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MAI MULTA ATENȚIE ORGANIZĂRII 
SPARTACHIADEI DE IARNĂ A TINERETULUI

TovarășuB Gh. Gheorgh'u - Dej propus candidat ai F. D. P. 
în circiMi^cnptia (xășenească nr. 373 București

apricios anotimp! 
După un scurt po
pas prin așezările 
de șes, zilele aspre 
de iarnă au pornit 
din nou la drum, 
spre regiunile de 

munte. Și deși mercurul ter
mometrelor se ridică acum la multe
grade plus, filele calendarelor ne 
asigură că nu poate fi totuși vorba 
de nici o... eroare: ne apropiem 
de hotarul lui februarie. Dar, nu 
pretutindeni iarna a ieșit învinsă 1 
In multe locuri ale țării, nămeții 
de zăpadă și gheața lacurilor oferă 
privirilor un frumos peisaj de 
iarnă, în toată măreția lui. Pe aici, 
iubitorii sporturilor de iarnă, ze
cile de mii de participanți Ia în
trecerile Spartachiadei, nu au prea 
multe motive de... supărare. Și, în 
împrejurimile Gheorgheni'or, pe 
Rădășenii Fălticenilor, Ia Miercurea 
Ciuc, pe Valea Sadului, la Răși
nari sau Păltiniș, pe pîrtiîle de 
Ia Mogoșa sau pe Semenic, se dă 
zilnic... startul în numeroase con
cursuri de schi din cadrul Spar
tachiadei de iarnă a tineretului.

Nici sportivii regiunilor cu care 
iarna n-a fost, în acest an, prea... 
darnică, nu s-au lăsat mai prejos. 
Firește, de schi, patinaj, săniuțe 
nu poate fi vorba... deocamdată. 
Dar, pentru organizarea concursu
rilor de șah, tenis de masă, gim
nastică etc. nu-i nevoie nici de 
zăpadă, nici de gheață și, desigur, 
nici de o temperatură sub zero 
grade. Dimpotrivă! Și, în lipsa 
zăpezii, activiștii sportivi din ma
joritatea colectivelor nu au încru
cișat brațele ci au pornit cu ho- 
tărîre ia muncă, la organizarea 
celorlalte întreceri ale Spartachia
dei. Primelor succese li se adaugă, 
pe zi ce trece, noi realizări care 
vorbesc de la sine despre entu
ziasmul maselor de tineri, despre 
munca harnică a activiștilor spor
tivi. Dacă pașii te poartă cumva 
în aceste zile prin comunele Fru- 
mușeni, Vinga, Rădășeni sau Dol- 
hești, primele lucruri pe care le 
vei afla slnt frumoasele succese 
obținute în mobilizarea tinerilor 
la întrecerile Spartachiadei. Și tot 
așa, drumețind prin satele raio
nului Sînnicolaul-mare, la Lovrin, 
Gotlob și Grabot poți cunoaște 
mulți dintre cei peste 1.800 de 
tineri care au participat pînă acum 
la întrecerile primei etape a Spar
tachiadei. Iarna, cu zilele ei neo
bișnuit de blînde, n-a constituit 
un obstacol nici pentru sportivii 
de Ia orașe. Mai bine de 400 de 
tineri de la Flamura roșie UTA- 
Arad, aproape 1.000 de muncitori 
de la uzinele „1 Mai" Ploești. 
sute de membri ai colectivului 
sportiv Constructorul Sibiu, mii 
și mii de tineri din întreprinderi 
sau școli s-au prezentat cu entu
ziasm la diferitele întreceri din 
cadrul Spartachiadei de iarnă a ti
neretului.

Reprezentativa masculină de volei 
s-a inapo iat in tară

Sîmbătă seara a sosit în Capi
tală echipa masculină de volei a 
R.P. Romine care a susținut o se
rie de înitîlniri la Moscova și a 
efectuat apoi nn lung turneu în 
R.P. Chineză.

După sosire, maestrul sportului 
Sebastian Mihăilescu ne-a decla
rat : Călătoria în Uniunea Sovie
tică și R.P. Chineză ne-a oferit po
sibilitatea de a revedea pe multi 
dintre jucătorii cu care ne-am mai 
întilnit într-o serie de întreceri in
ternaționale, In turneul de la 
Moscova, echipa noastră s-a pre
zentat sub așteptări- In schimb,

„Dacă iarna, cu geruri și ză
padă, ne ocolește, atunci ce să 
mai muncim ?“, și-au spus însă alți 
activiști sportivi. „Fără concursuri 
de schi, patinaj, săniuțe, ce fel 
de Spartachiadă de iarnă putem 
organiza ?“. Fără să se preocupe 
de organizarea celorlalte întreceri, 
de mobilizarea tinerilor în între
cerile de șah, gimnastică, trîntă, 
tenis de masă, ei continuă să aș
tepte încă... zăpada. Cu atîta aș
teptare s-ar putea însă ca pe 
acești activiști sportivi să-i întîm- 
pine și... primăvara. Și atunci, 
cum vor putea justifica această 
delăsare colectivele sportive Me
talul .,Iosif Rangheț" sau Con
structorul Arad, care n-au luat 
nici t n fel de măsuri pentru cr- 
ganizarea Spartachiadei ? Dar 
„Flacăra“-rafinăria 3 unde numai 
2 la sută din numărul tinerilor 
muncitori au participat Ia între
ceri, '■electivele sportive din raioa
nele Odorhei, Toplița, Tg. Secuesc 
etc., unde tinerii întreabă mereu cu 
nerăbdare cînd vor fi organizate 
primele concursuri ?

E bine însă ca membrii colec
tivelor sportive să nu aștepte sfîr- 
șitul primei etape pentru a cere 
consiliilor colectivelor să acorde 
toată atenția Spartachiadei de Iarnă 
a tineretului. Sportivii și activiștii 
din colectivele noastre sportive au 
deopotrivă datoria să pornească 
cu hotărire la muncă. Realizările 
nu vor întîrzia să le răsplătească 
munca. Dar, pentru aceasta, ei 
trebuie să-și îndrepte atenția în 
primul rind spre lichidarea lip
surilor, a atitudinii de subapreciere 
a acestei importante competiții de 
masă.

Vești din întreaga țară vorbesc 
despre sute de concursuri de șah 
și tenis de masă dar și despre 
faptul că în unele colective spor
tive întrecerile de gimnastică Ș» 
trîntă nu se bucură de atenția 
cuvenită, că nu pretutindeni co
lectivele sportive folosesc vremea 
favorabilă pentru organizarea în
trecerilor de schi, săniuș etc.

Zilele care ne mai despart de 
sfîrșitul primei etape trebuie folo
site intens pentru cit mai larga 
desfășurare a întrecerilor Sparta
chiadei.

Acolo unde Iarna se Iasă încă 
așteptată, activiștii sportivi trebuia 
să organizeze cit mai multe în
treceri de sală și, în același timp, 
să dea dovadă de mai multă Ini
țiativă, înlocuind întrecerile de 
schi, patinaj, săniuș cu întreceri 
de volei, baschet, box, haltere, 
scrimă, sau chiar atletism, după 
posibilitățile și specificul fiecărei 
regiuni.

O astfel de activitate va în
semna chezășia obținerii unor noi 
și frumoase succese în organiza
rea și desfășurarea întrecerilor din 
cadrul Spartachiadei de iarnă a 
tineretului, chezășia succesului de
plin al acestei largi competiții de 
masă.

atil prinși echipă a U.R.S.S., aproape 
în aceeași componentă ca la cam
pionatele europene, cit — mai 
ales — echipa secundă a Uniunii 
Sovietice mi-au lăsat o deosebită 
impresie prin jocul prestat.

In R.P. Chineză am susfinut — 
după cum se știe — opt jocuri. In 
toate cele trei orașe unde am evo
luat — Pekin, Shanhai și Canton
am fost primiți cu multă prietenie- 
Voleiul se află în maro, progres în 
R-P. Chineză, dovadă fiind atît 
numărul mereu crescînd al jucăto
rilor cit și valoarea jocului prestat

Ieri, la amiază, eroica cetate 
de luptă a clasei noastre munci
toare — „Grivița Roșie" — a trăit 
o zi deosebită. Nici nu se risipise 
ecoul sirenei cînd, din toate 
colțurile atelierelor o mare mullți- 
me de oameni s-a revărsat pe a- 
leea centrală. In sala de festivități, 
sărbătorește împodobită cu lozinci 
și drapele, s-au adunat mii de 
muncitori, tehnicieni și funcționări 
pentru a desemna candidatul cir
cumscripției electorale orășenești 
nr. 373 în alegerile pentru Sfatu
rile populare.

La masa prezidiului au luat loc 
fruntași în producție precum și re
prezentanți .ai organizațiilor obș
tești care fac parte din Frontul 
Democrației Populare.

Adunarea a fost deschisă de tov. 
N._ Teodorescu, secretarul comitetu
lui de partid al complexului „Gri
vița Roșie", care după ce a arătat 
scopul adunării, a vorbit despre 
însemnătatea .apropiatelor alegeri 
de deputați în sfaturile populare 
pentru continua întărire a regimu
lui democrat-popular, pentru con
solidarea legăturii acestuia cu ma
sele, pentru îmbunătățirea .activită
ții organelor locale ale puterii-, de 
stat cărora le revin sarcini de mare 
răspundere în realizarea mărețelor 
sarcini trasate de Congresul al 
2-lea al P.M.R. La tribună a ur
cat apoi cazangiul Dragoiriir Sta- 
vre, fruntaș în producție, unul din
tre cei mai vechi muncitori ai a- 
telierelor.

— Din partea colectivului com
plexului C.F.R. — „Grivița Roșie"
— a declarat el cu emoție și bu
curie, în tăcerea încordată a sălii
— propun drept candidat pe tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim

Atletul Dinu Cristea a primit titlul 
de maestru emerit al sportului

„Pentru activitatea îndelungată 
și rezultatele obținute pe linia 
mișcării sportive, pentru diîrze- 
nia și perseverența arătate pe 
terenurile de sport, în competiții 
și pentru comportarea sa, care 
constituie un exemplu pentru ti
neret, atît în sport cit și în pro
ducție, se acordă atletului DINU 
CRISTEA, titlul de MAESTRU 
EMERIT AL SPORTULUI".

Este texitul concis al unei de
cizii, textul care a fost citit sîm
bătă după-atnlază, atunci cînd pe 
pieptul lui Dinu Cristea, tovară
șul Mano'.e Bodnăraș, președin
tele Comitetului pentru Cultură 
Fizică și Sport de pe lîqgă Con
siliul de Miniștri, a prins insigna 
de maestru emerit al sportului. 
Dar cît de mult spun aceste cu

Dinu Cristea vorbind cu prilejul festivității în care i s-a decernat 
titlul de maestru emerit al sportului

secretar al Comitetului Central al 
partidului, fiu iubit al poporului 
nostru.

O adevărată furtună de aplauze 
a fost răspunsul ceferiștilor la pro. 
punerea făcută. Nu mai contenesc 
uralele, întrerupte doar de aclama
ții entuziaste în cinstea partidului, 
înțeleptul cîrmaci al vieții noas
tre noi.

De lupta comuniștilor se leagă 
tot ce e mai bun, mai luminos, în 
viața poporului nostru, în viața a- 
cestei uzine cu eroice tradiții re
voluționare. Războiul .a prefăcut 
Grivița într-o ruină. La îndemnul 
și sub conducerea partidului, miile 
de ceferiști au muncit cu eroism 
pentru refacerea uzinei. Astăzi, 
atelierele își înalță halele noi, largi, 
cum n-au fost niciodată înainte. 
Și mai îndrăzneț .au crescut oame
nii. Aici, în vasta sală care răsu
nă .acum de iureșul aplauzelor, ura
telor, se găsesc mulți din cei peste 
700 de fruntași, crescuți în anii 
cincinalului. Datorită unor aseme
nea oameni crescuți de partid, pro
ductivitatea muncii a sporit aci, 
față de anul 1950, cu 70,6 la sută.

Mai mulți participanți la aduna' 
re cer cuvîntul.

— Susțin din toată inima pro
punerea de a desemna drept candi
dat al nostru în alegeri pe tova
rășul Gli. Gheorghiu-Dej, spune 
strungarul Niculae Florea, cîștigă- 
torul întrecerii pentru titlul de „cel 
mai bun strungar" în secția a 4-a 
mecanică. Ii voi da din toată ini
ma votul meu. Vom sprijini politica 
partidului prin votul nostru și 
prin faptele noastre. Eu, tovarăși, 
mă voi strădui să cinstesc alegeri
le prin fapte: mă angajez să-mi 
depășesc planul de producție cu 12 
la sută.

Urcă apoi la tribună ing. Du

vinte.,. Nici un alt sportiv romîn 
nu are o activitate atît de înde
lungată ca Dinu Cristea. La Oslo, 
cu prilejul meciului de atletism 
Norvegia-Romînia, Dinu Cristea 
și-a sărbătorit 25 de ani de acti
vitate pe stadion.

El a luat parte la numeroase 
întreceri sportive interne și inter
naționale și a obținut succese im
portante, reprezentînd cu cinste 
culorile țării noastre. El a făcut 
parte din echipa reprezentativă a 
țării noastre, a fost căpitanul ei, 
dovedind, atît în munca sa de 
pregătire cît și în întrecerile la 
care a luat parte, o perseverență 
și o dîrzenie deosebite. El este 
un exemplu pentru cei tineri, an- 
trenîndu-se și luptînd alături de 
ei. un îndemn pentru toți cei 

mitru Croicu, șeful secției a 3-a 
cazangerfe, unde s-.a realizat, nu 
de mult, primul cazan de locomo
tivă complet sudat — prima lucra-* 
re de .acesi fel din țara noastră.

— E o mare bucurie, pentru noî, 
faptul că putem propune candidat 
în alegeri pe tovarășul Gh. Gheor
ghiu-Dej. Trebuie să cinstim acest 
eveniment prin noi succese în 
muncă.. Colectivul secției a 3-a ea- 
zangerfe se angajează să dea, pînă 
la .al’geri, două cazane de locomo
tivă peste plan.

A luat apoi cuvîntul munci
toarea Ioana Ioniță, care a arătat 
că susține cu entuziasm candida
tura tovarășului Gh. Gheorghiu- 
Dej. Ea a vorbit despre marile drep
turi. și libertăți de care se bucură 
astăzi poporul nostru, prir.tre care, 
și dreptul de vot acordat femeilor 
muncitoare. Despre viața nouă și 
minunatele perspective ce se des- 
chid în -fața poporului nostru, a 
vorbit și utemistul Aurel Cotea șă, 
unul, din cei peste 1340 muncitori 
calificați aici în anii primului nos
tru cincinal și care va vota acum 
pentru prima oară. — ,,!n cinstea 
alegerilor, a declarat el. mă an
gajez să dau în fiecare lună cîte 
7 procente peste plan".

Adunarea a aprobat în unanimi
tate desemnarea tovarășului Gh. 
Gheorghiu-Dej drept candidat .ai 
F.D.P. în circumscripția electorală 
orășenească nr. 373 în alegerile 
per.tru sfaturile populare. Intr-o .at
mosferă de puternic entuziasm, 
miile de muncitori participanți la 
adunare s-au angajat să lupte fără 
preget .pentru Traducerea în viață 
a hotărîrilor celui de al 2-le,a Con
gres al partidului, pentru îndeplini
rea cu succes a sarcinilor celui de 
al idloilea plan cincinal 

care îndrăgesc atletismul. In pro
ducție, Dinu Cristea, muncitor la 
uzinele „Republica" este, de a- 
semenea, un exemplu.

Cu prilejul festivității, care a 
avut loc sîmbătă, Dinu Cristea 
a luat cuvîntul și, ad.resîndu-se 
tinerilor alleți care erau prezenți 
la sărbătorirea lui, le-a vorbit de 
minunatele condiții pe care par
tidul și guvernul te oferă miș
cării de cultură fizică, comparin- 
du-le cu cele pe care le-a cunos
cut el în trecut. El i-a îndemnat 
să depună toate eforturile pen
tru a răsplăti această grijă, obțî- 
nîrwl performanțe cît mai înalte, 
luptînd pentru gloria sportivă a 
patriei noastre. Le-a făgăduit* 
chiar, să rămînă mereu alături de 
ei și, la cei 44 de ani ai săi, să 
conținute să se antreneze din 
toate puterile, să lupte și mai 
departe pentru a aduce atletis
mului nostru noi succese.

Vorbind despre bucuria pe care 
o simte primind această înaltă 
distincție, Dinu Cristea a rostit 
cîteva cuvinte simple, dar con
vingătoare :

„Medalia aceasta o socotesc 
drept cea mai frumoasă, drept 
cea mai de preț din toate cite 
le-am cucerit pînă acum. Clipa 
aceasta este cea mai fericită din 
viața mea. Ea dovedește că in
tr-adevăr se recunoaște că timp 
de 25 de ani am luptat din toate 
puterile pe stadion. Este pentru 
mine o mare bucurie1*.



Ce părere aveți tfaspre proiectul noului 
regulament G. M. A.?

CONCURSURI DE SCHI ȘI

SANIUȘ

Activiștii sportivi din întreaga 
tară s-au grăbit să folosească zi
lele favorabile, pentru organizarea 
concursurilor de schi și săniuș. In 
orașul Bacău, la centrul de schi, 
peste 250 de tineri și tinere din 
colectivele sportive din oraș au 
participat la concursurile organi
zate. Cel mai mare număr de con
curenți l-au prezentat Școala me
die nr. 1 de băieți, Școala Peda
gogică de băieți și colectivul Lo
comotiva. Numeroși copii au par- 
ăcipat la concursurile de săniuțe 
ile colectivelor și cercurilor sporti
ve din oraș. Reușite concursuri de 
săniuș au organizat colectivul 
,Metalul“-Muncitorul Liber și cer
iul sportiv „Progresul"-B.R.P.R.

Concursul de schi desfășurat du- 
ninica trecută din inițiativa co-

Ne place muzica, dar...
Există oameni cu o imaginație 

itît de bogată, incit este suficient 
să le fluieri la ureche uvertura 
din ..Carmen" pentru ca să-fi poa
tă descrie natura sălbatecă în mij
locul căreia se desfășoară acțiu
nea operei. Alții, asciiltînd la ra
dio primele acordului ale marșu
lui triumfal din ..Aida", pot să-ți 
povestească ceasuri întregi despre 
palatul faraonului, prin fața căruia, 
defilează victorioși, ostașii lui 
Radames. Mă rog, există și astfel 
de oameni. Din păcate însă, ima
ginația celor mai mulți nu merge 
chiar atît de departe și de aceea 
a luat naștere întreaga artă a de
corului care reușește să-ți creeze 
un mic univers din lemn, mucava 
și rânză, pe spațiul restrîns al 
unei scene. Așa se petrec astăzi 
lucrurile pe scenele tuturor teatre
lor. mari sau mici. Așa se petrec 
lucrurile și la Opera -de Stat din 
Timișoara: stîncile sau turnurile, 
scările monumentale sau balcoane
le de pe care interpreții își etnia 
ariile se nasc, modest inir-un sim
plu atelier...

...Să nu ud închipuiți însă că 
am. scris toate acestea pentru a-i 
deziluziona pe cei care, din foto
lii, au impresia că văd aevea piața 
principală din Sevitla sau saloa
nele palatului ducelui de Mantua. 
Departe de noi orice intenție de 
acest fel. Fără discuție că, impor
tanța decorului într-un spectacol 
de operă n-ar fi format obiectul 
preocupărilor noastre dacă... ate
lierul de tîmplărie al Operei de 
Stat din Timișoara n-ar funcționa 
în.. fosta sală de sport a Școlii 
de muzică.

C-le expuse mai sus au avut 
menirea de a demonstra că noi

— Poftim și aruncarea cioca
nului !

înțelegem rolul decorului într-un 
spectacol ca și rolul unu: atelier 
de tîmplărie în confecționarea de

corurilor. Ceea ce nu înțelegem 
■.însă este faptul că, vreme de vreo 
<6 ani. de cînd sus-amintitul ate- 
,'tier funcționează în menționata 
sală de sport, direcțiunea Operei 

.'de Stat din Timișoara n-a avut 
răgaz să se intereseze de găsirea 
:unui local mal potrivit. Pentru că 
• dacă folosirea unei săli de sport 
■.poate consffluț&o soluție de mo
ment, nu 'Se poate admite în nici- 
un caz ca această situație să de
vină definitivă. Nu de alta, dar 
sportivii timișoreni, oricît de me- 
iwhani or fi, nu pot suplini lipsa 
■Șglii prin... decoruri șt cu atît mai 
îpuțiri prin., imaginație

• (După o corespondență trimisă 
ude S. Ladislau).

lectivului Progresul Suceava s-a 
bucurat de un frumos succes. Din
tre cei 49 concurenți s-au eviden
țiat tinerii M. Spiridon, R. Iva- 
nischi, V. Milis și V. Miron. Con
cursul a fost organizat de instruc
torul T. Păuleanu și prof. Liviu 
Topa.

Tot duminica trecută a avut loc 
pe dealul Șorogari din Iași o în
trecere de schi (coborîre și fond). 
Numărul mare de participant ca 
și buna lor pregătire au asigurat 
acestui concurs un frumos suc
ces.

