. Popescu, au 
dat decizii eronate, care... nu s-ar 
putea spune că au contribuit prea 
mult la buna desfășurare a jocu
rilor. In afară de greșeli în acor
darea (sau neacordarea) lovituri
lor de la 7 m. principalele defi
ciențe s-au manifestat în aprecie
rea „pașilor" și dubludriblinguri- 
lor. Și cînd te gîndești că, o aten
ție mai mare și o mai profundă 
cunoaștere a regulamentului ar 
contribui ușor la schimbarea situa
ției!

mai mult calm in acțiuni, metalur
giștii pot face o figură frumoasă 
în întrecerile turneului final. Dintre 
jucători, am remarcat pe Constan
tin. Manolescu, Căruntu.

Dinamo Tg. Mureș a fost handi
capat de faptul că a avut un lot 
foarte redus. Neavînd posibilitatea 
să facă schimburi suficiente, dina
moviștii au fost, la fiecare joc, epui
zați în ultima repriîă. Pentru tur
neul locurilor 5-8 (fixat în princi
piu la Gheorghieni), dinamoviștii 
trebuie să se gîndească serios la 
completarea lotului cu elementele 
pe care le posedă, dar pe care nu 
le-au putut deplasa la Orașul 
Stalin.

Voința București a prezentat un 
lot neomogen și ca vîrstă și ca pre
gătire tehnică. Aportul lui Hajdu și 
Gali este cu totul sub așteptări. In 
zilele care mai rămîn pînă la înce
perea turneului pentru locurile 5-8, 
Voința București trebuie să „lucre
ze" serios.

■ Cel mai eficace jucător al tur
neului a fost Zografi care a mar
cat 8 goluri. II Urmează, cu 7 go
luri, Racoviță (Met. Orașul Stalin), 
apoi Dlugoș (C.C.A.) cu 6 goluri și 
Flamaropol (C.C.A.) cu 5 puncte.

■ In ceea ce privește arbitrajele 
prestate în cadrul acestui turneu, 
ele au fost corespunzătoare. Arbi
trii au aplicat consecvent noile in
terpretări ale anumitor reguli de 
joc, interpretări care au fost adop
tate cu ocazia cursului ținut cu ar
bitrii, la Orașul Stalin, înainte de 
campionat. îmbucurătoare este apa
riția în jocuri de categoria A a unor 
arbitri tineri ca A. Teodorescu, N. 
Dumitrescu.

RADU URZICEANU

PE SCURT
• La Palatul Sporturilor din Bu

dapesta a avut loc intîlnirea interna
țională de lupte clasice dintre echi
pele reprezentative ale R. P. Ungare 
și Austriei. Net superiori, luptătorii 
maghiari au obținut victoria cu sco
rul de 8-0.

• Echipa de hochei pe gheață Di
namo Weisswasser (R. D. Germană), 
care se află în turneu în R.P. Un
gară, a susținut o întîlnire cu repre
zentativa orașului Budapesta. Hoche- 
iștii germani au cîștigat cu scorul de 
16—1 (6-0 ; 4-1 ; 6-0).
• In cadrul unui concurs de nata

le desfășurat zilele trecute la Sid
ney în bazin acoperit, înotătoarea

■ La 7 și 8 ianuarie au avut loc 
Ia Tronheim ultimele întreceri pre- 
olimpice ale patinatorilor norve-' 
gieni, în urma cărora a fost defini
tivată echipa norvegiană care va 
participa la concursurile de la Cor
tina. Au mai luat parte la întreceri 
patinatorii din Olanda și Australia. 
Cursa de 500 m. a revenit austra
lianului Kolin Hikey în 43,4 sec. Pe 
locurile următoare s-au clasat Finn 
Hodt 43,6, Ruar Elvenes (43,9) și 
Hjalmar Andersen (44,5). Pe 5000 
m. victoria a revenit tînărului Tor
sten Seiersten (8:25,2) înaintea 
campionului țării Knut Johanne- 
sen (8:25,4) șl a lui Hjalmar An
dersen (8:26,2). Aceștia doi și-au 
împărțit însă victoriile la 1500 m. 
și 10 000 m. Proba de semifond a 
revenit lui Johannesen în 2:20.3 iar

Fostul camp.on mondial norvegian Hjalmar Andersen și sportivul so
vietic Dmitri Sakunenko se întrec în cursa de 5000 m. pe pista sta
dionului Dinamo cu prilejul meciului U.R.S.S—Norvegia desfășurat 
cu doi ani In urmă. Cei doi patinatori se vor întîlni din nou la Jo
curile Olimpice de iarnă pe gheața lacului Misurina

