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iai muită inițiativă
în organizarea activității spardve de iama

ARNA a încetat 
de. mulți ani să 
mai fie un „sezon 
mort" pentru spor
tivii din patria 
noasțră. An de an, 
sezonul rece atrage 
in activitatea spor
tivă nu numai pe 

sportivii fruntași dar și mase tot 
mai largi de sportivi începători, 
din colective. Anul acesta oferă 
condiții și mai prielnice unei largi 
activități sportive de mase in 
timpul iernii, prin organizarea, Pen
tru prima dată, a Spartach'adei de 
iarnă a tineretului, competiție care 
cuprinde întreg tineretul sportiv 
de la orașe și de la sate.

Numeroase sint regiunile în care, 
afectivele sportive au pornit >a 

acțiune, angrenînd un mare nu- 
,măr de membri în activitatea spor, 
tivă de iarnă. In satele și orașele 
regiunilor Timișoara, Bacău, Regiu
nea Autonomă Maghiară domnește 
acum o activitate febrilă, care an
grenează zeci de mii de tineri s< 
tinere. Dar, activitatea sportivă de 
iarnă, nu se poate rezuma numai 
la concursurile Spartachiadei și nu 
se poate termina odată cu ele. Ma
sele de sportivi din colectivele de 
;la orașe și sate cer, în mod just, 
să capete posibilitatea unei activi
tăți sportive continue pe tot timpul 
iernii și colectivele sportive pot și 
tiebuie să le ofere aceste condiții. 
Este necesar, însă, ca fiecare ac
tivist sportiv să găsească cele mai 
potrivite forme de activitate, me
nite să realizeze deopotrivă atra
gerea unor mase largi în sport cit 
și popularizarea temeinică a unor 
anumite ramuri de sport.

Activitatea colectivelor în timpul 
ternii trebuie să aibă ca obiective 
principale atragerea maselor de 
membri în sport, asigurarea unei 
activități competiționale continue 
și lărgirea bazei materiale. In fie
care dintre aceste obiective pot fi 
obținute realizări dintre cele mai 
frumoase, în măsura în care acti
viștii sportivi vor avea inițiativă 
și vor ști să stimuleze și să fo
losească inițiativele pornite din 
mase.

Nenumărate sînt formele de a- 
tragere a maselor în sport. Din 
experiența de pînă acum s-a do
vedit însă că demonstrația, spec
tacolul sporfiv, constituie unul din
tre cele mai bune mijloace. In ca
drul unei demonstrații de lupte e- 
fectuate în comuna Luncavîța 
(reg. Galați), țăranii muncitori 
prezenți au ținut și ei să-și încerce 
puterile în acest sport și ca ur
mare, a luat ființă o secție de 
lupte. Asemenea metode pot fi 
folosite și în alte sporturi care se 
pot practica iarna fără a cere a- 
menajări speciale, ca boxul, halte
rele, gimnastica. O halteră pusă 
Ia dispoziția tuturor este de ajuns 
pențru a deștepta spiritul de în
trecere și pentru a deschide gus
tul unui mare număr de tineri pen
tru atletica grea, lată de ce, îm
binând demonstrațiile cu organi
zarea perfectă a competițiilor cu 
public, colectivele sportive trebuie 
să ducă o vastă activitate în a- 
cest domeniu, realizînd astfel o 
creștere masivă a sportivilor activi 
în timpul iernii. Nu este admisibil 
ca lipsa de zăpadă să servească 
de pretext pentru încetarea orică
rei activități, așa cum s-a întîm- 
plat în anii trecut! în regiuni ca

Campionatul ide șah al U.R.S.S.
LENINGRAD (Agerpres) — 

TASS transmite:
La 13 ianuarie s-au disputat par-; 

fidele întrerupte în primele două 
rurde ale celui die al XXIII-tea 
campionat unional de șah. Partida 
dintre Borisenko și Hasin s-a ter
minat remiză. Polugadvski a cîștw 

Iași și în oarecare măsură Ora
dea, după cum nu este admisibilă 
atitudinea unor activiști din co
lective ca Flamura roșe 11 Iunie 
Pitești, Locomotiva Iași, etc., care 
nu folosesc posibilitățile pe care 
Ie au, în vederea întăririi activi
tății sportive de iarnă.

Pentru dezvoltarea activității 
competiționale de iarnă rolul prin
cipal îl joacă buna organizare a 
fiecărei competiții. In afară de 
Spartachiada de iarnă, cercurile și 
colectivele pot și trebuie să orga
nizeze competiții de casă în toate 
sporturile în care au posibilitatea 
s-o facă. Cu puțină preocupare și 
spirit de inițiativă, activiștii cer
curilor și colectivelor sportive pot 
atrage concurenții în întreceri — 
spartachiade ale colectivului — 
care să aibă ca obiectiv cucerirea 
titlului de campion al cercului sau 
al colectivului în respectiva ramură 
de sport, iar ca stimulent, premii 
care să conste din obiecte confec
ționate pe scară locală. Premiul, 
ca atare, constituie un stimulent 
în măsura in care el poate fi con
siderat ca trofeu sportiv. Iată de 
ce cărțile, echipamentul, cupele și 
plachetele confecționate din re
surse locale, purtînd pe ele in
scripția cu tithil competiției și data 
disputării, pot constitui cel mai 
bun mijloc de atragere a concu- 
renților în întrecerile organizate de 
cercurile Și colective'e sportive. 
Concursuri pentru cucerirea titlului 
de campion al cercului sau colec
tivului sportiv se pot organiza nu 
numai la schi, patinaj, șah, tenis 
de masă, ci și la trîn'ă (în special 
Ia sate), haltere, gimnastică, lupte, 
adică în sporturi care se practică 
în interior, fără a necesita săli prea 
vaste sau cu amenajări speciale 
O atenție deosebită trebu’e acor
dată activității sportive a copiilor, 
în această perioadă. Urm’nd exem
plul unor activiști din Sibiu Ora
șul Stalin și alte centre unde, ne 
patinoare, s-au organizat con
cursuri „ad-hoc" de mare succes, 
instructorii din colectivele sportive 
care au în custodie patinoare pot 
contribui astfel la imprimarea unui 
caracter organizat a „activității 
sportive” a copiilor în timpul Ier
nii. Este o osteneală ale cărei roade 
nu vor întîrzia să se arate. Prin 
activitatea obștească dusă la pa
tinoare sau la pirtiile de săniuȘ 
printre copii, instructorii și acti
viștii colectivelor vor contribui la 
nașterea spiritului de întrecere spor
tivă la copii, la nașterea dorinței 
lor de a participa la concursuri or
ganizate.

In domeniul lărgirii bazei mate
riale nu se pune numai problema 
amenajărilor și a confecționării de 
materiale pe scară loca'ă, ci Și a 
folosirii fiecărei încăperi mai mult 
sau mai puțin potrivite pentru 
practicarea sporturilor de sa ă. Cine 
a văzut rodnica activitate dusă la 
clubul Progresul din Ineu, în‘r-o 
sală ceva mai mare decît o cameră 
de locuit, șî-a dat seama că ceea ce 
contează în primul rînd e inițiati
va, dorința de a face treabă, și nu 
condițiile speciale. Fiecare activist, 
fiecare instructor obștesc din co
lectivele sport’ve are datoria de 
a contribui activ, prin inițiativă și 
muncă la întărirea activității spor
tive de iarnă. Să pornim, deci, la 
muncă cu dragoste și elan, pentru 
realizarea unei activități sportive 
cu roade tot mai bogate.

gat repede la Bannik, Antoșin 
ia Simaghin și Koroinoi la Bîvșev.

In partida Lisițîn — Taimanov, 
la întrerupere, aii bele aveau un pion 
liber. Taimanov s-a apărat însă cu 
multă siguranță și după ce a sacri
ficat un al doilea pion, pentru a-și 
activiza figurile, a forțat remiza.

In cadrul pregătirilor pentru Jocurile Olimpice de iarnă hocheiștii { 
reprezentativei U.R S.S. susțin numeroase întîlniri internaționale. Re-} 
cent, hocheiștii sovietici au jucat trei meciuri în Elveția, încheiridu-le > 
cu tot atitea victorii. Fotografia noastră a fost luată pe stadionul din \ 
Moscova la sfirșitut lunii trecute, cu prilejul meciului de hochei^ 
U.R.S.S. — R. Cehoslovacă (6—2). )

In preajma întâlnirii de șah
R.P.F. Iugoslavia*R«P. Română

După cum s-a anunțat recent, 
la sfîrșituil acestei luni șahiștii 
noștri fruntași vor înlîlni la Bel
grad pe cei ai Iugoslaviei în ca
drul unui meci la zece mese (cu 
tur și retur). Reprezentanții ro- 
mîni au astfel cinstea de a par
ticipa la prima întâlnire de șah in- 
terțări din programul internatio
nal al anu'ui. Meciul R. P. Ro- 
mînă—R, P. F. Iugoslavia suscită 
un interes explicabil, mai ales fi
indcă șahiștii noș*ri vor trebui să 
combată în fața unei echipe de
osebit de puternice, din care fac 
parte o serie de mari maeștri și 
maeștri internaționali de renume.

Intr-adevăr, Iugoslavia deține 
astăzi un rol foarte important 
în mișcarea șahistă mondială. 
Este suficient să amintim că la ul
timele două Olimpiade, echipa 
iugoslavă sa clasat mereu pe 
locul trei. Numai V2 punct a de
spărțit Iugoslavia de a doua cla
sată la Olimpiada de la Amster
dam (1954), Argentina. Dar re
zultatele din ultimii doi ani în
registrate de șahiștii iugoslavi ne 
îndreptățesc să spunem că acum, 
în special într-o confruntare la 
mai mufe mese, echipa Iugosla
viei este a doua din lume, după 
cea a Uniunii Sovietice.

„Fără îndoială, echipa R.P.R. 
are o sarcină deosebit de grea 
în acest meci și șahiștii noștri 
vor trebui să lupte cu toată dîr- 
zenia pentru un rezultat cît mai 
onorabil** — este și părerea to
varășului inspector șef E. Malciu, 
de la inspecția de șah din «C.C.F.S. 
Tov. Malciu ne-a pus la dispoziție 
datele oficiale în legătură cu în- 
tîlnirea de la Belgrad. „Meciul 
Iugoslavia—Rom’nia face parte din 
turneul european pe echipe, a că
rui organizare a lost hotărită la 
congresul F.I.D.E. din 1954. Tur
neul a început anul trecut in ca
drul a 4 grupe preliminare de cite 
3 echipe. Țara noastră face grupă 
cu Iugoslavia și Franța. întîlnî- 
rea din primăvara trecută, cu 
Franța, ciștigată de echipa R.P.R. 
cu 13’/2—6’/2, a făcut parte tot din 
acesit turneu european. învingă
torii grupelor se vor califica pen
tru semifinalele competiției**.

Cercetînd publicațiile șah iste so
site de peste hotare, am găsit 
amănunte noi despre această com
petiție. Tntr-un număr recent 
din revista germană „Deutsche 
Schachzeittmg" este arătat sta
diul actuail în care se găsește 
competiția. în grupa în care joacă 
echipa sovietică s-a jucat un meci:

Dimineața, ciad. sosește in sec
ție, prima grijă a lui Octav Mă
răcineanu, dispecerul de la „bo- 
ghiwri-tmmvaie", este să treacă în 
revistă știrile din țară. Desface 
ziarul și peste cîteva secunde iz
bucnește entuziasmat:

— Bravo I
Cit ai clipi, muncitorii s-au 

strins buchet în jurul dispecerului. 
,— E, ce spune? — se aude în
demnul unuia mai nerăbdător.

Iar lui Octav Mărăcineanu nu-i 
place să fie așteptat.

— La „23 August", in Bucu
rești, s-a construit, pentru prima 
oară în țară, motorul de 450 cai- 
putere 1

U.R.S5.—R. P. Polonă 17—3. Șa
hiștii soviet Li mai au de jucat cu 
cei din R. D. Germană. R. Ceho
slovacă a cîștigat grupa sa. între- 
cînd atît Olanda cît și Austria. 
De notat că Olanda a fost învinsă 
surprinzător de Austria. Ultima 
grupă a fost câștigată de echipa 
Germaniei accidentale, care a în
trecut Spania și Luxemburg.

Este locui să spunem că șahiștii 
romîni și iugoslavi s-au mai in- 
tîlnit, în trecut, în întreceri pe 
echipe. Ultima întîlnire de șah 
Iugoslavia—Romînia s-a disputat 
în 1947. Atunci, șahiștii romîni au 
fost la un pas de un rezultat sur
prinzător de bun, pierzînd numai 
la limită, cu 3‘/2—d'A. Aduceri a- 
minte, pe care am căutat să ni 
Ie reîmprospătăm, discutînd cu un 
participant la acel meci care este 
acum tocmai președintele colegiului 
de antrenori la șah. Toma Popa.

„Da, puteam chiar să-i între- 
cem pe șahiștii iugoslavi..." — își 
amintește fostul campion republi
can — de nu era întîmplarea 
aceea cu Gligorici 1“

— Care în timpi are ?
„Ei, parcă nu știi ! împotriva 

redutabilului Gligorici, la masa a 
doua, a jucat maestrul Troianascu. 
Și, trebuie s-o spun, a jucat exce
lent, la început. Maestrul iugoslav 
a fost surprins în deschidere cu o 
fină inovație teoretică a lui Tro
ianescu, care și-a valorificat apoi 
precis avantajul, rămînînd cu un 
turn întreg în plus. Victoria noa
stră părea asigurată. Dar..."

Aci maestrul Popa a făcut o pau
ză, gîndindu-se parcă la altceva.

„Vezi" — continuă el. — „Cît 
de mult contează experiența de 
concurs, practica turneelor inter
naționale. Acum, fără îndoială că 
Troianescu ar găsi imediat cîști- 
gul intr-o asemenea poziție. Dar 
atunci... Ce să mai vorbim! S-a 
grăbit, a greșit și Gligorici, din 
învins sigur, s-a văzut pe neaș
teptate învingător. Așa s-a decis 
meciul..."

Am dorit să vorbim despre a- 
oeastă memorabilă partidă chiar 
cu cei în cauză, maestrul inter
național O. Troianescu. N-a fost 
ușor, fiindcă cel căutat era de ne 
găsit. Doctorul Troianescu este ex
trem de aglomerat de ocupațiile 
profesionale. Abia duminică dimi
neața am putut să-l „răpim" pen
tru cîteva ■. minute.

„Bineînțeles, .partida mea cu 
Gligorici nu poate fi o amin-

(Continuare în pag. 8-a).

— Asta-i ispravă nu glumă ! — 
se bucură sincer un muncitor în 
vîrstă.

— Dar despre noi, muncitorii 
de la „Electroputere", nu vorbește 
nimic ?

■— Nimic, deocamdată:... le răs
punde Octav Mărăcineanu.

Muncitorii mai rămîn după a- 
ceea. Mai schimbă o vorbă, mal 
discută chiar despre „perspecti
vele" echipei de fotbal a uzinei, 
care anul trecut a fost pe ultimul 
loc în clasament.

începe apoi adevărata frămîn- 
tare pentru îndeplinirea planului. 
La locul lui de muncă, fiecare 
simte care-i este datoria. Sînt 
încă vii în mintea lor clipele in 
care s-au angajat să dea viață 
Directivelor Congresului partidu
lui, ele îi însoțesc în muncă, te 
sporește entuziasmul...

Dispecerul, băiețandrul acesta, 
vioi, nu-și găsește de fel astîm- 
păr. Fuga la magazie unde scoate 
materiale. Producția nu trebuie să 
sufere. Eliberează bonuri, face noi 
comenzi, coordonează întreaga ac
tivitate a secției. Și în acest iureș 
continuu, nu uită să arunce o glu
mă, să adreseze un îndemn, o 
vorbă... Octav Mărăcineanu este 
socotit printre cei mai capabili 
dintre dispeceri. De altfel, în ulti
mele trei luni ale anului, el a 
fost tot de atitea ori evidențiat 
„pentru cel mai organizat loc de 
producție".

De la o vreme, Octav Mărăci
neanu și-a pus în gînd să se mute 
din secția boghiuri.

— Vreau să muncesc în produc
ție! — a spus el șefului de sec
tor. Acesta l-a ascultat, au discutat 
vreme îndelungată apoi l-a în
dreptat spre sediul organizației 
U.T.M.

— Ei te vor sprijini. Mergi cu 
încredere I

Utemiștii l-au ajutai, într-ade- 
văr, pe Oofav Mărăcineanu. In 
puține zile cererea i-a fost apro
bată și de atunci el lucrează în 
secția .jElectrovehicule".

...In secție a venit o nouă co
mandă .' trebuiau lucrate locomo
tivele de mină care plecau ta 
Tîrgul internațional de la Leipzig 
(R. D. Germană). A fost alcătuit 
un colectiv dintre cei mai pri- 
cepuți și printre ei și Octav Mără- 
cineanu. Zile încordate de mun
că. eforturi sporite, iată ce-a ur
mat după scurta consfătuire. Lu
crările care i-au revenit utemisfu- 
lui Octav Mărăcineanu, lucrări de 
importanță deosebită, ca montatul 
motorului, al rotilelor de angrenaj, 
au fost duse cu succes ta capăt.

Octav Mărăcineanu este boxer 
fruntaș. La. recentele campionate 
republicane de la- București el a 
reprezentat cu cinste boxat craio- 
vean, dar mai ales miile de mun
citori de la „Electroputere". ,4s- 
tăzi. el a învățat să iubească și 
să prețaiased și mai mult sportul. 
Și tot atît de mult noua sa pro
fesie: lăcătuș In secția „electro- 
vehicule"!

*

Meci nul cu Cișmaș, campionul 
țării? Este, desigur, o performanță. 
Cei ce-l cunosc pe Zanaria Mo- 
tea, controlorul de la secția „apa- 
radaj", știu că el este un om de 
Ispravă în tot ceea ce face. Așa. 
de pildă, îl consideră ca un con
trolor dintre cei mai iscusiți. „Lui 
nu-i scapă un apatat prost lu
crat" — amintea unul dintre ad
miratorii săi. „Dar Motea, este șt 
un destoinic responsabil" — adă
uga altul. El conduce activitatea 
unei secții cu peste 40 de elevi, 
mai toți la primii pași în 
Zahcr:a Motea este primul orator 
de nădejde al antrenorului D'idt— 
leanu. In secție cu el muncește 
electricianul Jianu Alătur' u- 
nlorii Bogdan, EremLi si Spanie 
Dogaru. De activitatea lor în pro
ducție se îngrijește Zaharia Mo
tea. Cei nedisciplinați, codașii, nu 
sînt admiși la antrenamente.

O zi este insuficientă pentru a 
cunoaște pe fiecare dintre sportivii 
marii uzine. Căci Mărăcineanu. 
Motea și N'colae (Uliță nu sînt 
singurii sportivi de frunte și tot
odată muncitori price puți.

Iată, Eremia Tudor, frezorul, a 
venit la antrenament mai vesel 
ca de obicei. Azi, el și-a depășit 
sarcinile de plan cu aproape 300 
la sută. Și nici ceilalți nu sînt mai 
prejos. Căci, deși tineri, dorința lor 
este să traducă in viață istoricele 
hotărîri ale Congresului, garanția 
viitorului fericit, [



? TÎNERETULU;

Crește necontenit numărul partîcipanților

Cele mai multe dintre colective
le sportive... întârziate au ter
minat acum și ele toate pre

gătirile pentru desfășurarea prime
lor întreceri ale Spartachiadei de 
iarnă a tineretului și, de data a- 
ceasta, numeroasele scrisori primite 
din întreaga, țară vestesc noi și 
frumoase succese în mobilizarea ti
nerilor, in organizarea concursuri
lor. Un deosebit ajutor au primit 
activiștii sportivi și din pcrtea... 
timpului care. în multe regiuni 
este favorabil întrecerilor de 
schi, săniuș și patinaj. Și iată că 
astăzi aflăm cu bucurie despre în
trecerea celor peste 4.200 de tineri 
din colectivele sportive din orașul 
Sibiu, despre munca rodnică pe ca
re o depun activiștii colectivelor 
Voința, Școala medie de 10 ani nr. 
4-Șibiu, etc. E drept, pînă acum nu 
s-au organizat la Sibiu întreceri de 
trîntă și patinaj dar la concursuri
le de schi participă 782 de tineri și 
tinere, la săniuțe 1.218, la șah 347, 
la tenis de masă 462 iar la gimnas
tică 1.376. Peste 1.600 de particf- 
panți au luat startul și în primele 
întreceri ale Spartachiadei, organi
zate de colectivele sportive din ra- 
fenuî Sîhîu.

Nu odată, scrisorile purtînd sem
năturile coresnondenților noștri re
gionali din Citii cuprindeau impor

Ce jjjrere aveți despre prmtiil 
noului regulament G. M. A.?

Citeva interesante păreri și pro
puneri ne-au sosit din partea tov. 
DANIEL FELLER, profesor de 
educație fizică la Școa'a elemen
tară Nr. 75 și la Școala profesio
nală 2 Metal din Capitală.

„Nu voi mai insista asupra lip
surilor vechiului regulament, pe 
care le-au relevat multi dintre cei 
care au „luat cuvîntul" înaintea 
mea Asa că voi face cîteva pro
puneri, pe care le cred juste. După 
părerea mea, grupele de vîrstă nu 
sînt totuși just stabilite și aș pro
pune următoarea diviziune a aspi
ranților. după vîrste : Gradul 1: 
16—17, 18—24 25—32. 33—40 și 
peste 41 ani. Gradul II: 18—24. 
25—32, 33—40, peste 41 ani. Cred 
că aceste categorii coresnund mai 
bine decît cele propuse prin proiect 
cu caracteristicile organismelor la 
diferite vîrste. De asemenea, aș 
propune ca reconfirmarea să se li
miteze la 43 de ani pentru bărbați 
ți 35 de ani pentru femei. In afară 
de aceasta, mai propun ca medicii 
de întreprinderi și școli să-și poată 
da și ei avizul pentru eliberarea 
carnetului de aspirant; exercițiile 
de gimnastică trebuie descrise ți 
desenate mai clar, pentru a nu se 
mai crea confuzii, iar exercițiul 7, 
mult prea ușor fată de dificultă
țile de execuție pe care le pre
zintă exercițiile 6 și 8, ar trebui 
modificat în mod corespunzător; 
problemele pentru examenul teo
retic ar trebui simplificate și sis 
tematizate, punîndu-se accentul pe 
capitolul „Igienă, autocontrol și 
prim ajutor"; lecțiile de control, 
în școli, ar trebui axate pe com
plexul G.M.A., astfel îneît elevii 
să-și poată trece normele chiar cu 
această ocazie, răspunderea pen
tru calitatea concursului revenind 
profesorului care semnează foaia

In plus, aș vrea să mă declar 
de acord cu antrenorii din Tg. Mu
reș, care au propus ușurarea tre
cerii obstacolului mare și, în ace
lași timp, să solicit asociațiilor și 
colectivelor care au terenuri de 
sport mai multă înțelegere față 
de nevoile sportive ale elevilor, 
permițîndu-le accesul pe bazele lor 
sportive.

