
La fabrica „Clement Gottwald”, printre sportivi 
care se întrec cu normele cincinalului
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Fotbaliștii 
se pregătesc intens.

Ca niciodată, terenurile de fot
bal cunosc o animație timpurie. De 
unde în anii trecuți, în luna ia
nuarie fotbaliștii își desfășurau ac
tivitatea în săli sau pe zăpadă, Ia 
munte, anul acesta vremea priel
nică a îngăduit muftor echipe 
să-și înceapă pregătirile direct în 
aer liber. Și astfel, pe terenul „23 
August" din Timișoara, pe stadio

nul „FI. roșie" din Arad, pe tere
nul din Predeal etc, a reapărut 
mingea de fotbal, atrăgînd în ju
rul ei sute și sute de fotbaliștii și 
foarte mulți spectatori dornici sâ 
vadă din nou și mai repede jucîn- 
du-se fotbal.

...La Cluj, cele trei echipe locale 
din categoriile A, B și C și-au în
ceput de mult pregătirile. Știința 
și Locomotiva și-au ținut ședințele 

•pe teren, iar FI. roșie 
bak" în sală și în aer liber. La 
Știința se ridică însă o problemă 
nu există încă un antrenor. Pînă la’ 
rezolvarea acestei importante pro
bleme. antrenamentele sînt condu
se de un colectiv de trei antrenori: 
St. Covaci, N. Munteanu și St. 
Zeană, care — după trei săptămîni 
de pregătire fizică generală — vor 
trece la antrenamente tehnice-tacti- 
ce și la jocuri la două porți. Pa
ralel cu pregătirile primei echipe 
se desfășoară și antrenamentele ju
niorilor, sub conducerea lui N. 
Munteanu și C. Szocs.

La Locomotiva, antrenor este Ga- 
vrll Nistor. Lotul a fost împrospă
tat cu o serie de elemente tinere 
(Crețu. Fekete, Vadas, etc.). Jucă
torii participă săplămtnal la trei 
antrenamente în aer liber și la 
inul la bazinul acoperit Locomo- 
:lva I.C.C.F., unde antrenorul Ad. 
lordaky se ocupă de seniori ca și 
de juniori. Pentru Știința și Lo- 
:omotiva, lipsa unei săli unde 
să-și desfășoare la început antre
namentele a constituit o piedică 
n munca antrenorilor, care consi- 
leră indispensabilă pregătirea în 
sală, pentru formarea unei bune 
condiții fizice.

In sfîrșit, corespondentul nostru 
-. Bocoș ne mai informează că și 
FI. roșie I. H. Cluj și-a început 
antrenamentele sub conducerea an
trenorului St. Covaci. Stadiul de 
pregătire fiind 
(antrenamentele 
’ ianuarie), FI. 
cepînd de la 1 
a două porți.

...„Din nou la muncă, 
nult avînt" este lozinca 
ii-a inaugurat activitatea echipa 
Vletalut Reșița. In acest puternic 
:olectiv s-au luat măsuri pentru 
mbunătățirea activității secției de 
otbal, a cărei analiză a fost fă- 
ută în lumina articolului din zid
ul „Scînteia". Corespondenții noș- 
ri I. Plăvițu și Gh. Dobrescu ne-au 
nformat că secția de fotbal a fost 
eorganizată și că în fruntea ei a 
ost aleasă o conducere alcătuită 
lin tovarăși pricepuți și dornici să 
lepună toate eforturile pentru o 
tomportare din cele mai bune. Pre- 
edinte al secției de fotbal a fost 
lies D. Neagrău, pînă mai acum 
:îtva timp mijlocaș de valoare în 
chipa reșițenilor. Noua conducere 
■i-a început cu mult entuziasm ac- 
Ivifatea, iar odată cu ea a trecut 
a treabă serioasă și echipa de fot- 
>al, antrenată de Csipai — un alt 
ost jucător al metalurgiștilor — 
i Cozma. Antrenamentele, începu- 
e la 10 ianuarie, se desfășoară în 
irezent în tabără pe muntele Se- 
nenic, pentru a fi continuate la 
Reșița de la începutul lunii februa- 
ie.

destul de avansat 
au început de la 
roșie va trece în- 
februarie la jocuri

cu mal
sub care

V;

Joi 26 ianuarie 1956

„Janos Her-
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Ia februarie, la București:

Aspect de la o ședință de an trenament a echipei C.C.A. Jucăto
rii execută un exercițiu instructiv și, în același timp, distractiv : sar 
„capra".

Sîmbătă la Belgrad: mtOnirea internațională de șah 
R. P.F. Iugoslavia — R. P. RoaUnă 

meciul Bălănel-Ciociltea-Gîinsberger

In cursul zilei de azi, reprezenta
tiva de șah a R.P.R. urmează să pă
răsească țara, indreptîndu-se spte 
Belgrad, pentru a susține meckd 
cu echipa R.P.F. Iugoslavia. Inlîlni- 
rea contează pentru Turneul euro
pean pe echipe, competiție organi
zată de Federația internațională de 
șah (F.l.D.E. ). Meciul se va des
fășura la zece mese, cu tur și retur.

Dir. lotul de șahiști care ne vor 
reprezenta la această întîlnire inter
națională fac parte maeștrii interna
ționali dr. O. Troianesou și I. Bălă- 
nei, maestrul sportului V. Ciocîl- 
tea, candidațiî de’ maestru A. Giin- 
sberger, I. Szabo și alții. Antreno-

H Wa ediție a Jocurilor 
Olimpice de inima

CORTINA D'AMPEZZO 25 (prin 
telefon). — Pentru oei care vor 
să-și facă o imagine despre Cor
tina D’Ampezzo în ajunul deschi
derii celei de a Vll-a ediții a Jocu
rilor Olimpice de iarnă, putem da 
o indicație precisă în ceea ce pri
vește aspectul pîrtiilor și în gene
ral al împrejurimilor acestei sta
țiuni. Lucrul acesta vă fi mai ușor 
de înțeles pentru cei care au urcat 
primăvara în Poiana Stalin. Ei 
își amintesc, desigur, cum arată 
centrul de schi de la poalele Pos
tăvarului atunci cînd căldura to
pește zăpada din jurul combinatu
lui sportiv, pe cea din partea infe
rioară a Șuii n-arul ui, iar pretutin
deni vezi smocuri de iarbă și pie
tre care au răzbit la lumină. Așa 
este acum și la Cortina D’Ampezzo 
unde, cu toate eforturile organiza
torilor, zăpada este cu totul insu
ficientă. Dacă pe pîrtii stratul alb 
se menține în multe porțiuni, în 
schimb în afara pîrtiilor, pe dru
murile de acces și chiar în pădure, 
unde pantele sînt expuse soarelui, 
zăpada lipsește cu desăvîrșire. Toc
mai de aceea, cei 400 de ziariști 
care urmăresc întrecerile, crainicii 
reporteri, n-au pronunțat la Corti
na D’Ampezzo cuvintele „Olimpia
da albă’’. Cei mai necăjiți sînt, în 
afară de schiori, fotografii care vor 
culege de aci imagini pe un fond 
închis, neinteresante. Antrenorul e- 
chipei franceze James Couttet măr
turisea într-o declarație apărută în 

rid Toma Popa însoțește echipa.
Primul tur al meciului de șah 

R.P. Romînă — R.P.F. Iugoslavia 
este programat pentru sîmbătă, a 
doua zi urmînd să se desfășoare 
returul. Tagte partidele întrerupte 
se vor juca l-uni.

★

După întoarcerea reprezentativei 
noastre în țară, Capitala va găzdui 
un important eveniment șahist. La 
6 februarie este programată deschi
derea meciului pentru titlul de cam
pion republican dintre cei trei câș
tigători ai finalei ; I. Bălanei, V. 
Ciocîltea și A. Giinsberger.

