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Veniți

; Primele zile ale noului an au fosț 
itîmpinate pretutindeni în patria 
păstră, cu noi succese în muncă, 
i la Oțelul Roșu, muncitorii uzinei, 
bnștienți de îndatoririle lor, au fost 
I primele rîriduri ale întrecerii pen 

. iu înfăptuirea Directivelor Congrc-
Ltui.
jAstfel, la atelierul mecanic, apU- 
ndu-se pe o scară tot mai largă 
elode'.e de lucru cele mai avansat» 
au obținut succese însemnate, 
rail dintre muncitorii care folosesc 
I mod deosebit capacitatea mași- 
■lor, este și strungarul Vasile Iosif, 
re a rer'liz; t în primele zile de 
încă din noul an o depășire de 
încă cu 37 la sută. El este tot- 
>ă și un bun jucător în echipa 
^•fotbal juniori Metalul Oțelul 

' 5 •șu-
In acc’ași atelier lucrează și strun 
rul Fraiicisc Tormași, jucător î» 

pipa de fotbal, ca și Vasile Iosif-
; obține zilnic, la confecționarea 

• - . îidelelor, o depășire a cifrei
jn cu peste 66 la sută.

Romulus și Radu Zeno 
corespondenți

• C ini cunoscute pretutindeni
• " ,n țara noastră succesele ob-

ținuie de muncitorii de Ia I.O.R.
1 Printre numeroasele produse 

irealizate de aceștia și expuse în 
vitrinele magazinelor, trebuie a- 

.țnintite primele aparate fotogra
fice romînești ca și diverse pie
se pentru microscoape, care pînă 
icum erau importate. Acum, în 
aceste zile, muncitorii de la 
LOR. se întrec cu însuflețire 
ientru ca îndeplinind hotărîrile

■ >. Congresului să realizeze noi și
însemnate izbînzi.

... La intrarea tu fabrică, un 
;rup de tineri ne-a înconjurat 
u multă căldură. Ei erau în 
auză. Se pregăteau să 

hasa. Af'înd de rostul
. ' iței noastre, fiecare s-a

erit să ne fie căi: uză. Am ales, 
o cele < n urmă, pe unul cin ei, 
are, în drumul nostru către prima 
beție ce aveam s-o vizităm, ne-a

’ .ovestit, îp cîteva cuvinte, despre 
țtivitatea tinerilor sportivj ai în-

■ . .deprinderii, despre dragostea cu
pre muncesc în producție, des-

. re interesul pe care-l acordă 
.udiului documentelor celui de 

i II-lea Congres al Partidului.
Pe negîndite am ajuns astfel 

-ii secția de gravaj mecanic în 
1 |ire lucrează tînărul șajiist Con- 

antin Dumitrei. Am aflat că 
îsuflcțit de hotărîrile Congre- 

• ilui, Constantin Dumitrei își 
ipășește zilnic angajamentul cu 
5 la sută. Dar, Constantin Du- 
litrel nu se lasă mai prejos 
ici la masa de șah.
— Să vă spună cum a reușit 
i facă remiză la un simultan cu 
locîltea! ne face atent însoțito
ri nostru.
— Am jucat cu negrele — a 

țcenut el să povestească. Cio- 
Itea a făcut la un moment dat 
mutare mai slabă. Eu am spe- 

iilat calitatea, cîștigînd un turn 
ntra unui nebun. In continua- 

s-a făcut un schimb de piese 
nă cînd am ajuns într-un fi
ii de turnuri. Avantajul calită- 
î rămăsese însă de partea mea. 

Ciocîltea mi-a propus remiză, 
care, bineînțeles, am accep

t-o...
jUrmătorul nostru popas?... In 
cția de polisaj, în care lucrea- 

opticianul Stelian Niculescu, 
iul dintre jucătorii de bază ai 
hipei de volei. Se afla tocmai 

unul din „costurile" mașinii TIBERIU STAMA

de polisaj, lustruind o placa cu 
lentile microscopice. Urmărir.- 
du-1, nu știam ce să prețuim mai 
mult: cunoștințele sale în dome
niul opticii d,e precizie, îndemî- 
narea sau dragostea cu care fi
nisa fiecare piesă?... Am aflat 
că, deși angajamentul său în 
cinstea Congresului era să de
pășească planul de producție zil
nic cu 50 la sută, el obține depă
șiri de 67 la sută I

Discuția noastră a trecut de
sigur și în domeniul sportului.

— Trebuie să vă spun că echipa 
de volei a uzinei, promovată a- 
nul trecut în campionatul orășe
nesc a terminat pe locul 4, îna
intea altor echipe mai rutinate. 
Acum ne pregătim în vederea 
campionatului din acest an.

însoțitorul nostru era pe punc
tul să ne conducă în altă secție. 
I.-am oprit, întrebînd:

— Dar dumneata în ce secție 
lucrozi?

— La prototip, ne-a răspuns 
Și, înainte de a ajunge la a- 
ceastă secție, strungarul Mihai 
Marinescu ne-a împărtășit pri
mele aspecte din activitatea echi
pei de fotbal, în care este titular.

Ara aflat apoi, de la tovarășii 
lui din secție, că utemistul Ma
rinescu realizează depășiri zil
nice de peste 70 la sută.

— Sînt mulți sportivi în uzi
na noastră, care, pe drumul în
făptuirii hotărîrilor Congresului, 
depășesc cifrele de plan, ne spu
nea în drum spre ieșire un tova
răș mai în vîrstă. Și, așa cum 
i-ați văzut aici, în uzină, aple
cați asupra mașinilor, a strungu
rilor, migălind cu multă atenție 
piesă cu piesă, tot așa după 
orele de producție îi puteți ve
dea la club, jucînd șah sau tenis 
de masă, citind o carte sau as- 
cultînd o emisiune radiofonică. 
Băieții noștri iubesc în aceeași 
măsură munca și sportul...

Da! La I.O.R., lucrînd cu sîr- 
guință la locurile lor de produc
ție, sau înlrecîndu-se cu nădejde 
pe terenul de sport, muncitorii 
sportivi sînt un exemplu perma
nent. Ei participă cu toată însu
flețirea la bătălia pentru produse 
mai multe și de mai bună cali
tate, înfăptuind astfel hotărîrile 
celui de al II-lea Congres al 
Partidului.

înainte de a se ovini a ne poeîr- 
nișul muntelui, turistul admiră ori- 
veliștea splendidă care i se des
fășoară în fața ochilor. Astfel de 
priveliști se găsesc pretutindeni în 
țara noastră și ele nu așteaptă 
decît iureșul plin de voioșie al 
turiștilor..

Sub podoaba albă a zăpezii care 
scinteiază in mii de focuri, în bă
taia fazelor de soare, natura apare 
proaspătă, reînnoită. Pantele aco
perite de neaua afinată te cheamă 
parcă să te avînți năvalnic, pe 
schiuri. Crestele care se profilea
ză în zare te îndeamnă să le vezi 
de aproape, să urci drumul greu, 
dar plin de minunate surprize. Ca
banele care te așteaptă pretutin
deni îți vor oferi odihna binemeri
tată.

Tineri și vlrstnicl, 
muncii din întreaga (ară, 
vele sportive v-au pregătit 
din cele mai bune pentru 
terea frumuseților naturii, 
în rîndurile turiștilor participant 
la excursiile de 10 zile și la cele 

circuit!

19ă6, anul Spar
takiadei popoarelor 
din U.R.S.S., anul 
celei mai mari com
petiții de masă din 
istoria 
sovietic, 
de tineri și 
din (ara construc
torilor comunismu
lui se vor întrece 
în 21 de discipline 
sportive, iar cei 
mai buni dintre 
ei se vor întîlni în 
iulie la Moscova, 
în faza finală ,i 
Spartakiadei la 
care vor lua parte 
nu mai puțin de 
10.000 sportivi.

In momentul de 
față întreaga acti
vitate de cultură 
fizică din U.R.S.S. 
se desfășoară sub semnul intenselor pregătiri pen
tru Spartakiadă. Fără îndoială că una din proble
mele cele mai importante care stau în fața orga
nizatorilor este cea a amenajării de baze sporti
ve care să poată cuprinde uriașul număr de partD 
cipanți atît la fazele preliminare, cît șl la cea 
finală a întrecerii. După cum se știe, la Moscova 
se află în curs de construire marele complex spor
tiv de la Lujniki. Dar parcul sportiv de pe colinele 
tui Lenin nu constituie singura construcție în ve
derea Spartakiadei.

Pentru a asigura participanților la marea corni 
petiție cele mai bune condiții de pregătire și de 
concțirs Consiliul Central al Sindicatelor din 
U.R.S.S. a hotărît ca pe lingă fiecare din colec-

sportului
Milioane 

tinere

Dar nu numai 
cunoscute și admirate 
patriei noastre, ci și 

hlamida strălucitoare a 
așterne pretutindeni, 

muit farmec naturii.

ESTE cunoscut faptul că țara 
noastră este una dintre cele 
mai bogate în frumuseți na

turale și cuprinde pe întinsul ei' 
forme de relief dinire cele mai va
riate.

Sînt aici, pe pămîntul patriei 
noastre, priveliști minunate; de la 
piscurile abrupte cu stînci pleșuve 
la dealurile și văile împădurite, la 
cîmpiițe întinse și pînă hăt depar
te la țărmul Mării Negre — totul 
este o chemare în mijlocul naturii.

La această chemare răspund 
sporturile turistice, care în anii pu
terii populare au cunoscut o nease
muită dezvoltare. ~ 
vara pot fi 
frumusețile 
iarna, cînd 
zăpezii se 
dînd și mai

Iarna, la munte, este pentru fie
care om al muncii, pentru tineri ca 
și pentru vîrstnici, un minunat pri
lej de recreare, de voioșie, un mij
loc din cele mai plăcute pentru cu
noașterea frumuseților patriei, 
adevărat izvor de sănătate.

Este însă de la sine înțeles că 
turismul de iarnă are un caracter 
diferit de cel practicat în celelalte 
anotimpuri. Dat fiind că iarna con
dițiile atmosferice sînt mai grele, 
ceea ce implică un echipament mai 
complex, ca și cunoștințe cel puțin 
elementare asupra mersului pe schi, 
asupra orientării pe teren după in
strumente, asupra pericolelor de 
avalanșe, a intemperiilor, într-un 
cuvînt, turismul de iarnă cere 
din partea celor care-l practică o 
mai bună pregătire fizică și teh
nică.

De o deosebită importanță este 
problema conducătorului de excur
sii. El trebuie să fie un turist cu 
experiență, care să cunoască bine 
muntele, drumurile, marcajele, să 
fie capabil să îndrumeze cu price
pere turiștii începători, să-i fereas
că de eventualele accidente ce se 
pot întîmpla iarna în munți. înain
tea începerii unei noi excursii el 
are datoria să strîngă grupul ~ de 
turiști și să le explice în fața hărții 
drumurile pe care vor merge, să le 
arate care ar fi dificultatea traseu
lui propus și să le indice echipa
mentul de care au nevo’-e. Lăudabi
lă este, din acest punct de vedere, 
preocuparea colectivului Metalul 
I.O.R. din București care ori de cite 
ori pregătește o excursie de iarnă 
se îngrijește să asigure, în preala
bil, o bună documentare partici
panților, recurgînd ia experiența 
conducătorilor de excursii. De ase
menea, o metodă care ar trebui a- 
plicată și în alte colective este cea 
pusă în practică de colectivul spor
tiv Progresul Timișoara care, cu o*  
cazia excursiilor, se îngrijește ca 
turiștii — aspiranți G.M.A. să-și 
treacă cu această ocazie și normele 
de schi.

De o deosebită însemnătate este, 
fără îndoială, problema echipamen
tului. Sportivii de la Flamura ro
șie Bere Grivița, Metalul I.C.S.I.M., 
Progresul I..T.B. au procedat cu 
grijă la revizuirea și pregătirea e- 
chipamentului necesar în excursii.

tiveje sale de cul- 
Ujțrlj',fizică să fie a- 
menapităi o bază 
sportivă. Această 
inițiativă au pre
luat-o _numeroase 
ministere și depar
tamente din
U.R.S.S. hotărînd 
de asemenea să a— 
menajeze baze spor
tive simple și corn, 
plexe pe lingă fie
care întreprindere 
și instituție.

Recent, la Mos
cova, stațiunea 
nautică a sindica
telor s-a îmbogății 
cu un excelent ba
zin de iarnă pen
tru canotaj, înzes
trat cu două bacuri 
de 8 persoane. 

Toate instalațiile răspund celor mai moderne ce
rințe ale antrenamentelor vîslașilor. In tot timpul 
iernii numeroși canotori din Moscova se vor putea 
pregăti în acest bazin avînd la dispoziție antrenori 
și tehnicieni de seamă, un cabinet medical, un la
borator etc.

In fotografie schiful de „8“ al școlii sportive a 
sindicatelor se antrenează în noul bazin. Interesant 
de remarcat că apa are o mișcare în circuit. 
Ea este pusă în mișcare de loviturile vîslelor său 
ale ramelor fiind împinsă din bazinul mare, prin 
micul canal de lingă ambarcațiune, din nou în 
bazinul mare. Prin acest sistem se obțin con
diții asemănătoare vîsiitului normal.

care ar cu*  
peisaje din 
filmele tu- 
cu subiect 

folosite din

Colectivele sportive au datoria sâ 
găsească cele mai bune și mai va*  
riate forme pentru a populariza 
frumusețea turismului de iarnă, îtt 
scopul atragerii maselor de oameni 
ai muncii în acest util și plăcut 
sport. Fotomontajele 
prinde, de exemplu, 
regiunea respectivă, 
ristice, conferințele 
turistic — mijloace 
plin de consiliile sindicale regionale 
Ploești șî Craiova, — contribuie cu 
succes la popularizarea turismului 
de iarnă în rîndurile oamenilor 
muncii.

Munții noștri oferă nenumărate 
priveliști dintre cele mai frumoase.- 
In masivul Bucegi, pentru turiștii 
începători se pot organiza ture mai 
puțin pretențioase, cum ar fi; Si
naia — Poiana Piatra Arsă — Cas
cada Urlătoarea .— Bușteni care se 
poate efectua în 5—6 ore. Pentru 
cei bine pregătiți trasee ca Predeal 
— Piatra Mare — Stîna Pietricica 
■— Susai — Cioplea — Predeal de 
pildă, se pot efectua pe schiuri în 
9—10 ore. Oamenii muncii pot 
practica turismul și cu ocazia ex
cursiilor de 10 zile organizate de 
Direcția de Turism și Excursii din 
C.C.S. Astfel, grupuri de turiști de 
Ia I.C.A.R., Proiect București, din 
Constanța, Craiova, Timișoara, etc. 
au avut posibilitatea să-și petreacă 
o parte din concediul ier de odihnă 
în mijlocul munților la cabanele 
Muntele Roșu, Lacul Roșu, Piatra 
Mare, Babele, Peștera, Păpușa, Va
lea Bîrsei, Curmătura, etc. De ase*  
menea, turiștii pot participa la ex
cursii în circuit, care dau posibili*  
tatea cunoașterii diverselor regiuni 
din țară.

Dintre factorii care contribuie la 
succesul activității turistice de iar
nă cabanierul și personalul răspun*  
zător de buna funcționare și utili
zare a cabanelor în timpul iernii 
sînt deosebit de importanți. Ei tre
buie să se preocupe să asigure o 
cît mai bună aprovizionare și o 
justă repartiție a locurilor din ca
bane.

Dar turismul de iarnă nu cuprin*  
de numai deplasări la munte. In a*  
ceasta perioadă pot fi organizate 
excursii în Capitală și în alte ora
șe, pentru vizitarea muzeelor, a mo
numentelor de artă și cultură. P&- 
de altă parte se pot organiza în*  
tîlniri între oamenii muncii de 
sate și cei de la orașe. Credem că» 
de pildă, muncitorii de la uzina de 
tractoare „Ernst Thălman" din 
rașul Stalin ar fi bucuroși să pri
mească vizita unor muncitori și 
tehnicieni din S.M.T.-uri, G.A.S.-urt 
sau țărani colectiviști. S-ar îmbina 
astfel utilul — cunoașterea proce*  
sului de fabricație a tractoarelor — 
cu plăcutul — o excursie la Ora
șul Stalin și cunoașterea frumoase
lor sale împrejurimi.

Creînd condiții cît mai bune pen
tru desfășurarea sezonului turistic 
de iarnă, voin da oamenilor muncii 
din țara noastră posibilitatea să-șt 
continuie activitatea turistică în
cepută în timpul verii și, în același 
timp, să cunoască atîtea și atîfea 
frumuseți de pe cuprinsul scumpei 
noastre patrii.
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la start!Invitație

Renorloi ia „li.b
Tema reportajului ? „Șparla- 

chiada de iarnă a tineretului’'...
Material documentar? ...Vizi

tați colectivul sportiv „Progre- 
sul”-I.T.B. din Capiială...

Spațiu ?... Din belșug I O pa
gină întreagă! (dar... nu uitați, 
trebuie și 5-6 fotografii, titluri 
și subtitluri, ba chiar vreo 2-3 
chenare, materiale mici — mă 
rog, o prezentare grafică la-- 
înălțime)

Indicațiile speciale ? Aștep
tăm un reportaj viu, tineresc, 
deosebit...

...Și, urynînd toate indicați
ile secretarului de redacție, ia- 
tă-ne reîntorși la gazetă cu... 
tolba plină. Treaba e însă de
parte de a fi terminată. Acum 
vine greul !... Un reportaj in
teresant, deosebit 1 Da, dar iată 
că după această introducere 
(spre laconismul căreia ne-a în
demnat deopotrivă dorința de a 
căuta un „început... original” 
și.„ spațiul) condeiul șovăie, 
din nou, pe fila aproape albă. 
Am vizitat colectivul sportiv

: „Progresul”-I.T.B., am discu- 
J lat îndelung despre marea com- 
j petiție sportivă a tineretului, a- 
> vem și fotografii, ne-am glndit 
! chiar și la vreo două „chena- 
' re”, dar...

Cu ce 
I Sau, mai 
j Poate cu manipulantul C. Va-

să mai continuăm ? 
bine zis, cu cine ?

i i silescu, care... [
j i Nu 1 Nu așa I Nu vom scrie 

un reportaj deosebit. Și, rugin- 
' du-i pe corespondenții noștri să 
' ne ierte că astăzi nu vom răs

foi scrisorile primate de la Ba
cău sau Pitești, de la Reșița 
sau de la Timișoara, van încer
ca să scriem un reportaj obiș
nuit despre prietenii „Sparta
chiadei’’ din colectivul ,.Progre
sul”-I.T.B., un colectiv sportiv 
mare, cu multe secții fruntașe 
și mulți activiști harnici...

Cine va cîștîga „Cupa”’ ^ar premiile?
Peste cîteva zile a început și 

întrecerea! Pentru cercul sportiv 
care va reuși să angreneze cel 
mai mare număr de tineri și să 
organizeze în cele mai bune con
diții primele întreceri: o frumoa
să cupă. Pe'ntru cercurile clasate 
pe locurile II și III: cîte o pla
chetă și cîte o diplomă, 

i Colectivul sportiv s-a orientat

Răspuns
la multe întrebări...

din cercurile

Intr-adevăr, erau multe între
bări: „De unde mai procurăm șa- 
huri", „Unde vom organiza con- 
cursurile de tenis de masă", „Sînt 
gata schiurile" ?... Se pare că ac
tiviștii colectivului și membrii co
misiei de organizare a Spartachia
dei de iarnă au putut să răspundă 
{prin fapte) tuturor sportivilor. 
La cercul sportiv Floreasca au fost 
trimise; o masă de tenis, palete, 
mingi; au fost procurate numeroa
se garnituri de șah, a fost ame
najat un frumos club... N-au fost 
uitați nici sportivii 
Bucureștii Noi, Du- 
dești și GETAX 
...Cit despre bazele 
sportive, ele au jost 
pregătite din vre
me. Gimnaștii, șa
hiștii, jucătorii de 
tenis de masă de 
ia depourile Pan
duri, Floreasca, Du- 
idești, Splaiul Uni
rii, Șerban Vodă 
etc. se pot întrece 
pe bazele proprii 
Cit despre schiori, 
ei se vor antrena 
pe terenul de... fot
bal, dar startul îl 
vor lua de pe... 
Toboc. Iar dacă 
vremea le va fi 
irivnică, 
vor face, 
ganizarea 
tcursii la munte.