1863 CONCURENȚI IN RAIONUL 
TG. NEAMȚ

Cu toată lipsa de sprijin a sec
țiunilor sfatului popular raional, 
organele sportive din raionul Tg. 
Neamț au reușit să-și îndeplineas-

Comisia orășenească și cea 
raională de organizare a Spar- 
tachiadei din Roman au chemat 
toate comisiile de organizare 
din regiunea Bacău la întrecere 
pentru buna desfășurare a con
cursurilor Spartachiadei de iar
nă. Regulamentul întrecerii pre
vede acordarea de puncte pen
tru: mobilizarea tineretului, nu
mărul de norme G.M.A. la schi 
trecute cu ocazia concursurilor 
Spartachiadei, deplasarea de e- 
chipe demonstrative de la ora
șe la sate, confecționarea de 
materiale și echipament prin 
mijloace locale și amenajarea de 
noi baze sportive (patinoare și 
cluburi) prin muncă obștească, 
precum și pentru o serie de 

( acțiuni cu scop propagandistic. 
1 Este o inițiativă lăudabilă, 
J care merită a fi luată ca exein- 
J piu.

că multe dintre sarcini. Organi
zarea a 3 comisii orășenești și 18 
comisii comunale a ajutat la mo
bilizarea tineretului în întreceri. 
Din cei 1863 concurenți, cei mai 
mulți au participat la probele de 
schi (862), șah (496) și săniuțe 
(300). Sî-n-t create condiții pen
tru o și mai largă participare la 
schi, pentru că în multe comune 
se duce o vie campanie pentru 
confecționarea schiurilor prin mij
loace proprii. Astfel, în satul Boiș-

In citeva
• Recent, în sala de festivități 

a întreprinderii 131 Construcții din 
orașul Ploeșfi, a avut loc o con
sfătuire cu președinții colectivelor 
sportive din regiune fruntașe în 
activitatea G.M.A. pe anul 1955. 
Din referatul prezentat în această 
consfătuire a reieșit că o serie de 
colective sportive, printre care Pro- 
gresul-Btizău, Flacăra-Ploești, Fla
căra- Tîrgoviște și Progrestil-Mizil 
aii depus eforturi deosebite pentru 
mărirea numărului de purtători ai 
insignei G.M.A.

După premierea colectivelor spor
tive cu cea mai rodnică activitate 
G.M.A-, sportivii din colectivul 
Flacăra-Ploești au susuținut o in
teresantă demonstrație la scrimă 
șl haltere iar echipa artistică a în
treprinderii 131 Construtții a pre
zentat un bogat program cu ca
racter sportiv.

Stan Roșculeț, 
corespondent

• In cursul anului trecut aso
ciația sportivă FJamura roșje a 
inițiat organizarea a numeroase 
concursuri sportive peindrit trecerea 
normelor G.M.A. La alcătuirea cia-

Un nou colectiv sportiv Recolta
La începutul acestei luni, în 

adunarea’ generală care a avut 
loc la sediul căminului cultural 
„Ffflimon Sîrbu" din Mehala (urt 
cartier mărginaș al orașului Ti
mișoara), în cadrul asociației 
Recolta s-a constituit un nou co
lectiv sportiv: Recolta G.A.C. Me
hala.

Noul colectiv sportiv va func
ționa pe lingă căminul cultural 
„Filfmon Sîrbu“ și gospodăria 

tea au fosf confecționate 48 pere
chi schiuri, la Ghindăoani 32 pe
rechi, la Pipirig 12 perechi etc.

Succesele înregistrate puteau fi 
însă și mai mari, dacă întreaga 
activitate din cadrul Spartachiadei 
ar fi fost condusă efectiv de o co
misie raională de organizațe.

CU SPRIJINUL ORGANIZAȚII
LOR U.T.M

Organizațiile de bază U.T.M. 
din raionul Rădăuți iau parte ac
tivă la munca de organizare a 
Spartachiadei de iarnă. îndrumate 
de comitetul raional U.T.M., unele 
organizații cum sînt cele din Ca- 
lafindești, Straja și alte comune 
au inițiat o largă acțiune de con
fecționare a materialelor sportive 
de iarnă pe scară locală. In ora
șul Rădăuți, utemiștii au fost mo
bilizați pentru amenajarea a două 
patinoare. Organizațiile de bază 

U.TM. din Brodina, Straja și Dor- 
nești sînt în întrecere pentru o 
cît mai bună organizare a marii 
competiții. Folosind astfel de me
tode, s-a reușit angrenarea a 1900 
de concurenți din raion.

8816 ÎNSCRISE DAR NUMAI 
2380 PARTICIPANTE..

Așa se prezintă situația în ora
șul Reșița, unde organizarea Spar
tachiadei a fost primită cu multă 
însuflețire de masele de tineri 
muncitori și elevi. Numărul de 
înscriși a fost foarte mare (în 
ciuda faptului că activiștii colecti
vului Metalul nu s-au obosit prea 
mult să angreneze muncitorii în 
Spartachiadă)’, dar abia un sfert 
dintre ei participă efectiv la con
cursuri. Acest fapt se datorește 
atît lipsurilor comisiei de organi
zare (președinte Soli Alexandru), 
cît și lipsei de sprijin din partea 
secțiunii învățămînt, care nu i-a 
angrenat pe profesorii de educație 
fizică în munca de organizare a 

concursurilor și pregătire a concu- 
renților.

După corespondențele trimise 
de Al. Andronescu (Bacău), I. 
irimia (Suceava), E. Ursu 
(Iași), V. Mihăilă (Bacău), S. 
Sontag (Rădăuți). Gh. Dobrescu 
(Reșița).și A. Movovic’ (Ro
man)-

rinduri,..
sa...e ., ,i cu cei mai mulți pur
tători ai insignei G.M.A., realizați 
în anul 1955, primul loc a revenit 
colectivului sportiv Flamura roșie 
fabrica de spirt Ghidigeni. Pe jo
cul II s-a clasat colectivul sportiv 
Flamura roșie Tehnometal Bucu
rești iar pe locul III colectivul 
sportiv Dacia-București.

• In iarna aceasta s-a organi
zat la Timișoara „Cupa Sfatului 
Popular al orașului Timișoara" la 
handbal redus. Cind s-a anunțat 
această competiție, handbalist? i de 
Ia colectivul sportiv Avîntul Deta 
au „bătut" la toate porțile pentru 
a li se permite și tor participarea 
ia întrecere. Dar, după primeie 
două etape acest entuziasm a dis
păruți și la următoarele progra
mări handabliștii de la AvSntul 
Deta nu s-au mai prezentat.

In urma acestui fapt, ei au fost 
eliminați dim competiție. O măsură 
justă și binevenită.

G- lonescu, 
corespondent

agricolă colectivă din cartierul Me-, 
hala și va activa deocamdată Ia 
următoarele discipline sportive: 
fotbal, șah, volei și1 tir. In cadrul 
campionatului pe anul 1956 al ora
șului Timișoara, colectivul sportiv 
Recolta G.A.S. Mehala va partici

pa cu echipe de volei, fotbal si al
tele.

P- Velțan 
corespondent

Modificarea regulamentului com
plexului G.M.A. a stîrni.t un deo
sebit interes în rîndurile sportivi
lor și instructorilor sportivi. Foar
te mulți dintre aceștia răspund Ia 
ancheta deschisă de ziarul nostru 
pe marginea modificărilor aduse 
regulamentului G.M.A.

Prezentăm astăzi părerea pro
fesorului de eduoație fizică Mihail 
Voica, președintele comisiei de 
control G.M.A. dn raionul Slatina. 
In primul rînd profesorul M. Voi
ca apreciază că o serie de formu
lare (formularele 5, 6, 7, 8 și 9) 
precum și caietul de evidență a 
colectivului trebuie să rămînă în 
vigoare, ele constituind, după pă
rerea sa, baza întregului regula
ment G.M.A. Pentru ușurarea 
muncii de evidență în activitatea 
G.M.A., profesorul M. Voica pro
pune să se renunțe la formularele 
nr. 3 și 4 care, într-adevăr, sînt 

o piedică în activitatea tuturor in
structorilor G.M'.A.

De asemenea, președintele comi
siei de control G.M.A. din raionul 
Slatina cere introducerea în noul 
regulament a obligativității recon
firmării periodice a calității de 
purtător al insignei G.M.A. El 
afirmă că această reconfirmare 
asigură nu numai o pregătire ini
țială temeinică ci și o continui
tate în activitatea sportivă a ace
lor tineri, care odată. deveniți pur
tători ai insignei G.M.A., renun
ță încetul cu încetul la a mai par
ticipa în diferite întreceri sportive 
Pe de altă parte însă, profesorul 
M. Voica nu este de acord cu 
desființarea calificativului „exce
lent" considerînd că acest califi
cativ a fost un serios stimulent 
în pregătirea aspiranților El pro

Din nou, despre „Metalul” Cimpia îurzii...
Unul din marile colective spor

tive din țara noastră, de care ne
am ocupat destul de mult în ulti
ma perioadă de timp, este „Meta
lul" — Cimpia Turzii. Cele cîte- 
va materiale apărute în coloanele 
ziarului nostru aveau ca scop îm
bunătățirea muncii sportive din 
acest centru industrial și, în spe
cial, a activității sportive care se 
desfășoară în întreprinderea „In
dustria Sîrmei". Se pare, însă, că 
prea multe nu s-au schimbat în 
acest răstimp. Recent, ne-a sosit 
la redacție o scrisoare de la co
respondentul nostru G. Chișiu, 
scrisoare care este, de fapt, o scur
tă analiză a muncii colectivului 
sportiv din anul 1955. Parcurgînd 
rîndurile acestei scrisori se poate 
ușor constata că la „Metalul" 
Cimpia Turzii munca sportivă se 
reduce în fond la cîteva acțiuni 
izolate, miile de muncitori nefiind 
angrenați într-o activitate conti
nuă, bine organizată.

Corespondentul nostru ne scrie 
că deși în anii trecuți colectivul 
sportiv „Metalul" Cîmpia Turzii a 
obținut unele realizări — printre 
care cea mai importantă este ame
najarea frumoasei baze sportive 
din localitate — totuși succesele 
obținute nu sînt pe măsura posi
bilităților existente. Și iată un 
exemplu concludent: Deși colec
tivul are cîteva secții fruntașe, to
tuși numărul membrilor nu depă
șește 10 la sută din numărul to
tal al muncitorilor din întreprin
dere. Cauza acestei stări de lu
cruri, constă, după părerea cores
pondentului nostru, în aceea că

Ni se semnalează că...
.. de curînd popicăria colectivului 

sportiv Voința din Sighet a fost 
închisă, spre surprinderea iubitori
lor acestui sport

V- Dabala 
corespondent

...comitetul raional C-F.S- Caran
sebeș nu a organizat pînă în pre
zent nici o competiție de popice, 
deși acest sport este îndrăgit de 
muncitorii din raion.

Romulus și Radu Zeno 
corespondenți

.-.în ultima vreme clubului spor- 
<tiv Progresul din Giurgiu i se dă 
ao altă întrebuințare: a fost trasfor- 
îmăt, de către conducerea colectivul- 
|lui sportiv în sală de petreceri. De 
asemenea, majoritatea materialelor 
sportive sînt deteriorate-

A. Călinescu 
corespondent

-.-activitatea sportivă de la școală 
medie mixtă din Curtea de Argeș 
stagnează, deoarece profesorul de 
educație fizică Stelian Malacea vă
dește o totală lipsă de preocupare 
pentru organizarea în condiții bune 
a orelor dp educație fizică

R. lonescu corespondent 

pun,- ca acesi caklicativ să he 
menținut cel puțin pentru gradul 
I al insignei G.M.A.

O măsură bună, pe care o apro
bă cu toată căldura, este aceea 
a introducerii în proiectul noului 
regulament, a grupei de vîrstă 
12-14 ani- Profesorul M. Voica a- 
preciază — din experiența lui — 
că toți tinerii cuprinși în cadrul 
acestei grupe de vîrstă erau pre
gătiți cu mare greutate și, de cele 
mai multe ori, superficial pentru 
trecerea normelor. De aceea, el a- 
probă introducerea acestei noi gru
pe de vîrstă.

In afară de aprecierile pe care 
le face asupra proiectului noului 
regulament, prof. M. Voica vine 
și cu o serie de propuneri dintre 
care sînt de reținut două. Prima 
este aceea ca în fiecare an, în 
cursul lunii august, să se țină 
cursuri pe o durată de 10 zile în 
cadrul tuturor raioanelor, cu pro
fesorii de educație fizică și acti
viștii sportivi. Aceste cursuri ar 
avea scopul să pună la curent pe 
acești activiști cu cele mai noi 
metode de pregătire, constituind 
în același timp un foarte bun mij
loc de a se face schimburi de ex

periență.
A doua propunere a prof. M. 

Voica este ca în noul regulament 
să se prevadă că pregătirea aspi
ranților elevi la examenul teoretic 
și gimnastică și chiar trecerea nor
melor la aceste probe să se facă 
în timpul orelor de curs, rămînînd 
ca restul de norme să fie trecute 
în cadrul secțiilor pe ramură de 
sport. Prof. M. Voica face această 
propunere finind cont de faptul că 
ea ar constitui o ușurare în ca
drul activității G.M.A. din școli.

membrii colectivului sportiv și-ău 
concentrat întreaga activitate asu
pra echipei de fobal care joacă în 
categoria ,,B", și asupra cîtorva 
sportivi fruntași, în special atleți. 
Datorită preocupărilor exclusiv... 
fotbalistice ale unor tovarăși ca 
Uarie Țăranu, Mihai Mîndruț, etc., 
activitatea sportivă de masă în 
acest mare colectiv stagnează.

Ca o consecință firească a unei 
asemenea atitudini, o serie de sec
ții pe ramură de sport, cum ar ii 
cea de box, și-au încetat aproape 
definitiv activitatea. Din punct de 
vedere material secția de box este 
dotată, dar echipamentul (sacf, 
mănuși, etc.) zace în magazie, iar 
ringul în... ploaie. Președintele co
lectivului sportiv, Ovidiu Pop, cu. 
noaște această situație și nu ia 
nici o măsură De ce? Este prea 
„ocupat" cu... fotbalul.

Comitetul de întreprindere și a- 
sociația „Metalul" nu au sprijinit 
de loc colectivul sportiv. Primul 
nu a analizat munca din cadrul 
colectivului sportiv, iar asociația, 
după ce că nu a trimis de la ale
gerea noului consiliu al colectivu
lui pînă în prezent nici un dele
gat, a mai făcut și o serie de în
curcături financiare, întîrziind 
foarte mult alocarea fondurilor 
destinate investițiilor

In rîndurile de mai sus am cu
prins numai o parte din multele 
lipsuri sezisate de corespondentul 
nostru, lipsuri care continuă să 
frîneze dezvoltarea sportului în 
rîndurile oamenilor muncii, de la 
întreprinderea „Industria Sîrmei".

...activitatea șahistă din cadrul 
colectivului sportiv Metalul 108 a 
stagnat, deoarece clubul sportiv al 
întreprinderii este mai totdeauna 
închis.

...consiliile colectivelor sportive 
Progresul și Voința din Hațeg, do
vedesc o totală lipsă de preocupare 
față de manifestațiile ce se desfă
șoară în cadrul Spartachiadei de 
iarnă a tineretului. Aceste două 
colective sportive nu țin cont de 
cerințele mereu crescînde ale spor
tivilor, de a organiza diferite com
petiții în perioada de iarnă.

Nicu Zbuchea 
corespondent

.-.Sala de gimnastică a colecti
vului sportiv Flamura roșie Buhuși! 
nu este folosită în mod organizat 
de către membrii acestui colectiv. 
Conducerea colectivului, neglijează 
alcătuirea unui program care să 
poată satisface nevoile tuturor sec
țiilor pe ramură de sport, în acestă 
sală făcînd antrenament numai 
fotbaliștii.

V- FÎorescti 
corespondent



DIN ACTIVITATEA CARPAȚI

Conferința pe țară a Comisiei Centrale de atletism
Lucrările celei de a Vl-a Con

ferințe pe țară a Comisiei Cen- 
tnaile de atletism, pe anul 1955, 
au continuat în cursul zilei de 
sîm'bătă. Dimineața, după răspun
surile la întrebările formulate pe 
marginea celor trei rapoarte, s-a 
trecut la discuții. S-au înscris la 
cuvînt 34 de tovarăși care au 
analizat situația — în general — 
a atletismului din țara noastră, 
ca și situația existentă în re
giuni, în asociații, în collective. 
Cei mai miilți dintre vorbitori au 
subliniat necesitatea imperioasă 
a unor acțiuni care trebuie în
treprinse — în primul rînd pe 
linie centrală — pentru dezvolta
rea bazei de masă a atletismului 
nostru, pentru formarea unui cit 
mai miare număr de atleți de va
loare medie, care să formeze re
zerva atleților fruntași. In aceeași 
ordine de idei, mulți tovarăși au 
discutat problema atletismului în 
școli și universități, în școlile 
sportive de tineret și de elevi și 
au insistat foarte mult asupra 
problemelor activității atletice în 
mediul sătesc.

Alți vorbitori s-au ocupat de 
felul în care tratează problema 
atletismului unele din asociațiile 
și colectivele sportive și de felul 
în care întrețin bazele respective 
multe din colectivele proprietare 
ale acestor baze. Din discuții a 
reieșit neaplicarea prevederilor 
deciziei 88 a C.C.F.S. cu privire 
la întreținerea și utilarea pentru 
atletism a bazelor sportive exis
tente.

După-amiază a avut loc festi
vitatea decernării titlului de ma
estru emerit al sportului atletu
lui Dinu Cri stea.

In cadrul celei d ■ a treia zi 
a lucrărilor, inspectorul de atle
tism din C.C.F.S. tov. A. Săves- 
cu a dat citire deciziei C.C.F.S. 
cuprinzînd numirea Comisiei Cen
trale de atletism pe anul 1956 : 
Mihai Fiorescu, președinte; Gh. 
Teodorescu, A. Silberstein, H. 
Chirteș, Dan Deșliu, C. Vlad, VI. 
Simionescu, prof. E. Bran, A. 
Balaș, I. Paraschivescu, N. Gn- 
rău, 1. lonescu, dr. A. Lăzăroiu, 
M. Mărcii, E. Rona, G. Băleanu, 
R. Vilara, maeștrii emeriți ai 
sportului I. Moina și C. Dinu, A. 
Netalinschi, E. Baruch, Z. Igniș- 
ca, S. Dumitrescu, El. _
1. Arnăutu, A. Corvin, I. St’aha- 
rovschi, C. Iovănescu, 
rian, I. Kiss, L. Kiss, C. Nemeș, 
Gh. Dumitrescu. Al. Smoleanu, I. 
Buzdugan, E. Lokota, F. Mosco
vici, C. Dumitru, I. Soter, V. Mo
rarii (Bacău), T.
Marc), 
losof 
tanța), 
Ciot ea 
(Iași),

Drăghici,

I. Taco-

Crișan (Baia
C. Du-dan (București), C. 

(Cluj), C. Burtan (Cons-
M. Stahie (Craiova), 1. 
(Galați), E. Stăniciu 

V. Pețan (Hunedoara), L.

, ; N. 
lonescu

Gurău 
(marș,

Nemeth (Oradea), C. Gheție (Pi
tești), T. Rădulesou (Ploești), M. 
Buhlea (R.A.M.), V. Cristescu 
(reg. Stolin), M. Sprinceană (Su
ceava), A. Chiuhan (Timișoara).

Apoi a fost ales biroul Comisiei 
Centrale de atletism : Gh. Teo- 
dorescu, A. Silberstein și H. Chir- 
teș, vicepreședinți; Dan Deșliu și 
C. Vlad, membri; VI. Simiones- 
cu, secretar; prof. E. Bran (co
legiul de antrenori) ; I. Paras- 
chivescu (arbitri) ; ” ~ “
(clasificări) ; I. U 
materiale și terenuri) ; dr. A. Lă- 
zăroiu (medical) ; M. Marcu (e- 
conomic) ; E. Ron-a (evidență sta
tistică) ; A. Balaș (juniori, școli 
sportive de tineret și elevi) ; G. 
Băleanu (competiții) și R. Vilara 
(propagandă).

In continuare, tov. Gh. Teodo- 
rescu a enunțat obiectivele prin
cipale ale activității Comisiei 
Centrale pe anul 1956: reorga
nizarea activității Comisiei Cen
trale și a subcomisiilor sale; dez
voltarea pe bază de masă a a- 
tletismului din țara noastră; îm
bunătățirea activității colegiului 
central de antrenori; intensifica
rea muncii de creștere a elemen
telor tinere pentru performanțe 
înalte; îndrumarea și controlul 
activității comisiilor regionale de 
atletism; stabilirea unei legături 
permanente cu catedra de atle
tism de la I. C. F_; îmbunătăți
rea și lărgirea acțiunilor subco
misiilor de propagandă și medi
cală ; respectarea calendarului 
central și lărgirea calendarului 
comisiilor regionale și orășenești.

