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Cînd intri în sectorul V al 
‘aricii de confecții „Gh. Gheor- 
isu-Dej“ este greu să nu-ți 
intești privirea și asupra udei 
iere care urmărește cu multă 
en’ie jocul acului de la ma
ia de cusut pe stofa care ca
dă încet-încet, forma unui ves- 
a sau a unui pantalon... Des- 
e Maria Sofronie, așa 
i pe tînăra noastră, 
iceperea și dragostea 
mea tți vorbește cu
/care dintre meșterii sau mun- 
oarele din sector.
— In urmă cu trei ani, 
une o muncitoare mai
stă, Maria Sofronie pășea 
litru prima oară în fabrică, 
a o fată sfioasă, neîncreză- 
ire în forțele ei. Am căutat 
>ă să o facem să se simtă 
mai bine, adueînd-o deseori 
mijlocul nostru. Mai apoi, a 

• nit și pe terenurile de sport, 
de avea să ne facă o mare 
•priză: executa atît de corect 
ircițiile de gimnastică 1
)e la responsabilul sportiv al 
■.toi ului am aflat că Maria So
me, dovedind multă tragere < 
inimă pentru gimnastică, a 

•t aleasă să reprezinte colec
ții sportiv ia diferite concur- 
■i. Astfel, la Cluj, la un con
's de ansamblu al gimna3te- 
, la care a participat și Maria ' 
Ironie, echipa fabricii a ocu- j 
1 un ioc fruntaș. La alt con- I 
-s, organizat în Capitală de 
jciațla Flamura roșie, colccti- 
1 fabricii a ocupat locul II. 
Noul an a găsit-o pe Maria 
fronie lucrînd cu aceeași în- 
îlețire. Dovedind toată dra- 
stea pentru traducerea în fapt 
hotărîrilor Congresului, ea 

ilizează zilnic 2 și chiar 3 1 
rme I Și, așa cum în produc-

Maria Sofronie știe să fie 
înălțimea sarcinilor încredin- 
e, la fel și în sport ea a ob- 
;ut de curînd o nouă victorie : 
drumul ridicării măiestriei 

artive, ea a primit carnetul de 
sificare cat. III ia gimnast!- '

Delu Derner 
corespondent

EKIN 18 (Agerpres), — Chi- 
Nouă transmite:
upă un turneu de aproape o 
i, întreprins în principalele o- 
■ ale R. P. Chineze, echipa re- 
•.entativă de volei a R.P.R. a 
isit la 16 ianuarie orașul Pekin, 
fad cu avionul spre București, 
■.ursul vizitei lor în orașele Pe- 

Șahhai și Canton, voleibaliș- 
romîni au susținut 8 meciuri 
re care au cîștigat 7.
a 15 ianuarie. Tat Su-fan, vî- 
■eședintele Comitetului pentru 
ură fizică și sport al R.P. CM* 
s a oferit o recepție în cinstea

S~a dai startul în proba de schi. Cine va ieși învingător?,.. (Aspect 
de la concursurile din cadrul Spar tachiadei de iarnă a tineretului) ~~~—————— ft -

iarnă
...IN REGIUNEA BACAU

în trei săptătnîni s-au 
la start 1470 de tineri 
Tot în acest raion, din 
unor tineri harnici și 

au fost confecționate din
locale 180 perechi schiuri,

evidcnțiați îndeosebi 
Jarabru din comuna 
Ionescu din comuna 
Ion Marga din co-

cel mai

GOOD de 
nici pe

Un succes deosebit cunoaște 
Spartacîiiada de iarnă a tineretu
lui în rîndui sportivilor din regiu
nea Bacău. Pînă în momentul de 
față cele mai frumoase rezultate 
au fost obținute în raionul Tg. Oc
na, unde 
prezentat 
și tinere, 
inițiativa 
pricepuți.
resurse
96 săniuțe și 84 jocuri de șah. O 
contribuție însemnată la obținerea 
acestui deosebit succes au avut-o 
șî cadrele tehnice din comisiile da 
organizare, care au dat îndrumările 
necesare participanților la întrece
rile de șah, gimnastică, trîntă Și 
tenis de masă. Din rîndui acestora 
merită a fi 
prof. Elena 
Onești, Gh. 
Sănduleni și
muna Berzur.ți.

După ultimele informații sosite 
la comisia regională de organiza
re, pînă în momentul de față în 
regiunea Bacău au participat la 
întrecerile Spartachiadei de iarnă 
a tineretului aproape €000 de tineri 
și tinere. Cel mai mare număr de 
concurenți a fost înregistrat la 
șah și tenis de masă, iar 
redus la schî.

Firește că cei aproape 
participant! nu oglindesc
departe numărul de sportivi care ar 
fi putut fi angrenați în satele și 
orașele regiunii Bacău. Acest nu
măr putea fi mult mai însemnat 
dacă unele comisii1 raionale de 
organizare (Buhuși, Tg. Neamț și 
Moinești) nu s-ar fi complăcut în 
inactivitate. In acest sens este sem
nificativă situația existentă în ra
ionul Moinești unde, pînă în pre
zent, nu au fost mobilizați la star
tul întrecerilor decît... 35 de par
ticipant!. In aceeași situație se află 
și Școala Pedagogică de fete din 
Bacău unde, deși există materia
lele necesare unei cît mai bune 
organizări a competiției, totuși 
pînă în prezent nu s-a întreprins 

E.

tru buna organizare și desfășurare 
a etapei I, pe colectiv, a Saar- 
tachiadei de iarnă a tineretului. 
Astfel, pînă în prezent au fost «n- 
gronați în întreceri mai mult de 
200 de elevi.

La șah se întrec 133 de elevi, 
împărțițf în grupe de ctte 1.1. în
trecerile de șah dau loc la partide 
foarte •lisputate. Printre cei mai 
buni șahiști se numără Alexandru 
Suciu, elev în anul 3 și Mibai 
Franțescu, eiev în anul 2. Și la 
gimnastică sînt mulți participant!. 
Numărul echipelor formate este de 
11.

Intense pregătiri' s-au făcut Și 
pentru organizarea concursurilor 
de tenis de masă, schi, patinaj și 
săniuțe. Și la aceste sporturi nu
mărul de participant este foarte 
mare. Tinerii înscriși la schi, pa
tinaj și săniuțe așteaptă numai 
vremea favorabilă pentru începe
rea întrecerilor.

Spre deosebire de colectivul spor
tiv al școlii de ucenici, unde Spar- 
tachîada de iarnă a tineretului 
este în centrul preocupărilor ac
tiviștilor sportivi, la colectivul Me- 
talul-Oțelul Roșu nu s-a făcut ni
mic pînă în prezent pentru orga
nizarea primei etape a acestei im
portante competiții. Vinovat de a- 
ceastă situație este, bineînțeles, ■con
siliul colectivului sportiv „Metalul", 
care dovedește dezinteres față de 
această mare întrecere sportivă a 
tineretului. (Romulus și Zeno Radu 

corespondenți)

sie cunoscut fap
tul că atît procesul 
de instruire-antrena- 
ment ctt și pregăti
rea teoretică au un 
rol deosebit în reali
zarea performan

telor superioare ale sportivilor, 
.procesul de insîruire-antrenament 

mereu îmbunătățit asigură dezvol
tarea calităților fizice, însușirea 
deprinderilor tehnice și a elemen
telor de tactică, fără de care spor
tivul nu poate realiza performanțe 
din ce în ce mal bune. In cadrul 
acestui proces, o mare importanță 
are pregătirea teoretică, adică cu- 

f noașferea adîncă a problemelor spor
tive. a metodicii antrenamentului, a 
problemelor de fiziologie, peda
gogie, psihologie și îndeosebi a 
elementelor specifice fiecărei disci
pline sportive. Aprofundarea aces
tor cunoștințe teoretice îl ajută pe 
sportiv să-și cunoască deficiențele 
din pregătire, să fie la curent cu 
noutățile din sportul pe care-î prac
tică, să cunoască cele mai moderne 
metode de pregătire șl, ceea ce est» 
foarte important, să participe con
știent la procesul de instruire-an- 
trcname.it.

Mulți dintre sportivii țării noas
tre au înțeles însemnătatea pregă
tirii teoretice și nu este întîmplălor 
faptul că cei mai bine pregătiți 
și din acest punct de vedere au 
obținut rezultate superioare. Atle- 
țiî loan Soter, Zeno Drago mir, Du
mitru Constantin, Ion Wiesenma- 
yer; voleibaliștii Jean Ponava, A. 
Jitaru, Tatiana Avacum; baschet- 
baliștii 5 uliu Deak, Ladislau Mo- 
kos; fotbaliștii Gh. Băcuț, N. Ro
man, v. Dumitrescu, I. PetschowsM; 
handbaliștii Kurt Wagner. D. Lu- 
pescu, Bonfert etc., au arătat totdea
una interes deosebit nu numai pentru 
antrenamentul proprîu-zi», ci Și 
pentru studierea problemelor teo
retice generale sau speciale. De 
altfel, trebuie să subiinieni că, în 
general, în ultima vreme se ob
servă o mai intensă preocupare 
pentru acțiunile legate de aceste 
proHeme. La Timișoara, de pildă, 
comitetul orășenesc C.F.S., în cpla- 
fcor.we cu cabinefal metodico-știiu- 
țific din localitate, a organizat un 
cii lu de conferințe eșalonat pe în
treaga perioadă de iarnă. In cadrul 
acestor conferințe, la care parti
cipă — ir. afara cadrelor tehnic» 
— numeroși sportivi, se discută 
probleme deosebit de interesante 
și care contribuie efectiv la îm
bogățirea cunoștințelor sportivilor, 
la lămurirea unor probleme de in
struire și antrenament, de fiziolo
gie etc. De asemenea, la ciclism, 
colegiul central de antrenori a or
ganizat un ciclu de referate săptă
mânale. Asemenea acțiuni tint lău
dabile și ele aduc o importantă 
contribuție la ridicarea nivelului 
teoretic al sportivilor și prin a- 
ceasta, la îmbunătățirea pregătirii 
și a performanțelor lor.

Trebuie să arătăm însă că, deși 
fa ultima vreme s-au făcut pași în
semnați fa această direcție, totuși 
realizările nu sînt satisfăcătoare 
pretutindeni. Exemplul colegiului 
centra] de antrenori la ciclism este 
elocvent. Colegiul s-a îngrijit de 
organizarea conferințelor în Capi
tală, dar nu a făcut nimic pentru

a transmite și în centrele din țară 
învățămintele trase. De fapt, tre» 
buie să precizam că în multe ora
șe nu se duce o activitate organi
zată și continuă în această direc
ție. Este adevărat că sînt nume-, 
roși sportivii care se preocupă el 
înșiși de îmbogățirea cunoștințelor, 
dar mult mai rodnică ar fi activi
tatea dacă ar fi organizată și co* 
ordonată de forurile competente. 
Și în Capitală și în provincie, ptf* 
ține sînt colectivele sportive earn 
se îngrijesc de aceste probleme.

Considerăm că activitatea de 
îmbogățire a cunoștințelor teore
tice ale sportivilor trebuie privită?, 
cu mai multă atenție, deoarece de 
ea este legată însăși munca d& 
instruire-anirenament, de ea do- 
pind performanțele superioare și», 
desigur, nivelul educativ al spor* 
tivului.