Sînt convins că, ținîndu-se cont 
de părerile emise în discuția des
chisă de ziar, noul regulament va 
corespunde în și mai mare măsură 
decît actualul proiect, cu necesită
țile actuale ale mișcării sportive".
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tante realizări ale sportivilor din a- 
ceastă regiune, succese cu care a- 
ceștia se puteau mîndri pe bună 
dreptate. Iată de ce, răsfoind una 
din ultimele corespondențe sosite 
din Cluj nu ne-au surprins nume
roasele cifre care arată intensa pre
ocupare a colectivului sportiv Ști
ința pentru buna organ'zare a cri
mei etape din cadrul Spartachia
dei. Pînă acum acest colectiv a reu
șit, eu sprijinul unui mare număr 
de activiști printre care amintim 
pe: maestrul emerit al sportului 
Ion Moina, Kovaci Adalberih, Eu
gen Janicek, Gh. Comăneanu. Ște
fan Lanțoș, să mobilizeze 2.237 de 
participant! la întrecerile de gim
nastică, 875 la șah, 475 la tenis de 
masă. In cuprinsul aceterași rîn- 
duri putem afla vești șt despre or
ganizarea Spartachiadei în diferite 
alte colective sportive din regiunea 
Cluj. Astfel, 446 de tineri, membri 
al colectivului Progresul Bistrița, 
s-au întrecut Ia tenis de masă, gim
nastică. sah; 560 de tineri din co
lectivul Progresul Finanțe Sfaturi- 
Cluj au participat la concursurile 
de patinaj, tenis de masă și să
niuțe.

Cîteva sute de tineri au fost mo
bilizați ia startul primelor întreceri 
din cadrul Spartachiadei și în sa
tele raionului Caracal, la Bucinișiu,

EVIDENȚIATE CU INSIGNA „MERITE SPORTIVE”
Am întâlnit de

unăzi, ia îiitre- 
ceriie de handbal 
redus ce se desfă
șoară în sala spor
turilor Floreasca 
din Capitală, pe 
tov. Ion Stoian, 
președintele consi
liului central al a- 
sociației sportive 
Locomotiva. Era 
bucuro6 și tare fe
ricit. Pentru mo
ment am crezut că 
această bună r'i— 
poziție se datcreșle 
jacului viu p,e.> 
de echipa de hr.i 'd- 
bail Locomotiva Ga
ra de Nord. Dar
nu aceasta era can- Virgil Mazilii
za. Bucuria lui se 
datora faplufeji că mai mulți activiști sportivi din 
această asociație fuseseră evidențiați în aceeași zi cu 
insigna „Merite sportive".

Firește însă că această prețuire a muncii nu 
o întâlnim numai printre activiștii sportivi ce

feriști. Pe lista activiștilor sportivi distinși recent 
cu insigna „M erite sportive" se află multe 
nume: Ion Gheorghiță, Ion Păușan, Eugen Lu- 
pașcu, Ștefan Dincă, Apostol Chirulescu, Pavel 
Brânișteanu, Ion Voieu, Ioniță Dan, Virgil Ma- 
zilu, Andrei Macri, etc. Mulți dintre aceștia sînt 
foarte cnnoscuți maselor de sportivi și spec
tatorilor din țara noastră. Pe unii i-am întâl
nit adesea în diferite acțiuni importante, în mun
ca de îndrumare și control sau în comisiile de 
organizare ale unor mari competiții sportive re
publicane și de masă. Pe unii dintre activiști, 
iubitorii sportului din țara noastră i au aplau
dat cu entuziasm... fără însă a-i cunoaște. Vă 
amintiți desigur despre gigantica piramidă, înaltă 
de 14 metri, sau despre minunatele îmbinări ale 
mișcărilor și culorilor In demonstrația sportivă 
de mase care a avut loc pe stadionul „23 Au

In cursul anului 1955, în întrea
ga țară s-au desfășurat cu succes 
campionatele republicane ale școli
lor medii la gimnastică, atletism, 
înot și schi. întrecerile de gimnas
tică și atletism s-au organizat în- 
cepînd cu etapa pe școală pînă la 
etapa finală, iar campionatul de înot 
a încennt numai de la etapa ne ra
ion. Din cauza timpului nefavora
bil, schiul a fost organizat mimai 
pînă în faza de regiune.

In general, în anul 1955, întrece
rile de gimnastică din cadrul aces
tui campionat au fost mult mai 
bine organizate față de anul 1954 
contribuind astfel la ridicarea ni
velului tehnic al gimnasticii spor
tive în marea majoritate a școlilor 
din țara noastră. Un aport deosebit 
la dezvoltarea acestei discipline 
sportive în rîndurile școlarilor l-au 
dat profesorii de educație fizică 
Nina Mătușa șl Gheorghe Mătușa 
din Ploești. Jeana Baltă din orașul 
Constanța, Petre Darie din Rîmni- 
cu Vîlcea și alții.

■ . ■

Rotunda, Traian etc. Asemenea 
vești am primit și din raionul Tg. 
Ocna, unde colectivele sportive Re
colta S'ănduleni și Recolta Dofteana 
sînt fruntașe în organizarea între
cerilor.

Cu deosebit entuziasm s-au pre
zentat la startul concursurilor și 
numeroși elevi din Capitală trimiși 
în taberele școlare organizate în 
vacanța de iarnă. Peste 80 de eleve 
de la școlile medii nr. 1 (băieți) și 
22 (fete) din Capitală au luat parte 
la concursurile organizate pe Vîrful 
cu Dor. Numeroase alte întreceri au 
avut loc la Diham, Pîrîul Rece, pe 
pîrtia de la Clăbucet, Susai sau la 
Bolnoc.

Și întrecerile continuă. Numă ul 
participanților sporește de la o zi 
la alta!

gust" cu prilejul 
Festivalului de la 
București. Puțin' 
însă din cei peste 
100.003 de specta
tori s-au gîndit 
atunci, în acele 
clipe de adevărată 
desfătare, la crea
torul mult aplau
datului program 
sportiv. Nu știm 
în ce măsură s-a 
vorbit în vremea 
aceea despre nu
mele acestui om, 
dar, chiar dacă ar 
fi să ne repetăm, 
trebuie s-o facem 
din nou astăzi. în
tregul program al

Ion Voieu demonstrației spor
tive de mase a fost 

conceput de profesorul Virgil Mazflu, responsabilul 
sectorubu de instruire sportivă din consiliul central 
al asociației sportive Flamura roșie. Pentru 
această deosebită realizare, prof. Virgil Mazilu a 
primit „Medalia muncii" precum și aprecierea 
unanimă a maselor de speota'.ori prezenți la 
grandioasa și neuitata demonstrație sportivă. As
tăzi, întîlnim din nou pe lista de evidențiați 
în munca sportivă numele prof. Virgil Mazilu. 
Firește că este o răsplată binemeritată pe care 
o primește inițiatorul unor mari competiții spor
tive de masă (printre care și „Cursa de mare 
fond pe Dunăre") și pedagogul care a dăruit 
sportivilor interesantele lucrări de specialitate 
„Construcția de săli și aparate de gimnastică" 
și „Problemele antrenamentului sportiv".

Lucruri tot atît de frumoase am putea spune 
și despre Andrei Macri, unul din sprijinitorii 
politicii de promovare a tinerelor cadre fotbalis
tice, precum și despre alți vrednici sportivi. Ne 
oprim însă aici, exprimîndu-ne convingerea că 
recenta lor evidențiere cu „Merite sportive" va 
constitui pentru ei un și mai puternic stimulent 
pentru viitoarea lor aolivitate sportivă.

B. MARICA

Campionatele școlilor medii pe anal 1956
In - 3- ;-t t\:'i n

organizat în bune condițiuni din 
lipsa de inleres manifestată în 
toamna anului trecut de majorita
tea secțiunilor de învățămînt, iar 
rezultatele mobilizatorice cît și cele 
tehnice au fost foarte slabe.

In prezent, în întreaga țară, se 
desfășoară primele întreceri din 
faza pe școală la gimnastică și 
schi, contând pentru <-'im',îon'’t>r! 
republican al școlilor medii din anul 
1956. Campionatele școlare pe anul 
1956 se organizează sub următoa
rele forme: campionatele școlare 
cu caracter republican, se vor des
fășura începînd cu etapa pe scoa
lă și terminîndu-se cu etapa fina
lă republicană pentru elevi și eleve 
la următoarele discipline spor
tive; gimnastică băieți și fete, 
atletism băieți și fete, înot 
băieți și fete. Campionatele cu ca
racter regional se vor desfășura în- 
cenînd cu etapa pe școală pînă în 
etapa de regiune inclusiv: volei 
fete, handbal băieți, schi băieți si 
fete iar campionatote cu caracter lo

Intensele pregătiri pentru or
ganizarea concursurilor de pa
tinaj s-au terminat de mult în 
majoritatea colectivelor sportive. 
Activiștii sportivi nu așteptau 
decît... zăpada și gerul. Ultimele 
zile le-au împlinit și această do
rință. Acum, hnerii se vor putea 
avînta pe luciul ghieții în fru
moasele întreceri de patinaj, 
sport iubit deopotrivă de cei 
virstnici ca și de cei mai mici 
sportivi, copiii. Amenajind cît 
mai grabnic patinoarele, mobili- 
zînd cît mai mulți tineri, între
cerile din cadrul Spartachiadei 
vor cunoaște, fără îndoială, suc
cesul pe care trebuie să-l aibă.

cal se vor desfășura numa! pe lo
calitate la oină băieți, baschet fete 
și băieți, atletism băieți și fete.

La aceste campionate au dreptul 
de a participa toți elevij școlilor 
medii, școlilor pedagogice, secțiilor 
de educație fizică de pe lîngă șco- 
liie pedagogice de educație fizică. 
Elevii care au calificativul „insu
ficient" sau nota 2 la unul sau mai 
multe obiecte nu vor fi primiți la 
sici o etapă a campionatului

In cadrul etapei pe școală, or
ganizarea campionatului, cade în 
sarcina profesorilor de educație fi
zică, ajutați de organizația de bază 
U.T.M., sfatul colectivului sportiv 
precum și de direcția școlii respec
tive. Organizarea întrecerilor din 
etapa de localitate (raion) revine 
secției raionale de învățămînt în 
colaborare cu cercul pedagogic al 
profesorilor de educație fiz:că si cu 
sprijinul comitetului raional C.F.S. 
șl comitetului raional U.T.M. In

In cîteva cuvinte..
■ Cu toate că activitatea medici 

sportivă în orașul Sibiu s-a desfăș: 
rat în anul 1955 intr-un singur c; 
binet M.C.F., ea a fost satisfac 
toare. Cîteva cifre în aceasta privii 
ță sjnt elocvente : examinări de coif 
trol medical 6830. Traumatism 
prin sport ■— 290 cazuri, toate ri 
cuperate. Asistentă medicală: 930 c; 
zuri tratate în 10.803 ședințe. Asi 
tentă și îndrumare la competiții 
antrenamente sportive — 1834. Ir 
spectii igenico-sanitare la bazei 
sportive — 787. S-au evidențiat d 
Lucian Gheorghia, dr. Rudo 
Brandsch, sora Maria Barbulea ei1 
(V. Ciolacu, corespondent).

h Întrecerea organitzată pe lini 
G.M.A. de consiliul central al ase" ■ 
ației Flamura roșie, în ultimele s 
tămîni ale anului 1955, a fost CÎȘV 

I gata de colectivul Flamura roși 
| F. S. Ghidigeni cu 19,4 ]
• Pe celelalte locuri s-au ol; 
j sat colectivele : Flamura roșie Tel 

no-Metel București (17,15 p.), D;. 
cia (13.50 p.), Flamura roșie mb 
Reșița (9,30 p.).și Bere Grivița Bl 
curești (8,43 p.). Colectivele cla 
sate pe primele trei locuri au for 
premiate.

■ In cadrul unei consfătuiri ți 
nute la începutul lunii, la Caraca

I profesorii de educație fizică din ra 
î ion ati putut face un prețios, s:him 
! de experiență. Pe margin-?;: refera 

țin ui prezentat de praf. Smărăud 
che Bă‘ă, ait luat cuvîntiu! o s ri 
de profesori ea Elena Voieu și Cori 
stantin Dumitrescu, care au vorbi 
în s ecial demre experiența pro 
prie în dezvoltarea spiritului de în 
trecere, a drago tei de cote tiv și , 
disciplinei elevilor în cursul activi 
tatii sportive. Particip m ir 11 con 
sfătuire au criticat atitudinea un 
profesori ca T. Rirtea. Constanta / 
biș, Maria Constantinescu etc., >'a 
dre tinere și bine pregătite 
care însă nu dau aportul cu 
venit în muncă. A fost d< 
asemenea criticat stilul de mun 
că al secțiunii învățămînt d" 
pe lîngă sfatul popular ratenal C-» 
racal. La sfîrșitul consfătuirii prof 
Smarandache Bălă a fost distins ct 
,,Merite sportive" (Gh. Năstase, co 
respondent.)

n La Sibiu a fost temr'nată di 
aurind amenajarea urniri nm noii 
noar al colectivului Flacăra 1. Pati
noarul a fost amenajat cu ajutoru 
inginerului topometru Konrad Os 
car și prin munca vo'nn'ară a spor
tivilor mobilizați de organizație 
U.T.M. Suprafața de gheață mă
soară 50 m. lungime și 30 m lă
țime. (I Ionescu coresp).

■ In primele zile ale lunii ianua
rie a fost constituit consiliul sportiv 
regional Minerul din Baia Mare. 
(FT. Biro, corespondent).

■a In urma prelucrării comunica
tului comisiei centrale de fotbal și 
a articolului apărut în ziarul „Scîn- 
tcia“ comisia regională de fotbal 
Craiova a lansat o chemare la între
cere adresată tuturor comisiilor re
gionale de lotbal din țară.

Chemarea la întrecere are ca <*- 
biective: intensificarea muncii edu
cative, îmbunătățirea activității co
misiei regionale și a comisiilor ra
ionale și orășenești, a desfășurării 
activității competiționale și a ca
lității bazelor sportive, ridicarea 
nivelului protesional al arbitrilor 
și antrenorilor, pregă irea și pro
movarea cadrelor tinere, îmbună
tățirea muncii de cercetări științi
fice în domeniul fotbalului și a 
muncii de propagandă și promova
rea unei echipe din regiune într-o 
categorie superioară.

cadrul etapei pe regiune, organiza
rea întrecerilor revine secției regio
nale de învățămînt și profesorului 
metodist pentru educație fizică în 
colaborare cu cercul pedagogic al 
profesorilor de educație fizică și cu 
sprijinul comitetului regional C.F.S. 
și comitetului regional U.T.M. Eta
pa de zonă se organizează de către 
secția de învățămînt din orașul în 
care se desfășoară această etapă, 
și profesorului metodist pentru edu
cație fizică în colaborare cu cer
cul pedagogic al profesorilor de e- 
ducati? fizică, cu snriîinnl comite
tului regional C.F.S. și comitetului 
regional U.T.M. respectiv. Etapa fi
nală va fi organizată de Ministe
rul Invățămîntului în colaborare cu 
Comitetul pentru Cultură Fizică și 
Sport de pe lîngă Consiliul de Mi
niștri și Comitetul Central U.T.M.

După desfășurarea fiecărei etape, 
secțiunile regionale de învățămînt 
vor îna’nfa Ministerului Invăță- 
m'nl|i’r: rezultatele obținute precum 
și numărul concurenților și concu
rentelor.



OAMENI DIN PRIMA LINIE...
’’Dintr-un popas la Hunedoara, am 
'ținut cîteva nume. Alături, măr- 
rie, faptele de care s-au făcut 
țednici cei ce le poartă, crîmpeie 
urte din viata lor, date, cifre... 
nt numai cîțiva din numeroasa 
midie a siderurgiștilor, aleși, dc- 
gur, dintre cei mai destoinici. 
Vaier Lăbuneț... Oswald Clusch...

-Alexandru Baciu...

VALER LĂBUNEȚ

-Oțelari sînt multi la Hunedoara, 
.oape toți sînt muncitori în 

îrstă. legați cu toată ființa de 
rofesia lor aspră. Muncitori vin- 
»și, căliți in lupta cu metalul in- 
andescent. Unii dintre ei au că- 
ătat parcă de-a lungul anilor tă- 
,a și duritatea oțelului.
: Alături de aceștia a crescut 
rim-topitorul Vaier Lăbuneț. Sînt 
Bre clipele în care el prinde să-și 
lepene amintirile... Școala... anii 
e eopilărie... uzina, visul pe care 
!zi îl vede îndeplinit... Nu-i dă ră- 
az răspunderea muncii care i-a 
ost încredințată. Și lui îi place 
jceastă luptă încordată, neobosită, 

înainte de împlinirea anului, în 
instea Congresului, între echipele 
e topitori de la oțelăria Siemens- 

.partin pornise întrecerea pentru 
ndeplinirea înainte de termen a 
danului cincinal. Scopul fiecăruia: 
ă dea patriei cît mai mult otel 1 

Echipa lui Bîrlea a terminat 
ică o șarjă ! — străbatea vestea.

— Lăbuneț a elaborat cea de a 
. 90-a șarjă rapidă 1 — venea să 

ntărească, alta.
Și din calendar a mai căzut o 

' ilă...
... 17 decembrie 1955. In această 

:î, echipa lui Traian Bîrlea, avînd 
opitor-doi pe Oswald Clusch, 
mul din cei mai talentați compo- 
henți ai echipei de lupte din Hu- 
redoara, a terminat planul cinci
nal 1

c. O zi mai tîrziu, echipa lui Vaier 
Lăbuneț dădea și ea ultimele tone 
le o{el. în cinstea Congresului, o- 
țedarii au hotărit ca ultima șarjă 
să fie elaborată cît mai repede cu 
putință. Pregătirile au fost termi
nate. Cuptorul uriaș clocotea, ne- 

. răbdător parcă. Clipa în care se 
desfundă stihul a sosit. însoțit 
de-o avalanșă de seîntei, oțelul se 
aruncă în jgheab. Lumina strălu
citoare desfată privirile vrednicilor 
oțelari. în palmaresul nescris a 
fost trecută o nouă victoriei

Cine-1 cunoaște pe maestru to- 
pitor Vaier Lăbuneț, pătrunde mai 
aproape de tainele, de dorințele

file la ©emisiile orășenești
Mîine 18 ianuarie, la ora 18, va 

avea loc la sediul comitetului oră
șenesc C.F.S. din str. V. Alecsa- 
dri nr. 6, conferința anuală a an
trenorilor de alpinism din oirașul 
București.

Miercuri 25 ianuarie, la aceeași 
oră și în același loc, se va desfă
șura conferința anuală a Comisiei 
de alpinism a orașului București.

Doi ani la rind, faima lui V.
Agache, președintele comitetului 
raional C.F.S. Tg. Neamț, a făcut 
înconiurul regiunii Bacău. Nu era 

■ședință cu președinții din raioane 
in care să nu se vorbească despre 
realizările din Tg. Neamț. Agache 

. a făcut, Agache a dres, Agache 
este.-. Ajunseseră unii să-l și invi
dieze. Și aveau și de ce. Toate 
acestea făceau ca pe nesimțite lui 
Agache să-i crească aripi. Și azi 
puțin, mîine puțin, s-a umflat in 
pene ca un curcan. De ! Cine mai 
era ca el? Gata! Mi-am creat re
nume, și-a zis intr-o bună zi. De 
acum încolo, Agache. te cunoaște 
lumea, știe ce ești în stare. Nu 
mai are rost să te omori cu treaba. 
Muncești nu muncești, poți trăi din 
faimă.' După atlta muncă ai tot 
dreptul să te mai destinzi. Și apoi, 
dacă nu mai stai puțin pe loc, cum 
vrei să te ajungă cei rămași în 
urmă ?

Zis și făcut. Om dinU-o bucată, 
s-a pus Agache pe ședere. Dar 
după cîteva zile 1-a cuprins o plic
tiseală grozavă. Om cu inițiativă, 
a găsit insă repede soluția de a 
ieși din impas. S-a apucat omul 

care-1 frămîntă. II invidiază pe 
prietenul său Daniel Grafenstein, 
talentatul nostru aruncător de cio
can. I-a povestit acestuia păsul: 
dorește să se dedice probelor de 
aruncări. 11 frămîntă gîndul acesta 
încă de la cucerirea insignei 
G.M.A. Nu s-a lăudat nimănui că 
va reuși să devină campion, dar 
nutrește speranța să fie un veșnic 
adversar al metrilor. Și gîndim că 
hotărîrea lui își are izvorul în do
rința de a deveni un bun sportiv, 
în dragostea lui față de acest mi
nunat prieten al tinereții, oare este 
sportul 1

UN TRIPLU CAMPION: 
ALEXANDRU BACIU

Despre Alexandru Baciu aflasem 
două lucruri la fel de importante. 
Primul, că este ce! mai bun lăcă
tuș din echipa de întreținere a 
furnalului numărul 6 (cel mai 
mare din țară), al doilea, că este 
campion regional la 1.500, 3.000 și 
5000 metri. Curiozitatea m-a în
demnat să cunosc însă și alte a- 
mănunte din munca aiît de intere
santă a campionului. L-am urmă
rit cîteva ore și mi-am format 
convingerea că el împletește mi
nunat dragostea de muncă cu în- 
detnînarea și siguranța. Sînt cali
tăți dobîndite în anii de muncă, 
iar aceștia sînt. puțini la număr.

în scurta sa viață sportivă, A- 
lexandru Baciu a cunoscut clipe de 
mare bucurie. Așa s-a întîmplat a- 
tunci cînd a cîștigat toate cale 
trei titluri de campion al regiunii. 
Dar a trăit și momente de încor
dare. La Constanța, la finala con
cursului școlilor sportive de tineret 
a fost la un pas de victorie. N-a 
reușit să treacă primul linia de 
sosire cu toate că nutrea dorința 
să se întoarcă acasă cu încă un 
titlu de campion. La fel, la Bucu
rești, la finala crosului „Să întîm- 
pinăm 1 Mai", cînd a sosit pe lo
cul 9... Alexandru Baciu reflectă 
pe deplin calitățile omului care 
luptă în prima linie: hotărî'’, im
petuos. Trăsături care caracteri
zează omul zilelor noastre.

Vaier Lăbuneț... Oswald Clusch... 
Alexandru Baciu... Trei muncitori 
de nădejde, care, alături de miile 
de muncitori siderurgiști ai Hune
doarei, au pornit în aceste prime 
zile ale anului să traducă în viață 
istoricele hotărîri ale Congresului 
al II-lea al partidului. Și nu ne 
îndoim nici o clină că năzuințele 
lor vor avea sorți de izbîndă 1

PETRE MIHAI

Sportivii, arbitrii și antrenorii 
precum și responsabilii secțiilor din 
disciplina auto-moto sînt invitați 
a lua parte la prezentarea dării 
de scamă asupra activității comi
siei orășenești pe anul 1955. Șe
dința va avea loc mîine, ora 17,00, 
la Casa Centrală a Armatei. B-dul 
6 Martie nr. 2.