Tov. Marcel Vlaicu, vice preșe
dinte al Comitetului pentru Cul
tură Fizcă și Sport de pe lingă 
Consiliul de Miniștri, a felicitat 
din partea conducerii C.C.F.S. pe 
toți activiștii, antrenorii, arbitri 
și atleții pentru succesele repur
tate în anul 1955, și a subliniat 

. că de felul în care se va activa 
în acest an, va depinde în cea 
mai mare măsură saltul valoric 
așteptat, în toate compartimen
tele atletismului nostru.

In încheierea lucrărilor a luaiț 
cuvîntul tov. Mihai Fiorescu, pre
ședintele Comisiei Centrale de a- 
tletism care a solicitat ajutorul 
tuturor factorilor de răspundere 
în atletism și al activiștilor din 
toată țara, în așa fel ca printr-o 
muncă susținută și organizată să 
se poată înregistra în atletism, 
un nou și însemnat pas înainte, 
pe linia dezvoltării sale pe bază 
de masă, în creșterea valorii 
iestriei sportive a atleților 
toate categoriile, în formarea 
nei rezerve serioase de atleți 
categorie medie, în întărirea 
ganizatorică a secțiilor de atle
tism din cadrul colectivelor spor
tive, în ridicarea muncii antre
norilor, arbitrilor, etc.

ma
de 
ti
de 

or-

t.ste cunoscut taiptui ca uir.:snuil internațional 
coalizează practic contactul direct între oamenii 
din diferite țări, poate ajuta în mod substanțial la 
cunoașterea și apropierea popoarelor și, prin aceasta, 
contribuie la întărirea păcii și prieteniei între po
poare. De aceea, au și fost organizate călătorii 
turistice din străinătate în. țara noastră 
tarea altor țări de către turiști romîni.

In ultimul timp, Oficiul Național de 
„Garpații" a tost vizitat de reprezentanți 
feritelor organizații de turism din Anglia, 
R.D.G., R.F.G., Franța, etc., i.ar reprezentanții săi 
vor vizita în curând organizațiile de turism din 
multe țări ale Europei,

In cadrul acordului încheiat între „futurist" (or
ganizația sovietică de turism) și O.N.T. „Carpați", 
peste 200 de turiști sovietici au vizitat în ultimele 
lunj ale anului trecut țara noastră, iar un număr 
aproximativ egal de turiști din R.P.R. au vizitat 
Capitala Uniunii Sovietice. Oaspeți din Moscova, 
Leningrad, Kiev, Vilna, Ghișinău, etc. au avut oca
zia de a cunoaște Capitala patriei noastre, monu
mentele din București, institutele științifice, uzinele 
și numeroase alte realizări ale regimului de de
mocratic . populară, pitoreasca vale a Prahovei, 
Orașul Stalin, Podul Prieteniei de peste Dunăre, 
etc.

Turiștii sovietici, oameni de diferite profesii, 
muncitori, ingineri, medici, artiști, scriitori, au fost 
întimpinxați pretutindeni în țara noastră cu prie
tenia și ospitalitatea caracteristică poporului ro-
mîn. lată de pildă, ce spune în scrisoarea tri
misă O.N.T. „Carpați", inginerul economist G.
Sokolova, care ne-a vizitat de curînd țara: „Toată 
viața va rămine vie în amintirea mea vizita fă
cută în Republica Populară Romînă. Deosebit de 
puternică a fost impresia pe care mi-a produs-o 
poporul romîn, care ne-a întâmpinat cu multă ospi
talitate, pretutindeni pe unde am fost".

Pentru informarea și documentarea turiștilor stră
ini oare n” vizitează, O.N.T. „Carpați" a inițiat 
tipărirea unor pliante cu fotografii ale celor mai 
pitorești regiuni din țară. Seria lor a fost deschisă 
cu pliantul „Romînâa — Valea P-rahovei", editat 
în limba rusă, engleză, franceză, germană și, bine
înțeles, romînă. Pe lingă o prezentare a acestei re
giuni și numeroase fotografii, pliantul cuprinde o 
interesantă hartă a regiunii. Seria acestor pliante 

va fi continuată cu prezentarea 
orașului București, a diferitelor 
stațiuni climaterice, un plan 
subiect de vjnătoare, etc.

Călătoriile organizate de O.N.T. 
„Carpați" în capitala Uniunii So
vietice, au stârnit, așa cum era de 
așteptat, un viu interes în țara 
noastră. Oameni de diferite 
siii, muncitori și tehnicieni 
uzinele „Semănătoarea" din 
rești, medici din Timișoara, 
teri din Sighișoara, Cluj, lași și 
alte orașe ale țării, au admirat 
monumentele istorice, institutele 
de artă, de știință și de interes 
obștesc din Moscova. Printre alte
le, turiștii romîni au vizitat expo
ziția agricolă unională, Kremlinul, 
mausoleul lui Lenin și Stalin, uni
versitatea Lomonosov, galeriile 
Tretiakcv, etc.

Activitatea dusă de O.N.T. „Car
pați" va cunoaște în 1956 o ex
tindere și mai mare. Pe lingă 
U.R.S.S., oamenii muncii din țara 
noastră vor putea vizita și alte 
țări. De asemenea, itinerant le din 
Uniunea Sovietică vor fi extinse, 
ptitîndn-se face vizite și la Lenin
grad, Kiev, StaHngard, precum 
alte regiuni și localități.

prole- 
de la
Bucit- 
locni-

?>

pe scurt
de■ Tradiționala competiție 

șah dotată cu Cupa 16 Februarie 
a început în Capitală, programind 
jocuri pe echipe și o competiție 
individuală. Iată primele rezul
tate înregistrate în meciurile pe 
echipe: Progresul-Avîntul 11—1, 
C.C.A. — Locomotiva 7—3, Con
structorul — Dinamo 6—5 (1 în
treruptă). Al doilea tur se desfă
șoară vineri în sala Locomotiva. 
In turneul individual conduce P. 
Stcrojevski (Locomotiva) cu 4 
puncte (din 4 posibile), urmat de 
V. Dumitrescu (Loc.) 3 pt., Kan- 
del (C.C.A.) și N. Dumitrescu 
(Loc.) 2'/2 pt-

■ In această duminică, o serie 
de șahiști fruntași bucureșteni au 
susținut simultane, în cadrul ac
țiunilor de popularizare a Spar- 
tachiadei de iarnă a tineretului. 
In Capitală, Ia Cercul de șah al 
Institutului de cercetări științifice 
al Ministerului Construcțiilor, a 
jucat candidatul de maestru D. 
Drimer. La 18 mese, Drimer a ob
ținut rezultatul + 12 = 5
— 1.Maestrul sportului P. Sei-
meanu și șahista Alexandra Ni-

T i irism 
ai dii- 
S.U.A.,

și vizi-

J,

emoționat spre

fereastră, se ve-

ți

nu s~a stai Co-

■

Dumitru Negoescu, 
toate rapoartele de 
suia în tren, por- 
Craiova- In goana

FARA INTIRZIERE

pe ușa Ca-
C.F-S. Cra- 
i s-au spul-

birjă dînd adre-
C.F.S. și din 
află că se..- a-

Conferința anuală a comisiei 
raionale de tenis de masă din 
Caracal luase sfirșit. Se purta
seră discuții aprinse pe margi
nea „dării de seamă", capitolul 
„lipsuri" provocase dezbateri și 
mai furtunoase, intr-un cuvînt, 
conferința prilejuise un pasio
nant, dar util, schimb de păreri 
asupra activității tenisului de 
masă din raionul Caracal. Acum 
se trecuse la ultimul punct de 
pe ordinea de zi: alegerea unui 
delegat pentru conferința comi
siei regionale, care urma să aibă 
loc la Craiova. Aici, toată lu
mea a fost de acord: raionul 
Caracal va fi reprezentat de tov. 
Dumitru Negoescu.

Dar cu asta, treaba nu s-a 
terminat. Dimpotrivă, s-ar putea 
spune că abia a... început- Așea- 
ză-te și întocmește rapoarte, fă 
copii după procesul verbal al 
conferinței, dă-i cu informări și 
para-informări asupra diverse
lor competiții organizate in 
anul 1955, bate la mașină calen
darul sportiv pe anul 1956, fă 
una, fă alta, că doar e vorba 
despre o cogeamite conferință 
raională și trebuie să fii pregă
tit. E în joc obrazul Caraca
lului 1

In dimineața zilei de. 18 de
cembrie, tov. 
încărcat cu 
cuviință se 
nind-o spre 
trenului, privind visător, pe fe
reastră, tov. Negoescu se și ve
dea la conferință, noiîndu-și 
sirguincios diferite probleme 
puse în discuție și apoi luînd 
ți el cuvintul, pentru a arăta 
că nici la Caracal 
cu mîinile în sin...

Dar, odată intrat 
miletului regional 
iova, toate visurile 
berat: conferința se amînase! 
Cei convocați nu veniseră. O 
să spuneți: se întîmplă, deh I

ț L-

loc laZilele trecute a avut
C.C.F.S. o ședință de lucru a bi
roului Consiliului metodico-științi- 
fic, la care au luat parte tov. L 
Vai-da — vicepreședinte al C.C.F.S. 
—academician prof. dr. St. Milcu, 
candidat în științe pedagogice E. 
Ghibu, conf. d-r. V. Dimitriu, prof, 
d-r. FI. Ulmeanu, aspirant dr. V. 
Ciobanu, prof. 1. Istrate.

La ordinea de zi au figurat ur
mătoarele probleme: activitatea 
consiliului pe ultimul semestru 
al anului 1955 și organizarea unei 

colau s-au deplasat 
Buftea, unde au fost 
entuziasm de șahiștii 
Nacht a 
Gram la j 
Oltenița.

■ S-a 
finală 
1956.

în comuna 
primiți cu 
săteni. E. 

jucat la Călărași, D. 
Alexandria, iar T. Popa la

încheiat Iaza de 
a campionatului 
Dintre grupele în care

optimi 
R.P.R.de 

pe 
s-a înregistrat un succes de par
ticipare notam pe cele de la O- 
radea (unde s-au întrecut 48 ju
cători) Pitești (36 jucători), Pia
tra Neamț (32 jucători), Roman 
(52 jucători). In patru centre din 
Regiunea Stalin au participat la 
această competiție un număr de 
141 șahiști.

■ La Orașul Stalin a luat sfir
șit recent finala campionatului o- 
rășenesc de șah. Au luat parte la 
întrecere 13 jucători, calificați din 
etapele precedente. După o luptă 
dîrză, primele două locuri au fost 
împărțite la egalitate de T. Da
vid și H. Engel, care au totalizat 
cîte 9’/2 puncte. Cu un coeficient 
Soneborn mai bun, David a fost 
desemnat campion al orașului. 
Pe locul trei a-a clasat W. Franck. 

Mai sini greutăți cu deplasările,. 
unele centre de raioane sînt cam 
departe, s-o fi întîmplat ceva cu 
delegații noștri.-. Așa s-a gin-- 
dit și tov. Negoescu, în primul 
moment, pînă ce a aflat că mai 
toți cei care străluceau prin ab
sență erau din... Craiova, iar 
unii din ei stăteau chiar peste 
drum de Comitetul C-F.S.

— Lasă, nu fii supărat, tova
rășe Negoescu, încercă cineva-: 
să-l consoleze. O să te anun
țăm cînd se ține conferința 1 Nu 
e mare lucru drumul de la Ca
racal pînă la Craiova -.

Trecură vreo două săptămîni... 
Intr-o zi. după cum ne relateaz.il 
corespondentul nostru Gheorghe 
Năstase, la Comitetul raional 
C.F.S- Caracal sosi o adresă în 
care erau trecute datele tuturor 
conferințelor anuale ale comi
siilor regionale pe sporturi. In 
dreptul tenisului de masă scria: 
Craiova, 11 ianuarie. Adresa 
se încheia astfel: „Vă veți în
griji de trimiterea la timp a de- 
legaților la conferințele comi
siilor regionale- Tovărășii pre
ședinți ai comitetelor raionale 
C.F.S. sînt direct răspunză
tori de rezolvarea acestor pro- 
bleme“-

Din nou, tov. Negoescu își 
aranjă rapoartele și referatele. 
Din nou porni 
gară, din nou, in goana trenu
lui, privind pe 
dea la lucrările conferinței, d-n 
nou se urcă in ' 
sa Comitetului 
nou ajuns aici, 
minase conferința 1

Ei, ce să facă acum tov. Du
mitru Negoescu ? Ca să nu mal 
bată mereu drumut de la 
racal la Craiova, o să se-., mute 
omul la Craiova și aici o să 
aștepte începerea conferinței. 
Că într-o zi, tot trebuie să se 
țină, nu?. .

JACK BERARIU 
GEORGE MIHALACHE

•i
1
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F. S
sesiuni de comunicări a Consiliu* 
lui.

In urma discuțiilor, biroul «t 
luat următoarele hotărîri:

— Toate planurile tematice a®^ 
instituțiilor care efectuează cerce
tări în domeniul culturii fizice tre
buie avizate în prealabil de Con
siliul metodic-științific.

— Secretariatul Consiliului var 
alcătui o evidență precisă a tutuj» 
ror temelor date în lucru diferiși 
telor unități operative, precum șB 
a stadiului lor de realizare

— Anul acesta va fi organizată). 
o sesiune de comunicări cu oaracfe- 
ter internațional, în vederea că^r 
reia secretariatul Consiliului va> 
prezenta biroului, pînă la data det 
5 februarie, propuneri concrete ut 
privința temelor comunicărilor.

— Cabinetele metodico-științifiU 
ce regionale nu vor mai putea or
ganiza în viitor sesiuni de comit* 
nicărî fără a avea aprobarea Con
siliului asupra conținutului lucrăț 
rilor.

A apărut:
Nr. 1 (IANUARIE 1958) 

al revistei sportive ilustrate 
STADION

bogat conținut, din care 
Europa în centrul atleji 

mondial de Ion Soteî? 
al sportului; Jocurile O- 
de iarnă; Locomotivele.,. 
Dancu și S. Massler ; De

cu un 
spicuim : 
tismului 
maestru 
fimpice 
de A. I. 
ce se pierd multe talente ale fot
balului nostru de EL lonescu; 
In 14.040 minute de joc 1 de Pe
tre Gațu ; Succesul handbalului în 
sală de Max Bănuș; „Poveste de 
iarnă" două pagini de umor de 
Matty, ș.a.

Prețul 1,50 lei

relateaz.il


Din campionatul categoriei A la hochei

nu,

Hocheiștii de la CCA, primii campioni republicani pe 1956.
Rîndul de sus : Raduc, Peter, Lorincz, Incze III, Hollo, Pușcaș. Rîndul de jos : Zografi, Măzgărea- 

Dron, Flamaropol, Czaka, Ganga, Dlugoș-

gativ în jocul echipei îl consti
tuie uneori nervozitatea de care 
dau dovadă jucătorii, ceea ce le 
atrage sancțiuni ce se pot ușor 
repercuta asupra rezultatelor. De 
asemenea, jucătorii de la C-G.A. 

. greșesc luînd uneori meciul prea 
ușor, au perioade în care „în
moaie" jocul.

AVÎNTUL MIERCUREA CIUC 
(antrenor Ludovic Vacar) este și 
în acest an pe locul II. Avîntul 
a făcut o figură foarte frumoa
să și meciul al doilea cu C.C.A. 
(3—4) i-a făcut pe mulți dintre 
spectatori să se întrebe dacă se 
poate afirma cu tărie că C.C.A. 
este mai bună decât Avîntul. In
tr-adevăr, în acest joc, cei din 
Miercurea Ciuc au luptat cu o 
dârzenie excepțională, au menți
nut echilibrul partidei și chiar au 
dominat. Ei n-au însă viteza și 
claritatea tactică a militarilor și 
aceste elemente îi situează, de
ocamdată, . în urma acestora. In
tr-o discuție cu antrenorul echi
pei, L. Vacar, acesta spunea: 
„Deficiența principală a echipei 
noastre pornește de acolo că în 
timpul verii jucătorii nu practică 
nici un sport care să le permită

Scriam, într-unul din numerele 
noastre trecute, că dacă putem 
.vorbi de unele progrese înregis
trate — sub aspect tehnic și tac
tic — în recent încheiatul cam
pionat al categoriei A la hochei 
pe gheață, apoi în legătură cu 
aceste progrese nu ne putem re
feri decît la echipa campioană: 
C.C.A. Și aceasta, ca urmare a 
junei sistematice și profunde munci 
de pregătire depusă de antreno
rul Mihai Fiamar’opol, și — bine
înțeles — a condițiilor superioare 
de pregătire pe care le-au avut 
ia dispoziție sportivii militari.

Am mai arătat că atacul așa 
numit „în plic", pe care l-au prac
ticai în anii trecuți hocheiștii de 
ta C.C.A., a suferit o transfor
mare în sensul „atacului în cinci", 
formulă mai avansată, care înlo
cuiește jocul static și rigid, cu 
o permanentă mișcare în atac, 
cu mai multă variație și specta
culozitate. Adoptarea atacului în 
cinci (în care elementul princi
pal îl constituie schimburile în
tre afacanții aripă și fundași) 
cere jucătorilor o pregătire fizică 
completă, patinaj perfecționat, o- 
riientare rapidă în faze, inițiativă. 
Hocheiștii de la C.C.A. au pose
dat în mare măsură aceste ca
lități, ceea ce a făcut ca ei să 
practice cu succes „piticul" evo
luat. Un alt element nou, carac
teristic acestei echipe (și cu care 
a cîștigat ambele întîlniri hotă
râtoare, cu Avîntul Miercurea 
Ciuc) este jocul cu pase în adîn- 
time. Anul trecut, C.C.A. obținea 
câștigarea zonei de atac, prin a- 
runcarea . pucului în treimea ad
versă și începerea luptei pentru 
b1, în această treime. In acest 
campionat, prin două-trei pase în 
adinei mc, și un șut la poartă, mi- 
liitairii realizau același lucru (pu
cul în zona de atac), dar cu 
mult mai multe șanse de concre
tizare.
. E-chipa 

cp alte 
xemplu : 
cui mai 
aentă pentru puc în atac, etc.

In întrecerile de calificare și în 
turneul final, C.C.A. a utilizat ur
mătorul lot de jucători, care au 
îmbrăcat tricourile de campion: 
'Dron, Pușeaș-Czaka, Măzgăreanu, 
Raduc, Incze III, lonescu, Hollo* 
Zpgrafi, Flamaropol, Peter, Lo- 
rțncz, Dlugoș, Ganga. Dintre a- 
ccșbia, în mod special s-a remar
cat Czaka, un fundaș înzestrat 
cit calități excepționale, ale cărui 
intervenții în apărare au fost a- 
ideseori salvatoare, dar care a fost 
ta fel de bun și în atac, unde in
tervine, deobicei, cu contraatacuri 
greu de oprit. Dintre atacanți, 
ouai bine s-au comportat compo- 
nenții liniei Zograrfi, Flamaropol, 
IsPeter, care au arătat o mai mare 
eficacitate, înscriind marea rha- 
Joritate a punctelor. Flamaropol a 
sarătat, un deosebit simț ai golu
lui, iar aripile s-au făcut remar
cate prin acțiuni în viteză și pase 
.precise, rapide. Linia Lorincz, 
IDlugoș, Ganga a dat un randa- 
•onent mai scăzut în acest campio- 
3iat. Aducerea ambelor linii la a- 
• celași nivel de comportare și e- 
îficacitate, trebuie să constituie un 
/Mpportant obiectiv de viitor pentru 
îț&C.A. Dintre fundași, cel mai 
.simțitor progres l-a înregistrat a- 
jjhiI acesta Măzgăreanu, care _ s-a 
Ăîhcadrat deplin în jocul echipei. 
•Iu poartă, Dorin Dron și-a spus 
așî în acest an cuvântul; inter
vențiile lui sigure, bine gîndite, 
febre îl situează și mai departe 
iîn fruntea portarilor noștri.
. ș In afara faptului că formația 
să doua a echipei C.C.A. este — 
/după părerea noastră — mai 
sslâbă dec-ît prima, un aspect ne-

campioană a venit și 
elemente noi, ca de e- 
pase date cu putere, jo- 
bărbătesc, lupta perma-

la ho-
Clasamentul turneului final al 

campionatului categoriei A 
chei pe gheață:

1. C.C.A.
2. Avîntul M. Ciuc
3. Știința Cluj
4. Met. St. roșu

Orașul Stalin 7:57

12
8
4

0 2
0 4

6 0

generale, 
începem antrenamentele în 

prea tîrziu pentru a

METALUL ORAȘUL STALIN 
(antrenor P. Anastasia), clasată 
pe locul IV, nu putea emite pre
tenții la un loc mai bun, în con
dițiile în care s-.a prezentat (e- 
chipa a fost o „combinație" de 
bucureșteni și provinciali, cu ca
ractere diferite, cu pregătire teh
nică diferită, neomogeni ca an
trenament și ca vîrstă). Cu un 
astfel de lot și cu o pregătire de 
cîteva săptămîni nu se putea rea
liza mai mult, în fața adversa
rilor întâlniți

RADU URZICEANU

Activitatea atletică de sală

două

FEMEI : 50

atleți și atlete. Iată 
rezultatele obținute : 

30 tn.: 1. E.
2. M. Ursac
L. Mureșanu

69,4 ; lungime:

Jebe-
4,2;

66,8;
1. P.
1. A.