„Frumoase trofee I Cupa aceasta, de pildă, n-ar sta deloc rău în 
vitrina cercului nostru sportivi"

Zăpada nu e încă potrivită pentru a organiza un concurs de schi. 
Pentru antrenamente însă e tocmai bună. Și tinerii sportivi de la I.T.B. 
au ieșit pentru prima oară în iarna această pe schiuri.

In schimb, la club, întrecerea sportivă este în plină desfășurare, 
la toate mesele de șah. Chibzuință și priceperea 
sportiv își mișcă piesele, îi aduc bucuria victoriei...

cu care fiecare

Un început ca oricare altul...
&

S-aMai întîi a fost o ședință 1 
organizat destul de tîrziu (în vf.tima 
săptămînă a anului trecut), au lip
sit unii activiști sportivi, "au fost 
prezenți doar reprezentanții organi
zațiilor U.T.M. de la depourile Tei, 
„Ilie Pintilie", Splaiul Unirii, Pan
duri și de la Atelierele Centrale, în
să oamenii au pornit la treabă și 
așa. Au găsit chiar și unele metode 
noi: au înființat o comisie tehnică, 
au fost numiți responsabilii colec
tivelor organizate pe fiecare disci
plină prevăzută în regulamentul 
„Spartachiadei"...

Și, chiar de a doua zi, tovarășii 
Gh. Pițigoi, Radu Bădescu, Ana Ban- 

numai către stimularea 
ci și a sportivilor. Pri- 
clasați la fiecare dis- 
se vor oferi premii în 
și echipament sportiv, 

cei care ză- 
fața vitrinei 

cîștîga „Cu-

însă nu 
cercurilor, 
milor trei 
riplină li 
materiale

Și, nu puțini sînt 
bovesc îndelung în 
cu premii. Cine va 

pa“? Dar premiile?...

După o chemare:... PREZENT!
patinatorul fruntaș Gh. Săndtdes- 
o:t, pe Angliei Dumitru antrenor de 
atletism sau pe sportiva Ana Mitroi.

Desigur, sînt numai cîțiva dintre 
antrenorii, instructorii și sportivii 
fruntași care au contribuit cu entu
ziasm la reușita acțiunii de popu
larizare a competiției, de înscriere, 
de organizare a primelor întreceri. 
Despre fiecare dintre aceștia s-ar 
putea/scrie, firește, pagini întregi 
dar... Ne stăruie totuși în minte o 
amintire pe care n-o putem lăsa să 
se piardă. Am întîlnit la colectivul 
sportiv „Progresul“-I.T.B-, o secție 
întreagă care a pus umărul cu nă-. 
dejds la organizarea primei etape 

a Spartachiadei: 
secția de alpinism. 
10 fete și 12 bă
ieți din prima echi
pă a ’ •
oameni 
cu lungile 
suri pe 
munților, 
primii 
prezentat 
cursurile 
de masă 
tachiadei. 
Bogoiu, C. Petres
cu, Gabriela Popa, 
Ana Lupceanu, Ion 
Mihaî și ceilalți 
membri ai secției 
de alpinism au fost 
în același timp, și 
perseverenți mobili
zatori ai tovarăși
lor lor de muncă.-

Multe lucruri s-au făcut în prime
le zile 1 Succesul competiției nu pu
tea fi însă asigurat fără contribuția 
cadrelor tehnice. Și, la chemarea 
colectivului sportiv și a comisiei de 
organizare, cei mai mulți dintre an
trenori și-sportivii fruntași au răs
puns: ...PREZENT 1 Din ziua aceea, 
sportivii din diferitele cercuri ale 
colectivului i-au văzut adesea, în 
mijlocul lor, pe M. Penescu, antre
nor și jucător de handbal, pe Gh. 
Angelesau, jucător de tenis de masă, 
pe antrenorii! de box Ilie Ursu, pe 

*

ciu, T. Tutoveanu, M. Livezeanu și 
ceilalți membri ai comisiilor și-au 
îndreptat pașii spre depourile unde 
muncesc nenu|mărați tineri dornici 
să participe și ei la întrecerile 
„Spartachiadei". Așa au luat ființă 
și comisiile de organizare în toate 
cercurile sportive ale colectivului.

Dar, greutățile n-au întîrziat să 
se ivească! Mulți dintre tineri sînt 
angrenați în activitatea culturală, 
fac parte din ansamblul artistic, din 
echipa de jocuri sau dansuri, din 
fanfară... Unii vor participa la ulti
mele întreceri, mulți însă și-au gă
sit timpul necesar să participe la 
antrenamente și concursuri, fiind 
ch'iar printre primii care s-au înscris 
pe listele de participare. Cu ajutorul 
organizațiilor U.T.M. de la Panduri, 
Atelierele Centrale, Splaiul Unirii, 
Tei, Floreasca și GETAX, zeci de 
alți tineri au fost, de asemenea, mo
bilizați la primele antrenamente.

Numărul celor înscriși continuă 
să fie însă prea mic față de numărul 
membrilor de colectiv'. Trebuia sti
mulată această acțiune 1

colectivului, 
obișnuiți 

popă- 
crestele 

au 
care 

la 
de 

ale
Dar, P.

fost 
s-au 
con- 
tenis 

Spar-

Iată un lucru pe care, nerăbdă
tori, sportivii tl așteptau de multă 
vreme. Deci, au început întrecerile. 
Sala de sport a Atelierelor Cen
trale răsună de făcănitul unijo/m 
al mingilor de tenis de masă. Par- 
ticipanții sînt însă prea mulți, așa 
că unii se resemnează, devenind 
pentru o vreme... spectatori. Nici 
așa nu e rău. Iți cunoști mai bine 
adversarii. La una din mese, ulti
mul set va decide partida dintre 
electricianul C. Petrescu și func
ționarul P. Bogoiu. Iată o nouă 
„pereche": T. Tutoveanu, maistru 
la substația electrică Dorobanți șl 
electricianul I. Filipescu. de la a- 
ceeași unitate. In sală, își așteap
tă încă rîndul manipulantul C. 
Vasilescu, strungarul Ion Feleagă, 
funcționarul Liviu Angelescu...

Cită liniște! S-au terminat jocu
rile de tenis de masă ? Nu! Pri
vim acum alte întreceri. Lăcătușul 
N. Rotaru, încasatorul Ion Mincă, 
lăcătușul V. Moldoveana, încasa
torul Ion Cristes- 
cu, elevul Valentin 
Ionescu își dispută 
întîietatea în con
cursul de gimna
stică. Și la gim
nastică, spectatorii 
(la fel de nume
roși) trebuie să 
păstreze liniștea, 
aceeași liniște care 
ne-a întimpinat și 
la club. Firește, în-., 
trebarea.: „Este
concurs de șah în 
cadrul Spartachia
dei ?“ ar părea ne
potrivită.1* * Ghicești 
acest lucru 
vind marele 
măr de 
panți, 
privirea 
chier"

țiuni sportive 
rîndurile muncitorilor
Î.T.B. un larg e- 
cou. Sînt însă Șl jițță 
iapte care grăiesc Q~ 
de la sine. La A- 
telierele Centrale, 
unitatea din care 
porneau totdeauna 
primele realizări, 
nu s-a făcut încă a- 
proapc nimic. In schimb, în alte 
cercuri sportive cu mai puține 
posibilități ca Tei, Panduri, 
Splaiul Unirii, Floreasca, s-au 
organizat întreceri, au fost mo
bilizați numeroși tineri etc. 
Iată realizări cu care nu se pot 
încă mîndri sportivii de la A- 
telierele Centrale. Pe carnetele 
de notițe sînt destule însem
nări și despre inactivitatea unor 
alte cercuri sportive cum sînt 
cele de la depourile Șerban 
Vodă și Bucureștii Noi, de la 
cercul „Clădiri" etc., unde se 
pare că numărul activiștilor și 
al membrilor diferitelor comi
sii întrece cu mult numărul... 
participanților la primele între
ceri.

sfaturile 
sportivii 

pri- 
nu- 

partici- 
oprindu-ți 
pe „eși- 
ascultînd
pe care 
fruntași

Nu cunoaștem părerea acti
viștilor sportivi ai colectivului 
„Progresui“-I.T.B. Noi însă (de 
ce să n-o spunem deschis) cre
dem că puteau fi făcute mult 
mai multe lucruri pentru orga
nizarea primei etape a „Spar
tachiadei". Aceasta nu numai 
pentru că ne-am obișnuit să a- 
flăm că mai toate marile ac
țiuni sportive găsesc în- ■ - •• . de ia

ițrniți 
ie

rezultate

le dau jucătorilor, bucuria pe ci 
aceștia nu o pot zăgăzui 
de cite ori „calul" sau „ne 
nul" adversarului nu mai 
nici o scăpare. Încasatorii Al 
bre, Sebastian Georgescu, Fel 
Ades, D. Stoiculescu, manipula. 
Al. Popescu, lăcătușul Aurel B 
ceanu, căutau încă... soluția sa 
toare tind am părăsit (și noi 
liniște) clubul. Sala care gâzi 
primele întreceri de trîntă , 
primit însă cu o atmosferă i 
mai... zgomotoasă. Mult prea . 
motoasă față de cei numai 
concurenți. Să sperăm că la 
propiata demonstrație de trîntc 
care o pregătește colectivul s 
tiv, va fi mai multă liniște ș< " 
fi mai mulți... luptători.

Primele întreceri de schi, 
naj ș: săniuș nu le-am putui 
mări. Nu din vina noastră, 
din vina comisiei de organi 
Zăpada era încă proaspătă și 
rul nu poposise pe meleag 
noastre. Invitația la... start, ră 
deschisă I

adversarul va fi învîncă un

Am avut prilejul să ne c 
vingem că activiștii colectivi r 
au știut să folosească spriji 
cadrelor tehnice, al sportiv 
fruntași, al organizațiilor 
masă, dar n-am avut prii 
să cunoaștem și preocu 
pentru atragerea maselor 
sportivi în acțiunea de pri 
tire a 
trivă!
•

Spartachiadei. 
Pe

y

Din 
terenurile de bas 
u și volei ale c< 
«tivului, acolo u 

va fi amen 
f patinoarul, r 
1 intîlnit decît 

antrenorul 
■ Săndulescu și 

îngrijitorul 
nuiui. Tăvălu; 

singuri zăpada. Dar, nici 
din tinerii care întreabă, 
cine Știe cîte ori pe zi: „ 
e gata patinoarul ?“ nu a 
sit vreme să vină măcar un 
să ajute la amenajarea pat 
rului...

Așa-i că încă nu puteț 
mulțumiți? Răspunsul la o 
fel de întrebare poate fi*  ■ 
numai prin fapte, 
destule ." .
tul primei etape, 
din plin pentru organi: 
cît mai multor concursuri, 
tru mobilizarea a numeroși 
neri. Și, nu uitați angajam 
pe care vi I-ați luat: 80 
participanți la între 
„Spartachiadei" !

Sînt
zile pînă la s

Folor

Reportaj des
D. GIRLESTE

B. MA 
"’tagrafii de M. M



In Ioc de cronică teatrală

II Pe marginea comediei muzical© „Echipa noastră” 
de George Mhalache și I. Roman, cu iiiuziea | 

| de George Klein |
- '

Pentru creatorii de artă, scriitori, dramaturgi, 
muzicieni, pictori, se pune astăzi în mod impe
rios sarcina oglindirii în operele lor a probleme
lor legate de reflectarea contemporaneității, a 

'«oului care crește și se dezvoită necontenit. As- 
-pectele vieții noi, care pulsează tot maj puternic, 
se cer a fi cuprinse și dezbătute în lucrările crea
torilor de artă din țara noastră. Un artist auten
tic trebuie să fie un „secretar fidel al epocii sale“, 
să știe să surprindă aspecte dintre cele mai ca
racteristice și, firește, dintre cele mai convingă
toare ale vieții. Or, activitatea sportivă este con
siderată, și pe drept cuvînt, ca o parte integrantă 
a educării tinerii generații, fiind una din impor
tantele sale preocupări. De aceea, credem că spor
tul, a cărnii înflorire în țara noastră este de necon
testat, merită din plin atenția scriitorilor, poeți
lor, a ceior ce știu însemna pe note gînduri și 
simțăminte, a meșterilor întru zugrăvirea vieții 
pe pîr.ză sau a celor ce știu să toarne viață în 
marmoră sau piatră. Același talent, aceeași forță 

; de reprezentare poate sluji tot atît de bine redării 
unei frînturi de viață adevărată, unei povești de 
dragoste, ca și redării iureșului de viață, de pros
pețime, de tinerețe, care clocotește pe stadioanele 
patriei noastre. Oare munca sportivului care se 
regătește cu migaiă să învingă centimetrii și 

secundele, să-și perfecționeze neîncetat măiestria, 
lupta sa care cere eforturi de necrezut, și în primul 
rînd acelea de a smulge îndoiala, care de multe 
ori ii încolțește în minte, că nu poate atinge țe- 

. Iul propus, toate acestea nu pot constitui atîtea 
isvoare, atîtea surse inepuizabile de inspirație ? 
Sau însuflețirea care poartă pe aripi nevăzute înze
cind forțele sportivului!, ducîndu-1 spre laurii victo
riei și oferindu-i bucuria nețărmurită a succesului 
Obținut pentru gloria colectivului său, pentru gloria 
patriei sale, nu poate oare atrage atenția creatorilor 
le artă?

Oare imaginea unui stadion care clocotește de 
snluztasm, care freamătă de emoție, care în unele 
nomente adună la un loc tăcerea aproape solemnă 
. 100.000 de oameni, o tăcere ce va fi apoi spartă 
n țăndări de explozia de bucurie a tribunelor și a 
eluzelor, nu poate să-l miște tocmai pe făuritorii

urs cu antrenorii
.olurilor olimpic©
j curmd, s-a încheiat în Capi- 

un curs organizat de C.C.F.S. 
ru antrenorii loturilor care vor 
cipa la Olimpiada de vară. In 
i acestor antrenori, au mai 
cipat o serie de antrenori in- 
i, antrenori de stat și proîe- 
de la Institutul de Cultură

A. In cadrul acestui curs au 
ținute următoarele lecții: „/ti
are generală asupra organî- 
și pregătirii loturilor în ve- 

;i Olimpiadei de vară", de 
el Vlajcu, vicepreședinte al 
'.S. / C.M.; „Principii funda
ție ale antrenamentului spor- 

de Em. Ghibu, candidat în 
e pedagogice ; „Pregătirea fi- 

~ L de dr. Miron Georgescu;
■ . ma sportivă", de prof. Ion Și- 

n; „Aspecte psihologice aie 
namentului sportiv", de lector
i Epuran ; „Lecția de antre- 
nt sportiv", de Em. Ghibu, 
dat în științe pedagogice, 
ajul și automasajul in sport", 

Adrian Ionescu ; „Problema 
/Urii", de dr. Miron Georges- 

„Planificarea activității", de 
I. Șiclovan și prof. I. Istrate. 
care lecție a fost urmată de 
roase întrebări și discuții, 
iau avut un important rol în 
'.area și completarea tuturor 
emelor discutate. Trebuie sub- 

interesul manifestat în ca-
discuțiilor, care au fost foarte 
roase și valoroase, bazate pe 
plificări și aprofundări ale 
emelor expuse. Concluziile 
lui, ținute de candidatul în 
p pedagogice Emil Ghibu au 
izat problemele discutate și 
dicat aplicarea practică a ce 
rpuse și dezbătute. Conside- 
insă că lecțiile predate, pro- 
!e ridicate și linia metodică 
ală trebuie împărtășite tutu- 
rtrenorilor din colective și, în 

TI, celor din provincie.

de artă, tocmai pe acei a căror sensibilitate și forță 
de receptivitate vibrează mai intens?

Scriem aceste rîndurî, după ce Ia Orașul Stalin 
am urmărit în mijlocul unei însuflețiri care nu s-a 
stins nici după căderea cortinei, comedia muzicală 
„Echipa noastră" de George Mihalache și N. Ro
man cu muzica de George Klein. Desigur eă, în 
sala teatrului Maxim Gorki au fost mulți sportivi, 
dar fără îndoială că au fost și mulți dintre acei 
care nu urmăresc îndeaproape manifestațiile spor
tive. Și unij și alții au primit cu căldură acest 
spectacol optimist și antrenant prin voioșia lui, 
răsplătind cu sincere aplauze eforturile unui mă
nunchi de tineri actori pentru a da o cît mai bună 
interpretare textul.-»; și muzicii

După comedia muzicală „Și Ilie face sport", 
iată o nouă piesă inspirată din viața sportivă, piesă 
care din punct de vedere al tematicii marchează 
un pas înainte, ceea ce constituie un merit al 
autorilor. Și dacă tânărul teatru din Orașul 
Stalin cu forțe actoricești nu îndeajuns de experi
mentate a avut totuși ințiativa de a-și asuma 
răspunderea reprezentării acestei piese cu subiect 
sportiv (inițiativă recompensată de succesul ob
ținut), cu atît mai mult s-ar impune ca piesa să 
fie jucată și la București, unde i s>-ar putea asi
gura, firește, condiții superioare de montare și de 
interpretare.

Desigur, și comedia muzicală „Echipa noastră" 
ca și cealaltă lucrare inspirată din viața sportivă 
„Și llie face sport", are unele stîngăcii de con
strucție și scăderi în conducerea și conținutul dia
logurilor. Dar scriind aceste piese, autorii lor au 
arătat că activitatea sportivă poate constitui o 
tematică interesantă, nouă, vie, plină de colorit 
și de prospețime tinerească. Sînt începuturi care 
se cer a fi continuate și lărgite în toate dome
niile de creație și e nevoie mai ales de forța crea
toare a poeților, dramaturgilor, scriitorilor și mu
zicienilor noștri de frunte. Ii așteptăm pe stadioa
ne cu convingerea că entuziasmul tineresc al 
sportivilor îi va îndemna să-1 reflecte în creația 
lor.

A. I. DANCU

Scenă din ultimul act al piesei. eempa e gata să înceapă 
repriza a Il-a".

,cu temperamente diferite, sînt uniți 
printr-o trăsătură comună: ei luptă 
împotriva exploatării capitaliste, 
pentru fericirea și înălțarea omului 
simplu.

h In Editura Tineretului a apă- 
rut zilele acestea manualul „Călă
rie" de Gh. Nicolescu. In curînd. 
de sub tiparul aceleiași edituri, va 
apare interesanta lucrare „Călește-ți 
organismul" de autorul sovietic 
Sarkizov-Serazini.

a Incepînd de sîmbăta viitoare, 
pe ecranul cinematografului „Tira-

Prîtaul concurs
Acum o săptă- 

mînă s-a desfășu
rat la Poiana 
Stalin prima com
petiție oficială de 
schi din anul a- 
cesta, organizată 
de C.C.A. și dotată 
cu „Cupa Poiana'1. 
Scopul pe care și
l-a  propus acest 
prim concurs — 
verificarea stadiu
lui actual de pre
gătire al schiorilor 
noștri — a fost 
atins deoarece din 
acest moment fie
care schior și an
trenor va ști mai 
bine asupra căror 
elemente trebuie 
să insiste în an
trenamente pentru 
o comportare cît 
mai bună în acti
vitatea viitoare.

Cercetînd clasamentele celor 
două probe — fond și slalom spe
cial — rezervate senioarelor, se
niorilor, juniorilor și junioarelor, 
putem afirma fără să greșim, că 
timpuriile înregistrate de câțiva 
participanți în unele probe sînt 
mulțumitoare pentru început de 
sezon. Din păcate, numărul aces
tora este foarte mic, iar diferența 
de pregătire dintre ei și restul 
concurenților este deosebit de 
mare. Cele cîteva rezultate bune 
au fost posibile datorită pregăti
rii conștiincioase pe care au efec
tuat-o o parte dintre concurenți 
în perioada precompetițională. Nu 
vrem să spunem că antrenamen
tele făcute pe zăpadă nu s-ar îi 
desfășurat cu aceeași seriozitate. 
Dar știm cu toții că pînă nu de 
mult, la Poiana Stalin — locul de 
desfășurare a acestui concurs 
(de altfel stațiune ide iarnă în care 
se pregătesc majoritatea loturilor 
de schi ale asociațiilor) — nu a 
fost suficientă zăpadă. In conse
cință și antrenamentele au fost 
foarte sumare. Imbunătățindu-și 
continuu procesul de instruire și 
antrenament schiorii noștri vor 
putea realiza la sfârșitul acestui 
sezon rezultate superioare, cores
punzătoare valorii celor mai buni 
dintre ei.