Cu doi pepeni
de... vînătoare. Unde mai pui că 
aceasta are și unele avantaje. 
Plimbarea plimbare, fripturica-i a- 
sigurată zilnic și în plus ai șanse 
ca mîine, poimîine să ajungi cam
pion la proba de talere. N-a trecut 
multă vreme și Agache și-a pro
curat toate cele necesare unui vî- 
nător: pălărie cu pană, pantalon 
pe picior și bineînțeles pușca și o- 
garul. Din acest moment n-a mai 
existat pentru Agache al nostru nici 
casă, nici masă și nici munca de 
președinte. In fiecare zi o pornea 
agale să cuireere munții in lung 
și lat. Și pasiunea a devenit ații 
de mare, îneît bietul om nici noap
tea nu mai avea odihnă. Cum se 
lăsa amurgul pleca la pîndă. Dar 
parcă era un făcut. Nu se arăta 
vlnatul și pace. Timp de mai bine 
de o lună de zile s-a întors acasă 
supărat șl cu tolba goală. Nu s-a 
descurajat însă și mai tîrziu a fă
cut progrese însemnate. Acum, era 
rîndul vlnătorilor să~l invidieze pe 
președintele Agache, Și știți de

Au apărat
RE VISX A

FOTBAL” Nr. 1/1956
care cuprinde:

LEONARD ALTBUCH: Recunoaște
rea și eliminarea lipsurilor, con
diție principală a dezvoltării con
tinue a fotbalului.

CORNEL GHERMĂNESCU: Discuții: 
Pentru 
unitare

ANGELO 
asupra 
1955.

precizarea unei concepții 
de joc în fotbalul nostru.

NI CULES CU: Considerații 
campionatului categoriei A

LADISLAU ZILAHI: Privire asupra 
campionatului categoriei B-1955 se
ria a Il-a

NICOLAE PETRESCU: Preluarea din 
aer cu „latul” în față (Kinograme).

OCTAV LUCTIIDE: Cu>pa R-P.R.-1955
Di’. C. ALEXANDRESCU și Dr. M. 

ALBUȚ: Călirea organismuhii la
fotbaliști.

TAB.AK END RE: Manualul arbitrului 
de fotbal (urmare din nr. 12/1955).

**» Activitatea internațională pe con
tinent în 1955.

♦** Decizii luate de International 
Board și Comisia de arbitraj 
F.I.F.A.

*** Tabele-clasamente categoria B.

MATTY: Din decizie... (caricaturi).

REVISTA CULTURA FIZICA
ȘI SPORT Nr. I/!9F»

cu următorul cuprins:

A. SÎLBERSTEIN: Spre noi succese 
în dezvoltarea mișcării noastre de 
cultură fizică și sport.

V. KOSTKA: Campionatele mondiale 
de hochei pe gheață din Germa
nia occidentală.

A, NÎȚESCU: Aprecierea dezvoltării 
fizice a elevilor Șcr-lii medii teh
nice de cultură fizică.

cu pregă- 
1956.

J._ atletismu-

I.

C.

E. MANEA: Observații asupra dez
voltării jocului de baschet și li
nele sarcini în legătură 
tTrea echipelor în anul

KELEN: Probleme ale
lui maghiar.

KUNST: Sisteme de joc în hand
balul de sală.

TUDOSE: Termenii sportivi în 
„Dicționarul limbii romîne literare 
contemporane”.

Dr. A. IONESCU: A Il-a conferință 
a medicilor sportivi germani.
In legătură cu structura comple
xului sportiv G.M.A.

RĂSPUNDEM CITITORILOR: 1) Pre
cizări în arbitrajul jocurilor de 
hochei pe gheață; 2) Indicații 
pentru alcătuirea „Ansamblurilor 
liber alese” în școlile medii Și ele
mentare de fete.

Recenzie. 
Bibliografie.

într-o mină...!
unde avea să i se tragă ? De 
un... rîs. Da, da, de la un rîs, acel 
animal fioros ș' greu de vinat, 
„pantera Carpaților", cum i se mat 
spune. Ce-i de vină omul că i-a 
teșit rîsul tn cale ? Doar nu era 
să stea cu brațele încrucișate, go
geamite vlnător. A ochit, a tras șt 
a dat prada peste cap. Cu asta 
gata buclucul. Parcă îi auzi pe vî- 
nători: „abia a pus mina pe puș
că și hop chilipirul și noi care"... 
Au urmat apoi iar schimburi de 
experiență cu metode, cu sfaturi 
și... De atunci, iar i s-au urcat lui 
Agache fumurile la cap. Așa-i fi
rea lui. Dar in treacăt fie spus 
n-ar fi prea mare nenorocire că 
s-a înfumurat un vlnător. Iși mai 
pune omul trei-patru pene la pălă
rie, blana de rts la gît și atlta tot. 
Mai grav este însă faptul că, de 
cînd cu vînătoarea și mai ales de 
cînd cu faima ce și-a creat-o vl- 
nind rîsul, tov. Agache a uitat de 
tot că este președintele unui comi
tet C.F.S. Consecința: raionul Tg. 
Neamț a încheiat bilanțul activi-

z •* 
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POPAS LA SF. GHEORGHE
Vestea mult așteptată, sosise ! 

Consiliul regional al asociației 
Voința își dăduse încuviințarea 
pentru folosirea celor două săli 
din clădirea Casei de Asigu
rări reciproce din orașul Sfintul 
Gheorghe. Luptătorii aveau de- 
acum unde să-și măsoare for
țele iar șahiștii căpătaseră și 
ei o sală,' e drept mai mititică, 
dar unde puteau manevra în 
voie „caii" și „turele"...

N-a trecut nici o săptămînă 
de la această memorabilă zi 
cînd s-a hotărît punerea celor 
două săli la dispoziția spor
tivilor, și o sală a și fost... fo
losită! Intr-o sîmbătă seară — 
după cum ne relatează cores
pondenta noastră Georgeta 
Mustață — în sala de lupte era 
o vie activitate. Se... descărcau 
de. zor lăzi cu sticle de vin, 
țuică, sifoane, salamuri, pa
teuri, șnițele, salate ă la rușse, 
gogoși, prăjituri și alte „delica- 
iesuri"... Desigur, mulți dintre 
dvs. vă veți întreba: ce rost 
avea toată această... revărsare 
de băuturi și de produse culi
nare, tocmai in sala în care ur
mau să se antreneze luptătorii?

Cei din orașul Sfîntul Gheor
ghe, care și-au pus și ei, de
sigur, aceeași întrebare, au pri
mit răspunsul cîteva ore mai 
tîrziu. cînd în sala de lupte 
au răsunat acordurile voioase 
ale unei orchestre și s-au destu
pat primele sticle. începuse un 
bal în toată regula și... — da
că i bal, bal să fie! — petre
cerea a ținut pînă la cîntatul 
cocoșilor.

După cîteva zile, cînd tov. 
Eugen Sima, de la colectivul 
sportiv Voința Sfîntul Gheor
ghe și antrenorul Batzani au 
vizitat sala de lupte s-au 
luat cu mîinile da păr. Pe po
dea se puteau zări, în cantități 
impozante, „deșeurile" sendvi- 
ciurilor sau ale fripturilor, do
puri de sticle, mucuri de țigări 
iar toată sala mirosea a țuică 
și vin mai abitir decît în piv
nițele centrale ale... M.A.T.-ului.

Cum era și natural, oamenii 
au început să se zbată, să aler
ge în dreapta și-n stingă, cerind 
sprijin de la Sfatul popular. Au 
primit un răspuns concis: „Vom

tăț.'i sportive pe anul 1955 cu ca- 
lificativul de raion codaș- Și cum 
ar fi putut fi altfel, cînd tov. Aga
che a făcut prea puțin pentru a-și 
duce la bun sfîrșit manca încre
dințată. Deși i s-a atras atenția de 
mai multe ori de către tovarășii 
de la comitetul regional C.F.S., 
tov. Agache a pus totuși mai pre
sus interesele lui vînotorești. Nu 
de puține ori, sportivii și activiș
tii sportivi din raion găseau ușa 
comitetului C.F.S. închisă. Too. 
președinte era plecat ori la vînă
toare, ori — fiind în restanță cu.. 
somnul — își odihnea mădularele 
pe birou. Și ăsta abia e începutul. 
Plnă la urmă, s-ar putea întimpla 
ca de dragul vlnătoarei tov. Aga
che să se lase păgubaș chiar și de 
președinție și să se angajeze la 
filiala de vînătoare. Aptitudini d 
dovedit suficiente. Ce va hotărî 
plnă la urmă nu putem ști. Un sin
gur lucru este însă clar: doi ie
puri deodată nu va putea prinde, 
oricit de iscusit vlnător ar fi tov. 
Agache. 

y, fiODESCU

lua măsuri... ca să faceți sport 
în această sală". Aceasta a 
fost prima parte a răspunsului, 
căci în continuare li s-a spus: 
„...dar și baluri se vorv________ mai face,
pentru că nu avem o altă sală „„„..„„„U.-IS <<

a fost...

oprit în

mai convenabilă...".
Deci, problema 

clarificată
Dar, cum tot ne-am 

orașul Sfintul Gheorghe, să vă 
povestim ceva și despre tere
nul de fotbal unde joacă de 
obicei echipa Flamura roșie. E 
adevărat că acum e vacanță, 
dar primăvara, nu e chiar aiit 
de departe și nu strică să mai 
aducem... aminte oamenilor des
pre unele lucruri, chiar dacă 
ele sînt cam neplăcute... i

Ce e dreot, e drept, terenul I 
este reglementar: are două i
porți, are plase, e marcat, dar ! 
n-are nici un fel de... tribună.

Șt atunci, sînteți desigur, 
curioși să știți unde stau spec
tatorii cînd e vreun meci de 
fotbal. Cu ajutorul corespon
dentului nostru, N. Ștănescu, vă 
vom lămuri imediat :

— O parte din spectatori, cei 
care pleacă dis-de-diminea(ă de 
acasă, reușesc, după o luptă în
verșunată. să ocupe cele mai 
„favorabile" poziții: pe o stivă 
de seînduri care se află in fața 
unui garaj. In orice caz, cum 
s-ar spune, stau la „fotoliul 
I!“.

— Un alt grup (evaluat la 
circa 100—150 de spectatori) 
care nu mai găsesc loc pe stiva 
de seînduri, ocupă cele trei- 
patru mașini ale garajului. (A- 
ceștia au, deci, locuri „rezer
vate"... in mașini).

— Urmează categoria... „bal
con". Spectatorii mai îndemîna- 
tici, mai iscusiți in ale echili
bristica, se cocoață prin pomii 
care înconjoară terenul, pe gar
duri, pe magazii ș' garaj.

— La categoria ..stal" îi vom 
întîlni pe spectatorii gospodati 
și prevăzători care vin de acasă 
cu scaune, și scăunele de tot 
felul (de bucătărie, de cizmărie. 1 
taburete, tripiede și... scări).

Tot în această categorie, intră 
și spectatorii ingenioși, care im
provizează dintr-o seîndură și 
două cărămizi un fel de bancă 
pe care se pot instala. La 
„stal" nu sînt primiți, însă, de- I 
cît spectatori.' liniștiți. E și nor
mal să fie așa, căci dacă se 
nimerește vreun suporter mai... 
înfocat, care gesticulează sau 
sare în sus cînd echipa din 
Sfintul Gheorghe marchează un 
gol, se rupe seîndura și vin de-a 
berbeleacul și ceilalți ocupanți...

— In sfîrșit, ultima categorie 
e a spectatorilor care stau la... 
grămadă (Pe un culoar de 2 1 
metri, în spatele gardului tere
nului de joc). Aci, însă, nu pot 
urmări meciurile decît specta
torii avantajați de... statură (De 
la 1.80 m. în sus). Cei mai... 
mărunt i, se sucesc, se învîr- 
tesc în toate părțile fără să 
vadă nimic, așa că plnă la urmă 
sînt nevoiți ori să apeleze la 
serviciul de... informare al celor 
mai înalți, ori, să... plece 
acasă.

In ceea ce îi privește pe ju
cătorii oaspeți, aceștia se echi
pează în maș'nă (dacă au venit 
cu ea) sau vin gata echipați de 
la hotel, în promenadă pe stră
zile orașului... Arbitrii își lasă 
hainele la locuința unui funcțio
nar din apropierea terenului. A- 
ceasta, bineînțeles, cînd omul 
e acasă și nu-i plecat cumva 
prin vecini sau la vreo petre
cere...

lată descrise două aspecte 
negative din viața sportivă a 
orașului Sfintul Gheorghe. Și 
intr-unui și în altul, Comitetul 
C.F.S. Sf, Gheorghe trebuie 
să-și facă simțită prezența. Cu 
mai multă stăruință și perse
verență, se poate ajunge ca 
sala de lupte să fie folosită 
numai de sport’vi, iar stadio
nului de fotbal să i se aducă 
unele amenajări, încropindu-se 
dacă nu o tribună, măcar o 
seric de bănci. Noi așteptăm cit 
mai curînd vești de aci, con
vinși că, deși e vorba de ora
șul Sfîntul Gheorghe. lucrurile 
nu vor fi soluționate la... Sfintul 
Așteaptă !...

JACK BERARIU 
GEORGE MIHALACHE

ț



Echipa de schi a asociației Voința a ciștigat „Cupa Avîntul”
POIANA STALIN 16 (prin teleîon 

'de la trimisul nostru). — Întrece
rile „Cupei Avîntul" s-au bucurat 
de un frumos succes, datorită unei 
organizări remarcabile și număru- 
lluii mare die participant! înscriși 
în majoritatea probelor. In prima 
zi, timpul nu a fost favorabil, o 
ceață deasă împiedicînd buna des
fășurare a probei de slalom spe
cial. Despre organizare trebuie 
spus că asociația Avîntul, care se 
pregătise din timp în vederea con
cursului care trebuia să aibă loc 
la Bușteni, a trebuit în ultimele 
zile să schimbe locul întrecerilor, 
— la Poiana Stalin. Cu toate a- 
cestea, organizatorii, sprijiniți și 
de antrenorii și sportivii din cele
lalte asociații, au reușit să se „des
curce” foarte bine. Au existat și 
cîteva mici deficiențe, dar acestea 
se datoresc unor cauze obiective. 
Un singur lucru care poate fi re
proșat, se referă Ia proba de sla
lom special unde, în manșa a 
doua, ia cererea unor schiori și 
fără încuviințarea responsabilului 
de probă, arbitrii au schimbat por
țile. In același timp, trebuie să a- 
rătăm că ar fi de dorit ca în viitoa
rele întreceri delegații diferitelor 
asociații să nu mai ocupe posturi 
de cronometrori sau alte posturi de 
arbitri, deoarece se creează dife
rite suspiciuni.

In întrecerea pe echipe, „Cupa 
Avîntul” a revenit asociației Voin
ța, care cucerește astfel pentru a 
doua oară locul întîi într-o între
cere importantă a sezonului. In 
clasamentul pe asociații, pe locul 
doi se aîlă Dinamo, urmat de 
Flamura roșie, Metalul, echipa Ca
sei Centrale a Armatei, Recolta, 
etc.

I. OPRESCU

SLALOM SPECIAL
Seniori — două manșe a cîte 42 

de porți; 59 înscriși, 54 prezenți 
la start, 11 descalificați: 1. I. Bîr
san (Dlnamo) 42,0 -j- 39,2 = 81,2;
2. M. Bîră (C.C.A.) 42,4 -ț- 39,2 
=81,6; 3. I. Letcă (Dinamo) 42,34- 
40,7 = 83,0; 4. M. Enache (C.CA.)
44.2 + 42,2 — 86,4 ; 5. I. Matei
(Dinamo) 44,4 + 45,0 = 89,4; 6. 
M. Dragomirescu (Voința) 45,7 -4- 43,9 - 89,6, s / . -r

Senioare — două manșe a 35 
porți; 10 înscrise, 8 prezentate la 
start. 2 descalificate: 1. Stanisla
va Zermari (FI. roșie) 54,2 4-56,4 
= 110,6; 2. Viorica Al ben (C.QA.) 
54,4 4- 63,4 - 117,8; 3. Zigrid 
Klein (Voința) 56,2 -ț- 63,0 =
119.2; 4. Hilde Welther (Metalul)
54.3 4- 65,6 “ 119,9; 5. Elena 
Maglavjceanu (Voința) 69,8 4- 103 
= 173,4.

Juniori — o manșă a 35 porți, 
42 înscriși, 34 prezenți la start, 13 
descalificați: 1. N. Iovjci (FI. ro
șie) 43,8; 2. Petre Clinei (Pro
gresul) 44,9; 3—4. Radu Banu 
(Progresul) 45,7; 3—4. K'aus Fro- 
imus (Voința) 45,7; 5. Gh. Serică

Natația la sfîrșitul anului 1955 (V)
Se poate spune că în anul 1955 

s-au obținut primele succese și la 
acest stil. A fost anul în care o 
serie de înotători și înotătoare 
au reușit rezultate valoroase, mai 
ales prin perspectivele care li se 
deschid în drumul lor spre măies
tria sportivă.

La 14 ani, Maria Both și antre
norul ei Iosif Pall Toth și-au 
văzut încununate eforturile de o 
performanță remarcabilă. Această 
talentată înotătoare a progresat de 
la un concurs la altul, reușind la 
sfîrșitul anului să parcurgă distan
ța de 100 m. în I : 17,4 deci cu 10 
sec. și 4/10 mai bine decît în 1954. 
In mai puțin de un an de activi
tate, cu ajutorul bazinului acoperit 
din Cluj, a fost demonstrată (dacă 
mai era nevoie) superioritatea pre
gătirii continuie. Maestra sportului 
Ecaterina Orosz, fosta deținătoare 
a recordului pe 100 m. (1:24,2) și-a 
îmbunătățit performanța în 1955 cu 
4 sec. 1/10. O altă înotătoare din 
Cluj, Lia Lukasz, mult mai tînără 
însă decît Ecaterina Orosz, promite 
să devină o bună „spatistă”. Con
dițiile actuale de pregătire sînt un 
sprijin serios al afirmațiilor noas
tre absolut valabile și pentru tine
rele reprezentante ale colectivului 
Știința București : Mihaela Popescu 
(14 ani), Ingrid Rothe (13 ani) și 
Veronica Dodan (14 ani).

Anul 1955 a însemnat și la băieți 
o nouă etapă de dezvoltare. Aurel 
Măndoiu, recordmanul și campio
nul probelor de 100 și 200 m. și-a 
îmbunătățit performanțele, reușind 
să coboare sub 1:10,0 pe 100 m. și 
șub 2:40,0 pe 200 m.In 1954, Măndoiu 
hu realizase decît 1:13,1 (100 m.) 
șî 2:47,6 (200 m.), jar Gh. Enache,

ION BÎRSAN (Dinamo) în

(Metalul) 48,6; 6. Ian Zangor (FI. 
roșie) 51,0.

FOND

10 km. seniori — îtiscriși 58, 
prezenți la start 57, 1 abandonat:
1. M. Ducaru (Dinamo) 38,06; 2. 
1. Cimpoia (C.C.A.) 38,14; 3. Gh. 
Olteanu (Dinamo) 39;07; 4. Moise 
Crăciun (G.Q.A.) 40,08; 5. Dinu 
Nicolae (Voința) 41,37; 6. Dumi
tru Enache (Dinamo) 42,03.

5 km. senioare — înscrise 21, 
prezente la start 21: 1. Lucia Ta
bără (Voința) 25,47; 2. Etelka
Varga (Voința) 28,03; 3. Herta
Schuster (FI. roșie) 28,04 ; 4. Eva 
Covacs (Voința) 28,58; 5. Aurelia 
Mănescu (Flacăra) 30,08; 6. Mi
oara Cristina (Avîntul) 30,47.

5 km. juniori — 30 înscriși, 30 
prezenți ia start: 1. I. Leampă 
(Voința) 20,48; 2. Dinu Petre (A- 
vîntul) 21,53; 3. I, Muscoiu (FI. 
roșie) 21,56; 4. Gh. Bădescu (Re
colta) 22 06; 5. Adolf Zeiter (FI. 
roșie) 22,30; 6. N. Solovăstru (FT. 
roșie) 22,51.

3 km. junioare — înscrise 25, 5 
abandonate: 1. Grete Bonfert (Vo
ința) 15,44; 2. Rosa Bonfert (Vo
ința) 16,27); 3. Anelise Billes
(Voința) 16,44; 4. Elena Voicu (A- 
vîntul) 17,10; 5. Ana Petre (Pro
gresul) 17.12; 6 .Elena Moroianu 
(Locomotiva) 17,44

SLALOM URIAȘ

Seniori — două manșe a 22 de 
porți, 59 înscriși, 57 prezenți Ia 
start, 4 descalificați, 4 abandonați: 
1. M. Bîră (C.C.A.) 1:09,9 +
1:08,6 “ 2:18,5; 2. 1. Bîrsan (Di
namo) 1:12,6 + 1:11,2 = 2:23,8;
3. Albert Aurel (C.CA.) 1:12,0 -ț- 
1:12,7 “ 2:24,7; 4. M. Bucur (Pro
gresul) 2:25,0; 5. I. Letcă (Diina-

— Stilul spate —
nemaicîștigînd în viteză, a rămas 
la 100 m. cu performanța din 1954 
(1:13,2) și a progresat foarte puțin 
pe 290 m : 2:40,7 față de 2:42,9.

Așa cum spuneam în introducerea 
articolului, cele mai mari perspec
tive le sînt deschise tinerilor înotă
tori. In sezonul care a trecut, Du
mitru Caminschi — un desăvîrșit 
stilist —, Șt Ionescu și Klaus 
Kovacs ne oferă prin rezultatele pe 
care le-au obținut posibilitatea să 
afirmăm că într-un viitor apropiat 
performanțele înotătorilor în stilul 
spate se vor ridica și ele la înăl
țimea celorlalte stiluri. Pentru a- 
ceasta însă este de datoria tuturor 
antrenorilor noștri să-și îndrepte 
mai stăruitor atenția spre singurul 
rezervor capabil să contribuie la 
rezolvarea acestei cotituri : cadrele
tinere. G. N.

MASCULIN 
IM m.

1. Aurel Măndoiu (Dlnamo) 1:09,3
2. G. Enache (Dlnamo) 1:13,2

3. D. Caminski** (Progresul) 1:13,9
4. St. Ionescu* (C.C.A.) 1:14,6
5. Iosif Novac (C.C:A.) 1:14,6
6. Zoltan Hospodar (C.C.A.) 1:14,7
7. Hubert Bock’* (C.C.A.) 1:15,0
8 Klaus Kovacs** (Știința Buc.) 1:16,2
9. Aurel Zahan* (Dinamo) 1:15,8

10. I ecpold Bernstein* (Voința
Tim.) 1:15,8

Media primelor cinci performanțe:
1955: 1:13,1; 1954: 1:14,5; 1953; 1:15,2; 

1932: 1:14,1; 1961: 1:17,3.
Media primelor zece performanțe:
1955: 1:14,2; 1954: 1:15,9; 1953: 1:17,3;

1952: 1:17,3; 1951: 1:19,0.
200 m.

1. A. Măndoiu 2:38,3
2. G. Enache 2:40,7
3. St. Ionescu* 2:45,2
4. Klaus Kovacs** 2:45,4
5. D. Kaminski** 2:45,9
6. Ov. Ionescu (FI roșie Buc.) 2:48,9
7. C. Dichiardopol* (C.C.A.) 2:50,3
8. Gavrilă Blajek** (Șt. Buc.) 2:51,3
9. Paul Rădueanu*» (Prog. Buc.) 2:53,5

10. Robert Botz (Voința Tlndț.) 2:53,6 

cursa de slalom special

mo) 2:25,1; 6. Klaus Theil (Voin
ța) 2:27,5; 7. C. Bîrsan (Voința) 
2:28,4; 8. M. Dragomirescu (Voin
ța) 2:28,7.

