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Spre noi succese lo dezvoltarea atletismului!

Sportivii de Ia „Matyas Rakosi” 
pe drumul celui de al II-Iea cincinal

eri au început 
în Capitală lu
crările Conferinței 
pe țară a Comisiei 
Centrale de atle
tism, prilej de tre
cere în revistă a 
realizărilor, dar și 
a lipsurilor care 

au existat în activitatea atletică 
din țara noastră in anul 1955.

In cadrul mișcării de cultură 
fizică și sport și în lumina sar
cinilor trasate de Hotărîrea Birou
lui Politic al C.C. al P.M.R. din 
iunie 1949, atletismul a înregistrat 
în anul 1955 succese însemnate, 
în ceea ce privește lărgirea 
bazei sale de masă; ridicarea con
tinuă a măiestriei sportive,; mă
rirea numărului activiștilor săi; 
îmbunătățirea neîncetată a cadru
lui general de practicare a tutu
ror probelor sale. Rezultatele va
loroase obținute de atleții fruntași 
în competițiile internaționale au 
constituit un bun prilej de popu
larizare a realizărilor mișcării 
sportive din R.P.R., ca rezultat al 
condițiilor create de regimul nos
tru democrat popular. Performan
țele înregistrate de lolanda Balaș, 
Alexandra Sicoe, Ion Opriș, Ion 
Soter, Hie Savel etc., ca și victo
riile obținute în meciurile cu Nor
vegia, dar mai ales cu Franța, 
au contribuit la creșterea peste 
hotare a prestigiului sportului nos
tra.

Lărgirea bazei de masă în atle
tism se reflectă în marele nu
măr al participanților la competi
țiile cu caracter de masă. Astfpl, 
la tradiționalele întreceri de cros 
„Să intîmpinăm 1 Mai“, „Să în- 
tîmpinăm 7 Noiembrie", la Spar- 
tachiada sindicală de atletism, la 
campionatele școlare, la Sparta- 
chiada militară și dinamoviadă, 
la întrecerile din cadrul Sparta- 
chiadei de toamnă a satelor, etc. 
au luat parte aproape 2.000.000 
de tineri și tinere. Una din cele 
mai largi participări de masă a 
fost înregistrată la competițiile de 
atletism din cadrul Concursurilor 
Sportive ale Tineretului, organiza
te de U.T.M. în cinstea Festivalu
lui de la Varșovia. La aceste con
cursuri statisticile arată o parti
cipare de 562.000 de tineri, din 
care 126.000 femei.

Din desfășurarea tuturor com
petițiilor cu caracter de masă a 
reieșit, în general, următoarea 
constatare: față de cadrul îngust 
în care se desfășura altădată ac
tivitatea atletică, sutele de mii de 
tineri angrenați în competițiile de 
masă reprezintă un frumos suc
ces.

Cu toate succesele înregistrate, 
din desfășurarea acestor compe
tiții au reieșit și o serie de lip
suri. Astfel, deși numărul parti
cipanților la competițiile de masă 
reprezintă o însemnată creștere 
față de trecut, totuși totalul aces
tora nu reflectă just adevăratele 
noastre posibilități și el poate fi 
considerat ca nesatisfăcător față 
de cerințele actuale. Lucrul acesia 
este cu atît mai regretabil dacă 
ținem seama de faptul că atletis
mul este unul din sporturile de 
bază, indispensabil în pregătirea 
fizică generală a oricărui sportiv. 
Cu toate acestea cele mai 
multe din conducerile asociațiilor 
și colectivelor sportive, ignorînd 
linia partidului în ceea ce privește 
dezvoltarea atletismului ca sport 
de bază, nu se străduiesc să 
creeze toate condițiile necesare 
practicării acestui sport. In acea
stă privință trebuie arătat că pre
vederile pentru atletism, în ca
drul bugetului colectivelor spor
tive, deși se află într-o dispropor
ție față de fondurile alocate în 
special unor jocuri sportive, de 
multe ori nu sînt nici măcar fo
losite în scopul inițial, ci pen
tru cu totul alte scopuri. Intr-un 
centru universitar cu o veche tra
diție, cum este Timișoara, numai 
cîteva zeci de studenți, din cele 
citeva mii, practică atletismul.

Posturile de antrenori din colec
tive sint repartizate pentru atle
tism într-o proporție foarte mică. 
In același timp, trebuie combă
tut modul defectuos și de multe 
ori formal în care sînt organiza
te, în special primele etape ale 
competițiilor de rnasă, deși este 
un fapt verificat practic, că suc
cesul unei asemenea competiții de
pinde de felul în care s-a desfășu
rat munca de popularizare, munca 
organizatorică și de mobilizare, 
înaintea și în timpul desfășurării 
primei etape. Pe de altă parte, ca
racterul de „campanie" al felului 
în care sînt organizate multe com
petiții de masă, duce în mod di
rect la o slăbire a muncii.

Aceste lipsuri, care nu au fost 
lichidate în anul 1955, au deter
minat și faptul că însemnatele 
succese ale competițiilor de masă 
nu au fost totuși exploatate pen
tru atletism decit intr-o măsură 
mică și cei mai mulți dintre par
ticipant nu au devenit membri ai 
colectivelor sportive. Pe de altă 
parte, nu s-a format încă numă
rul necesar al atleților de catego
rie medie, rezerva atleților frun
tași.

Pentru anul 1956, comisia cen
trală de atletism, cu sprijinul 
C.C.F.S. și al C.C.S., trebuie să 
declanșeze o bătălie cu forțe spo
rite, pentru îmbunătățirea acestei 
situații.

Atleții fruntași au participat a- 
nul trecut la un mare număr de 
concursuri cu caracter intern și in
ternațional. Dovedind multă sîr- 
guință în pregătire ei au reușit 
să-și îmbunătățească în mod sim
țitor rezultatele. Astfel, în 1955 au 
fost omologate 194 de recorduri 
republicane, cu 37 mai multe de- 
cît în anul 1954. Este interesant 
de subliniat faptul că la probele 
feminine, pe tabelul de recorduri 
ale senioarelor, la 15 probe din 
24 au fost stabilite noi recorduri 
in 1955. Multe din aceste 
recorduri au de acum o foarte 
bună valoare internațională: lo
landa Balaș 1,70 m.. Ia înălțime; 
Alexandra Sicoe 54,9 sec. pe 400 m.; 
Ilie Savel 51,7 sec. pe 400 m. g.; 
Ion Opriș 14,3 sec. pe 110 m.g.; 
Ion S6ter 2,03 m. la înălțime etc. 
Listele de rezultate ale celor mai 
buni atleți din Europa și din lume 
cuprind, de asemenea, multe nume 
ale reprezentanților atletismului 
din țara noastră.

Dar, cu toată creșterea perfor
manțelor atleților fruntași, trebuie 
arătat că ritmul acestei creșteri, 
la cele mai multe probe, nu este 
satisfăcător, nereușind să țină pa
sul cu avîntul luat de atletism pe 
plan european și mondial. In a- 
cest fel trebuie arătată situația 
nepermisă a rămînerii în urmă 
a rezultatelor alergătorilor noștri 
în probele de semifond și fond. 
Atleții, antrenorii și toți factorii 
de răspundere din atletism au da
toria să depună eforturi intense 
pentru a lichida această rămînere 
în urmă.

Rezultatele de valoare și pro
gresul continuu înregistrat în at
letismul nostru se datoresc con
dițiilor materiale create de partid 
și guvern. Niciodată atletismul 
nostru nu s-a bucurat de aseme
nea condițiuni, ca acum în anii 
puterii populare. Bugetul afectat 
atletismului a fost mai mare ca 
oricînd: într-un singur an el în
trece pe cel afectat tuturor sportu
rilor pe cel puțin 5 ani, în regi
murile burgheze. S-au putut astfel 
construi zeci de noi baze pen'.ru 
atletism. Cantități mari de ma
teriale și echipamente au fost pu
se la dispoziția sportivilor. De 
asemenea, au fost create toate po
sibilitățile organizării unor con
cursuri de mare amploare, dintre 
care Campionatele Internaționale 
de atletism ale R.P.R. se bucură 
astăzi de un frumos prestigiu în 
atletismul mondial. Au fost create 
condițiile cele mai bune pentru 
participarea atlețilon noștri la tot

(continuare in pag. a 6-a)

Oleg Goncearenko și lalmar An
dersen după cursa lor de 5.000 m. 
desfășurată anul trecut pe sta
dionul Dinamo din Moscova.

Patinatorii sovietici 
au debutat victorioși la Davos

Pe patinoarul de altitudine din 
orașul elvețian Davos, viitorii par- 
ticipanfi la Jocurile Olimpice de la 
Cortina D’Ampezzo s-au întîlnit 
in cadrul unui mare concurs in
ternational, o adevărată avanpre
mieră a întrecerii olimpice. 77 de 
sportivi din 14 (ări s au prezen
tat la startul competiției de pati
naj de la Davos. Spectatorii au pu
tut urmări evolufia echipelor olim
pice ale Uniun’i Sovietice, Nor
vegiei, Suediei, Finlandei, S.U.A., 
Olandei, Cehoslovaciei, Anglie’, 
Australiei, R. D. Ger,nane, R. F. 
German \ Japoniei, Austriei ș’ El
veției.

’ D’n cauza temperaturii ridicate,
• gheata nu s-a prezentat în cele 
’ mai bune condifiuni, totuși, rezul- 
' țațele înregistrate au fost deossbit 
< de valoroase. In prima zi specta- 
, torii au urmărit cu mult interes 
1 întrecerea sprinterTor pe clasica
• distanfă de 500 m. In fafa lor au 
' evoluat recordmanii mondiali I. 
•Sergheev și E. Grișin (U.R.S.S.),ț 

..valoroșii a'.ergă’ori americani K-
Henry și Mc. Dermot, finlandezul

♦ Salon n, campionul moncFal S. 
I Ericksson etc. Victoria a revenit 
I foarte tlncrului sportiv sovi tic Ra- 
4 fael Graci. El a obf'nut primul loc 
A cu timpul de 41,1 sec. Pe locuri'e 
J următoare s-au clasat coech pierii 
4 să’ E. Grișin 41,6 sec. și I.Sergheev 
î cu 42,3 sec. Finlandezul Salonen 
t și norv gianul Ostvang au marcat 
| 42,5. Le-a urmat alti doi sportivi 
I sovietici I. Mihailov (42,9 sec.) și 
J V. Kopit’n (43,1 sec.). In cea de 
I a doua zi a concursului s-a dispu- 
I lat prcJra de 5-000 m. O performan
ți fă excelen'ă a reușit sportivul sovie- 
î tic Oleg Goncearenko care a ciștigat 
f proba cu 7:59,4, performantă ce
♦ reprezintă un nou record al pati-
î noarului. Sportivul d'n R.D. Ger- 
T mană, H. Kuhnert, s-a clasat al 
| doilea cu 8:03,0 iar campionul mon- 
î dial Sigge Ericksson al treilea cu 
ț timpul de 8:09,1. fc

lupta ce se dă 
reducerea rebu- 
la piesele de

Pe tînărul muncitor Savin Buș
că de la turnătoria mecanică a 
uzinelor „Mâtyas Râtoisi" din Ca
pitală 1-iam găsit tocmai cînd se 

I pregătea să anunțe terminarea 
unui nou bloc de motor. Fața-i 
trăda urme de oboseală, dar și 
bucuria unei noi izbînzi.

— însuflețită de hotărârile Con
gresului, ne spune Savin Bușcă, 
brigada de tineri a secției și-a 
luat angajamentul de a realiza 
planul lunar pînă la 26 ianuarie.

—- Și ce s-<a realiaat din anga
jament pînă la această dată? 
— Deși mai avem zece zile pînă 
la sfîrșitul lunii, cred că vom de
păși angajamentul, astfel ca să 
putem înfăptui planul lunar chiar 
înainte de 26 ianuarie 1

Și utemistul Savin Bușcă, aflat 
în fruntea celor oare dau produse 
de bună calitate, ne vorbește, prin
tre altele, despre 
în secție pentru 
turilor, în special 
înaltă tehnicitate.

Cum era și normal, om vorbit 
și despre sport.

— Fac sport încă de la 12 ani. 
Mi-a plăcut în special fotbalul, ideși 
practic și alte discipline.

El ne-a povestit cum sna com
portat echipa uzinei în ediția pre
cedentă a campionatului orășenesc 
în oare activează, perspectivele pe 
anul In curs și nă-ziuințele tovară
șilor din echipă.

— Așteptăm cu multă nerăbda
re începerea activității sportive în 
aer liber. Pînă atunci, paralel cu 
antrenamentele de fotbal, eu și to
varășii mei vrem să devenim pur
tători ai insignei GM.A. gr. II...

...Ordine, curățenie, disciplină, 
muncă: iată caracterizată, sumar, 
atmosfera din atelierul 1 «^prelu
crător.

Supraveghindu-și cu atenție ma
șina, tînărul frezor Constantin 
Chingaru nici n-a observat apro
pierea noastră. Cîtevta clipe în șir 
l-am urmărit oum finisează a®a 
unui injector. Pe o etaijeră se fl
it au numeroase piese de acest fel.

— Toate sînt executate astăizi?
— Da, de ce vă miră?
Ezitînd cu răspunsul, tot Con

stantin Chingaru avea să 
bească.

— Doresc să realizez cît 
multe piese. Pe de o parte, 
tru a cinsti prin noi succese hotă- 
rîrile Congresului, iar pe de alta 
pentru a fi la înălțimea încrederii 
celor care m-au primit în rfndu- 
rile candida ți k>r de partid.

Constantin Chingaru ne-a vorbit 
apoi despre brigada de frezori pe 
care o conduce, despre dragostea 
ce o dovedește în muncă fiecare

vor-

mai
pen

Sav’n Bușea

Const. Ch ngaru

component al brigăzii, despre nor
ma pe care o depășește cu regu
laritate.

Intr-o ladă de tablă observăm 
numeroase bucăți de metal de di
ferite dimensiuni.

— La ce folosesc acestea?...
Chingaru ne răspunde rizînd:
— Deocamdată nu folosesc la 

nimic. Sînt bucăți de materie ne
feroasă rămase de la frezajul ma
șinii. Ele constituie economiile 
compoziție ale brigăzii.

— Probabil că și în sport 
tot atîtea succese? •

— Sînt bucuros că am reușit 
cîștigăm „Cupa 
șah.

Și Constantin 
vesti, pe scurt, 
ției în cadrul căreia, din zece par
tide jucate, el a obținut 7'/2 punc
te...

...Savin Bușcă și Constantin 
Chingaru, doi vrednici muncitori, 
sportivi de nădejde >ai colectivului. 
Ei luptă cot la cot ou ceilalți mun
citori din uzină pentru a-și dovedi 
atașamentul țață de partid, pentru 
a-și îndeplini cu cinste sarcinile 
oe-i stau în față în oel de al doi
lea cincinal.

de

al

să 
laCongresului"

Chingaru ne po- 
istoricul competi-

TIBERIU STAMA

se
sa 

victorie
La

Tînărul 
sovietic 
Graci na 
la prima 
re
răsunet, 
cepului acestui an 
el a clștigat pro
ba de 500 m. in 
cadrul concursu
lui de selecfie al 
patinatorilor so
vietic’. Iată-l în 
plină cursă...



Succesele mișcării sportive din R.P.R. în anii primului Cincinal

In întreaga țară oamenii muncii 
continuă cu entuziasm prelu

crarea istoricelor documente ale 
celui de al lV'ea Congres al 
P.M.R., prilej de trecere în revis
tă a marilor realizări obținute In 
primul plan cincinal de dezvoltare 
a economiei naționale

Congresul a apreciat că, sub 
conducerea partidu’ui, poporal 
muncitor „a obținut succese hotă- 
rîtoare în construirea bazei eco
nomice a socialismului". Creșterea 
producției industriale, dezvoltarea 
cu precădere a industriei grele, 
creșterea bazei tehnico-materiale și 
dezvoltarea sectorului socialist în 
agricultură, depășirea cu treî mi
lioane de tone a planului de pro
ducție a cerealelor precum și suc
cesele însemnate obținute în pro
ducția bunurilor de larg consuni, 
au avut ca rezultat o simțitoare 
creștere a nivelului de trai mate
rial și cultural al oamenilor mun
cii

In aceste condiții, desfășurîndu- 
ți activitatea pe baza Hotărârii Bi
roului Politic al C.C. al P.M R cu 
privire la slimuiarea și dezvoltarea 
continuă a culturii fizice și a spor
tului, mișcarea de cultură fizică 
și sport, condusă și îndrumată de 
partid și guvern, a repurtat succese 
deosebit de importante, necunoscu
te pînă acum în istoria sportului 
nostru. In anii primului cincinal, 
mișcarea de cultură fizică și sport 
a cuprins mase largi de tineret, 
contribuind prin aceasta la întărirea 
sănătății oamenilor muncii, la pre
gătirea acestora pentru o muncă 
de înaltă productivitate. Cultura 
fizică și sportul a constituit de la 
an la an, un tot mai puternic 
mijloc de educare a tineretului în 
sniritul patriotismului socialist șî 
al internaționalismului proletar. 
Prin lărgirea legăturilor sportive 
cu tineretul din alte țări» mișcarea 
sportivă a contribuit la lupta pen
tru pace, la întărirea prestigiului 
internațional al țării noastre. .

Toate aceste succese obținute în 
anii primului cincinal sînt expre
sia importanței și grijii acordate 
de partid și guvern problemelor 
culturii fizice și sportului, minuna
telor condiții create de regimul 
nostru democrat-popular și aplică
rii pe scară tot mai largă a avan
satei experiențe a sportului sovie
tic în activitatea noastră de fie
care zi.

Realizările mișcării sportive în 
anii primului cincinal pot fi lesne 
apreciate făcînd o comparație între 
situația mișcării sportive dm anul 
1950 și dezvoltarea la care ea a 
ajuns Ia sfîrșitul cincinalului. O 
astfel de analiză nu va putea cu
prinde, desigur, decît unele aspec
te din cele mai importante sectoa
re ale mișcării sportive.

DE LA 400.000 LA 1.000 000 
MEMBRI

ț a 31 decembrie 1950, mișcarea 
"sportivă din țara noastră, ap IP 

cînd principiile organizatorice ale 
sportului sovietic, își crease noul 
cadru organizatoric, bazat pe prac
ticarea sportului la locul de produc
ție. In cele 3.500 colective sportive, 
create în urma desființării vechi*' 
lor cluburi, erau cuprinși 400.000 
membri, aparținînd unui număr de 
nouă asociații sportive. Complexul 
sportiv G.M.A., introdus din ini
țiativa tinerilor utemiști de la u- 
zinele Tractorul, din Orașul Sta
lin, se afla la începuturile sale șî 
cuprindea primii 200.000 aspiranți. 
Tot atunci, primii 4.700 de sportivi 
își trecuseră normele de clasificare.