■ Sala Floreasca II din Capi
tală a găzduit vineri dimineața 
un concurs la care au participat 
atleții juniori și în cadrul căruia 
au fost realizate cîteva noi re
corduri republicane pe teren a- 
coperit. BARBAȚI: 50 m. (17—18):
1. V. Duțu 6,2; 2. Dobay 6,2 
(ambele sînt noi recorduri); lun
gime fără elan: 1. R. Licker 2,81;
2. Mărășescu 2,75; lungime fără
elan (15—16): M. Stein 2,77 (nou 
record); greutate: 1. D. Stoian 
13,46 (nou record) ; cu 
miini: D. Stoian 23,11 (cu dreap
ta 13,46, cu stînga 9,65) — nou 
record; triplu de pe loc: 1. M. 
Stein 8,84 (record 15—16 ani) ;
2. R. Licker 8,71 ; “
m.: 1. I. Luță 6,9 (record ega
lat) ; 2. M. Zottu 7,0; 3. I Kno
bloch 7,2; 50 m. (15—16): 1. S. 
Bardan 7,3 (nou record) ; 30 ra.:
1. D. Vințan 4,6; 2. M. Zottu 
4,6; 3. I. Luță 4,6; lungime fără 
elan : 1. A- Manea 2,40 (nou re
cord de junioare și senioare) ;
2. N. Barbu 2,25; greutate: 1. 
A. Manea 9,49; cu două miini: 
A. Manea 17,71 (dreapta 9,49, 
stînga 8,22) ; triplu de pe loc: 
E. Mayer 6,32; 2. D.. Vințan și 
A. Chivăran 6,30.

■ In cadrul concursului orga
nizat la Timișoara au participat 
peste 70 de ............................... ..
cîteva dintre
BARBAȚI : 
leanu 4,2; 
400 m.: 1. 
2. V. Surdu 
Kecskemeti 5,57 ; înălțime: 
Nadajdi 1,40; FEMEI: 30 m.:
1. R. Ciucă 5,1 ; 2 V. Cornea nu 
5,2; 200 m.: I. Vaida 36,4; 2. 
V. Corneanu 37,8; lungime: 1.
I. Galgoți 4,23; înălțime: E. Ma- 
rincu și I. Vaida 1,25.

In urma trierii celor 414.830 bule
tine depuse la concursul Pronosport 
nr. 3, etapa din 22 ianuarie 1956, au 
fost găsite:

1 buletin cu 11 rezultate exacte.
65 buletine cu 10 rezultate exacte. 
711 buletine cu 9 rezultate exacte. 
Omologarea are loc azi după amia

ză.
Concursul nr. 4 etapa din 29 ianuarie 

1956
I. U.R.S.S. — ELVEȚIA (hochei o- 

limpiadă). Intîlnirea se va disputa la 
Cortina d’Ampezzo (Italia) în seria C 
din care mai face parte și Suedia.

Echipa U.R.S.S. a cîștigat campionatul 
mondial în 1954 și a ocupat locul II 
la camp. mond. de anul trecut. In 
decembrie anul trecut a întrecut la 

Moscova Elveția cu 11-1, iar în cele 3 
meciuri amicale recent disputate în 
Elveția a obținut tot atîtea victorii 
cu: 8-0, 6-4 și 7-2.
II. MARSEILLE - NICE (Camp, fran

cez). In tur: 2-1. Ultimele rezultate: 
Marseille-Strasbourg: 1-5 (d); Nice- 
Nimes: 2-1 (a). In clasamente:

10 5 4 1 21:10 14 
9342 15:14 10 

(Camp.

Marseille (acasă) 
Nice (deplasare)

III. BORDEAUX-TROYES
francez). In tur: 1-1. Ultimele rezul
tate: Bordeaux-Sedan (1-1) (d); Tro- 
yes-Metz: 1-1 (a). In clasamente: 
Bordeaux (acasă) lfl 5 1 4 19:15 11
Troyes (deplasare) 10 o 1 9 6:29 1

IV. RACING PARIS-NANCY (Camp,
francez). In tur: 3-2. Ultimele rezul
tate: Racing Paris-Lille: 1-6 (d); Nan
cy-Lens: 1-0 (a) m clasamente: 
Racing (acasă) ' 10 5 1 4 20:15 11
Nancv (denla-are) 11 2 5 4 16:21 9

V. NIMES-SEDAN (Camp, francez). 
In tur: 1-2. Ultimele rezultate: Ni-

Natația la sfirșitul
Despre cantonatul de polo
Analizînd desfășurarea campiona

tului republican de polo pe apă, 
constatăm cu satisfacție că în anul 
1955 noi colective sportive au con
tribuit la dezvoltarea acestei disci
pline în țara noastră.

Alături de Casa Centrală, a Ar
matei — „scheletul” reprezentativei 
de seniori — Progresul Tg. Mureș 
și Dinamo București, s-au impus 

noi colective ca Tînărul dinamovist, 
Știința Cluj și Știința București, 
alcătuite exclusiv din elemente ti
nere. Din rîndurile lor au fost re
crutați jucători atîl pentru repre
zentativa de seniori, cît mai ales 
pentru cea de juniori.

Campioana categoriei A din 1955 
a fost cunoscută mai greu decît în 
ultimii ani. Abia în ultima etapă a 
fost desemnată cîștigătoarea: echipa 
C.C.A., care a reușit astfel să-și 
adjudece pentru a patra oară con
secutiv titlul de campioană repu
blicană. C.C.A. a fost echipa cea 
mai omogenă, întrecînidu-și parte
nerii, în special în tehnică și con
cepție de joc. Fără îndoială, pre
gătirea specială a jucătorilor care 
compun echipa are o însemnată 
parte de contribuție. Deutsch, Hos
podar, Nagy, Novac, sînt de valoa
re foarte apropiată cu Patrichi și 
Josim. Cu acest Iot de jucători ra
pizi și tehnici, echipa a aplicat 
principiile jocului modern: exploa
tarea lățimilor terenului de joc, fo
losirea extremelor, înotul în cru
ciș ca și sezisarea situațiilor de 

joc printr-o gîndire rapidă, tendințe 
de inițiativă datorită valorii indi
viduale ale jucătorilor.

Cea de a doua clasată, Progresul 
Tg. Mureș, a fost la un pas... de 
titlu. Dar în partida decisivă, ju
cată la București cu C.C.A., ea n-a 
mai reeditat victoria obținută la 
Tg. Mureș asupra echipei militare. 
La Progresul Tg. Mureș, coeziunea 
care constituie o armă principală a 
campionilor, lasă de dorit, pentru 
că jucători ca Simon, Bordi, Deac, 
sînt cu mult peste valoarea unor 

jucători ca Fodor, Vereș, Both. Ori
cum însă, echipa mureșeană își 
are merftele sale, la oare au con

tribuit, în egală măsură, priceperea 
antrenorului dr. Kelemen, cît și 
dîrza dorință a jucătorilor de a a- 
păra cu cinste prestigiul colectivu
lui. Dinamo București a ocupat la 
sfîrșitul competiției locul 3. Deși 
cuprinde jucători rutinați, echipa 
n-a reușit să dea mai mult din 

cauza pregătirii ei inegale. Aproape 
pe tot timpul cît a durat compe- 
ția, jucători ca Lorincz, Nașca, 
s-au prezentat numai la jocuri... 
uneori nici atît. Din această cauză 
eî au zădărnicit eforturile celorlalți 
jucători: Zahan, Marinescu, Csor- 
das, Hegyessi, Kelemen care s-au 
străduit sâ ridice colectivul lor la 
un loc de cinste. Știința Cluj s-a 
prezentat anul acesta mult schim
bată în bine. Antrenorul echipei’, 
Aranyosi, a renunțat la calitatea 
de... jucător fapt care a contribuit la 
dinamizarea jocului. Datorită valo
rii ridicate și apropiate a jucători
lor ce compun formația: Szabo, 
Danciu, Doreanu, Maxim, Muller, 
Gebefiigi, Kincs, echipa a practicat 
un joc mobil și eficace.

Tînărul dinamovist București, 
inegală de la un joc la altul, și 
chiar în timpul aceluiași meci, a 
fost o echipă de luptă cu frumoa
se posibilități, dar cu multe scă
deri în jocul de apărare. S-au fă-

onosport
mes-Nice: 1-2 (d); Sedan-Bordeaux: 
1-1 (a). In clasamente:
Nimes (acasă) 10 5 3 2 23:16 13
Sedan (deplasare) 1'0 3 2 5 12:18 8

VI. MONACO-LYON (Camp, fran
cez). In tur: 1-1. Ultimele rezultate: 
Monaco-Toulouse: 1-3 (d); Lyon-St.
Etienne: 2-1 (a). In clasamente: 
Monaco (acasă) 9 5 2 2 18: 9 12
Lyon (deplasare) 10 4 2 4 12:16 10

VII. ST. ETIENNE-STRASBOURG 
(Camp, francez). Ultimele rezultate: 
St. Etienne-Lyon: 1-2 (d); Strasbourg- 
Marseille: 5-1 (a). In clasamente:
St. Etienne (acasă) 10 6 3 1 24:10 15 
Strasbourg (deplasare) 10 0 3 7 9:23 3 
Vin.BOLOGNA-JUVENTUS (Camp, 
italian) 1954/55: 0-1 și 2-2. Ultimele 
rezultate: Bologna-Milan: 0-3 (d) Ju
ventus-Lanerossi: 0-0 (a). In clasa
mente: 
Bologna (acasă) 
Juventus (deplasare)

IX. LAZIO-MILAN
In 1954/55: 1-1 și '2-3. Ultimele rezul
tate: Lazio Florentina: 2-2 (a): Milan- 
Bologna: 3-0 (a). In clasamente: 
Lazlo (acasă) 7 2 3 3 11:11 7
Milan (deplasare) 8 3 2 3 19:16 8

X. NAPOLI-PADOVA (Camp, ita
lian). in 1954/5-5: Padova a activat în 
cat. B. Ultimele rezultate: Napoli- 
lnțernazionale: 0-2 (a); Padova-Ata- 
Lanta: 1-1. In clasamente:
Napoli (acasă) 8 2 4 2 13:15 8
Padova (deplasare) 8 2 2 4 3:10 6 

7 4 0 3 17:13 8
7 0 5 2 6:10 5 

(Camp. Italian).

anului 1955 (VII) 
pe apă al categoriei A 

cut remarcați: Alex. Popescu, Ru- 
jinski, Samoilă.

Urmează o grupă formată din 
patru echipe: Constructorul Oradea, 
Progresul București, Flamura roșie 
Timișoara, Metalul Cluj care pre
zintă multe puncte comune și pot 
fi, deci, caracterizate împreună ca 
fiind de o valoare mediocră. Ul
tima clasată, Știința București, 
deși pare paradoxal, a prestat un 
joc de bună calitate. Alcătuită a- 
proape în exclusivitate din juniorii 
de categoria a doua, Știința Biw 
rești a contribuit la ridicarea ni
velului tehnic al unor partide și 
...al campionatului. Nedezvoltați’ 
încă din punct de vedere fizic, și 
deci neobișnuiți cu eforturile pe 

care le impune participarea la cam
pionatul categoriei A, jucătorii 
Științei București au cedat — în 
multe întîlniri și echipa a fost ne
voită să retrogradeze. Insă prin 
participarea la întreceri jucătorii 
au „crescut” considerabil, di.nd un 
serios aport reprezentativei de ju
niori.

Diferența de valoare diniire echi
pele noastre de polo datează de 
mai mult timp. Aceleași echipe 
Constructorul Oradea, Progresul 
București, Metalul Cluj, și, de dată 
mai recentă, Flamura roșie, se men
țin la un nivel nepermis de slab. 
Asociațiile respective și în special 
Metalul sînt principalele vinovate 
de această situație, pentru că nu 
le-au acordat nici un fel de spri
jin. Nici pînă acum responsabiliiî 
cu instruirea sportivă din cadrul 
acestor asociații nu și-au dat sea
ma că o serie de jucătorii nu mail 
corespund noilor cerințe ale jocului’ 
de polo. Dar la desfășurarea unei' 
astfel de competiții Jn cît mai bune 
condițiuni, o contribuție importantă 
se cere și forurilor conducătoare de 
specialitate (comisia centrală și 
inspecția de natație) conducători
lor asociațiilor și colectivelor. Or, 
în anul 1955, mai mult ca oricînd, 
desfășurarea campionatului de oa- 
tegoria A a fost lipsită de condi
țiile necesare unui normal progres 
al echipelor noastre. Lăsînd la o 
parte amînările de partide surve
nite din pricina deplasărilor repre
zentativei noastre, inspecția de na
tație a tolerat numeroase alte amî- 
nări. Astfel, lipsa de CONTINUI

TATE și REGULARITATE a cam
pionatului a fost adîncită și mai 
mult. S-au creat, în felul acesta, 
numeroase suspiciuni care au dus 
la manifestări neprincipiale în rîn- 
dul colectivelor și jucătorilor. Tot 
din pricina acestor slăbiciuni au ră
mas nesancționate numeroase aba
teri de la morala sportivă. S-a ajuns 
la sfîrșit de campionat, la „aranja
mente” între colective, cu scopul 
de a se evita retrogradarea. Nici 
pînă în momentul de față comisia 
centrală n-a reușit să ia vreo mă
sură în această privință.

Multe partide au luat sîrșit, de 
asemenea, cu rezultate care nu re
flectau just raportul de forțe, deoa
rece în unele orașe ca Tg. M’ureș, 
Cluj, Timișoara, Oradea, arbitrajul 
a fost direct influențat de mani
festările nesănătoase ale unei părți’ 
din public.

Numai prin înlăturarea tuturor 
acestor deficiențe, campionatul ca
tegoriei A de polo pe apă în anul 
1956 va putea să contribuie din 
plin la progresul acestei discipline 
sportive.

G. NICOLAESCU

FLA-

Tim.: 0-13; FI. roșie 
Jimbolia: 4-4.

Tim.

In cla-

4 0 0
5 2 2

„PRO-buletin

1

2

XI. SAMPDOBIA-EOMA (Camp.
Italian). In 1954/55 : 2-1 și 1-3. Uiți- 
mele rezultate: Sampdoria-T’orino:
0-0 (a); Roma-Triestina: 0-9 (d). In 
clasamente:
Sampdoria 8 5 1 2 17: 6 11
Roma (deplasare) 7 1 3 3 13:17 5

XII. ȘTIINȚA INV. TIM.
MURA ROȘIE ARAD (hand. fem.). 
Ultimele rezultate: Știința înv. Tim.- 
Constructorul 
Arad-Fl. roșie 
sament:
16. Știința înv.

4. FI. roșie Arad

★
lată cum arată un

NOSPORT” cu 12 rezultate exacte la 
concursul nr 3 (etapa din 22 ianua
rie 1956).
I Flacăra Ploești-Dinamo 6 Bucu

rești (handbal mase.)
II Știința I.C.F. București-C.C.A. 

Buc. (handbal mase.)
ni. Locomotiva Gara de Nord- 

Metalul 23 Augusto (handbal mase.)
IV Flamura roșie Timișoara-Ști- 

ința I.C.F. Buc. (handbal fem.)
V Nancy-Lens (câmp, francez)
VI Strasbourg-Marseille (camp, 

francez)
VII Toulouse-Monaco (camp, 

francez)
VIII Troyes-Metz (camp, fran

cez)
IX Lazio-Fiorentina (camp. i- 

t'alian)
X Sampdoria-Torino (camp, ita

lian)
XI Juventus-Lanerossi (camp. 1- 

tal-an)
"fti Pro Patria-Novara (camp, 

italian)

4 0-29 0
1 11-10 6

1

X
1

1

1

x

X

X

X

menținerea pregătirii 
Noi
decembrie, ] ’* ’
căpăta o pregătire suficientă pen
tru un campionat atîl de.greu. Și 
aceasta, și din cauză că avem 
5—6 jucători care lucrează în 
alte localități și pe care-i putem 
reuni numai în apropierea cam
pionatului. Am căutat să aplic 
o serie de învățăminte de la tur
neul echipei noastre în R. Ceho
slovacă, unde am fost și eu. 
M-am izbit de o serie de greu
tăți, ca de exemplu faptul că 
Jucătorii noștri fiind — foarte 
rnulți — în vîrstă, n-au putut că
păta pregătirea fizică necesară u- 
nui joc modern, rapid și în miș
care. O serie de elemente tehnice 
și tactice noi, pe care le-am a- 
plicat și „au mers" la antrena
ment, n-au fost apoi aplicate de 
jucători și în meciuri, deoarece 
aceștia, în. fața adversarului, sînt 
nervoși, „se pierd". In altă ordi
ne de idei, cred că întrecerile ca
tegoriei A au fost programate 
prea repede la începutul Iu* 1 *' ia
nuarie ; am avut, deci, zile de 
antrenament foarte puține și în
trecerile ne-au găsit și pe noi, ca 
și pe alte echipe, insuficient pre
gătiți".

De la Avîntul, cei mai buni au 
fost în acest campionat: Ferenczi 
Tacaci I, Csaszar, Szabo, Lako, 
Fenke I. Deficiențele semnalate 
cu ocazia meciurilor cu C.C.A. 
(abuz de joc lateral în atac, ne
glijarea apărării, joc individual, 
șuturi puține la poantă) sînt de
ficiențele generale ale echipei.

ȘTIINȚA CLUJ (antrenor Ad.
Covaci), a avut o pregătire in
completă (începută prea tîrziu). 
Formația a intrat în campionat 
cu elemente cu pregătire tehnică 
diferită, ceea ce s-a reflectat în 
joc. Intr-adevăr, linia A. Covaci, 
Naghi, C. Covaci a contat mult 
mai mult, decît linia Rrasser, 
Deneș, Preisler, în timp ce în a- 
pănare inepuizabilul Tomor a tre
buit să realizeze adevărate „tu
ruri de forță", stînd continuu pe 
gheață. In rrogres față de anul 
trecut, Torok II. Un element de 
viitor: portarul St-afie.



Programul iurului
campionatului categoriei B la fotbal

SER9A I
ETAPA I 8. IV

Metalul G. Turzii — Minerul Lupeni 
Locomotiva Tg. Mureș — Avîntul Reghin 
Progresul Sibiu — Flacăra Mediaș
Locomotiva Arad — Locomotiva Cluj
Metalul Reșița — Metalul Hunedoara
Locomotiva Tr. Severin — Metalul Uz. tract. Or.

Stalin
Progresul Safu Mare stă.

ETAPA II-a 15. IV
Metalul Uz. Tract. Or. Stalin — Metalul Reșița 
Metalul Hunedoara — Progresul Satu Mare 
Avîntul Reghin — Metalul Cîmpia Turzii 
Minerul Lupeni — Locomotiva Tg. Mureș 
Locomotiva Cluj — Progresul Sibiu
Flacăra Mediaș — Locomotiva' Arad 
Locomotiva T. Severin stă

ETAPA HI-a 22. IV
Metalul Cîmpia Turzii — Flacăra Mediaș 
Locomotiva Arad — Metalul Uz. Tract Or. Stalin 
Locomotiva Tg. Mureș — Locomotiva Cluj 
Metalul Reșița — Locomotiva T. Severin
Minerul Lupeni — Metalul Hunedoara 
Progresul Satu Mare — Avîntul Reghin
Progresul Sibiu stă

ETAPA IV-a 29. IV
Progresul Sibiu — Progresul Satu Mare 
Metalul Hunedoara — Metalul Cîmpia Turzii 
Flacăra Mediaș — Minerul Lupeni
Locomotiva Arad — Locomotiva Tg. Mureș 
Avîntul Reghin — Metalul Reșița
Locomotiva Cluj — Locomotiva' 1. Severin
Metalul Uz. Tract- Or. Stalin stă

ETAPA V-a 6. V
Locomotiva Gluj — Metalul Hunedoara
Locomotiva Tr. Severin — Locomotiva Tg. Mureș 
Metahil Gîmpia Turzii — Metalul Uz. Tract. Or.

Stalin
Progresul Satu Mare — Locomotiva Arad
Minerul Lupeni — Progresul Sibiu 
Avîntul Reghin — Flacăra Mediaș 
Metalul Reșița stă

ETAPA Vl-a 13. V
Locomotiva Arad — Locomotiva T. Severin 
Metalul Uz. Tract. Or. Stalin — Avîntul Reghin 
Progresul Satu Mare — Flacăra Mediaș 
Metalul Reșița — Metalul C. Turzii 
Minerul Lupeni — Locomotiva Cluj 
Locomotiva, Tg. Mureș — Progresul Sibiu 
Metalul Hunedoara stă.

ETAPA Vll-a 20. V
Locomotiva Cluj — Progresul Satu Mare 
Progresul Sibiu — Metalul Reșița
Metalul Uz. Tract. Or. Stalin — Metalul Hunedoara 
Metalul G. Turzii — Locomotiva T. Severin 
Avîntul Reghin — Minerul Lupeni
Flacăra Mediaș — Locomotiva Tg. Mureș 
Locomotiva Arad stă.