Senioare — 1. Hilde Welther
(Metalul) 1:21,6; 2. Horn M’c’.oș 
(Locomotiva) 1:25,3; 3. Stanislava 
Zerman (FI. roșie) 1:26,2; 4. Vio
rica Albert (G.C.A.) 1:33,5; 5. E- 
lena Maglaviceanu (Voința) 1:33,8; 
6. Zigrid Klein (Voința) 1:36,8.

Juniori: 1. Radu Banu (Progre
sul) 1:09,8; 2. Petre Clinei (Pro
gresul) 1:10,4; 3. Hanisch Horst 
(FI. roșie) 1:12,1; 4. Nicolae lo
viri (FI. roșie) 1:12,3; 5. Klaus 
Fronius (Voința) 1:13,8; 6. Helge 
Schmidt (Voința) 1:13,4.

Junioare: 1. Ortrud Schulleri 
(FI. roșie) 1:23,5; 2. Mihae’a
Ghioarcă (Voința) 1:38,6; 3. Maria 
Cristoloveanu (Dinamo) 2:21,3; 4 
Rodiica Bucur (Progresul) 1:23,6; 
5. Hanelore Schulleri (FI. roșie) 
2:36,5; 6. Gabriela Ghioarcă (Vo
ința) 2:39,3.

SĂRITURI
Seniori: 1. Florea Volnea (Dina

mo) 43,5 m.-j- 44,5 m. = 205,2 p.;
2. Dumitru Brenci ( Voința) 45,0 m. 
•ț- 42,0 m. “ 201,8 p.; 3. Cornel 
Crăciun (C.C.A.) 45,0 m. -ț- 48,0 
(căzută) = 192,2 p.; 4. I. Mari
nescu (Dinamo) 36,0 m. 42,0 
m. “ 183,2 p.; 5. N. Ducaru (Di
namo) 38,0 m. 4- 35,5 m. =
108,4 p.; 6. N. Ptrișcu (C.C.A.) 
39,0 m. -j- 36,0 m. = 180,0 p.

Juniori: 1. T. Peterfi (Voința) 
39,0 m. 4- 37,5 m = 196,5 p.; 2.
l. Vujmiic (FI. roșie) 39,0 m. -ț- 
37,5 m. = 192,5 p.; 3. Gh. Mol
dovan (Metalul) 34,0 m. 4- 340
m. “ 181,6 p.; 4. I. Kolcev (Di
namo) 179,0 p.; 5. Gh. Batoia 
(Progresul) 176,6 p.; 6. M. Po
pescu (Progresul) 172,6 p.

Media primelor cinci performanțe:
1955 : 2:43,1; 1954 : 2:4»,7; 1953 : 2:49,1: 

1952 : 2:49,C; 1951: 2:57,4
Media primelor zece performanțe: 
1955: 2:47,3; 1954 : 2:52,6; 1953 : 2:54,0;

1952: 2:56.0; 1951: 3:02,9.
* FEKMNIN

100 m.
1. Maria Both*** (Prog Tg.

Mureș) ’ 1:17,4
2. Ecaterina Orosz (Prog .Cluj) 1:20,1
3. Lia Lukasz*» (Prog. Cluj) 1:26,6
4. Margareta Wittgenstein**

(Știința Buc.) 1:28,2
5. Mihaela Popescu*** (Știința

Buc.) 1:28,3
6. Alice Iustin* (C.C_A.) 1:30,3
7. Elisabeta Bratu** (Progresul

BUC.) 1;,31,3
8. Ingrid Rothe **• (Știința

Buc.) 1:33,0
9. Veronica Dodan*** (Știința

Buc.) 1,33,8
10. Sanda Platon (C.C.A.) 1:34,1

Media primelor cinci performanțe:

1955: 1:24,1; 1954: 1:29,2; 1363: 1:29,5; 
1952: 1:30,5; 1951: 1:33,2

Media primelor zece performanțe:
1955: 1:23,3; 1954: 1:32,8; 1953: 1:33 9; 

1952: 1:33,9; 1951: 1:36,3 
2M m.

1. E. Orosz 2:57.8
2. Maria Both*** 2:59,6
3. Margareta Wittgenstein*** 3:15,5
4. Alice Iustin* 3:15,8
5. Lia Lukasz** 3:20,4
6. E Bratu** 3:25,7
7. E. Boek (Voința Sibiu) 3:28,9
8. Ileana Nemeth (FI. roșie

Buc.) 3.30,6
9. Mariana Iliescu* (Dlnamo) 3:33,0

10. Silvia Dobrlță*» (Voința
Buc.) 3:48,6

MCdm primelor cinci performanțe: 
1955 : 3:09.8.

Mfedia primelor zece performanțe: 
1955: 3:26,3.

BASCHET
Mîine la ora 19 lotul 

republican de baschet feminin 
va susține un meci de antrenament 
cu echipa masculină de juniori 
Metalul Energia.

Campionatul republican 
de hochei pe gheafâ

ORAȘUL STALIN 16 (prin te
lefon de la trimkul nostru spe
cial). — Duminică seara, — du
pă o întrerupere de o zi, — a în
ceput returul, turneului final al 
campionatului republican de hochei 
pe gheață. In ciuda faptului că 
sîmbătă și duminică temperatura 
a fost ridicată (spre „necazul” 
amatorilor de hochei, mercurul a 
continuat să urce în termome
tre) gheața s-a menținut în con
diții bune, datorită poziției pati
noarului, care se găsește sub poa
lele Tîmpei și care rămîne, deci, 
multă vreme în umbră.

In prima întî'lnire Avîntul Mier
curea Ciuc a întrecut Metalul 
Orașul Stalin cu scorul de 11—0 
(4—0; 4—0; 3—0), prin golurile 
marcate de Takacs I (3), Fenke I
(2),  Csaszar (2), Szabo (2), T6- 
rok I și Kovacs. Echipa din Mier
curea Ciuc a prezentat o forma
ție modificată din care a lipsit 
Fodor, care s-a accidentat la braț 
în meciul cu C.C.A. și a devenit 
indisponibil nu numai pentru a- 
cest joc, d.ar chiar pentru restul 
turneului. Avîntul a încercat în 
această partidă două linii de îna
intare. Prima a fost formată din 
Kovacs, Takacs I și Takacs II, 
iar cea de a doua din Ferenczi, 
Szabo și «Csaszar. Prima formulă, 
aceea în care a figurat în centru 
Țakacs I, s-a dovedit mai bine 
inspirată. In plus, echipa din 
Miercurea Ciuc a folosit în acest 
meci și două elemente tinere: 
Becshazi și Botar.

Avîntul Miercurea Ciuc a domi
nat mai mult, dar cu toate acestea 
și localnicii au avut acțiuni peri
culoase, mai ales în ultima repriză 
cînd jucătorii de la Metalul au 
ratat ocazii clare.

Partida a fost condusă de ar
bitrii A. Teodorescu și L. Sîngeor- 
zan.

Jocul următor a fost disputat cu o 
îndîrjire deosebită. Echioa C.C.A. a 
trebuit să facă eforturi serioase 
pentru a Dulea î'vinge Știința 
Cluj cu 5—0 (1—0; 1—0; 3—0). 
în nrima repriză Inițiativa n -mr- 
ținut echipei C.C.A.,’ însă Știința, 
practicînd un joc de apărare foarte 
corect, în care nu a lăsat nici un 
moment jucătorii a Iverși liberi in 
fata porții, a reușit să-i îmoierFce 
pe militari să concretizeze nume
roasele ocazii ț»e care aceștia le-au 
avut. To‘uși, în al 12-lea minut 
de joc. Lorincz a deschis scorul.

In repriza a doua apărarea Ști
inței a excelat, remarcîndti-se în 

- soecial portarul Stafie și fundașul 
Tcmor. Din păcate, însă. Tomer, 
are uneori atacuri nsrega'amenta- 
re, ceea ce umbrește, în parte, 
buna lui comportare. Tn această 
parte a jjocului scorul a fost ridi
cat de către... Ncgy, care a mar
cat cu piciorul în propria-i poartă. 
Imediat după aceasta el a ratat 
o mare ocazie de a înscrie, de 
această dată în poarta adversă, 
după ce scăpase singur.

In cea de a treia repriză rezis
tența studenților a scăzut și ei 
■au mai primit trei goluri, înscrise 
în ordine de Flamaropol, Lorincz 
și Diugoș. Jocul a plăcut mult 
celor 1.000 de spectatori datorită 
în special dîrzenw'i cu care s-a 
disputat pînă la ultima repriză. 
•C.C.A. a jucat mai bine și a me
ritat victoria. Totuși, jocul echipei 
campioane a fost de astă dată mai 
puțin olar, atacul greșind d.e multe 
ori în pase și în plasament.

Știința Cluj, avînd două for
mații de valoare diferită, a dat 
randament mai ales atunci cînd 
pe gheață se afla linia formată 
din Ad. Kovacs, Ad. Nagy și C. 
Kovacs. Trebuie să remarcăm că, 
dacă în apărare formația clujeană 
a excelat, în schimb ,în ceea ce 
privește ofensiva totul se rezumă 
la acțiunile izolate ale lui Nagy. 
Și poate că randamentul lui Nagy, 
în această calitate de principal

Vești de la coresoondenți
La sffirșitul acestei luni se îm

plinește un an de cînd colectivul 
sportiv Metalul diin Oțelul Roșu a 
înaintat comitetului raional C.F.S. 
Caransebeș și comitetului regional 
Timișoara formele de clasificare 
sportivă pentru Jucătorii de fotbal 
care au activat în anul 1954 în 
cadrul campionatului regional.

Sportivii se întreabă pe bună 
dreptate: cîți ani vor mai trece 
pînă cînd cei în cauză vor soluțio
na această problemă ?

Romulus șl Zeno Radu 
corespondenți 

realizator, ar fi mai mare dacă el 
ar juca mai mult pentru echipă 
și mai puțin pentru public.

Intîlnirea a fost arbitrată de 
I. Florescu și M. Hușan.

DIN CAUZA TEMPERATURII RI
DICATE JOCURILE DE IERI AU 

FOST AMINATE
ORAȘUL STALIN 16 (prin tele

fon de la trimisul nostru). — Spre 
regretul jucătorilor și amatorilor de 
hochei din localitate, temperaturf' 
a continuat să crească, ajungînd; 
astă seară (n. r. ieri seară) la +8 
grade. In aceste condiții meciurile 
din cadrul etapei a V-a a turului 
final al campionatului R.P.R. de 
hochei pe gheață au fost amînate 
pentru mîine dimineață (n. r. as
tăzi dimineață). Aceste jocuri sînt: 
C.C.A.-Metalul Steagul roșu Ora
șul Stalin și Avîntul Miercurea 
Ciuc-Știința Cluj.

înaintea acestor meciuri clasa
mentul este următorul:
1. C.C.A. 4 4 0 0 24 : 4 8
2. Avîntul M. Ciuc 4 3 0 1 32: 4 6
3. Știința Cluj
4. Met. St. r. Or. Stalin

4 10 3 11:18 2
4 0 0 4 4:45 0

ÎNCEPE TURNEUL PENTRU 
LOCURILE 5-8

îndată, după ce se vor încheia 
jocurile turneului final al campio
natului republican de hochei pe 
gheață, care se desfășoară în pre
zent la Orașul Stalin, va începe o 
nouă întrecere de hochei pe gheață 
la oare vor participa următoarele 
echipe de categoria A: Progresul 
Gheorghieni, Flamura roșie Sighi
șoara, Dinamo Tg. Mureș și Voin
ța București.

Aceste patru echipe își vor dispu
ta la Gheorghieni turneul pentru 
locurile 5—8, știut fiind că la Ora
șul Stalin joacă în prezent echi
pele care se întrec pentru locurile 
1-4. Vom sublinia faptul că una 
din cele patru echipe care vor juca 
la Gheorghieni în turneul pentru 
desemnarea locurilor 5-8, ultima 
clasată va retrograda în catego
ria B.

In vederea organizării acestui 
turneu, la Gheorghieni s-au luat 
toate măsurile. Colectivul Progre
sul, care organizează, ajutat 
de comitetul executiv a-1 sfatului 
popular și de comitetul raional 
C.F.S. a reamenajat patinoarul, a- 
dăugînd noi tribune și mărind ca
pacitatea instalației electrice.

După cum ne-a informat telefo
nic corespondentul nostru V. Kar- 
da, la Gheorghieni timpul se men
ține rece, gheața prezerutîndu-se 
deci în bune condițiuni.

Concurs de șah
Intre 11 și 14 ianuarie s-a des

fășurat în sala de șah a asociației 
surdo-muților din Capitală con
cursul de șah pe asociație din ca
drul primei etape a Spartachiadei 
de iarnă a tineretului. La între
ceri au luat parte cei mai buni 
șahiști din țară dintre surdo-muți, 
printre care și tinerii Constantin 
Stinghie (Or. Staliin), Nicolae La- 
diislau (Timișoara), Gh. Nes tor 
(Suceava), Pictor Barda ș fTg. 
Mureș), Emil Bălan (Bacău), Con
stantin Bunea (București), Petre 
Marin (Arad), Gh. Cioacă (Cluj), 
Octavian Ciobanu (Iași), Gh. Gri- 
geriu (Galați), Constantin Mîndru 
(Ploești), Marin Poenaru (Craio
va) ș.a.

Dintre pârtie,ipanți, Stinghie Con
stantin (Or. Stalin) a dovedit cea 
mai bună pregătire, reușind să a- 
cumuleze în 12 runde 8V2 puncte. 
Ou acest rezultat el a ocupat lo
cul întîi. Bine s-a prezentat și Ni
colae Ladislau (Timișoara) care ă 
obținut 8 pct. și s-a clasat pe lo
cui doi în clasamentul general.

S-au mai remarcat tinerii Gh. 
Nestor, Gh. Cioacă și Octavian 
Oiobanu clasați pe locurile urmă
toare.

Incepind din luna iulie 1955, co
lectivele sportive Constructorul S.M. 
au organizat o largă competiție 
de mase dotată cu „Cupa G;M.A.“ 
In această întrecere au fost an
grenați mii de tineri, constructori 
de pe șantierele din întreaga țară.

De asemenea, în orașul și re
giunea Timișoara colectivul Con
structorul S.M., a organizat recent 
o competiție de șah la care parti
cipă 600 tineri.

Mihai Ionescu 
corespondent



Cupa „16 Februarie’* 
la volei

Sîmbătă și duminică s-au desfă
șurat în sala Locomotiva Giuiești 
din Capitală, meciurile primei e- 
ta,pe a competiției de volei dotată 
cu „Cupa 16 Februarie". Meciurile 
au scos în evidență unele aspecte 
negative în pregătirea echipelor, 
de caire antrenorii trebuie să țină 
seama, mai ales că pînă la înce
perea campionatului de categoria 
A a mai rămas puțin timp. Majo
ritatea echipelor s-au prezentat 
slab pregătite. Singurele formații 
care se pare că au folosit în mod 
just ultima perioadă sînt Dinamo, 
la băieți, Știința I.C.F. și Progre
sul la fete. Pregătirea celorlalte 
echipe nu este pusă la punct. Ast
fel, chiar echipa C.C.A., în forma
ția căreia aiT debutat R. Lupan și 
M. Chezan, deși a luptat cu multă 
însuflețire, în ultima parte a jocu
lui cu Dinamo, a „căzut" resim- 
țîndu-se insuficienta rezistență. 
Slab s-a comportat și echipa femi
nină Dinamo, care deși s-a ridicat 
uneori la valoarea echipei campioa
ne a țării, Progresul, a dovedit că 
nu este în cea mai bună formă. 
Intre jucătoare nu există coeziunea 
care trebuie să caracterizeze o e- 
chipă fruntașă.

Un fapt îmbucurător constatat la 
toate echipele este introducerea în 
prima formație a numeroase de
mente tinere, care au corespuns ce
rințelor unor jocuri tari. Astfel, în 
echipa Ștliiînța I.G.F., au fost in
troduse c* serie de junioare dintre 
care remarcăm pe Elena Corbeanu, 
M. Mărăcine și Doina Vințam. La 
Dinamo, în afară de Elena Răz- 
vanță și Florina Popovici-Teodores- 
cu au mai jucat junioarele Maria 
Pintea, E. Stâne iu lescu, P. Căli- 
noiti, etc.

Trebuie să notăm condamnabila 
atitudine a jucătoarelor echipei 
Constructorul oare, deși s-au în
scris în competiție, la primul meci 
nu s-au prezentat, fără a avea 
vreun motiv serios pentru aceasta.

Din partidele desfășurate în ca
drul acestei prime etape, eviden
țiem în mod deosebit aceea dintre 
formațiile masculine Dinamo și 
C.C.A. caire au oferit un spectacol 
cu numeroase faze frumoase. Cel 
mai bun jucător a fost Al. Mușat 
(G.C.A.), care a luptat cti multă 
■ardoare, acțH Miile sate fiind a. 
plaaidate de spectatori. Din echipa 
Dinamo, am remorcat în mod spe
ciali pe tînărul Toma Georgescu. 
Trebuie să precizăm că toți juca
te i-i e-hipei Dinamo au fost foarte 
combativi, depunînd toate efortu
rile pentru victorie și dovedind că 
în campionatul din acest an vor 
avea de spus un cuvînt greu în 
lupta pentru tithi.

Iată acum rezultatele înregistrate 
în această etapă: masculini: Dina
mo — G.C.A. 3-1 (15-12; 8-15;
15-13; 15-7); Locomotiva I.C.F.— 
Locomotiva C.T.F.T. 3-0; Progresul 
— Voința 3-1; feminin: Locomotiva 
M.G.F. — Constructorul JPO ((re
prezentare); Progresul — Dinamo 
3-2 (15-7; 15-8; 11-15; 11-15; 15-8); 
Știința I.C.F. — Locomotiva Gara 
de Nord 3-0.

V. Dumitru, corespondent

VT Strasbourg — Marseille (cam 
francez)I-ată cum arată un buletin cu 

12 rezultate exacte la concursul 
nr. 2 (Etapa din 15 ianuarie 1956):

I. Dinamo 6 București — 
C.C.A. Buc. (handbal 
mase) * 2

II. Știința învățăm. Buc. —
Știința I.‘C.F. (handbal 
fem.) 2

III. Progresul Orașul Stalin—
Progresul Tg. Mureș 
(handbal fem.) X

IV. Ș'ijnța Tim. — Flamura 
roșie Tim. (handbal fem.) 2

V. Pro Patrie—Juventus (cam
pionatul italian) X

VI. Genoa — Lazio (camp, 
italian) X

VII. Nimes — Monaco (camp.
francez) 1

VIII. Strasbourg — Toulouse
(camp, francez) 2

IX. Lille—Lyon (camp, fran
cez) 1

X. Troyes — Racing Club Pa
ris (oamp. francez) 2

XI. Metz — Lens (campiona
tul francez) 2

XII. Bordeaux — Reims (cam
pionatul francez) 2

La acest concurs au fost depuse 
aproximativ 374.000 buletine.

In urma trierii celor 374.000 Bule
tine depuse la concursul Nr. 2, etapa 
din 15 ianuarie 1956, au fost găsite : 

9 buletine cu 11 rezultate exacte. 
175 buletine cu 10 rezultate exacte.

1.721 buletine cu 9 rezultate exacte. 
Omologarea are Ioc azi după amia

ză.

Amănunte în legătură cu concursul 
nr. 3 din 22 ianuarie a.c.

I. Flacăra Ploești — Dinamo 6 Buc. 
(hand. mase, sală)

Flacăra Ploești cu : Știința I.C.F. 
13—13, cu Metalul 23 August 12—15,

Pregătirile echipelor de fotbal
■ Cele două echipe timișorene 

din categoria A, Știința și Locomo
tiva, și-au fixat data reluării ac
tivității în vederea noului cam
pionat. Astfel, Știința — după cum 
ne informează subredacția noastră 
— își va începe antrenamentele pe 
data de 18 ianuarie cu un lot de 
17 jucători. Jucătorii Locomotivei 
fiind în prezent la băi pentru di
ferite tratamente, își vor începe 
pregătirile după 24 ianuarie. Lotul 
feroviarilor cuprinde nu mai puțin 
de 20 de jucători, în afară de I. 
Covaci, A. Covaci și Andreescu, 
care anul acesta urmează să cedeze 
locurile lor elementelor mai tinere.

■ Două din echipele bucureștene 
își reiau activitatea zilele acestea. 
Astfel, Progresul își stabilește pen
tru 6—7 zile locul antrenamentelor 
la Predeal, unde se află, de altfel, 
și Flacăra Ploești. In schimb, Di
namo București se va antrena nu
mai în Capitală, cu începere de la 
20 ianuarie. După cum se știe, 
lotul Locomotivei București, se 
află de aproape o săptămînă lîngă 
Oradea, la băile ..1 Mai".

b Duminică urmau să înceapă la 
Tg. Mureș jocurile de fotbal în 
sală. Organizate de comitetul re 
gional C.F.S. și colegiul regional 
de antrenori, sub forma unei com
petiții. Deoarece în acest oraș era 
în curs de desfășurare un turneu 
de handbal în sală, organizatorii 
ău convenit să lase competiția de 
handbal să se termine, fixînd data 
de 22 ianuarie pentru începerea 
turneului de fotbal.

Iată cîteva amănunte în legă
tură cu această competiție intere
santă, ca experiență, menită să 
contribuie la buna pregătire a fot
baliștilor mureșeni. Porțile vor fi 
reduse, ca la handbal (3 m. lun
gime și 2 m. înălțime) ; careul 
mare este la 13 m. de poartă, iar 
cel mic la 5,50 m.; punctul de 11 
m. rămîne la această distanță. In
fracțiunile comise în af ara careului 
de 13 m. vor fi sancționate cu lovi

Fază dintr-un meci al echipei Progresul București cu Dinamo, 
de care a dispus cu 1—0. Blujdea — unul din cei mai buni echipieri 
ai Progresului in acest joc — încearcă o „foarfecă". Anghel caută 
să-l împiedice, în timp ce Szokd urmărește atent, de-aproape, iar 
Ozon de la distanță. Pentru orice eventualitate, arbitrul C. Mitran se 
află in apropierea fazei...

O’onosporf
/cu Locomotiva Gara de Nord 17—15, 
cu C.C.A. 17—18, cu Recolta M.A.S. 
16—ie. cu Dinamo Obor 27—20.

Dinamo 6 cu : Dinamo Obor 29—19, 
cu Recolta M.A.S. 21—14, cu Știința 
I.C.F. 14—19, cu Metalul 23 August
11— 26, cu Locomotiva Gara de Nord
12— 9 și cu C.C.A. 16—32.

n. Știința I.C.F. Buc. — C.C.A. Buc. . 
(hand. mase, sală)

știința I.C.F. cu : Flac. Ploești 13— 
13, Dinamo Obor 33—11, Dinamo 6 
19—14, Recolta M.A.S. 22—16, Metalul 
23 August 15—15, Locomotiva Gara 
de Nord 18—16.