Sezonul actual esle foarte pro* 
price pentru organizarea unor com. 
slă-.uiri cu caracter metodic, știin
țific. educativ ctc. Asociațiile spor» 
tivs, consiliile regionale sau oră*, 
șenești ale asociațiilor, colectivele, 
sportive trebuie să folosească din 
plin zilele de iarnă pentru a orga
niza in mod temeinic diferite cort* 
ferințe sau ședințe teoretice din 
care sportivul să tragă învățămin
tele necesare. Aprofundarea unor 
materiale tratînd problemele ri<#» 
cate de comportarea din ultimul 
sezon; studierea ceîor mai inairt* 
tate metode de pregătire; ana Ii z* 
unei execuții tehnice sau tactice, 
studierea unor probleme de peda
gogie sau fiziologie sportivă — 
ca șl cunoașterea literaturii sovietice 
de specialitate — toate acestea sînt 
subiecte deosebit de utiie. Bineîn
țeles, tratarea problemelor trebuie 
făcută cu toată seriozitatea de către 
cei mai competfenți antrenori, med ic j 
sportivi sau profesori de educația 
fizică. In acest sens, un rol im
portant revine cabinetelor me* 
todico-științifice, care au datori* 
de a coordona această activitate. 
Cabinetele melodico-șiiințificc tre
buie să fie motorul acestei acti
vități, deoarece în componența lor 
intră cadre bine pregătite și în a* 
celațl timp dornice de a contri
bui cît de mult la îmbunătățirea 
activității sportive sub toate as
pectele.

Sportivii trebuie să gîndească te* 
tneinic, să cunoască tainele *1*» 
trenamentului. In felul acesta vorl 
înțelege mai bine cum trebuie aplî* 
cat acesta, cum trebui» să mun* 
ceașcă pentru ridicarea calitativă a 
performanțelor, vor ști să elimine 
cu mai multă ușurință greșelile 
tehnice, tactice, fizice sau lipsu* 
rile din educație care constituie un 
obstacol în calea progresului, 
nile de iarnă sînt cel mai bun 
lej de studiu individual, de 
tivitate colectivă organizată,
realizarea concretă a acestei munci 
nu poate decît să «jute efectiv t* 
îmbunătățirea permanentă a per*, 
fornianțelor. *

I

Lu* 
prin 
ac. 
iar:

A IITa sesiune
metodico-științific din Timișoara

de coTnunicăn a cabinetului/'

nici o acțiune. (V. Mihăilă și 
Chipăruș, corespondenți).

DOUA EXEMPLE
i

uce-La școala profesională de 
nici a uzinei din Oțelul Roșu ea

'■'-L&stf M1WW preocupare

Sîmbătă și duminică se va des
fășura în amfiteatrul institutului 
de igienă din Timișoara a 111-a 
sesiune de comunicări a cabine
tului metodico-științific de pe lingă 
comitetul regional C.F.S. Timișoa
ra. Sesiunea va cuprinde lucrări 
efectuate de toate cele cinci secții 
ale cabinetului și anume: catedra 
de educație fizică de la institutul 
politehnic (secția I); catedra de 
educație fizică de la institutul de 
medicină (secția a Il-a) ; școala 
tehnică de antrenori (secția a 
IH-a) ; dispensarul regional pentru 
sportivi (secția a IV-a); cercul 
pedagogic al profesorilor de edu
cație fizîcă (secția a V-a).

Sesiunea de comunicări se ya 
desfășura după următorul prograip:

—' Sîmbătă, de la ora 10: Cju- 
XÎDt de deschlderg £Pavel Qheor-

ghiu, președintele comitetului re
gional C.F.S. Timișoara) ; Analiza 
activității cabinetului în anul 1955 
(lector C. Bucur); Problema aplică
rii eforturilor maxime fa antrena
mentul sportiv (prof. C. lovănes- 
cu) ; Analiza activității echipelor 
participante la campionatele repu
blicane în anul 1955 (asistent C. 
Eilhardt) ; de la ora 16: Analize, 
cercetări șf rezultate tehnice asupra 
antrenamentului la atleții juniori 
(prof. C. iovănescu); Aspecte cli
nice în antrenamentul atleților (dr. 
V. Gatina) ; Reacția cu nitrat de 
argint în urmărirea antrenamentu
lui (dr. M. Ancușa, dr. V. Cătină, 
prof. C. Iovănescu) ; Studiul reac
tivității vaso-motorîî în eforturile 
de diferite grade (conf. dr. E. 
Schorscbetț dr. Ms Cătină, ^rpf.-ft

țlovăncscu) ; Măsuri complexe dțj 
protecție în eforturile fizice (conf. 
dr. I. Cotăescu, dr. V. Cătină, prof; 
C Iovănescu) ; duminică, de ia 
ora 9,30: Problema densității mau 
xîme în lecția de educație fizicăl 
din învățămîntul superior (lector G* 
Bucur, asistent G EfUnardt); Stu
diul chimic al unor substanțe elf* 
minate prin urină în eforturile fiu 
zice (lector E. Steîn, asistent Spit
zer, asistent E. Tausk, dr. V. Că
tină) ; Variații ale hematiilor în 
efort (dr. M. Ancușa, dr. V. Ca* 
tinaj ; Sugestii pe marginea orga
nizării campionatului unSVersitar 
de gimnastică (asistent C. Eii- 
hardt, lector C. Bucur); Relațiile 
dftrfre mediu și organismul spor* 
tiyițoc In taberele de antreiwnenfi 
O& aw* _

trcname.it


Boxerii din Salonia TDMA REITER A
La cîțiva kilometri depărtare de 

Oradea se află Salonta. In acest 
orășel a avut loc, în luna octom
brie a anului trecut, finala cam
pionatului de box al asociației Re
colta. Gi mai talentați pugiliști ai 
colectivelor sătești din țară, 
marea lor majoritate începători, 
și-au disputat cu o rară dîrzenie 
șansele. In această echilibrată com
petiție sportivă boxerii localnici 
au cucerit 7 din cele 9 titluri de 
campioni 1

Atunci, în acele zile de întreceri, 
l-am cunoscut pe Ștefan, fiul țăra
nului muncitor Dande. Era imediat 
după meci. Se îndrepta spre casă, 
întovărășit de tatăl său, care, emo
ționat, aplaudase din toată inima 
cea de a 49-a victorie a feciorului 
său. Ne-a îndemnat să vizităm gos
podăria de stat din Salonta, să-i 
cunoaștem și ,pe cei trei frați Ba- 
goși, toți boxeri și campioni.

— Nu se poate să aveți drum 
prin Salonta și să nu-1 cunoașteți 
pe Francisc Mikloș, fierarul, un 
„mijlociu" în care noi punem'mul
te speranțe, ne-a spus el.

Zis și făcut I Peste cîteva ore 
■străbateam nerăbdători drumul ce 
duce spre gospodăria de stat...

...„Avem 39 de tineri în sectîe. 
Cei mai micuți, de 15 ani, „vîrst- 
nicii" pînă la 201 Cei mai mulți 
dintre aceștia — continuă antre- 

:norul Gavrilă Baboș — sînt trac
toriști, fierari sau lăcătuși la gos
podăria noastră de stat..."

Am aflat cu acest prilej și un 
scurt istoric al secției de box din 
Salonta. Ea își are începutul în 

.anii din urmă cînd, cu aiutorui 
vrednicului antrenor Gavrilă Ba- 
'boș și al tinerilor din orășel, a 
fost introdus pentru prima dată 
boxul pe aceste meleaguri.

Datorită lor, munca a înaintat 
cu pași neobișnuit-!. Sportivii aii 

’crescut, s-au maturizat. Au început 
-curînd să vadă în box nu o simplă 
„bătaie", ci un sport adevărat. Ca- 
litățSle lor fizice au suplinit, oare 
cum, pe cele tehnice și astfel au 
fost obținute performanțe deose
bite. De exemplu, în anul care a 
trecut, boxerii din Salonja au sus
ținut 17 întîlniri (6 „acasă", iar

„Ținând Dmamovist" 
$ Flamura roșie Comerț, 
echipe campioane da tir 

ale Capitalei
f Campionatul de tir pe echipe 
’al orașului București pe anul 1955 
:a luat sfîrșit acum cîteva zile. 
Cîștigătoarele celor patru serii al
cătuite din formații masculine și 
ale celor două serii formate din e- 
chipe feminine s-au întîlnit dumi
nica trecută, pe poligonul „Gh. Va- 
silichi", pentru a-și disputa întîie- 
‘atea.

Finala feminină s-a rezumat la 
on singur meci (Flamura roșie Co
merț — Progresul Sănătatea), cîș- 
tigat pe merit de echipa Flamura 

•roșie Comerț cu scorul de 8—2. 
Din formația campioană s-a evi
dențiat trăgătoarea Mai ia Otz, 
care, în proba de 3x10 armă sport, 
a totalizat 247 p.

I Echipa campioană a Bucureștiului 
în proba masculină de 3x10 armă 

’sport a fost desemnată cu mai mul
tă difi'cultate, numai după ce trei 
din cele patru finaliste (Progresul 
1O.M.C. n-a participat în-rucit n-a 
.prezentat în poligon decît trăgă- 
Sorii fără arme și fără cartușe) au 

uptat cu multă îndîrjire și fără în- 
•tierupere timp de mai multe ore. 
‘Pini ia urmă o singură echipă a 
rămas neînvinsă — Tînărul Dlr.a- 
•novist București — cîștigînd 
astfel titlul de campioană. Perfor
manța tinerilor de la Dinamo în
cununează cu succes strădaniile lor 
:pentru a obține o cît mai înaltă 
calificare în tragerea cu arma, pre
cum și preocuparea Consiliului 
•regional Dinamo București față de 
•creșterea noilor cadre de trăgători. 
•Echipa campioană a fost formală în 
•decursul întrecerilor dfn următorii' 
•tineri trăgători: Victor Antonescu. 
TV. Dumitrescu, M. Răzuș, C. Nișa- 
mian, I. Văcaru, D. Constantineseu 
tși I. Tripșa.

Pe locul II s-a clasat echipa Fla
căra Baza I care, după o înfrîn- 
rgere la scor suferită din partea 
3'înărului Dinamovist (8—2), a 
Teu și t să întreacă cu 7—3 forma
ția Flamurii roșii. Din această e- 
;chipă s-a remarcat trăgătorul Paul 
iLoghin, care, cu 266 puncte, a rea
lizat cel mai bun rezultat al con
cursului. Pe locul III s-a clasat e- 
chipa Flamura roșie Comerț, care 

■a pterdut ambele meciuri susținute, 
■dar numai după ce a rezistat „e- 
T0ic.“. Chiar în fața puternicei for
mații a „Tînărului Dinamovist", 
Flamura roșie nu a cedat decît la 
limită (4—6). 

restul în deplasare) în compania 
colectivelor sportive din Cluj, Ti
mișoara... Dintre acestea 9 au fost 
cîștigate. Recent, ei au înttnit pu
ternica formație a dinamoviștilor 
bucureșteni. E drept, rezultatul nu 
le-a fost favorabil, dar le-a sporit 
încrederea că în scurt timp echipa 
va reuși să obțină rezultate și 
mai frumoase. De menț.onr.t ea 
11 dintre tinerii boxeri au obținut 

categoria a Il-a, iar 2 categoria 1 
de clasificare.

Am grăbit apoi spre sala unde 
avea loc antrenamentul. Deoarece 
timpul s-a înrăutățit, lecția s-a des
fășurat în sală. Spunem asta, de
oarece, de cele mai multe orî, an
trenorul Baboș programează și lec
ții în aer liber. El impune practi
carea schiului și a altor sporturi a- 
jutătoare, toate îndreptate spre 
același scop : buna pregătire fizică.