Poloneza Maria Kovalska, cîștigătoarea probei de slalom special la 
concursul international de la. Ven.genr

numărul de ieri al ziarului „L’E- 
quipe”, deziluzia pe care o au toți 
cei ’care se află în Cortina D’Am
pezzo: „Nici nu-ți vine să crezi că 
Jocurile Olimpice se vor desfășura 
pe pîrtii atît de golașe. Greutățile 
care s-au ivit acum în fața schiori- 

Nestăvilit este elanul cu care 
se muncește pretutindeni în 
tria noastră în aceste zile 
celui de al doilea cincinal, 
fie că lucrează individual, 
echipe sau în brigăzi, 
muncitori de la orașe și sate 
înscriu tot mai multe victorii 
tn bătălia pentru realizarea tu
turor obiectivelor trasate de 
Congresul P.M.R. Un scurt po
pas printre muncitorii fabricii de 
produse electrotehnice „Clement 
Gottwald" din Capitală îți doJ 
vedește cu prisosință, prin clo
cotul muncii entuziaste, că fie
care muncitor este conștient de 
aportul pe care trebuie să-l a- 
ducă în procesul de producție. 
■In rîndul celor mai harnici 
sînt foarte mulți tineri, care 
prin faptele lor se fac, cu fie
care zi, mai cunoscuți.
MODESTIE. CIND E VORBA 
DE PROPRHLE-TI FAPTE...

Aceasta se desprinde din 
chipul și din purtarea lăcătuș 
șului Alexandru lonescu de la 
secția perii, secție fruntașă, în 
care armăturile pentru asam 
blarea periilor motoarelor elec
trice ca și cărbunii de la delcou- 
rile motoarelor Ziss se string 
tn stive tot mai mari. Calm și 
meticulos. Alexandru lonescu, 
în lipsa tovarășului din echipă, 
îmbolnăvit pe neașteptate, mun
cește cu strguință nu numai 
pentru a realiza norma ci și 
chiar pentru a o depăși. El s-ar 
putea lăuda cu cele 50 la sută 
firocente peste normă pe care 
e obține. Piesele ieșite din 

mina iui sînt de bună calitate. 
O arată cu prisosință rapoar
tele controlului tehnic, care nu 
i-a respins pînă acum nici o 
piesă lucrată de el. Vrednicul 
nostru lăcătuș îndrăgește mult 
sportul. Component al echipei 
de volei a fabricii, care în cam
pionatul raional a terminat pe 
locul 2, el practică deopotrivă 
fotbalul și handbalul în cadrul 
campionatului de casă De cu- 
rînd, el a fost ales responsabil 
sportiv în comitetul de între
prindere, calitate în care a reu
șit să obțină amenajarea unei 
săli pentru colectivul sportiv. 
Aici se vor practica sporturi ca 
handbalul redus, gimnastica și 
voleiul pe timpul iernii. Este o 
realizare care i-a bucurat mult 
pe sportivii fabricii.

UN TALENTAT BOBINATOR 
ȘI UN CANOTOR FRUNTAȘ

Dacă i-ați întreba pe șefii 
sectorului de bobinaj care din
tre tineri se dovedește cel mai 
destoinic, fără îndoială că ei 
și-ar aținti privirile asupra lui 
Enver Selim. Tînărul acesta.

lor sînt extraordinar de mari 
problema participării nu este nu
mai dificilă ci de-a dreptul -deli
cată. Nu trebuie să fii numai cura
jos, dar trebuie să posezi o tehnică 
remarcabilă, pentru că ești obligat 
să te strecori nu numai printre

ales 
n-a 

ade-

pa- 
ale 
Și. 
în 

bravii

loșcoVan, voinic, cu priviri 
minoase, prinde și răsucește 
măiestrie numărul nesfîrșit 
fire electrice care străbat 
căi întortochiate motoarele 
lectrice Ia care lucrează.

— Nu ți s-a întîmplat nici
odată să încurci elementele ? tt’ 
întrebăm.

— De ce ? Este atît de sim
plu. O chestiune de deprindere- 
și atît...

Deprindere ? Intr-adevăr, dar 
la aceasta ar mai trebui adău
gate multă răbdare și mai 
îndemînare. Enver Selim 
mai spus-o, însă acesta-i 
vărul. Cu aceste calități el 
șește să depășească zilnic 
ma cu 45 la sută. Discuția 
pre sport a început de la 
statarea că mușchii brațelor fi 
sînt foarte dezvoltați.

- Faci box ?
— Nu, sînt canotor. Mal 

exact, mă pasionează caiacul. 
O disciplină în care Enver Se
lim s-a avîntat cu tot elanul 
tinereții sale ajungînd ca anul 
trecut să ia parte la tradițio
nala cursă de mare fond pe 
Dunăre, în care a ocupat lo
cul 4.

— Anul acesta vreau să ob
țin o performanță mai- bună: 
locul 3, 2 sau poate chiar pri
mul loc. .•

I

LA 18 ANI: PRINTRE PRIMII 
MUNCITORI ȘI SPORTIVI 

DIN FABRICA

La secția de întreținere elec- ' 
frică te impresionează liniștea ! 
în care se lucrează. O liniște î 
parcă nefirească, cu care te o- 
bișnuiești greu. Și oamenii au 
aici ceva din atmosfera secției: 
sînt mai puțin agitați, vorbesc 
în șoaptă, rezolvă totul fără 
zgomot. Chiar și Victor Ia- 
mandi lucrează în felul acesta. 
Acest destoinic electrician, care 
depășește norma în medie cu 30 
la sută, este o mîndrie a mun-< 
citorilor din secție. El a ma
nifestat aceeași dragoste nestă
vilită și pentru muncă și pen
tru sport. Ca sportiv, Victot 
Iamandi a parcurs din 1953, de 
cînd face box, un drum foarte 
Interesant: Î953 — finalist în 
faza a Il-a a campionatului re
publican de juniori ; 1954 —
campion republican de juniori; 
1955 — cîștigător al „Cupei 
Sfatului Popular" la seniori ca
tegoria semimijlocie. Pentru 
viitorul sezon sportiv, Victor 
Iamandi are o singură dorință: 
să se prezinte cît maî bine pre
gătit la campionatele republi
cane de box pentru a obține ca
tegoria I.

ai rr

T. STAMA

porțile de slalom ci și printre bolo
vani, smocuri de iarbă, să faci deci 
un adevărat tur de forță”.

Couttet are perfectă dreptate; lu
crul acesta s-a vădit, de altfel, și 
la antrenamente. Multe din echipe: 
sînt descompletate din cauza acei* 
dentarilor. Chiar schiorii și schioa- 
rele care dețin o tehnică foarte: 
bună n-au reușit să parcurgă la an
trenament întreaga pîrtie în plină: 
viteză, făcînd coborîrî legate. MaS. 
mult decît atît, comisia de orga-*- 
nlzare, constatând că pîrtia de sla
lom uriaș femei de pe Monte Fa- 
loria este impracticabilă, a schimbați 
locul competiției, alegînd pîrtia de-’ 
coborîre de pe Monte Tofana.