C.C.A. Buc. cu : Metalul 23 August 
35—9, Locomotiva Gara de Nord 26— 
12. Recolta M.A.S. 29—17, Flac. Ploești 
18—17, Dinamo Obor 30—14. Dinamo 
6 Buc. 32—16.

HI. Locomotiva Gara de Nord — Me
talul 23 August (hand. m. sală)

Locomotiva Gara de Nord : 19—12 
cu Rec M.A.S., 12—26 cu C.C.A.,
15—17 cu Flac. Ploești. 17—15 cu Di
namo Obor, 9—12 cu Dinamo G, 16—18 
cu Știința I.C.F.

Metalul 23 August : 15—12 cu Fla
căra Ploești, 24—12 cu Dinamo Obor, 
15—15 cu Știința I.C.F., 9—35 cu 
C.C.A., 19—12 cu Recolta M.A.S.

IV. Flamura roșie Timișoara — Știința 
I.C.F. (hand. tem. sală)

In tur 7—2 pentru Știința I.C.F. 
Meciul s-a jucat la București. De 
data aceasta se va juca la Timișoara.

V. Nancy — Lens (camp, francez)
In tur 3—2 pentru Lens.
Ultimele rezultate : Nancy — Stras

bourg 3—1 (acasă), Lens — Sedan 
(acasă), Nancy Nice 0—3 (deplasare). 
Lens — Troyes 0—3 (deplasare), Nancy 
— Lille 2—1 (deplasare), Lens — Tou
louse 2—4 (deplasare), Nancy — Tro
yes 1—0 (a). Lens — Bordeux 2—0 (a).

turi libera indirecte. Lovitura de 
].a 11 m. este singura lovitură liberă 
directă. Trasul la poartă este per
mis numai din jumătatea de teren 
a adversarului. Echipele sînt for
mate dintr-un portar, trei fundași 
și trei înaintași. Fiecare echipă are 
dreptul la două schimbări de jucă
tori în tot timpul meciului. In 
timpul unui joc, antrenorul are 
dreptul să ceară un taim-aut de 
două minute. Un meci durează 
două reprize a 25 minute, cu o 
pauză de 5 minute.

a Din Lupeni sîntem informați 
că conducerea colectivului Minerul 
Lupeni, cu sprijinul comitetului de 
întreprindere, a procedat la reor
ganizarea secției de fotbal p'entru 
ca să se poată lua din timp măsuri 
in vederea începerii activității în 
condiții bune. Măsura a fost nece* 
sară deoarece în sezonul trecut s-a 
constatat că principalele cauze ale 
comportării nesatisîăcătoare a echi
pei de fotbal au fost de natură or
ganizatorică. In noua conducere a 
secției de fotbal au fost aleși to
varăși competenți cu dragoste pen
tru acest sport. Noua conducere a 
trecut imediat la lucru, alcătuin- 
du-și un plan de muncă cu sarcini 
concrete pentru fiecare membru.

n Noua promovată în categoria 
C, Metalul Oțelul Roșu, și-a în
ceput antrenamentele de la 5 ia
nuarie sub conducerea antrenorului 
Kotormani Rudolf. După o serie de 
ședințe de pregătire fizică, Metalul 
va trece la antrenamente tehnice și 
tactice, urmînd ca în februarie să 
susțină doUă jocuri de verificare, 
iar în martie patru jocuri amicale.

a O altă echipă de categorie C, 
Constructorul Turda, și-a început și 
ea antrenamentele sub supraveghe
rea antrenorului Hanga. Lotul echi
pei din Turda — după cum ne in
formează corespondentul nostru 
Ravai Petru — a fost completat cu 
o serie de elemente noi. Construc
torul speră într-o comportare ono
rabilă în noua competiție.

In tur a învins Marseille (3—1).
Ultimele rezultate : Strasbourg — 

Nancy 1—3 (2), Marseille — Nimes 
2—0 (a), Strasbourg — Sochaux 1—0 
(a), Marseille — Lille 3—0 (d), Stras
bourg — Monaco 2—1 (a), Marseille
— Sedan 1—2 (d), Strasbourg — Lvon 
0—2 (d), Marseille — Monaco 0—3 (d)

VII. Toulouse — Monaco
(camp, francez)

In tur a învins Monaco (1—0).
Ultimele rezultate : Toulouse — 

Lille 4—2 (a), Monaco — Metz 4—0 
(a), Toulouse — Lyon 2—2 (d), Mo
naco — Bordeux 2—0 (d), Toulouse 
—Lens 4—2 (a), Monaco — Strasbourg 
1—2 (d), Toulouse — Nice 1—1 (a), 
Monaco — Marseille 3—0 (a).

VIII. Troyes — Metz
(camp, francez)

m tur a învins Metz (2—1)
Ultimele rezultate :
Troyes — Reims 1—2 (d), Metz — 

Monaco 0—4 (d), Troyes — Lens 3—0 
(a), Metz — Reims 1—1 (a), Troyes
— Nimes 4—2 (a), Metz — Bordeaux 
1—1 (a), Troyes — Nancy 0—1 (d), 
MeU — R. C. Paris 2—1 (d).

IX. Lazio — Fiorentina
(camp, italian)

In camp. 1954/55 : Lazio — Fioren
tina (tur) 2—1, Fiorentina — Lazio 
(retur) 0—1.

X. Sampdoria — Torino
țeamp. italian)

In camp. 1954/1955 : Torino — Samp
doria (tur) 1—0, Sampdoria — Torino 
(retur) 1—1.

XI. Juventus — Lanerossi 
(camp, italian)

In 1954/55 Lanerossi a activat în 
cat. B

XTL Pro Patria — Novara 
{camp, italian)

Tn 1954/55 Novara — Pro Patria 
(tur) 0—1, Pro Patria — Novara (re-» 
tur) 0—0.

Campionatul categoriei A la fotbal

De la locul 2 la locul 5.,
Apariția destul de tîrzie a apre

cierilor asupra echipelor din cam
pionatul categoriei A (răspundem, 
în sfîrșit, prin... fapte numeroase
lor întrebări puse de antrenori 
și jucători) își găsește explicația 
în dorința noastră de a oferi for
mațiilor noastre fruntașe și an
trenorilor acum, în preajma re
luării pregătirilor pentru campio
natul pe 1956, imaginea compor
tării lor în anul 1955. In felul 
acesta, calitățile șî defectele vor 
fi mai proaspete în mintea tuturor. 
Și prin munca susținută, conști
incioasă, la antrenamentele care 
se vor desfășura, calitățile vor fi 
amplificate, iar lipsurile, sperăm, 
vor fi cu totul eliminate.

FLACARA PLOEȘTI (antrenor 
1L1E OANA) Calități : omogeni
tate, putere de luptă, randament 
maxim al jucătorilor în majorita
tea întîlnirilor, calm, simplitate în 
acțiuni. Lipsuri: lipsă de variație 
în ofensivă, imprecizie în lovituri, 
sfîrșit slab de campionat. Cu pa
tru zile înainte de terminarea 
campionatului, Flacăra Ploești se 
afla la un punct de Dinamo, dar 
cu un joc mai puțin. Ce s-a petre
cut, se știe! Ploeștenii n-au mai 
luat nici un punct în cele două 
meciuri și au ocupat locul doi în 
clasament. O performanță foarte 
bună totuși, dacă analizăm va
loarea jucătorilor pe care Flacăra 
i-a aruncat în luptă. Intr-adevăr, 
lotul echipei din Ploești n-a con
ținut „nume" mari. Obținerea ti
tlului de vice-campioană (nume
roșii simpatizanți ai Flacărei pot 
ti mulțumiți fiindcă echipa lor a 
cucerit totuși un titlu) este o ur
mare a omogenității echipei de-a 
lungul campionatului, (formația 
a fost puțin modificată) a valorii 
constante manifestată de jucători 
în majoritatea întîlnirilor. Aici 
trebuie căutată explicația neaștep
tat de bunei comportări a ploește- 
nilor în campionat. Dintre compar
timente, apărarea a fost superi
oară înaintării (veți avea ocazia 
să citiți această constatare la 
majoritatea echipelor) care a fost 
mult ajutată de mijlocași, mai ales 
de Pereț. Meritele antrenorului 
Oană stau mai ales în aceea că 
el a reușit să creeze în sinul e- 
chipei o atmosferă de bună legă
tură sufletească, atmosferă care 
a ajutat nemijlocit în momentele 
de mare tensiune ale întrecerii. 
Desigur, jucătorii Flacărei doresc 
cel puțin să repete performanța 
din ultimul campionat. Pentru a 
reuși realizarea ei, fotbaliștii din 
Ploești trebuie însă să „repare" 
deficiențele pe care le mai au, 
atît de ordin individual (pregăti
rea^ fizică — rezistența, cea teh
nică — jocul cu capul, stopul sub 
toate formele lui, precizia lovitu
rilor la poartă etc.) cit și de an
samblu (renunțarea Ia șablonism 
în atac, unde cele mai multe ac
țiuni s-au realizat prin deplasă
rile lui Drăgan și pătrunderea in
terului stînga pe locul rămas li
ber).

PROGRESUL BUCUREȘTI (an 
trenori : in timpul turului G1CA 
NICOLAE, în retur ION LUPAȘ) 
Calități : deosebită varietate în 
Joc, ușurință în trecerea din apă
rare în atac, surpriză pentru orice 
adversar, putere de luptă. Lipsuri: 
lipsă de finalitate în acțiuni, lip
sa de putere în șut, dezechilibru 
intre linia de fundași și restul 
formației, deficiențe tehnice. N-au 
fost puțini aceia care atunci cînd 
analizau posibilitățile proaspetei 
promovate în categoria A, Progre
sul București, au dat neîncrezători 
din cap. Și iată că echipa asta 
„ușurică", cum era caracterizată, 
a trecut peste 8 formații cu ve
chime în campionat și s-a insta
lat în clasamentul final pe al 
IlI-tea loc, la numai 1 punct de 
Flacăra Ploești. Elementul pozi
tiv nr. 1 în comportarea echipei 
bucureștene a fost, după părerea 
noastră, repeziciunea cu care ea 
s-a omogenizat. Intr-adevăr de la 
primele etape Progresul a acțio
nat legat, și-a impus față de toți 
adversarii stilul de joc care con
venea componenților ei, un stil 
combinativ, destul de rapid și con- 
ținînd multă fantezie, astfel că a 
devenit incomodă pentru ori care 
dintre adversarele ei. De altfel, 
factorul principal al acestei rapi
dități de închegare a fost Ozon. 
El a devenit la Progresul dintr-un 
realizator, un creator, în sensul 
că n-a mai fost numai atacantul 
servit pentru a marca, ci — pe 
lîngă acest rol — și-a asumat cu 
mult succes și pe acela de crea
tor de poziții de șut pentru coe
chipierii din linia de atac. Alaiuri 
de el, Știrbei, Cozma, Cacoveanu, 
Tănase, Soare, sînt principalii 
„artizani" ai performanței Progre
sului, echipă care rareori a pier
dut un joc la diferență mai mare 
de un gol (semn al puterii de

luptă, al încrederii care i-a nsu- 
flețit pe jucători), dar cr nic’
n-a învins la o diferență m ma’a 
de două goluri — except! .1 vic
toria împotriva Locomotivei Con
stanța — (semn al lipse! de pu
tere de concretizare a liniei ofen
sive). Afară de această din urmă 
deficiență, fotbaliștii de la Pro
gresul mai au de „finisat" în spe
cial lipsuri de tehnica individuală • 
(și aici jocul cu capul este fali
mentar). Echipa n-a practicat de-a 
lungul campionatului — ca de 
altfel cele mai multe dintre forma
țiile noastre de frunte — jocuri 
de un nivel mediu satisfăcător. 
După partide foarte slabe (cum a 
fost aceea de la Orașul Stalin, cu 
Dinamo) Progresul a jucat exce
lent la București în fața Științei 
Timișoara. Inconstanța, iată un 
dușman principal al fotbalului 
nostru, pe care și Progresul tre
buie să lupte să-l răpună în cam
pionatul din acest an.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA (antre
nori, în ordine: VASILE DEHE- 
LEANU, SILVIU BINDEA, EU
GEN MLADIN) Calități : echili
bru ca valoare între jucători șl 
între compartimentele echipei, elan 
tineresc în joc, perspective de pro
gres, concepție modernă de joc. 
Lipsuri: nesiguranță în apărare, 
uneori îngîmfare (dar cu grave 
urmări: meciul de la Ploești), 
lipsă de orientare în multe situații 
ofensive. Știința Timișoara este 
una din echipele noastre căreia 
viitorul îi va surîde — cu con
diția ca jucătorii ei să dea do
vadă de mai multă seriozitate, de 
o mai justă apreciere a adversa
rilor pe care îi întîlnește, iar... 
consiliul central al asociației Ști
ința să se intereseze mai îndea
proape de această formație de 
prima categorie. Aici se află fot
baliști tineri și cu multe calități 
g'iosescu, Brînzei, Lazăr, Zbîrcea, 

oroș, Gîrleanu) care alcătuesc 
o echipă bine sudată sufletește, 
cu oameni care obțin succese nu 
numai pe terenurile de fotbal, ci 
și în fața profesorilor lor de la 
facultate. Sîntem siguri că citi
torii noștri se vor bucura auzind 
că Dinulescu, Cojereanu, Florescu 
și Nicolin au fost felicitați de pro
fesorii lor nu numai pentru ccm- 
portarea lor în jocurile de fotbal, 
ci și pentru modul în care și-au 
pregătit și trecut examenele. Dar
ea și examenul fotbalistic al cărui 
prim colocviu este programat la 
18 martie să fie trecut tot cu ca
lificative bune, mai sînt multe de 
făcut la Știința Timișoara : pre
gătirea atentă a jucătorilor de re
zervă, astfel ca lotul să fie mărit, 
îmbunătățirea preciziei loviturilor 
la _poartă, perfecționarea jocului 
apărării care are momente de to
tală „cădere". Numai astfel Știința 
va continua progresul pe care 
socotim că l-a început odată cu 
campionatul din 1955.

FLAMURA ROȘIE U.T.A. (an
trenor: FRANCISC DVORZSAX.) 
Calități : echipă cu maturitate în 
Joc, capabilă de comportări exce
lente, mult mai bună în defensivă 
In ciuda slăbiciunilor portarului 
Kiss. Lipsuri: atacul ca randa
ment CU Cel puțin 0 clasă sub va
loarea restului formației. Compor
tări inegale, lipsă de omogenitate 
ca pregătire a jucătorilor, lipsă 
de voință și interes. Campioana 
din 1954 s-a mulțumit anul tre
cut, cu locul 5. Și lucrurile puteau 
să- se termine si mai rău. Dar 
arădenii^ au avut un sfîrșit mai 
bun decît era de prevăzut fiindcă 
au jucat la un nivel superior ul
timele etape ale campionatului, 
înaintarea a jucat sub valoarea 
jucătorilor și a resimțit lipsa unui 
centru înaintaș de „meserie". Deșr 
revenirea lui Petschowsky în for
mație a adus nu numai un revi
riment moral în echipă, ci și un 
aport de necontestat liniei de 
atac, aceasta a funcționat în ge
neral sub nivelul celorlalte com
partimente. Important este însă 
că, echipa din Arad are resurse. 
Experiența unora dintre jucătorii 
el — Serfozo, Mercea, Capaș, Du- 
șan, Farmati — unită cu posibi
litățile celorlalți fotbaliști mai 
puțin experimentați — SZucs, Jur- 
că, Dudaș — asigură echipei un 
potențial ridicat, așa cum l-am 
putut aprecia în meciul cu Fia-’ 
căra Ploești sau în cel cu C.C.A; 
Ce_ foia- însă că asemenea „is
prăvi" se repetă așa de rar ! Pen
tru a ajunge să vedem în fiecare 
etapă o Flamură roșie ca aceea 
din meciurile despre care amin
team e netoie în primul rînd de 
îmbunătățirea efectivă a jocului 
liniei de înaintare, de îmbunătă
țirea pregătirii tehnice a jucăto
rilor tineri pentru a se asigura 
un echilibru de valoare individua
lă în cadrat formațieL
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Importante modf'cari 
in regulamentele întrecerilor de lupte
Anul acesta calendarul compe- 

tițional al sportului luptelor cu
prinde același număr de competiții 
ca in 1955. Importante sînt modi
ficările survenite în regulamentele 
întrecerilor. In primul rînd au fost 
schimbate datele tuturor competi
țiilor, valorificîndu-se experiența 
anilor trecuți, cînd s-a putut cons
tata că unele dale nu corespun
deau. Astfel, la juniori au fost 
fixate date care se integrează mai 
bine în programul general de ac
tivitate al școlarilor și studenților 
și în consecință, participarea a- 
cestor elemente la întrecerile ce 
le sînt rezervate va fi mai nume
roasă De asemenea, spre deose
bire de anii trecuti, întrecerile in
dividuale ale seniorilor — la lupte 
libere și clasice — au fost fixate 
pentru a doua parte â anului și 
mai precis în ultimele trei luni. 
Interesant de menționat că datele 
acestor două importante compe
tiții aproape se suprapun. Nu este 
o întîmplare, ci o acțiune bine 
gîndită a Comisiei Centrale, care 
încearcă și în felul acesta să de
termine pe antrenori la specializa
rea luptătorilor respectivi, adică 
la pregătirea lor fie pentru lupte 
libere fie pentru clasice. In același 
timp se încearcă limitarea goanei 
unora dintre fruntașii luptelor cla
sice după succese „ieftine" în lup
tele libere unde „specialiștii" se 
pot număra pe degete. Măsura va 
determina pe antrenorii respectivi 
să dea atenția cuvenită luptelor li
bere, care în general sînt lăsate 
de ei pe planul al doilea, să ri
dice elemente capabile să facă 
(ață cu succes acestei ramuri a 
luptelor, mult mai spectaculoasă 
și în același timp mai dificilă prin 
pregătirea pe care o cere.

Prima competiție cu care-și vor 
începe luptătorii activitatea este 
campionatul republican pe echipe 
— categoria A. Important este 
faptul că — spre deosebire de edi
ția 1955 întrecerea se va disputa 
tur-retur, ceea ce înseamnă Un 
plus de dificultate pentru echipele 
participante. Totodată, acest luciu 
va suplirți pentru foarte mulți lup
tători hpsa de activitate pe o anu
mita perioadă. Pentru a ridica va
loarea competiției, considerînd că 
echipele au sau trebuie să aibă 
suficiente cadre cu o clasificare 
superioară, Comisia Centrală de 
lupte a luat măsura ca în acest 
campionat să poată participa nu
mai maeștrii sportului și luptătorii 
de cat. I și a 11-a spre deosebire 
de ediția precedentă, cînd au con
curat și luptători de cat a III-a. 
Se face totuși o singură excepție : 
eu aprobarea prealabilă a Comi
siei Centrale și numai de la caz 
la caz pot lua parte și unii dintre 
juniorii cei mai buni. Măsura mai 
are și un al* aspect și anume 
acela că va constitui și un... sti
mulent pentru întocmirea la timp 
a formelor de clasificare ale celor 
care au dreptul la categorii su
perioare.

In momentul de față se lucrea
ză la întocmirea grupelor de e- 
chipe pe etape. De menționat fap
tul că în retur perechile se vot 
face altfei decît în tur. In sfîrșit, 
accentuăm asupra faptului că pri
ma etapă se va desfășura la 4 
martie și că timpul care a rămas 
pînă atunci (deși la prima vedere 
pare suficient) zorește pregătirile 
pe care colectivele trebuie să le 
facă în vederea unei cît mai bune 
comportări. Returul va începe abia 
tn toamnă, la 30 septembrie.

O foarte importantă modificare 
a fost adusă regulamentului de 
desfășurare a campionatelor indi
viduale ale seniorilor. Atît la lup
te clasice cît și la libere concur
surile se vor disputa după siste
mul turneu, adică fiecare cu fie
care. Pînă astăzi toate întrecerile 
individuale de lupte s-au disputat 
după sistemul eliminatoriu. A- 
ccasta înseamnă că atunci cînd un

Numeroși activiști, membri ai 
Comisiei centrale și ai comisiilor 
regionale de călărie, reprezentanți 
ai diferitelor asociații sportive și 
departamente au urmărit cu in
teres, sîmbătă 14 ianuarie ajc., 
lucrările Conferinței anuale a Co
misiei centrale de călărie, desfă
șurate sub conducerea tov. Gh. Vi- 
drașcu, președintele Comisiei cen
trale. Raportul de activitate a fost 
prezentat de tov. N. Bădulescu, se
cretar al acestei Comisii. Darea de 
seamă, o adîncă analiză a felului 
în care s-a muncit pentru reali
zarea obiectivelor propuse, a re
liefat succesele obținute în creș
terea calitativă și cantitativă a 
sportului călare în cursul anului 
trecut De asemenea, au fost ex
puse metodele folosite pentru rea
lizarea acestor succese. In același 
♦irnn însă rlarea rlo seamă a sub

concurent totaliza un număr de 
cinci puncte rele (1 punct victoria 
și 3 puncte înfrîngerea prin tuș 
sau la puncte), era eliminat din 
concurs. De foarte multe ori însă» 
s-a întîmplat ca, datorită tragerii 
la sorți, în primele două sau trei 
tururi să se întîlnească între ei 
cei mai buni luptători din cate
goria respectivă. Și cum la sfîrși- 
tul fiecăiei întreceri individuale 
trebuie desemnat un învingător, 
am avut ocazia să asistăm la 
concursuri " în care cei mai buni 
se eliminau între ei, iar pe pri
mele locuri în categoria respec
tivă se clasau și unii luptători 
mai slabi ca valoare dar pe care 
sorții... îi favorizau.

Așadar, în acest an s-a schim
bat sistemul de concurs: în cazul 
că într-o categorie vor fi pînă la 
8 concurenți, aceștia se vor întîl- 
ni între ei într-o singură serie. 
In cazul în care se vor prezenta 
mai mult de 8 concurenți atunci 
aceștia vor fi impărțiți în serii. 
Fiecărei serii îi va fi desemnat 
un „cap" dintre primii șase cla
sați în campionatele anului tre
cut, ținîndu-se seama de valoarea 
acestuia. Se va desfășura apoi un 
turneu final, în care se vor în- 
lilni cei clasați pe primul loc 
din fiecare serie. Se speră că în 
acest fel clasamentele vor oglindi 
valoarea reală a concurenților. 
Bineînțeles, că numai cei care vor 
fi bine pregătiți din toate punc
tele de vedere vor putea face față 
cu succes acestor întreceri. Siste
mul este propriu nu numai fina
lelor campionatelor ci și fazelor 
preliminarii.

De subliniat o deosebire între 
regulamentul campionatului de 
lupte libere și cel de clasice: în 
finală la „clasice" în afara cam
pionilor de regiuni au drept de 
participare directă maeștrii spor
tului și luptătorii de categoria I, 
în timp ce la libere se califică 
direct în finală doar campionii pe 
anul 1955.