Acesta era cadrul organizatoric 
al mișcării sportive din R.P.R. în 
ptagul cincinalului. După cinci ani 

de activitate, mișcarea noastră 
sportivă și-a creat o puternică 
bază de mase, cuprinzînd sute de 
mii de sportivi din întiepr.nderi 
și uzine, de pe ogoare, din școli. 
Organizate după specificul locului 
de producție, cele peste 6.500 de 
colective sportive, care desfășoară 
astăzi o intensă activitate, se îm
part în cinci grupe mari.

a) . Colectivele sportive de pa 
lîngă întreprinderi și instituții, în 
care numărul sportivilor a cres
cut față de cel de la 31 decembrie 
1950, cu peste 99 la sută. Cel mai 
mare număr de membri îl au aso
ciațiile Metalul. Progresul și FI 
roșie.

b) . Colectivele sportive din me
diul sătesc, încadrate în asociația 
Recolta, care funcționează pe lingă 
G.A.S., S.M.T., GA.C. și cămine 
culturale. In colectivele asociației 
Recolta s-a realizat o creștere a 
numărului de membri cu 292 la 
sută. Regiunea cu cel mai mare 
număr de sportivi la sale, este, în 
prezent. Craiova.

c) . Colectivele sportive din în- 
vățămîntul superior, încadrate în 
asociația Știința și cele din învă- 
țâmîntul mediu, activînd pe lîngă 
școlile medii și care cuprind 75 
la sută din tineretul studios

d) . Colectivele sportive ale aso
ciației Voința, cuprinzînd muncito
rii și funcționarii din unitățile co
operatiste meșteșugărești. In aceste 
colective s-a realizat o creștere a 
numărului de sportivi cu 135 la 
sută.

e) . Colectivele sportive ale aso
ciației Dinamo și C.C.A., depin- 
zînd de M.A.I. și M.F.A.

In total, colectivele sportive nu
mără șstăzi peste 1:000.000 de 
membri, din care 300.000 sînt fe
mei. Sportul a pătruns în cele maî 
îndepărtate colțuri ale țării. In 
Moldova, de exemplu, unde altă
dată activitatea sportivă era repre
zentată doar prin cîteva echipe de 
fotbal, peste 170.000 de sportivi 
practică sportul în mod organizat.

COMPLEXUL GMA, BAZA 
ACTIVITĂȚII SPORTIVE

La baza activității sportive des
fășurate în anii cincinalului 

a stat complexul sportiv G.M.A. 
Organizat după exemplul comple
xului sportiv G.T.O., el a îndru
mat activitatea sportivilor spre o 
pregătire, fizică multilaterală; sute 
de miî de tineri au învățat, în 
cadrul pregătirii pentru trecerea 
normelor complexului, să înoate, să 
alerge, să schieze, să tragă la țin
tă, etc. Realizarea angajamentelor, 
pe linia complexului G.M.A., luate 
de către colectivele sportive în anii 
1951-1955, în procent de 132 la su
tă, subliniază larga popularitate de 
care se bucură complexul G.M.A.

Asociațiile sportive Locomotiva 
și Constructorul s-au evidențiat în 
mod deosebit prin felul cum au 
mobilizat tineretul și prin organi
zarea în bune condițiuni a con
cursurilor pentru trecerea normelor 
G.M.A.

MILIOANE DE PARTICIPANȚI 
J*?| COMPETIȚIILE DE MASA

O caracteristică a activității spor
tive In anii cincinalului sînt 

marile competiții de mase, organi
zate de C.C.S., U.T.M. și C.C.F.S,

CIFRE 
GRĂITOARE
• Cartea sportivă a cunoscut 

în anii primului cincinal o dez
voltare nemaiîntîlnită. Au fost 
editate între anii 1951—1955 
420 de lucrări, tipărite în 
2.200.000 exemplare.

• Publicațiile și revistele 
sportive au înregistrat, de ase
menea, mari succese. In afară 
de ziarul de specialitate — 
„Sportul popular" — au apărut 
în anii primului cincinal 
1.700.000 de exemplare de re
viste și tipărituri sportive.
• Bogata activitate sportivă 

competițională necesită un nu
măr din ce în ce mai mare 
de arbitri. La sfîrșitul anului 
1955 numărul arbitrilor exis- 
tenți s-a ridicat la 12.000.
• Cele mai noi cuceriri ale 

științei își spun din ce în ce 
mai mult cuvîntul în pregăti
rea rațională a sportivilor frun
tași, 
țifici 
Iniția 
țelor 
rirea
noastre 
1951 
puțin de 250 de lucrări științi
fice cu caracter sportiv.
• Activul larg al mișcării de 

cultură fizică și sport depune 
zi de zi eforturi susținute în 
vederea creșterii necontenite a 
activității sportive. Insigna 
„Merite sportive" constituie o 
formă de evidențiere și de sti
mulare a celor mai buni ac
tiviști sportivi. Pînă acum, 1.250 
de activiști sportivi au fost 
distinși cu „Merite sportive".

Cercetătorii noștri știin- 
și-au dat și ei contri- 
la îmbogățirea cunoștin- 
de specialitate, la întă- 

bazei științifice a mișcării 
sportive. Intre anii

1955 au apărut nu mai

I

Competiția de masă rezervată 
colectivelor sportive din întreprin
deri și instituții, Spartachiada sin
dicală, a angrenat în întrecerile 
organizate la diferite ramuri de 
sport sute de mii de tineri. In 
anii cincinalului aproape 2.000.000 
de tineri au participat la concursu

rile din cadrul Spartachiadei sin

dicale. Numai în anul 1955 au par
ticipat 95.000 (Te tineri la atletism, 
25.000 la gimnastică, 46.0001a tir, 
27.000 la volei, evidențiindu-se le
giunile Cluj, Craiova, Ploești

Corespunzător Spartachiadei sin
dicale. s-a organizat — pentru 
sportivii de la sate — începînd din 
anul 1951, Cupa satelor, devenită 
ulterior Spartachiada satelor. A- 
ceastă largă competiție de mase, 
inițiată și organizată de către 
U.T.M., a reușit să cuprindă mase 
largi ale tineretului sătesc, să an
greneze sute de mii de tineri în 
practicarea unor discipline sportive. 
In anul >955, Spartachiada satelor 
s-a desfășurat în două etape: 
Spartachiada de iarnă la schi, să
niuțe, șah și trîntă. Ia care au par
ticipat aproape 300.000 de tineri și 
Spartachiada de toamnă a satelor 
unde au participat mai bine de 
300.000 de tineri care s-au întrecut 
la volei, atletism, gimnastică și 
trîntă. De la 271.000 de partici- 
panți în Cupa satelor, organizată 
în anul 1951, numărul tinerilor an
grenați în competițiile de masă re
zervate sportivilor de la sate, a 
crescut la peste 600 000 în anul
1955.

In fiecare an au fost organizate 
campionatele școlilor medii. Numă
rul participanților a fost în crește
re și la aceste competiții. La în
trecerile de atletism, gimnastică, 
volei și handbal au participat în
tre 150.000-200.000 elevi anual.

Cele mai largi întreceri de 
mase ale anului 1955 au fost 
Concursurile Sportive ale Ti
neretului, organizate în cinstea 
celui de al V-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Studen
ților de la Varșovia. Concursurile 
Sportive ale Tineretului au angfe- 
nat în diferitele întreceri 1.704.000 
participanți.

Crosurile închinate zilelor de 1 
Mai și 7 Noiembrie, angrenează 
anual peste 1.500.000 participanți. 
In ultimii ani, crosul „Să întîmpi- 
năm 7 Noiembrie" s-a desfășurat 
concomitent cu „Ștafeta Prieteni
ei", grandioasă manifestare a dra
gostei tineretului nostru sportiv 
față de marea țară a socialismului 
victorios.

ETAPE DE MASA IN CAMPIO
NATELE REPUBLICANE

In anii primului cincinal au 
avut loc îmbunătățiri și în sis

temul de organizare și desfășurare a 
campionatelor republicane anuale. 
Astfel, la mai toate sporturile a 
fost părăsită vechea formă care nu 
permitea decît participarea frunta
șilor sportivi și s-a trecut la o for
mă mai largă, care se bazează pe 
două etape: una cu caracter de ma
să (campionatul de calificare, pe 
raioane și regiuni) și a doua fază, 

finala, unde se întîlnesc cei mai 
buni sportivi. Dacă în anul 1950 
nu existau decît trei campionate 
divizionare, (două la fotbal și unul 
la handbal băieți), în 1955, s-au 
desfășurat 12 campionate pe e- 
chipe de categoria A și 3 de ca
tegorie B., baza de masă fiind 
realizată prin organizarea campio
natelor de calificare pe raioane șl 
pe regiuni. Cu toate lipsurile care 
mai persistă în desfășurarea lor, 
campionatele republicane au dus la 
descoperirea și angrenarea a nu
meroase elemente talentate și au 
contribuit la ridicarea nivelului 
tehnic al sportivilor participanți. O 
largă contribuție la înviorarea ac
tivității sportive, au adus numeroa
sele competiții devenite tradițio
nale, organizate cu ocazia eveni
mentelor importante din viața po
porului nostru (Cupa 16 Februa’ 
rie. Cupa 23 August, Cupa 30 De
cembrie, etc.).

NOI RECORDURI, NOI PERFOR
MANȚE DE VALOARE

Crearea bazei de mase a miș
cării sportive și aplicarea ex

perienței sovietice în antrenamen
tul sportivilor au avut ca rezul
tat o serioasă ridicare a nivelului 
măiestriei sportive. Introducerea 
sistemului de clasificare a sporti
vilor a contribuit la realizarea po
sibilității de verificare a nivelului 
lor tehnic și a constituit, totodată, 
un puternic stimulent pentru atin
gerea unor performanțe de valoa
re In anii cincinalului, cu toate 
că s-au efectuat două îmbunătă
țiri ale normelor de clasificare, ca 
rezultat al creșterii continue a 
nivelului tehnic general, numărul 
maeștrilor sportului a sporit de 
la 25 în decembrie 1950, la peste 
450, dintre care 8 maeștri emerițî. 
Peste 100.000 de sportivi au trecut 
normele de clasificare la dife- 
riie ramuri de sport, cel mai mare 
număr, înregisțrîndu-se la atletism, 
volei, șah și gimnastică.

Recordurile țării noastre au fost 
doborîte și întrecute la aproape 
toate ramurile de sport. Numai în 
anul 1955, au fost întrecute 489 re
corduri, față de 240 în 1951. Pri
mele 25 de rezultate au fost sim
țitor îmbunătățite în toate probele, 
în toate ramurile de sport.

S-A ÎNTĂRIT PRESTIGIUL 
SPORTIV AL PATRIE!

Sportivii patriei noastre ne-au 
reprezentat cu cinste în întîl- 

nîrile sportive internaționale, ridi- 
cînd prestigiul Republicii Popu
lare Romîne peste hotare. Victori
ile realizate asupra unor țări cu 
veche tradiție sportivă la atletism 
(Franța, Belgia, Olanda. Elveția), 
lupte (R.F. Germană, Finlanda), 
gimnastică fete (R.P. Ungară), 
rugbi (meciul București — Paris, 
tunneui din Anglia), etc. sînt grăi
toare.

In anul trecut, numeroși sportivi 
din R.P.R. s-au clasat pe primele 
treî locuri în campionatele mondi
ale și europene, cucerind 7 meda
lii de aur, 21 de argint și 28 de 
bronz. La Jocurile sportive ale 
Festivalului de la Varșovia, spor
tivii din R.P.R. au cucerit 140 de 
medalii, aur, argint și bronz

In unele ramuri de sport ca te 
nis de masă, volei (băieți și fete), 
handbal (băieți și fete), pentatlon 
modern, tir, polo pe apă, unele 
probe de atletism și natație etc., 
reprezentanții țării noastre figurea
ză pe locuri de cinste în 
clasamentele internaționale în
tocmite de specialiștii de pes
te hotare. Sportivi ca Angelica 
Rozeanu și Ella Zeller (tenis 
de masă), I. Sîrbu, Gh. Lichi- 
ardopal și Jaqueline Zvonev- 
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ski (tir), Alexandru Popescu și 
Felix Heltz (natație), Iolanda Ba
laș, Ilie Savel, Ion Opriș și Ion 
Soter (atletism), etc. au făcut cin
ste culorilor patriei noastre.

Intensificarea schimbului de de
legații sportive cu alte țări a con
tribuit, de asemenea, la populari
zarea sportului nostru peste hotâ- 
re ca și la întărirea prieteniei din
tre sportivii romîni și cei din alte 
părți ale lumii. Numai în anul 1955 
țara noastră a fost vizitată de 137 
de delegații, cuprinzînd peste 2.400 
de sportivi din 26 țări din Euro
pa, Asia și Africa de Nord, față 
de 779 de sportivi cîți ne-au vizi
tat țara în 1950. 136 de delegații 
numărînd aproape 2.000 de spor
tivi romîni, au susținut întîlniri 
sportive în 21 țări. Aprecierile de 
care se bucură sportivii noștri în 
străinătate, rezultă și din numă
rul de spectatori (peste 2.009.009) 
care au venit pe stadioane și în 
săli, dorind să asiste la evoluția 
reprezentativelor R.P.R.

In anii cincinalului a crescut 
simțitor și capacitatea de organi
zare a mișcării noastre sportive. 
Pentru prima oară țara noastră a 
găzduit un campionat mondial (te
nis de masă 1953) și trei campio
nate europene (volei, tir, canotaj 
feminin 1955). De asemenea, au 
fost organizate mari competiții in
ternaționale ca Jocurile Mondiale 
Universitare de Iarnă din 1951, 
jocurile sportive ale tineretului din 
cadful Festivalului de la București 
(1953), campionatele internaționale 
de atletism, șah, tir, călărie și al
tele. Aprecierile făcute de jucătorii 
străini au fost elogioase, subliniind 
excelenta organizare tehnică și or- 
ganizatorico-administrativă a fie
căreia din aceste competiții.

CREȘTE NUMĂRUL, SE ÎMBU
NĂTĂȚEȘTE CALIFICAREA CA

DRELOR TEHNICE

Jncă dîn primele zile ale cin
cinalului s-a acordat o atenție 

deosebită creării cadrelor tehnice 
necesare mișcării sportive, conside- 
rîndu-se ca element de bază în 
mișcarea sportivă de masă instruc
torul spor.iv obștesc Cunoscînd 
rezultatele experienței sovietice în 
acest domeniu, s-a acordat o aten
ție specială organizării cursurilor 
de pregătire a instructorilor, 
cursuri absolvite de peste 25.000 
de instructori obștești.

In acest interval de timp s-au 
înființat școlile sportive de tineret 
și de elevi. In momentul de față 
funcționează 18 școli sportive de 
tineret cu 85 secții și 23 școli 
sportive de elevi cu 78 secții, cu
prinzînd peste 2.500 cursanji.

In școlile și cursurile speciale 
au fost pregătiți, între anii 1951- 
1956, 2.100 de antrenori cu califi
care superioară, iar în cadrul șco
lilor de specialitate au fost instru
ite 1.350 cadre sportive profilate 
pentru învățamîntul mediu. Forma 
cea mai înaltă de pregătire a ca
drelor sportive este Institutul de 
Cultură Fizică. In anii cincinalului 
au absolvit I.-C.F. peste 500 de 
studenți, adică un număr aproape 
egal cu absolvenții vechiului In
stitut, de la înființarea sa (1926) 
pînă în 1945.

Prin aceste mijloace, numărul ca
drelor tehnice este cu 152 la sută 
superior celui din anul 1950

TOT MAI MULTE CONDIȚII 
PENTRU PRACTICAREA 

SPORTULUI

R Micind mișcarea sportivă 
la nivelul unei importante 

probleme de stat partidul și guver
nul au creat condițiile materiale 
necesare dezvoltării' cu succes a 
mișcării sportive. Acest fapt se re

flectă In toate domeniile de acti
vitate privind întărirea bazei ma
teriale.

a) . Producția de materiale și e- 
chipament sportiv. Pînă la apariția 
Hotărîrii din 26 iunie 1949, pro
ducția de inventar sportiv a fost 
aproape inexistentă. Ca rezultat al 
aplicării, de către ministerele pro
ducătoare, a directivelor trasate 
prin Hotărîre, s-au pus bazele Și 
s-a dezvoltat continuu producția 
de inventar sportiv. Dacă conside
răm volumul global al producției 
de inventar sportiv în anul I960, 
ca 100, în cursul cincinalului con
statăm următoarele creșteri: 125 în 
1951, 132 în 1952, 143 în 1953, 
170 în 1954, și 180 în 1955. Luînd 
aceeași unitate (100) ca bază a 
producției principalelor articole 
sportive în anul 1950, iată oare 
este creșterea după primul cincinal: 
tricouri 250, bocanci de schî 290. 
ghete fotbal 175, anvelope fotbal 
274, anvelope volei 168. sulițe 
atletism 250, discuri 320, schiuri 
192, greutăți atletism 410, aparate 
de gimnastică 1000.

Astăzi, peste 50 de întreprinderi 
specializate produc 340 de sorti
mente de materiale și echipament 
sportiv dintre care unele au fost 
fabricate pentru prima oară în 
țara noastră. Pentru difuzarea lor 
a fost creată o rețea specială — 
întreprinderea de difuzare a mate
rialelor sportive I.D.M.S. — care 
dispune de 40 de unități în toată 
țara.

b) . Baze sportive. Lichidarea 
moștenirii dezastruoase lăsată de 
regimul burghezo-moșieresc și în 
acest domeniu, a constituit una din 
principalele preocupări ale mișcă
rii de cultură fizică și sport. In 
anii cincinalului s-au executat lu
crări de construcții sportive de 
mare amploare, cum sînt: comple
xul sportiv Dinamo București, com
plexul sportiv de iarnă Poiana 
Stalin, Hala de sport și bazinul 
acoperit Floreasca, poligonul de 
tir Tunari, stadionul „23 August" 
din București, stadionul de la Con
stanța etc. De asemsnea. s-au 
construit și numeroase alte baze 
sportive ca : sala de gimnastică 
Ianos Herbak din Cluj, sala Re
colta București, bazinul acoperit 
de natație Locomotiva Cluj, tere
nurile din P. Neamț, Satu Mare, 
Tg. Jiu, Dorohoi, Orăștie, Baia 
Mare, etc. Mii de terenuri de volei, 
baschet, tenis, fotbal și altele, au 
fost amenajate pe plan local. As
tăzi numărul bazelor sportive se 
ridică la peste 8000

MIȘCAREA SPORTIVA, 
PREOCUPARE IMPORTANTA

Succesele obținute de mișcarea 
sportivă în anii primului cin

cinal se datoresc în mare parte și 
activității susținute depuse de către

largul activ obștesc al mișcării spor
tive. Numărul activiștilor obștești 
se ridică la peste 60.000. Realiză
rile obținute de ei se datoresc a- 
xării întregii activități sportive pe 
sarcinile trasate de Hotărîrea Bi- 
ioului Politic al CC al P.M.R. 
din 26 iunie 1949, precum și în
drumării și sprijinului primit din 
partea organelor de stat și a or
ganizațiilor de masă.