Sub aspectul pregătirii tehnice 
a majorității participanților, con
cursul a lăsat însă foarte mult 
de dorit. Mulți dintre concurenți 
s-au prezentat la startul diferite
lor probe avînd mari deficiențe 
de ordin tehnic (alunecarea pe 
zăpadă, mutarea centrului de 
greutate de pe un picior pe altul, 
împingerea în bețe ia probele de 
fond, ocolirile porților în probe
le de slalom special, etc.), care, 
natural, constituie obstacole în 
obținerea unor rezultate bune. 
Aceste lipsuri sînt scuzate în 
mare măsură tocmai prin motivul 
arătat în rândurile de mai sus și 
anume: lipsa zăpezii.

Și acum, cîteva cuvinte despre 
câștigătorii probelor individuale 
și pe echipe de asociații. In pro
bele de fond, în afară de cea re
zervată seniorilor, care a fost 
câștigată de diniamoviști, schiorii 
asociației Voința și-au impus su
perioritatea datorită omogenității 
lotului lor. Ei au și cîștigat de 
altfel prima competiție din acest 
an: „Cupa Poiana". Menționăm 
că cinci din cele opt probe ale 
concursului au revenit reprezen
tanților asociației Voința. In pro
ba rezervată senioarelor, Lucia 
Tabără — care și-a îmbunătățit 
mult tehnica față de sezonul tre 
cut — a cîștigat cursa cu un 
■avans de 26 secunde față de a 
doua clasată Eva Covaci, campi
oana R.P.R. pe anul 1954 Ia a- 
ceastă probă. Este de remarcat 
faptul că această concurentă nu 
a participat la nici un concurs

puri noi" din Capitală va rula do
cumentarul „Campionatul interna
țional de moto-cros de la Orașul 
Stalin" (regizor : Nelu Blidaru, o- 
perator șef: Ernest Bradu).

b In afară de obișnuitele rubrici 
din „Gazeta radio" și emisiunea 
duminicală „Sport", ascultătorii 
posturilor noastre de radio pot ur
mări zilnic o nouă emisiune spor
tivă, de 10 minute, la ora 22,15 pe 
programul II. In această emisiune 
sînt transmise ultimele știri sporti
ve din țară și străinătate, interviuri 
cu diferite personalități din lumea 
sportului, cronici și radio-reportaje 
pe teme sportive. Buletinul sportiv 
se difuzează, de asemenea, zilnic, 
în cadrul radio jurnalului de la 
orele 23, programul I.

de schi, primele constatări...

Mihai Liră (C.C.A.) cîștigătorul probei de sld* 
lom special din cadrul primei competiții oficiate 
de schi din anul acesta „Cupa Poiana".

din anul trecut. Privit prin a- 
ceasta prismă, rezultatul obț-'nut 
de ea apare foarte bun. O comt 
portare bună au avut-o și surcK 
rile Grete și Roza Bonfert, am
bele de la Voința, care au cîștfcț 
gat în ordine, primele două 
locuri, în proba de 3 km. fond 
junioare. Proba de 10 km. fond 
seniori a fost așteptată cu un 
deosebit interes. La capătul unei1 
lupte dârze Gheorghe Olteana 
(Dinamo) a reușit să termine pe 
primul loc, întreeîndu-și colegul 
de echipă, Mircea Ducaru, cu 18 
secunde. Cu toate acestea, tim
purile înregistrate de ei sînt des-, 
tul de slabe. O explicație ar pu- 
tea constitui-o faptul că traseul a 
măsurat cîteva sute de metri mai 
mult.

In ziua a doua a concursului 
s-au disputat pe pîrtia din Can-i 
țer probele de slalom special.- 
Proba rezervată seniorilor a dat 
loc la o luptă echilibrată, în cărei 
Mihal Bîră (C.C.A.) a reușit să 
se claseze pe primul loc, însă 
numai după disputarea manșei a 
Il-a. In prima manșă timpul rea
lizat de el era egal cu al dinamo- 
vistului Ion Bîrsan. De menționat 
că ambii schiori au reușit aceas
tă performanță datorită pregătirii 
temeinice pe care și-au făcut-o 
înaintea concursului. Nicolâe Io*  
viei (FI. roșie) a confirmat în 
proba de slalom special juniori 
— pe care a cîștigat-o de altfel 
cu destulă ușurință — buna pre
gătire de care a dat dovadă și 
în sezonul trecut. O probă care 
ne-a deziluzionat din toate punc
tele de vedere (tehnic, participare 
etc.), a fost cea rezervată juni
oarelor. Intr-adevăr, în afară de 
primele trei clasate, Mihaela 
Ghioarcă (Voința), Orirud Schu
ler! (FI. roșie) și Gabriela 
Gheoarcă (Voința), majoritatea 
concurentelor n-au făcut altceva 
în timnul cursei decît să „mătu
re" pîrli'a !

| E La 12 ianuarie s-au împlimt 
’ 80 de ani de la nașterea marelui
! scriitor american Jack London. O- 

pera acestui scriitor este citită și 
prețuită în întreaga lume, deoarece 

j ea demască, cu tărie, marasmul so- 
| cietății burgheze, întemeiată pe ex- 
Iploatare. Jack London, scriitor rea

list, a zugrăvit într-unele din lu
crările sale aspecte impresionant de 
sugestive din viața boxului profe
sionist, pe care l-a cunoscut în
deaproape. Trei dintre nuvelele sale 
sportive — „Ultimul meci", „Mexi- 

icanul" și „Pentru o bucată de 
carne" — au fost înmănunchiate 

. într-un volum editat nu de mult.
* In aceste nuvele, eroii săi, Pat
| Glendpn, Felipo Rivera și Tom
). King oameni cu năzuințe diferite,

In concluzie, ar fi de dorit ca 
în munca viitoare a antrenorilor 
cu schiorii să existe o preocupare 
cît mai accentuată pentru elimi
narea acestor lipsuri, pentru că 
numai așa concurenți! se vor pu
tea prezenta la startul celorlalte 
întreceri cu un nivel de pregătire 
mulțumitor.

;■?' OPRESCU

Astăzi priraeie probe din cadrul 
„Cupei Âvintu!” !a schi

Astăzi dimineață se vor desfășura 
pe pîrtiile din Poiana Stalin primele 
probe din cadrul „Cupei AvîntuT1 la 
schi, competiție organizată de aso
ciația Avîntul. Acest concurs con- 
stituie un bun prilej de verificare a
posibilităților schiorilor din dife
rite asociații, deoarece peste cîteva 
zile (20—24 ianuarie) va începe pri
ma etapă din cadru! campionatului 
R.P.R. pe echipe. Astfal stînd lu
crurile, este bine ca antrenorii echi
pelor pe asociații să încerce cele 
mai bune „formule" în vederea u- 
tilizării lor în viitoarea întrecere cu 
caracter republican. Programul ce
lor două zile de întreceri din cadrul 
,Gupei Avîntul" cuprinde probe de 
fond (10 km. seniori, 5 km. senioa
re, 5 km. juniori și 3 km. junioare^ 
slalom uriaș, slalom special și să
rituri de la trambulină.
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Sezonul atletic
al anului 1955 (XIII)
REZULTATELE CURSELOR 

FEMININE DE 400, 500 și 800 m.
400 metri

■ it I
54,9 A. Sicoe (S) Buc. 1.10
59.1 G. Mogoș (M) Cluj 9.9.
59.3 A. Lipoczi (FI. r) Cluj 9.9.
59.4 E. Treybal (P) Buc. 26.6.
59.5 I. Luță (L) Buc. 29 5.
59.8 Fl. Petrescu (CCA) Cluj 9.9. 
•59,3 A. Rădulescu (D) Cluj 9.9.
60,0 F. Dumitru (L) Cluj 9.9.
60.2 M. Lorinczi (V) Tg. Mureș 4.6.
60,4 I. Zegreanu (P) Timiș. 23.10.

I
60.8 Cuțui (S) Cluj 27.7.; 61,6

V. Tălmăceanu (FI. r.) Iași 15.5; 
62,0 M. lonescu (M) Ciuj 27.7.; 62,2 
A. Popa (S) Timiș. 22.4.; 62,7 A. Van- 
ciu (S) Timiș.; 63,0 N. Pașciuc (S) 
Cluj 29.4.; 63,1 M. Balaș (Fi. r.) Buc. 
13.11.; 63,7 E. Kocsis (P) 'Constanța
27.8; 64,2 M. Miclea (S) Buc 20.11; 
64,6 M. Bocșan (P) Buc. 29.5.; 65.1
M*.  Hanganu (M) Reșița 20.10.; 65,2

SPORTUL POPULAR 
rag. 4-a Nr. 2755

E. Karolyi (P) Buc 2.5.; 65,2 B. Pe
ter (D) Buc. 65,4 V Seitan (D) Plo
ești 22.5.; 65,5 A. Popa (V) Plcești
22.5. ; 65,5 E Popescu (F) Ploești
22.5.

Pe lista celor mai bune rezultate, 
pînă la 59,1 sec. au fost înregistrate 
zece performanțe, dintre care pri
mele ncuă au fost obținute de maes- 
tra sportului Alexandra Sicoe, care 
cu 54,9 sec. a stabilit a cincea per
formanța mondială din toate timpu
rile:

54,9 (3) A. Sicoe Buc. 1.10.
56,0 (3) A. Sicoe Varșovia 6.8.
57.2 (1) A. Sicoe Varșovia 18.6.
57.5 (1) A. Sicoe Cluj 29.4.
57.6 (3) A. Sicoe Varșovia 5.8.
57,8 (1) A. Sicoe Cluj 6.6
58.2 (1) A. Sicoe Buc. 7.5
58,2 (1) A. Sicoe Cluj 9.9.
58.7 (1) A. Sicoe Or. Stalin 29.5.
59,1 (2) G. Mogoș Cluj 9.9.

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

1953
1954
1955

58.9 61,6 62,4
58,3 61,8 62,5
54.9 59,5 60,4

65.8
66.8
65,5 67,6

Media 5 Media 10
4 1953 60,04

1954 59,94
3955 58,44

61,21
61,08
59,25

1:18,1 A.Sicoe (S) Cluj 29.4.
1:18,2 M. Cuțui (S) Krakovia 3.9.
1:20,2 N. Pasciuc (S) Cluj 29.4. 
1:20,5 M. lonescu (M) cluj 21.8 
*:20,5 A. Popa (S) Krakovia 3.9.'
1:21,3 V. Tălmăceanu (FI. r.) Iași 2 5. 
1:21,8 M. Lorinczi (V) Tg. Mureș 5.6 
1:22,4 A. Vanciu (S) Cluj 21 8.
1:22,7 M. Miclea (S) Oradea’ 13.2.

1953 1954 1955

Sub 57,5 __ _ 1
57.6—50,9 3 2 6
60,0—61,9 3 3 5
62,0—65,0 17 11 8

500 metri

1:16,3 G. Mogoș (M) Or. Stalin 27.8,

800 metri

2:13,6 E. Treybal (P) Cluj 17.7. 
2:15,1 N. Pasciuc (S) Cluj 17.7.
2:16,0 V. Tălmăceanu (FI r.) Buc. 3.7. 
2:16,1 M. Miclea (S) Cluj 17.7.
2:16,9 G. Mogoș (M) Cluj li.9. 
2:18,4 M. Cuțui (S) Buc. 3.7.
2:19,0 E Buda (C) Buc. 28.5.
2.T91Î Â. Popa (S) Sofia 10,7. 
2:20,5 A. Sicoe (S) Cluj 4.4.
2:22,6 M. L6 rine zi (V) Buc. 3.7,

2:22,6 I. Zegreanu (P) Timiș. 22.10; 
2:22,9 A. Lipoczi (FI. r) Buc. 3.7; 
2:23,1 M. Metz (V) Buc. 3.7; 2:25,8 M. 
lonescu (M) Cluj 20.9; 2:26,0 L Po
pescu Bîrlad 3.7.: 2:26,4 M. Bocșan 
(P) Constanța 28.8.; 2:27,0 M Piștea 
(V) Cluj 15.5.: 2:27,4 E. Matei ’ (S) 
Timiș. 3.7.; 2:27.6 L. Bardaș Buc. 
19.11.; 2:28.0 G Popescu £D) Foc
șani; 2:29,1 R. Stef (D) Timiș. 3.7.; 
2:30,0 M. Balaș (FI. r.) Cluj 5.6.; 2:31,0 
O. Drosu Bîrlad; 2:31,0 A. Bogza 
Cluj 30.7.; 2:31,4 N. Spătaru (D) Buc. 
7 5.; 2:31,4 A. Blaga (Fi. r.) Buc.; 
2:32,0 E. Szabo (FI. r.) Cluj 19.6.; 
2:32,0 G. Liehn (S) Timiș. 3.7.; 2:32,0 
G Moraru Focșani 23.7; 2:32,0 E. Pîr- 
țog (M) C. Turzii 30.7; 2:32,0 T. Co- 
man (P).

Pe lista celor mai bune rezultate 
ale anului 1955 pînă la 2:16,9 au fost 
înregistrate zece performanțe:

2:13,6 (1) F. Treybal Cluj 17.7.
2:14,2 (1) E. Treybal Buc. 3.7.
2:15,1 (2) N Pasciuc Cluj 17.7.
2:15,5 (1) E. Treybal Cluj 11.9.
2:15,8 (7) E. Treybal Buc. 3.10.
2:16,0 (2)V. Tălmăceanu Buc. 3.'
2:16,1 (3) M. M’iclea Cluj 17.7.

> * 2:16,4 (8) N. Pasciuc Buc. 3.10.
2:16,6 (3) M. Miclea Buc. 3.7.
2:16,9 (2) G. Mogoș <Cluj 11.9.

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

1953 2:13,4 2:21,6 2:24,2 2:33,3 —
1SI54 2:15,9 2:20,1 2:215,5 2:32,9 —

1955 2:13,6 2:16,9 2:22,6 2:31,4 2:36,1

Media 5 Media 10

1953 2:17,56 2:20,57
1<54 2:18,08 2:21,54
1955 2:15,54 2:17,77

1953 1954 1955

«ub 2:15,0 1 — 1
2:15K1—2:19,9 3 4 7

1 2:20,0—2:25,0 7 5 5
1 2:25,1—2:29,9 5 8 8

Turneul final
' *4 de

C. G. A. pe
' li ‘ D

i ii
ORAȘUL STALIN (prin telefon 

de la subredacțlașnoastră). — Joi 
seara, în fața a peste 2.000 de 
spectatori, au continuat jocurile 
turului turneului tfinal al campio
natului republican de hochei pe 
gheață. Intîlnirile au fost viu dis
putate, prilejuind un spectacol de 
valoare ridicată. Iată rezultatele 
înregistrate și cîteva comentarii 
asupra jocurilor :

C.C.A.  — Metalul Orașul Stalin 
8-1 (5-0, 2-0, 1-1L Echipele au pre- 
zentat formațiile obișnuite. La 
C.C.A. a reintrat Czaka, iar de la 
Metalul a lipsit Radu Tănase. 
După un început bun, Metalul slă
bește alura și primește cinci go
luri, marcate de Czaka, Zografi, 
Dlugoș, Peter, lonescu. In repriza 
a doua jocul este mai echilibrat, 
totuși militarii domină și înscriu 
prin Ganga și lonescu. In ultima 
repriză localnicii fac un joc ofen
siv, întreprind numeroase atacuri 
și partida are un aspect de per
fectă egalitate. Mai înscriu: Ra- 
duc (C.C.A.) și Racovită (Me
talul). Au condus W. Welther și 
Marcel Hușanu.

Avîntul Miercurea Ciuc — Ști
ința Cluj 3-0 (2-0, 1-0, 0-0). Me
ciul a fost așteptat cu mult interes 
și a corespuns deplin, atît prin va
loarea tehnică, cît — mai ales — 
prin dîrzenia disputei pentru vic
torie.

In prima repriză. Avîntul domi
nă, ajutat și de faptul că studenții 
fac joc de apărare. Szabo și Tacaci 

tînscriu pentru-echipa din Miercurea 
Ciuc. In următoarele două reprize, 
studenții părăsesc defensiva și pe
riclitează poarta adversă, dînd o- 
cazia lui Sprencz să se remarce. 
Cu toate acestea, cei care înscriu 
sînt tot jucătorii de la Avîntul 
(prin Csaszar). De la învingă
tori s-au remarcat Sprencz, Fe
renczi și Szabo. Studenți’ au 
avut în Naghi pe cel mai bun 
jucător. S-a mai remarcat și Dr. 
Deneș. Echipa Avîntul a arătat 
unele lipsuri în apărare. Partida 
a fost condusă de arbitrii I Lupu 
și M. Hușanu.

In formațiile celor două echipe 
o singură schimbare: poarta 
Științei a fost apărată de Stafie.

N. Dumitrescu 
corespondent

După 6 meciuri la Miercurea Ciuc
Jocurile de hochei pe gheață dis

putate la Miercurea Ciuc pentru 
desemnarea a două dintre cele pa
tru echipe care se întrec actual
mente în turneul final, au ridicat o 
serie de probleme dintre care unele 
de strictă actualitate. în ce pri
vește dezvoltarea acestui sport.

• Fostul jucător și actualul ar
bitru Florian Marinescu remarca, 
discutînd despre jocurile la care 
asistase, că în cele șase meciuri 
jucate la Miercurea Ciuc nu a pu
tut vedea decît foarte puține faze 
de hochei... adevărat ! Unii dintre 
cititori își vor spune poate că Flo
rian Marinescu este un „judecă
tor" prea aspru sau prea preten
țios. Adevărul însă este că acest 
vechi internațional nu greșea de
loc. afirmînd că în momentul de 
față, sub aspect tactic, majoritatea 
echipelor noastre de hochei au ră
mas mult în urmă.

Ce poate fi mai concludent în 
această privință decît faptul că 
Avîntul Miercurea Ciuc, o echipa 
cu mari posibilități, în care joacă 
mulți din componenții echipei na > 
ționale a fost ținută „la... respect" 
de modesta formație Flamura ro: 
șie Sighișoara ? Timp de două re
prize jucătorii de la Miercurea 
Ciuc s-au năpustit — termenul nu 
este deloc exagerat — asupra por
ții echipei sighișorene, înghesuin- 
du-se toți în fața acestei porți, je- 
nîndu-se unii pe alții, pasînd a- 
tunci cînd trebuiau să tragă și in
vers, într-un cuvînt, usurînd la 
maximum sarcina apărării adverse.

Am ales acest, exemplu pentru a 
dovedi că dacă o echipă fruntașe 
se prezintă astfel din punct de ve
dere tactic, ne nutem forma ușor 
o imagine despre preocupările tac
tice ale celorlalte formații, care în 
general se rezumă doar la arunca
rea pucului în treimea adversă și 
la urmărirea lui. Uneori se nrai 
fac o pasă sau două maximum și... 
atît 1 Aceste lucruri trebuie să dea 
de gîndit antrenorilor, care chiar 
în -lipsa gheții pot face antrena*

al campionatului republican 
hochei pe gheață
primul loc in clasamentul turului

ORAȘUL STALIN (prin telefon
de la trimisul nostru). Un număr 
record de spectatori — peste 6.Q00 
— au asistat la cea mai impor
tantă intîlnire din cadrul turului^ 
turneului final al campionatului de 
hochei pe gheață al R.P.R.: 
QC.A. — Avîntul Miercurea Ciuc. 
După o partidă spectaculoasă și 
£jdrem de disputată victoria a re
venit pe merit formației bucurește- 
ne, care a cîștigat cu scorul de 4-1 
(2-0; 2-0; 0-1).

Militarii bucureșteni au meritat 
victoria în special pentru jocul mai 
bun din prima repriză și datorită 
faptului că au fost superiori" atît 
în orientarea tactică (joc în adîn- 
cime, plasament corect și. acțiuni 
în viteză), cît și în pregătire fizi
că și... calm. In momentele decisi
ve jucătorii de la C.C.A. au acțio
nat calm și sigur, păstrînd în ma
joritatea timpului inițiativa și ame- 
nințînd în permanență poarta ad
versă.

Echipa din Miercurea Ciuc a 
prestat un joc confuz și cu toate că 
a luptai cu foarte multă îndfcjire, 
reușind chiar să echilibreze jocul 
în reprizele a doua și a treia, n-a 
periclitat serios poarta apărată de 
Dron. In ultima repriză, cînd au 
avut o accentuată revenire, jucăto
rii de la Avîntul Miercurea Ciuc, 
n-au putut da un randament supe
rior datorită nervozității și a pripe
lii în fazele de gol.