Pentru juniori au fost prevă
zute — de asemenea — unele 
modificări importante. Ne referim 
în primul rînd la reducerea nu
mărului categoriilor de greșite 
(de la 12 la 10), ceea ce cores
punde uzanței internaționale. Li
mitele — inferioară și superioară
— de greutate au „săltat" cu 
cîte două kilograme. In ce pri
vește sistemul de disputare al 
concursurilor de juniori, a rămas 
să fie mai departe aplicată elimi
narea. Dar nu la cinci puncte rele 
ci la șapte. Spre deosebire de anii 
trecuți, de data aceasta la prima 
etapă participă și campionii pe 
anul 1955 (dacă mai au vîrsta).

Se observă, din cele de mai 
sus, că s-a pus accent pe mărirea 
gradului de dificultate a tuturor 
competițiilor. Aceasta va determi
na o pregătire mai serioasă a vii
torilor concurenți, mărirea inten
sității antrenamentelor, găsirea 
de forme noi cît mai potrivite 
pentru o pregătire eficace. Compe- 
iițiiie internaționale au arătat că 
luptătorii noștri au rămas „des- 
coperiți" față de cei care le-au 
fost adversari în multe privințe 
pe linia pregătirii. In anul acesta
— în care tineretul e mult so
licitat în întilnirile internaționale
— antrenorii vor trebui să țină 
seama de toate observațiile făcute 
cu ocazia analizelor concursurilor 
susținute. Să dea elevilor lor ace
eași pregătire pe care o au cei 
chemați în lotul republican; să 
dispară decalajul nedorit între 
pregătirea de acasă și cea din lot.

In sfîrșit, comisiilor locale și 
colectivelor le revine sarcina să 
organizeze în „golurile" lăsate de 
programul competițional oficial 
diferite întreceri, mai ales, pentru 
cei din categoriile inferioare de 
clasificare, care din multe motive 
nu pot participa în permanență la 
activitatea oficială.

I. ȘEINESCU

Conferința anuală a Comisiei centrale de călărie
liniat și o serie de importante lip
suri care au frînat dezvoltarea că- 
lăriei. Astfel, nu toți antrenorii 
s-au preocupat suficient de temei
nica pregătire a călăreților frun
tași, în întilnirile internaționale de 
la Belgrad și Sofia, în care re
zultatele obținute de reprezentanții 
noștri au fost nesatisfăcătoare, în 
organizarea campionatului de fond 
au existat serioase defecțiuni etc.

Insuficientă ,a fost activitatea 
desfășurată pentru lărgirea bazei 
de mase a sportului călare, îndeo
sebi la sate. Darea de seamă a 
mai subliniat necesitatea întăririi 
muncii în cadrul unor subcomisii 
și colegii, angrenarea tuturor mem
brilor Comisiei centrale în reali
zarea sarcinilor cunrinse în olanul

Ciclismul în flnul 1955 (III}
COMPETIȚII INTERNAȚIONALE

Activitatea internațională a fost 
și ea mai susținură în sezonul 1955. 
In afară de Turul Egiptului și 
Cursa Păcii cicliștii noștri au avut 
două noi prilejuri să participe in 
curse internaționale. In aprilie. 
Cursa Scînteii (pentru prima oară 
cu caracter internațional, prin par
ticiparea cicliștilor din R.D.G.) și 
apoi, în iunie, Cursa Prieteniei, 
București-Sofia.

La aceasta s-a adăugat și fo
lositorul schimb de experiență, cu 
prilejul taberei de pregătire, în 
martie, de la Cluj, unde lotul 
R.P.R. s-a antrenat în comun cu 
lotul R.D.G., în vederea Cursei 
Păcii. Apoi, cu excepția a cinci 
alergători, care au concurat în au
gust, in cadrul Festivalului de la 
Varșovia (unde reprezentativa 
noastră a realizat valoroasa per
formanță : locul II în proba de 
100 km. pe echipe), ceilalți cicliști 
fruntași nu au mai alergat, pînă 
la sfîrșitul anului, în probe inter
naționale.

In Turul Egiptului am avut, 
după cum se știe, o compor
tare valoroasă, reprezentanții 
noștri fiind aproape în toate 
etapele printre animatorii între
cerii. In Cursa Păcii, comportarea 
a fost, însă, mai slabă în general, 
deși față de 1954 în 1955 s-a rea
lizat un progres. Totuși, am fost 
încă destul de departe de nivelul 
la care ne puteam situa, dat fiind 
că avem condiții optime de pregă
tire, iar elementul uman este sus
ceptibil de reale progrese. Aci, 
însă, apare esențială problema unei 
temeinice pregătiri tactice, tehnice, 
morale și de voință, subiect asu
pra căruia vom reveni cu alt ori
le!.

BAZE SPORTIVE ȘI MATE
RIALE

Dacă stocul de materiale — ne
contenit împrospătat — a satis
făcut în bună măsură cerințele 
crescînde ale mișcării cicliste, în 
schimb bazele sportive au conti
nuat să fie o problemă foarte 
acută.

De cîțiva ani, velodromul Dina
mo, reparat în pripă și abia la 
jumătatea sezonului, sau mai tîr- 
ziu chiar, nu a putut fi utilizat 
așa cum trebuie pentru dezvoltarea 
activității cicliste. In 1955, velo
dromul nu a găzduit întreceri decît 
timp de o săptămlnă și doar la 
sfîrșitul sezonului (finalele cam
pionatelor R.P.R.).

Și, totuși, au fost obținute in 1955 
două noi recorduri republicane : 
200 m. lansat fete, Maria Iliescu 
— 13 sec. 8/10. și la proba de ur
mărire pe echipe, C.C.A. — 4 
min. 59 sec. 7/10. Aceasta vădește 
că, dacă am fi avut o activitate 
continuă și susținută, am fi putut 
vorbi astăzi desigur și despre alte 
citre, de certă valoare pe plan in
ternațional, cum sînt cele de mai 
sus.

In cursul anului, un singur velo
drom (și acesta de pămîsnt), cel din 
Brăila, a fost utilizat mai des, dar 
In condifiuni cu totul nesatisfăcă
toare, atît din pricina slabei ame
najări cit și din cauză că s-au 
desfășurat curse de motociclete, 
care au deteriorat pista. Velodro
mul din Giurgiu ,1a care se lu
crează de mai mu-lți ani, va fi beto
nat în primăvara anului 1956.

P.rin realizarea unor baze spor
tive — de o importanță capitală 
pentru dezvoltarea ciclismului — 
velodromul din Giurgiu și cel 
proiectat în București (cu timpul 
desigur, și cel din Brăila), se vor 
deschide largi perspective activită
ții cicliste pe pistă.

In legătură cu utilizarea materia
lelor sportive, trebuie să semnalăm, 
că, deseori, bicicletele au fost în- 
trebuinițate în alte scopuri, decît 
antrenamente și concursuri. Astfel, 

de muncă. Luînd cuvîntul la dis
cuții, un mare număr de partici
pant la lucrările Conferinței au 
completat darea de seamă, rela- 
tînd o serie de aspecte din dife
rite regiuni în care sportul călare 
cunoaște o mai largă dezvoltare. 
In ordinea de zi a Conferinței a 
fost introdusă și o informare, fă
cută de tov. S. Lichtig, asupra 
lucrărilor Congresului F.E.I. S-a 
trecut apoi la reorganizarea Co
misiei centrale, alegindu-se și Bi
roul Comisiei centrale compus din 
tovarășii: Gh. Vidrașcu (preșe
dinte), Al Vasiliu, Popa Stoica 
și V. Gligor (vicepreședinți), AL 
Bădulescu (secretar), Gh Nico- 
lescu, Gh. Magherescu, M Măi- 
nescu. D. Glrleșteanu, I. Chircă, 

ia Galați, bicicletele au lost folosite 
pentru diferite deplasări, de respon
sabilul cu materialele, tovarășul 
fitel Paraschiv (Metalul), tovară
șul Petrache Serea, de la comitetul 
C.F.S. raional și alții. La fel, la 
Orașul Staljn, singura bicicletă de 
la Voința a fost utilizată mai tot 
timpul de către președintele colec
tivului, tov. Rîșnoveanu și uneori 
de activiștii Ion St. Dumitru și St. 
Ciobanu. Și asemenea cazuri s-au 
repetat și în alte centre.

Și în 1955 an fost destule cazuri, 
cînd cicliștii au utilizat bicicleta 
și echipamentul în alte scopuri, con 
curînd doar foarte rar. Notăm, aci, 
cazul ciclistului Pitica (Progresul 
Bacău) care a folosit bicicleta de 
curse a colectivului tot anul, mai 
mult pentru plimbări personale, și, 
apoi, la sfîrșitul sezonului a și.- 
vîndut-o.

In unele centre, slaba activitate 
s-a datorat în bună măsură și fap
tului că unele colective sportive nu 
s-au îngrijit să asigure condiții tna1 
teriiale. Astfel, la Cluj, de pil-dă, 
colectivele Flamura roșie lanoș 
Herbak. Locomotiva și Metalul, r.u 
au găsit de cuviință să ridice nici 
plnă la sfîrșitul sezonului bicicletele 
și materialele oare le-au fost re
partizate pe 1955.

CONCLUZII

Dfn cele publicate pînă acum, în 
analiza sezonului ciclist 1955, a re* 
ieșit că, pe lîngă o serie de aspecte 
pozitive, au fost și numeroase părți 
negative.

In primul rînd trebuie să se pună 
un accent deosebit pe probele cu 
caracter popular, datorită cărora — 
și în ciclism — s-au ivit o sene 
de elemente de valoare. Ciclo-cro- 
sul și probele feminine trebuie să 
fie temeinic sprijinite. Ciclismul 
poate și trebuie să devină un sport 
de mase, mai ales acum clnd, și 
în țara noastră, se fabrică impor
tante stocuri de biciclete.

Apare striat necesară o conlu
crare susținută a forurilor cicliste 
cu colectivele și asociațiile sportive, 
pentru activizarea secțiilor de ci
clism și în vederea unei mobili
zări mai mari a alergătorilor, aler
gătoarelor și a posesorilor de bi
ciclete de oraș. De asemenea, co
misia centrală de ciclism are sar
cina de a controla și îndruma și 
mai mult munca comisiilor orășe
nești și regionale. Consiliile cen
trale ale asociațiilor trebuie să se 
îngrijească în mai mare măsură 
de secțiile cicliste din cuprinsul 
țării.

Este necesară o repartiție judi
cioasă a materialelor și a echipa
mentului pe diferite centre. In ca
drul secțiilor de ciclism, aceste ma
teriale și echipamente să fie dis
tribuite cu multă atenție si, aooi, 
să se execute un riguros control al 
Întrebuințării și păstrării acestor 
bunuri obștești, luîndu-se măsuri 
severe acolo unde se constată aba
teri.

Pregătirea temeinică de noi ca
dre, trebuie să formeze un obiecLiv 
imediat, căci de asemenea cadre, 
bine pregătite, provincia duce o 
lipsă acută. De asemenea, materia
lul de documentație a antrenorilor, 
destul de modest la ora actuală, 
trebuie împrospătat în mod consis
tent.

In sfîrșit, aspectele și oroblemele 
semnalate în aceste rlnduri, ca și 
cele care au fost discutate în ca
drul conferinței pe țară a comisiei 
centrale de ciclism, trebuie să con
stituie acum, în timpul vacanței, 
subiecte importante de studiat, pen
tru ca, în urma unor măsuri chib
zuite, să se treacă, odată cu în
ceperea noului sezon, la lichidarea 
în cît mai mare parte a deticien- 
țelor care au îngreunat buna des
fășurare a activității cicliste din 
anul 1955.

EMIL 1ENCEC

C. Zahei (membri pernianenți), 
prof. dr. E. Moldovaanu, dr M. 
Stoenescu, P. Ghimpu, F. Țopescu, 
C. Apostol, I. Apahideanu, P. 
Chirculescu, S. Lichtig, N. Zlclaru, 
Stelian Constantinescu, E. Abramo- 
vlci, dr. D. Stoenescu, V. Safer și 
E. Dumitrescu. A luat apoi cuvîn
tul tov. M. Vlalcu, vicepreședinte 
al Comitetului pentru Cultură Fi
zică și Sport de pe lingă Consiliul 
de Miniștri, care a arătat că în 
fața Comisiei centrale de călărie 
stau, în acest ari, sarcini deosebit 
de însemnate și în primul rînd 
pregătirea călăreților noștri frun
tași în vederea întîlniriilor inter
naționale.

După aprobarea proiectului de 
hotărire, tov. Gh. Vidrașcu, pre
ședintele Comisiei centrale de călă
rie a rostit cuvîntul de închidere 
a lucrărilor Conferinței.

Sonul atletic
al anuiiii 1955 (XIV)

REZULTATELE PROBELOR DE 
80 m GARDURI, ÎNĂLȚIME ȘI 

LUNGIME
80 METRI GARDTJRI 

11,3 A. Șerban (S) Buc. 3.7.
11,7 M. Davidovici (M) Buc. 12.8.
11,9 M. Domokos (FI. r.) Buc. 3.7.
11,9 S. Băltăgescu (M) Or. Stalin 28.8 
12,0 L. Jung (CCA) Buc. 3.7.
12,1 X. Miliutin (D) Buc 12.6.
12.1 M. Mariș (S) Buc. 28.6.
12.2 A. Manea (C) Timiș. 3.7,
12.2 E. Streza (L) Buc. 12.11*.
12.5 M.- Buzdugan (M) Ploești 23.10.
12.6 A. Dragomirescu (L) Buc. 12.11.; 

12,7 S. Grosu (D) Buc. 27.3.; 12,7 S. 
Lloțiu (S) Timiș. 16.7.; 12,7 L. Holhoș 
(S) Or. Stalin 23 10.; 12,7 M Moraru 
(C) Or. Stalin 3.12.; 12,8 G. M'ogoș (M) 
Or Stalin 23.8.; 12,9 M. Ungor (M) 
Buc. 2.5.; 12,9 c. Siraev (V) Craiova;
12,9 O. Stroe (S) Cluj; 13,0 L Pascu 
(L) Timiș. 11.6.; 13,0 I. Vaida (S) Cra
iova 22.6.; 13,0 O'. Haiduc (S) Ciul; 
13,1 E. Dumitru (S) Timiș. 4.7.; 13,3 
I. Marin (P) Buc 4.9.; 13.3 M. Ionescu 
(L) Buc.

Pe lista celor mai bune rezultate 
ale anului 1955 pînă la 11,7 sec. au
fost înregistrate 15 performante:

11,3 (1) A. Șerban Buc 3.7.
11,5 (1) A Șerban Oslo 25.7.
11,5 (2) A. Șerban Sofia 4.11.
11,6 (1) A. Șerban Buc. 8.5.
11,6 (1) A. Șerban Timiș. 22.5.
11,6 (3) A. Șerban Praga’ 9.6.
11,6
11,6

(1) A. Șerban Buc. 4.9.
(1) A Șerban Timiș. 23.10.

11,6 (2) A. Șerban Sofia 4.11.
11,7 (1) A. Șerban Cluj 15.5.
11,7 (1) A. Șerban Or. Stalin 29.5.
11,7 (4) A. Șerban Varșovia 2.8.
11,7 (1) M Dăvidovici Buc. 12.8
11,7 (1) A Șerban Cluj 10.9.
11.7 (1) A* Șerban Cluj 10.9

l-a a 5-a a 10-a a 25-a a 51
1953 11,5 12,5 12,7 14,9 —•
1954 11,6 12,4 12,9 14,2 —
1955 11,3 12,0 12.5 13,3

Media 5 Media 10
1053 12,04 12,33
1954 12,04 12,38
1955 11,76 11.99

1353 1954 1955

sub 11,9 1 2 4
12,0—12.9 10 8 15
13.0—13,9 4 12 15
14,0—15,0 121 15 19

ÎNĂLȚIME
1,70 I. Balaș (CCA) Oslo 25.7.
1,55 E. Mayer (FI. r.) Sofia 11.7.
1,50 I. Haffeir (S) Buc 8.9.
1.40 A. Manea (C) Or. Stalin 23.4
1,46 P. Lucaci (S) Timiș. 21.S„
1,46 M. Chiray (P) Buc. 28.5.
1,46 E. Karbach (V) Craiova 22.6.
1.45 M». David’ovici (M) lași e.S.
1.45 C Siraev (V) Craiova 30.7
1,42 I. Nagy (V) Tg. Mureș 28.4.: 

CI. Dincă (L) Buc. 8.5.; M1 Cerohea 
(D) Buc. 8.5.; M. Miclea (S) Cluj 14.5.; 
Z. Kiminich (S) Buc. 21.5.; N. Barbu 
(FI. r.) Buc. 3.9.; E. Ionescu (T>> Buc.
22.10.;  P. Constantin eseu (D) Buc.
6.10.;  G. Klein (P) Ploești 23.11.; St 

Gheorghiade (FI. r.) Constanța;
1.41 M. Mariș <S) Buc. 15.10.; A. 

Șerban (S) Buc. 1510.; A. Chivăran 
(P) Bw»

De 12 ori a sărit în 1955 Iolanda 
Balaș peste 1,63 m. Cu 1,70 m. ea de
ține cea de a doua performanță 
mondială a anului.

1,70 (1) I. Balaș Oslo 25.7.
1,67 (1) I Balaș Buc. 2.10
1,66 (1) I. Balaș Sofia 11.7.
1,66 (1) L Balaș Varșovia 5.8
1,66 (1) I. Balaș Cracovia 3.0
1,65 (1) I. Balaș Varșovia 19.6
1,65 (1) I. Balaș Moscova 25.6

Media 5 Media 10

1,65 <n i. Balaș Buc. 22.10.
1,64 ni i. Balaș Buc. 12.11.
1,63 <D I. Balaș Buc. 28.5.
1.63 (2) I. Balaș Praga 8.6
1,63 (1) I. Balaș Buc. 3 7.

1-a a 5-a a 10-a a 25-a a 50-a
1953 1,60 1,46 1,43 1.35 —
1954 1,65 1,45 1.44 1.38
1955 1,70 1,46 1,42 1.40 1,38

1953
1954
1955

1,510
1,516
1,538
1953 1954

1,475
1,489
1.493 
1955

peste 1,55 1 1 2
1,56—1,54 2 1 1
1,40—1,49 15 20 28
1.35—1,39 18 26 39

LUNGIME
5,46 M. M’ariș (S) Oslo 26.7
5,42 G. Bellu (D) Sofia 10.7.
5.37 S. Grosu (D) Buc 7.5.
5,36 L Pascu (D) Timiș. 14.8.
5.35 I.' Knobloch (C) Buc. 1.10.
5,31 L. Holhoș (S) Buc. 116.
5,27 A. Șerban (S) Timiș. 3.12.
5,23 M. Moraru (C) Or Statal 16.7
5.22 I. Luță (L) Buc. 3.7.
5,20 O. Haiduc (S) Or. Stalin 29.5.
5,17 A. Pietraru (M) O'r Stalin 28.8.;

5,17 F Petrescu (C.C.A.) Buc. 13.11.; 
5,15 C. Ruse (W) Reșița 23.10; 5,13 S. 
Moțiu (S) Timiș. 5.6; 5,07 I. Nagy (V) 
Tg Mureș Timiș. 3.7 ; 5.06 E. Mayer 
(FI. r.) Buc. 28.6 ; 5,05 G. Albu (FL 
r.) Constanța 16.7.; 5,Oil I Marin (P) 
Oradea 13.11.; 5.60 I. Vaida <S) Timiș
5.6 ; 5,60 S. Balta gescu <M> Buc. 16.10.;
4,99 V. Seitan (Eh Buc. 6.10.; 4.97 L. 
Jung (CC.A ) Cluj 21.8.; 4,96 EL Bln- 
țințan (M) Constanța 28.8.; 4,98 A. Ma
nea <C) Or. Stalin 4.11.; 4,94 M Cîm- 
peanu (S) Cluj 25.6.

In sală: 5,19 L. Bardas (L) Buc. 
19.3: 4.98 I. Haffer (S) Puc. 5.2. Cu 
vînt din sipate: 5,26 C. Ruse (M) O- 
radea 15.5.

Pe lista celor mai bune rezuXiate, 
pînă la 5,34 m. au fost îni^egistrate 
10 performanțe, realizate de 5 atlete:

5,46 (1) M. Mariș Oslo 2Ș.7,
5,42 <1) G. Bellu Sofia rO.7.
5,38 (1) G Bellu Buc. 12.8.
5.37 (1) S. Grosu Buc. 7.5.
5.37 (2) S. .Grosu Buc 12.8.
5,36 (1) L. Pascu Timiș. 14.8.
5,35 (10) I Knobloch Buc. 110.
5.34 (1) M. Mariș Buc. 38.6.
5.34 (3) M. Mariș Buc 52.8.
5.34 (2) I. Knobloch Ploești 19.9.

50-al-a a 5-a a 10-a a 25-a a
1953 5,46 5,26 5.10 4,81 —
1954 5.80 5.21 5.05 4,85 —
1955 5,46 5,35 5.20 4,96 4,71

Media 5 Media 10
1953 5.368 5,255
1954 5,396 5,263
1955 5,392 5,318

1953 1954 1955
peste 5,50 — 1 —

5,25—5.49 5 2 7
5,00—5,24 7 13 14
4,80—4,99 J7 12 20



Reprezentativa Cluj a cucerit 
„Cupa Orașelor” la scrimă

Record de spectatori ta handbal în sală

Echipa București pe
Duminică seara, după patru ziile 

de îndârjite întreceri, a luat sfîrșit 
concursul de scrimă pentru tineret 
dotat cu „Cupa Orașelor". Compe
tiția s-a bucurat de un succes 
deplin, fiind organizată în foarte 
buna condițiuni de consiliul regio
nal București al asociației Voința 
și reunind un număr mare de e- 
lemente tinere din 9 centre ale 
țării. Specific pentru aceiastă edi
ție a „Cupei Orașelor" a fost e- 
chilibrul de forțe între formațiile 
participante, ceea ce, de altfel, a 
făcut ca cele trei probe ale con
cursului să fie câștigate de echipe 
diferite. După victoria reprezenta
tivei Ploești la floretă băieți, e- 
chipia feminină a Clujului a cuce
rit floreta fete, iar formația Bucu- 
reștlului s-a clasat pe primul 'oc 
la sabie.

„Cupa Orașelor" a revenit repre
zentativei ■Cluj a cărei echipă fe
minină de flo-etă s-a clasat pe 
primul loc, iar echipele masculine 
de floretă și sabie au ocupat 
locuri fruntașe în clasament. Vic
toria Clujului, deși a avut un ca
racter de surnriză, este totuși pe 
deplin meritată, întrucât toate cele 
trei echipe ale sale au avut o com
portare lăudabilă și s-au dovedit 
cele mai omogene. Prin valoarea 
elemeitfe’or tinere pe care le-a pre
zentat în întrecerile masculine, re
prezentativa Cluj a arătat că în 
acest centru a sporit preo
cuparea pentru creșterea noit'or ca
dre, preocupare care în ultima 
vreme lăsa foarte mult de dorit. 
O comportare bună în toate cete 
trei probe au manifestat-o și tră
gătorii din reprezentativa Satu 
Mare care au pierdut primul loc 
în clasamentul general numai la 
o mică diferență față de Cluj, pre
cum și reprezentativele orașelor 
Ploești și Timișoara, clasate înain
tea reprezentativelor Oradea și 
Sibiu de la care se aștepta mai 
mult.