Comitetul pentru Cultură Fizică 
și Sport de pe lingă Consiliul de 
Miniștri, organ creat în regimul 
nostru democrat-popular ca rezul
tat al ridicării mișcării sportive la 
nivelul unei importante probleme 
de stat, a depus o muncă susți
nută în asigurarea conducerii și 
îndrumării activității sportive din 
întreaga țară, în munca de reor
ganizare a mișcării sportive. în 
aplicarea exemplelor și metodelor 
folosite de sportivii sovietici, în 
organizarea marilor competiții 
sportive internaționale.

Un sprijin deosebit de prețios 
a fost acordat mișcării sportive de 
către Consiliul Central al Sindica
telor, care controlează și îndrumă 
activitatea colectivelor sportive, 
prin comitetele centrale ale sindi
catelor, asociațiile sportive și co
mitetele de întreprindere. Sprijinul 
acordat de C.C.S. mișcării sportive 
de la sate reprezintă încă o ex
presie a trainicei alianțe dintre 
clasa muncitoare și țărănimea mun
citoare.

Organizația revoluționară a ti
neretului, U.T.M., a fost în fruntea 
Inițiativelor pentru lărgirea bazei 
de mase a mișcării sportive, mobi
lized tineretul de la orașe și sate 
în practicarea educației fizice și a 
sportului. Cei mal buni utemiști 
au fost aleși în conducerile colec
tivelor sportive, au fost promovați 
cu încredere în comisiile centrale 
și locale ’de organizare a marilor 
competiții de mase.

Sprijinul primit din partea mi
nisterelor și a altor instituții a 
contribuit la targa dezvoltare a 
sportului și la obținerea de re
zultate bune în colectivele sporti
ve de la sate militare și școlare.

LIPSURI CARE TREBUIE 
LICHIDATE

■ n aniî primului cincinal miș- 
* carea noastră sportivă a obți

nut succese remarcabile? Au exis
tat însă lipsuri care, fără a scădea 
din valoarea succeselor realizate, 
au cauzat totuși o rămînere în ur
mă în anumite compartimente.

Astfel, s-a dezvoltat insuficient 
baza de masă a unor sporturi ca: 
rugbi, pentatlon modern, sporturi 
nautice, haltere, lupte etc. In ge
neral, în cadrul activității sporti
ve de masă nu există suficientă 
continuitate. Activitatea sportivă în 
rindurile elevilor nu este încă sa
tisfăcătoare, în special sub aspect 
calitativ.

Lipsuri serioase persistă încă în 
activitatea colectivelor sportive; 
ele nu luptă pentru dezvoltarea 
armonioasă a principalelor ramuri 
de sport ci își axează munca pe 
una sau două secții pe ramură de 
sport. Deficiențe în munca colecti
velor există și în domeniul atra
gerii femeii în sport, precum și în 
conducerea colectivă a muncii.

Este încă nesatisfăcător nivelul 
tehnic al sportivilor într-o serie 
de discipline ca: baschet, ciclism, 
tenis, schi și unele probe de atle
tism și natație. Există încă antre
nori care nu folosesc cele mai a- 
vansate metode de instruîre-antre- 
nament, ci duc o muncă nesiste
matică, empirică.

Nivelul profesional al unora din
tre cadrele care muncesc în miș
carea sportivă este încă nesatisfă
cător.

Calitatea materialelor sportive, 
satisfăcătoare în ceea ce privește 
sportul de masă, nu se ridică. în 
unele cazuri, la nivelul cerut de 
folosirea lor în sportul de perfor
manță. Unele construcții sportive 
sînt prost întreținute de colectivele 
de care aparțin, iar fondurile rea
lizate din exploatarea lor sînt fo
losite pe alocuri în alte scopuri.

Rezultatele obținute în domeniul 
cercetărilor științifice sînt încă in
suficiente față de condițiile create.

Activiștii sportivi trebuie să-și 
îndrepte toată atenția spre lichi
darea acestor lipsuri, care consti
tuie o frînă în dezvoltarea de vi
itor a mișcării sportive.

ÎNAINTE SPRE NOI VICTORII!

II ocumentele celui de al II-lea
Congres al Partidului Munci

toresc Romin, analizînd realizări
le economiei naționale ta anii pri
mului cincinal, deschid totodată 
strălucite perspective de dezvoltare 
tuturor sectoarelor de activitate 
în cursul celui de al doilea plan 
cincinal. Directivele Congresului 
se vor realiza prin contribuția ac
tivă a poporului muncitor condus 
de partid.

In această măreață luptă, miș-* 
carii de cultură fizică și sport îl 
revin sarcini deosebit de impor
tante.

'Lărgirea continuă a bazei de 
masă, prin angrenarea a sute de 
mii de oameni ai muncii în practi
carea organizată și continuă a e-’ 
ducației fizice și sportului, trebuie 
să constituie un factor important 
de întărire a sănătății oamenilor 
muncii, de pregătire a lor pentru 
munca de înaltă productivitate-

In lupta pentru lărgirea și întă-> 
rirea sectorului socialist la sate, 
colectivele sportive ale asociației 
Recolta trebuie să contribuie la e- 
ducarea tineretului sătesc in spi
rit colectivist socialist și la întă-» 
rirea continuă a legăturilor dintre 
tinerii de la sate și de la orașe.

In anii celui de al II-lea cinci
nal pregătirea sportivilor noștri 
fruntași trebuie mereu îmbunătă
țită, astfel îneît ei să-și poată ri
dica simțitor nivelul performanțe-' 
lor. Tot mai mulți sportivi ai 
Republicii Populare Romîne trebuie 
să dețină locuri fruntașe în clasa
mentele mondiale și europene. In 
această direcție cercetările științi
fice în domeniul culturii fizice șl 
sportului trebuie să aducă o con
tribuție mult mai activă.

De asemenea, în fața mișcării
■ sportive stă sarcina măririi număJ 
rului de cadre tehnice și îmbună
tățirea pregătirii lor.

Din directivele celui de al II-lea 
Congres cu privire l,a col de -»1 
doilea plan cincinal, reiese spriji
nul și mai mare pe care-1 va primi 
mișcarea de cultură fizică și sport 
din partea statului Se vor des
chide șantiere de construcții spor
tive în 100 de localități iar pentru 
sportivii de frunte se vor construi 
15 noi mari baze sportive. Aceste 
obiective trebuie depășite prin a-< 
menajarea a mii de noi baze spor
tive cu mijloace locale.

In fața organizațiilor sportive, 
a departamentelor interesate, a 
tehnicienilor și activiștilor mișcării 
sportive stă sarcina mobilizării tu
turor forțelor pentru asigurarea 
realizării obiectivelor mișcării de 
cultură fizică și sport în cel de al 
doilea plan cincinal de dezvoltare 
a economiei naționale.

Luptînd pentru lichidarea lipsu
rilor existente, aplicînd consecvent 
avansata experiență a sportului 
sovietic, sub conducerea înțeleapj 
tă a partidului nostru iubit, InaJ 
inte spre noi succese în cel de al 
doilea cincinal.

A. SILBERSTtIN 
director în Comitetul pentru CuI-< 
tură Fizică și Sport de pe lîngâ 

Consiliul de Miniștri



Cîteva aspecte ale activității de hochei Probleme actuale în sportul luptelor
Campionatul republican de ho

chei (categoria A) s-a terminat, 
și _ totuși — nu I Pentru că, dacă 
în urma turneului de la Orașul 
Stalin se cunoaște echipa campi
oană precum și ocupantele locuri
lor 2—4, în schimb întrecerile pen
tru stabilirea următoarelor locuri 
ale clasamentului, programate la 
Gheorghieni, nici n-au putut în
cepe, din cauza condițiilor atmos
ferice nefavorabile. Astfel, și în 
acest an, hocheiul nostru pe gheață 
se confirmă ca un sport „vitre
git". ca un sport a cărui activitate 
—- și așa foarte redusă — se desfă
șoară .a intîmplare, la discreția... 
termometrului. La noi, anii cu ierni 
mai ușoare înseamnă, pur și sim
plu, ani de inactivitate hocheistica, 
ani în care o disciplină sportivă 
importantă, mult apreciată de spor
tivi și de masele de spectatori, 
este aproape redusă la inexistență. 
Căci nu se poate vorbi despre o 
„activitate" la hochei pe gheață, 
în condițiile acestui an — de exem

plu — cînd cu multe sacrificii ma
teriale și în condiții tehnice ne
favorabile, de-abia s-au putut duce 
la bun sfîrșit cele cîteva meciuri 
necesare pentru desemnarea unui 
campion republican. Hocheiul 
gheață este singurul sport la 
fn care un campionat nu se 
nici cînd începe, nici unde, 
cît durează și nici unde se

pe 
noi 
știe 
nici 
ter

mină. Pentru că un val de căldură 
de cîteva zile, poate întrerupe o 
competiție, poate determina amî- 
narea ei sau mutarea în altă loca
litate, unde există gheața.

Săptămîna trecută, nu mult a 
lipsit ca întrecerile categoriei A 
să fie mutate la Miercurea Ciuc 
sau la Gheorghieni...

Această stare de 
de la inexistența 
gheață artificială, 
qua non" pentru 
cheiului nostru pe 
progresul valoric al echipelor noa
stre. In toate sporturile, azi, fie
care an înseamnă un nou pas îna
inte, noi succese. Ce a reprezentat 
in această privință „anul" hocheis- 
tic 1955—1956 (am pus anul între 
ghilimele, deoarece el se reduce 
la două săptămîni I) pentru această 
disciplină sportivă ? Dacă putem 
vorbi, totuși, de unele progrese, 
acestea nu pot fi legate decît de o

lucruri pornește 
patinoarului cu 
condiție „sine 
dezvoltarea ho- 
gheață, pentru

CUPA DE IARNA” LA HANDBAL REDUS
Cupei de iar-
București un

■ Ultima etapă a 
nă a înregistrat la 
record de... spectatori. Și dacă sala 
Floreasca s-ar putea „transforma" 
peste noapte, dublîndu-și capaci
tatea — sîntem siguri că jocurile 
de mîine, prin interesul pe care-1 

' stîmesc — ar reuși să atragă un) 
număr și mai mare de spectatori.

Mîine se va disputa ultima etapă 
a seriei din București, rezervată 
echipelor masculine; o scurtă pri
vire asupra programului și clasa
mentului ne scutește de comen
tarii.

lată deci clasamentul:

C.C.A 
știința
Metalul „ 
Flacăra PI. 
Dinamo 6

IXMXunotiva G.
Recolta M.A.S. 
Dinamo Obor

N.

I.C.F.
„23 August4*

6 6 6 6 170: 86 12
6 4 2 6 120: 86 10
6 4 1 1 166:107 9
6 3 3 2 102: 97 6
6 3 0 3 163:110 6
6 3 0 4
6 0 15
.6 0 0 6

66:1*6 4
37:136 1
31:160 0

Recoil a
18:

...și programubora 16: 
MAS—Dinamo Obor; ora 
Flacăra Pl.—Dinamo 6; ora 19,10: 
C.C.A.-Știința I.C.F.; ora 20,20: 
Locomotiva G.N.-Metalul „23 Au
gust".

■ Și în această duminică sala 
Floreasca va găzdui exclusiv me
ciuri de ha-nd>bal redus. Aceasta, 
pentru că dimineață se vor dispu
ta întîlnJrile masculine și feminine 
de categoria B. Incepînd de la 
«na 9, jocurile se vor desfășura 
după următorul program:

Ora 9: Metalul „23 August“-Lo- 
comotiva (fem.); ora 9.50: Voința 
M. C. — FI. roșie 7 Noiembrie 
(mase.); ora 11: FI. roșie F. C.- 
Voinfa P. I. (fem.); ora 11.50: 
Știința Construcții — Voința P. I. 
(mase.); ora 13: Progresul l.T.B.— 
Progresul F. B. (mase.) ora 14,30: 
Progresul F. B. — Flacăra (fem.).

■ întrecerile echipelor feminine 
au intrat și ele' în faza finală: 
mîine se dispută ultima etapă din 
cadru] celor două serii, ale căror 
cîștigătoare se vor întrece într-o 
întîlnire decisivă pentru desemna
rea echipei învingătoare în Cupa 
de iarnă. In cadrul primei serii, 
fruntașa clasamentului, Progresul 
Orașul Stalin va întîlni un adver- 

singură echipă, acea a Casei Cen
trale a Armatei, care s-a străduit 
să folosească la maximum condi
țiile de pregătire existente. Militarii 
au patinat mai devreme decît alte 
echipe, la lacul Bîlea, unde au a- 
vut gheață mai timpurie. Apoi, ei 
s-au antrenat la Gheorghieni și 
Miercurea Ciuc, folosind cît mai 
mult posibilitățile existente. Dar 
„secretul" principal al pregătirii

Duel pentru puc in meciul C.C.A. 
— Avîntul Miercurea Ciuc. Szabo 
conduce pucul, ur,mărit de Zografi.

echipei C.C.A. constă In concepția 
adoptată de această echipă asupra 
pregătirii pe tot timpul anului. 
Jucătorii militari au făcut antre
namente continue, gheața găsin- 

du-i puși la punct în ce privește 
pregătirea fizică. Spre deosebire 
de C.CJL, celelalte formații au 
Considerat suficientă o pregătire de 
cîteva săptămîni înainte de sezon, 
pregătire a cărei începere a coincis, 
în dele mai multe cazuri, cu pri
mele zile în care au avut gheață 
la dispoziție.

O problemă de ordin general pe 
care au ridicat-o întrecerile de 
hochei pe gheață de acum cîteva 
zile este aceea a cadrelor tinere. 
Este o constatare certă : n-avem e- 
lemente tinere care să înlocuiască 
pe titularii de azf, mulți dintre ei 
ajunși la o vîrstă la care — în 
alte sporturi — ar avea un îndelun
gat stagiu de... antrenori. Ase
menea jucători figurează la Me- 

sar redutabil: FI. roșie-SteaguI 
roșu, iar echipa clasată pe locul 
al doilea, Progresul Tg. Mureș, 
nu are o sarcină prea dificilă ju- 
cînd acasă cu formația Avîntul 
din Codlea. In cazul cînd, la Ora
șul Stalin, echipa din localitate va 
pierde în fața bucureștencelor, o 
victorie a jucătoarelor din Tg. 
Mureș — fapt mai mult decît pro
babil — ar face ca primul loc în 
clasament să fie decis de gol-ave- 
raj! In prezent, clasamentul arată 
astfel:

Pr. Orașul Stalin 
Pr. Tg. M*ureș 
FI. roție St. roșu 
Avîntul Codlea

5 4 16 46:16 8
5 3 11 21:13 7
5 2*3 32:35 4
5 5 5 3 1»:« •

lucrurile și inN-u la fel stau 
cealaltă serie a Cupei de iama, 
unde Știința I.C.F. conduce cu 
autoritate în clasament, în așa 
fel Incit, indiferent de rezultatul 

pe care îl va realiza la Timișoa
ra, în fața formației locale FI. ro
șie U.T.T., echipa studentelor se va 
califica pentru jocul final. Celă
lalt joc al seriei (Știința Min. ln- 
vățămîntului — Știința Timișoa
ra) se dispută la București, mîi
ne, In sala Floreasca, înoepînd de 
la ora 17,10.

Clasamentul în 
este următorul:

această serie

Știința I.C.F.
n. roșie U.T.T 
Șt Min. învăț. 
Știința Timișoara 5 11 *4 0

am anunțat,■ Așa după cum 
Casa Centrală a Armatei organi
zează o competiție rezervată echi
pelor masculine de juniori, oare 
va începe astăzi în sala C.C.A. 
din str. Uranus după următorul 
program: ora 15: Flacăra Ploești— 
Progresul I.T.B.; ora 16:C.C.A. — 
Sc. medie nr. 10 băieți.

■ In ultima ședința a biroului 
Comisiei Centrale de handbal s-ai 
discutat desfășurarea întrecerilor 
finale ale Cupei de iarnă, care vor 
avea toc la Bucuroșii între 26 și' 
tS ianuarie. Lui nd în discuție fe
lul în care s-au desfășurat jocu
rile în cadrul seriei de la Tg. Mu
reș, : biroul a hotărît să anuleze, 
câștigătoarei seriei dreptul de par
ticipare la finală din cauza ma-' 
redui număr de neprezerrtărl înre
gistrate la această competiție. In 

talul Steagul roșu, la Avîntul Mier
curea Ciuc, la C.C.A. Intr-o cons
fătuire a antrenorilor echipelor de 
categoria A, participante la turneul 
final, ținută la Orașul Stalin, an
trenorul echipei campioane, Mihai 
Flamaropol, arăta că principalele 
motive pentru care în ultimii ani 
s-a produs o stagnare în ridica
rea de elemente tinere, sînt: goa
na după rezistate și inexistența 
gheții în măsura necesară. Intr-a
devăr, antrenorii nu introduc în 
formație elemente tinere, din cauza 
conducerii colectivelor respective 
care le cer rezultate cu orice preț. 
Or, tn această situație, nici un 
antrenor nu „riscă" introducînd 
jucători neexperimentați în întîlni-» 
rile de campionat. Al doilea motiv, 
cel al lipsei de gheață, este și el 
valabil în mare măsură. Noi soco
tim însă că un al treilea motiv 
pentru care nu avem cadre noi 
este și insuficienta preocupare a 
antrenorilor pentru această pro
blemă. Este adevărat că n-avem o 
perioadă prea lungă de gheață, dar 
nu-i mai puțin adevărat că, chiar 
în această perioadă, s-ar putea în
treprinde de către colectivele spor
tive cu secții de hochei pe ghea
ță, acțiuni care să ducă la ridica
rea și promovarea unor elemente 
noi. Doar Avîntul Miercurea Ciuc 
a făcut ceva în această privință, 
organizînd două echipe de pitici.

Sub aspect tactic, campionatul 
din acest an ne-a relevat un oare
care progres făcut de echipa C.C.A., 
și mai puțin de Avîntul, în aplicarea 
așa zisului joc „în plic". „Plicului" 
vechi, în care fundașii ședeau la 
treitne, iar atacanții aripă numai 

în colțurile terenului a evoluat în 
sensul atacului în cinci. Diferența 
pornește din faptul că fundașii 
merg azi pe locurile aripilor, iar — 
atunci cînd faza o cere — aripile 
„închid plicul", stînd ele la linia 
albastră. In acest fel, din plicul 
static și rigid practicat în anii tre- 
cuți, am asistat, în acest campio
nat, la atacul în cinci, mai rapid, 
făcut în permanentă mișcare. Fi
rește, pentru a executa acest fel de 
atac, este nevoie de o pregătire fi
zică superioară, de un patinaj bun. 
Deocamdată, numai C.C.A. prac
tică — la nivel de sistem de atac 
permanent — acest stadiu evoluat 
al plicului.

RADU URZICEANU

Bu- 
IH).

locul echipei din Tg. Mureș a tost 
invitată la finală cea de a doua 
clasată în seria de la Orașul 
Stalin.