ETAPA VI II-a 27. V
Metalul Reșița — Locomotiva Arad 
Metalul Hunedoara — Avîntul Reghin 
Locomotiva T. Severin — Flacăra Mediaș 
Progresul Sibiu — Metalul Uz. Tract. Or. Sta®n 
Progresul Satu Mare — Minerul Lupeni 
Locomotiva Tg. Mureș — Metalul G. Turzii 
Locomotiva Gluj stă.

ETAPA IX-a 3. VI
Locomotiva Arad — Progresul Sibiu 
Flacăra Mediaș — Metalul Hunedoara 
Metalul G. Turzii — Locomotiva Ghij 
Locomotiva Tg. Mureș — Metalul Reșița 
Minerul Lupeni — Locomotiva T. Severin
Metalul Uz. Tract. Or. Stalin — Progresul Satu 

Mare 
Avîntul Reghin stă.

ETAPA X-a 10. VI
Minerul Lupeni — Locomotiva Arad 
Progresul Satu Mare — Locomotiva Tg. Mureș 
Locomotiva T. Severjn — Avîntul Reghin 
Metalul Hunedoara — Progresul Sibiu
Metalul Uz. Tract. Or. Stalin — Flacăra Mediaș 
Metalul Reșița — Locomotiva Cluj
Metalul G. Turzii stă.

ETAPA Xl-a 17. Vt
Metalul Hunedoara — Locomotiva Tg. Mureș
Avîntul Reghin — Locomotiva Arad
Progresul Sibiu — Locomotiva T. Severin
Flacăra Mediaș — Metalul Reșița
Locomotiva C’uj — Metalul U4 Tract. Or. Staljn 
Metalul C. Turzii — Progresul Satu Mare 
Minerul Lupeni stă.

ETAPA XU-a 24 VI
Avîntul Reghin — Progresul Sibiu 
Flacăra Mediaș — Locomotiva Cluj 
Locomotiva Arad — Metalul C. Turzii 
Locomotiva T. Severin — Metalul Hunedoara 
Progresul Satu Mare — Metalul Reșița
Metalul Uz. Tract. Or. Stalin — Minerul Lupeni 
Locomotiva Tg. Mureș stă.

ETAPA XUI-a 1- VII
Metalul Hunedoara — Locomotiva Arad 
Locomotiva Cluj — Avîntul Reghin 
Metalul Reșița — Minerul Lupeni
Locomotiva T. Severin — Progresul Satu Mare 
Locomotiva Tg. Mureș — Met. Uz. Tract. Or. Stalin 
Progresul Sibiu — Metalul C. Turzii
Flacăra "■''•'d'-ș s‘ă.

SERIA A ll-a
ETAPA I 8, IV

Progresul Focșani — Progresul GPGS București 
Știința lași — Știința București
Locomotiva Constanța — Dinamo Bîrlad 
Flacăra Moreni — FI. roșie Bacău
Flacăra Cîmpina — Dinamo 6 București
Metalul St, r. Orașul Stalin — Flacăra 1 Mai

PIoești 
FI. roșie Burdujeni — Locomotiva Iași

r ETAPA II-a 15. IV
Progresul GPGS București — Știința Iași 
Locomotiva Iași — Locomotiva Constanța
Dinamo Bîrlad — FI. roșie Burdujeni
FI. roșie Bacău — Flacăra Gîmpina 
Flacăra 1 Mai PIoești — Flacăra Moreni 
Dinamo 6 București — Progresul Focșani
Știința București — Metalul St. r. Orașul Stalin

ETAPA IH-a 22. IV
Știința Iași — Dinamo Bîrlad
Locomotiva Gonsjânța — Flacăra 1 Mai Ploeștî 
FI. roșie Bacău — FI. roșie Burdujeni
Progresul Focșani — Flacăra Moreni 
Știința București — Flacăra Gîmpina
Dinamo 6 București — Locomotiva Iași
Metalul St r. Orașul Stalin — Progresul CPCS 

București

ETAPA IV-a 29 IV
Locomotiva Constanța — Știința Iași 
Dinamo Bîrlad — Știința București
Locomotiva Iași — Metalul St. r. Orașul Stalin 
Progresul Focșani — FI. roșie Bacău
Flacăra Moreni — Progresul GPGS București 
FI. roșie Burdujeni — Dinamo 6 București 
Flacăra Gîmpina — Flacăra 1 Mai PIoești

ETAPA V-a 6. V
Dinamo Bîrlad — Locomotiva Iași 
Știința Iași — FI. roșie Bacău
Flacăra Gîmpina — Flacăra Moreni
Metalul St. r. Orașul Stalin — FI. roșie Burdujeni 
Dinamo 6 București — Știința București
Flacăra 1 Mai PIoești — Progresul Focșani 
Progresul CPCS București — Locomotiva Constanța

ETAPA Vl-a 13. V
Știința București — Progresul GPGS București 
Progresul Focșani — Știința Iași
Flacăra Moreni — Locomotiva Constanța ;
Djnamo 6 București — Metalul St. r. Orașul Statin 4 
FI. roșie Bacău — Dinamo Bîrlad 4
FI. roșie Burdujeni — Flacăra 1 Mai PIoești 4
Locomotiva Iași — Flacăra Gîmpina |

ETAPA Vll-a 20. V |

Flacăra Cîmpina — Dinamo Bîrlad 4
Djnamo 6 București — FI. roșie Bacău T
Știința Iași — Flacăra Moreni I
Progresul Focșani — Metalul St. r. Orașul Staliri ♦ 
Flacăra 1 Mai PIoești — Progresul CPGS București T 
Știința București — Locomotiva Iași î
Locomotiva Constanță — FI. roșie Burdujeni 4

ETAPA VII l-a 27. V T
Flacăra Moreni —- Știința București î
Progresul GPGS București — FI. roșie Burdujeni 4 
Locomotiva Iași — Știința Iași f
Flacăra Gîmpina — Progresul Focșani î
Dinamo Bîrlad — Dinamo 6 București 4
Metalul St. r. Orașul Stalin — Locomotiva Gonstănța f 
Flacăra 1 Mai PIoești — FI. roșie Bacău I

ETAPA IX-a 3. VI 4
FI. roșie Bacău — Știință București 7
FI. roșie Burdujeni — Știința Iași I
Locomotiva Iași — Flacăra 1 Mai PIoești ♦
Flacăra Moreni — Metalul St. r. Orașul Stalin t 
Locomotiva Constanta — Flacăra Cîmpina ♦
Djnamo Bîrlad — Progresul Focșani Ț
Progresul CPCS București — Dinamo 6 București I

ETAPA X-a 10. VI
FI. roșie Burdujeni — Flacăra Moreni T
Știința Iași — Dinamo 6 București I
Știința București — Flacăra 1 Mai PIoești 4
Flacăra Gîmpina — Metalul St. r. Orașul Stalin I
Progresul Focșani — Locomotiva Constanța I
Progresul GPGS București — Dinamo Bîrlad 4
FI roșie Bacău — Locomotiva iași

ETAPA XI a 17. VI *
Dinamo 6 București — Locomotiva Constanța I
Metalul St. r. Orașul Stalin — FI. roșie Bacău ș
Flacăra Moreni — Dinamo Bîrlad 4
Flacăra 1 Mai PIoești — Știința Iași T
Flacăra Gîmpina — Progresul CPCS București I
Știința București — FI. roșie Burdujeni 4
Locomotiva Iași — Progresul Focșani

ETAPA XII 24. VI 4

Flacăra 1 Mai PIoești — Dinamo 6 București f 
Știința Iași — Flacăra Cîmpina ț
Dinamo Bîrlad — Metalul St. r. Orașul Stalin ♦ 
Locomotiva Constanța — Știința București ♦
Progresul Focșani — FI. roșie Burdujeni î
Progresul CPCS București — FI. roșie Bacău I 
Flacăra Moreni — Locomotiva lași 4

ETAPA XIII a 1. VII I
Metalul St. r Orașul Stalin — Știința Iași 4
FI. roșie Burdujeni — Flacăra Cîmpina T
Locomotiva Iași — Progresul CPCS București | 
Știința București — Progresul Focșani ț
FI. roșie Bacău — Locomotiva Constanța
Dinamo Bîrlad — Flacăra 1 Mai PIoești |
D'nșmo fi București — Flacăra Moreni |

LOTURILE ECHIPELOR
SERIA I

LOCOMOTIVA CLUJ: Vlad, 
Dobai, Pipaș, Demeter, Danil, Căl- 
băjos, Moldovan, Jurcă, Crecan, 
Frentz, Oprea, Gorog, Mureșan, Ra
dulescu, Radu, Biro (Știința Cluj- 
tineret), Boroczj (Locomotiva Dej, 
Crețu (Știința Cluj-tineret), Onacu 
(Locomotiva I.C.C. Cluj), Raduc 
(Locomotiva MCF).

PROGRESUL SATU MARE: 
Pintea, Dezsi, Mureșan, Grăban, 
Olah, Iacob, Crișan, Ferentzi, Am- 
bruș, Balea. Ghiță (Progresul F.B- 
tineret), Radu (Dinamo 6 Bucu
rești), Bobelnicu (Dinamo 6 Bucu
rești),. Ștefănescu (Progresul 
CPCS), Ion Constantin (Progresul 
FB-tineret).

LOCOMOTIVA ARAD; Demșo- 
reanu, Todoroiu, Popescu, Blaj, To- 
mescu, Petz, Stan Marin, Florescu, 
Bunica (Știința Cluj-tineret), Me- 
saroș (Metalul Hunedoara), Iacob 
(Știința Arad), Dilă (Locomotiva 
Craiova), Ciocănete, Don Ilie (FI. 
roșie Arad), Ioanovici (FI. roșie 
Arad), Bătrîn, Cilan

METALUL REȘIȚA : Zarici, Pur- 
cică, Chirilă, Potoceanu, Munteanu, 
Teodorescu, Apro, Jojart, Mioc, 
Urcan, Iovan, Seleș, Colnic, Davi- 
descu, Bologea (Minerul Anina), 
Văideanu (Metalul 108).

LOCOMrnVA TURNU SEVE
RIN; Mităchescu, Cătănescu, Pis- 
trițu, Cristanovici, Moțica, Hiitl, 
Biolan, Zaharescu, Vlad, Croitoru, 
Ludvig, Vidan (Locomotiva Tg. 
Mureș), Balaurc Virgil (Metalul 
St. R. Orașul Stalin), Andrei, 
Belcea, Mazilu, Giurea.

PROGRESUL SIBIU: Popa, Băi- 
lă, Frunzescu, Belașcu, Gherman, 
Pantelimon, Toderici, Geamănu, 
Marcu, Sida (Știința Tim. tineret), 
Ionescu (Știința Tim.-tineret), Biju 
(Știința Tim.-tineret), Popescu 
(Loc. Constar.ța-tineret), Georgescu 
(Știința Iași), Streisfer (Dinamo 
Galați).

MINERUL LUPENI: Kiss. Ja
cob, Tindela, Iancu, Brahla, M'lni, 
Szabo, Filimon, Teis Mosar,Gro
za, Pop, Cîrjaliu (Minerul Petro- 
șanî-tineret), Furnea (Minerul Pe- 
troșani-tineret) Szoko (Alba Iulia), 
Vișan (Dinamo Orașul Stalin), 
Ciolan (Făgăraș), Filip (Orăștie), 
Nicola (Făgăraș).

FLACĂRA MEDIAȘ : Dumitrean, 
Luca, Molnar I, Șarlea, Langa, 
Orosz, Filip, Drăgoi, Papai. Bin
der, Molnar II. Diaconu, Mălairău 
(Metalul Hunedoara), Vatani (Fla
căra Ploești-tineret), Truică (Fla
căra 1 Mai PIoești), Balogh (Di
namo 6 București).

METALUL CÎMPIA TURZII: 
Carapeț, Mureșan, Safar, Ban, 
Man, Ruzici, Copil Teodor, Szigeti, 
Copil Ilie, Buruian, Niculescu 
(Metalul 108), Bustan (FI. roșie 
Kirov Buc.), Moldovan, Sălăjan 
(Constructorul Turda).

LOCOMOTIVA TIRGU MUREȘ: 
Lucaci, Crișan, Vakarcs I, Nagy, 
Gierling, Szasz Bela, Jozsi, Va
karcs II, Catona, Publik, Maiogan, 
Fiilop, Bociardi, Boroș, Szasz Ar
pad.

AVÎNTUL REGHIN: Secheș, 
Cojocaru, Barta, Catona, Tonîță, 
Veszi. Feher, Nistor, Munteanu, 
Constantinescu, Stoica (Avîntul 
Fălticeni ),Cioloca (Progresul Si
biu), Csato (Cluj), Moldovan (Fla
căra Mediaș), Asztalos, Buta.

METALUL HUNEDOARA: Pă- 
trașcu, Gheg, Huzum, Paul Florea, 

%Gostian, Pîrvu, Nagy (CCA), A- 
san, Calotă, Petica (toți Metalul 
București) Negru (Metalul Arad), 
Popescu (Progresul Sibiu), Ivan 
Petre (Flacăra I Mi1 PIoești), Ba- 
lint (CCA), Belea (Progresul S. 
Mare).

SERIA ll-a

FLAMURA ROȘIE BACĂU: 
Duca, Savin, Căpățînă, Vasilescu,

DIN CATEGORIA B.
Lupu, Florian, Niculescu, Bătan, 
Adam, Ionica (Dinamo Bîrlad), 
Bordea (Dinamo Bacău).

FLACĂRA CÎMPINA. Marin, 
Duțescu, Ionescu I, Ionescu II, 
Ionescu HI, Sarvaș, Nițuiescu, 
Pană, Dumitru, Minulescu, Miha- 
lea, Sălcudeanu.

PROGRESUL FOCȘANI : Brîn- 
zan, Tolea, Hoisan, Stoenescu, Mi- 
trea, Pană, Drucker, Frigercu, 
Proca, Niculescu, Velceanu, Cris- 
tea, loan, Rothenstein, Cio.oată 
(Dinamo Focșani), Ciungu (Dina
mo Focșani), Miu (Dinamo Bacău)

LOCOMOTIVA IAȘI; Gara! ■ ra, 
Streașină, Diaconescu, Ciolan, Bui- 
mistriuc Măriuță, Stănescu, Dram, 
Ionescu, Stan, Nicolau, Zîngler, 
Mănescu, Creangă, Vădoiu ion 
(Locomotiva Adjud), Badea (Di
namo Or. Stalin-tineret), Solyom.

FLACĂRA MORENI : Bidiuță, 
Mihăiescu, Nica, Guran, Marcu, 
Almăjan, Gheorghe Vasile, Dttmi- 
triu, Tocan, Ștefănescu (Flacăra 
PIoești), Capoianu (Flacăra P'o- 
ești-tineret) Antonescu (Flacăra 
Ploești-tineret), Bulacu (Flacăra 
Ploești-tineret), Laich, Lupea, Ba
dea, Vatan, Boțoagă.

DINAMO BÎRLAD : Firan, A- 
postolache Bentze, Manta, Schus- 
chi, Vargotchi (Tîrnăveni), Dra
gan (Metalul Cluj), Berbecea 
(Progresul Bîrlad), Chirilă (Fla
căra 1 Mai PIoești), Pop (FI. ro
șie Bacău), Rădoi (Dinamo Bucu- 
rești-tineret), Kuki (Dinamo 6 
București), Foro (Dinamo 6 Bucu
rești), Patru (Dinamo 6 București), 
Popa (Dinamo 6 București), loa- 
novici (Dinamo 6 București). Ber- 
deli (Flacăra Moreni), Pantici 
(Metalul Oradea), Ratz (Metalul 
Arad).

ȘTIINȚA BUCUREȘTI : Le-<-
datu, Ivan, Vlad, Popa, Tănctantt, 
Sardu, Petrescu, Pală (Di uuo 
București-tineret), Leșu (Știința 
Iași), Vlad (Știința Iași), Dănciu- 
lescu (Metalul St. roșu), Pologea 
(Metalul St. roșu), Vaida (Pro
gresul CPCS), Macsai.

FLACĂRA 1 MAI PLOEȘTI:
Mircea. Anatol, Tonița, Strnoi- 

lovici, Ștefănescu, Iordan, Neacșu, 
Popa, Haita, Motronea, Vil voi, 
Sfetcu (Flacăra Ploești-tineret), 
Gavriloaiei (Progresul Cp. Lung), 
Dima Tudor (Progresul București- 
tineret), Podoreanu (Știința Bucu
rești). Moraru (Știința București), 
Dumitrescu (Dinamo Galați).

FLAMURA ROȘIE BURDU
JENI : Crăciun, Chițu, Oprea, Tar- 
lețchi, Spineanu, Moldovan, Con
stantinescu, Husa, Drăguț, Zincu- 
lescu, Filipescu. Dobrescu, Pepe
lea (Locomotiva Pașcani). Rizea 
(Locomotiva Pașcani), Gavrilă 
(Constructorul Rm. Vîlcea).

LOCOMOTIVA CONSTANTA : 
Nedelea, Doicescu, Retezan, Mun
teanu, Stăncescu, Tatomir, Vultur, 
Ispas, Manole, Sever, Dănulescu, 
Jarnea, Cădariu, Cojocaru, Cristof.

ȘTIINȚA IAȘI : Laba, Păun, 
Udor, Bedivan, Marica, Szigeti, 
Marinoiu, Belzo, Border, Cerna, 
Pîrvu, Bărbosu (Știința Gluj-tine- 
ret), Ghîbănescu (Știința Cluj-ti
neret), Bustan (Metalul Cîmpia 
Turzii), Nicoară (Metalul Cîmpia 
Turzii), Lucaci (Locomotiva Ora
dea), Duțescu (Știința București).

DINAMO 6 BUCUREȘTI : Ba- 
lint, Voica, Marin (Metalul 
Reșița), Cazan (FI. roșie A- 
rad) Tătăruca (Metalul Hune
doara), Nunweiler (Dinamo Bucu
rești), Marinescu (Metalul Hu
nedoara), Moțoc (Flacăra PIo
ești), Dumitru Nicolae (Flacăra 
PIoești), Babone (Metalul 108), 
Sugar Ladislau, Vasile N., Izghi- 
reanu (Locomotiva Arad), Firică.

PROGRESUL CPCS BUCU
REȘTI : Cîmpeanu, Szilagy, Buze- 
șan, Motroc, loniță, Greavu, Naum, 
Jenei, Mihăilescu, Sctiweilinger, 
Bîscă, Raab, Dumitrescu, Mateianu, 
Neacșu, Văcarii.

Vești despre pregătirile fotbaliștilor
9 Echipa campioană, Dinamo 

București, și-a început pregătirile 
de cîteva zile, cu un lot de jucători 
care s-a mărit pe măsură ce aceș
tia s-au înapoiat din concedii. După 
antrenamentele de joi, vineri și sîm- 
bătă, dinamoviștii pornesc la trea
bă cu lotul complet, astăzi, cînd 
încep a doua săptămînă de lucru 
temeinic, sub conducerea antreno
rului Angelo Niculescu.

0 Pregătirile Flamurii roșii Arad, 
începute la 13 ianuarie în sala de 
gimnastică a colectivului, au conti
nuat cu regularitate. Jucătorii iau 
parte cu conștiinciozitate la ședin
țele de pregătire. De echipa de ju
niori a Flamurii roșii se ocupă îos- 
tul interna' tonal, maestrul sportului 
Dumitrescu III.

• Folosind timpul prielnic, noua 
promovată în categoria C, selecțio
nata Tîrnăveni, a ieșit pe teren 
la 15 ianuarie, sub conducerea an
trenorului Rafinschi, fostul interna
țional. Odată cu lotul primei echi
pe se pregătește și echipa de ju
niori.

0 In vederea campionatului cate
goriei C, în care va participa anul 
acesta, Metalul Oțelul Roșu și-a 
reluat activitatea sub conducerea 
antrenorului Cotormani eu următo
rul lot de jucători: Azzolla, Schve- 
rin, Birău Ț, Roi, Lucaci, Gozob, 
Uher, Borlovan, Schier, Strengaru, 
Hamus, Plăvușieac, Le-eter, Titel, 
Birău A. și Cerna.



ULTIMA ETAPA A JOCURILOR 
DINTRE ECHIPELE MASCULINE

BUCUREȘTI. Etapă finală, peste 
4.000 de spectatori, încordare spe
cifică întrecerilor decisive. In acest 
cadru: un meci deosebit de dispu
tat, un altul care merita să fie văzut 
și două partide care au deziluzio
nat.

Recolta M.A.S. — Dinamo Obor 
25—19 (10—10). Un meci care a 
meritat să fie văzut, în special în 

prima repriză, cînd echilibrul de 
forțe a creat un spectacol sportiv 
de calitate.

Flacăra Ploești—Dinamo 6 15—13 
(8—8). Gea mai disputată partidă 
a reuniunii, și una din cele mai 
spectaculoase ale întregului turneu. 
Meritul revine ambelor echipe care 
au aruncat în luptă tot „arsenalul" 
lor tehnic șj tactic. Au marcat: Cto- 
na (4), Stoenescu (4), Selaru (3), 
Cernat (2), Pană și lonescu pentru 
Flacăra și Bock (5), Greff (2), Cris- 
tea (2), Crișan (2), Vlase și Covaci 
pentru Dinamo.