Vom menționa faptul că din cauza 
nervozității, unii dintre jucătorii de 
la Avîtitul Miercurea Ciuc au avut 
atitudini nesportive fapt pentru care 
au fost eliminați Ferenczi pe 5 min. 
și Spierer pe 2 min. Deci, aproape 

7 minute din repriza a IlI-a echi
pa din Miercurea Ciuc a jucat cu 
un om mai puțin.

La fluierul arbitrilor I. Lupu și 
L. Sîngeorzan echipele au intrat pe 
teren în următoarele formații: 
C.C.A.: Dron — Csaka. Măzgărea- 
nu, Zografi, Flamaropol, Pater — 
Răduc. Incze III. Lorlnez, Dlugoș, 
Ganga. AVÎNTUL MIERCUREA 
CIUC: Sprencz I — Nașca, Fenke I, 

Fază din meciul Avîntul Miercurea Ciuc—FI. roșie Sighișoara. 
In lupta pentru puc sînt angrenați doi jucători care s-au evidențiat 
in acest meci: Ferenczi (Avîntul) cel care conduce pucul și Buiuc 
(FI. roșie) cel care încearcă să intre în posesia lui.

mente de tactică în săli (jucătorii 
fiind echipați complet, insă fără 
patine), așa cum face — dc exem
plu —• Avîntul Sebeș.

® Pentru că tot am amintit mai 
sus despre... lipsa gheții, • proble
mă care face multe „zile negre" 
antrenorilor și jucătorilor de Do
cilei, este cazul să precizăm că la 
Miercurea Ciuc o echipă a fost de
zavantajată — în ceea ce privește 
patinajul — față de celelalte: Fla
mura roșie Sighișoara, care — 
după o perioadă de antrenament 
timpuriu la Bîlea —a avut o în
trerupere în contactul cu gheața de 
aproape două săptămîni. In gene
ral, sighișorenii începeau jocurile 
greu, pentru ca apoi spre sfîrsit 
să-și revină. Din păcate, revenirile 
lor erau în cea mai mare parte... 
Urzii. In orice caz, rămîne ca în 

Ferenczi, Szabo, Csaszar — Spie
rer. Torok I, Covaci, Fodor, Takacs I. 

întrecerea a început într-un ritm 
foarte îndîrjit și treptat C.C.A. își 
impune jocul atacînd organizat, per
severent, cu lansări în viteză pe a- 
ripi. In min. 6 la o asemenea Un
safe Zografi trimite pucul die pe 
margine în fața porții și Flamaro
pol înscrie din apropiere: 1—0 pen
tru C.C.A. După acest gol au urmat 
o serie de faze emoționante 4 a am
bele porți. Gu patru minute înainte 
de terminarea reprizei (min. 16) a- 
celași Flamaropol ri'dică scorul Ia
2— 0 înscriind tot din Apropierea 
porții. Imediat după aceea am asis
tat la cea mai mare ratare din meci: 
Szabo scapă singur, îl driblează pe 
Dron și... trage pe lîngă poarta 
goală I

După pauză, C.C.A. continuă să 
domine desfășurîr.d un joc clar pe 
aripi. Avîntul răspunde prlntr-un 
joc tenace, perseverent dar dezordo
nat, atacul abuzlnd de prea multe 
pase laterale.

C.C.A. urcă scorul în mod neaș
teptat prin Răduc care a șutat de la 
distanță în min. 33: 3—0, pentru ca 
numai după trei minute Flamaropol 
să înscrie din nou: 4—0 pentru
C.C.A.

In repriza a treia Avîntul atacă 
dezlănțuit și încearcă poarta prin 
șuturi de la distanță (se rarc că Pe 
acest lucru au mizat mult) însă fără 
succes. Abia în min. 44 un asemenea 
șut își atinge ținta, astfel că Fodor 
reduce din handicap: 4—1. Lupta 
continuă să fie încordată, dar sco
rul ntt mai poate fi modificat.

In deschidere la acest joc s-a dis
putat partida dintre Știința Cluj și 
Metalul Orașul Stalin. Victoria a 
revenit pe merit studenților clujeni 
care au cîștigat cu 9—3 (2-1 ; 4-1 ;
3- 1) prin punctele marcate de Ad. 
Covaci (3), Caro! Covaci (3), Nagy 
(2) și Radu Tănase în propria poar
tă, și respectiv Martonffi (2) și Ma- 
nolescu. Meciul a fost arbitrat de 
Fl. Marinescu și M. Hușan.

După desfășurarea jocurilor din 
tur în clasament conduce echipa 
C.C.A. cu 6 puncte. Returul tur
neului final începe duminică scap

RADU URZICEANU

turneul pentru ocuparea locurilor 
5—8 echipa să arate că a folosit 
perioada „de gheață" de la Mier
curea Ciuc.

a O altă problemă, de data a- 
ceasta mai acută : elementele ti
nere. Am urmărit atent toate for
mațiile și la acest capitol nu pu
tem să semnalăm mai nimic. O 
mențiune doar pentru echipa Ști
ința Cluj, în care o serie de ele
mente tinere au devenit jucători de 
bază ai formației, prin plecarea 
unor titulari. Este vorba despre ti
nerii: Carol Covaci, Kurt Krasser, 
Torok II Ștefan și alții. La cele
lalte echipe, ce se așteaptă ? Tot 
ieșirea la „pensie" a unor jucători 
mai vîrstnici? Din păcate, se pare 
că da 1

A. CALIN

Vie activitate 
la handbal redus
• Se pare că după un „start" 

puțin promițător, echipele partici
pante la Cupa de iarnă, în special 
cele care își disputa întîietafea ir 
serfa' de^ ’la București, și-au găsit 
„cadența", furnizînd meciuri dir 
ce în ce mai spectaculoase, care se 
încheie uneori cu rezultate sur
prinzătoare.

Privite sub acest aspect, parti
dele programate mîine în sala Fio 
reasca se anunță echilibrate, deci 
spectacole sportive deosebit de in 
teresante. In primul rînd, un marc 
interes va stîrni întîlnirea dintre 
formațiile C.C.A. și Dinamo 6, îr 
care s-ar putea ca militarii să -' 
întrebuințeze serios pentru a di 
pune de dinamoviști care după tir 
început slab, cu fluctuații mari îr 
alcătuirea formației, se prezintă îi 
momentul de față mult mai bine

Dintre celelalte , jocuri se detaf 
șează partida Știința I.C.F. — Lo' 
comotiva Gara de Nord, nu aii 
datorită faptului că studenții nț 
s-au regăsit la ultimul joc, cît ma 
ales din cauză că ceferiștii sîri 
întotdeauna capabili de surprize.

® înaintea jocurilor de mîine clcț 
samentul este următorul:

1. C.C.A. 5 5 0 0 138: 69
2. Știința I.C.F. 5 3 2 0 102: 69

3 . Metalul 23 August 5 3 11 89: 85
4. Dinamo 6 5 3 0 2 87: 87
5. Flacăra Ploești 5 12 2> 75:77
6. Locomotiva

Gara de Nord 5 2 0 3 72: 82
7. Recolta M.A.S. 5 0 14 75:107
8 Dinamo Obor 5 0 0 5 71:133

o In competiția rezervată ec'
pelor feminine se va disputa mi', 
derbi-ul serici I: Progresul Oraș):. 
Stalin — Progresul Tg. Mureș. 1 
meciul din tur, disputat la Tg. M 
reș, echipa din Orașul Stalin a ci 
tigat cu scorul de 3-2, așa că acu 
are prima șansă, cu atît mai r.u 
cu cît joacă, acasă. In cealal 
serie, s-a produs o schimbare ■ 
program, astfel că mîine se e 
desfășura jocurile din cadrul ul 
mei etape. Programul jocuril 
feminine este următorul: ORAȘl 
STALIN : Progresul — Progres 
Tg. Mureș; BUCUREȘTI: FL i 
șie Steagul roșu — Avîntul Cc 
lea; BUCUREȘTI: Știința LC
— Știința Min, Invățămîntuh 
TIMIȘOARA: Știința — FI. ro 
U.T.T.

© Tot mîine se vor disputa 
primele meciuri din cadrul cateS 
riei B, atît la fete cît și la băii 
pențru echipele din orașul But 
rești. La această competiție s- 
înscris 6 echipe masculine și 6 
chipe feminine, urmînd ca prim 
jocuri să aibă loc mîine dimineț 
în sala Floreasca.

® In concluzie, mîine începi 
de dimineață și pînă seara tir 
în sala Floreasca se vor djspi 
numai jocuri de handbal red' 
după următorul program: ora 
FI. roșie 7 Noiembrie — Progre
l.T.B.  (b); ora 9.10: Minerul 
Progresul F.B. (f); ora 10: P 
greșul F-B. — Știința Consiru 
(b); ora 11.10: Flacăra Baze
— Metalul 23 August (f) ; ora . 
Voința Piele Încălțăminte — " 
irtța Metalochimic (b) ; ora 13. 
Locomotiva—FI. roșie F.C. „Glie 
ghiu-Dej"; (toate meciurile de 
mineață sînt de categoria B); : 
15: Știința 1-C.F. — Știința A 
învăț ămîntului (f) ; ora 16: 
namo 6 — C.C.A. (b); ora 17- 
FI. roșie Steagul roșu — Avii . 
Codlea (f) ; ora 18.20 : Metalul 
August — Recolta M A.S. (b) ; 
19:30: Știința LC.F. — Loco, 
tiva G. N- (b) ; ora 20 40: Dine 
Obor — Flacăra Plo~ști.

C Handbalul de sală este 
sport care devine din ce în ce 
popular, fapt dovedit atît prin 
meroasa participare a spectator 
Ia aceste întreceri, cît și prin 
rele număr de echipe care se în 
în diverse competiții. Pe linia îl 
și mai largi popularizări a acel, 
sport, o frumoasă inițiativă a 
luată dc Casa Centrală a Arm® 
care în dorința de a da posibi 
tea jucătorilor tineri să aibă o 
activitate competițională, org'. 
zează o întrecere rezervată ecri 
lor masculine de juniori.

întrecerea, care se va desfăs 
în sala C.C.A-, va fi dotată c 
cupă. Primele jocuri urmează 
se dispute la 22 ianuarie. Ins< 
rile pentru această competiției 
pot face la sediul comisiei or 
nești de handbal din str. Vi 
Alecsandri 6.



Sint unii j ucătțnji < care ar trebui 
ajutați mai mult decît alții pentru 
a nu cădea în exagerări. In ase
menea cazuri rolul antrenorului în 
formarea sportivului, de tip nou este 
liotărîtor. Merită a fi evidențiafi — 
din acest punct de vedere — an
trenorii : Gh. Nicolae (Progresul 
București), Ion Bogdan (FI. roșie 
Giurgiu), Cornel Drăgușin (Pro
gresul București tineret), Remus 
Ghiurițan (Locomotiva M.C.F. Bu
curești), Nicolae Munteanu (Loco
motiva Cluj). Adalbert Szida (Voin
ța Arad), etc.

Anumiți oameni- nu apreciază 
însă pe antrenorul de fotbal după 
munca sa, ci după rezultatele obți
nute de echipa pe care o antre
nează, deși rezultatele acestea nu 
sînt totdeauna urmarea muncii an
trenorului.

Nu întotdeauna conducătorii de 
colective și secții sprijină în mun
ca lor pe antrenori. Dimpotrivă, 
sînt cazuri cînd antrenorii au re
cunoscut in mod sincer că nu pot 
stăpîni unii jucători, în special pe 
așa zișii jucători „mari", care, nu 
vor să facă ceea ce trebuie ci fac 
numai cesă ce le place lor. ..Dacă 
am reclama aceste cazuri la con
ducerea colectivului, spun acești an
trenori, conducătorii desigur că ar 
da dreptate jucătorilor". Antreno
rul, ca să nu fie șicanat, nu mai 
poate fi principial. Profitînd de a- 
ceasta, jucătorii se comportă așa 
cum vor. In situații de acest fel 
și-au dus munca antrenorii ca 
Francisc Dvorzsak (FI. roșie Arad), 
Eugen Mladin (Locomotiva Con
stanța), Tiberiu Remenyi (Fi. roșie 
Sf. Gheorghe), Ion Bălănescu (Me
talul Hunedoara), Mihai Alexan- 
drescu (Progresul Focșani), etc. 
Mulți dintre acești antrenori au fost 
sancționați atunci cînd au luat o 
poziție justă.

Pentru a da un randament cît 
mai mare în munca lor, antrenorii 
trebuie să știe să se orienteze și 
să se documenteze, frămîntînd sub 
toate aspectele problemele care le 
-1- acthita-

se mai 
întîmplare. 
să-și pla- 

pe’.e mai

în față. Astăzi 
antrenorilor nu 

la 
antrenor trebuie : 

munca pînă la

stau 
tea 
poate desfășura 
Un . ' 
nifice 
mici detalii, astfel ca nimic șă nu 
se producă la întîmplare. Au fost 
mulfi antrenori, și mai slnt unit, 
care sfidează pur și simplu munca 
planificată. Ei cred că întocmirea 
documentelor de planificare este o 
muncă inutilă și chiar dacă alcă
tuiesc aceste documente, o fac for
mal, desconsiderîndu-le și astlel 
munca lor nu poate avea rezulta
tul scontat. Dintre acești antre
nori enumerăm pe: Blasius Hokșari 
(Locomotiva Timișoara-juniori), Va
sile Lazăr (Minerul Lonea), Fran- 
cisc Pintea (Recolta Săcuiani), Ale
xandru Varga (Centrul C.C.S. Ora
dea), Constantin Jarcă (Locomotiva 
Galați), Iosif Reuter (Locomotiva 
Timișoara), Radu Straja (FI. roșie 
Turda), etc.

l-am putea, de asemeneaț număra 
pe degete pe antrenorii care cola
borează sau cer ajutorul medicului 
în rezolvariea diferitelor probleme 
medicale legate de antrenament. 
Lipsa nu este numai a antrenori
lor, ci și a colectivelor care negli
jează acest aspect.

Pentru a avea un rezultat cît mai

CONCURSUL PRONOSPORT nr. 
2 (etapa din 15 ianuarie 1956)

I. DINAMO 6 BUCUREȘTI-C.C.A. 
BUCUREȘTI (handbal masculin sală). 
Ultimele rezultate: Dinamo 6 Buc.- 
Locomotiva Gara de Nord: 12-9; 
C.C.A. Buc.-Dinamo

In clasamente:
4. Dinamo 6 Buc.
1. C.C.A. Buc

ci'e Nord: 
Obor: 30—14.

5 3 ,0 2 87:875302 87:87 6 
5 *3  0 0 133:69 10

II. ȘTIINȚA INVĂȚĂMlNT BUC.- 
ȘTIINȚA I.C.F. BUC. (handbal femi
nin sală). Ultimele rezultate: Știința 
înv. Buc.-Fl. roșie Tim.: 5-8; Știința 
I.C.F.-Știința Tim.:12-1. .In clasa
mente :

2. S ținta înv. 4 2 0 2 24:19 4
1. Știința I.C.F. 4 ț 0,0 41: 9 8
III. PROGRESUL ORAȘUL STA- 

LIN-PROGRESUL TG. MUREȘ (hand
bal feminin sală). Ultimele rezul
tate: Progr. Orașul Ștalin-Avîntul 
Codlea: 11-2; Progr. Tg. Mureș-Fl. 
roșie București: 6—3. In clasamente:

1. Progr. Or. Stalin 4 4 0 0 37:12 8
2. Progr. Tg. M'urcș 4 3 0 1 19:10 6
IV. ȘTIINȚA 

ROȘIE TIMIȘOARA . 
nin sală). Ultimele rezultate 
ța Tim.-Știința IC. 
șie Tim. — Știința 
In

4.
3. FI.

clasamente:
Știința Tim. 

roșie Tim.
PRO

TIMIȘ CARA-FL. 
(hăfedbal femi- 

’ ‘ ‘ Stiin-
F.: 1—12. Fl.ro-
Inv. Buc. 8—5.

4004 9:42 0 
4202 18:22 4

V. PRO PATRIA-JUVENTUS 
(Camp, italian). Ultimele rezultate : 
Pro Patria-Lazio: 0-2
tus-Internazionale : 1-0
samente :

Pro Patria (acasă)
Juventus (deplasare)

VI. GENOA-LAZIO
Ultimele rlezultate:
2—9 (a); Lazio-Pro

In clasamente: 
Genoa (acasă) 
Lazio (deplasare)

(d) ; Juven-
(a). -In cla-

2 9:11 6 
2 4: 8 4 
italian).

6 13
6 0 4 

(Camp.
G en okx-Nov ara:

Patria: 2—0 (a).

7610 19:10 13
7 3 1 3 7; 6 7

ntunca de pregătire a juca
se recomandă antrenorilor 
în activitatea lor de pe te
și în ținerea evidenței și

bun in 
torilor, 
ca atit 
ren cît 
întocmirea analizelor, la alcătuirea v 
programelor de lucru, să se con
sulte cu medicul sportiv al colecti
vului pentru a alcătui un program 
de pregătire complet și competent.

Știu din proprie experiență cit 
de mult ajută colegiile de antre
nori pe tehnicienii fotbalului. Regu
lamentul de clasificare a antrenori
lor trasează chiar sarcini din acest 
punct de vedere. Colegiile de an
trenori pot fi considerate pe drept 
cuvînt adevărate cabinete de infor
mare pentru antrenori. Aici se dez
bat toate problemele legate de ac
tivitatea lor zilnică, metode sau pro
cedee noi, diferite instructaje, direc
tive. analize și tot aci se reîmpros
pătează cunoștințele lor. Colegiile 
sînt un punct de sprijin în munca 
antrenorilor.

Dar cîți din antrenorii noștri aju
tă efectiv colegiile? Sînt o serie 
de antrenori care nu au participat 
la nici o ședință într-un sezon 
întreg, iar alții iau parte de cîteva 
orj și se mulțumesc cu aceasta, după 
cum sînt antrenori care participă 
numai de formă, fiind atenți nu atît 
la problemele care se discută, cît 
mai ales la ceas ca să nu întîrzie, 
considerînd orice trecere peste ora 
fixată a ședinței, ca timp pierdut. 
Exemple sînt prea multe. Vom cita 
numai cîteva : Andrei Krausz (Ora
dea), Ilie Curta (Baia Mare), Ar
min Mosko (Arad), Vasile Naciu 
(București), Dumitru Pavlovici (Ti
mișoara), Iuliu Peter (Lupeni), Li- 
viu Pastor (Tg. Mureș), Eduard 
Strauschi (Galați), Ștefan Weber 
(Mediaș). Alexandru Nilea (Tg. 

Mureș), Alexandru Szednicsek (Si
biu) etc. De aceea se ajunge la un 
nivel scăzut al discuțiilor (cazul co
legiilor de antrenori din Baia Mare, 
Oradea, Tg. Mureș, Stalin, Iași); 
la lipsa de mobilizare a antrenori
lor (cazul colegiilor Pitești, Galați, 
Hunedoara și — în special — Ba
cău și Suceava).

Trebuie să remarc totuși că la co
legiile dc antrenori din Arad, Cluj, 
Craiova, București, Timișoara, Plo- 
ești (și oarecum Constanța), se lu
crează temein-ic. ședințele sînt bine 
organizate, mobilizarea este bună, 
iar subiectele prelucrate sînt actuale 
și interesante. Particioarea la dis
cuții este animată, ședințele sînt in
structive și își ating scopul pro-*  
pus.

Pentru a îndeplini sarcinile tra
sate de organele noastre de con
ducere, trebuie să ne orientăm după 
lozinca : să învățăm permanent cu 
scopul de a învăța pe alții și pe 
urmă să aplicăm în practică tot ce 
am învățat, ca prin aceasta să 
ridicăm nivelul fotbalului nostru.

Sînt convins că în urma articolu
lui din ziarul „Scînteia" si a hotă- 
rîrjlor luate de Comitetul pentru 
Cultură Fizică și Sport de pe lingă 
Consiliul de Miniștri și Comisia 
Centrală de fotbal în ceea ce pri
vește sarcinile noi ale antrenorilor, 
activitatea lor se va îmbunătăți și 
rezultatele nu vor întîrzia să apară, 
spre bucuria celor care iubesc fot
balul.