Este o sancțiune binevenită, care 
probează hotârirea biroului Comi
siei Centrale de a curma de la ră
dăcină manifestările de neserio
zitate în desfășurarea competiții
lor de handbal și ea trebuie să 
dea de gîndit, comisiilor regionale 
de handbal și colectivelor cu sec
ții fruntașe în acest sport.

In continuare s-au stabilit cele 
două serii ale echipelor masculine. 
Seria l-a : Timișoara, Orașul Stalin
(I) , București (II); seria 11-a: 
curești (1), Orașul Stalin 
Galați.

Tot în această ședință sa 
la sorți ordinea meciurilor 
turneul final, întocmindu-se urmă
torul program: joi 26 ianuarie 
Orașul Stalin (I) — Timișoara ; 
București (1) — Orașul Stalîri
(II) ; vineri 27 ian.: Orașul Sta
lin (I) — București (II); Orașul 
Stalin (II) — Galați ; sîmbătâ 28 
ian.: Timișoara-Bucu/ești 
curești (I) — Galați.

Duminică 29 ianuarie 
disputa jocurile finale 
băieți, cît și la fete.

tras 
dm

(II); Bu-

Fază din meciul L. Bujor — K. Ratihala, disputat cu ocazia tn- 
filnirii internaționale RP.R- — Finlanda

întreceri tn-

re- 
un 
re- 
să 
se- 
S“

ser- 
ani. 
vor 
ale

Incepînd de ieri și pînă dumi
nică — se desfășoară la Amster
dam o importantă ședință a Bi
roului Federației Internaționale de 
lupte și a -Comisiei Tehnice In
ternaționale. Această reuniune este 
consacrată unor probleme actuale 
și, în special, studiului modifică
rilor pe care activitatea practică 
le impune regulamentului de 
lupte.

S-a subliniat la ședința care 
a avut Ioc în iulie trecut (și s-a 
verificat în practică) că actualele 
reguli ale luptei smt insuficiente 
și incomplete în multe privințe. 
Din această cauză, pentru aceeași 
problemă, există diferite interpre
tări. Această lipsă a actualelor 
reguli se vădește mai ales cu 
ocazia diferitelor 
temaționale: punerea de acord
asupra unor probleme de arbitraj 
— de pildă — necesită discuții 
lungi și, de multe ori, fără 
zultat. Este, deci, nevoie de 
regulament mai complet, cu 
guli mai bine conturate, care 
dea răspunsuri precise la o 
rie de probleme în „suferință". 
Un proiect a și fost prezentat în 
reuniunea care a avut loc la 
Monte Canto de către D. Smolin, 
vicepreședinte al F.I.L.H. Discu
țiile oare se vor purta la Am
sterdam ca și la viitoarea reu
niune de la Istambul dinaintea 

Jocurilor Olimpice va trebui — 
așa cum a subliniat R. Couton, 
președintele acestei federații — să 
dea aportului luptelor un regu
lament îmbunătățit, care să 
vească pentru foarte mulți 
Se crede că la Melbourne 
intra în vigoare noile reguli 
întrecerilor de lupte.

Problema duratei meciurilor de 
lupte a stat deseori în centrul 
preocupărilor Federației Interna
ționale și a specialiștilor. La ul
tima ședință a Biroului Fede
rației Internaționale problema s-a 
pus din nou cu mai multă tărie, 
sublîniindu-se de către unii că 
sînt suficiente 12 minute pentru 
ca un luptător să-și arate forța 
și valoarea. Un argument destul 
de important în sprijinul reducerii 
timpului de luptă de la 15 la 12 
minute este acela că întîlnirile 
ar fi mult mai dinamice, mai viu 
disputate. Luptătorul ar putea 
să-și intensifice efortul, ar putea 
da un randament mai mare în 
acest timp redus. Reducerea pe
rioadei totale de întrecere ar fi, 
deci, un stimulent, care ar con
tribui de fapt la progresul general 
al acestui sport. In ce privește 
fulul cum ar trebui împărțite 
în perioade aceste 12 minute, sînt 
diferite opinii. Astfel, unii au fost 
de părere să fie suprimate cele 
două reprize de cîte 3 minute în 
care cei doi luptători trec pe 
rînd la parter. Cei care au emis 
această părere spun că, de fa>pt, 
reprizele de parter constituie pen
tru majoritatea 
„invitație" 
mulți așteaptă 
parter cînd urmează să atace: în 
aceste trei minute dau „tot ce 
pot" și acumulează un avantaj 
oarecare. In restul timpului nu 
mai întreprind nici o acțiune, 
iar întrecerile se desfășoară în
tr-o atmosferă de monotonie, de
loc propice pentru propaganda a- 
cestui sport în mase. Alții propun 
doar reducerea corespunzătoare a 
perioadelor de luptă, iar o parțe 
sînt pentru menținerea actualei 
durate.

Trecem ia o altă problemă. Este 
vorba de slăbirea neraționată a 
multor luptători. R. Coulon a tras 
semnalul de alarmă arătând pri
mejdia acestei acțiuni generali
zate. Chiar dacă Federația Inter
națională nu a găsit încă for

luptătorilor o 
la pasivitate. Foarte 

„repriza lor" de

mula de a limita sau interzice a- 
ceastă practică nesănătoasă, și ia 
propriu și Ia figurat, totuși pro
blema trebuie să stea permanent 
în atenția celor interesați. Desi
gur, un luptător care a slăbit 
multe kilograme are mai mari șan
se de succes într-o categorie 
de greutate inferioară greutății 
sale normale. El are o forță su
perioară — corespunzătoare greu
tății sale normale — și posibilități 
de recuperare a uneî mairi părți 
din greutatea pierdută în timpul 
care se scurge de la efectuarea 
cîntăririi pînă la timpul de con
curs (2—4 ore sau mai mult). 
In mod firesc, deci acesta își va 
putea impune superioritatea »n 
fața unui adversar cu o greutate 
și forță inferioare lui. In timpul 
concursurilor de mai multe zile, 
luptătorilor care slăbesc în acest 
fel le vine însă din ce în ce mai 
greu 6ă „facă" greutatea și une
ori trebuie să abandoneze între
cerea. Slăbirea nerațională are 
uneori efecte fatale asupra celor 
care o practică de regulă. De 
obicei sportivii respectivi resimt 
turburări în funcționarea inimii, 
ficatului etc.

Slăbirea este însă permisă în 
anumite cazuri și numai cu avizul 
medicului, care impune un anumit 
ritm și o anumită proporție care 
să nu dăuneze sănătății. In a- 
ceastă privință antrenorul, în co
laborare cu medicul, poate utiliza 
metode corespunzătoare (o anu
mită alimentație etc), pentru oa 
luptătorii respectivi să elimine 
acel balast oare influențează nega
tiv asupra comportării lor (o anu
mită cantitate de grăsime, apă 
etc.).

Din fericire, la noi în țară se 
mai întîlnesc doar rareori astfel 
de cazuri. Sportivii sînt utilizați 
în categoriile corespunzătoare 
greutății tor. Ceva mai mult, se 
întîmplă un fenomen invers, adică 
utilizarea unor luptători în cate
gorii superioare greutății lor. Dar 
și acest lucru dăunează mai ales 
cînd „saltul" acesta se face une
ori peste 2 categorii (de exemplu 
V. Popovici din oategoriia 73 kgr. 
a luptat în categoria 87 kgr.). 
Sportivii sînt supuși la eforturi 
mai mari decît posibilitățile lor, 
iar cînd este vorba de a aprecia 
„forma sportivă" la un moment 
dat, acest lucru este greu de 
făcut.

fn sfîrșit, o ultimă problemă 
care a suscitat discuții ample și 
care are o legătură cu pro
blema de mai sus este aceea a 
unei noi împărțiri a sportivilor 
luptători pe categorii de greu
tate. S-a propus reducerea la 50 
kgr. a limitei categoriei muscă 
și fixarea unei limite superioare 
pentru categoria grea (115 kgr.). 
Bineînțeles, ar urma să se modi
fice și greutatea categoriilor inter
mediare. Dacă scăderea limitei ca
tegoriei muscă pate că nu ar co
respunde și că aceasta ar da 
„apă la moara" celor care sînt 
pentru slăbirea în orice condiții, 
în schimb fixarea unei limite su
perioare pentru categoria grea 
este — după părerea noastră — 
necesară. Intr-adevăr, ce șanse 
are un luptător de categorie grea 
care are 87 kgr (limita inferioară) 
față de unul de 120—140 kgr.? 
Nici una sau aproape nici una, 
chiar dacă are o pregătire teh
nică superioară. In acest caz, 
greutatea ar decide, lată deci ne
cesitatea limitării de care am 
amintit. Mai există o propunere 
destul de interesantă și anume 
mărirea limitei inferioare a cate
goriei grea la 90 kgr. și împăr
țirea în două a categoriei grea : 
cat. grea ușoară și grea.

S-a discutat în legătură cu as
pectul unora dintre „grei", că 
anumiți concurenți sînt de-a drep
tul ridicoli și că nu fac decît să 
stîrnească rîsul spectatorilor prin 
însăși prezența lor: sînt oameni 
incărcâți de grăsime, pîntecoși etc., 
care nu au nici una din carac
teristicile luptătorului musculos, 
bine proporțional. Se pare că pe 
plan internațional se va interveni 
pe; lîngă federațiile naționale, 
pentru ca acestea să nu mai pre
zinte astfel de concurenți.

In rînduriile de mai sus am 
amintit cîteva din problemele ac
tuale ale sportului luptelor. Nu 
avem pretenția fă le-am epuizat, 
dar în mod cert ele vor formia 
obiect de discuții pentru ■ specia
liștii din țara noastră, discuții de 
care vom fi bucuroși să luăm cu
noștință, pentru a le face locul 
cuvenit în paginile ziarului nostru.

I. ȘEINESCU



Primele raritate
ale Cepei Progresul la schi

POIANA STALIN 20 (prin te
lefon de la corespondentul nos
tru). — Astăzi au început între
cerile Cupei Progresul, prima e- 
tapă din campionatul R.P.R. pe 
echipe la schi. Ieri, timpul era 
complet neprielnic dar astăzi or
ganizatorii au avut bucuria să 
vadă că întrecerile se pot desfă
șura în condiții satisfăcătoare.

Primele probe au fost cele de 
slalom special pentru juniori șl 
junioare. La juniori, victoria a re
venit tînărului Nicolae Iovici din 
asociația FI. roșie care a dovedit 
astfel încăodată buna sa pregă
tire. De altfel, performanța sa 
de 88 sec. și 2 zecimi, realizată 
în două manșe față de cele 91 
sec. și 5 zecimi cît a obținut prin
cipalul său adversar Petre Clinei, 
arată clar diferența de valoare 
care există între acești doi schiori. 
Pe locurile III și IV s-au clasat 
la egalitate Hanisch Horst din 
asociația FI. roșie și Comei Sima, 
din asociația Știința. Ei au tota
lizat în două manșe 95 sec. și o 
zecime.

La junioare victoria a revenit 
studentei de la Institutul de Cul
tură Fizică, Gertrud Lexen. Bine 
pregătită, ea a reușit în două 
manșe 78 sec., întrecînd pe Ga
briela Ghioarcă (Voința) care a 
totalizat 91,4 sec. și pe Hanelore 
Schuleri (FI. roșie), care a obți
nut 98,8 sec.

Programul întrecerilor este ur
mătorul : sîmbătă — slalom spe
cial seniori și senioare, 15 km. 
seniori, 5 km. junioare; dumini
că — sărituri speciale seniori și 
juniori 3 km. junioare și 5 km. 
juniori.

A. DINCA

DUMINICA 18 MARTIE

DUMINICA 1 APRILIE

Concursuri de schi 
la Baia Mare 

și Vatra Domei
Pe pîrtiile <le fond și coborîre 

de pe Dealul Neagru au avut loc 
de curînd întreceri de schi orga
nizate de colectivul Voința din 
Baia Mare. La aceste întreceri au 
luat parte 30 de concurenți, re- 
mareîndu-se în special fondistul 
Iosif Fodor și coborîtorul Edmund 
Feldmann. Rezultatele înregistrate 
sînt următoarele: coborîre seni
ori — Edmund Feldmann; slalom 
special seniori — Edmund Feld
mann; 10 km. fond seniori Iosif 
Fodor; coborîre juniori Ștefan 
Gongola; 5 km. fond juniori Ti- 
beriu Varga.

La Vatra Dornei a fost organi
zat de curînd un concurs de schi 
la care au luat parte schiori și 
schioare din întreaga regiune. La 
această întrecere cele mai bune 
rezultate le-au obținut fondiștii 
Gh. Rezuș, Ștefan Pal, Vasile Mo- 
raru iar dintre concurenții de la 
probele alpine Mihai Grigoraș.

La 27, 28, 29 și 30 ianuarie se 
va desfășura la Vatra Domei 
concursul interregional de schi la 
care vor lua parte schiori din re
giunile Cluj, Baia Mare, Oradea, 
Suceava și din Regiunea Autono
mă Maghiară.
■ ... ------ -U.,...-,..,. ■ ...... .

INFORMAȚII 

onosport
Luni 23 ianuarie a.c. la ora 18, 

va avea Ioc la agenția cenți ailă 
Pronosport din Calea Victoriei 9, 

tragerea din urnă a buletinelor cu 
„0“ rezultate de la concursul Pro
nosport N.r. 1 etapa din 8 ianuarie
1956.

*

Pentru comcunsiul Pronosport de 
mîine duminică 22 ianuarie a. c„
I. S. Pronosport ofeiră în continuare 
ea premii speciale săptăimtaale : 2 
motociclete „I. J.“, 3 aparate de 
radio „Super-clectromagnetica" și 
3 biciclete „Diamant".

Una din motociclete va fi atri
buită participantului ou cele mai 
multe buletine cu „0“ rezultate e- 
xacte, iar celelalte premii vor Ii 
atribuite pr» tragere din urni,

Programul turului Loturile echipelor de categorie ÂJ
campionatului categoriei A la fotbal

ETAPA I
Progresul București-Știința Cluj
Locomotiva București — Minerul Petroșani 
Dinamo Bacău — Dinamo București 
Dinamo Orașul Stalin — C.C.A. București 
Flacăra Ploești — Locomotiva Timișoara 
Știința Timișoara — Progresul Oradea

Flamura roșie Arad stă

ETAPA A ll-a — DUMINICA 25 MARTIE
Flamura roșie Arad — Dinamo Bacău 
Dinamo București — Dinamo Orașul Stalin 
;GC.A. București —Flacăra Ploești 
Locomotiva Timișoara — Locomotiva București 
Știința Cluj — Știința Timișoara
Progresul Oradea — Progresul București 
Minerul Petroșani stă

ETAPA A lil a
Știința Timișoara — Locomotiva Timișoara
Locomotiva București — Progresul Oradea 
Progresul București — Flamura roșie Arad 
Știința Cluj — Dinamo București 
Minerul Petroșani — C.C.A. București 
Dinamo Orașul Stalin — Dinamo Bacău 

Flacăra Ploești stă
ETAPA A IV-a — DUMINICA 8 APRILIE

C.C.A. București — Locomotiva București 
Dinamo Bacău — Minerul Petroșani 
Progresul București — Dinamo București 
Știința Timișoara — Dinamo Orașul Stalin 
Progresul Oradea — Flacăra Ploești 
Flamura roșie Arad — Locomotiva Timișoara

Știința Cluj stă

ETAPA A V-a — DUMINICA 15 APRILIE
Dinamo Orașul Stalin — Flamura roșie Arad 
Progresul București — Locomotiva București 
Locomotiva Timișoara — Știința Cluj 
Minerul Petroșani — Știința Timișoara 
Flacăra Ploești — Dinamo Bacău 
Dinamo București-C.C A. București

Progresul Oradea stă

ETAPA A Vl-a — DUMINICA 22 APRILIE
Dinamo București — Minerul Petroșani 
Dinamo Orașul Stalin — Locomotiva Timișoara 
C.C.A. București — Știința Cluj
Flacăra Ploești — Locomotiva București 
Știința Timișoara — Progresul București 
Flamura roșie Arad — Progresul Oradea 

Dinamo Bacău stă
ETAPA A Vil a — DUMINICA 29 APRILIE
Locomotiva București — Știința Timișoara 
Progresul Oradea — Dinamo București 
Știința Cluj — Flamura roșie Arad 

Progresul București — Flacăra Ploești 
Minerul Petroșani — Dinamo Orașul Stalin 
Dinamo Bacău — C.C.A. București 

Locomotiva Timișoara stă

* ETAPA A Vill a — DUMINICA 6 MAI
Dinamo Bacău — Progresul Oradea 
Flamura roșie Arad — Flacăra Ploești
C.C.A. București — Progresul București 
Știința Cluj — Dinamo Orașul Stafin 
Locomotiva București — Dinamo București 
Locomotiva Timișoara — Minerul Petroșani

Știința Timișoara stă

ETAPA A IX-a — MIERCURI 9 MAI

(<

Minerul Petroșani — Progresul Oradea 
Știința Timișoara — Dinamo Bacău
Dinamo București — Locomotiva Timișoara 
Dinamo Orașul Stalin — Progresul București 
C.C.A. București — Flamura roșie Arad 
Flacăra Ploești — Știința Cluj

Locomotiva București stă
ETAPA A X-a — DUMINICA 27 MAI
Locomotiva București — Dinamo Orașul Stalin 
Progresul Oradea — C.C.A. București 
Flacăra Ploești — Știința Timișoara 
Locomotiva Timișoara — Progresul București 
Minerul Petroșani — Flamura roșie Arad 
Știința Cluj — Dinaqio Bacău 
Dinamo București stă

ETAPA A Xl-a — DUMINICA 3 IUNIE
Dinamo Orașul Stalin — Flacăra Ploești 
Dinamo Bacău — Locomotiva Timișoara 
Știința Timișoara-Dinamo București 
Progresul Oradea — Știința Cluj
Flamura roșie Arad — Locomotiva București 
Progresul București — Minerul Petroșani 
C.'C.A. București stă

ETAPA A Xll-a — DUMINICA 10 IUNIE
C.C.A. București — Știința Timișoara
Flacăra Ploești — Minerul Petroșani 
Locomotiva Timișoara — Progresul Oradea 
Dinamo București — Flamura roșie Arad 
Dinamo Bacău — Progresul București 
Știința Cluj — Locomotiva București
Dinamo Orașul Stalin stă

ETAPA A Xllla — MIERCURI 13 IUNIE

La Arad și Predeal, la Orașul 
Stalin și la Oradea, la Timișoara 
și fa Cluj — pretutindeni în țară, 
In momentul de față echipele fac 
pregătiri în vederea începerii sezo
nului celui mai popular sport, fot
balul. De categorie A. B. C. sau 
regiune, seniori sau juniori — e- 
chipele și-au început antrenamen
tele sau și Ie vor începe în foarte 
scurt timp cu scopul de a se 
prezenta cît mai bine pregătite în 
competițiile care sînt așteptate cu 
viu interes.