Ca toți cei care se află la Cor
tina D’Ampezzo, ne-am înteresatt 
de prevederile meteorologice. Răs
punsul este mereu același: „Nu va- 
ninge”. Totuși, vrem să vă dămi 
cîteva amănunte mai exacte despre’ 
zăpadă. Pe multe porțiuni ale pîrtieu 
ea atinge o grosime de 30-40 de cen
timetri. In schimb, pe alte porțiunii 
se văd pietre și fire de iarbă. As
tăzi la ora 15, temperatura era d«

(fiontinuare. In pas, a 4rai_,



concursurile de patinaj la Miercurea CiucPregătiri pentru

Pregătirea atleților în timpul iernii

r Condițiile atmosferice nefavora
bile practicării sporturilor de iarnă 
•nu au permis, decît în foarte pu
ține localități, tineretului nostru să 
«e avinte și în alte întreceri decît 
ita șah, tenis de masă, gimnastică 
și lupte, în cadrul Spartachiadei de 
•iarnă. Acolo unde condițiile atmos
ferice au favorizat organizarea con
cursurilor de patinaj, schi și săniu
țe, acestea s-au desfășurat cu suc
ces și au constituit pentru întreg 
tineretul un imbold, o chemare la 
întrecere Astfel s-au petrecut lu
crurile și la Miercurea Ciuc. Aci 
se știe că încă de anul trecut tem
peratura scăzută a permis patina
torilor și hocheiștitor să-și desfă
șoare ițjtivitatea lor favorită în 
’«una voie. Stimulați de patinatorii 
Iruntași, dt și de hocheiști, tinerii 

Miercurea Ciuc au dorii ca în- 
^trecerile la patinaj, pentru Sparta- 
«chiadă, să nu însemne doar o sim
plă formalitate și, în consecință. 
S-<au antrenat temeinic.

Pentru aceasta, elevii și elevele 
•«lin Miercurea Ciuc prin comitetul 
raional CFS au apelat la patinatorii 
de viteză ai asociației Dinamo a- 
flați în tabăra de pregătire din lo- 
•calitate. Aceștia au răspuns orga
nized, împreună cu comitetul ra
ional CFS, un concurs preliminar 
întrecerilor din cadrul Spartachia
dei de iarnă, concurs care a avut 
loc pe pista de alergări a obiecti
vului sportiv Avmtul.

Ciud se scortâ tușul la lupte
f *Ca și K.O.-ul la box, tușul pune 
«capăt întrecerii de lupte — clasice 
«au libere — în momentul în dare 
•s-a produs. Deci, dacă în toiul 
meciului unul din luptători a 
atins cu ambii umeri în același 
timp salteaua de concurs, arbitrul 
fluieră sfîrșitul întîlnirii și declară 
învingător pe acela dintre concu
renți care a reușit să-și aducă ad 

versarul în această poziție. Trebuie 
să precizăm că 
prin tuș poate 
chiar în aceeași

Din cele de

un luptător învins 
lupta mai departe 
zi.
mai sus lucrurile 

par destul de clare și simple, 
tuși, foarte multe decizii prin 
au dat loc la discuții și chiar 
.teste, uneori foarte violente. A 
tuș susțineau unii, n-a fost 

«puneau alții... De aceea, 
propus să ne ocupăm în rîndurile 
•de față de această problemă în- 
cercînd să lămurim pentru cititori 
unele aspecte. Ce este tușul, am 
văzut chiar din cele de mai sus. 
Cu o precizare: regulamentul pre
vede că tușul poate fi acordat orî- 

de scurt ar fi contactul celor 
doi umeri cu salteaua. Și o deose
bire ivită din specificul luptelor 

•clasice și libere: la lupte clasice 
•tușul se acordă chiar cînd luptăto
rul trece de pe un umăr pe celă
lalt, însă într-o mișcare neîntrerup
tă, pe cînd la lupte libere rularea 
celor doi umeri pe saltea este con
siderată drept tuș numai în cazul 

•cînd s-a produs o oprire vizibilă 
oricît de scurtă ar fi. Tușul poate 
fi acordat chiar dacă luptătorul 
respectiv are doar capul și umerii 
pe saltea.

Poziția de tuș este, de cele mai 
multe ori, urmarea firească a su
periorității unuia dintre concurenți. 
In acest caz, nu se produc discu
ții, deoarece este vizibil pentru toa
tă lumea că luptătorul mai slab 
.va ceda inevitabil prin tuș. învin
gătorul poate obține victoria prin 
'tuș, fie aducîndu-și direct pe cei 
«oi umeri adversarul (prin rebur, 
:salt, etc), fie prin ruperea podului 
.(după ce și-a fixat adversarul în 
pod, luptătorul superior slăbește, 
prin anumite mișcări rezistența ce
luilalt și, în cele din urmă, îl si
lește să cedeze). In primul caz, 
tușul se produce de cele mai multe 

•ori fulgerător și uneori acordarea 
iui provoacă discuții.

Am întîlnit însă și situații în 
■care, după ce a condus la puncte, 
un luptător a fost învins prin auto- 
tuș: încercînd să-și aducă adver
sarul într-o poziție dificilă luptă
torul respectiv a fost contrat sau 
a căzut pur și simplu pe spate. 
Insă, cei mai mulți dintre luptăto- 
tIî care se autotușează nu stăpî- 
aiesc la perfecție tehnica execuției 
«diferitelor acțiuni. Printre aceștia 
.găsim — din păcate — și spor
tivi fruntași (D. Cuc, L. Bujor 
<tcj, care pot spune că sînt „Stan

To- 
tuș 

pro- 
fost 
tuș

ne-am

A fost alcătuită și o comisie de 
arbitri. Ca președinte a fost ales 
Florin Gamulea, starter — I. Cră
ciun, cronometror — Ernest Văsuț, 
iar arbitru de sosire — Gheorghe 
Turcu. Iată-i, așadar, pe acești pa
tinatori fruntași ai asociației Di
namo transformați în arbitri și, vă 
rugăm să ne credeți, în funcția 
lor au corespuns aproape în aceeași 
măsură în care corespund în pre
zent ca buni patinatori.

Pe pista de alergări au apărut 
77 patinatori, dintre care 22 fete, 
frumos încolonați și altoiați, pur- 
tînd, în fruntea plutonului, stea
guri. Cu toții au făcut un tur de 
pistă, în aplauzele ...părinților și ale 
celorlalți spectatori veniți special 
să-și încurajeze copiii și pe... vii
torii patinatori fruntași.

Au început apoi cursele. Plecă
rile s-au dat pe distanțe și cate
gorii de vîrstă și nu se poate spune 
că această competiție de antrena
ment a fost lipsită de interesul 
stîrnit de marile întreceri. Micii 
alergători au provocat chiar în ria
dul spectatorilor adevărate... emo
ții. Astfel, în una din serii, con
curenta Vakar Ecaterina în vîrstă 
de peste... 9 afli, și-a pierdut o pa
tină la 10. m. de linia de sosire. 
Accidentul nu a descurajat-o și nici 
nu a determinat-o să abandoneze 
lupta. Ca voință, în aplauzele spec
tatorilor, ea și-a continuat alerga- 

ad-

nu 
un 
nu

pățitul”. Sînt și cazuri de luptători 
care, deși conduc la puncte, sînt 
învinși prin tuș, din cauza super
ficialității lor și a subaprecierii 
versaruhii.

In anumite situații, arbitrii 
trebtrie să acorde tușul. Astfel, 
tuș obținut cu ajutorul piedicii 
este valabil. In acest caz, ccl care 
a utilizat această acțiune nepermi- 
să trebuie sancționat. Pentru aceas
ta arbitrul trebuie să vadă piedica 
și în general să fie atent nu numai 
la activitatea pe care cei doi ad
versari o desfășoară de la centură 
In sus, ci și la picioarele concu- 
renților. Firește că la lupta liberă 
tușul va fi acordat chiar dacă este 
urmarea piedicii deoarece aci pi
cioarele au un rol activ, deosebit 
de însemnat. De asemenea, nu se 
acordă tuș cînd — în scopul de a 
rupe podul celuilalt — luptătorul 
superior fie că-și împinge adversa
rul în față în sensul poziției ca
pului. fie că-1 ridică pe acesta și 
apoi printr-o mișcare violentă îl 
trîntește cu capul de saltea. De a-; 
semenea. un luptător nu poate fi 
declarat învins prin tuș dacă el a 
fost aruncat cu umerii pe saltea, 
dar adversarul se află în picioare.