C.C.A. - Știința I.C.F. 33—12 
(13—6). Punctul „forte" al progra
mului a fost — de fapt — o decep
ție. C.C.A. a învins ușor o formație 
improvizată, care nu semăna cu 
redutabila echipă a Institutului de 
Cultură Fizică, decît în ceea ce pri
vește... echipamentul. Este vina co
lectivului sportiv Știința I.C.F. care 
n-a găsit posib. itatea de a asigura 
celor mai bunj jucători ai săi (Si- 
mion. Nodea, Hnat, Cercel, Țiței) 
condițiile necesare rămînerii lor în 
Capitală pe timpul vacanței. Este 
drept că nici cu echipa completă 
Știința nu avea prima șansă în a- 
ccst meci, iar calificarea ei în fina
lă depindea de rezultatul meciului 
Metalul 23 August — Locomotiva 
G. N. Gu toate acestea, colectivul 
era dator să-și apere prestigiul: re
nunțarea la luptă înseamnă în 
sport, ca și în celelalte domenii, 
lipsă de demnitate și lipsă de în
credere în propriile forțe.

ÎNTRECERILE „CUPEI
POIANA STALIN, 23 (prin te

lefon de la corespondentul nos
tru). Pentru cel care face popas 
în Poiana Stalin este de-a drep
tul de neconceput cum se poate 
desfășura aici o întrecere de schi. 
Zăpada lipsește... cu desăvîrșire, 
și totuși se anunță că au loc în 
această stațiune concursurile or
ganizate de asociația Progresul 1

Concursurile se țin, dar ca 
locuri de desfășurare au fost a- 
lese Kanțerul și pîrtiile din Po
iana Ruia. Acolo, zăpada se men
ține într-un strat suficient pentru 
ca întrecerile să se poată desfă
șura Astăzi este totuși atît de 
cald, îneît, probabil, că și puțina 
zăpadă care există acolo sus se 
va topi, astfel că în viitor orga
nizatorii trebuie să aleagă Bu- 
•egii sau Borșa.

Sîmbătă și duminică am asis
tat la întreceri de slalom special, 
seniori și senioare, la proba de 
fond 15 km. pentru seniori, Ia 
cea de 5 km. pentru senioare și 
‘juniori, ca și la proba de 3 km. 
fond junioare. La probele de 
fond, zăpada a fost destul de 
moale, în schimb la slalom 
ea s-a prezentat în condiții 
mai bune.

Proba de slalom special seniori 
a revenit, de data acea«sta, tînă- 
rului Ion Letcă de la asociația 
Dinamo. El a coborît cu foarte 
mare atenție, obținînd în amîn- 
două manșele timpuri apropiate: 
37,7 și 37,2. O performanță re
marcabilă a obținut și schiorul 
băimărean Andrei Kovacs. El s-a 
clasat pe locul 2, înaintea lui 
Mihai Bîră, care realizase în 
prima manșă cel mai bun timp, 
dar care a avut cîteva ezitări 
în manșa a doua. Clasamentul 
primilor este următorul: 1. Ion 
Letcă (Dinamo) 74,09 ; 2. A. Ko
vacs (Metalul) 75,02; 3. M.
Bîră (C.C.A.) 76,09 ; 4. Gh. Roș- 
cuileț (Dinamo) 79,05; 5. Mircca 
Clinei (Voința) 85,4. La slalom 
special senioare victoria a revenit 
concurentei asociației Flamura 
roșie Stanislava Zerman, care a 
totalizat după două manșe tim
pul de. 95,5. Ea a întrecut pe 
Edith Treybal (Progresul) care a 
obținut 98,8 și pe Viorica Albert 
(C.C.A.) cu 102,7.

Foarte disputată a fost proba 
de fond de 15 km. Ion Cimpoia, 
care deține acum o formă foarte 
bună, s-a clasat pe primul loc. 
Dar diferențele de timp dintre 
următorii clasați sînt și ele o 
dovadă a bnnrt pregătiri a celor
lalți fondiști Rezultatele tehn ce:

Metalul 23 August — Locomotiva 
G. N. 8—28 (3—15). Maj surprin
zător decît rezultatul și decît dife
rența „uriașă" de scor, a fost faptul 
că metalurgiștii, intrați pe teren 
ferm hotărîți să cîștige — era în 
„joc" calificarea în turneul final — 
au fost surprinși de primele lovituri 
ale feroviarilor și nu și-au putut re
veni. Locomotiva G. N. are meritul 
de a fi una din puținele echipe care 
nu s-au lăsat „prinse" în jocul lent, 
specific metalurgiștilor, ci au impus 
o trenă rapidă depășindu-și net ad
versarii.

După ultima etapă clasamentul
este următorul:
1. C.C.A. 7 7 0 0 203: 97 14
2. Știința I. C. F. 7 4 2 1 132:118 10
3. Metalul 23 August 7 4 12 116:135 9
4. Flacăra Ploești 7 3 2 2 117:110 8
5. Locomotiva G.N. 7 3 0 4 116:108 6
6. Dinamo 6 7 3 0 4 116:134 6
7. Recolta M.A.S. 7 115 122:145 3
8. Dinamo Obor 7 0 0 7 110:185 0

In meciurile de categoria B dis
putate duminica dimineața s-au în
registrat următoarele rezultate: Lo
comotiva G. N. — Metalul 23 Au
gust (fem.) 15—1 (10—0); Voința 
M.C. — FI. roșie 7 Noiembrie 
(mase.) 13—8 (2—2); FI. roșie C.F. 
— Voința P.I. (fem.) 7—0 (5—0); 
Voința P. I. — Știința Construcții 
(mase.) 21—14 (8—7); Progresul
l.T.B.  — Progresul F. B. (mase.) 
51—18 (27—7); Flacăra — Progre
sul F.B. (fem.) 5—0 (1—0).

GALAȚI, lată rezultatele înregis
trate în ultima etapă: Șc. medie nr. 
2 — Constructorul Brăila 26—16 
(13—6); Știința Galați — Știința 
I.T.G. 29—26 (11 — 10). Meciul res
tanță Știința Galați — Șc. medie 
nr. 2 s-a terminat cu rezultatul de 
25—17 (11—6). Fruntașa clasamen
tului, Știința Galați, a totalizat 10 
puncte, calificîndu-se pentru turneul 
final de la București. Pe celelalte 
locuri s-au clasat, în ordine: Șc. me-

PROGRESUL” LA SCHI
1. 1. Cimpoia țC.C.A.) 1 h 07,12;
2. I. Sumedrea (Dinamo) 1:09,51;
3. M. Crăciun (C.C.A.) 1:09,54;
4. M. Ducaru (Dinamo) 1:10,04;
5. Gh. Olteanu (Dinamo) 1:10,30;
6. Gh. Drăguș (C.C.A.) 1:10,47.

In proba de fond rezervată se
nioarelor, care a măsurat 5 km., 
fosta campioană a țării Eva Ko
vacs, s-a clasat pe primul loc în- 
treeînd-o pe colega sa de aso
ciație Lucia Tabără. Performan
țele înregistrate sini următoarele :
1. Eva Kovacs (Voința) 26:56,0;
2. Lucia Tabără (Voința) 27:38,0;
3. Elena Tampa (FI. roșie) 
28:15,0.

La juniori, Ion Leampă a reușit 
din nou să ocupe primul loc în 
cursa de 5 km., dovedindu-se u- 
nul din fondiștii cu mari posibi
lități. S-au înregistrat următoa
rele rezultate : I. Leampă (Voin
ța) 23:02,0; 2. Arcadiu Bonfeld 
(Progresul) 23:52,0; 3. Dinu Pe
tre (Avîntul-Recolta) 23:59,0

Grele Bonfert se dovedește im
batabilă în proba de 3 km. Acea
stă junioară se pregătește cu 
foarte multă seriozitate și obține 
succes după succes. De fapt, ju
nioarele din asociația Voința care 
se antrenează la probele de fond 
realizează performanțe remarcabi
le. In concursul de duminică ele 
au ocupat primele trei locuri : 
1. Grete Bonîert 15:09,0; 2. Ane- 
liese Biles 15:13,0; 3. Roza Bon
fert 15:20,0.

In proba de sărituri speciale, 
disputată pe trambulina mijlocie, 
s-a clasat pe primul loc la seniori, 
Cornel Crăciun cu 217,5 p. El este 
urmat de Dumitru Brenci 187,9 p. 
și Czintoș cu 187,7 p- La juniori 
a cîștigat din nou Tibor Peterfi 
(Voința) cu 207,01 p.

Proba de slalom uriaș seniori 
s-a disputat în două manșe, victo
ria revenind lui Mihai Bîră 
(C.C.A.) cu 2:52,0. El este urmat 
de coechipierul său Radu Scîrneci 
cu 3:01,8 și de M. Bucur (Progre
sul) cu 3:02,3,

Foarte disputată a fost ștafeta 
de 4x10 km. Pentru locul I lupta 
s-a dat între echipele Casei Cen
trale a Armatei și Dinamo. Victo
ria a revenit echipei C.C.A., for
mată din Gheorghe Drăguș, Ste- 
lian Drăguș, Ion Cimpoia și'Moise 
Crăciun cu timpul de 2h 49.47 față 
de 2h 52,18 cît a realizat echipa 
Dinamo formată din Bunea, Ena- 
che, Sumedrea și Olteanu. După 
trei zile de înlreceri, în clasamen
tul general pe asociații conduce e- 
cllipa asociație; Voința.

A. DINCĂ 

die nr. 2 (7 p), Constr. Brăila (4 
P-), Progresul Bacău (4 p.), Știința 
I.T.G. (3 p.) și Constructorul Bîrlad 
(0 p.).

Gurău și Durfnîc-corespondenți

TIMIȘOARA (prin telefon). In 
centrul atenției s-a situat partida 
dintre echipele masculine Știința 
Timișoara și Metalul Tehnometal. 
După o luptă dîrză, victoria le-a re
venit studenților cu scorul de 12—6 
(7—4). Diferența de scor s-a dato
rat, în mare măsură, formei slabe a 
portarului formației Metalul. Au 
marcat: Moser (8), (cel mai bun 
de pe teren), Mărgineanu (2), Ba
ra și Lache pentru Știința, Sipos 
(3), Reitz (2) și Oprea pentru Me
talul.

După acest meci, Știința Timi
șoara a acumulat 14 puncte și s-a 
calificat pentru turneul final.

Pe locurile următoare s-au cla
sat: Metalul Tehnometal (12 p.), FI. 
roșie Jimbolia (8 p.), Progresul A- 
rad (8 p.), Locomotiva Tim. (8 p.), 
Metalul I Reșița (2 p.), Metalul 3 
Reșița (0 p.) și Avîntul Deta 
(0 P-).

Celelalte rezultate: cat. B. mase. 
Recolta Giarmata — Recolta Cărpi- 
niș 18—6 (12—2); Progresul Lu
goj — Șt. înv. 18—11 (8—5); cat.
B. feminin. Constr. Tim. — Știința 
înv. 13—0 (5—0); FI. roșie Teba 
Arad — FI. roșie Jimbolia 4—4 
(3—1); FI. roșie Lugoj — Locomo
tiva Tim. 9—0 (7—0).

ORAȘUL STALIN (prin telefon). 
In ultima etapă a „Cupei de Iarnă", 
disputat ieri în sala „Tractorul", 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate: Dinamo I Orașul Stalin — Vo
ința Sibiu 18—22 (7—11) — un re
zultat normal, dinamoviștii jucind 
cu echipa de rezerve —; Repr. Fă
găraș — Repr- Codlea 36—16 
(14—10); FI. roșie Ghimbav — 
Recolta I Hălchiu 21—21 (7—13). 
In urma acestor rezultate, s-au ca
lificat pentru turneul final de la Bu
curești echipele Dinamo 1 Orașul 
Stalin și Voința Sibiu, Care au ocu
pat primele două locuri in clasa
ment. !
ȘTIINȚA I.C.F. și PROGRESUL 
ORAȘUL STALIN, FINALISTELE 

COMPETIȚIEI FEMININE
In cadrul seriei I a întrecerii echi

pelor feminine, s-a disputat Ia Ora
șul Stalin meciul dintre echipa lo
cală Progresul și Flamura roșie 
Steagul roșu. După un joc slab, de 
un nivel tehnic nesatisfăcător, Pro
gresul Orașul Stalin a învins cu 
10—5 (4—4), calificîndu-se pentru 
finală. Cel de-al doilea joc al seriei, 
desfășurat Ia Tg. Mureș între Pro
gresul Tg. Mureș și Avîntul Codlea 
a revenit echipei gazdă cu 3—2 
(1—0). Spre surprinderea generală, 
meciul s-a desfășurat de la egal la 
egal între cele două formații șj nu
mai golul perfect parabil primit în 
prima repriză de echipa din Codlea 
a hotărlt rezultatul. Trebuie menți
onată ieșirea nesportivă a antreno
rului Arcadie Kamenitzki, care a 
repetat „figura" din etapa trecută 
intrînd pe teren și încercînd să-1 
influențeze pe arbitru. Comisia cen
trală trebuie să-și spună cuvînlul 
în fața repetatelor abateri ale an
trenorului Kamenitzki, care este și 
președintele comisiei regionale de 
handbal.

In seria a Il-a, Flamura roșie 
U.T.T a obținut un lăudabil rezul
tat de egalitate în fața fruntașei 
clasamentului, Știința I.C.F.: 2—2 
(0—1). Știința I.C.F. avea însă nu
mărul de puncte necesar calificării 
în turneul final, chiar dacă ar fi 
pierdut meciul de la Timișoara. La 
București, Știința Ministerul Invă- 
țămîntului a dispus cu 12—2 (2—1) 
de Știința Timișoara, într-un meci 
care a oferit foarte puține faze de 
handbal adevărat.

Iată și clasamentele celor două 
serii :

SERIA I
1. Progresul Or. Stalin 6 5 1 0 50:20 11
2. Progresul Tg. Mureș 6 4 1 1 25:15 9
3. FI. roșie St. roșu Buc 6 2 0 4 37:45 4
4. Avîntul Codlea 6 0 0 6 20:52 0

1. Știința I.C.F.
SERIA a Il-a

G 5 1 0 54:17 11
2. Flamura roșie U.T.T. 6 3 1 2 32:26 7

Știința Min. învăț. 6 3 0 3 42:32 6 
4. Știința Timișoara 6 0 0 6 13:66 0

JOI ÎNCEPE TURNEUL FINAL 
AL „CUPEI DE IARNĂ”

Turneul final al echipelor mascu
line se va desfășura în două serii, 
Care cuprind echipele: Știința Ti
mișoara, Dinamo Orașul Stalin, 
Știința I.C.F. (seria I), C. C. A. 
Voința Sibiu, Știința Galați (seria 
a 11-a). Pentru joi sînt progra
mate următoarele partide: Dinamo 
Orașul Sfalîn — Știința Timișoara 
șf G.C.A. — Voința Sibiu. Turneul 
va continua vineri, sîmbătă și du

minică,

TUȘNAD...
Pitoreasca stațiune turistică de 

la poalele munților Baraolt, pre
zintă în aceste zile numeroșilor săi 
vizitatori un aspect inedit: Tușna- 
dul. gazdă primitoare pentru spor
turile pe gheață. Așa îneît, peisa
jului obișnuit al stațiunii, i s-au 
adăugat de cîteva săptămîni, „ele
mente" noi : pe suprafața lacului 

din imediata apropiere a gării, a- 
colo unde în timpul verii vizitatorii 
stațiunii au la dispoziție un strand 
și ambarcațiuni, au apărut manti
nelele unui frumos teren de ho
chei, conturul unei piste de pati
naj viteză, de dimensiuni reglemen
tare, un teren special amenajat 
pentru patinatorii artistici.

In acest fel, la ora actuală Tuș- 
nadul se poate mîndri cu cea mai 
completă bază sportivă de patinaj, 
din țară. Pe străzile stațiunii, as
pectul obișnuit al sportivilor pur- 
tînd schiuri sau trăgînd săniuțe, 

este completat cu grupurile de ti
neri îmbrăcați în echipament de ho
chei, porrtînd crose, patine, sacul cu 
pucuri.

Cum se explică această transfor
mare a peisajului obișnuit al sta
țiunii ?

Prin grija secției sport a C.C.S., 
a fost organizat aici pentru durata 
3 ianuarie—3 februarie o tabără ide 
iarnă, la care participă o serie de 
patinatori și jucători de hochei pe 
gheață din diferite cirașe ale țării. 
Dacă printre patinatori figurează e- 
lemente de valoare ridicată, spor
tivi consaorați care-și desăvîrșesc 
aici pregătirile, în schimb, la ho
chei, organizatorii taberei s-.au o- 
rientat numai către elementele ti
nere. In dorința de a-și aduce con
tribuția la rezolvarea uneia din cele 
mai acute probleme ale hocheiului 
nostru, aceea a ridicării de ele
mente noi, organizatorii au che
mat aici aproape 30 de tineri, între 
16 și 20 ani, cărora li s-au pus la 
dispoziție toate cele necesare pen
tru practicarea hocheiului și mai a- 
les pentru învățarea cît mai corectă 
a acestui sport.

La propunerea comisiilor locale 
de hochei pe gheață, au fost che
mați în tabără tineri din Miercurea 
Cioc, Tg. Mureș, Gheorgbieni, Ora

„CUPA 16 FEBRUARY" LA VOLFI
Meciurile celei de a doua etape 

a „Cupei 16 Februarie", disputate 
sîmbătă șj duminică în sala Giu- 
■lești, s-au situat la un nivel des
tul de scăzut, majoritatea echipelor 
fiind insuficient pregătite. Excepție 
face, totuși, echipa feminină Cons
tructorul, care, deși mai are multe 
lacune în pregătirea sa, a dovedit 
că s-a antrenat sîrguincios în ulti
ma vreme. Echipa Știința I.C.F., 
deși a jucat împotriva echipei cam
pioane Progresul cu o formație în 
care erau patru junioare (Georgeta 
Bărbulescu, Doina Vințan, Elena 
Mărăcine și Sonia Corbeanu), a 
luptat cu multă ardoare pentru vic
torie. La un moment dat, studentele 
păreau chiar a fi cîștigătoare (si
tuația era 2—1 la seturi și 14—11 
în cel de al 4-lea set) dar lipsa 
de experiență pe de o parte și reve
nirea echipei campioane în acest 
set și în cel de al 5-lea pe 
de alta, au făcut Ca partida cea 
mai disputată a etapei să re
vină, cu scorul de 3—2, echipei Pro

Primele rezultate dm campkmatuj de scrimă 
pe echipe categoria B

Duminică a fost inaugurat cam
pionatul republican de scrimă pe 
echipe (categoria B), prin meciu
rile disputate la Ploești, Sibiu și 
Careî.

Iată rezultatele și cîteva aspecte 
din desfășurarea acestor meciuri, 
transmise de către corespondenții 
noștri Florian Albu. Mircea Vlădo- 
ianu și Zbltan Singer:

Ploești : In localitate, în sala de 
sport a stadionului Flacăra, s-au 
întîlnit în prima etapă a categoriei 
B, două echipe înscrise anul acesta 
în campionatul de scrimă pe echipe: 
Progresul Plcești și Voința Bucu
rești- Oaspeții, beneficiind de apor
tul citorva trăgători cu mai multa 
experiență de concurs (Paladescu, 
Panaitescu, Zwolfer, etc), au reu
șit să cucerească victoria în toate 
cele trei meciuri. De remarcat că 
echipele Progresului Ploești, alcătu
ite numai din trăgători juniori, au 
rezistat cu îndîrjire în fața rutinați- 
T r trăgători oaspeți. Rezultate •, 
Voința București—Progresul Plo

șul Stalm, Arad, Reghin. Păcat că 
nu se află m această tabără și ti
neri din unele centre cu activitate 
mai puțin dezvoltată (Cluj, Iașî, 

Rădăuți).
In programul lecțiilor, patinajul 

și tehnica crosei ocupă cea mai 
mare parte, ele fiind socotite de 
către antrenorii taberei, foștii in
ternaționali I. Petrovici și Incze II, 
ca elementele de bază ale jocului1 
de hochei pe gheață. Bineînțeles, 
nu este neglijat nici celălalt as
pect, al tehnicii și tacticii de joc, 
asupra lui insistîndl'J-se în meciu
rile cu care se încheie, de obicei, 
ședințele die antrenament. Progra
mul zilnic al tinerilor hocheiști cu
prinde, de asemenea, lecții de re
gulament, lecții cu conținut edu
cativ, practicarea unor sporturi 
complimentare

„Tinerii de care rte ocupăm aici 
— ne spune antrenorul taberei, Ion 
Petrovici — sînt foarte talentați și 
promit a deveni jucători buni. Deo
camdată, lucrăm cu ei mai mult 
pentru perfecționarea tehnicii pati
najului și a folosirii crosei, ele
mente pe care vrem să ie dezvol
tăm in primul. rină. Dintre cei a- 
proape 30 de tineri, s-au remarcat 
pină acum Țiriac, Seredai. Szekeli, 
Toth și Crișan de la Orașul Stalin, 
Szabadi, Varga, Zdravici de la Tg. 
Mureș, etc. Mulțumim administra
ției caselor de odihnă din Tușnad, 
care ne-a dat un prețios sprijin în 
organizarea muncii aici. „In ceea 
ce privește munca noastră, ne stră
duim să predăm tinerilor jucători 
elementele cele mai noi ale hoche
iului, jocul modern. In această pri
vință, de mult folos ne este colegul 
meu Incze II, care a fost recent în 
R. Cehoslovacă și care vine de a- 
colo cu o seric de elemente noi pe 
care căutăm să le aplicăm aici".