In planificarea muncii lor de 
pregătire, echipele sînt mult aju
tate de faptul că toate competi
țiile vor avea asigurată regulari
tatea în desfășurare. Comitetul 
pentru Cultură Fizida și Sport șl 
Comisia Centrală de Fotbal nu 
vor aproba nici o abatere de la ca
lendarul intern, nu vor consimți 
la amînarea nici unui meci. In 
felul acesta, avînd în față un pro
gram cu date definitiv stabilite și 
care vor fi respectate cu strictețe, 
echipele își pot întocmi planurile 
de activitate în așa fel îneît pro
cesul de instruire-antrenament să 
se desfășoare continuu, fără în
treruperi, asigurînd forma sporti
vă a jucătorilor la începerea cam
pionatului.

Faptul că marea majoritate a 
echipelor și-au definitivat loturile 
de jucători/* asigură de asemenea 
posibilitatea unei bune desfășurări 
a antrenamentelor, instruirea uni
formă a jucătorilor.

Intr-adevăr, echipele de cate
gorie A — de pildă — contează 
pe următoarele loturi de fotbaliști 
pentru viitorul campionat.

C.C.A. BUCUREȘTI (antre
nori: St. Dobay și Ilie Savu): 
Voinescu, Toma (portari), V. Za- 
voda, Al. Apolzan, V. Dumitrescu, 
Al. Rădulescu (fundași), Tr. Ivă- 
nescu, St Onisie, T. Bone (mij
locași), V. Moldovan, Fr. Zavoda, 
Gh. Constantin, N. Tătaru, I. A- 
lexandrescu, Gh. Cacoveanu (Pro
gresul București), Marin Marcel 
(Flacăra Ploești), Biikossy (Pro
gresul CPCS) și Gh. Nertea.
DINAMO BUCUREȘTI (antrenor: 

A. Niculescu): Fi. Birtașu, N. Pa- 
naghia (portari), Gh. Toma, L. 
Băcuț, I. Szoko (fundași), V. Că- 
linoiu, Gh. Băcuț (mijlocași), I. 
Magheț. D. Niculae, Al. Ent, V. 
Neagu, I. Suru, Gh. Nițulescu, V. 
Anghel (Progresul CPCS), Hașotă 
(Metalul St. Roșu Orașul Stalin), 
Radu Tudor (Dinamo Orașul Sta
lin), O. Boian și C. Bartha.

DINAMO BACAU (antrenor: FI. 
Ambru): L. Varga, I. Munteanu 
(Dinamo Orașul Stalin) — por

tari —t Lupeș (FI. roșie Arad), 
Giosanu (FI. roșie Bacău), Gh. Bă- 
lăceanu, V. Filip (Dinamo Orașul 
Stalin), E. Weber (fundași), 
M. Cicerone (Dinamo Orașul Sta
lin), Vasile Alex. (Dinamo 6 Bucu
rești), C. Cîrnaru (mijlocași), M. 
Gram (FI. roșie Bacău), V. Dără- 
ban (Locomotiva Timișoara), T. 
Hulea (Avîntul Reghin), N. Oai- 
dă, I. Crețea, D. Lemnrău (înain
tași).

DINAMO ORAȘUL STALIN 
(antrenori: V. Mărdărescu și VI. 
Grosaru): Ilie Bucur (Metalul O- 
radea), P. Stamate (portari), Tr. 
Moarcăș, I. Lazăr, L. Seres, V. 
Cincu (fundași), St. Hidișan, V. 
Fiorescu, N. Vătafu (mijlocași), I. 
Szakacs, Gh. Rădulescu, L. Sza- 
kacs (Progresul Oradea), I. Cse- 
gezi, N. Mihai, L. Ristin și I. 
Forsea (înaintași).

FLAMURA ROȘIE ARAD: I. 
Horvat (Progresul București), Gh. 
Faur (portari), G. Sziics, R. Du- 
șan, Z. Farmati, A. Fazelias (fun
dași), I. Capas, G. Serfozo, I. Bo- 
rota, L. Mihuț (Metalul Hunedoa
ra) (mijlocași), I. Petschowski, N. 
Smărăndescu (CCA), Mareon (A- 
vîntul Reghin), Boitoș S. (Dinamo 
Orașul Stalin), T. Jurcă, V. Bi- 
rău, P. Dudaș, A. Mercea (înain
tași).

FLACARA PLOEȘTI (antrenori: 
Ilie Oană și Florea Fătu): N. 
Roman, A. Marosi (portari), Gh. 
Pahonțu, N. Marinescu, N. Topșa, 
I. Neacșu (fundași), R. Cosmoc, 
D. Munteanu (CCA), D. Pereț 
(mijlocași), A. Munteanu (CCA), 
Leucă (CCA), I. Zaharia, Gh. Bo- 
tescu, V. Ghiță, Al. Drăgan, A.

5 Minerul Petroșani — Știința Cluj
9 Locomotiva București — Dinamo Bacău
K Dinamo București — Flacăra Ploești
9 Progresul Oradea — Dinamo Orașul Stalin
2 Locomotiva Timișoara — C.C.A. București
6 Flamura roșie Arad — Știința Timișoara
9 Tr'crrerul București stă

Conferința Comisiei
La sfîrșitul acestei luni, mai 

precis la 28 și 29 ianuarie, se va 
ține la București, în sala Dinamo, 
conferința anuală a Comisiei Cen
trale de fotbal. Din ordinea de zi 
a conferinței reținem: raportul de 
activitate pe anul 1955, referatul 
intitulat „Creșterea cadrelor tine
re", referatul asupra concepției u- 
nitare de joc și anunțarea obiecti
velor fotbalului pe anul 1956.

La 3—5 februarie va avea loc

1 touvi eseu, P. bauulescu (îna
intași).

LOCOMOTIVA BUCUREȘTI 
(antrenori: Fr. Ronai și B Ma
rian): Gh. Dungu, L. Coman 
(portari), A. Neamțu (Progresul 
CPCS), D. Vărzan, V. Stancu 
(Progresul CPCS), N. Dodeanu 
(CCÂ), G. Fodor (Dinamo Bucu
rești), D. Macri (fundași), L. Bo- 
do (Progresul CPCS), A. Ferenczi, 
I. Langa (mijlocași), V. Copil, 
Gh. Ene, N. Georgescu, Virgil 
Florea (toți Progresul CPCS), Se- 
redai (Metalul Uz. tr. Orașul 
Stalin), V. Semenescu (Știința 
București), lacob Olaru (înain
tași).

LOCOMOTIVA TIMIȘOARA 
(antrenor: I. Lengheriu): O. Fran- 
ciscovici, I. Sziklai (portari), 1. 
Corbuș, Ad. Androvici, St. Rodea- 
nu (fundași), M. Ivanenko (Dina
mo Bacău), C. Bodo (Progresul 
Sibiu), V. Gall, L. Ferenczi (mij
locași), P. Bădeanțu, C. lovan 
(Dinamo Timișoara), Gr. Glămea- 
nu (Locomotiva T. Severin), D. 
Călin (Locomotiva București), P. 
Scorțan (Dinamo Orașul Stalin), 
I. Lenghel (Voința Timișoara), L. 
Szekely, D. Tigăniuc' și E. Ava- 
silichioaie (înaintași).

MINERUL PETROȘANI (an
trenori: A Șepci și D. Cricovan): 
A. Crîsnic, I. Radu (portari), Gh. 
Romoțan, P. Vasiu, I. Deleanu, 
(fundași), C. Coidum, V. Tlrno- 
veanu (Metalul 108), Farkaț II 
(mijlocași), T. Paraschiva, L. Mun
teanu (Știința Cluj), A Costea 
(Metalul Hunedoara), I. Cotruț 
(FI. roșie Burdujeni), V. Gabor, 
I. Moldovan, I. Sima (înaintași),

PROGRESUL BUCUREȘTI (an
trenori: Gh. Niculae și I. Lupaș): 
Gh. Cosma, P. Mindru (Știința 
București) (portari), F. Bratu, V. 
Soare, M. Gref (Progresul CPCS), 
I. Pețenchi, L. Dobrescu (Știința 
Cluj) (fundași). O. Maior (Pro
gresii CPCS), FI. Știrbei, Al. Clo
cea (mijlocași), I. Țîrcovnicu (Pro
gresul CPCS), T. Ozon, M. Cruțiu 
(Știința București), P. Moldoveanu 
(C.C.A.), M. Smărăndescu, V. Bluj- 
dea, I. Coloși, Gh. Dragomir (îna
intași).

PROGRESUL ORADEA (an
trenori: L. Zilahi și C. Schertz): 
Ad. Gebner, I. Fejes (portari), 1. 
Vărzan, Al. Caricaș (CCA), A. 
Coman, Gh. Barcu (fundași), I. 
Bartha, A. Tiriac, St. Cuc, L. 
Krempanski (mijlocași), L. Toth, 
Z. Meszaros (CCA), Gh. Vaczi, A. 
Frorea, A. Vlad, L. Koszegi și I. 
Kiss (înaintași).

ȘTIINȚA CLUJ: A. Todor și I. 
Cătină (portari), I. Szekely, I. 1- 
sac, V. Nedelcu, M. Nedelcu (FI 
roșie Bacău) (fundași), A. Moldo
van. P. Cojocaru (Avîntul Re
ghin), Tr. Georgescu, S. Zeană 
(Locomotiva București) (mijlo
cași), I. Suciu, S. Avram, M. 
Dragoman, I. Lutz, P. Ciobanu, M. 
Rociu, M. Roman (înaintași).

ȘTIINȚA TIMIȘOARA (an
trenori: E. Mladin și S. Bindea): 
P. Curcan (Dinamo București) 
(portar), I. Zbîrcea, O. Brînzei, L. 
Fiorescu, M. Apter (Locomotiva 
Timișoara) (fundași), P. Cojerea- 
nu, R. Nicolin, L. Don (Știința 
Cluj), C. Tănase (Progresul Bucu
rești) (mijlocași), I. Gîrleanu, R. 
Lazăr, A. Ciurugă, I. Ciosescu, I. 
Boroș, R. Bungescu (Locomotiva 
Timișoara), Filip (Locomotiva Tg. 
Mureș), R. Mazăre și C. Dimile- 
scu (înaintași).

Din analiza acestor loturi rezul
tă pe de o parte că s-a produs 
o echilibrare de forțe între echipele 
de categorie A, ceea ce va asigura 
în primul rînd jocuri de la egal 
la egal; . iar pe de altă parte 
rezultă o împrospătare a efective
lor echipelor de categorie A cu e- 
lemente tinere de valoare. Urmea
ză ca aceste echipe să valorifice 
atît echilibrarea lor ca forțe, cît și 
mai ales, prezența jucătorilor ti
neri valoroși, asigurînd printr-o 
pregătire judicioasă o contribuție 
serioasă la îmbunătățirea calității 
fotbalului nostru. In ce privește 
elementele tinere, acestea trebuie 
folosite cu curaj și încredere în 
jocuri, echipele străduindu-se să 
dea fotbalului nostru fotbaliști cu 
înaltă pregătire și valoare teh
nică.

Centrale de fotbal
consfătuirea antrenorilor iar la, 
10—11 februarie consfătuirea pe 
țară a arbitrilor, tot la București 
Cu aceste consfătuiri se va în
cheia seria măsurilor necesare 
pentru îmbunătățirea activității fot
balului și se va trece la aplicarea 
lor practică și la urmărirea mo
dului cum sînt realizate.



Cupa „li Februarie” b vaW

A doua etapă a competiției de 
volei dotată cu cupa „16 Februa
rie" se va desfășura azi și mâine 
în sala Locomotiva Giulești din 
Capitală. Această etapă se anunță 
a fi deosebit de disputată, deoare
ce se întîlnesc formații apropiate 
ca valoare. Este cazul meciurilor 
feminine Știința-Dinamo, Loco
motiva MCF-Progresul și partida 
dintre echipele masculine Dinamo 
și Progresul.

Iată de altfel programul com
plet: AZI. de la ora 16: Locomo
tiva CTFT-CCA (mase). Loco
motiva Gara de Nord-Constructo- 
rul (fem.), Locomotiva MCF-Pro- 
gresul (fem.), MÎINE DE LA 
ORA 17: Știința ICF-Dinamo 
(fem.), Progresul-Dinamo (mase.). 
Locomotiva ICF-Vointa (mase.).

V. DumHru-corespondent

Faza regională 
de patinaj artistic

Duni: ieă dimineața, începind de 
la ora 8, se va desfășura, pe pati
noarul „Știința Invățămînt" din 
cal. Plevne', faza regională de 
patinaj artistic.

Con ferință
Joi dimineață a avut loc la se

diul Comitetului pentru Cultură 
Fizică și Sport de pe lingă Consi
liul de Miniștri conferința intitu
lată: „Directivele celui de al II-tea 
Congres al partidului cu privire la 
cel de al doilea plan cincinal".

Conferința, (mută de conf. univ. 
Savin Antonescu, a fost ascultată 
cu interes de numeroși sportivi Și 
activiști în domcn'ul mișcării de 
cultură fizică.----------- --------------

Lucrările Conferinței
Comisiei Centrale 

de atletism
Ieri după-amiază au început lu

crările celei de a Vl-a Conferințe 
pe țară a Comisiei Centrale de 
atletism. Lucrările au fost con
duse de tovarășul Mihai Florescu, 
președintele Comisiei Centrale de 
atletism. Ordinea de zi a Confe
rinței a cuprins: Raportul Comi
siei Centrale de atletism pe anul 
1955, raportor tov. A. Silber- 
stein; Raportul colegiului central 
de antrenori, raportor tov. prof. 
Eugen Bran și Raportul asocia
ției Știința, raportor tov. Otto 
Schimel.

Astăzi dimineață, de la ora 9, 
vor avea loc discuții pe marginea 
celor trei rapoarte, iar după-amia
ză, de la ora 16,00, va avea loc 
festivitatea decernârfi titlului de 
maestru emerit al sportului, ve
chiului nostru atlet Cristea Dinu 
și în continuare o gală de filme 
cu subiect de atletism.

„Este o încântare să vezi cum 
joacă echipa nomînă, pentru că ea 
practică un polo modern, totdea
una în mișcare și cu o bună orien
tare tactică". Astfeil caracteriza, în 
august 1955, la Varșovia, antreno
rul maghiar Imre Sarossi, jocul 
reprezentativei noastre. Pentru a 
ilustra valoarea declarației iui 
Șarossi. este necesar să rea
mintim cititorilor noștri că forma
ția R.P.U., antrenată de el 
ocupă primul loc în ierar
hia celor mai bune din lume 
Dar și la Bruxelles, Mosco
va, Varșovia, Rostock, peste tot 
pe unde a trecut reprezentativa 
R.P.R. a lăsat o frumoasă impre
sie. Ziariști și spectatori, antre
nori și sportivi, au fost unanimi 
în a recunoaște valoarea ridicată 
a jucătorilor romîni.

înainte de a analiza comporta
rea selecționatei noiastre în anul 
1955. considerăm util să arătăm 
poziția pe care o ocupa jocul de 
polo din țara noastră în ierarhia 
valorilor mondiale. Un clasament 
original, alcătuit la sfîrșitul anu
lui 1954 de ziarul belgian „Les 
Sports", situa echipa R.P.R. pe 
locul 10, iar Belgia pe locul 11. 
Cu această modestă carte de vi
zită s-au deplasat jucătorii ro- 
mînî la Bruxelles, la începutul 
(lunii mai, pentru a înfrunta echipa 
Belgiei, care-i talona îndeaproape... 
în clasamentul alcătuit de „Les 
Sports". Prima confruntare a va
lorilor celor două echipe în 1955

„Cupa orașe'»"
A trecut aproape o săptămînă 

de la încheierea ediției din acest 
an a „Cupei Orașelor", rezervată 
echipelor de tineri scrimeri și e- 
coul popularei întreceri încă nu 
s-a stins. Discuțiile continuă și 
în rîndurile trăgătorilor și tehni
cienilor, precum și printre specta
torii care, de această dată, au ur
mărit asalturile în număr mai 
mare. Subiectul principal al aces
tor discuții se referă la valoarea 
competiției și la măsura în care 
a fost atins scopul organizării ei. 
Unii susțin că întrecerea^ tinerilor 
scrimeri a fost binevenită și s-a 
încheiat cu mult succes, dovadă 
numărul mare de conaurenți, tine
rețea lor și mai cu seamă nivelul 
tehnic mulțumitor a] acestora. 
Alții, dimpotrivă, sînt nemul
țumiți de rezultatele competi
ției, considerînd-o de o valoare 
redusă. M . ..

După părerea noastră, primii 
sînt mai aproape de adevăr și con
siderăm că părerile lor ar reflecta 
mai bine realitatea, dacă nu s-ar 
lăsa „încălziți" de exibițiile nu
meroșilor copii care au intrat pe 
planșe. Analiza „Cupei Orașelor", 
efectuată sub toate aspectele și cu 
toată exigența, scoate în evidență 
următoarele constatări pozitive și 
negative:

1. Numărul mare de^concurenți 
(aproape 80) a dovedit entuzias
mul cu care tinerii scrimeri în
țeleg să se angreneze^ în con
cursuri atunci cînd sînt mobili
zați. Aplicîndu-se principiul spe
cializării „omul și arma", numă
rul echipelor participante nu a 
scăzut, iar numărul trăgătorilor 
a crescut față de ediția trecută.

2. Media foarte mică a vîrslei 
participanților (16—17 ani) a fă
cut din „Cupa Orașelor" o între
cere a noii generații de scrimeri, 
foarte numeroasă și cu frumoase 
perspective. Numărul și comporta
rea concurenților au subliniat pre
ocuparea pentru ridicarea și creș
terea tinerelor cadre, vădită în 
majoritatea centrelor noastre de 
scrimă. Poate fi evidențiată în 
acest sens munca rodnică depusă 
la Timișoara, Craiova, Oradea, 
Satu Mare și, în general, în toate 
orașele participante în acest 
concurs, mai puțin orașul Bucu
rești.