Să dăm răgaz sportivilor să-și 
continue antrenamentul, iar noi să 
facem o scurtă incursiune în... lu
nile din urmă. După întîlnirea cu 
Dinamo București, boxerii din Sa
lonta au perseverat în inițiativa 
luată din vară. S-au deplasat în 
comunele Giorac, la S.M.T. și la 
gospodăria de stat din Arpășel, 
unde au susținut meciuri demon
strative. Aici, ca și la Gepiu, sute 
de țărani muncitori au făcut cu
noștință cu acest sport.

Să vorbim și despre cei trei frați 
Bagoși, despre care amintea Ștefan 
Dande. Cel mai mic. Emeric. are 
numai 17 ani. Deși foarte tînăr, el 
este un fierar prceput. La titlul 
de fruntaș în producție i se po
trivește minunat și cel de campion 
al asociației Recolta I Alexandru 
este cu doi ani mai în vîrstă. Face 
sport abia de șase lunî. Iată-I și 
pe Ludovic, destoinicul combainer al 
gospodăriei. In cele 8 luni de ac
tivitate, el a susținut 11 întîlniri. 
cîști'gînd 8. Ca și Mikloș, fierarul 
vînjos, a t-rminal tr te cele 7 în 
lîlniri învingător prin K-O., impunîn- 
du-se printre cei mai b mi boxeri 
din Salonta și din regiune. Poate 
despre ei și despre ceilalți vor mai 
scrie cwînd cronicarii noștri de 
box 1 Gh. Dumitrescu

corespondent

Sezonul atletic al
Rezultatele probelor feminine de aruncări

GREUTATE

13,94 A. Roth (D.) Cluj 10.9.
13 36 M. Velicu (Fl. r.) Duc. 3.7.
13,21 E. Scherer (S) Cluj 21.3.
12,83 A. Tănase (P) Cluj 17.7.
12,37 V. Guzgan (L) Buc. 22.10.
11,97 S. Gheorghiade (Fl. r.) C-ța 

18.12.-
11,81 M. Vintiiă (S) Or. Stalin 28.5.
11,66 I. Mikloș (L) Cluj 20.9.
I. 1,25 A. Junele (F) Ploești 5.11.
II, 16 M. Șzabo (S) Cluj 21.4.
11,12 M. Mureșan (M) Timiș. 52.10. ; 

1109 A. Kraus (C) Or Stalin 5.11. ; 
10,88 L. Oprea (P) Buc. 28.5. ; 10,79 A. 
Zîmbreșteanu (C.C.A.) Iași 14.5. ; 10,78 
F. Scurtu (P) C-ța 24.3. : 10.68 O. Jaba 
(S) Timiș. ; 10.63 L. Mano li u (S) C. 
Lung 30.10. ; 10,62 M. Mânu (P) C-ța. 
24.3. ; 10.51 O. Kdllner (R) Or. Stalin 
28 5. ; 10,50 E. Larionescu (R) Sucea
va ; 10,47 S. Voinea 15.5. ; 10 43 P. Do- 
briță (Fl. r.) ; 10,35 P. GaJl (V) Tg. 
Mureș 11.6. : 1?,24 O. Deutsch (D) Buc 
22.10. ; 10,32 E. Bințințan (M) Hune
doara 1.5. : 10,?0 C. Donescu (L) Erăila

Pe listă celor măi bune performanțe 
pînă la 13,39 m. au fost înregistrate 10 
rezultate, dintre care 9 obținute de 
Ana Roth

13 94 (1) A. Roth Cluj 10 ®.
13, .8 (2) A. Roth Ploești 10.9.
13,69 (1) A. Roth Cracovia 4.9.
13,54 (1) A. Rotii Oslo 25.7.
13,39 (1) A. Roth Buc. 21.8.
13,36 (1) A. Roth BUC. 2.5.
13 36 (1) M. Veli-u Buc. 3.7.
13,34 (5) A. Roth Buc. 3.10.
13,32 (3) A. Roth Fofia 5.11.
13,30 (4) A. Roth Dresda 9.10.

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

Media 5 Media 10

1953 12,69 11,25 10.62 9,92 —
1954 13,10 11.59 11 07 10,63 —
1955 13,94 12,37 11,16 10,32 9 55

1953 11,936 11,273
1954 12,410 11,893
1955 13,142 12,345

1953 1954 1955
peste 13.00 — 1 3
12.90—12 99 2 3 2
11.0t*—11,99 4 9 7
10 00—19,99 17 12 20

DISC

46,62 L. Manoliu (S) Olomouc 13.6.
40.34 P Lucaei (3) Buc. 8.5.
39,76 M. Velicu (Fl. r.) Buc. 6.10.
39.49 G. Georgescu (P) Pîoe?tl 23.10.
37,78 P. Gall (V) Ploești 18.9.
37,18 A. Poenaru (S) Buc. 26.3.
37,15 A. Roth (D) Reșița 23.10.
36.90 A. Kraus (C) Sofia 10.7.
36,22 L. Pascu (LI Craiova 19 6.
35,05 M. Tcrfalvi (D) Sibiu 23.7.

34 47 V. Guzgan (L) Buc. 29.5. ; 34,10 
O. Bachner (C) Or. Stalin 23.4. ; 33,68 
S. Bojescu <S) Iași 15 5. : 32,67 O. Geor
gescu (S) Timiș. 15.5. ; 33,48 M. Denes 
(M) Oradea ; 33,03 E. Dumitru Ploești
25.6. ; 33,G3 N. Barbu (Fl. r.> Buc. 29.9. ; 
33,05 L. Heuser (P) ; 32,92 E. Beretzki 
(V) Tg. Mpreș 11.4. ; 32,92 E. Bințln- 
fan (M) Reșița 180. ; 32,31 H. Oster 
(Ș) .Qjuj- 21.8. ; 32,80 E. Haroșa (S)

X7. M*. Tocttu (P) Ora

ORAȘUL STALIN (Prin telefon 
de la trimisul nostru).—Concursul 
lotului republican de tenis de ma
să a luat sfîrșit marți cu victoria 
maestrului sportului Toma Reiter. 
Interesant este faptul că deși s-a 
jucat sistem turneu, de-abia ulti
mul meci, programat între Toma 
Reiter și Matei Gantner. a putut 
decide cîștigătorul concursului. 
Partida, și deci și concursul, au 
fost cîștigate de Toma Reiter. 
De-a lungul întregului concurs 
Toma Reiter a luptat foarte bine, 
a apărat satisfăcător, dar a dat 
dovadă de o slabă pregătire fizică. 
Harasztosi, cel de al doilea cla
sat, a jucat în nota lui obișnuită, 
remareîndu-se însă prin atacurile 
sale surprinzătoare. O mențiune 
specială merită Paul Pescli, care 
a atacat foarte bine folos: ndu-se 
în mod util și de stopuri. Bun 
este locul ocupat de Otto Bott- 
ner, care a apărat, a luptat cu 
multă ambiție și a atacat deci
siv. Maestra emerită a sportului 
Angelica Rozeanu. a făcut partide 
foarte frumoase, valoroase din 
punct de vedere tehnic, punîndu-și 
în dificultate feți adversarii cu 
excepția lui Pesch și Reiter.

Iată acum celelalte rezultate în
registrate în concursul lotului re
publican : Bottner—Namnescu 2—l 
(21:16, 13:21, 21:16), Reiter-Ro- 
zeanu 2—0 (14, 13), Gantner-Po- 
pescu 2—0 (21:18 21:18), Harasz- 
tosi-Rozeanu 2—1 (17:21, 21:16,
21:10), Reiter-Pesch 2—1 (12:21, 
22—20, 24:22). In setul al doilea 
Pesch a condus cu 20:17, iar în 
setul al treilea Reiter a conduc cu 
același scor, Pesch egalîndu-1. 
Pesch a pierdut un meci pe care 
în mod normal trebuia să-l cîștige. 
Harasztosi-Naiimescu 2—1 (17 2I 
21:9, 21:8), Reiter-Bottner 2-0 
(14,12). Gantner - Rozeanti 2—1 
(14—21, 21—19, 21—10), Pesch- 
Popescu 2—0 (19,10). Bottner-
Popescu 2—0 (19, 18) Reiter-Ha- 
rasztosi 2—0 (14,24). Reiter a jn-

anului 1955 (XV)

dea 13.8. ; 32,22 D. BuJz (D) Oradea 
12.11 ; 32,14 R. Ferenez (V) Tg. Mureș 
4.6

Primele 10 performanțe ale anului, 
înregistrate pînă la 43,14 m. au fost 
obținute de Lia Manoliu.

46.Ce (2) L. Manoliu Olomouc 13.6.
45,40 (1) L. Manoliu Buc. 8.6.
44,99 (1) L. Manoliu Varșovia 19.6.
44.53 (5) L. Manoliu Moscova 26.6.
44.23 (2) L. Manoliu Fraga 8.6.
44,05 (1) L. Manoliu Pardubice 12.6.
43,77 (1) L. Manoliu Cluj 16.7.
43,36 (1) L. Manoliu C. Lung 29.11.
43.23 (1) L. Manoliu Buc. 2.7.
43,13 (—) L. Manoliu Varșovia 2.8.

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

1953 43,38 37,50 32,40 29,34
1954 45 86 38,22 33,51 30,03 —
1955 45,02 3778 35,05 32,1-1 28.98

Media 5 Med ia 10
1853 39,572 37,082
1954 40,084 37,516

1955 4O.S36 38.587

1953 1964 1955
peste 40,GO 2 1 2
35,00—38,99 5 7 8
30,GO—34,99 13 18 31
28,00— 29,99 13 11 15

SULIȚA
47,00 A. Zîmbreșteanu (C3A) Varșovia 

5. 8.
43,56 I. Mikloș (L) Buc. ?. 7. 
40 30 A. Tănase (P) Buc. 1.10.
40 23 G. Stoica (D) Sofia 11.7.
29.20 M. Diți (P) Buc. 2.7.
38,19 M. Eematzki (V) Timi«. 22.6.
37.21 M. Iordan (L) Cluj 21.8.
35,11 N. Bîlc (S) Timiș. 21.5. 
35,02 E. Boldijar (D) Buc. 20.5.
34,83 A. Stark (P) Or. Stalin 5.6.
£4,14 E. Ivanovici (OCA) Buc. 11.6 ;
33.52 L. Stei <M) Buc. 21.5. ; 38,37 M. 
Bodnăreseu (R) Buc. 3.9. ; 33,29 A. 
Kraus (C) Or. Stalin 23.10 ; 33,08 Z. 
Venczel (Fl. r.) Iași 14,5. ; 33,06 S. Mo- 
țiu (S) Timiș. 22.10 ; 32,18 M. Jlpa (S) 
Cluj 14.5. ; 31 87 M. Erhan (S) Or. Sta
lin 30.7. ; 31,13 H. Zamatrache (Fl. r.) 
Cța. 2g.8. ; 30,92 H. Orter (S) Timiș.
10.7. ; 30,82 S. Bălășescu (M) Buc. 5.6 ;
38.53 V. Sadic (S) Timiș. 3.7. ; 30 38 
E. Bințințan (M) Buc. 12.11. ; 30,11 O. 
Stroe (S) Buc. 28.6. ; 30,67 R. Ferenez 
(V) Cluj 14.5.