Am subliniat că de multe ori 
acordarea tușului provoacă discuții. 
De unde provin acestea ? Uneori 
din lipsa de hotărîre a arbitrului 
de centru, care întîrzie să fluiere, 
alteori din cauza sentimentalismu
lui exagerat al unora care cred că 
acordarea unui tuș fulgerător i-ar 
demoraliza pe luptători și în unele 
cazuri din cauza poziției în care 
se află (față de locul unde s-a 
produs sau se presupune că s-a 
produs tușul) cei care urmăresc 
lupta. S-au întîmplat cazuri în care 
arbitrul de centru, care nu s-a de
plasat suficient de repede în locul 
unde au căzut cei doi adversari, 
să nu vadă acțiunea, deoarece vi
zibilitatea i-a fost împiedicată de 
picioarele luptătorilor. In schimb, 
tușul a fost vizibil 
de margine, care 
pe cel care conduce 
de tuș. Spectatorii 
acordarea unui tuș 
țină un lucru esențial: că tușul 
poate fi acordat numai în condiții 
regulamentare și că arbitrii întîl
nirii respective văd mai bine decît 
orice spectator plasat în cine știe 
ce poziție — într-un colț de sală 
— față de salteaua de concurs.

In sfîrșit, este de menționat fap
tul că specialiștii în lupte caută 
un corectiv pentru ca tușul — și 
mai categoric precizat pentru libere 
și clasice — să contribuie cu ade
vărat la progresul acestui sport, în 
sensul ca ei să fie urmarea evi
dentă a unei superiorități indiscu
tabile din partea unui concurent 
și — mai ales — să stimuleze o 
cît mai înaltă pregătire

1 ȘEINESCU 

pentru arbitrii 
pot determina 
lupta să acor- 
care reclamă 

trebuie să re-

rea parcurgînd restul distanței 
tr-un picior.

După concursul de antrenament, 
micii concurenți au primit sfaturi 
tehnice folositoare de la colegii lor 
mai mari, patinatorii viteziști, care 
le-au făcut și o demonstrație cu 
privire la poziția de alergare și 
mișcările mîinilor pe linie dreaptă 
Și pe turnantă. După experiența a- 
cumulată în cadrul acestui con
curs, sîntem siguri că întrecerile 
din cadrul Spartachiadei ce urmea
ză să se desfășoare vor fi deosebit 
de îndîrjite. Iată acum pe câști
gătorii acesiui concurs de antrena
ment: 100 m. (1L12 ani) fete M. 
Kanio 20,3 sec.; 100 tn. (15-16 
ani) fete: E. Muridasy 19,3 sec. 
300 tn. (13-14 ani) fete: E. Muri
dasy 55 sec., 100 m. (11-12 ani) 
băieți: Petre Gali 15,2 sec., 300 m. 
(11-12 ani) băieți: Petre Gali 43sec., 
100 m. (13-14 ani) băieți: Z. Antal 
14,9 sec., 400 m. (13-14 ani) băieți: 
Z. Antal 1 min. 01 sec.

NOI CONCURSURI DE SCHI 
LA POIANA STAUN

In zilele de 28, 29 și 30 ianuarie 
se vor disputa la Poiana Stalin În
trecerile de schi pentru „Cupa Re
colta”. Probele cuprinse tn concurs 
sînt următoarele: 15 km. seniori. 
10 km. senioare, 10 km. juniori, 5 
km. junioare, ștafeta 4X10 km. se
niori, ștafeta 3X5 km. senioare, 
ștafeta <4X5 km. combinată juniori 
mixtă orecum si combinata nordică.mixtă precum și,comWnata nordică. .■
Sîmbătă48 ianuarie.se vor dispută efmțtailor «in perioada de iarna 
probele de fond individual, dumi- €S^e mar,ța fa^ de aceeași pe-
nică săriturile, iar luni întrecerile 
de’ ștafeta. Cupa „Flamura roșie” 
se va desfășura tot în Poiana 
Stalin în zilele de 29 și 31 ia
nuarie și va cuprinde numai pro
bele alpine.

La aceste concursuri vor participa 
schiori din toate asociațiile (cate
goria I, a 11-a și maeștrii ai spor
tului).

Activitatea la lupte
— Sîmbătă și duminică de la ora 

10, se va desfășura în sala Dinamo 
din Capitailă un concurs de verifi
care la care participă o serie de ele
mente tinere din categoria 57 kgr.

— Azi, de la ora 16, se dispută 
în sala de festivități a Fabricii de 
confecții „Gh. Gheorghiu-Dej" 

o reuniune cu participarea luptă
torilor colectivului FI. r. Alimenta
ția Publică.

Despre comportarea noștri
In rîndurile care urmează ne pro

punem să aruncăm o sumară privire 
retrospectivă asupra activității bo
xerilor noștri, asupra performanțe
lor realizate de ei în anul 1955, 
căutînd apoi să stabilim un clasa
ment la fiecare categorie. De alt
fel, anul 1955 a dat pugiliștilor din 
țara -noastră prilejul să-și dove
dească măiestria în numeroase me
ciuri, începînd cu intîlnirite inter
naționale și sfîrșind cu cele din 
cadrul campionatelor republicane 
individuale și pe echipe. Deci, 
iru alcătuirea unui clasament, 
tă din belșug, criterii dintre 
mal judicioase.

pen- 
exis- 
cele

CATEGORIA MUSCA

„Liderul” incontestabil al acestei 
categorii este MIRCEA DOBRES
CU (C.C.A.). Desfășurînd un box 
complet, într-un ritm care ,,sufocă” 
pur și simplu pe cei mai multi din
tre adversarii săi, Mircea Dobres
cu a cucerit anul trecut două me
dalii. Una de aur, la turneul de 
box din cadrul Festivalului de la 
Varșovia Și una de argint decer
nată finalistului campionatelor eu
ropene de box de la Berlin, unde 
șl-au dat întîlnire cele mai puter
nice „muște” ale continentului.

Printre cei care au depus armele 
în fața lui Mircea Dobrescu se nu
mără R. Iohansson (Suedia) (în
vins de două ori), E. Lindberg 
(Suedia), Lemouzy (Paris), Haj- 
duka (R. P. Polonă), Gillroy (Ir
landa), Behrend (R.D.G.). In în- 
tîlnîrile cu pugiliștii noștri, Do
brescu a obținut victorii asupra tu
turor adversarilor săi (Toma Hie, 
Mircea Mihai, V, Mahu, V. Vinti-

SFATUL ANTRENORULUI 
MAGHIAR SIR JOZSEF

Cunoscutul antrenor de atletism 
lozsef Sir a publicat recent în 
ziarul Nep Sport un articol despre 
pregătirea atleților în timpul ier- 
nif. Am extras datele principale 
din acest articol și, publicîndu-le, 
avem credința că ele vor putea 
fi de folos antrenorilor noștri.

Folosirea rațională a timpului de 
lamă pentru pregătirea atleților. în 
vederea sezonului competițional, 
constituie una din problemele cele 
mai importante ale atletismului. 
Poate tocmai din acest motiv, ea 
este atît de discutată la ora ac
tuală. Deși toți specialiștii sînt de 
acord asupra unuia dintre principii: 
asigurarea continuității (este vor
ba de asigurarea continuității efor
tului între două perioade competi- 
ționale), persistă totuși întreba
rea : care este rezolvarea practică 
a acestui principiu, ținîndu-se sea
mă de faptul că efortul trebuie 
intensificat în vederea obținerii 
unor rezultate din ce în ce mai 
bune?