Tabăra de tineret la hochei, or
ganizată de secția sport a C C S. la 
Tușnad este prima de acest 
fel, la noi- Buna ei funcțio
nare, progresele pe care le înregi
strează tinerii care participă la ea, 
sînt încurajatoare și trebuie să 
constituie un îndemn pentru con
tinuarea și pe viitor a unor acțiuni 
asemănătoare.

R. U.

gresul. Echipa Dinamo, n-a reușit 
nici în această etapă să practice un 
joc organizat. Comportarea cea mai 
slabă au avut-o jucătoarele echipei 
de categoria A Locomotiva M C.F. 
care, în compania unei echipe de 
regiune (Locomotiva Gara de.Nord) 
au comis greșeli inadmisibile. Re
zultatele complete ale etapei sînt 
următoarele: feminin: Progresul — 
Știința I.C.F. 3—2 (15—9, 6—15, 
12—15, 17—15, 15—4), Constructo- 
rul-Dinamo 3—1 (1'5—11. 11—15 
15—5, 15—11), Locomotiva M.C-F. 
— Locomotiva Gara de Nord 
3—0; masculin: Dinamo — Progre
sul 3—0 (15—12, 15—13, 15—5),
Locomotiva I.C.F. — Voința 3—1 
(15—3, 15—5, 12—15, 15—3),
C.C.A.  — Locomotiva C.T.F.T. 3—1. 
Mîine, începînd de la ora 17, se vor 
desfășura în sala Giulești întîlnirile: 
Dinamo — Locomotiva M.C.F. (fe
minin) și în continuare Locomotiva 
C.T.F.T. — Dinamo (masculin).

V- Dumitrescu 
corespondent

ești: 12—4 floreta băieți, 12—4
floretă fete și 11—5 sabie.

Sibiu : La Sibiu s-au întîlnit 
formațiile Ftamura roșie din loca
litate și Constructorul Tg. Mureș 
amlxele participante și anul trecut 
în campionatul acestei categorii. 
Cele două echipe și-au împărțit în 
mod egal cele trei întîlniri, Fla
mura roșie Sibiu cîștigînd între
cerea de floretă fete cu 12—4, 
Constructorul Tg. Mureș terminînd 
învingător în meciul de sabie cu 
11—5, iar întîlnirea de floretă bă
ieți încheindu-se cu un rezultat de 
egalitate : 8—8-

Cărei : Voința — Progresul II 
Oradea: 11—5 floretă băieți, 10—6 
floretă fete, 6—10 sabie.

Etapa a Il-a va avea loc dumi
nică 29 ianuarie cu următorul pro
gram : Voința București—Voința 
Or. Stalin, Flacăra Ploești—! rogre- 
sul ploești. Progresul Oradea—FI. 
r. Sibiu și Constructorul Tg. Mu
reș—Voința Cărei.



H W« ediție nîlRCuHlor 
OKmpice de in»*nă r^’AMpi’viv

„ I//|'\'1'

PARTICIP ANTI-
Comite.ui de organizare a celei 

de a Vil-a ediție a Jocurilor Olim
pice de Iarnă a dat publicității lista 
oficială a celor 32 de țări care și-au 
anunțat participarea la aceste între
ceri.

La această competiție care se 
desfășoară între 26 ianuarie și 5 fe
bruarie 1956, iau parte sportivi din: 
Anglia, Australia, Austria, Belgia, 
Bolivia, R. P! Bulgaria, Canada, R. 
Cehoslovacă, Chile, Coreea de Sud, 
Elveția, Finlanda Franța, Germa
nia. Grecia, Iran, islanda, Italia, Iu
goslavia, Japonia, Liban, Lichten
stein, Olanda, Norvegia, R.P. Po
lonă. R P. Romînă, Span a, S.U.A., 
Suedia, Turcia, U.R.S.S. și R.P. Un
gară.

La această ediție a Jocurilor- O- 
limpice de Iarnă echipa tării noa
stre este formată din : Gh. Cristolo- 
veanu, Nicolae Pandrea, Ion Săcui, 
Magdalena Marotineanu, Elena E- 
puran, Constantin Enache, Dumitru 
Aldescu, Elena Zangor, luliana Si
mon, Ștefania Botcariu, Margareta 
Arvay Nicolae Munteanu — la pro
bele de schi și Henrich Enea, Con
stantin Dragomir, Ion Staicu, Gh. 
Moldovan. Mărgărit Blăgescu, Du
mitru Peteu, Vasile Panait și Nico
lae Moiceanu la bob.

La Jocurile Olimpice de Iarnă de 
la Cortina D’Ampezzo asistă preșe
dintele Comitetului Olimpic Romîn, 
Alexandru Șiperco.

la Chamonix (1924), St. Moritz (1928 și 
Lake Placid (1932), Garmisch (1936) și 
(1952).
la ora 11,30, pe stadionul de gheață din 
munților Dolomiți, participanți din 32 de

Două zile sînt un răgaz prea scurt, cind ai 
așteptat 4 ani pentru a lua parte la între
cerile olimpice. Totuși, clipele trec parcă mai 

încet acum pentru participanții care, adunați la 
Cortina, așteaptă cu înfrigurare ceasul marilor 
examene.

Și cu adevărat va fi un mare examen, căci 
această ediție, a Vll-a, a tradiționalelor olim
piade albe, pare să întreacă în participare, va
loare tehnică și organizare tot ce s-a reușit pînă 
acum 
1948),
Oslo

Joi, 
inima
țări vor jura să păstreze neîntinat spiritul olim
pic. In asentimentul tuturor T'"-'" ----- 
sportivilor, din toate cele cinci | 
continente, ei vor rosti cuvin-' 
tele devenite sacre, vor întări ’ 
din nou convingerea că spor-' 
tul, mai presus de întrecere, j 
servește cauzei 
păcii.

Este firesc ca 
midi ca oricind, 
chiar ca în antichitate, 
zăngănit ul armelor înceta la | 
vestea aprinderii flăcării pel 
Olimp, spiritul olimpic să ne j 
însuflețească, să ne InAufle' ț 
speranțe, să ne încălzească i 
inimile.

Timp de aproape două săo- 
tămîni vom fi, de la depăr
tare. martorii unor întreceri 
sportive de cea mai înaltă 
valoare, în 5 discipline. La

prieteniei și

acum,
mai mult

mai

cind

Ld 20 ani, Toni Sailer va fi campion olimpic?

Zeno Colo, Stein Erickssen și 
Cristian Pravda nu-și vor apăra ti
tlurile de campioni olimpici și mon
diali pe pîrtiile Cortinei. In schimb, 
o nouă generație de schiori, tot atît 
de talentați și poate mai bine pre
gătiți, fac ca marea competiție, de
parte de a pierde din valoare, să 
devină mai interesantă și mai pasi
onantă. dcmonstrînd că schiul alpin 
a făcut un salt considerabil, că teh
nica a evoluat, că parcă și temeri
tatea celor care se avîntă printre 
stînci și brazi a crescut nemăsurat.

Este oare mai bun coborîtor Toni 
Sailer decît Zeno Colo? Specialiștii 
îndrăznesc să spună că da, arătînd 
că poziția „aerodinamică" a tînăru- 
lui austriac îl sortește unor succese 
mai mari decît cele ale renumitu
lui italian. La Vengen, în marile 
concurs preolimpic. Sailer a obținut 
o medie de... 136 km. pe oră. Dar 
echipa austriacă, cea mai puternică 
numără cel puțin încă patru oameni 
de valoarea acestuia: Rieder, Mol- 
terer, Oimar Schneider. Obereigner. 
In această situație, misiunea unor 
schiori ca francezii Bonlieu și Du- 
villard, germanul Ben; Obermiilcr, 
americanii Werner și .Miller, italia
nul Burrini, elvețianul Staub sau 
japonezul Igaya. este foarte dificilă; 
iar soarta probelor alpine pare, 
cel puțin pe hîrtie, pecetluită.

Dar în schi mai sînt o serie în
treagă de probleme, fie chiar ceara 
sau tragerea la sorți, capabile să 
răstoarne fundamental un pronostic. 
Austriacii rămîn, totuși, primii favo- 
riți.

La probele feminine luptă se a- 
nunță mult mai echilibrată și con
curentele din Elveția, Italia, S.U.A.,

Franța, Polonia, Germania, 
U.R.S.S., pornesc cu șanse aproxi
mativ egale. Trebuie reținute, to
tuși, cîteva nume: Madeleine Ber
thold (Elveția), Ghenal—Minuzzo 
(Italia), Josette Neviere (Franța), 
Meade — Lawrence (S.U.A.), Ma
ria Kovalska (Polonia) și Evghe
nia Sidorova (U.R.S.S.).

Cîteva amănunte tehnice: proba 
de coborîre bărbați — lungime 3.160 
m., diferență de nivel 902 m.; co
borîre femei — lungime 1.552 dife
rență de nivel 502 m.; slalom uriaș 
bărbați, lungime 2.660 m., diferență 
de nivel 623 m., circa 60 porți; sla
lom uriaș femei — lungime 2.280 
m., diferență de nivel 495 m., circa 
50 porți; slalom special bărbați — 
diferență de nivel 251 m., 75 — 80 
porți; slalom special femei, — 
diferență de nivel 150 m. circa 50 
porți.

Cortina s-a adunat elita schiului alpin și de 
fond, maeștrii cei mai virtuoși ai crosei și pa
tinelor, boberii îndrăzneți care șerpuiesc cu vi
teză uimitoare pe pirtia de gheață.

Cadrul natural al Cortinei D'Ampezzo este, 
de asemenea la înălțimea valorii participant ilor. 
Aici s-au desfășurat In trecut importante între
ceri în sparturile de iarnă, cum ar fi campio
natele mondiale de schi din 1927 și 1932, Jocu
rile Mondiale Universitare din 1928, campiona
tele mondiale de bob din 1937, 1939, 1950 și 
1953_ Organizatorii au acumulat, de-a lungul a- 
nlkfC experiența marilor concursuri iar amena
jările făcute în ultimii 3 ani, vor asigura schio
rilor pîrtiile cele mai moderne, săritorilor o tram
bulină excelentă, hocheiștilor și patinat orilor o 
gheață de cea mai bună calitate. Cortina D’Am
pezzo este situată la o altitudine de 1.224 m„ 

' intr-o depresiune care o fe
rește de curenți, străjuită de 
piscurile Tofana (3.243 m.), 
Marmolada (3.443 m.), Ci-

• vetta (3.218 m.) și Tondi
; (2.343 m.). Geografic, Corti

na este situată la 170 km.
' nord de Veneția, în regiunea 
j Bolzano, în partea sudică a 

Tirolului.
Incepînd de joi, ora 11,30, 

pe pârtia de coborîre de pe 
Monte Tofana, pe gheața la-

< cului Misurina, pe pîrtia de 
bob de la Col Druisce și în

. multe alte colțuri ale pito- 
j reștii localități, 1.400 de par

tid panți din 32 de țări vor 
desemna pe cei mai buni 

, dintre ei, pe o perioadă de 
( 4 ani.

Pe stadionul de gheață, 
spectatorii vor putea urmări în 
afara pasionantelor jocuri de 
hochei evoluția celor mai buni 
patinatori ai lumii în întrecerile 
de patinaj artistic. Recentele 
campionate europene desfășu
rate la Paris au arătat că mulți 
dintre participanții la Jocurile 
Olimpice, la aceste întreceri, de
țin o formă dintre cele mai 
bune.

Canadienii au învățat jocul colectiv 
iar europenii bodi-chek-ui...

Hocheiul este poate singura dis
ciplină la aceasta Olimpiadă, în 
care cinci din cei șase finaliști sînt 
dinainte cunoscuți Canada, LÎ.R-S.S., 
Suedia, Cehoslovacia și S.U.A. nu 
vor avea emoții în seriile prelimi
nare. Pentru cel de al șaselea loc 
luptă echipele Germaniei, Austriei 
și Italiei, prima, firește cu cele mai 
mari șanse.

In schimb, în turneul final, între
cerea se anunță deosebit de pasio

Austriacul Othmar Schneider a fost campion olimpic în 1952. El face 
parte și acum din puternica echipă a Austriei care se prezintă cu 
multe șanse la probele alpine. Din această formație fac parte Sailer, 

Rieder, Molterer, Obereigner, Hinterseer

nantă și poate fi socotită drept un 
campionat mondial neoficial.

Ca și la schi fond și la hochei 
competițiile din ultimii ani au adus 
mari modificări, importante răstur
nări de valori. Dacă in trecut cana
dienii „se plimbau" în orice turneu 
internațional, iar conducătorii spor
tivi din această țară mărturiseau că 
orice echipă de club din Canada 
poate cîștiga cu ușurință un cam
pionat mondial, acum această părere 
a fost serios zdruncinată, mai ales, 
după „dușul rece" din 1954. Cine 
nu-și aduce aminte de înfrîngerea 
senzațională, și la un scor nu mai 
puțin senzațional (7—2), suferită 
de echipa Canadei în fața reprezen
tativei U.R.S.S. E drept că, anul 
trecut, canadienii și-au luat re
vanșa, dar trimiseseră în Europa 
cea mai puternică echipă a lor. care 
i-a surprins pe continentali mai ales 
prin jocul ei „tare". De foarte multe 
ori crosele jucătorilor canadieni s-au 
ridicat deasupra umerilor.

Nii-i de mirare că europenii au 
înțeles că, în afară de viteză, teh
nică și taciică trebuie să știi să 
ripostezi la jocul cu corpul. De a- 

,ceea, ei și-au canalizat antrenamen
tele în această direcție. Totodată. în 
Canada, la Montreal, acum patrii 

juni1, fuseseră selecționați nu mai 
puțin de 112 jucători, din care an
trenorii aveau să aleagă pe cei 18, 
cărora le-a fost încredințată apăra
rea onoarei frunzei de paltin.. Inte
resant de remarcat este că echipa 
Canadei, bogată în individualități, a 
muncit enorm pentru a-și însuși si 
măiestria incului colectiv. Echipele 
U-R.S.S.. Suediei și Cehoslovaciei 
se găsesc acumula cea mai înaltă 
valoare a lor.-

...PROGRAM
Programul întrecerilor celei de a 

VII-a ediții a Jocurilor Olimpice de 
Iarnă, este următorul:

26 ianuarie — festivitatea de deschi
dere.

27 ianuarie — slalom uriaș femei, 
fond 30 km., manșa I bob 2 pers.

28 ianuarie — 10 km. fond femei, 500 
m. patinaj viteză, bob manșa a Il-a, 
bob două persoane.

29 ianuarie — slalom uriaș bărbați, 
sărituri pentru combinata nordică, 
5.000 m. patinaj viteză, figuri impuse 
patinaj artistic bărbați.

30 ianuarie — slalom special femei, 
fond 15 km. bărbați, 1500 m. patinaj 
viteză, figuri impuse, patinaj aTtistic 
femei.

31 ianuarie — slalom special bărbați, 
fond pentru combinata nordică, 10.000 
m. patinaj viteză, figuri impuse, pa
tinaj artistic femei.

1 februarie — coborîre femei, ștafeta 
3x5 km. femei, figuri liber alese, pati
naj artistic bărbați.

2 februarie — fond 50 km. bărbați, 
figuri liber alese patinaj artistic femei.

3 februarie — coborîre bărbați, bob 4 
persoane manșa I. patinaj artistic pe
rechi.

4 februarie — ștafeta 4x10 km. băr
bați, bob 4 persoane manșa a Il-a

Jocurile de hochei se desfășoară în 
fiecare zi la orele 15, 17,30, 19,30 și 21.00.

5 februarie — sărituri speciale și so
lemnitatea de închidere.

Vladimir Kuzin, un schior de dincolo de cercul polar 
a revoluționat Mul...

Cind, în 1954, Vladimir Kuzin 
și-a făcut apariția pe pîrtiile de la 
Falun, la campionatele mondiale 
de schi, finlandezul Veikko Haku- 
linen, era mai celebru chiar decît 
„Mora Nisse”. Așa cum „Mx>ra 
Nisse“ (Nils Karlsson) fusese ma
rea „stea" a nordului în concursu
rile din anii de după război, Veikko 
Hakulinen, care devenise campion 
olimpic în 1952 la Oslo, era socotit 
atunci de neînvins. Dar, la sfîrșitul 
campionatelor, bilanțul fusese de
parte de cel așteptat. Ambele probe 
de mare fond, 30 și 50 km. nu i-au 
revenit lui Hakulinen ci pescarului 
din Arhanghelsk, Vladimir Kuzin, 
omul care a trăit 20 de ani dincolo 
de cercul polar.

O nouă eră începea în schiul de 
fond-

linen (care a făcut la antrenamente 
de două ori drumul Helsinki-Cor
tina), Viitainen, Jeremberg și atîția 
alți fondiști de primă valoare. Nil 
se poate pronostica nimic. Dar pe 
30 și chiar pe 50 km. lupta fondiș- 
tilor se va da pe... zecimi de se
cundă.

Cu totul altul este tabloul în pro
bele feminine de fond 10 km. și șta
feta de 3x5 km. Aici, titlul de cam
pion olimpic se dispută între cele 
șase concurente sovietice, dintre 
care remarcăm pe Eroșina, Kozîre- 
va, Kaaleste și Kolcina.

De pe trambulina „Italia", își vor 
lua „zborul" cei aproape 70 de să
ritori a căror întrecere „între cer 
și pămînt" se dă nu numai pentru 
lungimea săriturii, dar și pentru 
punctele stilului. La ultimele con-

Vladimir Kuzin, campion mondial la probele de 30 și 50 km^deține și 
în acest an o formă sportivă dintre cele mai bune. El va întîlni pe 
pîrtiile de la Cortina D’Ampezzo adversari extrem de puternici'printre 
care pe finlandezul Hakulinen, suedezul Jelemberg și norvegianul 

Slokken

Metodele de pregătire ale schiori
lor sovietici, pe care ei nu le-au 
ținut în secret, sînt folosite acum 
în antrenamentul tuturor fondiști- 
lor. Primii care și le-au însușit au 
fost chiar schiorii din Scandinavia, 
în speranța de a-și recuceri supre
mația.

Pentru această supremație se dă 
bătălia decisivă la Cortina. F’ o 
parte, Kuzin, Kolcin, Terentiev, 
Oleașev, de partea cealaltă Haku-

cursuri însă, arbitrii! au fost puși 
în dificultate, pentru că aprecierile 
de stil devifl subiective în fața nou
tăților aduse de concurenți iar în 
ultimul timp, mai ales de finlan
dezi. Nordicii, sovieticii, germanii 
își vor disputa suprem-’*'*'’ ’n acea- 
ștă probă.



Tiiral ciclist jil Egigstaalui FOTBAL PESTE HOTARE
Lwh peniru primele locuri coniinuă

; Pe măsură ce Turul Egiptului se apropie de sfîrșit, intrarea este din ce în ce mai viu dispu
tată. Mărturie stau mediile orare, foarte ridicate, care s-au realizat în ultimele etape (cu excepția ces 
lei de ieri) în care s-a alergat în mod constant cu 40 km pe oră. Un adevărat „record" — care a 
stirnit vii comentarii — a fost excepționala medie orară de peste 47 km. din etapa a X-a. Pentru 
a ilustra dinamismul cursei, vom da și astăzi cîteva cifre. Anul tre cut in 11 etape au fost parcurși 

i 1.318 km, în 36h. 06’01”. Media orară 36,530 km. Anul acsla, în 11 etape, au fost parcurși 1.462 km 
în 39h. 18’15”. Media: 37,200 km. O diferență grăitoare, care relevă âîrzenia luptei sportive. Aceste

i cifre confirmă renumele pe care șt l-a creat Turul Egiptului de a fi cursa celor mai ridicate medii 
orare.