Pe lista celor mai bune rezultate au 
fost înregistrate următoarele : 
47,00 (6) A. Zîmbreșteanu Varșovia 5.8. 
45,98 (1) A. Zîmbreșteanu Buc. 2.7. 
45,95 (1) A. Zîmbre'îteanu Oslo 25.7. 
45,03 (1) A. Zîmbreșteanu Buc. 21.8. 
45,27 (1) A. Zîmbreneanu Cluj 11.9. 
43,56 (2) I. Miklcș Buc. 2.7.
43,48 (D I. Mikloș Timiș. 21.5.
43,43 (1) A. Zîmbreșteanu Sarps- 

borg 27.7
43 41 (2) I. Mikloș Cluj 11.9.
43,41 (1) A. Zîmbreșteanu Buc. 22.10.

l-a a 5-a a 10-a a 25-a a 50-a
1953 45,58 36,50 31,75 27 18 —
1954 43.87 38,03 33,02 28,76 —
1555 47,00 39 20 34,63 38 OT 27,27

Media 5 Media 10
1-953 40,030 36,922
1954 41,222 37,745
1955 42,C58 39,145

1953 1054 1955
peste 48.00 2 3 4
35,00—39 99 5 4 5
30,00—34,99 5 u 16
27.00—29,99 20 30

CIST1GAT CONCURSUL DE
DE LA ORAȘUL STALIN

cat în general mai activ. La în
ceput Harasztosi a încercat să a- 
tace, dar n-a reușit, complăcîndu- 
du-se ulterior într-un joc de țăcă- 
neală. Harasztosi a atacat dezlăn
țuit cînd scorul a fost favorabil lui 
Reiter (set II 13—6). Așa a egalat 
la 19. a făcut 20—20, apoi 24—24, 
scor la care Reiter a cîștigat cu 
două mingi de fileu. Pesch-Rozea- 
nu 2—0 (6,16), Gantner-Naumes- 
cu 2—0 (20,14). In setul întîi 
Naîimescu a condus cu 16—10. A 
fost o partidă frumoasă, în care 
Gantner a atacat, iar Naumescu a 
contraatacat cu succes și a apărat 
bine. Harasztosi - Popescu 2—0 
(13,16), Rozeanu - Bottner 2—0 
(17,5), Naumescu-Pcsch 2-1 (8-21, 
21—13. 21—‘19), Reiter - Gantner 
2—1 (18—21, 21—13, 21 — 17).

Clasamentul final: 1. Toma Rei
ter 6 v., 2. Harasztosi 5 v. (11- 6),
3. Gantner 5 v. (12—7), 4. Pesch 
3v. (9—9), 5. Bottner 3 v. (7—10), 
6. Popescu 3 v. (6—11), 7. Nau
mescu 2 v., 8. Rozeanu 1 v.

Duminică începe campionatul categoriei B la scrimă
La sfîrșitul acestei săpiămlni în

cepe campionatul republican de 
scrimă pe echipe categoria B. In 
această ediție a întrecerilor pe e- 
chipe vor lua parte o serie de noi 
lormații, în locul echipelor care au 
promovat în categoria A (Progre
sul I.M.F. Tg. Mureș și Progresul 
Oradea) și al Științei Arad care 
s-a retras. Participarea noilor for
mații de scrimă Progresul Ploești, 
Voința București, Progresul Ora
dea și Voința Orașul Stalin, re
prezintă un prim succes organi
zatoric al acestui campionat. Prin 
prezenta acestor echipe sînt angre
nați într-o întrecere continuă pe 
durata unui an, un număr mare 
de noi scrimeri, în majoritate re
crutați din ringurile t'neretolui.

Deși prin promovarea celor două 
echipe Progresul (Tg. Mureș și 
Oradea) în categoria A cîțiva din 
rei mai buni trăgători tineri au 
plecat din categoria B, Intîlnirile 
din categoria B nu vor pierde ni’- 
mic din valoarea și spectaculozita
tea lor. Progresul marcat de tinerii 
noștri scrimeri în ultfma vreme. — 
și manifestat atît de evident la ul
timele campionate de juniori și la 
„Cupa Orașelor" desfășurată re
cent — reprezin'ă o garanție că 
lupta în categoria B va rămîne tot 
atît de interesantă ca și pînă a- 
cum.

Un clștigător al acesteî compe
tiții este destul de greu de prevă
zut încă de pe acum. Dar, î l mod 
normal, față de valoarea, experi
ența și numărul trăgătorilor reu
niți la Flacăra Ploești. promovarea 
în categoria A a acestoi formaț i 
pare pe deplin posibilă Această 
performanță nu va putea fi însă 
realizată de ploeștenî dacă nu vor 
continua să muncească cu aceeași 
conștiinciozitate ca și pînă acum 
și dacă nu-și vor îmbunătăți con
dițiile de antrenament (sală, mate
riale efc.).

Flamura roșie Sibiu este. Ia rîn- 
dul său, una din pretendentele la

A apărut:
REVISTA DE ȘAH
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cuprinzînd:

— Rezultatele complete, comentarii 
șl partide de la ultimul campio
nat al R.P R.

— Condițiile <le participare la marele 
concurs internațional de compozi
ție a prcfclemelcr organizat de 
revistă.

— Un articol al maestrului interna
țional Dr. O. Troianescu asupra 
deschiderilor jucate în turneul de 
la Erfurt,

SPORT
® BOX. — In cadrul colectivului 

sportiv Flamura roșie — Tehnomc- 
tal din Capitală, a kiat ființă nu de 
mult, o secție de box. Duminică 22 
ianuarie la ora 10 dimineața, în sala 
cinematografului „Boles-Iaw B:e- 
nrt" din B-dul, Bucureștii Noi Nr. 
168, tiner’i boxeri ai acestui colec

tiv vor înfrunta o selecționată buc'u- 
reșteană. Din program reținem ur
mătoarele meciuri: Nicolae Ene — 
Ion Alenei; Mircea Ghencea — 
Aurel Morăruș; Gheorgl’.e Moise —. 
Nicolae Ichim. Primii fac parte din 
colectivul sportiv Flamura roșie 
Tehnometal. In meci demonstrativ 
vor apare Luca Romano și Gheor- 
ghe Zamfirescu.

■ HALTERE. — Colegiul <fe an
trenori la haltere convoacă pentru 
azi, ora 14, în șala Buletinului

TENIS DE MASĂ

Rezultatele din cealaltă grupă : > 
Zamfir-Stoian 2—1, Magyari Go- 
lopența 2—1, Zeller-Gaida 2—0, 
Stoian-Barasch 2—1, Zamfir-Leeb 
2—0, Barasch-Leeb 2—0, Magyari- 
Stoian 2—1 (în setul III Stoian a 
condus cu 17—14), Zamfir-Gaida 
2—0, Zeller-Golopența 2—1 (16— 
21, 21—16, 21—14). In acest meci, 
Maria Golopența a dominat, și-a 
impus tactica, avînd inițiativa în 
majoritatea timpului Ea și-a pre
gătit mingi de atac și a atacat d' 
cisiv. In primul set Golopența 
avut un avantaj continuu de 3-4, 
puncte. Prin întreaga sa desfășu
rare, această partidă a fost una 
dintre cele mai frumoase din con
cursul de la Orașul Stalin

In proba de dublu s-au înregis
trat următoarele rezultate : Gant
ner, Reiter-Rozeanu, Zeller 2 -0 
H2,22). In setul al doilea Rozea
nu, Zeller au condus cu 20—18. 
Harasztosi, Popescu-Rozeanu, Zel
ler 2—0 (19,11).

C. SEVEREANU

primul loc. Trăgătorii de valoare 
care compun această echipă îj în
dreptățește pe sibieni să spere în 
realizarea acestei performanțe, 
dar numărul lor este încă 
prea mic pentru a lace 
tată cerințelor și greutăților unui 
campionat attt de îndelungat. Se 
impune ca Flamura roșie Sibiu 
să-și îndrepte atenția spre mări- 
îea efectivelor sale de tineri trăgă
tori. Aceiași lucru trebuie înfăptuit 
și la Voința Cărei și Construc
torul Tg. Mureș, celelalte două 
„veterane" în acest campionat.

Programul turului categoriei B 4 
are următoarea înfățișare: 22 ia
nuarie: Progresul Ploești — Voin
ța București, Voința Orașul Stalin
— Flacăra Pioești, Voința Cărei — 
Progresul Oradea, Flamura roșie 
Sibiu — Constructorul Tg. Mureș; 
29 ianuarie: Voința Buc. — Voin
ța Orașul Stalin, Fl. Ploești 
Progresul Ploești, Progresul Ora
dea — Fi. r. Sibiu, Constructorul 
Tg. Mureș — Voința Cărei; 5 fe
bruarie: Voința Or. Stalin — Pro
gresul Oradea, Progresul Ploești — 
Constructorul Tg. Mureș, Fl. r. Si
biu — Voința Buc., Voința Cărei
— Fl. Ploești; 12 februarie: Pro
gresul Oradea — Progresul Plo 
ești. Voința Buc. — Voința Cărei. 
Constructorul Tg. Mureș — Voința 
Or. Stalin, Flacara Ploești — Fl r 
Sibiu; 19 februarie: Voința Or 
Stalin — FI. r. Sibiu, Voin. 
ța Cărei — Progresul Ploești. 
Progresul Oradea — Construc
torul Tg. Mureș, Flacăra Plo
ești — Voința Buc.; 26 februarie; 
Voința Buc. — Progresul Oradea. 
Constructorul Tg. Mureș — Fl. 
Ploești, Fl. r. Sibiu — Voința Că
rei, Progresul Ploești — Voința 
Or. Stalin; 4 martie: Progresul O' 
radea — Fl. Ploești, Progresul 
Ploești — Fl. r. Sibiu. Voința Că
rei — Voința Or. Stalin, Construct 
torul Tg. Mureș — Voința Bucu
rești

— Analiza activității șahiste în anul 
1955.

—- Știri și partide din țară și străină
tate.

«— Numeroase probleme și studii 
(primele participări din străinătate 
la concursul internațional al re
vistei).

»- Tabla de materii pe 1955.

Abonați-vă pe 1956 la REVISTA DE 
ȘAH. — 12 numere anual — Abona
mentele pot fi făcute la toate cen-l 
trele de difuzare a presei și la ofi
ciile P.T T. Costul abonamentului 
21 lei.

LA ZI
Oficial pe toți antrenorii de hal
tere din Capitală. In cadrul ședin
ței se vor face importante comu
nicări.

ATLETISM. — Mîrne după a 
miază încep — Ia sediul 
C.C.F.S. din str. V. Conta 16, 
etaj VIII — lucrările confe
rinței pe țară a Comisiei Cen
trale de atletism.

La aceste lucrări care vor 
dura trei zile vor participa mem
brii Comisiei Centrale, atleți, 
antrenori și activiști ai atle
tismului, ca și reprezentanți ai 
asociațiilor sportive, ai comite
telor regionale C.F.S., precum 
și președinții comisiilor regio
nale de atletism.



Din nou, în săli și pe terenuri...
...Fotbalul și-a reluat activitatea 

Pretutindeni se intensifică pregă
tirile în vederea unui sezon aștep
tat cu vie nerăbdare. Echipele do
resc să se prezinte cît mai bine ; 
antrenorii își alcătuiesc cu grijă 
programele de pregătire. In ajuto
rul antrenorilor de categoria A a 
venit o consfătuire care a avut Ioc 
marți la București. Scopul acestei 
consfătuiri a fost îndrumarea an
trenorilor în vederea unei juste 
folosiri a perioadei pregătitoare în 
decursul căreia antrenorii trebuie 
să pună accentul pe pregătirea fi
zică, pe îmbunătățirea continuă a 
tehnicii individuale, pe noua ori
entare în joc, pe o concepție uni
tară, modernă. De altfel, toate a- 
cestea constituie obiective ale fot
balului nostru, care — împreună 
cu problemele ridicate de activita
tea de anul trecut și semnalate în 
articolul din ziarul Scînteia — vor 
fi amplu dezbătute cu prilejul con
sfătuirii de la 3—5 februarie, de 
la București.