3. In ciuda vîrstei fragede a 
majorității concurenților asaltu
rile disputate au fost, de multe 
ori, deosebit de valoroase, demon- 
strînd că tinerii scrimeri și-au în
vățat bine lecția de sală. Cu toate 
că in multe cazuri lungimea armei 
depășea înălțimea concurenților, a- 
cești tineri au dovedit o bu,nă 
instruire tehnică de sală și o te
meinică pregătire morală și de 
voință. Drîmbă, Falb (Timișoara), 
Haukler, Vadnay, Lutzki, Fran- 
tzia (S. Mare), Tapalagă II, Pre- 
zenscki, Sinko ca să nu mai vor
bim de Olga Orban (Cluj), Badea 
(Craiova), Bauman (Sibiu), Er- 
doss (Cărei), Szentpaiy, Săteanu

NATAȚlA LA SFÎRȘITUL ANULUI 1955 (VI)
Succese internaționale la polo pe apă

s-a terminat în favoarea echipei 
noastre. După o primă victorie 
(6—4) romînii întrec selection ata 
Brabantului (în fapt, tot selecțio
nata Belgiei) cu 4—3 (I—-1). 
Echipa de bază: Deutsch—Hospo
dar, Zahan —- Nagy — Csordas, 
Novac, Simon. In meciurile ur
mătoare susținute cu Selecționata 
Flamandă (6—6) și cu clubul La 
Nage St Gilles (7—1) sînt in
troduși în formație tinerii jucă
tori Borti și Marchițiu, care dau 
satisfacție. In acest turneu dimen
siunile reduse ale bazinului (25 
m.) și apa mică au fost un se
rios inconvenient pentru echipa 
R.P.R., adeptă a unui joc mobil. 
Următorii parteneri ai reprezenta
tivei noastre sînt jucătorii bulgari. 
■Cele două partide desfășurate ta 
București revin cu ușurință echi
pei noastre. In aceste partide este 
introdus un nou tînăr în prima 
formație a țării, clujeanul Szabo. 
Intre 10—17 iulie echipa noastră 
participă la turneul de polo de 
la Moscova, unde obține primul 
rezultat într-adevăr de mare ră
sunet : R.P.R. — Italia 5—4 
(3—2). Victoria asupra Italiei, 
clasată pe locul 5 la campionatele 
europene de la Torino, este co
mentată pe larg în coloanele zia
relor de specialitate. Moralul echi
pei crește considerabil, ca urmare 
a măririi încrederii în forțele pro
prii. Acest fapt se va adeveri la 
București între 25—27 iulie, când 
reprezentativa orașului Belgrad —

la scrimă, concorsul mii generații
(Oradea) și mulți , alții, au arătat 
că și-au însușit elementele tehnice 
(gardă corectă, fandare. pas fan- 
dare, ripostă, remiză, contraripos- 
tă, etc.), care pot fi cerule de la 
un scrimer la această vîrstă.

4. Dar procesul de instruire a 
acestor tineri — unii chiar copii — 
pare să fie efectuat greșit în u- 
nele cazuri. Urmărind cu atenție 
o mare parte din asalturi am a- 
vut impresia că asistăm la evolu
ția unor scrimeri dresați, care 
execută bine diverse acțiuni tehni
ce, dar sînt lipsiți de personalita
te, de gîndire tactică în acțiunile 
ce le întreprind și că nu știu să 
rezolve problemele ridicate în pli
nă luptă de intențiile și modul 
de luptă al adversarului. Din a- 
ceastă cauză asalturile lor au fost 
sărace, din punct de vedere 
tacti'c, lipsite de varietate și 
adeseori confuze (Dumitru, Do- 
robăț-Ploești, Ferenczi-Cluj, Io- 
nescu, Cotlear, Benschi-Bucu- 
rești, Tomușcă, Fidler-Craiova, Vă- 
cărescu, Prișcu, Schuster, Konertk- 
Sibiu, Bako, Popa-Oradea, Csokor, 
Ciura, Kovacs-Carei și chiar cîți- 
va dintre cei evidențiați mai sus) 
Este drept că nu se poate pretin
de unui scrinjer, la o vîrstă prea 
fragedă și după o perioadă scurtă 
de instruire, să folosească toată 
diversitatea acestei lupte conven
ționale, dar nici nu se poate per
mite ca un trăgător prezentat în- 
tr-un concurs oficial, să lucreze 
ca un robot, întrebuințînd tot 
timpul una și aceeași paradă sau 
ripostă. Nu mai vorbim de faptul 
că întreg concursul a fost lipsit de 
acțiuni desfășurate cu intenția a 
doua și în mișcare și că cei mai 
mulți dintre concurenții tineri au 
dovedit greșeli elementare în ru
perea distanței, în alegerea mo
mentului oportun de atac, etc.

Care sînt cauzele acestei sără
cii a bagajului tehnico-tactic? li
nii susțin că aceasta provine din 
faptul că în concurs au fost pre
zentați trăgători care nu și-au 
făcut stagiul de instruire, (nu au 
muncit 1—2 ani în sală pentru în
sușirea temeinică a tehnicii și tac
ticii). Profităm de această discu
ție pentru a preciza că, după pă
rerea majorității tehnicienilor, sta
giul de sală nu poate fi uniform 
pentru toți începătorii și nici nu 
poate fi întins pînă la o perioadă 
de un an sau doi. Stagiul de 
sală trebuie continuat pînă ce ele
vul și-a însușit temeinic o bună 
parte din cunoștințele tehnice și 
pînă ce el a obținut capacitatea 
de a se orienta tactic în lupta de 
pe planșă. Intr-un proces de in
struire satisfăcător, acest obiectiv 
poate fi realizat, chiar cu elevi de 
valoare medie, într-un răstimp de 
circa 6 luni de muncă individuală 
și în grupă.

Este drept că la acest concurs 
s-au prezentat cîțiva tineri care, 
indiferent de vechimea lor în scri
mă, nu au avut o ținută frumoasă, 
o.gardă corectă și care au luptat, 
mai mult la întîmplare (Pascu-

o veritabilă reprezentativă B — 
cedează cu 2—4 în fața jocului 
derutant de rapid prestat de ro
mîni. Meciul revanșă revine oas
peților cu scorul 4—3. O săptă
mână mai tîrziu, cu prilejul în
tâlnirilor sportive prietenești din 
cadrul Festivalului de la Varșo
via, un nou rezultat de valoare 
este adăugat la palmaresul repre
zentativei noastre. Este vorba de 
meciul egal reușit în compania 
echipei U.R.S.S. (3—3) care, cu 
puțin timp înainte, reușise să 
obțină două victorii asupra Iugo
slaviei. Pînă la sfîrșitul anu
lui reprezentativa R.P.R. mal sus
ține patru întîlniri : două la Bucu
rești împotriva R. Cehoslovace, 
câștigate de noi cu 4—3 și 7—3 
și două la Rostock cu reprezenta
tiva R.D.G. care iau sfîrșit cu 
scorurile de 7—5 și 3—3. Aceste 
succese obținute în anul 1955 fac 
cinste mișcării noastre de cultură 
fizică și sport, dar ele apar și 
mai valoroase dacă ne gîndim că 
tot în acest timp s-a ridicat la 
o certă valoare și reprezentativa 
R.P.R. de juniorii Cele patru în- 
tîiniri pe-care le-au susținut aceș
tia (R.P.R. — C.S.R. 10—2 și 
8—2; R.P.R. — R.D.G. 7—3 și 
7—5) au însemnat tot atîtea vic
torii care apar cu atât mai pre
țioase ou cît au fost rezultatul 

Ploești, Micu-Craiova. Kiss-Carei, 
Csipler-S. Mare, etc.). In cazul 
acestora este vorba de greșeala 
antrenorilor care le-a permis in
trarea în concurs, unde nu și-au 
putut îmbunătăți elementele tehni
ce, ci dimpotrivă, și-au adîncit 
lipsurile.

La majoritatea concurenților nu 
s-a manifestat lipsa pregătirii de 
sală, ci a concursurilor, a luptei 
cu diverși adversari, alții decît cei 
cu care se pregătesc permanent 
în sală. In sprijinul acestei afir
mații stă faptul că pe parcursul 
competiției majoritatea partici
panților au acumulat multe cuno
ștințe noi, luptînd din ce în ce 
mai bine spre sfîrșitul întreceri
lor.

5. S-a făcut remarcată prezența 
echipelor din Craiova, fapt care 
constituie un succes de mobilizare 
a tineretului spre acest sport, dar 
în același timp a fost comentată 
negativ absența de la concurs a 
trăgătorilor din Tg. Mureș și 
Orașul Stalin. Considerăm ca^ ne
motivate ambele absențe și că ele 
sînt urmarea slăbiciunilor organi
zatorice ale comisiilor de scrimă 
din aceste orașe. Centrul din Tg. 
Mureș, deși lipsit de aportul unor 
trăgători de bază care erau reți
nuți în examene, ar fi putut fi 
totuși prezent, întrucît mai avea 
mulți trăgători începători care pu
teau face față cu succes acestor în
treceri.

Dacă „Cupa Orașelor" n-a cu
prins un număr și mai mare de 
tineri scrimeri și dacă nu a putut 
constitui un mijloc de selecție pen
tru trăgătorii noștri juniori care 
vor participa la campionatele 
mondiale din acest an, acest 
lucru se datorește în primul rînd 
greșitei programări a competiției. 
Cei mai buni scrimeri juniori 
(Csipler, Tatar, Ghilezan, Pop 
Sabin, Laszlo, Hovany, etc.) au 
fost lipsiți de posibilitatea de a-și 
dovedi gradul de pregătire și de a 
contribui la ridicarea nivelului teh
nic al întrecerilor, deoarece „Cupa 
Orașelor" a fost programată 
chiar în timpul examenelor stu
dențești. Pe viitor, Comisia Cen
trală trebuie să țină seamă de sar
cinile profesionale ale tinerilor 
noștri, programînd competițiile în 
funcție de activitatea pe linie de 
învățămînt. De asemenea, credem 
că în edițiile viitoare ale „Cupei 
Orașelor" regulamentul concursu
lui trebuie să separe pe trăgători 
în funcție de vîrstă lor. Este ne- 
just ca un trăgător de 13—14 ani, 
încă lipsit de forță, să lupte 'cu 
un scrimer de 20—21 ani ale că
rui acțiuni puternice pun în infe
rioritate pe micuțul scrimer.

In încheiere, considerăm că a- 
ceastă populară întrecere trebuie 
permanentizată și chiar mai mult, 
completată cu alte concursuri pen
tru tineret.

RENATO ILIESCU

unei înalte concepții de joc, în 
fața căreia adversarii echipei noas
tre de juniori n-au găsit nici un 
remediu.

După cum se observă, eforturile 
antrenorilor și componenților for
mației au fost încununate rapid de 
un succes remarcabil. Aceasta nu 
înseamnă însă că echipa noastră 
a ajuns la perfecțiune. Mai per
sistă un dezechilibru între concep
ția de joc a echipei și tehnica 
jucătorilor, pe de o parte, între 
concepția de joc și rapiditatea 
gândirii. pe de altă parte. Ne 
amintim șl acum de cîte ori o 
superioritate numerică creată în 
fața porții adverse n-a dus, așa 
cum era normal, la înscrierea unui 
punct... din cauza paselor defec
tuoase. Aceste deficiențe trebuie să 
formeze anul acesta pentru antre
nori obiectul principal al ședin
țelor de antrenament. Jucătorii 
noștri de polo să exerseze de mii 
de ori elementele aparținând teh
nicii, asemenea violonistului renu
mit care consacră timp îndelun
gat studiilor cu scopul de a-și 
menține flexibilitatea digitală. Nu
mai în oazul acesta succesele re
purtate de reprezentativa noastră 
în cursul anului 1955 vor putea 
fi continuate și anul acesta.

GH. NbCOLAESCU

Spre MÎ succese 
în dezvoltarea atletismului!

1 (continuare din pag. 1)

felul de competiții, interne șl in
ternaționale.

De asemenea, la creșterea re
zultatelor sportive o contribuție 
prețioasă au adus antrenorii și 
instructorii obștești. Față de 'tre
cut, în activitatea celor mai mulți 
antrenori se constată importante 
realizări în planificarea antrena
mentelor, în reducerea perioadei 
de tranziție, în folosirea cu mult 
curaj și pe o scară largă a noi
lor metode de antrenament, etc. 
însemnate succese au fost în e- 
gistrate și în ceea ce privește des
coperirea și pregătirea tinerilor 
atieți, ca și în ceea ce privește e- 
ducația sportivilor. Cele mai multe 
din succesele obținute de antrenori 
se datoresc și felului în care ei 
au știut să aplice experiența îna
intată a atletismului sovietic.

Dar, cu toate succesele înregis
trate, putem constata și o serie de 
lipsuri. Astfel, mulți dintre an
trenori nu reușesc să facă față 
cerințelor actuale ale atletismului, 
ceea ce și explică rămînerea în 
urmă în care ne aflăm la uneie 
probe. De asemenea, mulți an
trenori au desfășurat o slabă acti
vitate pe tărîm științific și nici nu 
au căutat să-și însușească cele 
mai noi metode de pregătire. De 
aici rezultă și acea șablonizare a 
antrenamentelor constatată la an
trenorii care aplică în mod meca
nic programele de pregătire ale 
unor atieți fruntași din țară și din 
străinătaîe. Pe de altă parte, unii 
antrenori consideră în mod greșit 
că preocupările lor ca educatori 
ai tineretului se termină la por
țile stadionului. Din acest motiv 
ei nu urmăresc comportarea ele
vilor lor îa producție, în școală 
și în viața de toate zilele. Rela
țiile dintre antrenori nu au a- 
vut totdeauna un caracter princi
pial. Urmărind succese ieftine, 
unii dintre ei preferă să recruteze, 
pe diferite căi, atieți formați de 
alții, negii jind munca de crește
re, educare și selecționare a ele
mentelor tinere.

Remedierea lipsurilor existente 
în unele din compartimentele at
letismului nostru este posibilă nu
mai printr-o cotitură serioasă în 
munca asociațiilor și colectivelor 
sportive pentru dezvoltarea atle
tismului. Pentru aceasta este ne
voie de mobilizarea conducerii a- 
sociațiilor și colectivelor, de întă
rirea muncii comisiei centrale de 
atletism și a comisiilor regionale, 
raionale și orășenești, precum și 
de intensificarea sprijinului acor
dat atletismului din partea 
C.C.F.S. și C.C.S. Secția de cul
tură fizică și sport C.C.S. trebuie 
să îndrume cu mai multă consec
vență asociațiile sportive sindicale 
pentru o cît mai largă răspindire 
a atletismului în rîndurile mem
brilor colectivelor sportive. Atle
tismul trebuie să-și cucerească 
noi prieteni printre tinerii din 
marile centre industriale și mun
citorești.

Anul 1956 trebuie să însemne 
un nou pas inainte în consolida
rea și dezvoltarea secțiilor de at
letism din cadrul colectiv» ț r 
sportive; în atragerea pe o scară 
si mai largă a tineretului în prac
ticarea atletismului; în creșterea 
neîncetată a măiestriei sportive a 
atleților; în întărirea muncii de 
educație comunistă cu sportivii 
pentru ca aceștia să devină buni 
patrioți, cetățeni conștienți ai pa
triei noastre; în studierea și apli
carea continuă a experienței ce'or 
mai buni antrenori și atieți din 
țară și în însușirea celor mai 
înaintate metode ale școlii sporti
ve sovietice.

înainte spre noi succese în dez
voltarea atletismului din țara noa
stră I

Noi săli de sport 
la uzinee 

„Clement Gottwald”
Muncitorii, inginerii și telmicie- 

nii uzinelor „Clement Got,waici" 
vor avea posibilitatea să practice 
în bune condițiuni diferite sparturi 
în timpul sezonului de iar
nă. In două localuri pe care 
direcțiunea uzinelor le-a pus 
la dispoziția colectivului spor
tiv, au fost amenajate prin 
munca însuflețită a sportivilor două 
noi săli de sport. L'na din ele a 
fost înzestrată pentru practicarea 
gimnasticii, boxului, tenisului de 
masă. Cealalta, pentru practicarea 
handbalului redus și a voleiului.

Inaugurarea noilor săli de sport 
va avea loc mîine dimineață, la o- 
rele 10. Cu acest prilej se vor des- 
fășura două întreceri de handbal 
redus.



Cine 
dims

* eăvot* Il campioni 
5.000 și 10.000metH ?

...Aceasta este întrebarea care 
frămîntă pe Igloi Mihaly, antre
norul luî lharos, Tabori și Rozsa
volgyi, pe Leonid Sergheevici Ho
menkov, cel care l-a descoperit pen
tru atletism pe Vladimir Kuț, pe 
antrenorul lui Cristopher Chata- 
way. dar și pe elevul care grăbeș
te spre școala de pe dealul Hrad- 
kany din Praga, pe funcționarul 
din Stockholm, ca și pe studentul 
lin Buenos-Aires.

întrebarea aceasta și-o maițpun, 
bineînțeles, toți cei care speră să 
se alinieze pe stadionul Cricket- 
Ground din Melbourne, la startul 
probelor despre care vorbim. O 
întrebare firească, de altfel, care 
frămîntă pe sportivi și pe iubitorii 
atletismului.

Poate niciodată pî-nă acum, îna
intea Jocurilor Olimpice sau cam
pionatelor mondiale, întrebări ca 
acestea, n-au frămîntat lumea spor
tivă, într-o măsură atît de mare. 
Poate tocmai de aceea, întrecerile 
sînt așteptate cu atîta interes; un 
interes stimulat și susținut de re
dactorii de atletism ai ziarelor de 
pretutindeni, care nu mai prididesc 
să caute amănunte în legătură cu 
pregătirile unui Tabori sau Niel
sen; Chromik sau Taipale; Wood 
sau Saksvik. Toată lumea a aștep
tat cu interes evoluția în Austra
lia a celor trei elevi ai lui Igloi, 
la sfîrșitul unuî sezon atît de în
cărcat în întreceri, dar în același 
timp și atît de plin de succese. 
Iar cînd lharos s-a accidentat, a- 
ceiași redactori au publicat aproa
pe zilnic buletine asupra stării să
nătății excelentului alergător ma
ghiar.

Știm că și în țara noastră sînt 
numeroși cei care repetă întreba
rea din titlul nostru. Și cum sîn- 
tem convinși că răspunsurile cele 
mai firești —- dar, bineînțeles, nu 
și cele mai salutare — pot fi aflate 
din tabelele de rezultate, din gra
ficul timpurilor intermediare în 
cursele recordurilor, din evoluția 
formei sportive de-a lungul ani’- 
lor... ne propunem să-i ajutăm, 
furnizîndu-le o serie de date.

Folosim acest prilej pentru a a- 
răta' excepționalul salt valoric în
registrat în aceste probe în ulti
mii ani1 și în special în ,.extraordi
narul an atletic 1955“, așa cum îl 
numesc specialiștii.

In general, trebuie spus că poa
te nu există vreun alt sport, în 
care să se fi înregistrat un salt 
valoric atît de important, cum a 
fost cel înregistrat în ultimul an 
în atletism. Din zecile de probe 
care alcătuiesc atletismul, progre
sul cel mai evident a fost mar
cat în alergările de 800 m., 1500 
m., 5.000 m., 10.000 m., ca și la 
3.000 m. obstacole, greutate, su
liță, ciocan etc.

HAGG, STRAND și LUEG SINT 
PE LOCUL... 9!

Cunoașteți, desigur, povestea 
recordului mondial pe 1500 m. In 
1944 la Goteborg, suedezul Gunder 
Hâgg ducea valoarea recordului 
lumii la performanța, socotită pe 
atunci, extraordinară: 3:43,0. Trei 
ani mai tîrziu, compatriotul său 
Lenart Strand n-a reușit să ră
pească nici măcar o singură ze
cime, recodului, pe care l-a ega
lat numai. După alți cinci ani, 
germanul Werner Lueg, devenea 
și el corecordman al acestei probe.

Trei oameni la 3:43,0...
La sfîrșitul sezonului 1955, pe 

tabela recorduri mondiale se află, 
de asemenea, trei nume; dar sînt 
trei nume noi și cu un rezultat 
mai bun cu 2,2 secunde.