Mulți sînt cei care susțin că dri
blingul este ceva asemănător cu sa
rea și piperul în mîncare, gîndin- 
du-se — probabil — la satisfacția 
procurată de un dribling reușit, cu 
efect spectacular, într-o situație in
teresantă. Din păcate însă, sînt pu
țini la număr jucătorii noștri frun
tași care cunosc importanța tactică 
a acestei „arme" și care știu s-o 
folosească în mod corespunzător. 
După cum se știe, această lipsă, se 
manifestă destul de supărător în 
jocul echipelor noastre, constituind 
categoric o frînă pe drumul dezvol
tării lor spre măiestria adevărată.

Chiar din introducerea capitolului 
consacrat driblingului, manualul de 
fotbal al lui Arpad Csanadi atrage 
atenția asupra caracterului ofensiv 
și individual al acestui procedeu 
utilizat în fotbal. însemnătatea dri
blingului este incomparabil mai 
mare în atac decît în apărare, iar 
caracterul său individual este și mai 
puțin discutabil. Cum explică Csa
nadi acest lucru?

Driblingul este o armă a jucăto
rului în luptă cu adversarul său, 
executarea bună sau rea depinzînd 
rareori de coechipieri, cu toate că, 
în caz de reușită, le folosește chiar 
acestora. In această privință, dri
blingul nu poate fi comparat de 
exemplu, cu pasa, care depinde în
tr-o anumită măsură de plasamen
tul partenerului căutat. In același 
timp, este vorba de un element teh
nic greu, plin de efect și totodată 
distractiv, deși această ultimă ca
racteristică nu poate fi luată în 
considerație din punct de vedere 
tactic.

Driblingul este recomandabil și 
chiar se impune în situațiile cînd 
mingea nu poate fi pasată fără risc, 
din cauza unui adversar ivit în față 
pe neașteptate.

Drumul spre poartă al atacantu
lui sau al mingii — de exemplu — 
este de multe ori barat. Atacantul, 
în loc să încerce șutul în această 
situație nefavorabilă, va trebui să 
încerce un dribling, deoarece și-ar 
putea crea cel puțin posibilitatea de 
a găsi o poziție mai bună pentru . 
șut. In afară de 
de mai multe ori 
merică, apărarea 
simțitor șansele
ceasta situație, modul de luptă cel 
mai indicat împotriva superiorității 
numerice în apărare sau pentru cre
area superiorității numerice în a-*  
tac este tot folosirea driblingului. 
Sînt alte cazuri cînd executarea pa
sului nu întîmpină, în aparență, 
greutăți dar atacantul trebuie să 
recurgă, totuși, la dribling (de ex- 
exemplu, cînd un coechipier se află 
în ofsaid), De asemenea, dacă linia 
de apărare adversă joacă la ofsaid 
și este bine închisă lateral, driblin
gul poate fi aplicat din nou, de 
data aceasta pentru pătrunderea în 
adîncime spre poarta adversă.

Se pune, deci, întrebarea : care 
sînt — de fapt — considerentele 
tactice de care trebuie să se t'nă 
seama la aplicarea driblingului?

Avantajul îl are — răspunde 
Csanadi — acel jucător care cu-

noaște mai multe ie.uri de dribling 
șl știe să le aplice, potrivit situației 
la un moment dat. In fața unor 
astfel de jucători, apărătorul va fi 
mereu în nesiguranță. Acesta din 
urmă riu trebuie să știe dacă avem 
sau nu intenție de a dribla și nici 
ce fel de dribling va fi aplicat.

Și aci®' cazul să facem o preci
zare. Citind explicațiile lui Csanadi, 
nu ne von? gîndi neapărat la cine 
știe ce figuri complicate de dribling. 
De fapt este și greu să definești 
precis limita care desparte driblin
gul. de o mișcare oarecare. Numai 
ochiul format al specialistului este 
capabil să facă observațiile respec
tive. Iată un exemplu tipic dat de 
Csanadi cu referire Ia un centru 
înaintaș, care în acest post trebuie 
să fie un bun tactician. El preia 
odată mingea cu partea interioară 
3 Apicl'orului, din direcția umărului 
Ștmg, răsucind corpul pe jumătate. 
Pasa următoare o va prelua Ia fel. 
A oara> e foarte probabil că 
apărătorul se va plasa în direcția 
respectivă. Insă, — de data aceasta 
~ înaintașul, ridicînd din nou pi
ciorul drept, va prelua mingea în 
ultima clipă cu partea exterioară a 
piciorului, deci în direcția optilsă, iar 
data următoare el va trimite min
gea ^direct din voie, mai departe. 
După cum se vede nici vorbă nu 
este de driblinguri speciale și cu 
toate acestea, adversarul a fost de
rutat în cele patru întîlniri cu 'cen
trul înaintaș.

Din punct de vedere tactic, dri
blingul prelungit (a trece peste mai 
mulți adversari) este contraindicat, 
chiar dacă driblerul nu urmărește, 
prin aceasta, un joc individual ac
centuat. La driblingurile în serie, 
viteza de înaintare este redusă, iar 
adversarul, odată driblat, are thnp 
să atace din nou sau să se retragă 
în apărare, ceea c? înseamnă că 
scopul — superioritatea numerică 
— nu a fost atins.

Calitatea (starea) terenului are 
și ea efect asupra driblingului. Pe

FOTBAL

COLOMAN BRAUN 
antrenor de stat

ronosport
VII. NIMES MONACO (Camp,

francez). Ultimele rezultate: Nimes 
Reims: 1-1 (d); Monaco-Marseille:
3-0 (a). In clasamente :
Nimes (acasâ) 
Monaco (deplasare)

VIII.
(Câmp, francez). Ultimele rezul
tate: Strasbourg-Lyon: C-2 (d); Tou- 
louse-Nice: 1-1 (a). In clasamente: 
Strasbourg (acasă) 9 6 0 3 18:12 12
Toulouse (deplasare) 9 3 1 5 11:14 7

IX. LILLE-LYON (Camp, francez). 
Ultimele rezultate: Lille-St. Etienne:
1- 4; (d) Lyon-Strasbourg: 2-0 (d). In 
clasamente: 
Lille (acasă) 
Lyon (deplasare)

X. TROYES-RACIN»G 
RIS (Cama, francez), 
zultate: 
eing C. 
mente : 
Troyes 
Racing

XI. METZ-LENS 
Ultimele rezultate:
2- 1 (d); 
clasamepte: 
Metz (acasă) 
Lens (deplasare)

XII. -------------
francez), ultimele 
deaux-Lens: 0-2 (d);

9432 17:14 11 
10 4 2 4 17:15 10 

STRASBOURG-TOULOUSE 
francez).

10 5 1 4 18:14 11 
9423 11:12 10 

CLUB PA- 
Ultimele re-

Troyes-Nancy: 0—1 (d); Ra- 
- -- • 1-2 (a). In clasa-

9423 19:16 10 
9423 19:14 10

(Camp, francez). 
Metz-Racing C.P.:

Lens-Bordeaux: 2-0 (a). In

10 4 5 1 20:14 13 
10 3 1 6 13:26 7.

BORDEAUX-REIMS (Camp.
rezultate: 

ueuux-xj^-is. v-z vu); Reims-Nimes: 
1-1 (a). In clasamente: 
Bordeaux 
Reims (deplasare)

MECIURI DE REZERVA : 
Recolta M.A.S.-Metalul 23 Au- 
(handbal masculin șalăi. 
Locomotiva Gaia de Nord-ști- 
I.C.F. (handbal masculin sală).

A. 
gust

B. 
fața

P.-Metz:

(acasă)
(deplasare)

(acasă)

Bor-

9 5 13 17:12 11
9 3 4 2 1-5:12 19

aceasta, obtinînd 
superioritatea nu- 

adversă reduce 
atacanților. In a-

C. Dinamo Obor-Flacăra PIoești 
«handbal masculin sală).

D. Flamura roșie Buc.-Avîntul 
Codlea (handbal feminin sală).

★
A apărut nr. 92 al revistei

PROGRAMUL PRONOSPORT

cu următorul sumar:
— Două formulare comunicări

3 lei = un automobil I.F.A.
— Buletinul săptăminii, un do-cu- 

al concursului 
(etapa din 22

de fotbal ?
— Ce doriți să știți din fotbal ?

’ , . ' : fran-
italiah și al ,, Cupei de lamă”

pentru

a

mentat comentariu 
PRONOSPORT nr. 3 
ianuarie 1956)

— Ce fac echipele

— Clasamente (campionatul 
cez, .......... ' . ~ ’
la handbal masculin sală).

— Schemă de combinație 
un colectiv mare.

— Poșta redacției, rezultatele ofi
ciale ale concursului nr. 1 din 8 ia
nuarie 1956, premiile speciale atri- 
ouite la concursurile nr. 59 din 18 
decembrie 1955 și nr. 51 din 25 decern- 
hrip IQRK C-f

— NOUL SISTEM DE ATRIBUI
RE A PREMIIL.OR PENTRU CON
CURSUL ANEXĂ PE LUNA IA
NUARIE 1956.

De vînzare la toate Agențiile Pro
nosport și chioșcurile dte difuzare a 
presei. Abonamentele la „Programul 
Pronosport” se pot face la toate a- 
gențiile Pronosport proprii si oficiile 
poștale, precum și Ia factorii poștali 
și difuzor» de presă din întreprin
deri, Instituții și sate.

*
La agenția centrală Pronosport din 

cal. Victoriei 9 și la principalele a- 
genții din capitală se vor afișa în 
fiecare seară rezultatele din Turul 
Egiptului, competiție la care, după 
cum se știe, au luat startul și ci
cliști din R.P.R.

driblingului
teren alunecos, driblerul esje 
mult avantajat față de apărător. Pe 
iarbă udă sau pe teren înghețat, 
cînd este destul de dificilă menți
nerea echilibrului, driblingul este 
eficace, chiar dacă executarea lui se 
face în timpul alergării cu viteză 
redusă sau dintr-o poziție statică. 
Situația se schimbă însă pe un te
ren acoperit cu noroi, pentru că 
mingea se împotmolește. In acest 
caz se recomandă. un dribling sau 
cel mult două, după care urmează 
imediat pasă

. Driblingul poate fi însă folosit 
și de fundaș, așa cum descrie Csa
nadi într-un alt capitol (rolul tac
tic al driblingului în apărare). In 
acest caz, nu e vorba, bineînțeles, 
de dribling cu mingea ci de fente. 
De exemplu, apărătorul simulează o 
mișcare spre o direcție, iar atacan
tul pornește cu iringea de obicei 
spre „spațiul liber"; însă, apărăto
rul — fiind pregătit pentru aceasta 
— își asigură inițiativa în lupta 
care urmează între cei doi prin 
executarea mișcării reale. Apărăto
rul este însă sfătuit să nu pornească 
in viteză, cu elan, spre atacant 
(greșeala fundașilor începători) 
pentru că în feluî acesta mărește 
șansele driblingului. Apărătorul tre-, 
buie
fente __  _________ ,
ochii numai pe minge și dacă e po
sibil,
se oprească în fața Iui, ceea ce ar 
reduce foarte mult din șansele dri
blingului. In mod special, trebuie 
amintit efectul psihic: driblingul 
reușit mărește încrederea atacan
tului și ține adversarul la respect. 
Iată un motiv în plus pentru ca 
înaintașul sau mijlocașul să re
curgă la dribling.

In încheiere, se poate spune că 
driblingul este o armă individuală 
de mare efect în tactica atacului, cu 
condiția să fie folosit la timpul și 
locul oportun și adaptat la împre
jurări în irod variat și în interesul 
echipei.

să fie precaut, urmărind cu 
driblingurile atacantului, cit

să-l oblige pe atacant să

IN SALĂ!
Două echipe din Tg. Mureș ■— 

Locomotiva (cat. B) și Dinamo 
(cat. C) — și-au completat progra
mul de antrenament cu jocuri de 
cîte 2 reprize a 25 minute, pe ca
re le vor disputa în cadrul unei 
competiții organizate de comitetul 
regional C.F.S. și colegiul regio
nal de antrenori sub numele de 
„campionatul de fotbal în sală". 
Este pentru prima dată cînd Ia 
noi se organizează jocuri de fot
bal în sală, cu scopul de a ajuta 
procesul de instruire tehnică sub 
forma unor exerciții complimen
tare. In această competiție, care 
se va desfășura în sala Institutu
lui medico-farmaceutic special a- 
menajată, sînt angrenate și 7 echi
pe din orașul Tg. Mureș la care 
se adaogă trei formații ale Lo
comotivei și două dinamoviste. E- 
chipele sînt formate din cîte 7

jucători care vor folosi echipa
mentul obișnuit cu excepția ghete
lor (înlocuite cu pantofi de tenis). 
„Terenul" este lung de 48 m. și 
lat de 30 m. Competiția va în
cepe mîine dimineață cu următoa
rele două jocuri: FI. roșie Abato
rul I-Voința Textila I și FI. roșie 
„Enczel Mauriciu‘'-Voința Textilă 
II. Jocurile acestea se vor dis
puta sub titlul de experiență.

Dintre celelalte echipe din țară. 
Locomotiva Constanța va relua 
antrenamentele la 15 ianuarie di
rect în aer liber (nu are sală); 
Locomotiva lași și-a început pre
gătirile la 10 ianuarie în sală; 
Locomotiva Pașcani la 15 ianua
rie direct pe teren; Locomotiva 
Timișoara la 18 ianuarie în sală; 
Locomotiva Arad tot la 15 ianua
rie și în sală etc.

Concursul lotului republican 
de tenis de .masă

Fruntașii tenisului de masă ro- 
mînesc își continuă pregătirile în 
vederea viitoarelor întreceri inter
naționale. Zilnic pot fi urmăriți în 
sala Floreasca din Capitală Ange
lica Rozeanu, ■ Ella Zeller, Matei 
Gantner, Toma Reiter, Tiberiu Ha- 
rasztosi,' Mircea Popescu, Paul 
Pesch, Otto Botner și o serie de 
elemente tinere care se pregătesc 
intens sub supravegherea antreno
rilor lotului R.P.R. Țelul final al 
acestor antrenamente este desigur 
ediția din acest an a campionate
lor mondiale de tenis de masă 
care se va desfășura între 2—11 
aprilie în capitala Japoniei, Tokio.

In vederea verificării stadiului 
actual de pregătire a membrilor 
lotului nostru republican de tenis 
de masă, duminică va începe la 
Orașul Stalin un concurs la care 
vor lua parte pe lîngă componen- 
ții lotului R.P.R, și o serie de iu- 
cători fruntași din Orașul Stalin. 
Vor avea loc 
mul se vor 
zeanu, Toma 
ner, 
Popescu, 
ner și 
cel de 
Mariana
Maria Golopența și cîțiva dintre 
cei mai buj^ jucători din Orașul 
Stalin. < 
luni și marți.'

CONFERINȚA COMISIEI DE 
TENIS DE MASA A ORA

ȘULUI BUCUREȘTI
Marți după»amiază de la ora 18 

va avea loc la sediul comitetului 
- orășenesc C.F.S. București din str.

Vasile Alecsandri nr. 6 conferința 
anuală a comisiei de tenis de masă 
a orașului București. La această 
conferință sînt invitați a lua parte 
sportivi, antrenori, instructori, ar
bitri. activiști sportivi.

două turnee. In pri- 
întrece Angelica Ro- 
Reiter, Matei Gant- 
Harasztosi, Mircea 

Pesch, Otto Bot- 
iar în

Ella Zeller,

Tiberiu
Paul

Nicu Naumescu, 
al doilea:
Barasch, Irma Magyari,

bu-fli jucători din Orașul 
Competiția va continua

ANUNȚ
Comitetul pentru Cultură Fizi- t 

că și Sport de pe lîngă Consiliul J 
de Miniștri anunță absolvenții ♦ 
școlilor medii tehnice de cultură J 
fizică, care din diferite motive t 
nu și-au trecut examenul de di- J 
plomă, că în perioada 25—31 ia- ț 
nuarie 1956 va avea loc o sesi- ’ 
une de examen de diplomă. s

Examenele vor avea loc în 1 
centrele Timișoara și Orașul 
Stalin, pentru absolvenții tuturor 
școlilor.

înscrierile se vor adresa pînă 
la data de 20 ianuarie 1956 la 
Școala tehnică de antrenori Ti
mișoara, bul. Lenin nr. 2 și la 
Școala tehnică de antrenori Ora
șul Stalin, str. Maxim Gorki nr. 
45.

Informații suplimentare se vor 
putea obține la școlile de mai 

j sus.



CU SAU FĂRĂ burete

Paleta cu burete reprezintă noul în tenisul de masă actual
Reprezentat’va F.eești a cîștigat 

floreta băieți în „Onpa omș^or”
' Ancheta „Cu sau fără burete'*  
începută de ziarul nostru în 
cursul lunii noiembrie și care se 
încheie cu aceste rînduri, a pro
dus un larg ecou printre jucă
torii, jucătoarele, tehnicienii și 
specialiștii In tenis de masă din 
țara noastră. Astfel, în coloanele 
ziarului „Sportul popular" au 
fost publicate opiniile maestrei 
emerite a sportului și campioanei 
mondiale Angelica Rozeanu, ale 
maeștrilor sportului Reiler, Gant- 
ner, Harasztosi, Pesch, ale antre
norilor Nicu Naumescu, Victor 
Marcu, Emeric Grunwald, etc. 
Acest subiect a siîrnit un interes 
deosebit și în rîndurile specialiș
tilor de peste hotare. La ancheta 
noastră au răspuns președintele 
'Federației Internaționale de Tenis 
de Masă, dl. Ivor Montagu, pre
cum și o serie de jucători și ju
cătoare de renume mondial ca 
Zarko Dolinar, Ivan Andreadis, 
Linde Wertl-Rumpler și Diana 
'Rowe.

In general, articolele publicate 
pot fi imparfite în trei categorii: 
ale celor care se declară parti
zanii „buretelui" — categorie for
mată din jucători și jucătoare 
care nu s-au aflat în dificultate 
în fața „buretiștilor" sau care 
utilizează ei înșiși palete cu bu
rete, obținînd performanțe de va
loare ; ’ articole cuprinzînd păre
rile celor aflați sub impresia pa
nicii produsă de apariția jucăto
rilor cu „burete", în fața cărora 
au fost revoiți să „plece steagul" 
datorită elementului surpriză și 
în cea mai mare măsură a unei 
insuficiente pregătiri pentru, a 
răspunde cu succes la jocul „bu
retiștilor"; în sfîrșit, articolele 
așa zișilor neutri, care continuînd 
să utilizeze paleta cu cauciuc o- 
bișnuit, au găsit mijloacele teh
nice necesare acomodării jocului 
cu paleta cu burete.

Analizînd problemele ridicate 
în cursul acestei anchete privind 
apariția și evoluția paletei cu bu
rete, este necesar să aruncăm 
mai Indii o privire retrospectivă 
asupra modului cum a evoluat te- 

fnisul de masă de la primele sale 
’-începuturi.
I Prin 1900—1910, și chiar mal 
țtlrziu, tenisul de masă era un 
îsimplu joc distractiv, Jucătorii — 
■îrribrăcați in „toalete" de seară — 
stăteau aproape lipiți de masa 
•de joc, acționând de pe loc, exclu
siv numai cu lovituri din semi- 
zbor (din drop). Menționăm că 
fileul era mai ridicat, iar paletele 
erau din lemn sau , acoperite cu 
plută, glaspapier sau pergament. 
Tenisul de masă era un fel de 
„țăcăneală", fără vreo tendință 
ofensivă, în care jucătorii făceau 
doar cîteva mișcări simple, fără 
vreo preocupare de tehnică sau 
tactică.

Acum 30 de ani cînd Barna, 
Szabados, Bellak și alții au apă
rut pentru prima oară cu paleta 
acoperită cu cauciuc cu zimți, te
nisul de masă a luat o nouă dez
voltare, transformi ndu-se încetul 
cu încetul într-un adevărat sport. 
Cu noile palete cu cauciuc, jucă
torii executau de la o distanță 
mai mare de masă loviturile „tă
iate", utilizînd totodată și lovitu
rile de atac. Jucătorii, depărtîn-^ 
duse de masă erau nevoiți să 
facă mișcări mai multe și mai 
'largi. Acest lucru a cerut o pre
gătire fizică superioară. Atunci. 
Federația Internațională de Tenis 
'de Masă și-a îndreptat eforturile 
spre transformarea continuă a te- 
■Tiisului de masă într-un joc mai 
ofensiv, dinamic. In acest scop 
'Congresul Federației Internațio
nale de Tenis de Masă din 1937, 
'de la Baden (lîngă Viena), a 
hctărît reducerea înălțimii file’J- 
'iui și fixarea suprafeței mesei de 
'joc, recomandindu-se în același 
timp și folosirea meselor mai 
■„tari" și a mingilor mai grele. 
De asemenea, în cîteva rînduri, 
a fost limitat timpul de joc.