■ Cu prilejul consfătuirii de 
marți, am stat de vorbă cu cîțiva 
antrenori.

V. Mărdărescu, antrenorul echi
pei Dinamo Orașul Stalin, privește 
cu încredere viitorul sezon, în ve
derea căruia a început antrena
mentele încă de la data de 9 Ia
nuarie — alternativ, în sală (pen
tru suplețe) și pe teren (dezvol
tarea pregătirii fizice generale). 
Timp de 12 zile (pînă la 1 februa
rie) dinamoviștii își vor muta cen
trul antrenamentelor la Poiana 
Stalin, după care se vor înapoia 
la Orașul Stalin și de la 5 febru
arie vor intra în pregătirea speci
fică fotbalului, gradul de antrena
ment fiind verificat în jocuri ami
cale.

Miine la Poiana Stalin 
incepe „Cupa Progresul” la schi
POIANA STALIN (prin teiefon). 

Aci se fac pregătiri intense pen
tru desfășurarea unei noi întreceri 
de schi foarte importante. Este vor
ba de prima etapă a campiona
tului pe echipe ai R P.R., etapă pe 
care o va organiza asociația Pro
gresul. întrecerile încep vineri di
mineața și vor continua sîmbătă, 
duminică, luni și marți.

Ca și în anii trecuți, campiona
tul republican de schi pe echipe, 
stîrnește un deosebit interes în rîn- 
dtirile schiorilor fruntași. Această 
întrecere a fost organizată pentru 
ca fiecare asociație să-și formeze 
o echipă compusă atît din seniori 
și senioare, juniori și junioare, care 
să participe la întrecerile de fond 
și la probele alpine. In acest fel, 
fiecare asociație sportivă trebuie să 
se ocupe de creșterea a numeroase 
elemente cu care să poată forma o 
echipă completă, lucru de care de
pinde obținerea unui punctaj cît 
mai bun. Anul trecut, în campiona
tul pe echipe, victoria a revenit aso
ciației Voința, tocmai pentru că for
mația pe care a prezentat-o în în
treceri — cu toate că nu era compusă 
din schiori de valoare foarte ridica
tă — a cuprins un număr complet de 
participanți. Sigur, s-a urmărit și 
creșterea măiestriei sportive, obiec
tiv realizat în bună parte. Anul tre
cut însă, unele echipe de asociații 
au fost formate din elemente slab 
pregătite și, mai ales din schiori și 
schioare cu perspective foarte re
duse. Pentru acest an, regulamentul 
campionatului de schi pe echipe al 
R.P.R. a suferit unele modificări, 
numărul componenților ecfrpalor 
fiind redus, și urmărindu-se astfel 
o selecție mai justă.

In urma omologării celor 373.523 
buletine depuse la concursul Prono
sport nr, 2 din 15 ianuarie 1556 au 
fost stabilite următoarele premii:

Premiul I: 9 buletine cu 11 rezul
tate exacte, revenind fiecărui buletin 
cite 9.856 lei.

Premiul II: 177 buletine cu 16 re
zultate exacte, revenind fiecărui bu
letin cîte 601 lei.

Premiul III: 1.738 buletine cu 9 re
zultate exacte, revenind fiecărui bu
letin cîte 91 lei.

Premiul I, a revenit participanți- 
lor din următoarele regiuni: Bucu
rești 5, Galați 2, Pitești 1 și Hune
doara 1.

★
începi nd cu concursul nr. 5 din 5 

februarie 1S5S intră în vigoare noul 
tip de buletin Pronosport.

Tot la această dată se anulează bu
letinele Pronosport existente ca: sim
ple, multiple șl colective.

Noul buletin Pronosport dă posibi
litatea participanților să completeze 
atît variante simple de 2 lei cît șl 
variante combinate în colectiv.

De asemenea se pot depune șl va
riante cave să fie repetate de cîte ’ Ori 

I dorește ’partidpanttd.

h llie Oană, antrenorul ploeșie- 
nilor, veșnic bine dispus dar și 
grăbit, era cu gîndul la jucătorii 
săi, aflați de la 10 ianuarie la Pre
deal. Aici și-a început pregătirile 
Flacăra și pînă în prezent are la 
activ 7 ședințe de antrenament. 
La Predeal, ploeștenii își vor con
tinua pregătirea fizică generală 
pînă la 25 ianuarie, cînd vor reve
ni „acasă“ și aici vor începe an
trenamentele tehnico-tactice, ur- 
mînd ca în ultima etapă să treacă 
la omogenizarea echipei, la fixa
rea formației, desigur, cu ajutorul 
cîtorva meciuri de antrenament.

■ Intr-un colț, zarvă mare și o 
voce care le domină pe celelalte. 
Este a lui Zilahi Ladislati — an
trenorul Progresului Oradea. Toc
mai dezbatea o problemă, cînd 
l-am întrerupt:

— ...Dar să nu întrebi prea 
multe!...

— Cît mai puțin posibil, dar cu
prinzător. Ce-ți face echipa?

— Se antrenează, în lipsa mea 
cu Schertz. Am început la 14 ia
nuarie, direct pe teren (folosim 
terenui de antrenament al colecti
vului nostru). Mai intens, antre
namentul se va desfășura de la 25 
ianuarie, pentru ca de la 19 fe
bruarie să intercalăm jocuri de ve
rificare și amicale. Dispunem de 
un lot de 17 jucători, toți prezenți 
la Oradea, cu excepția lui Vaczi 
care este internat pentru a urma 
un tratament special. El nu va în
cepe pregătirile decît pe la 20 fe
bruarie. Asta-i tot.

Vom adăuga că Zilahi are în
credere în lot și în comportarea e- 
chipei în campionat, că este con
vins că anul acesta nu-și va mai 
pierde locul din categoria A.

Cele două întreceri desfășurate 
pînă acum la Poiana Stalin, „Cupa 
Poiana" și „Cupa Avîntul", au a- 
rătat că multe asociații s-au preo
cupat îndeaproape de formarea e- 
chipelor care să ie reprezinte în a- 
ceastă importantă competiție. Anul 
acesta, la startul primei etape a 
campionatului republican pe echipe 
„Cupa Progresul", se vor alinia e- 
chipele Dinamo, C.C.A., Voința, 
Flamura roșie, Progresul, Metalul, 
Știința, Locomotiva și combinata 
Âvîntul-Recolta. La competiția do
tată cu Cupa Progresul, vom asista 
la întreceri de s’alom special și 
slalom uriaș pentru cele patru ca
tegorii, fond 15 km. seniori, 5 km. 
juniori, 5 km. senioare, 3 km. ju
niori, ștafeta 4 x 10 km. seniori, 
3x5 km. senioare, 4x5 km. mixt 
juniori și junioare.

Ca și organizatorii „Cupei Avîn- 
twl“, organ i’ziatorii „Cupei Progre
sul" întîmpiină mari greutăți eu ză
pada. Timpul călduros din ultimi le 
zile a făcut ca zăpada să se. to
pească, astfel că probele de fond 
vor trebui să fie organizate pro- 
liatiil în Poiana Puia, iar probele 
de slalom din Canțer pînă în Raia.

Deoarece în anii trecuți cu pri
lejul desfășurării campionatului pe 
echipe al R.P.R. au «xistat ia fie
care etapă numeroase contestații 
care au întîrziat alcătuirea clasa
mentelor, este de dorit ca anul a- 
oesta, îneepînd cu pruna etapă 
să se depună eforturi serioase pen
tru ca întrecerile să se desfășoare 
în condiții cît mai bune. Lucrul a- 
cesta poate fi realizat nu numai prin 
străduințele susținute ale organiza
torilor, cît mai ales, prin sprijinul 
participanțiiioir ia întreceri.

f^onospoit
Formularul noului buletin este 

identic cu cel al vechiului buletin 
colectiv și costă 25 bani, indiferent 
do numărul de variante, ce se com
pletează pe el. Completarea buleti
nului rămîne aceeași ca și pe fostele 
buletine cu o variantă, duble sau 
multiple și anume: pronosticurile se 
trec în casetele meciurilor respective 
prin 1, X sau 2. La completarea unui 
buletin de 2 lei veți trece numai cîte 
un singur pronostic la fiecare meci 
din programul concursului respectiv. 
I>acă însă aveți intenția să faceți 
combinații d'e pronosticuri, le puteți 
face folosind sistemul cunoscut al 
,,Indexului Prono“ și anume comple
tare în colectiv.

In cazul însă cîn<J doriți să faceți 
variante reduse atunci pentru fiecare 
variantă veți completa UU formular 
separat -

La Miercurea Ciuc 
și la Tușnad 

Patinatorii continuă 
să se pregătească

După cîteva zile mai friguroase, 
mercurul termometrelor a început 
să urce din nou deasupra liniei 
care marchează... dezghețul. In Ca
pitală, la Cluj, Craiova sau Sibiu, 
sportivii nici n-au apucat să se 
acomodeze cu gheața și, cu păi ere 
de rău, au trebuit să abandoneze 
iarăși patinele. Pentru acei care 
vor porni curînd să se întreacă în 
campionatele republicane de pati
naj viteză, situația este însă cu 
totul alta. Ei continuă să se pre
gătească, antrenîndu-se pe o gheață 
de toată frumusețea.

Una din localitățile care nu vrea 
de loc să se... ,,solidarizeze" cu 
celelalte centre din țară și conti
nuă să-i favorizeze pe patinatori, 
este Miercurea Ciuc. Despre acest 
centru al hocheiului și patinajului 
desigur că ați mai auzit. Aci, în- 
tr-adevăr domnește o vie activitate 
de patinaj, sportivii avînd la dis
poziție o pistă foarte bună de aler
gări. Iată însă că Miercurii Ciuc 
îi face „concurență" o altă loca
litate care, în afara unei tempera
turi scăzute, mai are avantajul de 
a avea un iac — deci gheață na
turală — ferit de curenți și atît de 
întins, tocit să se poaită desfășura 
pe el concomitent trei meciuri de 
hochei, un concurs de patinaj ar
tistic și ur»ul de patinaj viteză 
pe o pistă perfect regulamentară. 
Este vorba de Tușnad și de la
cul Ciucaș.

De altfel, lacul Ciucaș a și fost 
asaltat de patinatori. Activitatea a 
fost inaugurata acî de secția CFS 
a Consiliului Central al Sindica
telor, care a organizat o tabără de 
pregătire pentru patinatorii de vi
teză, care-și vor disputa întîîeta- 
tea în campionatele R.P.R. In pre
zent, se antrenează la Tușnad Kurt 
Valerian și A. Gibiligian de la Lo
comotiva București, Titus Sarea 
(Știința Cluj), Ștefan Erdeș și 
Zoltan Szekelly (Progr. Cluj) Mia 
Georgescu (Loc. Buc.), Maria Gre- 
ța și Magdalena Fazekaș (Știința 
Cluj), Eva Farkaș (Prog. Tg. M.) 
precum și juniorii Al. Grigore 
(Loc. Buc.) Dr. Sabin (Știința 
Cluj), O. Simescu, 1. Moldovan 
(Prog. Cluj), V. Porcoiab (Prog. 
Tg. M.), St. Both, Andrei Boxi și 
Zoltan Bocoș (Prog. Miercurea 
Ciuc), Andrei Biro și Gh. Catona 
(Avîntul Miercurea Ciuc), Otto 
Goldner (Met. Cluj). Lotul de vi- 
tezîști este antrenat de Al. Vo’uț- 
chi. Carol Gal și Adalbert Pusztai.