Revenind la desfășurarea probe
lor, subliniem ușurința cu care e- 
chipa Clujului, alcătuită numai din 
elemente ale lo'ului republican, a 
cucerit primul loc la floretă fete 
(singura echipă oare i-a rezistat 
într-o oarecare măsură a fost for
mația Capitalei) și lupta strînsă 
desfășurată între echipele Bucu
rești, Cluj și Satu Mare la proba 
de sabie.

tată rezultatele tehnice înregis-

Concursul lotului 
republican de ten’s de masă

ORAȘUL STALIN, 16 ((win te
lefon de la trimisul nostru). — 
Duminică dimineață a începțit în 
localitate concursul de tenis de 
masă al lotului R.P.R. Concursul 
acesta organizat pentru a verifica 
stadiul de pregătire a celor mai 
buni jucători romîni a dat loc Ia 
o serie de meciuri spectaculoase.

Jucătorii participant au fost îm- 
părțiți în trei grupe In prima au 
litat parte maestra emerită a spor- 
tirtui Ella Zeller, Mariana Barasch, 
Maria Go'opența, Irnia Magyary 
și jucătorii din Orașul Stalin: Sto
jan, Zamfir, Leeb și Gaida. Pînă 
acum s-au înregistrat în această 
grupă următoarele rezultate: Golo- 
penta — Stoian 2-1, Leeb — Gai
da 2-1, Magyary — Barasch 2-0, 
Ella Zoller — Zamfir 2-0, Leeb — 
Gofopența 2-0, Zamfir — Magyary 
2-1. El'a Zeller—Barasch 2-0, Gai
da — Stoian 2-1, St oi an — Leeb 
2-0, Garda—Golopența 2-1, Zamfir
— itarascli 2-0, Zeller — Magyary 
2-0, Barasch — Gaida 2-0, Zamfir
— Go’opența 2-1, Leeb — Magyary
2-1, Zeller — Stoian 2-0, Golopen
ța — Barasch 2-1 (21-16 18-21,
21-14), Zeller — Leeb 2-0. Desi
gur, privind în ansamblu compor
tarea partiteiipanțîlor, iese în evi
dență in primul rînd maestra eme
rită a sportului Ella Zeller care a 
jucat foarte bi.ne. Remarcabil este, 
în special, modul în care a atacat 
în parfda sa cu Magyary. Maria 
Golopența a fost neconstantă. Ast
fel, după ce l-a învins pe Stoian, 
a jucat mai slab în fața unor ad
versari mai puțin pregătiți. Maria
na Baraedi, după un început ne
satisfăcător, a realizat partide va
loroase, dintre care subliniem me
ciul său cu Ella Zeller. In setul al 
doilea, Mariana Barasch a con
dus-o pe Zeller cu 18-16.

Grapa a doua a fost alcătuită 
din maestra emerită a sportului 
Angelica Rozeanu, maeștrii sportu
lui Toma Reiter, Matei Gardner, 
Paul Pesch, Tiberi|U Harașztosă,

prinrul loc la sabie
trăite : floretă fete : Cluj—-Oarei 
9—0, S. Mare—Ploești 9—0, Bucu
rești—Oradea 7—2, Sibiu—Ploești
6— 3, Cluj—Sibiu 9—0, S. Mare— 
Timișoara 8—1, București—Cărei
7— 2, Oradea (Szabo 2, Săteanu
3, Baku 1) — Ploești (Dorobăț 2,
Cora 1, Dumitru 0) 6—3, Timișoa
ra (Kapler 2, Kramer 2, Falb 1) 
— Sibiu (Fels 3, Rill 1, Konnerth 
0) — 5—4, Cluj—S. Mare 7—2, 
Oradea—Timișoara 5—4, Cluj (Or
ban 3, Orb 2, Telegdy 1) — Bucu
rești (Bejan 2, Țărăngoiu 1, Bon- 
schi 0) 6—3; clasament; 1. Cluj 
7 v., 2. București 6 v-, 3. Satu 
Mare 5 v., 4. Sibiu 3 v., 5. Timi
șoara 3 v., 6. Oradea 2 v., 7. -Că
rei 1 v., 8. Ploești 1 v. Sabie: 
Cluj—Ploești 8—1, Oradea—Timi
șoara 8—1, Craiova (Filder 2, Ta- 
marcă 2) — București (Mureșanu 
2, Șerbănescu 2) 4—4 (s-a tras 
numai în doi trăgători de echipă), 
S. Mare—Cărei 9—0, Ploești—Ti
mișoara 8—1, Oradea—Cărei 9—0, 
București (Mureșanu 3, Mezei 1, 
Șerbănescu 1) — S. Mare (Koșa 
2, Frantzla 1, Barta 1) 5—4, Cluj 
— Sibiu 8—1, București—Oradea 
6—3, Timișoara—Sibiu 6—3, S. 
Mane—Craiova 8—1, Ploești—Că
rei 8—1, Cluj (Prezenschi 3, 
Ioszef 3, Nagy 3) — Timișoara 
(Goldis 0, Gion 0) 9—0, Bucu
rești—Cărei 8—I, S. Ma-e—Ti
mișoara 8—1, Oradea—Craiova 
9—0, Ploești—Sibiu 8—1, Bucu
rești—Timișoara 9—0, Ploești 
— Craiova 6—3, Cărei (Stir 3, 
Struțiu 1, Papp 2) — Sibiu (Priș- 
cu I, Văcărescu 1, Schopel !) 
6—3, București—Sibiu 9—0, Cluj— 
Cărei 8—1, S. Marc—Ploești 9—0, 
Timișoara—Cărei 5—4, Cluj—Ora
dea 7—2, -Craiova—Cărei 6—3, S. 
Mare—Sibiu 8—1, Cluj—Craiova
8— 1, Oradea—Sibiu 9—0, Craio
va—Timișoara 5—3, Oradea 
(Szentpaly 3, Elkan 3, Szan-tto 1) 
— Ploești (Dumitrescu 1, VintiJă 
1, Dragomirescu 0) 7—2, Cluj—S. 
Mare 7—2, Craiova—Sibin 5—4, 
București—Ploești 7—2, S. Mare— 
Oradea 7—2, București—Cluj 7—2; 
clasament: 1. București 7 v-, 2. 
Cluj 7 v., 3. S. Mare 6 v., 4. O- 
radea 5 v., 5. Ploești 4 v., 6. ■Cra
iova 3 v., 7. Timișoara 2 v., 8. 
Cărei 1 v., 9. Sibiu 0 v. Clasa
ment general: 1. CLUJ 24 p., 2.
5. Mare 22 p., 3. București 21 p.,
4. Ploești 17 p., 5. Timișoara 15 p.,
6. Oradea 14 p., 7. Craiova 9 p., 
8. Sibiu 9 p., 9. Cărei 6 p.

-O---------------------------------

Nieu Naumescu și Mircea Popescu 
precum și Otto Bottner.

Iată rezultatele înregistrate:
Reiter — Naumescu 2-0 (17,8), 

Bottner — Pesch 2-111 (21-16, 18- 
21, 21-13), Popescu — Rozeanu 
2-1 (21-16, 18-21, 21-12), Gardner
— Harasatosi 2-1 (17-21, 21-18,
21-t6), Popescu — Naumescu 2-1 
(18-21, 21-19, 21-17). De remarcat 
faptul că în setai al doilea Nau
mescu a condus cu 16-13. Reiter— 
Gantner 2-0 (14-13), Harasztosi— 
Pesch 2-0 (29-27, 21-17), Gantner
— Bottner 2-1 (21-14, 19-21, 21- 
14), Naumescu — Rozeanu 2-1 
(20-22, 21-10, 21-12), Harasztosi— 
Bottner 2-0 (8, 16), Pesch-Gard
ner 2-1 (21-13, 2'2-24, 23-21), Po
pescu — Reiter 2-1 (21-16, 12-21, 
21-15).

Mircea Popescu l-a învins pe 
Reiter datorită unei tactici spec taie. 
Astfel, la început Mircea Popescu
— care pînă acum este neînvins
— a liftat. tentîndu-1 pe Reiter să 
atace, ceea ce acesta a și făcut, 
însă fără succes. Apei Refer a re
nunțat la atac și din acest momont 
Mircea Pope cu începe să-și sfâr
șească liftul cu lovituri decisive. 
Jocul i-a reușit și victoria aceasta 
poate fi decisivă în clasamentul 
final. O remarcă merită și Pesch 
care, dz data aceasta, s-a stăpînit 
mai mult ca de obicei. In schimb, 
Gardner — pentru prima dată — 
a întrebuințat o tactică greșită cu 
Pesch, neîncercînd la nici un mo
ment dat să-i stânjenească jocul. 
LXvpă primele meciuri jucate, Toma 
Reiter a arătat că nu este încă 
la valoarea lui.

In turneul de dublu s-a jucat 
un singur meci. Perechea Pesch— 
Bottner a câștigat la Angelica Ro- 
zeanu — Ella Zeller cu 2-0 (21-16, 
21-15). Mai participă în acest tur
neu cuplurile Reiter — Gantner și 
Mircea Popescu — Tiberiu Harasz- 
tesi.

Jocurile continuă astăzi în sala 
liceului mixt maghiar.

0. SEVEREANU

BUCUREȘTI. — Cronica meciu
rilor de handbal redus, disputate 
duminică în sala Floreasca, nu 
poate fi începută altfel decît prin- 
tr-o primă constatare: la aceste 
jocuri au asistat un număr record 
de spectatori, iar aceștia n-au re
prezentat decît o parte din ma
rele număr de oameni care n-au 
mai încăput în sală. Este o nouă 
confirmare a faptului că handba
lul de sală prinde rădăcini din ce 
în ce mai adînci în rîndurile ama
torilor de sport din București.

Și parcă pentru a... sărbători 
realizarea acestui .,record" meciu
rile disputate duminică au prile
juit partide dinamice, spectaculoa
se, cu interesante oscilații de scor. 
La rîndul lor, arbitrii care au con
dus jocurile din această etapă au 
■prestat un arbitraj de un nivel 
superior.

Și acum, pe scurt, cîte ceva des
pre fiecare joc în parte. Știința 
I.C.F. — Știința Min. lnvățămîn- 
tului (fem.) 11—6 (7—3). Meciul 
a fost dominat în majoritatea tim
pului de jucătoarele de la Știința 
I.C.F., care au jucat simplu, pre
cis, ofensiv, într-un cuvînt în așa 
fel îneîf au meritat pe deplin vic
toria. Echipa Ministerului Invăță- 
mîntului rămîne aceeași bună for
mație, lipsită însă de curaj în ac
țiunile ofensive, acțiuni pe care 
le desfășoară pripit, lăsînd impre
sia că jucătoarelor Ie linsește în 
mare măsură simțul răspunderii. 
Au inscris: EL Jianu (4), EL Pă- 
dureanu (2), Cornelia Simionescu 
(2), Mioara Gabroveanu (2) și lo- 
zefina Ugron pentru învingătoare 
sî_ Maria Petrescu (2), Carolina 
Răceanu (3) și Ileana Coiesnicov 
pentru învinse.

C.C.A. — Dinamo 6 (mase.) 
32—16 (18—8) Jocul acesta com
portă puține comentarii. Apărarea 
slabă și prost organizată a echipei 
dinamoviste nu a putut face față 
nici un moment atacurilor variate 
și în viteză desfășurate de echipa 
C.C.A. Punctele au fost înscrise 
de: Sauer (8), Bulgaru (6), Căli- 
man (5), Lang (4), Lingner (4), 
Schuler (3), Thelman și Nițescu 
pentru C.C.A. și de Nagy (8), 
Marcu (3), Vlase (2), Covaci, 
Pruncu și Cristea pentu Dinamo 6.

FI. roșie Steagul roșu —- A- 
vîntul Codlea (fem.) 9—4 (3—4). 
Avînd un lot de jucătoare mai re- 
strîns, echipa din Codlea a contat 
în acest joc doar o repriză. Spre 
meritul lor. jucătoarele din Cod
lea au fost egale și în unele mo
mente chiar mai bune decît bucu- 
reștencele. Din păcate însă, numai 
prima repriză, pentru că în a doua 
au cedat și nu au mai putut opu
ne decît o slabă rezistență. Au în

FOTBALUL PESTE HOTARE
TREI ECHIPE IN FRUNTEA 

CLASAMENTULUI CAMPIONA
TULUI FRANCEZ

i

PARIS, 15 (prin radio). — Du
minică s-a desfășurat cea de a 
XX-a etapă din cadrul campioni»- 
tutui francez de fotbal. A fost o 
etapă caracterizată prin partide viu 
disputate și terminate cu unele sur
prize. Patru au fost faptele mai 
semnificative care se desprind din 
jocurile de duminică. In primul 
rînd, se cuvine a fi subliniată vic
toria echipei Sochaux asupra lide
rului campionetukri O.G C. Nice — 
chiar pe stadionul acestuia Apoi, 
trebuie semnalată victoria lui Stade 
de Reims, obținută ce-i drept cu 
greutate, la Bordeaux. După a- 
ceasfă victorie Reims trece din nou 
în fruntea clasamentului. O valo
roasă performanță a obținut și e- 
chipa Sedan (promovată anul tre
cut în prima divizie), care a între
cut pe Nancy, înregistrând astfel 
a clncea victorie consecutivă. A- 
cum. Sedan se află angajată direct 
în lupta pentru titlu. După o se
rie de insuccese, o victorie cate
gorică a înregistrat, pe teren pro
priu echipa Lille în dăuna lui 
Lyon, una din fruntașele clasamen
tului. lată acum rezultatele com
plete ale etapei de duminică:

Nîmes — Monaco 6-2; Stras
bourg — Toulouse 1-2; St. Etienne 
— Marseille 2-2; Lille —Lyon 4-1; 
Troyes — Racing Club Paris 0-2; 
Metz — Lens 2-3; Bordeaux — 
Reims 2-3; Nice — Sochaux 1-2; 
Sedan — Nancy 1-0.

In urma acestor rezultate clasa
divizii a tuat urtnă-

20 10 6 4 37:23 2»
20 11 4 5 43:27 20
20 12 2 6 37:34 2*

mentul primei 
toarea fopmâ :
1. Reims
2. Nice
2, Lens

scris: Victorița Dumitrescu (5), 
Brunhilda Neurohr, Doina Aron, 
Antoaneta Vasite și Aurora Popes
cu pentru învingătoare și Frieda 
Kuver (2), Erna Kraus (2) pentru 
învinse.

Știința LC.F.—Locomotiva G.N. 
18—16 (9—10). Ceferiștii au înce
put meciul foarte curajos, surprin- 
zînd puternica formație a studen
ților de 1a I.C.F. Con.inuînd să 
joace ofensiv, Locomotiva a reu
șit, numai în prima parte a meciu
lui să pună de multe ori în difi
cultate echipa Știința I.C.F. Din pă
cate, începutul celei de a doua re
prize a fost determinant pentru 
rezultat : studenții au jucat excep
țional și și-au asigurat un avantaj 
pe care 1-au păstrat pînă la sfîrșit. 
Au marcat: Simion (4). Fleischer
(3),  Nodea (2), Țiței (2), Predes- 
cu (3), Cercel (2), Pintea și Hnat 
(Știința I.C.F.-) și Costache (4), 
Deutsch (3), Guidea (.3), Czell
(2) , Moței (2). Filoti și Rîmnicea. 
nu (Locomotiva G.N.).

Dinamo Obor — Fiacăra Plo
ești 20—27 (14—16). A fost cea 
mai disputată partidă a reuniunii: 
în prima parte a meciului echipele 
au fost de opt ori la egalitate! 
După pauză însă, dinamoviștii au 
scăzut din ritm, permițînd echipei 
ploeștene să cîștige. Realizatorii 
golurilor : Ionescu (6), Gruianu
(3) . Tischler II (3), Cernat, (3), 
Cetini (3). Ctona (4), Bădvlescu 
(2). Pană (2) și Vîlvoi (Flecara) 
și Zamfir (5). Olteanu (4). Bonciu
(4) , Wolff (3), Dinescu (2), Bo- 
kor și Coman.

★
In cadrul jocurilor de categorie 

B disputate duminică dimineață în 
sala Floreasca s.au înregistrat urmă
toarele rezultate: masculin: Progre
sul I.T.B. — FI. roșie 7 Noiembrie 
32—8; Știința Construcții — Pro
gresul F.B. 30—22 (12—9); Voința 
Piele-Incălțăminte — Voința Me- 
talo-chimie 10—9 (6—5); feminin: 
Progresul F.B. — Voința P.I. 6—4 
(5—0); Flacăra — Metalul 23 Au
gust 15—0 (6—0); Locomotiva
G.N. — FI. roșie „F.C. Gheorghiu. 
Dej" 8—2 (2—1).

ORAȘUL STALIN. — (prin tele
fon). Meciul feminin de categoria 
A, Progresul Orașul Stalin — Pro
gresul Tg. Mureș, s-a terminat la 
egalitate: 3—3 (2—1). Interesantă 
a fost evoluția scorului, ambele e- 
chipe avînd perioade egale de do
minare. Echipa oaspe a jucat dur 
atrăgîndu-și multe eliminări de pe 
teren Arbitrul Gh. Popescu (Bucu
rești) a ținut însă tot timpul jocul 
în mînă, „calmînd" nu numai spor
tivele care prestau un ioc dur ci 
și pe... antrenorul Arcadie Kame- 
nițki, care, la un moment dat, in

O ETAPA NEOBIȘNUITA 
IN CAMPIONATUL ITALIAN

4 Sedan 20 10 4 6 32:27 24
S. Racing Club 

Paris 20 10 3 7 41:29 23
6. St Etienne 20 8 7 5 41:34 23
7. Lyon 20 9 5 6 29:28 23

8. Monaco 20 9 4 7 38:30 22
9. Marseille ——■— 29 8 6 6 31:26 2?

10. Toulouse . 20 7 6 7 33:31 20
11, Sochaux 20 7 5 8 29:28 19
12. Nancy____ 20 7 5 8 35:37 19
13. Metz 20 6 5 9 32:45 17
14. Nîmes 20 5 5 10 34:39 15
15. Strasbourg^*-' 20 6 3 11 28 37 15
16. Bordeaux 20 6 3 11 25:37 15
17. Lille 20 6 2 12 33:44 14
18. Troves 20 4 3 13 25:47 11

ROMA 15 (prin radio). — In 
etapa de duminică a campionatu
lui italian s-au înregistrat o serie 
de rezultate surprinzătoare.

— De mulți ani, — spunea co
mentatorul sportiv al postului de 
radio Roma — nu s-au înregistrat 
atîtee meciuri nule: din 9 partide, 
6 s-au terminat la egalitate.

Meciurile au fost în general de 
un slab nivel tehnic.

Numărul spectatorilor oare au ur
mărit partidele de duminică a fost 
foarte mic. La Genova au asistat 
numai 10.000 spectatori (Genova- 
Lazio), la Busto-Arsizio 3000 spec
tatori (Pro Patria-Juventus) etc.

Iată rezultatele din cea de a 15-a 
etapă: Lanerossi—Napoli 0-0, Fio
rentina— Sampdoria 0-0, Pro Pa
tria—Juventus 2-2, Roma—Bologna 
2-0, Torino—Milano 1-1 (1-0), In
ternazlonale—Triestina 0-0, No
vara—Atalanta 2-1, (1-1), Spa!— 
Padova 2-0 (1-0), Genova-Lazio 3-3 
(2-3). In urma acestor rezultate, 
Clasa montul se prezintă astfel: 

trase pur și simplu pe teren. Au 
marcat: Inge Bosch, Ana Starck 
și Mora Windt (Progresul Orașul 
Stalin) și Carmen Kamenițki, Au
relia Sălăjan și Mariana Oprea 
(Progresul Tg. Mureș), lată acum 
rezultatele meciurilor masculine : 
categoria I: FI. roșie Ghimbav
— reprezentativa Săcele 21—14
(10—7); Dinamo I — repr. Făgă
raș 23—11 (10—3); Recolta 1
Hălchiu ■— Voința Sibiu 14—17 
(5—7); repr. Codlea — Voința Si
ghișoara 23—i6 (9—8); Dinamo 1
— Voința Sighișoara 41—15 
(25—5); Voința Sibiu — repr. Fă
găraș 12—18 (7—II) ; repr. Cod
lea — Fi. roșie Ghimbav 7—18 
(4—6); categoria H-a: Recolta II 
Hălchiu — Voința Orașul Stalin 
14—17 (5—7); Avîntul Codlea — 
Dinamo II Orașul Stalin 0—6 (ne- 
prezentare).

TIMIȘOARA (prin telefon). — 
Meciul feminin de categorie A dis
putat în localitate a prilejuit o nouă 
victorie jucătoarelor de la FI. roșie 
U.T.T. care au învins Știința Timi
șoara cu categoricul scor de 12—2 
(5—2). Meciurile feminine de cate
goria B s-au terminat cu următoa
rele rezultate: Șc. medie mixtă 2
— Știința lnvățămînt 0—8 (0—5); 
Voința — FI. roșie Teba Arad 2—1 
(0—0); FI roșie I.T. Lugoj — FI. 
roșie Industria Lînei 2—0 (0—0). 
In jocurile masculine de categoria 
A s-au înregistrat următoarele rezul
tate: Știința T'mișoara — Progre
sul Arad 25—9 (12—4); Metalul 
Tehnometa) — Locomotiva Timi
șoara 28—7 (8—7). Rezultatele la 
băieți categoria B: Șc. medie mix
tă 2 — Voința 24-7 (14—3); Ști
ința învățământ — Recolta Cârpi, 
niș 13—8 (10—3); FI roșie I.R.P
— Recolta Giarmata 9—8 (?•—7); 
Metalul Tehnometal II — Progre
sul Lugoj 21—9 (M—3); Progre
sul Timișoara — Locomotiva II 
22—6 (14—4).

TG. MUREȘ. — (prin telefon). 
In ciuda măsurilor luate de comi
sia regională de handbal, din nou 
o serie de colective nu și-au tri
mis echipele în competiție: Con
structorul nu s-a prezentat la me
ciul cu Dinamo, iar Progresul 
I.M.F., la meciul cu Școala medie 
„losif Rangheț". Singurul joc care 
s-a disputat a fost cel dintre Ști
ința Invățămînt și Avîntul Reghin: 
16—6 (7—4).

GALAȚI. — (prin telefon). In 
cele două meciuri disputate, rezul
tatele tehnice au fost: Știința Ga
lați — Constructorul Brăila 25—17 
(12—9); Știința I.T.G. — Construc
torul Bârlad 30—11 (15—4). Nici 
la această etapă nu s-au luat mă
suri pentru încălzirea sălii Știința, 
fapt care a dăunat bunei desfășu
rări a meciurilor.