Totuși, încă de acum cîțiva 
ani, ținând seama și de perioada 
de război, cînd activitatea a fost 
întreruptă, tenisul de masă tin
dea să ajungă din nou un joc 
static, de „țăcăneală", plictisitor. 
De pildă, finala de simplu băr- 
'-bați, dp la campionatele mon
diale din 1950, de la Budapesta, 
V ntre englezul Bergman și ma
ghiarul Soos, a avut darul să 
•exaspereze, prin monotonia el, pe 
•numeroșii spectatori. Aceasta, ca 
'să nu mai vorbim și de alte me
ciuri asemănătoare. \In general, 
între jucători de forțe egale, 
c'mpleți, atacantul nu reușea 
•jsă-și depășească adversarul nu- 
Irnai prin lovituri ofensive și, de 
fpele mai multe ori trecea la un 

joc de uzură, în care schimburile 
de mingi se făceau uneori cu în
cetinitorul.

In acest stadiu al activității 
și-au făcut apariția jucătorii ja
ponezi, primii jucători de certă 
valoare care au folosit paleta cu 
burete. Ei au reușit să-și impună 
cu autoritate superioritatea dato
rită următoarelor cauze: elemen
tul surpriză (imprimarea de efec
te mai greu perceptibile, priza 
toc, dispariția zgomotului la a- 
tingerea mingii, cu paleta, forța 
neobișnuită în atacurile . decisive), 
excelentă pregătire fizică, excep
țională mobilitate din care a re
zultat jocul de continuă mișcare, 
viteză mare în execuția lovitu
rilor, ofensivă continuă. Pateta 
cu burete a fost apoi adoptată 
cu succes și de unii dintre cei 
mai buni jucători europeni, ca 
Dolinar, Flisberg, Szeppessi, Sti
pek, Gyetvai ș. a.

Avantajele întrebuințării „bure
telui" sini multiple. In primul rînd, 
buretele aduce o dinamizare mai 
mare a tenisului de masă. Acest 
lucru înseamnă că schimburile de 
mingi se fac mult mai rapid, lo
viturile ofensive, puternice, fiind 
puse pe prim plan. Aici se poate 
menționa că o lovitură executată 
cu paleta cu burete are mai multă 
putere decît o lovitură executată 
cu o paletă obișnuită, datorită a- 
dăugării și unei alte forțe la cele 
cunoscute pînă a>cum. Este vorba 
de reculul pe care îl dă „bure
tele" mingii. In momentul cînd 
„buretistul" lovește mingea, bure
tele se turtește și apoi se destin
de, aruncînd-o cu o forță sporită. 
De asemenea, cu paleta cu burete 
se pot imprima mingii anumite e- 
fecte mai pronunțate decît cele 
de pînă acum. In acest capitol, 
al efectelor, intră diferitele lovi
turi „tăiate" și din servici.

Dintre dezavantajele „buretelui", 
două dintre ele au reușit să sirin
gă în jurul lor cel mai mare nu
măr de aderenți: nesiguranța (un 
mai redus control asupra mingii) 
și lipsa de spectaculozitate. La o 
analiză mai atentă, ne putem da 
seama însă că aceste dezavantaje 
de moment se datoresc doar fap
tului că jucătorii și jucătoarele 
care întrebuințează „buretele" nu 
sini încă familiarizați cu cuțeste 
palete. Ei nu au încă suficiente 
cunoștințe pentru a avea o pre
gătire adaptată la specificul „bu
retelui", ei nu joacă destul de 
degajat. Siguranța se capătă prin 
repetarea continuă a exercițiilor, 
în cazul nostru, prin repetarea Și 
automatizarea deprinderilor noi.

Și lipsa de spectaculozitate în 
meciurile „buretiștilor" este dato
rată, în general, acelorași cauze. 
La recentele campionate interna
ționale ale Scandinavici, una din 
cele mai frumoase întilniri a fost 
finala probei de simplu bărbați 
dintre doi „buretiști": maghiarii 
Szeppessi și Gyetvai. Aceasta se 
explică prin faptul că ei știu de- 
acum să acționeze cu paletele cu 
burete; ei se antrenează împre
ună și își cunosc jocul. Peste cît- 
va timp, acest lucru se va întîm- 
pla și pe plan mondial între dife- 
riții „buretiști", așa cum astăzi 
cei mai buni jucători din lume, 
care utilizează paletele obișnuite 
se cunosc între ei.

O problemă pe care o ridică pa
leta cu burete este aceea de a ve
dea căror jucători le convine sau 
nu s-o folosească. Desigur, pro
blema trebuie individualizată. To
tul este în funcție de tempera
mentul, de stilul, de calitățile 
specifice fiecărui jucător. Celor 
mai dinamici, cu dispoziție de a- 
tac și contraatac, cu reflexe dez
voltate, cu mișcări scurte, „bure
tele" le aduce un randament su
perior prin plusul de viteză im
primat mingii. Dimpotrivă, jucă
torilor la fel de buni, dar care 
practică un joc defensiv și exe
cută loviturile cu mișcări mai 
largi „buretele" nu le este indi
cat, deoarece loviturile ofensive 
nu pot fi executate cu toată 'efica
citatea prin mișcări largi, iar lo
viturile defensive cu „burete" nu 
pot fi atît de „tăiate". Aceleași 
criterii de selecționare sînt va
labile și pentru începători. Cei 
care se gîndesc să folosească „bu
retele" trebuie să știe de la în
ceput că „buretele" nu joacă sin
gur și că este necesară o pre
gătire multilaterală, îndelungată, 
minuțioasă pentru a realiza rezul
tate constante și de o înaltă va
loare.

La întrebarea dacă apariția pa
letei cu burete serveștit progre
sului tenisului de masă, noi răs
pundem cu un da caTegoric.

Paleta cu burete constituie un 

nou și important pas înainte pe 
calea dezvoltării continue a teni
sului de masă ca un sport cit 
mai dinamic, așa cum au însem
nat, la timpul lor, apariția pale
tei cu cauciuc cu zimți ca și di
feritele modificări aduse prin re
gulament de Federația Internațio
nală de Tenis de Masă. întrebuin
țarea paletei cu burete a făcut ca 
tenisul de masă să iasă din im
pasul în care-l adusese „țăcănea- 
la" marilor jucători defensivi de 
acum cîțiva ani.

Analizînd noua situație creată 
de jocul „buretiștilor", căruia tre
buie să i se facă față, se poate 
ajunge la o serie de constatări 
interesante. De pildă, faptul că 
jocul devine mai rapid, înseamnă 
că jucătorii cu sau fără „burete", 
trebuie să aibă o pregătire fizică 
și o mobilitate mult mai dezvol
tată oa în trecut. Executarea lo
viturilor se face acum mult mai 
rapid și deci și precizia în exe
cuție trebuie să fie mai mare. A- 
poi, jucătorii cu burete trebuie să 
învețe noi „efecte" și lovituri „tă
iate" la specificul acestui gen de 
paletă, după cum și jucătorii cu 
palete „clasice" Irebiue isă cu
noască modul cel mai bun de a 
răspunde cu succes noilor „arm'e". 
Pentru aceasta, așa cum am mai 
spus, este necesar un antrenament, 
metodic, îndelungat, inventivitate, 
fantezie și inițiativă. Ca să nu 
mai vorbim că, în noile condiții, 
jucătorii și jucătoarele au nevoie 
și de o putere superioară de con
centrare și de luptă, de deosebită 
stăplnjre de sine, controlul mingii 
cerînd și o sensibilitate mai dez
voltată ca pînă acum. Deci, ju
cătorii și jucătoarele care vor să 
țină pasul, indiferent că utilizea
ză sau nu paleta cu burete, tre
buie să-și lărgească cu mult în
tregul lor bagaj de cunoștințe teh
nice, tactice și de pregătire fi
zică.

Cu toată „revoluția", pe cârc 
apariția paletei cu burete a pro
dus-o în lumea tenisului de masă, 
un lucru este cert pînă în pre
zent : acela că în stabilirea re
zultatului unei partide hotărâtoa
re rămân tot pregătirea și calită
țile individuale (tehnice, tactice, 
fizice, etc.), ale jucătorilor. Cu o 
pregătire superioară, cunoscând 
toate „secretele" acestui sport și 
adaptînd mereu jocul la noile ce
rințe, jucătorii sau jucătoarele, in
diferent că vor întrebuința paleta 
cu cauciuc obișnuit sau cu „bu
rete", vor reuși să înregistreze și 
de acum înainte performanțe de 
valoare. Exemplul maestrei emeri
te a sportului, Angelica Rozeanu, 
care n-a pierdut nici un meci în 
fața vreunei jucătoare cu burete, 
fie ea japoneză sau europeană, 
este foarte concludent în această 
privință.

Apariția paletei cu burete re
prezintă noul în faza actuală a 
tenisului de masă, și ca orice lu
cru nou, se va dezvolta și va 
crește pînă cînd altceva îi va lua 
locul, făcind din tenisul de masă 
un sport viu și mereu tânăr. Și, 
trebuie să recunoaștem că numai 
noul garantează viabilitatea unui 
sport și nu formalismul rigid, fi
xitatea ruginită a unor tipare i- 
muabile care îmbătrânesc și o- 
moară un sport.

Sîntem convinși că în curîtid, 
poate chiar peste cîteva luni la 
campionatele mondiale de la To
kio „buretele" va fi depășit de 
noi condiții de joc. Este simpto
matică, în această privință, de
clarația conducătorului echipelor 
Japoniei, făcută anul trecut la U- 
trecht: „Puteți să interziceți cau- 
ciucul-burete sau chiar cauciucul 
cu zimți, noi vom studia alte di
ferite sorturi de lemn și vom uti
liza palete cît mai avantajoase și 
mai bine adaptate stilului jucăto
rilor noștri care vor fi și în acest 
caz cei mai buni".

Pentru ca acest element nou să 
constituie într-adevăr un factor de 
dezvoltare, trebuie să fie asociat 
permanent cu un alt factor prin
cipal, și anume temeinica și mul
tilaterala pregătire a unui spor
tiv. In folosirea acestui element 
nou, trebuie să avem grijă ca el 
să nu depășească limitele care 
permit ca o întrecere să constituie 
un criteriu de comparație a for
țelor și îndemînării dintre sportivi 
avînd aceeași specialitate și în 
care accesoriile jocului sânt ase
mănătoare. Căci, nu ar fi de dorit 
ca o întrecere sportivă să stabi
lească numai superioritatea unui 
anumit material asupra altuia, 
fără ca acesta să pună In adevă
rata sa lumină valoarea i'ir'toru- 
lui care-l utilizează

C. SEVEREANU

27 de sarimeri juniori au lup
tat timp de 15 ore pentru a de
semna echipa cîștigătoare și pe 
următoarele clasate în turneul de 
floretă din „Cupa Orașelor". In 
acest interval de timp au avut 
loc atîtea surprize, incit numai 
după ultimele meciuri s-a putut 
stabili exact ordinea de clasare 
a celor 9 reprezentative de oraș 
participante. Mai mult, primul loc 
a fost cucerit numai după un 
meci de baraj între echipele ora
șelor Ploești și Satu Mare. Cu o 
echipă mai omogenă și ca vîrstă 
și ca experiență, ploeștenii (Poe- 
naru, Paise și Pascu) au între
cut la limită formația centrului 
S>atu Mare, alcătuită din Botka, 
campionul de juniori din 1955, 
Haukler un trăgător foarte teh
nic față de vîrstă ■ sa, dar încă 
lipsit de forță și rezistență și 
dintr-un nou component al.- fa
miliei Csipler (al VII-lea în scri- 
mă). In lupta pontau primul loc 
a contat foarte multă vreme și 
echipa Timișoarei, al cărei rezul
tat neașteptat de bun s-a dato
rit comportării lăudabile a tine
rilor Drfrnbă II și Falb (fiecare 
în vîrstă de 13 ani). Craiova, 
pentru prima dată prezentă în a- 
ceastă competiție, a constituit 
surpriza cea mai plăcută a în
trecerilor.

Iată rezultatele tehnice: Plo
ești — Sibiu 6—3, S. Mare (Bot
ka 3, Haukler 2, Csipler 1) — 
Ploești (Poenaru 2, Paise 1, Pas
cu 0)' 6—3, București (Nicolae 
3, Cotlear 2, Ionesou 1) — Si
biu (Schuster 1, Schuller 1, Bau
man 1) 6—3, Timișoara (Feist- 
haimel 3, Drîmbă 2, Falb 1) —■ 
Craiova (Becherescu 2, Badea 1, 
Micu 0) 6—3. Sibiu — Cărei 
5—4, Timișoara — Oradea 5—4, 
Ploești (Poenaru 2, Paise 3, Pas
cu 0) — Cluj (Tapalagă II 2, 
Ferenczi 1, Sinka 1) 5—4, &
Mare — Cărei 6—3, Cluj — Bu
curești 7—2, Ploești — Oradea

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

Primele jocuri de volei 
din cadrul cupei 
„16 Februarie”

Azi și mîine se desfășoară in sala 
Locomotiva Giulești întrecerile de 
volei din cadrul primei etape a cu

pei „16 Februarie". La această com
petiție participă cele mai valo
roase echipe bucureștene: Locomo
tiva ICF, Dinamo I, Progresul, 
CCA. Locomotiva GTFT, Voința (ul
timele două, fruntașe în campionatul 
șegional) la băieți și Progresul, 
Știința ICF, Constructorul, Locomo
tiva MCF. Dinamo, Locomotiva 
Gara de Nord (ultima, fruntașă în 

campionatul regional) la fete. Intil- 
nirile din cadrul acestei competiții 
se vor desfășura sistem turneu, nu
mai tur.

Meciurile programate în prima 
etapă se anunță a fi f'arte interesan
te, deoarece se întîlnesc echipe a- 

propiate ca valoare. Remarcăm / în 
primul rînd partida dintre echipele 
feminine Constructorul și Locomo
tiva MCF, care ani furnizat întot
deauna jocuri viu disputate și spec
taculoase. Interesant se anunță și 
meciul dintre formațiile masculine 
CCA și Dinamo, între care există o 
puternică rivalitate sportivă.

Iată de altfel programul complet 
al întrecerilor primei etape: AZI, de 
la ora 18: Locomotiva Gara de Nord 
— Știința I.C.F. (fem.), Construc- 
tonul-Locomotiva M.C.F. (fem.); 
MIINE, de la ora 10: Locomotiva 
CTFT — Locomotiva ICF (mase.); 
de la ora 16: Progresul — Dinamo 
(mase), Voința—Progresul (mase.) 

Diriamo — CCA (mase.).
Nn ne îndoim de faptul că toate 

echipele participante la tradiționala 
competiție cupa ,,16 Februarie" vor 
depune toate eforturile pentru a a- 
vea o comportare cît mai frumoasă 
și pentru a obține rezultate cores
punzătoare. Din fonmat’-ile echipelor 
masculine lipsesc o serie de jucători 
fruntași, aflăți în turneu în R.P. Chi
neză, așa că, întrecerile oferă tine
relor rezerve un excelent prilej de 
afirmare și antrenorilor o bună a- 
cazie de a verifica posibilitățile ce
lor care aspiră să ajungă în prima 
forimație.

V^^Duțnitru, corespondent 

5—4, S. Mare — Craiova 5—4, 
București — Cărei 8—1, Timi
șoara — Sibiu 8—1, S. Mare — 
Oradea 6—3, Craiova — Bucu
rești 7—2, Timișoara — Bucu
rești 7—2, Cluj — Craiova 7-2, 
Cluj — Oradea 5—4, S. Mare — 
Sibiu 5—4, Oradea (Aruș 3, Je- 
lics 2, Popa 1) — Cărei 6—3, 
Ploești — Craiova 5—4, Ora
dea — București 5—4, Cluj — 
Cărei 7—2, Ploești •— București 
7—-2, Timișoara — Cluj 6—3, 
Craiova — Oradea 9—0, Cluj 
(Sinko 2, Tapalagă II 2, Fe- 
renezi 1) — S. Mare (Botka 3, 
Csipler 1, Haukler 0) 5—4, Cra
iova — Cărei 6—3, Ploești (Poe
naru 3, Paise 2, Pascu 1) — 
Timișoara (Feisthamel 1, Drîmba 
II 1, Falb 1) 6—3, Craiova — 
Sibiu 5—4, Ploești — Cărei 7—2, 
Oradea — Sibiu 5—4, Timișoa
ra ~ Cărei 9—0, S. Mare' — 
București 6—3, S. Mare (Botka
3, Haukler 2, Csipler 0) — Ti
mișoara (Drîmbă II 2, Feistha
mel 1, Falb 1) 5—4, Cluj — 
Sibiu 6—3. In baraj pentru locu
rile 1—2: Ploești (Poenaru 2, 
Paise 2, Pascu 1) — Satu Mare 
(Botka 3, Haukler 1, Csipler 0) 
5—4. In urma acestor rezultate 
clasamentul este următorul: 1.
PLOEȘTI — 7 v.; 2. Satu Mare 
— 7 v.; 3. Timișoara — 6 v.;
4. Cluj — 5 v.. 5. Craiova —' 
4 v.; 6. Oradea — 3 v.; 7. Bu
curești — 2 v.; 8. Sibiu — 1 
v.*  9. Canei — 0 v.

☆
Ieri după-amiază au început 

meciurile din cadrul probei de 
floretă fete. Primele rezultate în
registrate srnt următoarele: Cluj- 
Oradea 9—0, S. Mare — Cărei 
7—2, București — Timișoara 8-1, 
Ploești — Cărei 5—4, S. Mare — 
Sibiu 5—4, Sibiu — Cărei 5—4, 
Cluj — Ploești 9—0, Sibiu — 
Oradea 6—3, Cluj — Cărei 9—0.

întrecerile vor continua azi și 
mîine, în sala Progresul F. B.

SPORT LA
® PATINAJ. — Mîine 15 ianua

rie, orele 9, pe patinoarul Știința 
Invățămînt din str. Plevnei nr. 15, 
va avea loc un concurs de patinaj 
viteză și jocuri pe gheață pentru 
copii între 7—14 ani.

O BASCHET. — întrecerile din 
cadrul cupei „16 Februarie" nu 
vor începe la 22 ianuarie, așa cum 
se stabilise inițial, ci la 29 ia
nuarie.

& LUPTE. — Colegiul de arbitri 
din comisia orașului București or
ganizează între 1 februarie și 20 
martie un curs de arbitri. în
scrierile se fac între 17-24 ianuarie 
(ora 19-21) la sediul comitetu
lui C.F.S. oraș București, str. V. 
Alecsandri nr. 6, la tov. Rebigan 
sau V. Constantinescu.

— Colectivul sportiv FI. roșie 
Alimentația Publică organizează 
mîine de la ora 9 în sala de 
sport a liceului Crețulescu (str. 
Hristo Botev nr. 17) faza de co
lectiv la trîntă. Doritorii — indi
ferent de vîrstă sau greutate — 
pot Iim parte la acest concurs.

n HOCHEI PE GHEAȚA. — 
Zilele trecute s-a disputat la Ră
dăuți, pe stadionul de iarnă „1 
Miai‘‘, meciul dintre echipele de 
categoria B Progresul Rădăuți și 
Progresul Iași. Meciul, care a pri
lejuit o luptă strînsă, s-a terminat 
cu victoria localnicilor: 8-5. Au 
marcat pentru învingători: Tomo- 
vici (4), Chirilă (2), Murin și 
Marchidan. Punctele ieșenilor au 
fost înscrise de Botez (3), Ciu- 
din și Brumă. Au asistat peste 
1500 de spectatori.

In ziua de 9 ianuarie, pe ace
lași teren, Progresul Rădăuți a în
trecut selecționata Iași cu 7-1 (1-1,
4-0,  2-0). Ambele jocuri au fost 
conduse de arbitrii Topa și Per- 
cec. (/. Irimie, corespondent).

© SCRIMA. — La 22 ianuarie 
va începe campionatul pe echi
pe al categoriei B. Etapele din 
turul campionatului vor avea loc 
la 22 și 29 ianuarie, 5, 12, 19, 26 
februarie și 4 martie. Programul 
primei etape este următorul: Pro
gresul Ploești-Voința București, 
Voința Orașul Stalin - Flacăra 
Ploești, Voința Carei-Progresul 
Oradea, Flamura roșie Sibiu-Con- 
ștructorul Tg. Mureș.