Pe pîsta de alergări de pe lacul 
Tușnad patinatorii au făcut progre
se mari. Aceasta s-a putut vedea 
încă de la primul concurs de veri
ficare. Iată cîteva exemple : la pro
ba de 500 m. Kurt Valerian reali
zase în 1954 timpul de 49,9 sec. 
Acum, pe lacul Ciucaș el a obținut 
48,05 sec. Al. Grigore realizase în 
anul 1954 pe 500 m. timpul de 61 
sec. Acum el a obținut 50,9 sec., 
îar pe 3000 m. de la 6 min. 45,6 
sec. a coborît la 6:09,7 V. Porcoiab 
și-a îmbunătățit și el recordul per
sonal, coborînd în proba de 500 
m. de la 58,3 sec. la 56,5 sec., iar 
la 3000 m. de la 7 min. 09,9 sec. 
la 6:21,4. Aproape toți sportivii a- 
flați în tabără și-au îmbunătățit re
cordurile personale.Iată de ce sîm- 
tem convinși că anul acesta cam
pionatele republicane de patinaj 
viteză vor aduce dispute mai in
teresante și mai echilibrate și, de
sigur, multe recorduri noi.

G. ȘTEFANESCU

Noul buletin pronoeport reprezint*' 
un m-are avantaj pentru participanți! 
care merg la 0 rezultate prin lap tul 
că ei pot repeta aceeași variantă pe 
un singur formular. In asemenea ca
zuri se va scrie pe formular de cîte 
ori se repetă varian’a și suma cores
punzătoare taxei de participare res
pectivă.

Taxa de participare în concurs 
pentru o singură variantă din 12 pro
nosticuri rămîne tot de 2 lei

In privința meciului de rezervă a 
survenit următoarele modificări: me
ciurile de rezervă nu se mai comple
tează decît în cazul cînd I.S. Prono
sport a comunicat oficial anularea 
vreunuia din meciurile prevăzute în 
program. In cazul cînd în rezultatele 
meciurilor din program se produce 
vreo anulare care nu a fost comu
nicată oficial de I. S. Pronosport, 
înainte de închiderea concursului 
respectiv, atunci pentru meciul de 
rezervă care înlocuiește pe cel anu
lat se acordă la trierea buletinului, 
rezultatul exact tuturor participan- 
ților, adică beneficiază de meciul de 
rezervă. Același avantaj se acordă șl 
buletinelor completate Jn colectiv.

Echipa C.C.A. dm nou campioană a R.P.R.
la hochei

Orașul Stalin 18 (prin telefon 
de la trimisul nostru). Marți dimi
neață s-au disputat în localitate 
jocurile celei de a V-a etape a tur
neului final al campionatului repu
blican de hochei pe gheață. In pri
mul meci, CCA a întrecut Metalul 
Steagul roșu Orașul Stalin cu sco
rul de 6—0 (1—6. 2—0, 3—0). In 
general, această partidă a fost ne
interesantă deoarece echipa bucu- 
reșteană n-a insistat și n-a forțat 
ritmul jocului decît în ultima re
priză, cu scopul de a-și... rotunji 
golaverajul. Echipa bucureșteană a 
jucat fără Incze III și Zografi care 
sînt accidentați. In rest, echipele 
au folosit formațiile obișnuite. Vona 
semnala faptul că acesta este pri
mul joc în care n-a fost eliminat 
nici un jucător. Punctele au fost în
scrise de : Dlugoș (rep. I) ; L6- 
rinez și Csaka (rep. II) ; Dlugoș, 
Flamaropol și Csaka (rep. III). 
Meciul a fost arbitrat de I. Flores- 
cu și A. Teodorescu.

Ceț de al doilea joc s-a disputat 
între echipele Avîntul Miercurea 
Ciuc și Știința Cluj. Rezultatul a 
fost de 7—0 (1—0, 3—0, 3—0) în 
favoarea echipei din Miercurea 
Ciuc.

★
In primul meci disputat astă-sea- 

ră (n.r. — ieri seară) s-au întîlnit 
echipele C.C.A. și Avîntul Miercurea 
Ciuc. Partida avea o importanță de
osebită în liupta pentru cucerirea ti
tlului de campion. După tm joc dis
putat, și mult mai echilibrat decît 
cel din turul competiției formația 
bucureșteană a reușit să cîștige și 
de această dată cu scorul de 4—3 
(1_1; 2—0; 1-2).

Spire deosebire de primul meci, pe 
care C.C.A. l-a cîștigat confortabil, 
partida disputată astă-seară (nr. 
ieri seară) a fost mai echilibrată. 
Militarii au jucat mai decis și mai 
simplu în fața porții, fiind superiori 
în viteză și în concepția tactică. Ei 
au făcut însă unele greșeli în apă
rare, lăsînd adesea jucătorii adverși 
liberi în fața porții. Ca toate aces
tea, victoria obținută de echipa bti- 
ourețteană este pe d-ep'in meritată.

Avintul Miercurea Ciuc s-a pre
zentat mai bine decît în prima întîl- 
nii'e, luptlnd cu multă voință eter 
greșind în pase și în șuturile la 
poartă.

Arbitrii I. Lupu și L. Sîngecrzan 
au chemat la întrecere următoarele 
echipe: C.C.A.: Dron — Măzgărea- 
nu, Csaka, Zografi, Flamaropol, Pe
ter ---- Radtic, Incze IiII, Lorincz,
Dlugoș, Ganga, Ionescu. AVINTUL: 
Lako — Nașca, Fenke I, Feretnczi, 
Szabo, Togănel — Spiener, Torok I, 
Covaci, Csaszar, Takacs I.

Echipa din Miercurea Ciuc începe 
jocul „tare", întreprinzînd acțiuni 
periculoase. Atacant ii de la Avîntul 
na reușesc totuși să deschidă sco
rul. In pină dominare a echipei A- 
vîntul, Csaka scapă singur pe con
traatac și înscrie: 1—0 pentru 
C.C.A. După acest gol partida se 
echilibrează, pentru scurt timp însă. 
Din nou Avîntul domină și în min. 
16 Govaci egalează. In ultimele pa
tru minute ale reprizei, C.C.A. atacă 
dezlănțuit dar, Lako salvează în ul
tima instanță. In general prima re
priză a aparținut echipei Avîntul, 
care a Jucat mai hotărît.

ARBITRAJE BUNE LA HANDBAL
In aprecierile făcute asupra jo

curilor de handbal redus disputate 
duminică în sala Floreasca, am su
bliniat rolul deosebit pe care l-au 
avut arbitrajele în buna desfășu
rare a acestor partide. Făceam a- 
ceastă subliniere mai ales pentru că, 
de la începutul competiței — arbi
trajele au constituit „punctul negru" 
al întrecerilor.

Istă de ce revenim astăzi asupra 
acestui subiect, care comportă u- 
nele discuții.

Prin ce s-au deosebit arbitrajele 
prestate duminică în sala Floreasca 
de Pândele Cîrligeanu, Marcel 
Avram, I. Lăzărescu, Ioana Dumi
tru și alții, față de cele anterioare ? 
Printr-un lucru esențial : acela că 
de la primul și pînă la ultimul mi
nut de joc acești arbitri au fost 
consecvenți în interpretarea regu
lamentului, în sensul că au pena
lizat la fel aceleași infracțiuni. 
Desigur, că și prin felul în care 
s-au deplasat pe teren, prin aten
ția cu care au urmărit fazele și 
promptitudinea cu care au dat deci
ziile, acești arbitri s-au. situat la 
un nivel superior. Cel mai impor
tant lucru, după părerea noastră, 
a fost însă subliniat mai sus: 
uniformitatea în arbitraj.

Insistăm asupra acestui aspect 
deoarece cauza principală care de

pe gheață
După pauză C.C.A. atacă mai sim

plu, bazîndu-și acțiunile pe pase în 
adîncime. In min.'24 Peter trimite 
pucul din colțul terenului în fața 
porții și Flamaropol înscrie: 2—1 
pentru C.C.A. Patru minute mai tîr- 
ziu Csaka face o cursă de unul sin
gur, șutează și Lako respinge pucul, 
pe care îl reia în plasă Peter: 3—1 
pentru C.C.A. In continuare C.C.A. 
pune stăpînire pe joc și cu toate că 
spre sfîrșitul reprizei rămîne timp 
de 2 minute cu un jucător maj pu
țin menține scorul. In această peri
oadă Avîntul a avut o bară !

Ultima parte a jocului începe tot 
în nota de dominare a militarilor, 
dar Peter ratează ridicarea scorului. 
In min.. 46 apărarea bucureșteană 
este în derută și jucătorii de la A- 
vîntul ratează la rîndul lor două 
mari ocazii de a reduce din handi
cap. Un minut mai tîrziu Ferenczi 
reușește totuși să marcheze, astfel 
că scorul este acum 3—2 pentru 
C.C.A. Jocul devine extrem de în- 
dîrjit și Avîntul presează puternic. 
In plină dominare a echipei din 
Miercurea Ciuc, Flamaropol scapă 
singur, dar ratează.

In min. 52 Lorincz ridică scorul 
la 4—2 și puțin mai tîrziu Takacs I 

marchează. Acum rezultatul este de 
4—3 pentru C.C.A. Ultimele minute 
de joc sînt palpitante. C.C.A. — prin 
eliminarea lui lonescu — este în in
ferioritate numerică .și Avîntul atacă 
dezlănțuit pentru a obține egalarea, 
dar Szabo ratează o asemenea oca
zie.

Prin această victorie echipa 
C.C.A. a obținut titlul de campi
oană a R.P R. Din rîndul jucători
lor bucuresteni s-au remarcat Csaka 
— al cărui aport a fost determinant 
în obținerea victoriei — Flamaropol 
și Peter.

De la Avîntul au ieșit în eviden
ță Togănel, Lako și Fenke I.

In ultimul joc disputat miercuri 
seară, Știința Cluj a întrecut ?■ - 
talul Steagul roșu Orașul Stalin 
cu 6—3 (2-0. 0-1, 4-2,) prin punc
tele înscrise de Nagy (3), Torok II 
(2) și Carol Covaci, respectiv Nas- 
ta, Tănase și Racoviță

RADU URZ’CEANU

Astăzi încep ia Gheorghieni 
jocurile din cadrul turneului 

pentru locurile 5-8
GHEORGHIENI 18 (prin teuton 

de la trimisul nostru). Mîine (n.r. 
astăzi) vor începe în localitate 
jocurile din cadrul turneului pen
tru ocuparea locurilor 5-8 în cla
samentul final al campionatului re
publican de hochei pe gheață. In 
vederea acestui eveniment, ia 
Gheorghieni s-au adus reamenajări 
serioase patinoarului.

Jocurile se vor desfășura astfel: 
JOI _• Dinamo Tg. Mureș — Voința 
Buc., Progresul Gheorghieni — FI. 
roșie Sighișoara; VINERI: Voința 
București — Progresul Gheorghi
eni ; FI. roșie Sighișoara — Di
namo Tg. Mureș; Sl M BATA: Vo
ința Buc. — FI. roșie Sighișoara; 
Dinamo Tg. Mureș — Progresul 
Gheorghieni.