Părerea noastră — scrie antre
norul Sir Jdzsef, — este că semi- 
fondiștii și fondiștii nu trebuie să 
aibă întreruperi în antrenament. 
Lucrînd și iama, tot în aer liber, 
pot obține rezultate mereu mai 
bune. Experiența valoroșilor aler
gători maghiari este pe deplin con
vingătoare, prin rezultatele excep
ționale pe care ei le-au înregistrat 
în cursul anului 1955. In tot tim
pul iernii, ei nu și-au întrerupt 
antrenamentele în aer liber, indife
rent de condițiile atmosferice, și 
astfel nu a fost o întîmplare că ei 
s-au dovedit a fi cei mai buni anul 
trecut. Exemplul acestor alergători 
a fost urmat și de atleții din alte 
specialități, ale căror rezultate au 
crescut, de asemenea, într-o mard 
măsură. In feliil acesta s-a dove
dit practie că, dacă intensitatea 

rloadă a anului trecut, atunci nici 
chiar atleții cei mai talentafl nu 
vor putea ține pasul cu dezvolta
rea generală a atletismului.

Sînt mulți antrenori care reco
mandă ca antrenamentele să se 
desfășoare numai în săli, progra
mul de lucru prevăzînd tot felul 
de exerciții de gimnastică. Pentru 
a satisface cerințele multilaterali
tății, ei recomandă la sfîrșitul an
trenamentelor și o jumătate de oră 
de baschet. După părerea antreno
rului Sir, caracterul unor 
«ie antrenamente este formal 
ceea ce privește munca cu 
fruntași este. în cea mai 
măsură, greșit. Caracterul 

astfel 
iar în 
atleții 
mare 

_____ ,   unor 
«stfel de antrenamente trebuie să 
fie cît mai variat, în special pen
tru săritori și aruncători, adăugîn- 
du-li-se, din an în an, mereu mai 
multe elemente speciale. De altfel, 
acei săritori și aruncători maghiari 
care și-au axat pregătirea de iar-

lă, N. Zagoreanu, Puiu Nicolae. 
AI. Balogh, etc.) depășindu-1 cate
goric și pe „cocoșul” C. Gheor
ghiu (Dinamo) cu prilejul meciu
lui de campionat dintre echipele 
C.C.A. — Dinamo. Două înfrîngeri 
ale lui Dobrescu: prima în fața 
Ini Werner Wassen (Suedia) — în 
urma unei decizii complet eronate, 
primită de altfel cu dezaprobare 
chiar de publicul suedez, — și a 
doua în lupta decisivă 
(Germania occ.) pentru 
camoion eurooean

cu
titlul

Basel 
de

numărăTOMA ILIE (C.C.A.) 
el în palmares cîteva victorii 
ternaționale: Huber (Viena), 
hansson (Suedia). In țară, a tran
șat în favoarea sa „rivalitatea” cu 
Mircea Mihai, St. Dumitrache. V. 
Vintilă, P. Dumitrescu, etc. ccdînd 
la puncte lui Puiu Nicolae.

PUIU NICOLAE (Dinamo) un 
tinăr și valoros element în conti
nuă ascensiune, i-a învins pe polo
nezul Z. testka (Gwardia), pe M. 
Cristea, Mircea Mihai, Toma Ilie, 
etc., suferind o surprinzătoare în- 
trîngere din partea lui G. Popa.

Deci, la categoria muscă, avem 
următorul clasament : 1. Mircea
Dobrescu; 2. Toma Ilie; 3. Puiu 
Nicolae. Pe locurile următoare: L. 
Ambruș, V. Vintilă, Al. Balogh, 
St. Dumitrache. V. Csomortany, M. 
Cristea, Gh. Sitnion II, N. Zago- 
reanu, etc

Și 
in- 
lo-

CATEGORIA COCOS

in lupta pentru primul loc, can
didează cu egale șanse și... argu
mente, V. ȘCH1OPU și TOMA 
CONSTANTIN, 

nâ mai mult pe antrenamente î> 
aer liber, completîndu-le și cu șe 
dințe de lucru în sală, au reali 
zat în timpul sezonului competițio 
nai cele mai bune rezultate. Iatz 
de ce apare ca o concluzie, can 
nu mai are nevoie și de alte argu 
mentări, că antrenamentele desfă 
șurate în aer liber trebuie să ocu 
pe cea mai mare parte a activi 
tății din timpul iernii, fiind com 
pletate> bineînțeles, cu lucrul li 
sală.

Dar pentru ca rezultatele ri" 
poată fi cele așteptate, este abs> 
lut necesar ca cei mai mulți dintre 
atleți să renunțe la comoditate ș 
să nu se lase impresionați de f-ap 
tul că — eventual — condițiile at 
mosferice nu sînt cele mai bune 
Trebuie să se lucreze în mod sis 
tematic în aer liber. Excepție tre 
buie să se facă cu săritorii și arun 
cătorii, dar numai atunci cînd tem 
peratura coboară sub minus 
grade.

Procedînd, cu hotărîre, în felti 
acesta se poate asigura un nrvr 
și mai înalt pregătirii de iarnl 
temelie pe care se vor consolid 
rezultatele în timpul sezonult 
competition al.

SCRISOARE DE LA DUNSKA
Zilele trecute ne-a sosit îa « 

dacție o scrisoare de ia atleta pc 
loneză Elszbieta Dtmska, campioa 
nă mondială universitară la sări 
tura fa lungime și pentatlon. Dup 
sezonul trecut, în care ea a șuieri 
cîteva dacaje care au scos-o di 
activitate, Dunska și-a revizuit c 
atenție planurile de antrenament ț 
încă din decembrie — ne seri 
ea — a început o intensă munc 
de pregătire în vederea sezonult 
competițional ai anului 1956, avîn 
ca obiectiv Jocurile Olimpice. I 
acest sens, atleta poloneză parti 
cipă cu regularitate ia cîte cin: 
ședințe de antrenament pe sapti 
mînă : trei în aer liber și două î 
sală. Intensitatea lucrului desfășt 
rat în această perioadă este c 
mult mai mare decît cea din a 
ceeași perioadă a anului trecut * 
are ca scop dezvoltarea la un ni 
vel cît mai înalt a calităților fizic 
de bază și o pregătire fizică gent 
rală completă.

In cadrul unui concurs recer 
desfășurat. Dunska a sărit 5.90 n 
la lungime.

DINAMOVIȘTII AU DESCHIS 
„FOCUL"...

...unor intense 
pondentul nostru 
cescu, el însuși 
ne-a comunicat 
semifond și fond 
fășoară o intensă activitate de pri 
gătire, avînd ca scop imediat fini 
lele campionatelor de cros, indiv 
duale și pe echipe, de la Orade: 
Ei se pregătesc sub conducerea ii 
Victor Firea. Majoritatea antren: 
meritelor au loc în aer liber, f 
pista stadionului Dinamo și pe b 
ren variat.

pregătiri. Cores 
Constantin Gr« 

un atlet frunta: 
că alergătorii <1 
dinamoviști de

ii vom acorda însă primul ]< 
lui V. ȘCHIOPU (C.C.A.) datorii 
victoriilor internaționale (învinși 
Buechner (R.D.G.), Werner Wa: 
sen (Suedia). F. Hands chin (E 
veția) precum și datorită faptul, 
că el a cucerit și în anul 195 
mult invidiatul titlu de campio 
republican. V. Schiopu a rezolv: 
de altfel în favoarea sa întrecere 
cu TOMA CONSTANTIN, în final 
campionatelor. Înfrîngeri : Vorobie 
(U.R.S.S.) și Ștefaniuk (R. P. P< 
lonă).