-------------------------------------------

Fotbal peste hotare
• Intîlnirea dintre reprezentati

vele U.R.S.Ș. și Austriei a fost per
fectată pentru 1957. Intîlnirea 
dintre formațiile A va avea loc la 
Moscova, iar cea dintre echipele 
B, la Viena.
• In lunile iunie și iulie va 

avea loc în America de sud un 
mare turneu internațional de fot
bal la care vor participa cele mai 
bune echipe din America de Sud 
(Argentina, Uruguay și Brazilia) 
precum și echipa Italiei. Progra
mul este următorul: 24 iunie — 
Brazilia A — Uruguay A la Rid 
de Janeiro; Argentina — Italia la 
Buenos Aires; Brazilia B — Uru
guay B la Sao Paolo; 2 iulie: U- 
ruguay — Italia la Montevideo; 
Argentina A — Brazilia A la Bue
nos Aires (echipele B se vor în- 
tîlnî la Rio de Janeiro); 9 iulie: 
Brazilia — Italia la Rio de Janeiro 
(echipele B se întîlnesc Ia Monte
video).
• Federația austriacă de fotbal 

a luat recent o hotărîre, prin care 
prevede numărul maxim de me-

australiană Lorraine Crapp a stabi
lit un nou record mondial în proba 
de 440 yarzi liber cu timpul de 
5’07”.

Vechiul record mondial era de 
5*07”2/10 și aparținea sportivei olan
deze Mary Kok.

@ Federația japoneză de tenis de 
masă împreună cu antrenorul Hase
gawa au alcătuit lotul echipelor Ja
poniei pentru cea de a 23-a ediție 
a campionatelor mondiale, ce va în
cepe la 2 aprilie la Tokio.

Din lotul masculin fac parte T. 
Tanaka, campion mondial Ia simplu, 
fostul campion mondial Ogimura și 
Y. Tomita. Echipa feminină este al
cătuită din campioana Japoniei pe 
acest an K. Watanabe, Y. Tanaka, 
S. Narahara și F. Eguchi. 

„maratonul gheții" recordmanului 
mondial Andersen în 17:19,6. La 
Tetratlon primul a fost Andersen —; 
194,433 p. urmat de Hikey 195,648, 
Elvenes — 196,830 și Seiersten — 
197.037. Paralel cu acest concurs a 
avut loc o tentativă de record pe 
distanța de 500 m. Un rezultat ex- 
celent a obținut tînărul sprinter nor
vegian Alf Estvang, care a partjprs 
distanța în 42,9 sec.

■ Patinatorii americani care vor 
participa la întrecerile olimpice de 
la Cortina au sosit la. 4 ianuarie 
în Europa. Ei vor evolua în nume
roase competiții preolimpice printre 
care și la marele concurs de la 
Davos programat pentru 18 ianua
rie. La 7 și 8 ianuarie cei cinci pa
tinatori americani au concurat la 
Hamar alături de sportivi norve- 

ciuri de fotbal pe care le poate 
susține o echipă în cadrul turnee
lor de peste hotare. Potrivit aces
tor hotărîri, o echipă poate sus
ține în șapte zile cel mult trei 
jocuri, în două săptămîni cel mult 
cinci jocuri, în trei săptămîni cel 
mult opt jocuri, într-o lună cel 
mult zece jocuri, în șase săptă
mîni cel mult 14 jocuri. In cazul 
cînd echipele depășesc aceste li
mite, ele vor fi amendate cu su
ma de 10.000 șilingi pentru fie
care meci jucat în plus. In timpul 
desfășurării campionatului, echipele 
austriece nu pot juca mai mult 
de două meciuri cu echipele stră
ine.

9 Echipele austriece au susținut 
anul trecut 225 meciuri interna
ționale. Din acestea, 99 s-au ter
minat cu victoriile austriecilor, 42 
s-au terminat la egalitate iar 84 
s-au încheiat cu victoriile echipe
lor străine. Austriecii au înscris 
680 goluri și au primit 484. Echi
pa Rapid a susținut 37 jocuri, din 
care a cîștigat 22, a pierdut 9, iar 
6 le-a terminat la egalitate.
• In campionatul englez de fot

bal, în prima ligă, continuă să 
conducă Manchester United. Pe 
locul al doilea se află echipa 
Blackpool, în care joacă cunoscu
tul internațional Stanley Mattews.
• Echipa italiană Juventus a 

achiziționat recent un alt jucător 
străin de valoare. Este vorba de 
K. Hamrin, care a jucat în echipa 
națională a Suediei. Mulți spec
tatori din țara noastră l-au văzut 
jucînd pe Hamrin, cu prilejul tur
neului pe care echipa suedeză 
Djurgarden l-a întreprins în Ro- 
mînia.