C. NAUM

termina nivelul nesatisfăcător «1 
arbitrajelor în handbal este inter
pretarea la INTIMPLARE, a regu
lilor de joc. Această manieră de a 
interpreta regulamentul are la bază 
necunoașterea temeinică a regulilor 
de joc. Pentru a ascunde acest lu
cru multi dintre arbitrii noștri 
afirmă — în cazurile respective — 
că așa trebuie interpretat regula
mentul, găsind tot felul de „teorii" 
care mai de care mai originale. 
Necunoscînd bine regulamentul de 
joc, arbitrînd neatent, deplasîndu- 
se puțin în teren, arbitrii noștri se 
obișnuiseră cu,-, propriile greșeli, 
invocînd... interpretarea regulamen
tului.

Iată pentru ce noi am cr nsiderat 
ca principală calitate a arbitrajelor 
din ultima etapă a Cupei de iarnă, 
tocmai consecventa în penalizări, 
în acordarea loviturilor de la 7 m„ 
în penalizarea „intrărilor", dacă 
vreți, chiar consecvența în... inter
pretări.

In concluzie, arbitrajele prestate 
duminică de P. Cîrligeanu, M. 
Avram, I. Lăzărescu, Ioana Dumi
tru și alții au dovedit că atunci 
cînd un arbitru cunoaște bine re
gulamentul, urmărește cu atenție 
fazele de joc, fiind permanent în 
apropierea lor, nu poate exista 
decît o singură interpretare a' re
gulilor de joc, „ ,



Tuirail cacSSsi gal Egiptului

Cicliștii romîni, înfrânte cu GabrielMoiceanu, 
continuă să fie principalii animatori ai cursei

Fără îndoială că ediția din acest an a Turului ciclist al Egip
tului prilejuiește o dispută deosebit de strînsă. Odată cu traseul 
asfaltai, începînd din etapa a 6-a, mediile orare au făcui un salt 
considerabil: 41—42 km. Se poate spune că de aci încolo începe 
„bătălia" decisivă.

De cinci zile, reprezentanții noștri se află permanent In fruntea 
disputei sportive. Ei au obținut o nouă victorie pe echipe (in etapa 
a 6-a), iar în cea de ieri, din nou Moiceanu, cel mai combativ din
tre cicliștii noștri, s-a clasat pe primele locuri, în același timp cu 
învingătorul Este cert că, fără minutele prețioase pierdute în etapa 
a 2-a, In care au avut toc numeroase busculade, din pricina tra
seului extrem de dificil, Moiceanu s-ar fi aflat astăzi pe un loc 
fruntaș în clasamentul general.

Alături de el, C. Șandru, Ion Vasile și C. Dumitrescu (refăcut 
în bună măsură) aduc o contribuție efectivă la tactica de echipă, 
condusă de antrenorul M. Niculescu.

Tricoul galben, B, Kofev (R.P.B.)^l sprijinit de echipa sa, își 
apără cu indîrjire poziția, Totodată și echipa R, P, Bulgaria, acțio- 
ntnd omogen, face fată insistentelor atacuri ale echipelor R.D.G., 
R.P.P. și R.P.R. După etapa de ieri, echipa noastră s-a detașat la 
20 minute și 9 secunde de echipa R. Cehoslovace și se află la 4 
minute, 14 secunde de echipa R. P. Polone, clasată pe locul 3.
CAIRO 17 (Agerpres). — Etapa 

a Vl-a s-a desfășurat marți între 
Beni Suef și EI Ghiuzeh (124 km.), 
renunțîndu-se la ruta inițială, Beni 
Suef—El Fayoutn, din cauza dru
murilor impracticabile.

Ca și în etapele anterioare, ci
cliștii romîni au fost animatorii 
principali, obținînd o nouă victorie 
de etapă, pe echipe. I. Vasile și G. 
Moiceanu s-au menținut perma 

nent în fruntea plutonului, partici- 
pînd la toate acțiunile importante. 
La km. 70, danezul Ravn și polo

Campionatul de
LENINGRAD 17 (Agerpres). — 

In runda a treia a campionatului 
de șah a! U.R.S.S. care se des
fășoară la Leningrad, tînărul mae
stru Tal din Riga a obținut o notă 
victorie, de data aceasta în fața lui 
Siniagl.it), Ragozin, cit albele, a 
pierdut la Banik, iar Averbach l-a 
învins pe Bîvșev. Partidele Anto- 
șin — Boleslav3ki, Zurahov — 
Spasski, Lisițîn — Hassin și To- 
luș — Holmov s-au terminat re
miză.

Runda a patra s-a caracterizat 
prin partide liniștite, înregistrîndu- 
se șase remize în întîlnirilc: 
Spasski — Toluș, Averbach — Tai- 
manov, Lisițîn — Korcinoi, Zura
hov — Banik, Tal — Boleslav 
ski, Bîvșev — Ragozin. In două 
partide, victoria a fost deci'să de

Azi încep la Paris 
campionatele europene de patinaj artistic

PARIS 17 (Agerpres). —
Intre 19 și 21 ianuarie, la Pa

ris, se vor desfășura campionatele 
europene de patinaj artistic. La 
ediția din anul acesta a campio
natelor s-au înscris 97 de concu- 
renți din U.R.S.S., R.P. Ungară, 
R.P. Polonă, Franța, R. Cehoslova
că, Olanda, Anglia, Austria și alte 
țărî. Printre participanți se remar
că campionii europeni de anul tre
cut Alain Giletti (Franța), Hanna 
Eigel (Austria), cuplul Mariann: 
și Laszlo Nagy (R.P. Ungară), 
precum și patinatorii Igor Persîan- 
țev (U.R.S.S.), Karel Divin (R. 
Cehoslovacă), Alain Calmat (Fran
ța), Yvonne Sugden (Anglia) și 
alții.

întrecerile din prima zi se vor 
desfășura concomitent pe patinoa
rul di'n Boulogne sur Seine și la 
Palais des Sports.

*

MOSCOVA 47 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 16 ianuarie a 
părăsit Moscova, plecînd spre Pa
ris, delegația patinatorilor sovietici 
care participă pentru pri’ma oară 
la campionatele europene de pati-

Primal joc international din acest an, 
al echipei de fotbal a R. P. Ungare

Ua 5 februarie, echipa reprezen
tativa de fotbal a R.P. Ungare va 
susține prima sa intilnire internațio
nală din anul 1956 Juclnd la Istanbul 
fn compania reprezentativei Turciei. 
După acest meci, echipa orașului 
Budapesta va Juca cu echipele se
lecționate ale orașelor Istanbul ți 
Ankara

nezul Bugalskj evadează din pluton, 
dar Moiceanu, lansînd un contra
atac puternic, „fugarii" sînt ajunși 
după 15 km. Cu 20 km., înainte de 
sosire, bulgarul Hristov se distan
țează, urmat îndeaproape de Stoltze. 
Moiceanu, I. Vașile, Ravn și alți 
doi concurenți, care vor angaja 
sprintul final la El. Ghiuzeh.

Clasamentul etapei : 1. Stoltze
(R.D.G.). 124 km în 2h 59’59". Me
dia orară : 41,228 km. 2—7 Ravn 
(Danemarca), I. Vasile (R.P.R.), 
Szvejda (R. Ceh.), Hristov (R.P.B.),

șah al U. R. S. S.
partea unuia din jucători. Bori
senko a cîștigat ia Polugaevski și 
Holmov, cu negrele, la Antoșin.

La 16 ianuctie, campionatul a 
continuat cu disputarea partidelor 
întrerupte. Fără să mai reia jocul, 
Polugaevski s-a recunoscut învins 
în partida cu Taimanov, iar Sima- 
ghin a cedat la Hassin. In partidele 
Korcfnoi — Borisenko și Holmov 
— Zurahov rezultatul a fost egal. 
S-a jucat de asemenea partida a- 
mînată dintre Spasski și Ragozin. 
La întrerupere, Spasskj are mari 
șanse de cîștig.

După patru runde, în clasament 
conduce Tal cu 3 puncte, urmat de 
Korcinoi, Taimanov și Borisenko 
cu cîte 2'/s puncte. Spasski are 2 
puncte și o partidă întreruptă.

naj artistic. Delegația este alcă
tuită din 7 patinatori tineri. Cel 
mai tînăr sportiv este Lew Mi
hailov din Moscova în vîrstă de 17 
ani. Nu de mult el a terminat 
școala medie și este campion al 
asociației sportive Spartak. La pro
bele individuale participă de ase
menea, Igor Persianțev, campion 
al Uniunii Sovietice pe anul 1955 
și Valentin Zaharov, campion uni’o- 
nal pe anul 1954.

Din echipa U.R.S.S. fac parte și 
două cupluri: Lidia Gherasimovna 
și Iuri Kiseliov, campioni unionali 
pe anul trecut și cîștigători ai 
„Premiului orașului Bratislava", 
precum și Maia Belenkaia și Igor 
Moskvin, cîștigătorii concursului 
unional din anul 1954.

Canada — Cehoslovacia B 
9-1 (2-1; 1-0; 6-0) 
la hochei pe gheată

PRAGA 18 (servidui nostru de 
radio). In drum spre Cortina D’Am
pezzo, echipa de hochei pe gheață 
„Kitchener Waterloo Dutchmen", 
care va reprezenta Canada la tur
neul olimpic de hochei pe gheață, a 
susținut miercuri seara la Praga 
primul joc în Europa în compania 

reprezentativei secunde a R. Ceho
slovace. Fără a se intimida de renu- 
mele adversarului, jucătorii ceho
slovaci au jucat excepțional în pri
mele două reprize. De notat că sco
rul a fost deschis de echipa gazdă 
prin Charouzd. In ultima repriză, 
canadienii au impus un ritm rapid, 
înscriind de șase ori. Astăzi, tot la 
Praga, va avea loc revanșa.

Moiceanu (R.P.R.), Bugalski 
(R.P.P.), toți același timp. După 
1’20“ a sosit un pluton mare în care 
se aflau C. Dumitrescu și C. Șan
dru.

Clasamentul etapei pe echipe: I. 
R.P.R. 9h 01’17“; 2. Danemarca 
9h 02’37" ; 3. R.P.B.; 4. R.P.P., a- 
cclași timp.

In clasamentul general indivi
dual și pe echipe nu au survenit 
schimbări.

CAIRO 18 (Agerpres). De la El 
Ghiuzeh la Tahnr, pe o distanță de 
124 km., s-a disputat miercuri eta
pa a Vll-a. Traseul etapei a stră
bătut „Provincia Eliberării", numi
tă astfel în mod simbolic cu prile
jul începerii marilor lucrări de re
cuperare a pămînturilor pustii di'n 
marginea deșertului Libiei. O mare 
mulțime de muncitori din această 
provincie și țăran? înșirați de-a 
lungul șoselii, au aclamat trecerea 
caravanei cicliste.

Etapa a fost aprig disputată, de 
unde și excelenta medie orară de 
42 km. Turul Egiptului nu-și dez
minte renumele de cursa celor 
maî ridicate medii orare. Cu toată 
alura extrem de rapidă, tînărul 
nostru reprezentant G. Moiceanu, 
pentru a 5-a oară consecutiv, a 
făcut parte din grupul care a ini
țiat evadarea hotărîtoare din plu
ton. Moiceanu s-a clasat pe locul 
1, în același timp cu danezul 
Ravn, cîștigătorul etapei. Ceilalți 
membri ai echipei R.P.R., C. Șan
dru, Ion Vasile și C. Dumitrescu 
au sosit după 1’20” în cadrul unui 
pluton mare în care se aflau și 
fruntașii clasamentului general.