TOMA CONSTANTIN (Dinamc 
i-a învins pe Mass© (Paris), Sti 
Svensson (Suedia) și Engelma 
(Viena), pe L. Anibruș, 1. Ti 

dorache, V. Căruțașu, etc, term 
nînd la egalitate cu O. Eremi: 
Comportarea sa a fost umbrită d 
o ieșire nesportivă, în urma cărei 
a și fost suspendat. Pentru loci 
trei candidează cu egale șanse F 
Mîndreanu (C.C.A.) și C. Ghem 
ghiu (Dinamo).

N. MÎNDREANU i-a învins p 
Topf (Viena) și Zogg (Elveția^ 
dar a cedat în fața lui CadeaE 
(Paris) și Horvath (R.P.U.). C 
GHEORGHIU a trecut de Hajduk 
(Gwardia) dar a ' ’
anul (meci nul cu 
frîngere în fața 
brescu). Deci, la 
clasamentul arată 
Șchiopa ; 2. Toma Constantin ; ț
C. Gheorghiu, N. Mîndream 

Pe alte locuri : I. Zlătaru, D. Mîțt 
M. Farkaș, G. Ripka, O. Eremi: 
Tîtzhi Ivancea, Iulian Mihai, F 
Ambruș 11, etc.

terminat dific
1. Zlătaru și ir 
lui Mircea Dc 
categoria coco 
astfel : 1. A

G. MIHALACHE

ianuarie.se


Astăzi încep finalele „Clipei de iarnă” 
de salala handbal Programul seriei I a categoriei 0 la fotbal

După aproape două luni de idiîrze 
și dinamice întreceri sportive, 
„Cupa de iarnă" la handbal de 
sală a ajuns în etapa finală. Des
fășurată în cinci serii pentru echi
pele masculine și două pentru cele 
feminine, ediția de anul acesta a 
„Cupei de iarnă" a însemnat un 
categoric succes, nu numai pe plan 
competițional, ci mai ales în acți
unea de largă popularizare a hand
balului în rîndul maselor de spor
tivi și spectatori.

Astăzi. în sala Floreasoa, cele 
mai bune echipe, clasate pe pri
mele locuri în seriile respective, 
vor porni întrecerea finala, care 
are drept scop desemnarea echipei 
masculine cîștigătoare a „Cupei de 
lamă".

C.C.A. — VOINȚA SIBIU (ora 
18.15).

O întîlnire devenită tradițională 
în handbalul nostru, remarcîndu-se 
prin dîrzenia cu care ambele echipe 
îți apără de fiecare dată șansele. 
Intîlnirea de astăzi este prima par
tidă dintre C.C.A. și Voința pe te
ren redus dar — fără îndoială — 
ardoarea cu care vor lupta cele 
două echipe nu va fi influențată 
de... reducerea spațiului de joc I

Ultimul meci al etapei va opu
ne echipele Dinamo Orașul Stalin 
— Știința Timișoara (ora 19,30).

Trebule precizat faptul că formația 
dlnamoviștilor din Orașul Stalin a 
fost întărită, cu o serie de jucători 
de valoare de la Dinamo 6 Bucu
rești.

După cum am mai anunțat, tur
neul final al echipelor masculine 
se desfășoară în două serii, ast
fel: SERIA I Dinamo Orașul Stalin, 
Știința I.C.F. și Știința Timi
șoara ; SERIA A Il-a C.C.A., Vo
ința Sibiu, Știința Galați In ca
drul fiecărei serii jocurile se dispută 
sistem turneu, numai tur, iar câști
gătoarele seriilor se vor întîlni du
minică în meciul care va decide <*. 
chipa câștigătoare. Tot duminică va 
avea loc și meciul dintre echipele 
feminine Știința I.CF. și Progre
sul Orașul Stalin, clasate pe prime
le locuri fn seriile competiției fe
minine, precum și întîlnirile dintre 
formațiile clasate pe locurile 2 și 
respectiv 3, ale fiecărei serii din 
turneul final al echipelor masculine.

Cea de a doua etapă a turneului 
final care va avea loc vineri 27 
ianuarie programează următoarele 
jocuri: ORA 18,15: Voința Sibiu— 
Știința Galați: ORA 19,30: Dina
mo Orașul Stalin — Știința I.C F, 
In deschidlere, la ora 17,15: Pro
gresul I.T.B. — Șc. Comerț Nr. 
10 (partidă de juniori din compe
tiția, organizată de CCA).

Conferința Comisiei
Duminică 29 ianuarie, de Ia ora 

8,30, va începe Conferința anuală 
a Comisiei centrale de handbal, la 
care au fost invitați membrii Co
misiei centrale, președinții comisii
lor regionale, conducătorii și an
trenorii secțiilor de handbal cu 
chipe în campionatele republicane, 
maeștri ai sportului, sportivi frun
tași, arbitri și alți activiști ta do
meniul handbalului.

Pe ordinea de zi a Conferinței

centrale de handbal
figurează darea de seamă a Bi
roului Comisiei centrale, discutarea 
planului de muncă, precum și o 
serie de referate legate de cele mai 
importante probleme ale acestei 
discipline sportive.

Lucrările Conferinței Comisiei 
centrale de handbal se vor desfă
șura în amfiteatrul Facultății Fi
zico— Matematici, din str. Acade
miei 14 (parter). Ele vor continua 
luni 30 și marți 31 ianuarie.

<►

„CUPA 16 FEBRUARIE”
• POPICE. Prima etapă a „Cu

pei 16 februarie" la popice a hiat 
sfîrșit duminică cu meciul dintre 
echipele asociațiilor Flamura roșie 
și Locomotiva I. Reprezentanții 
Flamurii roșii au dovedit o bună 
pregătire tehnică și fizică reușind 
să întreacă rutinata echipă a fero
viarilor cu scorul de 3.259—3.179 
popice doborîte. F’ 
care au participat la întrecere' 
evidențiat în mod deosebit și 
chipa asociației Metalul care a 
talizat un punctaj de 3438 p. 
asemenea s-a remarcat o serie 
elemente tinere care se afirmă 
viitori pretendenți la obținerea 
unor rezultate valoroase cum sînt 
popicarii Orosz. Mada, Mihăilescu 
(Metalul), Enciu (Voința), Ruses- 
cu (FI. roșie) care au reușit să 
treacă granița celor 300 p. din 80 
lovituri (40 izolat -ț- 40 plin). Me
rită laude și echipa feminină a Ca-

Dintre echipele
> s-a 

e- 
ta 
De 
de 
ca

Conferința Comisiei Centrale 
de sporturi nautice
In zilele de 28 și 29 ianuarie 

a.c. se va ține în Capitală confe
rința pe țară a Comisiei Centrale 
de sporturi nautice.

Lucrările se vor desfășura sîm- 
bătă dimineața. începînd de la ora 
10, sîmbătă după-amiază de la ora 
16 și duminică dimineața de la ora 
9, în sala de festivități a ziarului 
..Sportul popular".

pitalei care s-a încumetat să par
ticipe în această competiție, la care 
au luat parte numai echipe mascu- 
line. Iată rezultatele obținute în 
prima etapă : Progresul — Voința 
3.168—3.252 p.; Locomotiva II a 
cîștigat prin neprezentarea echipei 
Constructorul; Recolta — Lotul fe
minin al Capitalei 3.262—2.943 p.; 
Metalul — Diparuo 3.438 — 3.127 
p.; Flamura roșie — Locomotiva 1 
3.259—3.179 p.
• BASCHET. Duminică va în

cepe și competiția rezervată echipe
lor feminine și masculine de bas
chet. Ea se anunță ca o veritabilă 
avanpremieră a campionatelor ca
tegoriei A, deoarece la ea vor par
ticipa cîteva dintre cele mai bune 
echipe ale țării, respectiv echipele 
bucureștene din campionatul repu
blican. Acestea au făcut serioase 
pregătiri în timpul din urmă, așa 
că se vor prezenta la o valoare 
apropiată de posibilitățile lor rea
le. Alături de ele se vor întrece 
cele mai puternice echipe din cam
pionatul regional, — respectiv — 
Voința, Flamura roșie, Progresul 
(feminin), Metalul (masculin). Iată 
acum programul primei etape care 
se va desfășura duminică: sala 
Giulești (de la ora 9,30) : Progre
sul — Constructorul (feminin), Lo
comotiva — Voința (feminin). 
C.C.A. — Progresul (masculin), 
sala Dinamo: (de la ora 17) : Ști
ința —FI. roșie (feminin), Locomo
tiva — Metalul (masculin), Dina
mo — Știința (masculin).