începutul a fost făcut de Sandor 
lharos pe stadionul Olimpic din 
Helsinki; apoi, la Oslo, în cadrul 
aceluiași concurs. Laszlo Tabori și 
Gunar Nielsen terminau cursa de 
1500 m. în același timp: 3:40,8.

Intre timp, în 1954, Wees Santee 
Și John Mihael Landy, corectaseră 

pe rînd recordul de 3:43,0. Și cum 
în ultimii .doi ani Roger Banister, 
Istvan Rozsavdlgyi și Siegfried 
Herman au alergat și ei sub re
cordul Iui Hăgg—Strand—Lueg, 
aceștia din urmă își împart acum 
locul... 9, în ierarhia valorilor 
mondiale.

Creșterea valorică înregistrată 
în cursa de 1500 m., poate fî de
monstrată nu numai prin evoluția 
recordului mondial, dar și prin 
numărul rezultatelor înalte, luate

1580 m. în 1955

în evidență în ultimii ani.

1939 1961 1952 1953 1954 1955
Sub 3:45,0 — 1 3 3 5 14
3:45,0—3:46,8 — 1 e 5 7 14
3:47,0—3:50,0 2 9 17 20 27 37

3:40,8 lharos (Ungaria) 
Tabori (Ungaria) 
Nielsen (Danemarca) 

3,41,2 Rozsavdlgyi (Ungaria) 
3:42,6 Hermann (R.D.G.) 
3:43,2 Hewsen (Anglia) — M 
3:43,4 Levandowski (Polonia) 
3:43,6 Chataway (Anglia) — M 
3:43,8 Jungwirth (Cehoslovacia) 
3:44,4 Beres (Ungaria)

Lueg (RFG) 
3:44,6 Lawrenz (RFG) 
3:44,3 Chromik (Polonia) 

Wood (Anglia) — M 
3:46,0 Vuorisalo (Finlanda) 
3:45,3 Santee (SUA) — M 
3:45,6 Kakko (Finlanda) 

Okorokov (URSS) 
Richtzenhain (RDG) 

3:45,8 Ericsson (Suedia)
Mugosa (Iugoslavia) 
Salsola (Finlanda)

15W m. cele mai bune performanțe 
din toate timpurile

3:40,8 lharos (Ungaria) — 1855 
Tabori (Ungaria) — 1955 
Nielsen (Danemarca) — 1955 

3:41,2 Rozsavdlgyi (Ungaria) — 1955
3:41,8 Landy (Australia) — 1954 — M 
3:42,2 Bannister (Anglia) — 1954 — M 
3:42.6 Hermann (RDG) — 1956 
3:42,8 Santee (SUA) —- 1954 — M 
3:43,9 Hăgg (Suedia) — 1944

Strand (Suedia) — 1947 
Lueg (RFG) — 1952 

3:43,2 Hewson (Anglia) — 1955 — M 
3:43,4 Jungwirth (Cehoslovacia) —1954 

Lewandowski (Polonia) — 1955
3:43,6 Chataway (Anglia) — 1955 — M 
3:43,8 Slijikhuis (Olanda) — 1949 
3:44,0 Andersson (Suedia) — 1944 
3:44,1 Barthel (Luxemburg) — 1952 
3:44,2 Karesson (Suedia) — 1953 

Boysen (Norvegia) — 1954

(NT) — timp de trecere înregistrat 
în curse pe mile.

DAR ȘI MILA, 2000 Șl 3000 m. 
SINT PROBE EDIFICATOARE

Celor care se străduiesc să afle 
de pe acum răspunsul la întreba
rea din titlul nostru, nu le pot fi 
indiferente și performanțele pe ca
re aproape aceiași alergători le-au 
realizat pe distanțele superioare de: 
1 milă (1609,32 m.), 2000 m. și 
chiar pe 3000 m. Desigur, sîntem 
mai puțin obișnuiți cu alergările 
pe 1 milă, distanță specifică en
glezilor, dar ea constituie o grea 
piatră de încercare pentru posibili, 
tățile oricărui alergător pe 1500 
m.

1 milă (1689,32 m.) in 1955

3:58,8 Tabori (Ungaria) 
3:59,8 Chataway (Anglia) 

Hewson (Anglia) 
4:00,5 Santee (SUA) 
4:01,4 Seaman (SUA) 
4:01,6 Wood (Anglia) 
4:01,8 Dwyer (SUA) 
4:02,2 Halberg (Noua Zeelandă) 
4:03,0 Nielsen (Danemarca) 

Rozsavdlgyi (Ungaria)

1 milă — cele mai bune performanțe 
din toate timpurile

3:58,0 Landy (Australia) — 1954 
3:58,8 Bannister (Anglia) — 1954 
3:59,0 Tabori (Ungaria) — 1955 
3:59,8 Chataway (Anglia) —- 1955 

Hewson (Anglia) — 1955 
4:00,5 Santee (SUA) — 1955 
4:01,3 Hăgg (Suedia) — 1945 
4:01,4 Seaman (SUA) — 1955 
4:01,6 Andersson (Suedia) — 1944 

Wood (Anglia) — 1955

Dar, după părerea noastră, u- 
nul dintre cele mai ,.tari“ recor
duri mondiale stabilit în 1955 este 
cel realizat de Istvan Rozsavolgyi 
în proba de 2000 m. In 1948, după 
ce Gaston Reiff reușise să întreacă 
recordul lui Hăgg, alergînd 5:07,0, 
mulți considerau că acest rezultat 

va fi greu de întrecut. Și totuși 
Rozsavolgyi l-a întrecut, și încă cu 
4,8 sec., stabilind recordul mondial 
de alergări cel mai bine cotat in 
tabela internațională de punctaj 
(1504 puncte). Inchipuiți-vă numai 
că pentru a realiza un asemenea 
record Rozsavdlgyi a trebuit să a- 
lerge două curse de 1000 m., fie
care în 2:31.1!

2860 ni. în 1955

6:02,2 Rozsavolgyi (Ungaria) 
5:93,0 Tabori (Ungaria) 
5:09,4 Chataway (Anglia) 
5:09,8 Ericsson (Suedia) 
5:09,6 Kallevagh (Suedia)

Okorokov (URSS)
Pirie (Anglia)

5:19,0 Dwyer (SUA)
5:10,6 Chromik (Polonia) 
5:10,8 Jungwirth (Cehoslovacia)

Șî la 3000 m. rezultatele ulti
mului an au fost cu mult supe
riors celor din anii trecuți. Re
cordul mondial stabilit de lharos 
(7:55,6), corespunde la două curse 
de 1500 m. legate între ele, par
curse fiecare în 3:57,8, ceea ce 
trebuie să recunoaștem este formi
dabil 1

3000 na. în 1955

7:55.6 lharos (Ungaria) 
8:02,6 Kuț (URSS) 
8:83,6 Tuomala (Finlanda) 
8:04,6 Chromik (Polonia) 
8:06,2 Wood (Anglia) 
8:07,8 Herman (Belgia) 
8:08,8 Huttunen (Finlanda) 
8:10,8 Kallevagh (Suedia)

Saksvik (Norvegia)
8:11,6 Tabori (Ungaria)

Chataway (Anglia)

CEI NOI, I-AU DEPĂȘIT NET 
PE CONSACRAȚI!

A
Această constatare este valabilă 

pentru cursele de 5000 și 10.000

Sondor lharos

m. dar în special pentru prima 
dintre acestea.

Ziaristul francez Robert Pariente 
a scris următoarele:

„Două generații de alergători 
s-au înfruntat pe 5600 m în cursul 
sezonului trecut: de o parte spe
cialiștii consacrați ai distanțelor 
lungi, ca Zatopek, Covacs și Sza
bo, iar pe de altă parte alergăto
rii de 1500 m. ca lharos, Tabo
ri, Chataway, Chromik (nu pot fi 
incluși aici Kuț și Stephens, deoa
rece nu cunoaștem posibilitățile lor 
exacte pe 1500 m., dar în fond ei 
se apropie mai mult de grupa a 
doua).

5000 m., cursă de fond la ori
gine, apoi de semifond prelungit, 
a devenit acum o probă în totul 
de semifond: putem dovedi aceasta 
prin cele 2:33,6 obținute de lharos 
pe ultima mie de metri din cursa 
sa record de la Budapesta, per
formanță care i-ar bucura pe mul
ți specialiști ai probei de 1500 m.!

Această evoluție va găsi cît de 
curind o continuare pe distanța 
superioară ; pînă în prezent, repre
zentanții tinerei generații nu au 
concurat decît cu multă prudență 
la 10.000 m. Va fi cu totul altfel 
în 1956!"

După ce lharos a obținut 13:40,6 
pe 5000 m., nimeni nu ar fî fost 
surprins dacă atletul maghiar ar 
fi concurat din nou și ar fi realizat 
13:35,0. De altfel, el a avut aceas
tă intenție, dar timpul neprielnic 
din zilele concursului internațional 
de la Sofia, l-a oprit să o pună 
în aplicare.

Metodele de antrenament intens,

Vladimir Kuf define cea mai bună per'orirxmfă mondială a anu
lui 1955 la 10.000 m.

preconizate de Emiil Zatopek, cu
nosc o folosință tot mai largă și nu 
ne mai putem îndoi că limitele 
la care au ajuns — în momentul 
de față — recordurile la 5000 și 
10.000 m. vor fi împinse încă foarte 
mult. In fond. Taborî, egalul lui 
lharos, pe 1500 m., nu a avut pînă 
acum ca țintă cursa de 5000 m., 
dar în momentul în care se va 
decide să alerge în mod consec
vent și pe această distanță, el ne 
va prilejui, desigur, multe sur
prize. Este și cazul lui Siegfried 
Herman, care a și alergat 14:11,6; 
al campionului olimpîc Joseph 
Barthel și al lui John Landy, ca 
de altfel a multor altora. Un fapt 
este cert, că baza pe care și-o pla
nifică un bun alergător pe 5000 
m. este de acum 14:00,0.

Numărul rezultatelor valoroase 
obținute în 1955 pe 5000 m. este 
cu mult mai mare decît în alți 
ani:

1939 1951 1852 1953 1954 1955

Sub 14:10,0 1 — 4 6 4 16
14:10,0—14:19,8 2 8 14 6 20 25
4:20,0—14:30,0 10 11 10 17 23 44

5000 m. în 1955

13:40.6 lharos (Ungaria)
13:46,8 Kuț (URSS)
13:53,2 Tabori (Ungaria) 
13:55,2 Chromik (Polonia) 
13:57,6 Covacs (Ungaria) 
13:59,0 Szabo (Ungaria) 
14,01,0 Beres (Ungaria) 
14,01,8 Berța (Ungaria) 
14:00,4 Cerniavski (URSS) 
14:03 8 Pirie (Anglia) 
14:04,0 Zatopek (Cehoslovacia)

Norris (Anglia)
14:05,8 Krzyskowiak (Polonia)
14:07,2 Stephens (Australia)
14:07,6 Taipale (Finlanda)
14:09,4 Tuomala (Finlanda)
14:09,8 Ullsperger (Cehoslovaci?) 
14:10,8 Wood (Anglia) 
14:11,2 Ibbotson (Anglia)

Sando (Anglia)
22 atlețl de la 14:11,4 la 14:20,0

5000 m. cele mai bune performanțe 
din toate timpurile

13:40,6 lharos (Ungaria) — 1965
13:46,8 Kuț (URSS) — 1955
13:51,6 Chataway (Anglia) — 1954 
13:53,2 Tabori (Ungaria) — 1955 
13:55,2 Chromik (Polonia) — 1955 
13:57,0 Zatopek (Cehoslovacia) — 1954 
13:57,6 Covacs (Ungaria) — 1955 
13:58,2 Hăgg (Suedia) — 1942 
13:58,8 Anufriev (URSS) — 1953 
13:59,0 Szabo (Ungaria) — 1955 
14:01,0 Beres (Ungaria) — 1955 
14:01,8 Berta (Ungaria) — 1955 
14:02,6 Pirie (Anglia) — 1953 
14:03,4 Cerniavski (URSS) — 1956 
14:04,0 Norris (Anglia) — 1955

IHAROS PREVEDE: 13:40,0 
= 28:30,0 1

Dacă recordurile de la 800 m. 
pînă la 5000 m. (inclusiv distan
țele engleze corespunzătoare) au 
fost pulverizate în 1955, recordul 
pe 10.000 m. nu a fost totuși în
trecut. Vladimir Kuț a luptat Ia 
București împotriva recordului lui 
Zatopek, dar mai cu seamă îm
potriva vîntului, reușind cu 28:59,2 
cea mai bună performanță mon
dială a anului. Ca să putem afla 
performanța de care era tn fond 

capabil, trebuie să-i scădem 10 se
cunde. O altă operație matematică 
ne poate ajuta să aflăm care va 
fî cifra viitorului record mondial 
la 10.000 m.:

13:40,6 X2+1:00,0 = 28:21,2

Este numai o operație matemati
că, operație care vă face să zîm. 
biți, mai ales că știm cu toții că 
pe pistă lucrurile nu se îhtîmplă 
chiar așa. Totuși, un alergător de 
13:40,0, și acesta este chiar lha
ros, este capabil să alerge... 28:30,0.

Dacă recordul mondial n-a fost 
întrecut la 10.000 m. în schimb au 
fost obținute numeroase perfor
manțe valoroase:

18.000 m. In 1955

1939 1951 1952 1953 1954 1955

Sub 29:30,0 — 1 4 4 4 10
29:30,0—29:59,8 1 3 8 5 7 18
30:00,0—30:30,0 4 10 14 12 32 23

28:59,2 Kuț (URSS)
29:02,6 Covacs (Ungaria)
29:10,6 Anufriev (URSS)
29:14,6 Cerniavski (URSS)
29:19,0 Pirie (Anglia)
29:21,4 Norris (Anglia)
29:23,0 Chromik (Polonia)
29:25.6 Zatopek (Cehoslovacia)
29:28.4 Szabo (Ungaria)

29:29.2 Ullsperger (Cehoslovacia)
29:36.8 Zuskov (U.R.S.S.)
29:32,2 Krzyskowiak (Polonia)
29:33,4 Nyberg (Suedia)
29:34.2 Krlxoșeln (URSS)
29:38,4 Taipale (Finlanda)

10.006 m. cele mai bune performanțe 
din toate timpurile

26:54,2 Zatopek (Cehoslovacia) —- 1964 
28:59,2 Kuț (URSS) — 1955
29:02,6 Covacs (Ungaria) — 1955 
29:10,6 Anufriev (URSS) — 1955 
79:14 6 Cerniavski (URSS) — 1955 
’9:17,2 Pirie (Anglia) — 1953 
79:21.0 Norris (Anglia) — 1955 
’9:23.0 Chromik (Polonia) — 1955 
29:23,8 Nystroem (Suedia) — 1952 
29:24,6 Schade (RFG) — 1952 
29:27,2 Heino (Finlanda) — 1949 
29:27,6 Sando (Anglia) — 1954 
29:26,4 Szabo (Ungaria) — 1955 
29:29,2 Ulisperger (Cehoslovacia) 
29:39,4 Mimoun (Franța) — 1953

, *
In încheiere, vrem să vă mai fur

nizăm cîteva date, legate de previ
ziunile unor atleți și antrenori ma
ghiari, cu privire la „viitorul" re
cordurilor mondiale la 1500, 5000 
și 10.000 m.r

Sandor Garay 3:40,0 13:36,0 28:40,0
Ioszef Covacs 3:35,0 13:40,0 28:35,0
Sandor lharos 3:30,0 13:40,0 28:30,0
Mihaly Igloi 3:36,0 13:30,0 28:35,0
Lajos Szentgali 3:38,0 13:40,0 28:50,0
Laszlo Hires 3:36,0 13:40,0 28:45,0

NU UITATI INSĂ CĂ JOCURILE 
DE VARĂ... AU LOC IARNA!

Lucrul acesta este foarte im
portant. în special pentru atleți! 
din emisfera boreală care au de 
rezolvat probleme de planificare 
ioane dificile. De asta trebuie să 
se țină seama în mod cu totul de
osebit. cînd încercăm să răspundem 
la întrebarea:

Cine credeți că vor fi campioni 
olimpici la 1500, 5000 și lO.OOOm.?,

TUDOR VORNICU 
ROMEO VILARA



Un succes al cicliștilor romîni 
locul II în clasamentul general pe țări Jocuri

La Cortina D’Ampezzo s-au făcut ieri 
primele antrenamente pe pîrtiile oficiale de concurs■ ■I

Pentru prima oară, într-o cursă ciclistă amatoare, s-au aler gat 8 etape la rînd. Astfel că ziua 
de repaus de ieri, de la Alexandria, a fost un binevenit prilej de recuperare a forțelor fizice și de 
revizuire a materialelor.

Ech'pa noastră, ai cărei corn ponenți au fost permanent în primele rînduri ale disputei — a reu
șit să urce, la Alexandria, pe locul II în clasamentul pe țări. O rea- lizare care vorbește de la sine. 
Ținînd seama de forma din ce în ce mai bună a lui Gabr cl Moiceanu — aflat într-o vervă extraor 
dinară — și a lui Ion Vasile care, odată cu începerea asfaltului, a fost categoric unul din animatorii 
cursei, sînt de așteptat noi succese. Din păcate, C. Dumitrescu, bolnav în cîteva etape, nu a putut 
contribui efectiv la acțiunile întreprinse de echipa noastră, iar L. Zanoni, accidentat într-una din 
etape, a ieșit din cursă. .

De remarcat cursa inteligentă a lui C. Șandru.care se păstrează permanent in preajma fruntașilor 
clasamentului, și nu așteaptă decît un prilej potrivit spre a ataca decisiv. El se află la 6’9” de tri
coul galben, la 5’25” de locul II, la 4’15” de locul III și numai la 36” de locul IV.

Mai trebuie să notăm că anul acesta, datorită prezenței în cursă, pentru prima oară, a c’cti- 
știlor din Polonia, Cehoslovacia și RJ). Germană, competiția este mult mai dinamică. In acest sens, 
dăm cîteva cifre. In 1955, în 8 elape, au fost parcurși 1044 km., tn 29hl7’24”. Media orară: 35,645 
km. In 1956 tn 8 etape, au fost parcurși 1078 km., în 28hS2*45”. Media: 37,334 km.^

Lupta sportivă rămîne însă ' “ " • — • * - —— •-
clasamentul final al cursei, atît

CAIRO 19 (Agerpres). In cea 
mai lungă etapă a Turului ciclist 
al Egiptului, desfășurată pe ruta 
El Tahrir—Alexandria (210 km.) 
lupta sportivă a fost și mai în
verșunată decît în etapele ante
rioare. In revenire de formă, ci
cliștii danezi au deslănțuit atacuri 
puternice, destrămînd plutonul. La 
km 100, întreaga echipă daneză 
reușește să se desprindă din plu
ton. Reprezentanții noștri Ion Va
sile și G. Moiceanu — secondați 
de cicliștii bulgari Dimov și 
Gheorghiev, împreună cu alți doi 
alergători — sînt singurii care 
Izbutesc să-i prindă pe „fugari". 
In acest timp, grosul plutonului, 
în care se află fruntașii clasamen
tului, pierde 
mult teren.