Cercetări asupra condițiilor igienice din sălile de sport O privire asupra
in vederea; îmbunătățirii

Concepția unității om-mediu ela
borată de I. P. Pavlov, își găsește 
una din cele mai elocvente expresii 
în activitatea sportivă, în care dez
voltarea organismului este în modul 
cel mai evident legată de factorii de 
mediu exterior. Pînă nu de mult, 
cunoașterea influenței factorilor de 
mediu, deși recunoscută în princi
piu, se făcea numai pe baze empiri
ce. Chiar și în zilele noastre nu se 
utilizează în suficientă măsură me
todica de cercetare a factorilor de 
mediu și nu se luptă pentru modifi
carea acestor factori în sălile de 
sport, în conformitate cu necesități
le fiziologice ale sportivilor și ale 
sportului respectiv. Temperatura, 
umiditatea, curențij de aer, starea 
de confort etc. nu sînt apreciate, în 
general, decît empiric. In unele săli 
mari de sport nu se găsesc nici dis
pozitivele simple de înregistrare a 
factorilor micro-climatici elemen
tari: temperatură, umiditate etc.

In anii puterii democrat-popuîare 
au fost construite numeroase săli de 
sport dotate cu toate instalațiile mo
derne pentru confortul sportivilor, 
dar acestea nu sînt follosite în mod 
judicios din cauză că cercetarea fac
torilor de mediu nu a fost realizată 
pe cale științifică, iar manipularea 
acestor instalații (-cum ar fi insta
lațiile de aer condiționat) se face la 
întâmplare- Ori este știut eă cele 
mai bune rezultate sportive pot fi 
obținute numai atunci cînd organis
mul este pus îri cele mai favorabile 
condiții de mediu, deoarece realiza
rea acestor rezultate depinde de e- 
xistenta unor condiții de mediu, fa
vorabile desfășurării tuturor func
țiunilor interesate în sportul respec
tiv. Orice componență a mediului 
care merge în sens invers Cu des
fășurarea unui ansamblu de mișcări, 
poate constitui o piedică în obține
rea rezultatelor sportive optime și 
poate duce chiar la favorizarea îm
bolnăvirilor.

Bazați pe aceste considerațiuni, 
ne-am propus să cercetăm complexul 
condițiilor de mediu din sala Fio- 
reasca din București, pentru apre
cierea influenței sale asupra desfă
șurării' competițiilor și a antrena
mentelor. Comitetul pentru Cultură 
Fizică și Sport de pe lingă Consi
liul de Miniștri prin secția sa teh-- 
nică și de cercetări, dispensarul 
central pentru sportivi (secția de 
cercetări) în colaborare cu Institu
tul pentru Perfecționarea și Specia
lizarea Medicilor (prin catedra sa 
de igienă generală sub conducerea 
prof. dr. Ardeleanu) au pornit să 
cerceteze situația din sala Floreas- 
ca în scopul îmbunătățirii funcțio
nării instalațiilor sanitare.

Au fost făcute cercetări asupra 
majorității factorilor micro-clima
tici: temperatură uscată, tempera
tură umedă, umiditate relativă, vi
teza curenților de aer, concentrația 
bioxidului de carbon din aer și a 
numărului de microbi, precum și ă- 
precierea confortului prin metoda 
temperaturilor efective și a catater- 
hiometriei (ultimele două metoie 
dau indicații asupra stării de con
fort a organismului în funcție de 
combinația factorilor micro-clima- 

Sandor Kocsis, interul dreapta al reprezentativei maghiare, a 
fost numit de gazetarii apuseni: jucătorul cu „cap de aur". Aceasta, 
pentru că majoritatea golurilor, le înscrie cu capul din pozițiile cele 
mai dificile.

In fotografia de mai sus, Kocsis a sărit mai înalt decît porta
rul austriac Szanwald (cu mîinite ridicate) și decît fundașul Halla, 
marcînd cu capul al doilea gol al echipei .R. P. Ungare. (Fază din 
al 100-lea meci R.P.U.—Austria 6—JȚ.

activitătii competitionale
tiei și de puterea de răcire a aeru
lui).

Determinările au. fost făcute în 
cele mai variate condiții .de func
ționare a sălii, în trei puncte dife
rite din sală și în patru cicluri. Au 
fost obținute astfel rezultate, în 
timp ce sala era aproape goală, 
precum și atunci cînd era supra
aglomerată, în timpul competițiilor 
și al antrenamentelor, în timpul 
desfășurării celor mai diferite spor
turi de sală, la începutul, la mij
locul și la sfîrșitul competițiilor.

Constatările au arătat că tempe
ratura uscată depășește uneori nor
malul, iar umiditatea relativă se 
găsește sub normal. Aceste două 
carențe se corectează în mare 
măsură prin folosirea unei miș
cări mai vii a aerului, dar nu 
pînă la nivelul de confort op
tim al organismului; astfel că, u- 
neori, sala oferă condiții de supta 
încălzire care pun organismul în 
stare de suferință și nu sînt favora
bile celor mai bune rezultate spor
tive. Pe de altă parte, nici spectato
rii nu se simt bine. Mai mult chiar, 
concentrația de bioxid de carbon 
a fost găsită uneori peste normal, 
iar numărul de germeni microbieni 
a fost destul de ridicat. In felul a- 
ceasta se creează chiar condiții de 
îmbolnăvire a organismelor mai pu
țin rezistente.

Cercetările s-au făcut în strînsă 
legătură cu serviciul tehnic din
O.C.F.S., care a și luat primele mă
suri pentru îmbunătățirea situației 
și pentru completarea instalațiilor 
de condiționare a aerului din sală. 
Din cercetări, a reieșit că proporția 
de aer proaspăt față de aerul recir- 
culat trebuie să fie mai ridicată, în 
scopul măririi umidității, al scăde
rii concentrației bioxidului de car
bon și a numărului de germeni șî 
al reducerii temperaturii. Verifica
rea situației existente trebuie să 
se facă printr-o nouă etapă de cer
cetări, care este planificată în a- 
ceastă iarnă.

Din cercetările efectuate apare 
evidentă necesitatea manipulării in
stalațiilor sanitare sub controlul 
modificării factorilor microclimatici. 
Pe de altă parte, a fost pusă la 
punct o metodă tehnică, destul de 
comodă, pentru cercetarea condi
țiilor de mediu din toate sălile de 
sport. Tot în urma cercetărilor din 
prima etapă s-a găsit că este "nece
sar să se stabilească regimul de lu
mină și de radiație ultravioletă, în 
raport ou iluminarea luminescentă 
a sălii. Colectivul de cercetare a se- 
zisat de asemenea secția de cerce
tări din C.C.F.S. asupra necesității 
urmăririi modificărilor fiziologice 
ale sportivilor în funcție de variația 
factorilor climatici.

Toate aceste cercetări, referitoare 
la condițiile desfășurării activității 
sportive în sală, sînt menite să a- 
ducă lumină într-una din modalită
țile de practicare a sportului care 
în zilele noastre a căpătat o largă 
extindere.

Dr M. BARNEA 
Dr. V. P. POPA 
Dr. T. NESTOR 

nul 1955. deși lipsit de mari 
competiții oficiale (campio
nate mondiale, jocuri olim

pice), a fost totuși deosebit de
bogat în întîlniri amicale de fot
bal inter-țări. Astfel, în cele 12 
luni ale anului s-au disputat peste 
150 de întîlniri între reprezentati
vele de fotbal A și B ale diferite
lor țări. Dacă vom cerceta tabe
lul publicat mai jos, care cuprinde 
meciurile susținute de reprezenta
tivele diferitelor țări, vom observa 
că echipele reprezentative „A", 
care s-au dovedit a fi cele mai 
constante și care au obținut cele 
mai frumoase rezultate în anul 
care a trecut, sînt U.R.S.S., Un
garia, Argentina, Franța și Jugo
slavia

k

Pentru reprezentativa U.R.S.S., 
anul 1955 a fost anul marii 
afirmări pe plan internațio

nal. In urma succeselor obținute 
(victorii asupra echipelor R. F. 
Germane — campioana mondia
lă — Suediei, Indiei și Egiptu
lui) și a meciurilor egale cu două 
din cele mai bune echipe din 
Europa (Ungaria și Franța), 
echipa U. R. S. S. s-a impus 
drept una din cele mai redutabile 
formații din lume. In 1955, echi
pa U.R.S.S. a susținut nouă 
întîlniri, din care a cîștigat șapte, 
iar celelalte două le-a terminat la 
egalitate. Echipa U.R.S.S. a reali
zat un golaveraj excelent: 26—6. 
Cei mai valoroși jucători ai echipei 
sovietice au fost: Netto, Salnikov, 
Iașsn, Ilin și Strelțov.

De asemenea, echipele sovietice 
de club, întîlnind formații dintre 
cele mai puternice, au obținut anul 
trecut performanțe excepționale. 
Din 106 partide internaționale, 
ele au terminat victorioase în 89 
întîlniri.

4r

Echipa Ungariei a susținut rn 
1955 12 întîlniri, cîștigînd 10 
și terminînd 2 la egalitate 

(2-2 cu Austria la Viena și 1-1 
cu U.R.S.S. la Budapesta). Cu toa
te că a fost întinerită cu fotba
liști care sînt încă lipsiți de expe
riența jocurilor grele, echipa R.P. 
Ungare a realizat totuși o perfor
manță remarcabilă, rămănînd ne
învinsă de la finala campionatului 
mondial din Elveția. Prin victorii
le realizate în anul 1955, ea și-a 
îmbogățit palmaresul care e de-a 
dreptul impresionant. întîlnind ad
versari valoroși, fotbaliștii ma
ghiari au marcat în cele 12 în
tîlniri 53 de goluri și au primit 
doar 16.

★

Cu Argentina se încheie se
ria echipelor de valoare ne
învinse anul trecut. Ea a 

susținut 5 întîlniri internaționale, 
toate în cadrul campionatului de 
fotbal al Americii de Sud. Argen
tinienii au cîștigat detașat această 
competiție, dovedindu-se cea mai 
bună echipă a continentului sud- 
american. Ei au obținut victorii 
asupra a patru adversari, dintre 
care cea mai concludentă este cea 
repurtată asupra echipei Urugua- 
yuluî — fostă campioană mondia
lă — cu scorul de 6—1. Singurul 
meci egal al argentinienilor a fost 
cel cu echipa statului Peru (2—2). 
Golaveraj: 18—6.

In ciuda acestor rezultate nu 
putem avea totuși o imagine pre
cisă asupra valorii echipei argen- 
tiniene în raport cu aceea a echi
pelor din Europa, deoarece ea n-a 
mai jucat în Europa, decît în 1954. 
cînd în decembrie la Roma a fost 
întrecută de Italia cu 2—0. Pro
babil că în 1956 vom putea apre
cia mai just valoarea echipei Ar
gentinei, după ce aceasta se va în
tâlni cu Italia și apoi cu Spania 
și Portugalia.

★

Franța și Jugoslavia intră în 
categoria imediat următoare, 
a echipelor care au suferit 

o singură înfrângere. In special se 
cuvine a fi subliniată ascendența 
reprezentativei Franței, care prin 
rezultatele obținute s-a ridicat la 
valoarea celor mai bune echipe 
din lume. Franța a susținut 
în 1955 șapte întîlniri, obținînd 
patru victorii, terminînd două în
tîlniri la egalitate — cu U.R.S.S. 
(2—2) și Jugoslavia (1—1) Și 
pierzînd una — cu Belgia (1—2). 
Golaveraj: 11—7.

Reprezentativa Jugoslavia a 
susținut șapte întîlniri, cîștigînd 
trei, terminînd trei la egalitate și 
pierzînd una cu Austria (1—2). 
Golaveraj: 15—7.

Pentru ambele reprezentative, a- 
nul 1956 va aduce o clarificare.în 
ierarhia valorilor, întrucît cele 
două formații se întîlnesc din nou 
între ele și, în plus, Franța va în
tâlni echipele Uniunii Sovietice și

anului fotbaihtic
Ungariei, iar Jugoslavia pe cea a 
Ungarjqi.

O ajltă categorie o formează 
șchipele care anul trecut nu 
au manifestat o formă con

stantă^ ^Șunăoară echipa Austriei, 
după ce a fost învinsă de Scoția

Mijlocașul Igor Netto, căpitanul 
echipei reprezentative a U.R.S.S. 
Datorită excelentei sale tehnici, 
Igor Netto este socotit anul din cei 
mai buni fotbaliști ai lumii.

pe teren propriu (4—1) șî de 
Ungaria la Budapesta (6—1), a 
întrecut surprinzător Jugoslavia 
cu 2—1. Reprezentativa An
gliei are și ea rezultate contradicto-

★

Ianuarie

Egipt — Bulgaria 1—0 
Birmania — Japonia 1—1 
Egipt — Bulgaria 0—0
Italia — Belgia 1—0
Belgia B — Luxemburg 4—1
Egipt — Grecia 1—1
Liban — Bulgaria 2—3

Februarie

India — U.R.S.S 0—4
India — U.R.S.S. 0—3
Chili — Ecuador 7—1

Martie

Argentina — Paraguay 3—3 
India — U.R.S.S. 0—3 
Chili — Peru 5—4
Paraguay — Uruguay 1—3 
Argentina — Ecuador 4—0 
Ecuador — Peru 2—4 
Uruguay — Chili 2—2 
Olanda — Danemarca 1—1 
Spania B — Grecia 7—1 
Paraguay — Ecuador 2—0 
Argentina — Peru 2—2 
Spania — Franța 1—2 
Franța B — Grecia 1—0 
Chili — Paraguay 5—0 
Paraguay — Peru 1—1 
Uruguay — Ecuador 5—1 
Cehoslovacia — Austria 3—2 
Austria B — Cehoslovacia B 
Argentina — Uruguay 6—1 
Argentina — Chili 1—0 
Peru — Uruguay 2—1 
R.F. Germană — Italia 1—2 
Portugalia — R.F. Germană 
Anglia B — R.F, Germană B

Aprilie

Anglia — Scoția 7—2 
Franța — Suedia 2—0 
Olanda — Belgia 1—0 
Belgia B — Olanda B 3—3 
Turcia — Franța B 0—0 
Portugalia B—Luxemburg 3—1 
Irlanda — Țara Galilor 2—3 
Austria — Ungaria 2—2 
Ungaria B — Austria B 3—1 
Austria B — Elveția B 3—1 
Franța (amatori)—Luxemburg

Mai

Elveția — Austria 2—3 
Irlanda — Olanda 1—0 
Saar B — Olanda B 4—2. 
Portugalia B — Saar 6—1 
Scoția — Portugalia 3—0 
Norvegia — Ungaria 0—5 
Suedia — Ungaria 3—7 
Danemarca — Ungaria 0—6 
Franța — Anglia 1^0 
Jugoslavia — Scoția 2—2 
Franța B — Egipt 7—1 
Spania — Anglia 1—1 
Olanda — Elveția 4—1
Elveția B — Olanda B 1—0 
Finlanda — Ungaria 1—9 
Austria — Scoția 1—4 
Portugalia — Anglia 3—1 
Norvegia — Irlanda 1—3 
R.F. Germană1 — Irlanda 2—1 
Italia — Jugoslavia 0—4 
Romînia — Polonia 2—2 
Romînia B — Polonia B 0—1 
Ungaria — Scoția 3—1 
Iran — Turcia 2—3
Grecia — Italia B 0—0
Bulgaria — Egipt 2—1

Iunie

Belgia — Cehoslovacia 1—3
Danemarca — Finlanda 2—1
Finlanda B — Danemarca B
Elveția — Spania 0—3
Suedia — U.R.S.S. 0—6
U.R.S.S. B — Suedia B 6—1
Jugoslavia — Elveția 0—0
Bulgaria — Polonia 1—1

L

international 1955
rii. Victorii categorice asupra ^Sco*  
ției (7—2) și Spaniei (4—1). etc. 
au alternat cu înfrîngeri Heaștep*  
tate în fața Țării Galilor (1—2), 
Portugaliei (1-3) etc. Echipa Italiei 
a cîștigat întîlninle cu echipa R.F. 
Germane cu 2—1 dar a suferit în
frîngeri din pârtea Jugoslaviei 
(0—4) și Ungariei (0—2). Brazi*  
lienii nu au participat la cea mai im
portantă competiție a Americii 
Latine, campionatul de fotbal al 
Americii de Sud, din cauza unor 
neînțelegeri ivite între antrenori, 
jucători și federație. • La ora ac*  
iuală, însă, conflictul pare aplanat.. 
Fostul și mult discutatul antrenor 
Zeze Moreira a fost schimbat cu
P. Costa, iar echipa remaniată. 
Totuși, întîlnind echipele statelor 
Chili și Paraguay, brazilienii, deși 
învingători de două ori, nu aii 
produs o impresie deosebită.

♦
ni lăsat intenționat la urmă 
echipa R.F. Germane, cîști- 
gătoarea campionatului mon.

dial din 1954, care după victoria 
de la Berna nu și-a justificat titlul 
cucerit Astăzi, nu mai este o sur*  
priză pentru nimeni cînd află ca 
echipa germană a suferit o nouă 
înfrîngere. Anul trecut, din 7 me
ciuri susținute, campionii mon*  
diatli au fost întrecuți de patru ori:’ 
de U.R.S.S., de Jugoslavia și de( 
Italia (de 2 ori), obținînd doar, 
trei victorii în fața unor echipa 
mediocre: Portugalia, Norvegia șî 
Irlanda, . i

D. CALIMA.ICHI
I. OCHSENFELD

Iată acum rezultatele tuturof 
întâlnirilor internaționale de fotbal 
susținute în anul 1955 de echipele 
A și B ale diferitelor țări:

*

Bulgaria B — Polonia B 1—1 
Italia B — Turcia 1—1 
Norvegia — Romînia 0—1 
Suedia — Romînia 4—1

Iulie

Islanda — Danemarca 0—4

August

Marea Britanie — Continent 1—4
Suedia — Finlanda 3—0
U.R.S.S. — R.F. Germană 3—2 
Finlanda — Norvegia 1—3

Septembrie

Norvegia — Danemarca 1—1 
Finlanda — Polonia 1—3
Ungaria —• U.R.S.S 1—1 
U.R.S.S. B — Ungaria B 4—2 
Jugoslavia — R.F Germană 3—1 
Iugoslavia B—R.F. Germană B 8—0 
Romînia — R.D. Germană 2—3 
R.D. Germană B-Romînia B 3-0. 
Elveția — Ungaria 4—5 
Luxemburg — Belgia B 3—3 
Suedia — Norvegia 1—1 
Cehoslovacia — Belgia 5—2 
Romînia — Belgia 1—0

Octombrie

Danemarca Anglia 1—5
6—4 Cehoslovacia — Ungaria 1—3 

Ungaria B — Cehoslovacia B 2—0 
Brazilia — Chill 1—1 
Chili — Brazilia 1—2
Brazilia — Paraguay 3—0

1^3 Paraguay — Brazilia 3—3
1— 1 Elveția — Franța 1—2 

Saar — Franța B 7—5 
Irlanda — Scoția 2—1 
Elveția B — Luxemburg 4—0 
Romînia — Bulgaria 1—1 
Bulgaria B — Romînia B 2—0 
Ungaria — Austria 6—1 
Austria B — Ungaria B 2—5 
Olanda — Belgia 2—2 
Danemarca — Suedia 3—3 
Irlanda — Jugoslavia 1—4 
Anglia B — Jugoslavia B 5—1 
Belgia B — Luxemburg 5—0 
Finlanda —♦ S.U.A. 6—0

2— 2 Suedia B — Danemarca B 6—3
U.R.S.S. — Franța 2—2 
Țara Galilor — Anglia 2—1 
Bulgaria — Anglia (amatori) 2—0 
Austria — Jugoslavia 2—1

Noiembrie

Anglia — Irlanda 3—0
Ungaria — Suedia 4—2
R.F. Germană — Norvegia 2—0
Bulgaria — Cehoslovacia 3—0 
Cehoslovacia B—Bulgaria B 0—1
Saar — Olanda 1—2
Franța — Jugoslavia 1—1 
Jugoslavia B — Finlanda 8—0
Olanda — Norvegia 2—o
Portugalia — Suedia 2—6
R.D. Germană — Bulgaria 1—0 
-Bulgaria B — R.D. Germană B 1—1
Ungaria — Italia 2—0
Italia B — Ungaria B 2—1
Țara Galilor — Austria 1—2 
Irlanda -■ Spania 2—2
Spania B — Egipt 5—1
Anglia — Spania 4—1

Decembrie

Egipt — U.R.S.S. 0—2
Egipt — U.R.S.S. 1—2
Portugalia B — Austria B 1—2
Italia — R.F. Germană 2—1

0—1 Egipt — Italia B 0—1 
Turcia — Portugalia 3—1 
Egipt — Portugalia 0—4 
Belgia — Franța 2—1. 
Franța B — Turcia 3—1 
Algeria — Belgia B 2—1



TURUL CICLIST AL EGIPTULUI
Potrivit aștep'irilor, Turul ciclist al Egiptului prilejuiește și 

anul acesta o dispută deosebit de strînsă, dat fiind valoarea 'ridicată 
a celor mai mulți dintre participanți. Astfel, după prima etapă, o 
etapă scurtă și de „studiu", băiălta adevărată a început în cea de a 
doua zi. Șoseaua îngustă și neasfaltată, căldura și vîntitl puternic, 
au supus pe concurenți unei serioa se încercări.