Pentru ultimul concurs din luna 
ianuarie 1956, concursul Pronosport 
de duminică 29 ianuarie 1956, I. S. 
Pronosport atribuie ca premii spe
ciale săptămînale buletinelor cu 0 
rezultate următoarele obiecte: 2 
motociclete I.J. de 350 cmc., 3 apa
rate de radio Superelectromagnetica 
și 3 biciclete Diamant. Una din cele 
două motociclete va fi atribuită 
participantului cu cele mai multe 
buletine cu 0 rezultate, iar cele
lalte premii vor fi atribuite prin 
tragere din urnă.

Se reamintește participanților la 
Pronosport că buletinele Prono
sport, existente în circulație mai 
sînt valabile numai pentru con
cursul nr. 4 de duminică 29 ianua
rie 1956. începînd cu concursul nr. 
5 din 5 februarie 1956, intră în vi
goare noul buletin Pronosport.

In urma omologării celor 414.831 
buletine, depuse la concursul Pro
nosport nr. 3 din 22 ianuarie 1956, 
au fost stabilite următoarele pre
mii:

Premiul 1 — 1 buletin cu 11. re

©’onosport
zultate exacte, revenindu-i suma de 
lei 98.522.

Premiul II: 66 buletine cu 
rezultate exacte, revenindu-i 
cărui buletin cîte 1791 lei.

Premiul III: 706 buletine 
rezultate exacte, revenindu-i 
cărui buletin cîte 251 Iei.

La acest concurs participantul 
Stere Constantin, din București, 
șos. Măgurele 101, a obținut pe un 
buletin colectiv 
premii II și 42 
loare totală de

10 
fie-

cu 9 
fie-

un premiu I, 
premii III, în 
126.974 lei.

10
va-

PREMII SPECIALE

Premiile speciale acordate la con
cursul PRONOSPORT nr. 1 (etapa 
din 8 ianuarie 1956) au revenit ur
mătorilor participant :

O MOTOCICLETA „I.J“. de 350 
cmc. participantului cu cele mai 
multe buletine cu 0 rezultate PA-

ETAPA La 1. IV
Dinamo Dorohoi — Voința Tecuci 
Știința Galați — Progresul Iași
Locomotiva Pașcani — Progresul Rădăuți 
Tecuci II — Avîniul Fălticeni
Flamura Roșie Buhuși — Dinamo Galați 
Flacăra Moinești — Avîntul Piatra Neamț

ETAPA ll-a 8. IV.
Progresul Iași — Locomotiva Pașcani 
Progresul Rădăuți — Flacăra Moinești
Dinamo Galați — Tecuci II
Avîntul Fălticeni — Flamura Roșie Buhuși 
Avîntul Piatra Neamț — Dinamo Dorohoi 
Voința Tecuci — Știința Galați

ETAPA lll-a 15. IV.
Știința Galați — Dinamo Galați 
Avîntul Piatra Neamț — Progresul lași 
Flamura Roșie Buhuși — Locomotiva Pașcani 
Progresul Rădăuți — Avintui Fălticeni
Tecuci II — Voința Tecuci
Flacăra Moinești — Dinamo Dorohoi

ETAPA IV-a 22 IV
Tecuci II — Flacăra Moreni
Avîntul Focșani — Voința Tecuci 
Progresul Iași — Fiamura Roșie Buhuși 
Locomotiva Pașcani — Dinamo Galați 
Știința Galați — Avîntul Piatra Neamț 
Dinamo Dorohoi — Progresul Rădăuți

ETAPA V-a 29. IV.
Progresul Rădăuți — Tecuci II
Dinamo Galați — Avîntul Fălticeni
Avîntul Piatra Neamț — Flamura Roșie Buhuși 
Flacăra Moinești — Știința Galați
Dinamo Dorohoi — Locomotiva Pașcani 
Voinîa Tecuci — Progresul lași

ETAPA Vl-a 6 V.
Avîntul Fălticenî — Avîntul Piatra Neamț 
Flamura Roșie Buhuși — Voința Tecuci

Dnamo Galați — Dinamo Dorohoi 
Locomotiva Pașcani — Flacăra Moinești 
Tecuci II — Știința Galați
Progresul Iași — Progresul Rădăuți 

ETAPA VILa 13 V
Flacăra Moinești — Flamura Roșie Buhuși 
Avîn.ul Piatra Neamț — Dinamo Galați 
Dinamo Dorohoi — Tecuci II
Voința Tecuci — Locomotiva Pașcani 
Știința Galați — Progresul Rădăuți 
Avîntul Fălticeni — Progresul lași

ETAPA Vlll-a 20. V.
Uatiuira Roșie Buhuși — Dinamo Dorohoi 
Progresul Rădăuți — Dinamo Galați 
Flacăra Moinești — Avîntul Fălticeni 
Voința Tecuci — Avîntul Piatra Neamț 
Știința Galați — Locomotiva Pașcani 
Progresul lași — Tecuci II

ETAPA IX-a 27. V.
Dinamo Galați — Flacăra Moinești 
Locomotiva Pașcani — Avîntul Piatra Neamț 
Dinamo Dorohoi — Progresul iași
Progresul Rădăuți — Voința Tecuci 
Avîntul Fălticeni - — Știința Galați 
Tecuci II — Flamura Roșie Buhuși

ETAPA X-a 3. VI
Avîntul Piatra Neamț — Progresai Rădăuți 
Dinamo Dorohoi — Avintui Fălticeni 
Flacăra Moinești — Voința Tecuci 
Fiamura Roșie Buhuși — Știința Galați 
Dinamo Galați — Progresul lași 
Tecuci II — Locomotiva Pașcani

ETAPA Xl-a 10. VI.
Voința Tecuci — Dinamo Galati 
Știința Galați — Dinamo Dorohoi 
Progresul lași — Flacăra Moinești 
Locomotiva Pașcani — Avîntul Fălticeni 
Flamura Roșie Buhuși — Progresul Rădăuți 
Avîntul Piatra Neamț — Tecuci fi

I

Sîmbătă și duminică — conferința 
comisiei centrale de fotbal

Sîmbătă dimineață, la ora 9, se 
deschide conferința Comisiei Cen
trale de fotbal. Conferința, care va 
avea loc în sala „Diname", va dez
bate toate problemele fotbalului le
gate de activitatea pe arn»l 1955, în 
lumina deciziei Comitetului pentru 
Cultură Fizica și Sjbrt și Comisiei 
Centrale de fotbal, precum și în 
lumina articolului din ziarul „Scin- 
teia“. Pe ordinea de zi a conferinței

figurează: raportul de activitate pe 
anul 1955, referat asupra creșterii 
țadretor, refecat asupra .coiceptei 
unitare de joc, îndrumar al-mutrU 
și obiectivele fotbalului pe anul 
1956 și concluzii. Discuțiile care Mor 
urma după fiecare din aceste puncte, 

vor completa amplele dezbateri 
asupra activității fotbalului și îmbu
nătățirii ei.