Numeroase 
întreceri preced

competițiile

gieni. Iată cîteva rezultate: 500 m.: 
Bill Carow (SUA) 43,8 sec., E. Mii-’ 
sen (Norvegia) 44,7., Ken Henry 
(SUA), Odd Soersen (Norvegia) șl 
Gene Sandvig 44,8 sec.; 1500 m.: 
Roald As (Norvegia) 2:25,5, Pat 
Mc Namara (SUA) 2:30,1. 5000 m.: 
Roald As 9:01,2; Mc. Namara 9:26,6.

■ Cu întrecerile de la Halleine
(Austria) a luat sfîrșit turneul celor 
mai buni săritori de pe trambulină 
din Europa. Prin adiționarea punea 
telor obținute în concursurile de la 
Obersdorf, Garmisch-Partenkirchen, 
Insbruck și Halleine pe primul loc 
s-a clasat sportivul sovietic Niko
lai Kamenski cu 850 pct. urmat de 
Z. Bradl (Austria) 827 p„ N. Sa
rnov (URSS) 826 p., R. Schwein-" 
berger (Austria) 818,5 p-, K-
Teakadze (URSS) 799 p. întrece
rile de la Halleine au revenit să-' 
ritorului sovietic Iurii Skvorțov cu 
217 p. (63 și 62,5 m.).

■ Duminică la Viena echipa de 
hochei a URSS care se pregătește 
în vederea turneului olimpic a în- 
tîlnit reprezentativa Austriei. Jo
cul s-a desfășurat sub semnul su
periorității evidente a echipei so
vietice, care a obținut victoria cu 
scorul de 8-0.

A fost deschis cel de-al 23-lea 
campionat de șah al U.R.S.S.

LENINGRAD. (Agerpres). — 
TASS transmite :

La 10 ianuarie s-a deschis la 
Leningrad turneul final al celui 
de al XXIII-lea campionat mas
culin de șah al Uniunii Sovieti
ce. La campionat participă marii 
maeștri Iurii Averbach, Viaceslav 
Ragozin, Mark Taimanov, Ale- 
xandr Toluș, Isaak Boleslavski, 
campionul mondial de juniori 
Boris Spasski, maeștrii Vladimir 
Antoșin, Anatolii Banik, Gheor- 
ghi Borisenko, Vasili Bîvșev, 
Vladlen Zurahov, Viktor Korcinoi, 
Gheorghi Lisițîn, Lev Polugaev- 
ski, Vladimir Simaghin, Mihail 
Tai, Abram Hasin și Ratmir 
Holmov.

In ziua deschiderii campiona
tului a avut loc tragerea la sorți. 
Cu acest prilej, arbitrul princi
pal al turneului, marele maestru 
Igor Bondarevski, a declarat ur
mătoarele într-o convorbire cu un 
corespondent al Agenției TASS : 
„Alături de mari maeștri și mae
ștri cunoscut!, pentru prima oară 
își dispută titlul de campion u- 
nional de șah jucătorii Poluga- 
evski, Tal, Zurahov și Hasin. Toți 
patru au avut o comportare re
marcabilă în cadrul semifina
lelor competiției. De pildă, tur
neul de la Riga a luat sfîrșit cu 
victoria studentului facultății de 
filologie a Universității din Riga 
Mihail Tal.

Din păcate, campionul mondia 
Mihail Botvinik nu va lua part< 
la turneul final din cauză cî 

este suferind. De asemenea ni 
vor participa marii maeștri Vasil 
Smîslov, Paul Keres, David Bron 
ștein, Efim Gheller și Tigrai 
Petrosian care se pregătesc î 
vederea meciului-turneu al candi 
daților la titlul de campion mori 
dial. Cu toate acestea finala c< 
lui de al XXIII-lea campionat t 
nional de șah se anunță a fi ir 
teresantă”.

Turneul de șah 
de la Krynice

După 8 runde în fruntea tu 
neului internațional de șan de X'. 
Krynice se află maestrul DittmS 
din R.D. Germană. In eea de 
8-a rundă Dittman l-a învins i 
Balcamk (R.P. Polonă). Iată alte r 
zultate : Karaklajic (R.P.F. Iugosb 
via)-Vukovic (R.P.F. Iugoslavia) 1- 
Uhlmann (R.D. Germană)-Gnîot (1 
P. Polonă) 1-0; Luczynowicz (R. 
Polonă)-Boleslawski (R.P. Polon 
l-O; Milic (R.P.F. Iugoslavia)-Ta 
nowski (R.P. Polonă) Vt—Vf
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