Victoria în

coul galben, la 5’25'

din ce în ce mai

etapă a revenit da-

La București: in tilnirea feminină R.P.R.-Anglia

In săptămînile care urmează, 
fruntașii tenisului de masă din 
R.P.R. precum și cîteva elemente 
tinere vor participa la o serie de 
întîln’ri internaționale în țară și 
peste hotare. Această participare 
se încadrează în planul general de 
pregătire a lotului nostru repu
blican, în vederea campionatelor 
mondiale de la Tokio dintre 2 și 
11 aprilie.

Astfel, maestra emerită a spor
tului și campioana mondială An
gelica Rozeanu va lua parte la 
campionatele internaționale de te
nis de masă ale Franței care vor 
avea loc la Paris între 30 ianua
rie și 2 februarie.

La 12 februarie, spectatorii 
bucureștenl vor putea urmări evo
luția primelor noastre jucătoare 
Angelica Rozeanu și Ella Zeller 
care se vor întîlni în Capitală 
cu reprezentantele Angliei cunos- _
cutele jucătoare Rosalinde Cornett / La începutul acestui an, echipa 
(Rowe) și Diana Rowe. întîlnirea Sma&^lara 8e f°tbat Voros Lobogo 
dintre reprezentativele feminine 2“Pma Sa SUst'nJa 4°“* 'IKC,l‘n 
ale R.P.R și Angliei se va des- \ Germania occidentala, in compa- 
fășura după sistemul „Cupei Cor- / n.la oech'Pel«r J*’ ?’ N„Ltm,’erS 1860 
billon", disputîndu-se însă toate j?1 L. Karisruhe, fruntașe in 

(campionatul țarii. Spre surprinde- 
---------------- țrea amatorilor de sport din cele 

(două țări și chiar a celor din alte 
întîinirile nu au mai avut

,Cupa campionilor Europei” 

la fotbal

In cadrul „Cupei campionilor 
Europei" a avut loc miercuri la 
Viena o nouă partidă. S-au în- 
tîlnit echipele campioane ale Aus
triei și Italiei: F. C. Rapid din 
Viena și F. C. Milano. Partida a 
luat sfîrșit cu un rezultat de ega
litate: 1—1. Revanșa acestei par
tide va avea loc la 12 februarie la 
Milano. O altă partidă restanță, 
între echipele Partizan Belgrad 
șî Real Madrid, va avea loc la 
29 ianuarie la Belgrad (reamin
tim că în prima întîlnire victoria 
le-a revenit spaniolilor cu scorul 
de 4—0). învingătorii, alături de 
Stade de Reims (Franța) și Hiber
nians (Scoția), se vor califica pentru 
semifinalele competiției Tragerea 
la sorți a semifinalelor va avea 
loc la 15 februarie. Semifinalele 
vor fi jucate pînă la 30 aprilie, în 
mod obligatoriu, iar finala va avea 
loc la Paris între 1 mai și 30 iu
nie, indiferent de echipele care se 
vor califica.

deschisă și viitoarele etape pol aduce surprize hofărîtoare pentru 
individual cît și pe echipe.
nez-ului Retvig. ion Vasile s-a cla
sat pe locul 6, iar G. Moiceanu 
pe 7, aduci nd cea mai frumoasă 
victorie de pînă acum echipei 
noastre: LOCUL 2 ÎN CLASA
MENTUL GENERAL PE ȚARI.

Clasamentul etapei: 1. Retvig 
(Danemarca) ^210 km. în 5hl3T5”. 
Media orară : 38,228 km.; 2—10. 
Dimov (R.P.B,), Gheorghiev 
(R.P.B.), Kbmunievski (R.P.P.), 
Lynge (Dan.), Ion Vasile (R.P.R ), 
G. Moiceanu (R.P.R., Bajk (R.P.F. 
lug.), Christensen (Dan.), Ravn 
(Dan.), toți același timp- ÎL 
Hassib (Egipt) 5h 17’55”. Plutonul 
mare a fost cronometrat cu timpul 
de 5M8‘.

Clasamentul general individual: 
1. Koțev (R.P.B.) 29h06’03” ; 2. 
Hristov (R.P.B.) 29h06’57"; 3.
Wienckowski (R.P.P.) 29h08’07";

cele cinci partide indiferent de 
evoluția scorului.

Intre 14 și 19 februarie, la 
Budapesta, reprezentanții R.P.R. 
și cei ai R.P.U. se vor întrece 
în cadrul unor întîlniri inter-țări 
și în concursuri individuale. Me
ciurile din probele individuale se 
vor desfășura pentru titlurile de 
campioni ai R.P.U..

In cinstea Zilei Internaționale a 
Femeii, în zilele de 26 și 27 fe
bruarie, vor avea loc la Russe 
(R. P. Bulgaria) două întîlniri 
internaționale feminine între două 
selecționate ale Republicii noastre 
și două reprezentative ale R. P. 
Bulgaria.

„Sportul nostra nu este pe

) Cînd, în ajunul anului nou, în 
i presa vest-germană a apărut ști- 
)rea privitoare la contramandarea 
k meciurilor, mulți au crezut că este 
fdoar... o glumă de revelion. In 
irealitate, n-a fost glumă, iar de 
^seriozitatea știrii aveau să se con- 
Ivingă cititorii în primele zile ale 
(anului nou, cînd ziarele anunțau că 
I „Ministerul de Interne al guvernu- 
llui de la Bonn a refuzat să acorde 
f echipei de fotbal Voros Lobogo viza 
>de intrare în R. F. Germană".
' Atitudinea guvernului de la Bonn 
ieste vehement criticată de nurne- 
'roase publicații din Gemmania de 
)vest.
. „Cauza acestui refuz — scrie rie- 
)vista vest germană „Sport Maga- 
.zin" din Niimberg— este denatura 
’politică". In continuare, revista a- 
rată că „sportul vest german și-a 

tdat un vot de blam, că guvernanții 
de la Bonn caută să arunce in aer 
„podurile" care s-au construit în 
ultimul timp între țările din estul 
și vestul Europei. Ziarul „Sudkurier" 
care apare la Konstanz, publică 
'„explicațiile" pe oare Ministerul de 
Interne de la Bonn le dă în legă
tură cu refuzul de a acorda vizele

5.
6.
7.

4. Vesely (R. Ceh.) 29hil’48”; 
C. Șandru (R.P.R.) 29hl2’22"; 
Bugalski (R.P.P.) 29hl2’56’’;
Toiler (R.D.G.) 29hl4’21”; 8. Di
mov (R.P.B.) 291114’21"; 9. Ravn 
(Dan.) 29hl4'39” ; 10. Komunievski 
(R.P.P.) 29hl6’38”... 15. I. Vasule 
(R.P.R.) 29h20’19”; 16. G. Moi
ceanu (R.P.R.) 29h27’01’’; 33. C. 
Dumitrescu (R.P.R.) 30h09’12".

Clasamentul general pe echipe: 
1. R.P.B. 87hll’38”; 2. R.P.R.
87h26’53 ; 3. R.P.P. 87h27’24” ; 4. 
R.D.G. 87h30’34”; 5. Danemarca 
87h46’50”; 6. R.P.F. Iugoslavia
88h 11’20"; 7. R. Cehoslovacă
88h28T7” 8. Egipt 90h22’44”; 9. 
Turcia ; 10 Siria ; echipele Irakului 
și Libanului au abandonat.

Vineri a fost zi de repaus la 
Alexandria, iar astăzi se dispută 
etapa a IX-a, Alexandria—Mansu- 
rah.

Campionatele europene 

de patinaj artistic

de pere- 
Laszlo 

cu 98,7 
Frantz 

cu 98,4

Marianne Nagy, 
(R. P. Ungară) 

și Marika Kilius, 
(R.F. Germană)

PARIS 20 (Agerpres).
Pe patinoarul de la Palais des 

Sports din Paris au început Joi 
campionatele europene de pati
naj artistic.

In prima zl s-a disputat proba 
rezervată perechilor. Pe locul în- 
tîi s-a clasat cuplul austriac Siss! 
Schwartz și Kurt Oppelt care a 
totalizat 102,3 puncte. Locurile ur
mătoare au fost ocupate 
chile 
Nagy 
puncte 
Ningel 
puncte.

Cuplul cehoslovac Vera Suhan- 
kova, Zdenek Dolezal s-a clasat 
pe locul 5, iar cuplul Lidia Ghe- 
rasimovna, Iurii Kiseliov (U.R.S.S.) 
a ocupat locui 8.
întrecerile continuă.

respective: „De mult timp sintem 
informați că statele din blocul de 
est duc o ofensivă propagandistică 
prin echipele sportive care evoluea
ză în vest. Noi nu vom acorda viză 
de intrare în scopuri propagandis
tice, ci numai acelor echipe care 
stnt cu adevărat sportive". Falsi
tatea acestor „argumente" este do
vedită însă chiar ide ziarul vest ger
man „Sudkurier" care în articolul 
săiu redacțional condamnă poziția 
tendențioasă luată de Ministerul de 
Interne al guvernului die la Bonn, 
împotriva acestui act samavolnic 
s-au ridicat personalități de frun
te din R.F. Germană. Max Seidel, 
membru în Bundestag, a anunțat 
telegrafic pe Ministrul Afacerilor 
Interne, Schroder, că propune dis
cutarea acesitui caz în adunarea 
generală a Bundestagului. Dr. 
Pecco Bauwens,, președintele Fe
derației de fotbal din R.F.G. a 
declarat: „îmi pare rău că s-au 
intim plat aceste lucruri. Am vrut 
să remediez această infustețe in
tervenind personal, dar n-am reu
șit să stau de vorbă cu personalități 
de frunte. Sînt profund indignat de 
ceea ce s-a întîmplat". Numeroase 
proteste au fost înaintate guvernu
lui și din partea conducătorilor de 
club și chiar a jucătorilor: „Ni s-a 
furat o zi de sărbătoare" — spunea 
Bergner extrema stingă de la F. C. 
Nurnberg.

Ziarul ,Szabad Nep", organul 
central al Partidului celor ce mun
cesc din Ungaria, publică în prima 
pagină, sub titlul „Dușmanii prie
teniei sportive" un amplu articol

accidente, 
și schioare fiind în 

a nu se mai putea 
start. Printre aceștia 
reprezentantul nostru 
care accidentîndu-se

CORTINA D’AMPEZZO 20 
(prin telefon). — S-au schimbat 
multe lucruri aci, de la ultima 
noastră convorbire telefonică. Tre
nul depune zi și noapte la Dob- 
biaco și Calazo alte și alte echipe 
îmbrăcate în costume multicolore, 
purtînd emblema cu cele cinci 
cercuri olimpice. Și noii sosiți se 
grăbesc să-și depună bagajele în 
hotelurile și casele unde sînt ca
zați, pentru a porni de îndată la 
antrenament. Toți vor să profite 
de fiecare clipă care a mai ră
mas pînă la începerea Jocurilor. 
Aceasta, mai ales, pentru că ieri 
(N.R. joi) au fost deschise pîr- 
tiile de concurs pentru antrena
ment. In cabinele telefericului ca
re urcă spre refugiul Duca 
D’Aosta, spre Tre Croci au urcat 
aproape toți concurenții care vor 
lua parte la probele alpine. Așa 
i-am putut vedea coborînd pe 
schiorii care, peste șase zile, vor 
pune numerele de concurs pen
tru a lua startul în probele ofi
ciale. Dar poate graba unora, nea
tenția altora, au făcut să se în
registreze mai multe 
unii schiori 
situația de 
prezenta la 
se află și 
Ion Săcui, 
face ca echipa de coborîre și sla
lom a țării noastre să fie com
pusă acum din Gheorghe Cristolo- 
veanu și Nicolae Pandrea.

In fiecare zi, boberii fac cîte 
patru coborîri de antrenament,. 
Progrese însemnate a înregistrat 
echipajul nostru format din Ene 
și Blăgescu. Astăzi, de pildă, ei 
au obținut rezultatul de 1:27,9, 
față de 1:23,2 cît a realizat echi
pajul italian, cel care a izbutit 
cel mai bun timp al zilei.

Fondiștii și fondistele își 
săvîrșesc și ei pregătirea, cel 
în formă din echipa noastră 
tîndu-se Constantin Enache.

Ieri seara, în fața unui număr 
foarte mare de spectatori s-a des
fășurat jocul de hochei între re
prezentativele Uniunii Sovietice 
și Italiei. Rezistența pe care ju
cătorii italieni au opus-o hoche- 
Iștilor sovietici a fost neașteptat 
de dîrză și numai viteza liniilor 
de atac, în care s-au evidențiat 
Bobrov și Uvarov, a făcut ca la 
sfîrșitul întîlnirii scorul să fie 
de 10—2. Din echipa italiană s-a 
evidențiat în mod deosebit 
tarul Pola.

de- 
mai 
ară-

placul lor”

por-

ho-redacțional, în care înfierează ... 
tărîrea samavolnică contrar spiritu
lui olimpic a guvernului de la 
Bonn. ,,După cum se vede, — se 
spune în încheierea articolului din 
Szabad Nep — Ministerului de In
terne de la Bonn îi este frică chiar 
ți de sportivi, — cînd aceștia vin 
din Ungaria — presupunînd că 
măiestria lor sportivă înaltă și 
popularitatea Iar nu se potrivesc 
cu descrierea pe care o face des
pre țara noastră guvernul de la 
Bonn".

★
Șt acum sâ revenim la scopurile, 

propagandistice ale echipei Voros 
Lobogo din Budapesta sau ale e- 
chipei de handbal a R. Cehoslovace 
căreia, de asemenea, 1 s-a refuzat 
viza de intrare în R. F. Germană.

Intr-adevăr, nu se poate spune 
că aceste echipe nu air fi făcut o 
bună propagandă spartului din ță
rile die democrație populară. Ele ar 
fi fost adlmirate die spectatori pen
tru măiestria, tehnica și tactica 
lor de joc. Ele ar fi arătat creșterea 
valorii sportului din aceste țătri. Și 
toate acestea nu ar fi fost pe pla
cul guvernului de la Bonn. 1

Acesta este adevăratul motiv pen
tru care guvernul de la Bonn a In
terzis intrarea sportivilor maghiarii 
și cehoslovaci pe teritoriul Germa
niei occidentale. |

„De ce invitați voi unguri și 
cehi ? Se întreba Breul, director în1 
Ministerul Afacerilor Interne de la. 
Bonn — parcă nu ar exista fran
cezi, diainezi...“ (

Comentariile sînt de prisos 1

Printre echipele care au sosit 
aci se numără cele ale Japoniei, 
Suediei, Poloniei, Cehoslovaciei șî 
altele. Astăzi, la comisia de orga
nizare, am putut afla că echipa 
finlandeză pe care o vom vedea 
participînd la Jocuri, este formată 
din Hakulinen, Kiuru, Hamailai- 
nen, Kortelainen, Raisanen, Divo- 
nen, Viitainen, Kolehmainen, Leh- 
tonen, Sivonen, Kiero, Rantanen. 
La sărituri vor lua parte Hyva- 
rinen, Kallakorpi, Kirjonen, Kaier- 
kinen și Silvennoinen. In echipa 
Norvegiei remarcăm pe Stokken, 
Olsen, Jensen, Landsen, Berg
man, Nilsen, Osnes iar în echipa 
Suediei se află Pettersson, Oest- 
man, Styf, Erlandsson, Karlsson 
etc.

Temperatura se menține aceeași 
ca acum cîteva zile. La prînz 
termometrul urcă cu cîteva grade 
deasupra lui zero, iar noaptea se 
înregistrează, în general, minus 
două sau trei grade. Se munce
ște cu intensitate pentru amenaja
rea pîrtiilor, mai ales că primele 
antrenamnete au făcut ca zăpada 
să scadă pe multe porțiuni ale 
pîrtiilor de concurs.

Odată cu sosirea echipelor, nu
mărul turiștilor a crescut și el. 
Stațiunea care va găzdui cea de 
a VIi-a ediție a Jocurilor Olim
pice trăiește primele semne ale 
sărbătorii sportive ce va începe 
peste șase zile.

Boris Spasski a luat conducerea 
în campionatul de șah al U.R.S.S.

La 18 ianuarie s-a desfășurat 
cea de a cincea rundă din cadrul 
campionaitutui unional de șah. 
După patru runde, în fruntea cla
samentului se găseau tinerii șa
hiști Mihai'l Tal și Boris Spasski, 
fiecare cu cîte trei puncte. Spas
ski a cîștigat fără joc partida 
întreruptă cu Ragozin.

In runda a cincea, Spasski a 
jucat cu negrele împotriva Iui 
Antoșin. La un moment dat el a 
intrat într-o poziție grea, dar la 
mutarea a 12-a, printr-o combi
nație reușită, a egalat situația și 
partida s-a terminat remiză.

Intr-o partidă spaniolă, Tai, eu 
albele, după schimbul pionilor cen
trali a obținut joc mai bun în 
fața lui Holmov. Holmov s-a a- 
părat însă cu multă precizie și 
la mutarea a 35-a cei doi adver
sari au căzut de acord asupra re
mizei. Altă remiză a fost înregis
trată în partida Zurahov-Bîvșev, 
Simaghin și Boleslavski au jucat 
apărarea siciliana. După deschide
re, albele au obținut avantaj. Ma
rele maestru Boleslavski a înde
părtat toate amenințările și după 
cînd ore de joc, pe foiite de con
curs s-a înregistrat remiza. Cele
lalte partide s-au întrerupt.

La 19 Ianuarie, s-au disputat 
partidele programate în runda a 
Vf-a. în centrul atenției specta
torilor s-a situat întîlnirea dintre 
fruntașii clasamentului Spasski și 
Tal. Tînărul mare maestru Boris 
Spasski a condus partida cu multă 
măiestrie și la mutarea a 38-a 
Tal s-a văzut nevoit să cedeze.

Intr-o partidă engleză Bîvșev, 
jucînd cu albele împotriva Iui To- 
luș, nu a reușit să obțină atac 
pe flancul regelui.

In schimb Toîuș printr-o com
binație cu sacrificiul calității a 
cîștigat o figură, după care Bîv
șev a cedat.

In runda a Vl-a numai partid» 
dintre Banniik și Antoșin s-a ter
minat remiză. Korcinoi a cîștigat 
la Bolugaevski, dezvofltînd un in
genios plan de atac. Averbach l-a 
învins pe Lișițîn și Bolevslavski 
pe Hasin. Simaghin a pierdut la 
Holmov, iar Ragozin la Borisen
ko. Partida Taimanov-Zurahov s-a 
întrerupt.

După șase runde, în clasament 
conduce Boris Spasski cu 4'/i pct. 
Pe locurile următoare se găsesc 
Holmov cu 4 pct., Korcinoi și “ 
risenko cu 3Vi puncte și o 
fsdă întreruptă, Ta.1 cu 3’/j pct.

Bo- 
par-