1. Fiorentina 15 9 6 8 26: 7 24
2. Torino 15 7 4 4 23:14 18
3. Milan 15 7 4 4 34:21 18
4. Roma 15 5 7 3 26:23 17
5. Juventus 15 5 7 3 18:19 17
6. Sampdoria 15 7 2 6 27:26 16
7. Lanerossi 15 5 6 4 14:18 16
8. Padova 15 7 2 6 18:20 16
9. Napoli 15 4 7 4 26:22 15

10. Spal 15 5 5 5 21:19 15
11. Bologna 15 6 3 6 30:27 15
12. Intemazionale 15 6 2 7 22:18 14
13. Lazio 15 5 4 6 19:18 14
14. Genova 15 6 8 7 25:27 14
15. Atalanta 15 6 1 8 29:30 13
16. Novara 15 3 6 8 18:22 12
17. Triestina 15 4 3 8 9:25 11
18. Pro Patria 15 1 4 10 14:45 6

♦ In vederea turneukxi F.I.F.A., 
pentru ecliipele de juniori, care va 
fi organizat în R.P Ungară, între 
28 martie și 2 aprilie a.c.. s-au în
scris următoarele 16 țări: Anglia, 
Austria, Belgia, Bulgaria, Franța, 
Grecia, R.F. Germană, R.D. Ger
mană, Italia, Luxemburg. Polona, 
Saar, Cehoslovacia, Uvtpa"'a, Tur
cia și Iugoslavia. Cele 16 echipe 
vor fi repartizate în patru grupe, 
fiecare echipă având de jucat trei 
partide. La fel ca și anul trecut, 
învingătorii celor patru grupe nu 
se vor întâlni între ei.

♦ fn Africa de Nord au avut 
loc câteva partide internaționale 
înterciuburi. Astfel, ta Alger o 
combinată locală a fost întrecută 
de Rapid djn Vierta cu scorul de 
4-3. La Casablanca, echipa suedeză 
Goteborg din prima divizie, a în
trecut echipa locală R.A.O. Casa
blanca cu 4-2.,
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Echipa R. P. R. victorioasă în etapa a V-a
— C» Șandru, pe locul V, în clasamentul general

Simpla lectură a rezultatelor tehnice din etape este suficientă 
spre a ne da seama că disputa sportivă este, anul acesta, foarte 
îndîrjită. In sprijinul acestei afir mafii vom nota cîteva date, pe 
deplin grăitoare. Anul acesta, pe aceleași șosele neasfaltate, de
teriorate pe alocuri, înguste, nisipoase, de-a lungul cărora blntuie, 
tn acest anotimp, vlnturi puternice care iscă furtuni de nisip (cum 
a fost in etapa a IlI-a) cicliștii au străbătut In 5 etape 620 km. 
tn 17h 42’13". Media orară: 35,128 km. Anul trecut, in 5 etape, 
au fost parcurși 630 km. tn 18h 47'. Media orară: 33,360 km. 
Aceste cifre vorbesc de la sine despre duritatea celei de a IlI-a 
edifii a competifiei. . . .

In cadrul acestei înverșunate lupte sportive, cicliștii romîni au 
avut în ultimele etape o comportare din ce în ce mai bună. In 
etapa a V-a, el au repurtat o frumoasă victorie pe echipe, trei 
dintre ei claslndu-se în primele 7 locuri: Moiceanu, Șandru și Ion 
Vasile. C. Dumitrescu, bolnav, a depus eforturi extraordinare spre 
a termina etapa. După această etapă, Șandru a urcat pe locul V 
în clasamentul general, aflîndu-se la r.umai 34" de Vesely. Ion 
Vasile a urcat 5 locuri, iar Moiceanu 8 locuri.

sul plutanuW. O nouă evadare se 
produce La km. 72, inițiată tot de 
Moiceanu, în compania lui Dimov 
(R.P.B.), Retvig (Dia.nema.rca) și 
Bugalski (R.P.P.). Fruntașii cla
samentului contraatacă puternic și 
îi prind la km. 90. Pe uMliima parte 
a cursei, polonezul M. Wienckow
ski lansează un atac hotărîtor, e- 
vadînd din pluton. El este ajuns 
de Koțev, Moiceanu și germanul 
Tueller. De data aceasta, „fugarii" 
nil vor mat fi prinși. Pe străzite 
orașului Miniah, Moiceanu atacă 
de departe și se pare că va cîștiga 
etapa. Dar, pe linia de sosire, 
el este întrecut de Wienckowski, 
care repurtează a treia victorie de 
e talpă. Plutonul următor sosește 
după 3 mia., sprintul fiind oîștigat 
de germanul Malrtz, înaintea re-

30:22; 5. R. Ceh. 42h.37:55;
Danemarca 42h.42:24 ; 7. R.P.F.I.
42h.43:02.

GAIRO, 14. (Agerpres). — E- 
tapa a IH-a, Sohag—AssiTtt (120 
km.) a foșt marcată de forma 
bună a cicliștilor bulgari, polo
nezi și romîni, animatorii .princi
pali a.l acestei curse. Cicliștii noș
tri au luptat cu mult curaj, reu
șind să ocupe locul II în clasamen
tul etapei, după formația bulgară. 
Primul dintre romîni a sosit G. 
Moiceanu, pe locul IV, în același 
timp cu Wienckowski, cîștigătorul 
etapei. O. ITurrwtrescu a sosit după 
2’28”, pe locul 10, într-un pluton 
cu Vesely și Kirchoff. C. Șandru a 
spart, pierzînd' 4 mim., și cu acea
sta cîteva locuri în clasamentul 
general.

Clasamentul etapei: 1. M. Wien- 
ckowski (R.P.P.), a parcurs 120 
km. în 3h. 17:18. Mediia orară

clasamentul

36.500 km ; 2—6. Wisniewski (R. prezen taratul u i nostru. Ion Vasile.
P P) Gheorghie” (R.P.B.), Moi- In acest grup la diferențe de cîteva 
ceaun (R.P.R.). *' j
Funda (R.D.G.I. 10. 
traseu (R.P.R.) ”h. 19:46.

Clasamentrl etapei pe echipe: 1. 
R.P.B. 9h. 51:46; 2.RP.R. 9lx 54:08; 
3. R.D.G 911.56:43; 4. R.P.P. 9h. 
58:09.

Clasamentul general individual: 1. 
Koțev (R.P.B.) 9h.57:23; 2. Kirchoff 
(R.D.G.) 9h. 59:58; 3. Wienckow
ski (R.P.P.) 10h.00:32; 4. Hristov 
(R.P.B.) 10h.01:35- Primul romiri, 
C. Șandru, local IX, fktin 10h.05:17. 
C. Dumitrescu, locui 12.

*
CAIRO, 15. (Agenpres). — Im 

etapa a IV-a, Assiut—Mtaiah (135 
km.), cie’.fetul romîn, G. Moiceanu 
a fost din nou unul din animatorii 
etapei. El a inițiat prima evadare 
la km. 20, împreună cu libanezul 
Muradian și iugcslavul Miroslav. 
Grupai „fugarilor" ia un avans de 
3 min., dar este apoi ajuns de gro-

'<oțev (R.P.B.), 
■“ C. Dumi-

secunda sosesc C. Șandru și C. 
Dumitrescu.

Clasamentul etapei: 1. Wienckow- 
ski (R.P.P.), a parcurs 135 km. 
în 4ll.01:28 (media orară: 33,745 
km.); 2. Moiceanu (RjP.R.): 3.
Taller (R.D.G.); 4. Koțev (R.P.B.), 
toți același timp; 5. Maiitz (R.D.G.), 
6. I. Vasile (R.P.R.); 7. Vesely
(R. Ceh.), toți în 4h.04:01.

Clasamentul general: 1 .Koțev 
(R.P.B.) 13h. 58:51; 2. Wienckow
ski (R.P.P.) I4h.02:00 ; 3. Kitdioff 
(R.D.G.) 14h.03:59; 4. Hristov
(R.P.B.) 14h.05:01; 5. BugaLski
(R.P.P.) 14h.07:19; 6. J Vesely
(R. Ceh.) l4li.G8:52; 7. V. Petro- 
vici (R.P.F.I.) 14h.09:26; 8. G.
ȘANDRU (R.P.R.) 14h.09:26... 16. 
C. Dumitrescu 141x15:11; 22. Ion
Vasile 14h.22:15; 30. Moiceanu
14h.31:30.

Clasamentul pe echipe: 1. R.P.B. 
42h. 10:59; 2. R.D.G. 421x15:54; 3.
R.P.P. 42h.16:54; 4. R.P.R. 4211.

*
CAIRO 16 (Agerpres). Etapa 

a V-a, Miniah — Beni Suef (125 
km.), a fost caracterizată de ac
țiunile viguroase și bine închegate 
ale cicliștilor romîni. Echipa R.P.R., 
în frunte cu C. Șandru, G. Moi- 
ceanu și Ion Vasile, a dominat de 
la un capăt la altul această etapă, 
în care fruntașii clasamentului au 
pierdut minute prețioase. Dezlăn
țuind atacuri după atacuri, cicliș
tii romîni au fărâmițat plutonul.
Pe firul kilometrilor, lor li se ada
ugă alți 6 cicliști din echipele 
R. P. Bulgaria, R. P. Polonă, R.D. 
Germană și R. Cehoslovacă. Prin
tre aceștia însă, nu se afla tricoul 
galben, Koțev, și nici polonezul 
Wienckowski care, în ciuda unor 
mari eforturi, nu pot să reziste 
ritmului rapid imprimat de grupul 
„lugarilor". La km. 60 avansul ce
lor din față este de peste 2 min., 
și va ajunge apoi la 4’16”. La Be
ni Suef, Moiceanu se angajează, 
ca și în celelalte etape, în lupta 
finală. Milco Dimov (R.P.B.), se 
dovedește mai rapid și trece pri
mul linia de sosire.

Clasamentul etapei: 1. Dimov 
(RPB). 125 km în 3h 44’59”; me
dia orară 33,330 km. 2-7. Tueller 
(RDG), Moiceanu (RPR), Hristov 
n. Vesely (R. Ceh.), C. Șan- 

JPR). I. Vasile (RPR). Ca- 
pek (R. Ceh.). Grabowski (RPP) 
toți același timp. 10-14. Ravn (Da. 
nemarca). Wienckowski (RPP), 
Koțev (RPB). Lvnge (Danemarca), 

Dumitrescu, 
sosit cu în-

Lacul Misurina, pe gheafa căruia se vor desfășura probele de 
patinaj viteză din cadrul Jocurilor Olimpice de iarnă.
------------- * *

La Cortina 
zăpada se lasă

Ampezzo 
încă așteptată

toți în 3 h. 49’15”. C. 
suferind de stomac, a 
tîrziere,, pe locul 46.

Clasamentul etapei 
I. R.P.R. llh 14’57”; 
garia llh 19’13”; 3. R. P. Polonă 
llh 23’ 29”.

Clasamentul general individual: 
1. Koțev (RPB) 17h 48’06”; 2. 
Hristov (RPB) 17 h 50’35”; 3.
Wienckowski (RPP) 17h 51’15”: 
4. Vesely (R. Ceh.) 17h 53’51”; 5. 
C. Șandru (RPR) 17h 54’25”; 6. 
Tueller (RDG) 17h 54’38” ; 7. Bu- 
galski (RPP) 17h 56’34”; 8. Kirc- 
hoff (RDG) 17h 58’06” ; 9. Petro- 
vici (RPFI) I7h 58’13”; 10. Funda 
(RDG) 18h 00’45”... 17. I. Vasile 
(RPR) 18h 07’14”; 22. G. Moicea
nu (RPR) 18h 16’29” ; 32. C. Du
mitrescu (RPR) I8h 33’31”.

Astăzi se aleargă etapa a Vl-a, 
Beni Suef — El Fayoum, 75 km.

pe echipe :
2. R.P. Bul-

tire plăcută pentru mine, chiar da
că am jucat-o foarte bine pînă la 
jumătate..." — ne-a spus maestrul 
Troianescu. — „Ea, însă, împreună 
cu întreg rezultatul apropiat din 
1947, pot constitui.un util criteriu 
de apreciere și pentru viitor. Anu
me. sintem îndreptățiți să tragem 
concluzia că putem fi adversari 
redutabili chiar pentru celebrită
țile din echipa iugoslavă. Pesimis
mul față de meciul de la Befgrșui 
nu este justificat. Mai ales că nici 
noi n-am stat pe loc de atunci... 
Avem forțe noi în echipă, jucă
tori tineri care abia așteaptă con
sacrarea internațională".

— Vă referiți și la noile afir
mări prilejuite de ultimul cam
pionat republican ?

„Desigur. Iată, recent, pregă
tind un articol teoretic pentru Re
vista de Șah, am studiat partidele 
lui Gunsberger. Ei tăne, pot să 
afirm că locul ocupat de acesta 
în clasament n-a fost o intimptare. 
Gflnsberger joacă bine, și va juca 
și mai bine în viitor..."

Am discutat despre viitoarea în- 
tîtnlre și despre viitorii noștri ad
versari și cu maestrul sportului 
Victor Ciocîltea, deși acesta n-a 
juoat niciodată cu ei... îi cunoaște 
însă din partidele lor publicate în 
cărți și reviste.

„Iugoslavii practică un joc strict 
pozițional" — crede Victor CiocM- 
tea. — „O singură excepție: Fu- 
derer. Atacurile pe care le dă aces
ta îmi plac, desigur atîta timp cît 
nu sînt eu acela care trebuie să 
le găsesc apărări... Dar îl admir 
mai ales pe tînărul Boris Ivkov. 
al cărui stil precis, bazat pe o 
tehnică exemplară, caracterizează 
noua școală iugoslavă".

Alt membru al lotului R.P.R., 
maestrul sportului Em. Reicher. 
are următoarea părere :

„Intr-adevăr, majoritatea șahiș
tilor iugoslavi slnt jucători pozi
ționali, dar eu am impresia că 
deși ei joacă liniștit, sini și foarte 
buni luptători, in poziții aparent 
cu totul egale, ei nu dau remiză I 
Așa că împotriva lor nu trebuie

scăzut tempoul de joc in nici o 
fază a partidei. De aceea consider 
că trebuie să ne pregătim pentru 
acest meci, în special la capitolul 
rezistență, pentru a fi gata de o 
luptă pozițională, grea, de du
rată..."

Cu aceasta, interviul nostru 
colectiv a luat sfîrșit.

V. RADU

CORTINA D’AMPEZZO 15 (prin 
telefon) — Organizatorii Jocurilor 
Olimpice au pus 
toate instalațiile 
disputării 
bune a 
buie să 
Ceea ce 
se referă 
în Alpi, 
nins, aci 
depășește grosimea 
Mai mult decît 
peratura a urcat 
astfel că o bună 
s-a și topit. In 
ciul meteorologic 
a instalat un bitou_ special aci, 
primește 
mai din 
dar și a 
Cortina, 
serviciu 
celor care se interesează dacă va 
ninge, cînd ei știu bine că acest 
lucru nu se va întîmpla, toată 
lumea socotește că bătrînii mun
teni se pricep mai bine într-o pro
blemă ca aceasta. Zilele trecute, 
ieșind din cabana în care locuiesc 
sportivii romîni, „Casa Alpină", 
am rămas surprinși văzînd lumea 
privind spre coșurile diferitelor 
clădiri. „Va ninge, spuneau cu 
toții, deoarece fumul se îndreaptă 
spre nord". Tot atunci, deasupra 
Cortinei și-au făcut apariția sto
luri de corbi. Bătrînii munteni au 
prezis că zăpada va cădea în cu- 
rînd într-un strat foarte gros, de
oarece numai cînd se anunță o 
iarnă grea, păsările acestea pără
sesc pădurile de brazi, apropiin- 
du-se de sate și orașe. Și bătrînii

ilia punct 
îin vederea 

în condiții cît mai
întrecerilor care tire-

înceapă la 26 ianuarie, 
nu au „reușit” 
Ia... zăpadă, 
și chiar în 

stratul de

“ să facă 
Cu toate că 
Dolomițl, a 
zăpadă nu 
de 15 cm. 
astăzi tem-atît,

la plus 5 grade, 
parte din zăpadă 
fiecare zi. servi- 
al aviației, care

sute de telefoane, nu nu- 
partea organizatorilor, 

turiștilor care se află la 
Și cum meteorologii de 
nu pot răspunde tuturor

muuitm își mai aminteau de anul 
1951, cînd la Cortina a nins con
tinuu 78 de ore. Zăpada atinsese 
o grosime de peste 2 m. Dar unde 
sînt troienele de altădată ?

Cu toată lipsa de zăpadă,
schiorii și boberii care se află la 
Cortina D'Ampezzo, fac eforturi
să-și continue antrenamentele. De 
altfel, pe pîrtii este aruncată me
reu zăpadă adusă din pădure, ast
fel că fondiștii au condiții destul 
de bune. Mai greu este pentru 
concurenții la probele alpine, mai 
ales că pîrtiile pe 
desfășura întrecerile 
piadă sînt închise, 
avut loc primele 
cel mai bun timp
de echipajul italian 
Montti, cu timpul de 1:27,9. Se 
mai află aci boberii elvețieni, ce
hoslovaci, polonezi și americani.

Pista de patinaj viteză de pe 
lacul Misurina este pregătită, ast
fel că și concurenții la aceste pro
be vor putea începe antrenamen
tele. Cu un interes deosebit este 
așteptată întîlnirea de hochei pe 
gheață dintre echipele Uniunii So
vietice și Italiei, care va avea loc 
joi 19 ianuarie.

care se vor 
de la Olim- 
La bob, au 

antrenamente, 
fiind realizat 

condus de

PE SCURT

BANII SÎNT DE 
VINA

Intr-unui din nu
merele recente ale 
ziarului elvețian 
„Sport" din Zu
rich a apărut un 
articol cu privire

Ja așa zisele „anomalii" ale sportu
lui din apus. Iată pe sourt despre 
.ce este vorba în acest articol 
' „In ultimul timp, scrie ziarul, 
I s-au înmulțit îngrijorător incidentele 
de pe terenurile de sport. In Amer
ica de sud un arbitru de fotbal a 
fost aruncat intr-un fluviu și îne- 

)Cat In Italia au fost falsificate acte 
oficiale pentru a găsi strămoși a<‘- 
(tohtont jucătorilor importați de 
peste hotare (n.r.r numai cetățenii 

’italieni pot juca în echipa naționa
lă). In cîteva localități din Italia 
Isuporterii înflăcărați au manifestat 
ipe străzi și în fața primăriei, creind 
o atmosferă de ...război civil. In A- 

‘merica, spectatorii de rugbi au ars 
Iun cosciug, simbolul adversarului 
învins (n.r.: simbol destul de carac

teristic). In fața pericolului de ex- 
jtindere a focului au trebuit să in
tervină pompierii. Suporterii au dis- 
‘tras însă furtunurile și mașinile pom
pierilor, ceea ce a provocat o a

doua intervenție a autorităților, de 
data aceasta a poliției, după care a 
început o încăerare generală urmată 
CA DE OBICEI (n.r.: sublinierea 
noastră) de bombe lacrimogene, ră
niri și arestări".

Căutînd să explice cauzele „feno
menelor de mai sus”, autorul artico
lului, ziaristul elvețian Martin Ma
yer, ajunge la concluzia că eile se 
datorase banilor care, după părerea 
sa, exercită o forță de atracție ne
fastă asupra sportivilor. Comodă 
explicație, dar fără îndoială că zia
ristul elvețian n-a Îndrăznit să pri
vească mai adine.

1—1, el a avut „proasta inspirație"X 
să înscrie gotul victoriei pentru » f 
chipa sa. In momentul următor, cîți- 
va jucători de la „Pirates" s-au re-* 
pezit asupra sa lovindu-1 sălbatici 
cu picioarele, ptnă cînd Lopez și-at 
dat sfîrșitul. Epilogul: criminalii au / 
dispărut, iar poliția . a omis manda-1 
te de arestare. f

CRIMA PE STADION

După oum anunță tot ziarul 
„Sport" din Zurich pe un stadion 
din Mexic în timpu'l desfășurării me
ciului de fotbal dintre echipele 
„Santander" și „Pirates", un jucă
tor a fost ucis. Nefericita victimă 
este tînănul Antonio Palares Lopez 
din echipa Santander. La scorul de

SPORTIVUL CU/ 
PICIOARE t 

„DE AUR ... 1
Fotbalistul sue-' 

dez Hasse Jeppsont 
de la clubul 
lian Napoli 

r supranumit
cătorul cu picioa

re de aur",nu atît pentru cunoștințe 
sale fotbalistice, cit mai ales pentr:'( 
...sumele încasate prin negocierea 
acestor picioare. Jeppson s-a dove 1 
dit a fi nu nnmai prototipul profe 
sionistului în fotbal ci și un abil co
merciant care a știut să vîndă bine; 
„marfa” sa. Picioarele sale „de aur" 
au fost plătite pînă acum de clubu-; 
rile italiene cu fabuloasa sumă do 
1.250.000 coroane sitedeze. Această | 
știre n-o reproducem dintr-un bule 
tin financiar cum s-ar părea nor
mal, ci dintr-un ziar de sport din a-1 
pus. (Sport-Zurich nr 160/19. 12 
1955' 1

ita- 
este

Echipa se.ecțioaală de hochei 
pe gheață a U.R.S.S., a susținut la 
13 ianuarie al treilea joc cu echi
pa selecționată a Elveției repurtind 
victoria cu scorul de 7-2 (3-1; 8-C; 
2-1).
• In stațiunea de sporturi de Iar

nă Hospenthal (Elveția) s-a desfășu
rat zilele trecute un concurs de schi 
al lotului sovietic de rond, ua îs km., 
victoria a revenit schiorului Seliuhin, 
care a realizat timpul de lh rirc/lt. 
Campionul mondial Vladimir Kuzin, 
n-a luat startul.
• In cadrul unei reuniuni cicliste, 

disputată duminică la Berlin, pe ve
lodrom acoperit, ciclistul Simon Jue- 
ergen (8.D. Geimană) a stabilit un 
nou record mondial în proba de vi
teză, realizînd timpul de ll’’9/l» pe 
ultimii 200 m. Vechiul record mon
dial era de 12" și aparținea france
zului Gaignard.

gț In cadrul unui concurs de na- 
tație desfășurat la Sidney inotătoa- 
rea australiană Lorraine Crapp, în 
vlrstă de 17 ani, a stabilit un nou 
record mondial in proba de 80S yarzl 
liber, în timpul de 10’31’’0/10. Recor. 
dul mondial precedent era de 10’58’’. 
Cronometrată la S00 m„ Crapp a co
rectat și recordul acestei probe deți
nut de înotătoare» maghiară Valeria 
Gyengye cu 1#’43”4/H. Noul record 
mondial este de 10’30”9/10.
• Sîmbătă după-amlază pe stadio

nul din Murrayfleld in Scoția s-a 
disputat întîlnirea internațională de 
rupbi XV între echipele naționale ale 
Scoției și Franței, contînd pentru 
turneul „Celor cinci națiuni’’. Rug- 
blștii scoțieni au repurtat victoria ca 
scorul 12-9.
• O parte a lotului de schi al 

U.R.S.S. a participat sîmbătă șl du
minică Ta un concurs organizat tn 
stațiunea Andermatt din Elveția. 
Proba de combinată nordică s-a în
cheiat cu victoria schiorilor sovietici, 
care au ocupat primele 4 locuri în 
clasament. Pe locul întâi s-a clasat 
L. Fedorov cu 454 puncte. El a cfț- 
tlgat proba de 15 km. fond cu timpul 
de lh 04’55’’, iar In proba de sărituri 
de la trambulină a realizat cele mal 
bune performanțe: 84 și 65 m. In or
dine s-au clasat apoi B. Hajak, N, 
Guzakov și J. Maskln.