In cadrul acestei dispute înverșunate, cicliștii noștri contmuă să se afle în primele rînduri. Este 
cert că, dacă Zanoni, nu ar fi ie șit din cursă in primele etape în urma unui accident, și dacă C. 
Dumitrescu nu ar fi fost bolnav, mai multe etape, cu totul alta ar fi fost situația echipei noastre. 
Cu toate acestea, este vădit, că e chipierii noștri fac o cursă remat cabilă. Acest lucru îl subliniază, 
de altfel în reportajele sale telefonice, W. Golebiewski trimisul special al ziarului polonez „Tribuna 
Ludu“. In cronicele sale, numele lui Gabriel Moiceanu apare în repetate rînduri, ca unul din marii ani
matori ai probei. Totodată, este redată la loc de cinste victoria echipei noastre în etapele a 5-a și 
a 6-a, ca urmare a bunei îndrumări dată de antrenorul Marin Nicu lescu. Ziaristul polonez i-a luat un 
interviu antrenorului român în legătură cu desfășurarea competiției solicitînd și impresii asupra com
portării cicliștilor polonezi, interviu care a apărut în „Tribuna Luda"

! CAIRO, 21 (Agerpres). — Deși 
pe mai mult de jumătate din tra
seul etapei a IX-a (Alexandrla- 
Mansurah, 187 km.) șoseaua a 
fost neasfaltată, s-a realizat o 
medie orară de peste 38 km., ca 
urmare a disputei sportive deose
bit de înverșunate. Cicliștii ro- 
mîni au luptat eu dîrzenie pen
tru a-și apăra poziția în clasa
ment și mult timp trei membri ai 
echipei, Moiceanu, Șandru și I. 
Vasile s-au menținut în plutonul 
fruntaș. Către sfîrșitul etapei, I. 
Vasile sparge un cauciuc și, ră
mas de unul singur, pierde peste 
7 minute.

La Mansurah, germanul Malitz 
cîștigă etapa cu timpul de 4 h 
53’59”. Media orară : 38,168 km. 
In același timp, cu el, întri * * * 5un 
pluton de 18 alergători, au sosit 
Moiceanu, pe locul 5, Kolev, pe 
locul 6, Wienckowski, Vesely 
Șandru, Ravn și alții. C. Dumi
trescu, bolnav, a făcut eforturi 
extraordinare spre a termina e- 
tapa, la o oră după primul sosit. 
In clasamentul general individual 
nu au survenit modificări în pri
mele locuri. Moiceanu a urcat 3 
locuri aflîndu-se al 13-lea, la nu
mai 48 sec. de locul 14, ocupat 
de Ion Vasile. Pe echipe, R.P.R. 
a trecut pe locul IV.

I — Ene -I- Blăgescu, pe locul 17 
cu 1:26,6. Echipajul al doilea, Dra- 
gomîr + Moldovan, pe locul 22 cu 
1:27,42.

— Flacăra olimpică a fost aprin
să duminică în Capitoliu, în ca" 
drul unei ceremonii la care au asis
tat primarul orașului Roma, repre
zentanți ai guvernului și ai Comi
tetului olimpic italian. Atleții A- 
dolfo Consolini și Giuseppe Dor- 
doni au purtat flacăra olimpică 
pînă la aeroportul Ciampino.de unde 
va fi dusă la Cortina d'Ampezzo, 
Ultimul sportiv care va purta fla
căra va fi un patinator. Jurămîntuf 
olimpic va fi pronunțat de schioa- 
ra italiană Giuliana Minuzzo-Che- 
nal.

— ieri a avut loc la Cortina 
D,Ampezzo cea de a 51-a sesiune 
a Comitetului olimpic internațional.

— Fondistele noastre au făcui 
ieri un antrenament cronometrat pe
5 km. Timpurile înregistrate sînt 
următoarele ; Elena Zangor 23’23”. 
Ștefania Botcariu 24’12”. Iuliana 
Simon 24’15”; Margareta Arvay 
24’52”.

— La antrenamentele de ieri 
făcute la trambulina „Italia", sări
torul nostru Nicolae Munteanu a 
obținut 73,00 m.

★
CAIRO, 22 (Agerpres).— Cea 

mal scurtă etapă, a 10-a, Man- 
surah-Tanta (55 km.), programa
tă inițial să se dispute individual 
contracronometru, s-a alergat to
tuși cu plecarea în bloc. A fost 
un iureș nemaiîntâlnit, media o- 
rară atingînd cifra extraordinară 
de 47 km. Polonezii Wisniewski 
șl Bugalski „evadează" la km. 
25. Numai doi alergători, C. Du
mitrescu (care se simte mai bine) 
și I. Vasile, reușesc să-i prindă 
pe „fugari". Acest mic grup de 
4 sosește la Tanta cu un avans 
de peste un minut. Wisniewski 
cîștigă etapa la sprint, parcur
gând 55 km. în 1 h 10’13". Me

0

• La 18 februarie va avea loc la Pa
lais des Sports din Paris dubla întîl- 
nire între echipele masculine și femi
nine de baschet ale Franței și Uniunii 
Sovietice.

© Echipa franceză de baschet Paris 
Universite Club (P.U.C.) a întreprins 
un turneu în Statele Unite. P.U.C. este 
prima echipă de club din Europa, 
care a jucat dincolo de ocean. Fran
cezii au fost întrecuți de două ori și 
au obținut două frumoase victorii în 
fața echipelor amatoare Lake Forest 
(69—64) și North Central (67—56).

< Cunoscutul atlet australian Joh
nny Landy și-a reluat antrenamentele 
în vederea Jocurilor Olimpice. El a 
participat recent alături de americanul 
Lou Spurrier într-o cursă de 880 yarzi. 
Ambii atleți au fost cronometrați cu 
un timp excelent: 1:51,8

• In cadrul unui concurs de natație 
care a avut Ioc în Australia la Syd
ney —, tînăra înotătoare australiană 
Lorraine Crapp a realizat un nou re
cord mondial în proba de 440 yarzi, 
stilul liber parcurgi nd distanța în 
5:07,0 (vechiul record 5:07.2. Mary 
Kok).

• La Milano a avut loc recent un
important concurs internațional de 
natație. Iată cîteva rezultate mai in
teresante : femei: 100 m. liber: 1. Kok 
(Olanda) 1:08,4; 100 m. spate: L. de
Nijs (Olanda) 1:14,1; bărbați: 100 m. 
liber: Perondini (Italia) 59.9; 100 m. 
fluture: Lusien (Franța) 1:09.5; 200 m. 
liber: Jany (Franța) 2:17.7; 109 m. spa
te: Galletti (Italia) 1:11,6.

dia : 47,130 km. Pe locurile ur
mătoare, în ordine: Bugalski, C. 
Dumitrescu și I. Vasile. Cu tim
pul de 1 h. 11’31“ sosește TuHer 
(R.D.G.), urmat de Vesely, Ravn, 
C. Șandru și alții. Moiceanu, Ko- 
țev, Dimov etc. au realizat: 
1 h. 13’20". Pe echipe, etapa a 
fo&t cîștigată de Polonia (3 h. 
31’57") urmată de R.P.R., cu 
același timp. Locul 3, R. P. Bul
garia 3 h. 36’22".

Intr-o etapă atît de scurtă, e- 
chipa noastră a reușit, totuși, să 
cîștige minute prețioase, ureînd 
pe locul III în clasamentul ge
neral pe țări, înaintea echipei 
R. D. Germane. S-au produs

schimbări și în clasamentul ge
neral individual. Astfel, Koțev a 
cedat tricoul galben coechipierului 
său Hristov, iar Vesely și C. 
Șandru au pierdut cîte un loc 
(ocupînd locurile 5 și respectiv 
6), fiind întrecuți de Bugalski, 
care a urcat pe locul 4.

CLASAMENTUL GENERAL 
INDIVIDUAL: 1. Hristov (R.PB.) 
35 h. 12’27"; 2. Koțev (R.PB.)

• Sîmbătă după-amiază, pe stadio
nul Twickenham din Londra a avut 
loc întîlnirea internațională de rugbi 
XV între echipele naționale ale An
gliei și Țării Galilor. întîlnirea, care a 
contat pentru turneul ,,Celor cinci na
țiuni**, a luat sfîrșit cu victoria Țării 
Galilor la scorul de 8—3 (5—0).

• Peste cîteva zile va sosi la Varșo
via echipa selecționată de baschet a 
Franței. Baschetbaliștii francezi, care 
vor susține trei întîlniri în Polonia, 
vor juca la 26 ianuarie la Poznan cu 
echipa Kolejarz. La 29 ianuarie ei vor 
întîlni echipa Sparta din Gdansk, iar 
la 31 ianuarie la Varșovia echipa re
prezentativă a R. P. Polone.

• Duminică au luat sfîrșit la Paris 
campionatele europene de patinaj ar
tistic. Iată noii campioni: simplu băr
bați: Alain Giletti (Franța), simplu 
femei: Ingrid Wendei (Austria), pe
rechi: Sisi Schwartz-Kurt Oppelt (Aus
tria).

® Sîmbătă și daminică s-a desfășu
rat la Budapesta întîlnirea de lupte 
libere și clasice dintre reprezentativele 
R.P. Ungare și Turciei. La lupte cla
sice, victoria a revenit reprezentativei 
maghiare cu 7—1, iar la lupte libere 
reprezentativa Turciei a cîștigat cu a- 

scor.

& Echipa selecționată de hochei a 
Berlinului de est a repurtat frumoase 
succese în Elveția. Ea a învins repre
zentativa orașului Berna cu 9—8, iar 
pe cea a orașului Geneva cu 10—3.

35 h. 13’22' 3. Wienckowski
(R.P.P.) 35 h. 14’27"; 4. Bugal
ski (R.P.P.) 35 h. 17’08"; 5. Ve
sely (R. Ceh-) 35 h. 17’18"; 6. 
Șandru (R.P.R.) 35 h. 17’52“;
7. Tuliler (R.D.G) 35 h. 19’51";
8. Ravn (Dan.) 35 h. 20’09“ ; 
13 I. Vasile (R.P.R ) 35 h. 32’01"; 
14. Moiceanu (R.P.R.) 35 h. 34’20“.

CLASAMENTUL GENERAL 
PE ȚARI: 1. R.P B. 105 h. 29’57”;
2. R.P.P. 105 h. 41’18“ ; 3. R.P.R. 
105 h. 48’17"; 4. R.D-G. 105 h. 
50’42"; 5. Danemarca 106 h.14’28".

★
CAIRO 23 (Agerpres). — Etapa 

a Xl-a Tanta-Ismailia (142 km.) 
a avut o desfășurare liniștită. La 
capătul etapei a sosit un pluton 
compact de aproape 30 de concu- 
renți, întrucît pe traseu nu s-a în
registrat nici o ,,evadare". In acest 
pluton se aflau toți fruntașii cla
samentului și cei patru componenți 
ai echipei R.P.R. Media crară nu 
a atins nivelul celor anterioare. 
Se pare că cicliștii și-au păstrat 
forțele pentru etapa următoare, a 
Xll-a, Ismailia-Port Said (80 km.), 
care se va disputa individual con
tra cronometru. Rezultatele din a- 
ceastă etapă pot avea un rol ho- 
tărîtor pentru configurația clasa
mentului.

Victoria în etapa a Xl-a a re
venit danezului Redvig, Din echi
pa noastră, primul s-a clasat Ga
briel Moiceanu, pe locul 7.

Clasamentul etapei: 1. Redvig 
(Dan.) a parcurs 142 km. în 4h 
21’18”. Media orară: 32,640 km 
2—7. Wisniewski (R.P.P.), Malitz 
(R.D.G.), Ravn (Dan.), Lynge 
(Dan.), Hassib (Egipt), Moiceanu 
(R.P.R), Ștoltze (R.D.G.), toți a- 
celași timp. Din pluton mat- făceau 
parte: Koțev. Hristov, Vesely, Bu
galski, C. Dumitrescu, C. Șandru, 
Ion Vasile etc. Polonezul Grabow
ski și bulgarul Stoian Gheorghiev 
au sosit cu o întîrziere de 20 mi
nute. Pe echipe, etapa a fost cîș
tigată de Danemarca (13h. 03’05”). 
In același timp, Polonia, Romînia, 
Bulgaria, R.D. Germană, Ceho
slovacia și R.P.F. Iugoslavia. Pe 
locul 8, echipa Egiptului cu I3h. 
14’11” în același timp, echipa Tur
ciei, Siria s-a clasat a 10 a, cu 
timpul I4h. 05’45”.

In clasamentul general indivi
dual și pe echipe nu a survenit 
nici o modificare.

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

Ultimele știri de la Cortina D ’Ampezzo
— Pe patinoarul olimpic dc pe 

Iacul Misurina s-a desfășurat, la 
22 ianuarie, un concurs de patinaj 
viteză la care au luat parte spor
tivi din 8 țări. Un rezultat excep
țional a fost obținut in cursa de 
500 m. de patinatorul sovietic Ev
ghenii Grișin, care, parcurgînd dis
tanța in 40,2 sec., a stabilit un nou 
record mondial (vechiul record: I. 
Sergheev U.R.S.S. — 40,8 sec..).
Sub timpul vechiului record a ter
minat distanța și Iurii Sergheev 
(40,4). Tînărul patinator sovietic 
Rafael Graci a obținut performanța 
de 40,8 sec.

—- La Davos a luat sfîrșit con
cursul internațional de patinaj. In 
ziua a treia s-a desfășurat proba 
de 1.500 m. Concurentul sovietic 
Iurii Mihailov a cîștigat proba, 
stabilind, cu timpul de 2:09,1 un 
nou record mondial (vechiul record 
Evghenii Grișin — U.R.S.S. 2:09,8).

Proba de .10.000 m. i-a revenit 
lui H. Kuhnert cu timpul de 16:33,2 
(la o secundă de recordul mondial). 
La tetratlon a învins sportivul so
vietic Oleg Goncearenko cu 186,193 
puncte.

— In concursurile preliminare de 
bob, din cele 25 echipaje de două 
persoane care s-au aliniat ieri la

DIN NOU SCANDAL LA NAPOLI...
ROMA 22 (prin radio). Etapa a 

16-a din campionatul italian a a- 
bundat din nou în meciuri nule: 
Cel mai important meci al etapei 
s-a desfășurat la Roma, pe stadio
nul Olimpic, în fața a 65.000 spec
tatori între Lazio și Fiorentina. 
După ce la pauză scorul a fost alb, 
în partea a doua a jocului Lazio a 
condus cu 2—0. In ultimul sfert de 
oră, însă,liderul campionatului a a- 
tacat puternic și a reușit să ega
leze: 2—2. Jucînd în deplasare, 
proaspăta promovată în prima divi
zie, Lanerossi a cîștigat un preți
os punct în fața echipei Juventus. 
Scor: 0—0. Tot cu rezultatul de 0—0 
s-au terminat partidele: Pro Patria 
— Novara, Sampdoria — Torino și 
Triestina — Roma. Victorii la scor 
au repurtat Milano, Padova și In- 
ternazionale. Manifestînd o formă 
bună Milano a învins Bologna cu 
3—0 (0—0) prin golurile marcate 
de Bergamaschi, Nordhal și Ricag- 
ni. Padova a întrecut cu 5—1 (3-0) 
Atalanta, iar Spăl pe Genova cu 
1—0 (1—0) In sfîrșit, cea mai mare 
surpriză s-a înregistrat la Napoli, 
unde „Inter", după o lungă perioa
dă, s-a reabilitat printr-un joc exce
lent, obținînd o frumoasă victorie 
cu 3—0 (0—0) asupra echipei din 
Napoli. După aproape două luni, 
Napoli a jucat pentru prima oară 
acasă, deoarece terenul fusese sus
pendat în urma scandalului din 
meciul cu Bologna. Duminică, însă, 
spectatorii napolitani nu și-au dez
mințit faima de mari „scandalagii": 
cînd Lorenzi a marcat al treilea 
gol pentru „Inter", publicul a pro
testat vehement susținînd că punc
tul a fost înscris din ofsaid. Decizia 
arbitrului Liverani a rămas însă ne
schimbată și publicul a invadat te
renul... Numai în urma energicei in
tervenții a poliției ordinea a putut 
fi restabilită.

După etapa de duminică clasa
mentul se prezintă astfel:

1. Fiorentina 16 9 7 0 28: 9 26
2. Milano 16 8 4 4 37:21 20
3. Torino 16 7 5 4 23:14 19
4. Roma 16 5 8 3 26:23 18
5. Padova 16 8 2 6 23:21 18
6. Juventus 16 5 8 3 18:19 18
7. Spăl 16 6 5 5 22:19 17
8. Sampdoria 16 7 3 6 27:26 17
9. Lanerossi 16 5 7 4 15:16 17

10. Internazionale 16 7 2 7 25:18 16
11. Lazio 16 5 5 6 21:20 15
12. Napoli 16 4 7 5 25:25 15
13. Atalanta 16 7 1 8 31:32 15
14. Genova 16 6 2 8 26:28 14
15. Novara 16 3 7 6 18:22 13

• Duminică, la Djakarta, echipa 
de tineret a Iugoslaviei, care între
prinde un turneu în Indonezia, a în
trecut echipa națională a acestei 
țări cu scorul de 7—-3.

o Duminică, la Cairo, echipa 
campioană a R. P. Ungare — Hon-: 
ved din Budapesta — a întâlnit 
selecționata Egiptului pe care a 
întrecut-o cu 4—2 (2—1).

Spasski
După 7 runde

conduce în campionatul de șah 
al U.R.S.S.

LENINGRAD (Agerpres). — 
TASS transmite:

La 20 ianuarie, în cadrul cam
pionatului de șah al U.R.S.S., s-’au 
disputat partidele întrerupte. Fără 
să mai reia jocul, Korcinoi și 
Hasin au căzut de acord asupra 
remizei. Taimanov, în partida în
treruptă cu Ragozin, a mai făcut 
3 mutări și negăsind posibilități 
de salvare s-a recunoscut în
vins.

Averbach a cîștigat la Borisen
ko, Banik la Toluș și Polugăiev la

Evgh.nii Giișin a stabilit pe pa
tinoarul de pe lacul Misurina un 
nou record al lumii în proba de 

500 m.: 40,2 sec.

start, 20 se califică pentru între
cerile olimpice. In prima manșă (a 
doua se dispută astăzi) s-au înre
gistrat următoarele rezultate: Ita
lia II — Mondi + Zardini 1:22,56; 
S.U.A. — Vashbond 4- Biesiadecki 
1:22,91; Italia I — Bellacosta + 
Conti 1:23,48. Echipajul nostru nr.

16. BolOfe . ;i 52 9 27:32 12
17. Triestina 3 4 4 8 9:25 12
18 Pro Patria 13 1 5 10 14:45 7

NICI O VICTORIE IN DEPLA
SARE IN ETAPA DE IERI

A CAMPIONATULUI FRANCEZ
PARIS 22 (prin radio). Dumini

că s-a desfășurat în Franța cea de 
a XXl-a etapă în cadrul campiona
tului de fotbal. Caracteristica etapei 
a fost victoria pe toată linia a echi
pelor gazdă. Se cuvine a fi subli
niată în mod deosebit victoria echi
pei Sochaux asupra liderului cam
pionatului —■ Stade de Reims. Echi
pa din Sochaux învinge în felul a- 
cesta la interval de o săptămînă pe 
ambii fruntași ai clasamentului (O. 
G. C. Nice și Stade de Reims). Prin 
victoria înregistrată duminică, în 
dauna echipei Monaeo, Toulouse a 
arătat că și-a regăsit forma. O de
osebită impresie a produs victoria la 
scor a echipei Lille asupra Racing 
Clubului din Paris, cea mai incon
stantă echipă a campionatului,

Strasbourg a obținut un scor cate
goric asupra lui Olympique Mar
seille, pe care a scos-o momentan 
din cursa pentru titlu. Iată rezul
tatele complete ale etapei:

Nancy — Lens 1—0, Strasbourg—■ 
Marseille 5—0, Toulouse — Monaco 
3—1, Troyes — Metz 1—1, Sochaux 
— Reims 4—3, Nice —■ Nîmes 2—1, 
Lyon — St. Etienne 2—1, Sedan — 
Bordeaux 1—1, Lille ■— Racing 
6—1. In urma acestor rezultate cla-
samentul este următorul:

1. Nice 21 12 4 5 45::28 218
2. Reims 21 10 6 5 40:27 26
3. Lens 21 12 2 7 37:35 26
4. Sedan 21 10 5 6 33:28 25
5. Lyon 21 10 5 6 31:29 25
6. St. Etienne 21 8 7 6 42:36 23
7. Racing Club

Paris 21. 10 3 8 42:35 23
8. Monaco 21 9 4 8 39:33 22
9. Toulouse 21 8 6 7 36:32 22

10. Marseille 21 8 6 7 31:31 22
11. Sochaux 21 8 5 8 33:31 21
12. Nancy 21 8 5 8 36:37 21
13 Metz 21 6 6 9 33:46 18
14. Strasbourg 21 7 3 11 33:37 17
15. Lille 21 7 2 12 39:45 16
16. Bordeaux 21 6 4 11 26:38 16
17. Nîmes 21 5 5 11 35:41 15
18. Troyes 21 4 4 13 26:48 12

Lisițîn. După o rezistență îndelun
gată Zurabov a cedat la Taima
nov.

In runda a 7-a Boleslavski I-a 
învins pe Holmov.

Polugaevski, jucînd Ia atac, l-a 
învins pe Hasin. Partidele Aver- 
bach-Korcinoi, Toluș-Taimanov, Sî- 
maghin-Spasski și Antoșin-Bîv- 
șev s-au terminat remiză.

După 7 runde în clasament con
duce Spasski cu 5 puncte, urmat 
de Averbach, Boleslavski și Kor
cinoi cu cîte 4V2 puncte fiecare.
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