Clasamentul etapei: 1. Ravn 
(Danemarca) a parcurs 124 km. în 
2h57’18”; 2-6. Svejda (R. Ceh.), 
Maiitz (R. D. G.), Moiceanu 
(R.P.R.), Krîstev (R.P.B.), Miro
slav (R.P.F. Iugoslavia).

In clasamentul general individu
al nu au survenit modificări im
portante în primele 10 locuri. Bo- 
ian Koțev poartă mai departe tri
coul galben, iar C. Șandru ocupă 
locul 5.

Clasamentul general pe echipe: 
1. R.P.B. 71h27'08” ; 2 R.D.G. 
71h36’34’'; 3. R.P.P. 71h38TI9”;
4. R.P.R. 71h42’23”; 5. R Ceh. 
72h02’32”; 6. Danemarca 72h07’20”

Astăzi se desfășoară etapa a 8-a, 
Tahrir-Alexandria (170 km).

Bogată agilitate internaționali a sportivilor sovietici în 19S6
Conferința de presă a Iui N. N. Rctaanov, președintele Comâtetului 

și Sport din U.R.S.S.pentru
MOSCOVA 18 (Agerpres). — 

TASS transmite:
La 17 ianuarie, în cadrul unei 

conferințe de presă, la Casa Cen
trală a ziariștilor din Moscova, N. 
N. Romanov, președintele Comi
tetului pentru Cultură Fizică și 
Sport de pe lîngă Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S.. a făcut o ex
punere asupra dezvoltării sportu
lui în U.R.S.S. și a principalelor e- 
venimente sportive din cursul a- 
nului 1956. In continuare, N. N. 
Romanov a răspuns la Întrebările 
puse de ziariștii sovietici și cores
pondenții de presă străini aflati 
la Moscova.

Principala sarcină a culturii 
fizice șî sportului în Uniunea So
vietică — a declarat tovarășul Ro
manov — este întărirea sănătății 
oamenilor muncii. Pentru dezvol
tarea mai departe a culturii iizice 
și sportului există numeroase mij
loace materiale. Fondurile din bu
getul de stat, acordate culturii fi
zice și sportului cresc din an în 
an. In anul 1956. fondul din buge
tul de stat destinat sănătății po
porului și culturii fizîce este de 
35 miliarde ruble, față de 29,3 mi
liarde în 1954 și 30,5 miliarde în 
1955.

In fiecare an, în Uniunea So
vietică au loc competiții sportive 
în peste 40 de discipline. In anul 
trecut la diferitele competiții au 
luat parte milioane de sportivi. 
Astfel, la Spartachiada sindfcate- 
Ior au participat 3 milioane de 
sportivi, la Spartachiada școlari
lor peste 9 milioane de tineri, Ia 
Spartachiada tineretului sătesc 
peste un milion șî jumătate de col
hoznici, muncitori în S.M.T.-urt șî 
sovhozuri.

Crește neîncetat măiestria spor
tivilor sovietici. In anul 1955 el

La Cortina 
zăpada este adissă pe

CORTINA D’AMPEZZO 17 (prin 
telefon). — Dacă în 1952, înain
tea începerii Jocurilor Olimpice or
ganizatorii întrecerilor de la Oslo 
erau disperați din cauza lipsei de 
zăpadă, la Cortina D’Ampezzo, si
tuația se prezintă astăzi’ și mai 
rău. Pe străzile stațiunii italiene 
din mijlocul Dolomiților vezi trecînd 
în fiecare zi, zeci de camioane gre
le, încărcate cu... zăpadă. Iată mij
locul prin care pîrtiile de pe To- 
fana. Âlonte Faloria și Col Druisce, 
pot fi pregătite pentru întreceri. 
Au fost aduse la Cortina D’Ampez
zo mai multe mari unități militare, 
soldații muncind de dimineață ș: 
pînă seara pentru a aduce din pă
durile învecinate zăpada pe care 
o așează cu grijă în locurile expuse 
mai mult soarelui. Cel din comisia 
de organizare se gîndesc cu groază 
la ziua în care și puțina zăpadă 
pe care au așezaf-o pe pî“t>i se va 
topi. Lucrul acesta nu este, de loc 
exclus, dacă ținem seama că astăzi, 
la prînz, termometrul arăta +7°.

Totuși, participant» la Jocurile 
Olimpice, care se află în număr 
destul de mare la Cortina, se antre
nează cu perseverență. Fiecare pe
tre de zăpadă este folosit cu toata 
grija. Iți este dat să vezi uneori 
fondiști care fac adevărate curse de 
slalom printre brazii din pădure 
tocmai căutînd zăpada. Pîrtiile de 
fond, pe care se vor desfășura în
trecerile sînt deschise antrenamen
telor, și de aceea pe unele porțiuni 
schiorii se pregătesc cliîar în con
dițiile de concurs. In schimb, con- 
curenții la probele alpine sînt mult 
mai vitregiți. Pe porțiuni destul de 
scurte pe unde schiază și nume
roși turiști, concurenții la aceste 
probe fac în această perioadă an
trenamente de slalom.

Singurii care pot face antrena
mente în condiții maî bune, sînt 
boberii, patinatorii și hocheiștii. Di
mineața, devreme, și seara se fac 
antrenamente de bob. In coborîrile

Cultură Fizică

au stabilit 313 de noi recorduri 
unionale, dintre care 119 sînt su
perioare recordurilor oficiale mon
diale șî europene. Sportivii Uniunii 
Sovietice dețin titluri de campioni 
mondiali la gimnastică, șah, hal
tere, lupte clasice, volei, schi, pen
tatlon modern, tir, patinaj viteză 
femei și titluri de campioni euro
peni la eanotaj academic, atletism, 
gimnastică, haltere, tir, hochei, să
rituri în apă și baschet (femi
nin).

Organizațiile sportive soVi'etice 
— a continuat N. N. Romanov — 
își propun ca în anul 1956 să dez
volte mai departe caracterul de 
masă al culturii fizice și sportului, 
să îmbunătățească munca colective
lor sportive, să ridice măiestria 
sportivilor. Acestor sarcini le va 
fi subordonată întreaga muncă de 
pregătire și organizare a Sparta- 
chiadei popoarelor Unîunii Sovieti
ce, la care vor participa peste 10 
milioane de persoane. Spartachia
da va avea loc, după cum se știe, 
în lunile iulie și august pe marele 
stadion eare se construiește în pre
zent la Moscova.

In cursul anului 1956 vor avea 
loc de asemenea 165 de concursuri 
unionale, la care vor lua parte e- 
chipele selecționate ale asociațiilor 
sportive și ale republicilor unio
nale.

Se lărgesc tot mai mult legătu 
rile internaționale ale sportivilor 
sovietici. In anul 1955, Uniunea
Sovietică a fost vizitată de 187
delegații sportive străine, far 162
delegații sportive sovietice au ple
cat peste hotare. Aceste cifre sînt 
superioare celor din anii trecuți. 
Organizațiile sportfve sovietice sînt 
gata șl doresc să dezvolte relații 
prietenești cu sportivii tuturor ță
rilor.

D’Ârnpm®,
pîrtii cu csrnwmk..

Ce control, cele mai bune rezultate 
le-au realizat pînă acum boburile de 
două persoane ale Italiei, Elveției, 
Angliei și Suediei. De la primul 
antrenament și pînă la antrena
mentul de ieri, după cîteva manșe, 
echipajul nostru Ene + Blăgescu 

a făcut progrese care se cifrează 
în jurul a 10 secunde. Lucrul a- 
cesta este explicabil deoarece ei 
reușesc să cunoască mai bine pîrtia, 
pe cînd adversarii lor s-au adaptat 
de mult cu ea, luînd parte aci la 
concursuri de mai mulți mi.

De cîteva zile, în Cortina au a- 
părut mari afișe care anunță în- 
tîlmrea de hochei dintre echipele 
Uniunii Sovietice și Italiei. Desigur, 
nu se pune problema învingătoru
lui dar cei care au sosit de acum la 
Cortina D’Ampezzo, așteaptă cu 
interes evoluția echipei condusă de 
Bobrov. Am observat chiar, că 

schiorii și patinatorii din toate e- 
chipele și-au planificat astfel an
trenamentele îneît să fie liberi, la 
ora la care arbitrii vor chema la în
trecere echipele U.R.S.S. și Italiei.

Orgardzatorii de la Cortina a a- 
cestei ediții a Jocurilor Olimpice 
nu sînt îngrijorați însă numai de 
lipsa de zăpadă. Ceea ce le-a dat 
mult „bătaie de cap", este felul în 
care se înțelege să se facă reclamă 
înaintea și în timpul Jocurilor O- 
limpice de cifre cei care au prăvălii 
sau au deschis asemenea prăvălii 
în Cortina D’Ampezzo. Se vînd aci 
șosete, purtînd ca emblemă cele 
cinci cercuri olimpice, se vînd ți
gări, purtînd această emblemă și 
se vînd chiar spaghetti... olimpice. 
Lucrul acesta a dat de gîndit orga
nizatorilor care după o ședință foar
te furtunoasă au hotărît să ia mă
suri împotriva celor care folosesc 
simbolurile olimpice pentru recla
ma produselor comerciale. Totuși, 
șl astăzi, la prînz, schiorii și bobe
rii romîni au mîncat spaghetti scoa
se dip cutii cu emblema celor cinci 
cercuri olimpice.
■O 1 1 1 ■ -"■

La cea de a 7-a ediție a Jocuri
lor olimpic» de iarnă de la Cor
tina d’Ampezzo, sportivii sovietici 
vor participa la întrecerile de ho
chei, schi șt patinaj viteză. Comi
tetul olimpic al Uniunii Sovietice 
a confirmat participarea sportivi
lor sovietici la cea de a 16-a O- 
lîmpiadă de vară de la Melbourne.

Anul acesta, sportivii sovietici 
vor mai lua parte la campionate
le mondiale de ciclism, volef, pa
tinaj viteză, scrimă și șah. precum 
și la campionatele europene de bas
chet, lupte clasice șî libere, cano
taj academic, patinaj artistic, hal
tere și patinaj viteză.

N. N. Romanov a arătat apoi că 
în anul 1955, fotbaliștii sovietici 
au susținut un număr de peste 100 
tntîlnirî internaționale. In 1956. 
fotbaliștii sovietici se vor întîlnî 
cu echipe de club din Bulgaria, 
R. D. Germană, Italia, R. P. Chi
neză, Bîrmania. Indonezia, Fin
landa și numeroase alte țări. F- 
chipa reprezentativă de fotbal 
a Uniunii Sovietice va susține în- 
tîlniii cu echipele Ungariei, Da
nemarcei, Franței, R. F. Germane, 
Israelului. Este în proiect organi
zarea primului meci dintre repre 
zentativele Uniunii Sovietice și An
gliei, la Moscova.

In anul 1956, cicliștii sovietici 
vor participa la marea competiție 
„Cursa Păcii" Varșovîa-Berli'n-Pra- 
ga. De asemenea sînt în curs con
vorbiri pentru a invita în U.R.S.S, 
pe cel maî buni cicliști di'n Fran
ța, Italia șî Belgia, printre care 
pe Fausto Coppi șl Louison Bobet.

N. N. Romanov a amintit de a- 
semenea că sportivii sovietici vor 
susține întîlnirl la diferite disci
pline cu echipe din Anglia, Suedia, 
Iugoslavia, Franța. Italia, S.U.A. 
și alte țărî.
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