Atlt în prima, cit și în a doua etapă, reprezentanții noștri au a- 
vut o comportare remarcabilă. S-a făcut observată chibzuita „tactică 
de echipă. Formația noastră a avut de fiecare dată cite un „trimis" 
in plutonul fruntaș' C. Dumitrescu în prima zi (locul III) și C. Șan- 
dru, tot locul III, în a doua etapă.
Cairo 12. /Agerpres/. — Joi s-a 

dat plecarea de la Luxor în cea de a 
treia ediție a Turului ciclist al Egip
tului care măsoară 1816 km., împăr- 
țiți în 14 etape. La competiție par
ticipă 12 țări: Danemarca. R.P. Bul
garia, R. Cehoslovacă, R.P.R., 
R. D. Germană, R.P. Polonă, Liban, 

R.P.F. Iugoslavia, Irak, Siria, Tur
cia și Egipt. Echipa Angliei s-a 
retras din cursă pe motivul că fe
derația egipteană de ciclism a re
fuzat să plătească alergătorilor en
glezi costul călătoriei din Anglia 
în Egipt.

Ceremonia startului a avut loc în 
fața Templului din Luxor. O mare 
mulțime de spectatori a aclamat pe 
cicliști cînd aceștia au pornit în 
prima etapă, Lu.xor-Kenah (70 km). 
Deși foarte scurtă, această etapă a 
dat loc unei lupte îndîrjite pentru 
victorie. Chiar după primii kilometri 
cicliștii bulgari și polonezi au atacat 
dezlănțuit, destrămînd plutonul. 
Dintre cicliștii romîr.i G. Dumitrescu 
a fost cel mai activ și a participat

Sportivii germani 
n-au simțit iama 

in R. P. Chineză
După cum ne transmite cores

pondentul nostru din Berlin, Ger
hard Lerch, antrenamentele spor
tivilor germani au fost deosebit de 
utile. Utilitatea pregătirilor făeute 
în China a constat în următoa
rele:

— Componenții lotului s-au aco
modat cu călătoriile de lungă du
rată cu avionul, parcurgînd o dis
tanță aproximativ egală cu cea 
de la Berlin la Melbourne (circa 
36 ore de zbor efectiv).

— Sportivii germani și-au pu
tut continua antrenamentele în 
condițiuni climaterice aproape 
identice cu cele de la Melbourne. 
De pildă la Canton, în cadrul unui 
concurs atletic, întrecerile s-au 
desfășurat pe o căldură de +28 
grade Celsius (la umbră).

— întrecerile s-au disputat cam 
în aceeași perioadă în care vor 
avea loc. Jocurile Olimpice de la
Melbourne.

— In cadrul concursurilor de 
la Pekin, Șanhai, Canton și alte 
mari orașe, sportivii germani și 
cei chinezi s-au antrenat împreu
nă, fapt ce a constituit un util 
schimb de experiență pentru spor
tivii celor două țări.

— Performanțe excelente au fost 
oUinut? de Gizeila Kohler (10,8 pe 
80 m. garduri, 11,8 pe 100 m.), de 
Wilfriede Tews (Ia greutate 14,43 
m.) care a întrecut-o pe Hanna 

Lutge recordmana R. D. Germane, 
etc. La înot, au fost obținute de 
asemenea rezultate de valoare, 
printre care cele mai bune sînt 
cele realizate de Lin-Cin-Ciu care 
a înotat 100 m. liber în 58,7 (re
cord al R. P. Chineze) și Enke 
(R.D.G.) 2:43,8 pe 200 m. bras.

din Elveția. Ilocheiștii polonezi au 
jucat la Berna cu echipa Chaux 
des fonds, repurtînd o frumoasă 
victorie cu scorul de 9-7 (2-4; 3-1; 
4-2). De remarcat că în echipa el
vețiană au jucat doi jucători cana
dieni profesioniști.

0 Intre 18 și 20 ianuarie va avea 
Ioc pe patinoarul stațiunii de spor
turi de iarnă Davos, din. Elveția, 
un mare eoncurs internațional pre- 
olimpic de patinaj viteză Ia care 
vor participa 70 de sportivi repre- 
zentînd U.R.S.S., Anglia, R.D. Ger
mană, R.F. Germană, Finlanda, A- 
ustralia, Suedia, S.U.A., Austria, 
R. Cehoslovacă, Japonia și Norvegia.

La startul probelor se vor alinia 
patinatori renumiți ca Boris Șil- 
kov (U.R.S.S.), Johnny Cronshcy 
(Anglia), Sigge Eriksson (Suedia), 
Mac Dermott (S.U.A.) și alții.

$ Zilele trecute s-a desfășurat Ia 
Lausanne întîlnirea internațională 
de hochei pe gheață dintre echipele 
reprezentative ale U.R.S.S. și Elve
ției. După un joc spectaculos, ho- 
cheiștii sovietici au obținut victo
ria cu scorul de 6-4.

@ In cadrul pregătirilor pe care 
Ie face în vederea jocurilor olimpi
ce de la Cortina d’Ampezzo, echipa 
selecționată de hochei pe gheață a 
R. P. Polone a susținut la 12 ianua
rie primul joc din cadrul turneului 

la „evadarea" decisivă, împreună cu 
polonezul Wienckowski și bulgarul 
Gheorghiev. Ei au ajuns primii la 
capătul etapei unde Wienckowski a 
cîștigat la sprint, Gheorghiev 
și Dumitrescu c!asindu-se în 
ordine, toți cu timpul de 
1 h.54’!2“. Au sosit apoi: Tiiiler 
(R.D. Germană), Hristov (R.P. Bul
garia), Bugalski (RP Polonă), Kir- 
choff (R.D. Germană), Jan Vesely 
(R. Cehoslovacă), Ravn și Lynge 
(Danemarca). La diferență de citeva 
zeci de secunde au sosit și ceilalți 
componenți ai echipei R.P.R.

Clasamentul pe echipe după prima 
etapă: 1. R.P. Bulgaria 50,45’23“ :
2. R.P. Polonă același, timp ; 3. R.D. 
Germană 5:47,07 ; 4. R.P.R. 5:48,40 ;
5. Danemarca 5:49,06, etc.

CAIRO 13 (Agerpres). Chiar de la 
plecarea în etapa a Il-a, Kenah- 
Sohag (170 km), plutonul s-a în
șirat în fir indian, Ia conducere 
insta'îndu-se atergătorii polonezi 
și germani. Profitînd de o acalmie 
în pluton și de faptul că fruntașii

Wilfriede Tews, a obținut o excelentă performanță în cadrul 
concursului internațional de la Sofia, arunclnd discul la 48,29 m.

Vizita voleibaliștilor ro
CANTON (Agerpres). — China 

Nouă transmite:
De cîteva săptămîni se găsește 

în vizită în R.P. Chineză echipa 
reprezentativă de volei a R.P'.R. 
După mai multe jocuri susținutei 
Pekin, voleibaliștii romîni au între
prins o vizită de mai multe zile ta 
orașul Canton. Cu acest prilej, e- 
chipa de volei a R.P.R. a întîlnit 
echipa selecționată a orașului Can-

© In turneul internațional de șah 
de Ia Beverwijk, după 6 runde, în 
clasament conduc marii maeștri in
ternaționali Pilnik (Argentina) și 
Stahlberg (Suedia) cu cîte 4’/2 
puncte. Urmează Toran (Spania) — 
4 puncte; Scafarelli (Italia) — 3’/^ 
puncte; Matanovici (Iugoslavia) și 
Kramer (Olanda) cu cîte 3 puncte.

® in runda a 9-a a turneului in
ternațional de șah care se desfășoară 
în localitatea Krynica, o mare sur
priză a prilejuit șahistul polonez 
Taznowski care l-a învins pe frun
tașul clasamentului Dittmann (R.D. 
Germană), neîntrecut pînă acum în 
acest turneu.

In clasament, după 9 runde, con
tinuă să conducă Dittmann cu 7 
puncte urmat de Milic cu 6 puncte. 
Plater și Uhlmann cu 5’/2 puncte 
fiecare. 

clasamentului Wienckowski și Du
mitrescu se supravegheau unul pe 
celă’alt, ciclistul bulgar K6;;v, îm
preună cu germanul Kircjioff reu
șesc să se distanțeze. C. Șandru 
sezisează acest atac, care urma 
să fie decisiv, și. pornește în ur
mărirea iugarilor, însoțit de polo
nezul Bugalski. In scurt timp, ei 
izbutesc să-i ajungă. Grugul celor 
patru pedalează într-o alură rapidă 
și continuă să-și mărească avansul 
față de un pluton condus de ceho
slovacul Vesely.

La Sohag, germanul Kirchoff 
trece primul linia de sosire, după 
un sprint final foarte disputat, în 
care Șandru ocupă locul 3. Pluto
nul lui Vesely a sosit după 5 mi
nute, urmat la mică diferență de 
un alt grup în care se aflau Dumi
trescu, Gheorghiev și alții

Clasamentul etapei: 1. Rudy K'r- 
choff (R.D. Germană), a parcurs 
170 km. în 4 h. 44’16“ (media c- 
rară 36 km.); 2. Bcian Koțjv
(R. P. Bulgaria); 3. C. ȘANDRU 
(R.P.R) ; 4. Stanislav Bugalski
(R.P. Polonă), toți același timp cu 
Kirchoff; 5-7. Jan Vesely (R. Ce
hoslovacă), Benno Funda (R. D. 
Germană), Horst Tuller (R.D. Ger
mană), toți' cu timpul de 4 h. 49’09”.

Tricoul galben a fost prelual de 
germanul Kirchoff, care este urmat 
în clasamentul general de Koțev, 
Bugalski și G. Șandru.

Astăzi se desfășoară etapa a 
IlI-a, Sohag-Assiut (120 km.).

(Foto BARBARA KIRILOVA)

-- -

ini in R. P. Chineză
ton și echipa Armatei Populare de 
Eliberare din Canton.

La 11 ianuarie, voleibaliștii ro
mîni și-au încheiat jocurile pro
gramate la Canton și s-au reîntors 
la Pekin, urmînd să-și continue 
turneul prin alte orașe ale R.P. 
Chineze.

Campionatul de
LENINGRAD (Agerpres). — 

TASS transmite :
La, 11 ianuarie, la Leningrad s-a 

desfășurat prima rundă a celui de 
al XXIII-lea campionat de șah al 
U.R.S.S.

In centrul atenției spectatorilor 
s-a situat partida dintre fostul 
campion unional Iuri Averbach și 
campionul mondial de juniori Bo
ris Spasski. Partida s-a caracteri
zat printr-o luptă extrem de ascu
țită, ambii șahiști au jucat decis 
la victorie. Folosind prea mult timp 
de gînd.ire pentru o mutare, Aver
bach a intrat îin criză de timp. El 
avea numai 5 minute pentru 12 
mutări, Spasski a condus cu mul
tă precizie jocul în final și a ob
ținut o prețioasă victorie.

Partidele Zurahov—Boleslavski, 
Antoșin—Tal și Toluș—Simaghin 
s-au terminat remiză. Restul par
tidelor au fost întrerupte.

★
In cea de a doua rundă a cam

pionatului de șah al- U.R.S.S., 4 
partide s-au terminat remiză și a- 
nume: Bannik — Averbach, Tai- 
manov — Korcinoi, Boleslavski — 
Toluș și Borisenko — Lisițîn.

Tînărul maestru Tal din Riga, a 
Jucat cu negrele împotriva lui Ha-

D "scutind despre
Trcm! aduce la Cortina D'Am

pezzo alte și alte echipe care își 
continuă pregătirile începute cu 
mult înainte. Zăpada căzută în ul
timul timp face ca antrenamentele 
să se desfășoare în condiții bune, 
lucru foarte necesar pentru cei mai 
mulți participanți la J. O. Lipsa 
de zăpadă care s-a făcut resimțită 
în numeroase țări europene nu a 
permis schiorilor să îndeplinească 
cu exactitate planul pe care și-l 
propuseseră Aceasta a reieșit mai 
ales cu prilejul concursurilor de la 
Verfgen și Grindelwald, unde schio
rii francezi, de pildă, s-au prezen
tat destul de slab. Totuși, compor
tarea schiorilor austrieci a fost re
marcabilă dovedind că antrenorul 
Fred Rossner a găsit într-adevăr 
calea cea mai potrivită în ceea ce 
privește antrenamentul. I se poate 
reproșa poate inconsecvența în ceea 
ce privește atitudinea față de cei 
patru schiori din Arlberg care, tot 
la propunerea lui au reintrat pînă 
la urmă în echipa austriacă.

Comentatorii rubricilor de schi aî 
ziarelor din diferite țări discută și 
ei aceste probleme, care sînt fără 
îndoială foarte interesante. Dacă la 
fond s-a ajuns la concluzia firească 
asupra valorii participanților, ară • 
tîndu-se că schiorii sovietici învin
gători în 1954 la întrecerile din 
Suedia vor avea de înfruntat ad
versari foarte puternici în persoana 
schiorilor finlandezi și suedezi, la 
probele alpine există, totuși, și alți 
pretenclenți la titlurile olimpice in 
afară ds austrieci. Dar în ceea ce 
privește probele de fond trebuie să 
mai arătăm că schiorii iinlandezi 
și suedezi s-au pregătit în vederea 
Jocurilor Olimpice inspirîndu-se 
loarte serios din metodele schiori
lor sovietici. Hakulinen, Viifanen. 
Jeremberg și toți ceilalți fruntași

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

Noi recorduri 
ale patinatorilor sovietici
Pe patinoarul de mare altitudine 

din Alma-Ata a luat sfîrșit Ia 11 
ianuarie tradiționalul concurs de 
patinaj viteză pentru ..Premiul 
Consiliului de Miniștri al R.S.S. 
Cazaliă". Cu mult succes a concu
rat maestrul sportului lunii Ivaș- 
kin, care totalizînd la multiatlon 
189, 426 puncte a cucerit primul 
loc.

La femei a învins Galina Roma
nova care a totalizat la multiatlon 
202, 266 puncte, nou record unio
nal

La 11 ianuarie, Larii Ivașkin și 
patinatorul din Leningrad Vladimir 
Kozlov au efectuat o tentativă de 
record mondial pe distanța de 
3.0C0 m. Ilarii Ivaririn a acoperit 
distanța în timpul de 4’37”8'10, 
performanță care reprezintă un nou 
record al lumii și al U.P.S.S.

șah al U.R.S.S.
sin. Acționînd energic pe flancul 
regelui el a ocupat o linie centrală 
deschisă și a obținut un joc exce
lent. In final, printr-o combinație 
de efect, Tal a repurtat o victorie 
strălucită.

Celelalte partide au fost între
rupte. Campionatul continuă cu 
disputarea partidelor întrerupte din 
primele două runde.

Bogată activitate șaliistă
Anul 1956 va fi anul marilor 

concursuri internaționale de șah. La 
sfîrșitul lunii martie va începe la 
Amsterdam turneul candidaților la 
titlul de campion mondial. Cîști- 
gătorul acestui turneu se va în- 
tîlni cu actualul campion al lumii, 
Mihail Botvinik. Printre participanți 
la turneul de la Amsterdam se gă
sesc șase șahiști sovietici, marii 
maeștri Vasili Smîslov, David 
Bronștein, Paul Keres, Efim Ghel- 
ler, Tigran Petrosian și Boris 
Spasski, argentinienii Panno și. 
Pilnik, cehoslovacul Filip și L. 
Szabo — R.P. Ungară.

In vară, la Moscova, va avea loc

șansele schiorilor
ai schiului din Scandinavia și-an 
dat bine seama că planul de antre
nament al lui Kuzin, Terentiev și 
Kolcin este într-adevăr foarte bun.

La probele alpine Sailer, Mol- 
terer, . Oberaigner, Hinterseer și 
ceilalți componenți ai echipei 
austriece au adversari foarte pu
ternici în francezii Adrien Du- 
villard, Francois Bonlieu, în a- 
merkanii Milcir si Vcrncir și chiar 
în japonezul Chiharu Igaya care 
s-a evidențiat ’în mod deosebit în 
concursul de la Vengen.

Dacă la fond și la probele alpine 
se poate vorbi de „favoriți”, ținîn- 
du-se seama de performanțele rea
lizate pînă acum la probele de să
rituri acest lucru este de-a dreptul 
imposibil. Cele cîteva concursuri 
disputate pînă acum ne-au dovedit 
că un număr foarte mare de con- 
eurenți, fie ei finlandezi, norve
gieni, germani, sovietici sau au
strieci, sînt de o valoare foarte a- 
propiată. Cum pentru toți trambu
lina „Italia” de la Cortina D’Am
pezzo, este necunoscută, ei se pre
zintă cu șanse foarte apropiate la 
start. Ceea ce este interesant de 
arătat se referă la stilul săriturilor. 
Arbitrii concursurilor internaționale 

.desfășurate în acest început de se
zon au fost foarte exigenți și ^no
tele lor au fost acelea .care au făcut 
ca concurenții care au obținut să
rituri lungi să coboare mult în cla
sament, tocmai datorită stilului. La 
probele feminine situația _ este de 
asemenea destul de neclară.. Ne re
ferim desigur la probele alpine, de
oarece la probele de fond sch.oaj 
rele sovietice au dovedit o formă 
excelentă, învingînd detașat la 
Grindelwald.

Cortina d’Ampezzo 
își așteaptă oaspeții

Intr-o convorbire cu reprezentanții 
presei, secretarul general al comi
tetului de organizare dr. Bruno 
Fabian a făcut următoarea decla
rație: ..Toate instalațiile sportive
sînt gata și acum așteptăm oas-' 
peții. La Jocurile Olimpice de iar
nă vor participa peste 1.100 de 
sportivi din 32 de țări".

După cum s-a mai anunțat, de
legația U.R.S.S. este cea mai nu
meroasă, cuprinzînd 145 persoane 
Urmează apoi delegația S.U.A. eu 
126 sportivi șî delegația Suediei cu 
113 sportivi. Cea mai mică dele
gație este a Boliviei alcătuită din 3 
sportivi.

înainte de începerea Jocurilor 
Olimpice, pe diferitele baze sportive 
de la Cortina d’Ampezzo vor avea 
loc o serie de concursuri. Astfel, la 17 
ianuarie va fi inaugurată în mol 
oficial pîrtia de bob cu un concurs 
de selecție în vederea finalei în
trecerilor olimpice. In competiția o- 
limpică s-au înscris 30 de echipaje 
însă, conform regulamentului, la fi
nală vor participa numai 20. Pe 
stadionul olimpic de iarna va a 
vea loc la 19 ianuarie jocul Intel- 
național amical de hochei pe ghea 
ță dintre echipele selecționate ale 
Italiei și U.R.S.S. Trei zile maj tîr 
ziu pe lacul Misurina, cei mai buni 
patinatori de viteză din U.R.S.S.. 
S.LI.A., Suedia, Finlanda și Norve
gia se vor întrece într-un concurs 
tentativă pentru dobarîrea re
cordurilor mondiale la mai multe 
probe.

internațională in 1056
turneul internațional pe echipe pen
tru campionatul mondial. In luna 
octombrie, capitala Uniunii Sovie
tice va primi pe cei mai buni șa
hiști străini care se vor întrece în
tr-un turneu internațional închinat 
memoriei marelui șahist rus, fostul 
campion mondial, Alexandr Alehin.

In anul 1956 va fi cunoscută și 
campioana mondială de șah.

Federația internațională de șah 
va organiza la Moscova un meci 
turneu între aciuata campioană 
mondială Elisabeta Bîkova, fosta 
campioană mondială Ludmila Ru
denko și cîștigătoarea ' turneului 
candidatelor Olga Rubțova.