Echipa Voința a ciștigat
POIANA STALIN 25 (prin tele

fon de la corespondentul nostru). 
In ultima zi de concurs pentru cupa 
„Progresul", temperatura a coborît, 
iar zăpada întărită a contribuit la 
obținerea unor rezultate tehnice maj 
bune decît cele de pînă acum. Iată 
clasamentul ultimelor probe dispu
tate :

Slalom uriaș-juntoare: 1. Ortrud 
Schuleri (FI. r.) 1,13. 2. Mihaela 
Ghioarcă (V) 1,30.9. 3. Schuleri 
Henrieta (FI. r.) 1,40,6. Slalom u- 
rlaș-iuniori: 1. Nicolae Iovici (FI. 
r.) 1.39 2. Honts Haniș (FI. r.) 
1,39,5. 3. Cornel Tăbăraș (Pr ) 
1,45,8. Slalom uriaș-senioare: I. 
Elisabeta Suciu (Șt.) 1,52,2. 2. Sta- 
nislava Zerman (FI. r.) 2,00 5. 3. 
Welther Hildegard (Met.) 2.05,2.

Ștafeta combinată 4x5 km.-funi- 
ori: 1. Voința 1,43,48. 2. Progre
sul 1,51,25. 3. Metalul 4,51,35.

Ștafeta 3x5 km.-senioare: 1.
Voința 1:21.05. 2. Flamura roșie 
1,32,66. 3. Progresul. 1,36,31.

După cele cinci zile de concurs, 
clasamentul general pe asociații 
este următorul: 1. Voința 7086,02 
puncte. 2. Flamura roșie 6795,02 
p. 3. Progresul 6032,08 p. 4. Meta
lul 5.714,48 p. 5. Dinamo 5.431,75 
p. 6. Avîntul+Recolta 5.218 p. 7. 
Știința 5.174,67 o. 8. Locomotiva 
4.739,44 p. 9. C.C.A. 4.256,88 p.

Organizarea a fost. în general.

VEE MIRCEA, din Craiova care a 
avut 40 buletine cu „0” rezultate.

O MOTOCICLETA „1. J.” de 350 
cmc. NANESCU COSTICA, din 
Deva-Hunedoara, strada 23 August 
nr. 11.

Cîte o BICICLETA

Dr. BRINZA GH., din Cîmpina, 
str. M. Cogălniceanu nr. 12.

GROFSOREANU TOMA, din Ti
mișoara, str. Gelu nr. 2.

STADOLEANU VIRGIL, 
Iași, str. N. Mohănescu nr. 6.

din

Cîte UN APARAT DE RADIO
Superelectromagnetica:

MIU PAUL, din Medgidia, str. 
Griviței nr. 1.

CIMPEANU MIRCEA, din Bucu
rești, Calea Călărași nr. 26 A.

CR1STACHE FLORIAN, din 
|com. Stănești, raionul Vîrtoapele, 
reg. București.

La acest concurs, au fost intro
duse în urnă 193 buletine cu 0 re
zultate, L

pună, iar corpul de arbitri a contri
buit Ia reușita concursului. Ar fi 
fost totuși mai bine ca ședința teh
nică programată cu toți arbitrii din 
țară, care începe la Poiana, să li 
fost organizată înaintea desfășură
rii concursului. Astfel s-ar îi eli
minat o serie de greșeli care s-au 
vădit pe durata competiției. In plus, 
competiția a fost lipsită de un as
pect sărbătoresc și nici nu a fost 
popularizată suficient.

Au mai fost înregistrate și unele 
deficiențe de natură tehnică. Ast
fel, plecarea în ștafeta de 4x10 km. 
a avut loc pe o pantă de circa 400 
m. (deci împotriva regulamentu
lui). Slalomul uriaș a fost organi
zat pe două manșe, din cauza Lip
sei de zăpadă. La a doua manșă 
însă, ar fi trebuit schimbate porți
le, căci zăpada din fața lor fusese 
ruptă de concurenții din prima 
manșă. Trebuie să arătăm că sla
lomul uriaș a cerut concurenților 
calită(i tehnice deosebite. Intere
sant este faptul că între concuren
ții clasați pe primele 6 locuri au 
fost diferențe foarte mari (pînă la 
10 secunde). Fondiștii de la Dina
mo s-au prezentat în concurs foar
te obosiți și n-au dat randamentul 
așteptat. In generat, s-a observat 
că schioarele sînt foarte slab pre
gătite, aceasta din cauza antreno
rilor, care pun accentul pe pregăti
rea juniorilor și seniorilor. In 
schimb trebuie evidențiată activita
tea antrenorului Ion Cașa de la 
C.C.A., care a prezentat la probele 
alpine un grup de 20 tineri bine 
pregătiți. Cea mai tînără schioară 
participantă la concurs a fost Ma
ria Bratu (Recolta) în vîrstă de 13 
ani. Ea a fost „descoperită" cu oca
zia organizării centrului de antre
nament Recolta din comuna Funda
ta și a avut o evoluție remarca
bilă. La primul concurs, ea a sosit 
la 6 minute de cîștigătoare. La al 
doilea concurs a redus diferența la 
3 minute, pentru ca la a treia com
petiție să vină la 1 minut de cîști- 
gătoarea probei. Maria Bratu este 
pregătită de antrenoarea Costică 
Viorica.

Al. D1NCA

La Tg. Mureș 
se joacă fotbal in sală!...

Duminică dimineață, sute de mu
reșeni au urcat spre sala ->• r ~. . . . . . . . .
primei căi. 
de fotbal în urganizava 
legiul regional de antrenori.

Cele două meciuri disputate Ul
ițe echipele Dinamo I și Flamura 
roșie L H. roșie ..Encsel Maurieiu" 
și Voința I, au piăeut foarte mult 
publicului prin spectaculozitatea 
i°r- , Fotbalul în sală obligă 
pe jucători să fie în continuă 
mișcare, să desfășoare acțiuni rapi
de. să paseze și să preia balonul 
din viteză și — mal afles — să do
vedească o mare precizie în execuții.

De aceea jocul este viu și oferă 
faze spectaculoase. desfășurate 
într-o viteză ce se apropie de cea a 
hocheiului. Numeroasele acțiuni care 
s-au terminat cu puternice lovituri 
la poartă ( ani înregistrat 52 lovi
turi la poartă în prima partidă — 
ceea ce înseamnă mai mult de două 
într-un minut — și 47 în cel de al 
doilea joc) , precum și varietatea 
acțiunilor și fantezia cu care jucă
torii au rezolvat diferitele situații, 
au atras interesul publLuluî pentru 
acest gen de joc.

Fotbalul în sală, ca mijloc de com
pactare a antrenamentului, este 
util. El contribuie la îmbunătățirea 
pregătirii fizice, a tehnicii conduce
rii balonului, la dezvoltarea reflexe
lor și a vitezei de acțhme, și, mai a- 
les, la îmbunătățirea preciziei lovitu
rilor la poartă (aceasta deoarece ju
cătorul este obligat să înscrie într-o 
poartă de dimensiuni reduse s 
3x2m.).

De asemenea. în timpul desfășu
rării jocului, fotbalul in sală pune 
jucătorilor o serie de probleme de 
orientare pe care aceștia sînt nevo- 
iți să le rezolve cu repeziciune (ej 
acționează pe ur. spațiu restrîns și 
aglomerat, terenul de "oc fiind nu
mai de 48 X 30m.)

Alături de pregătirea pe teren, 
fotbalul în sală poate însemna un 
mijloc de pregătire ir. vederea jocu
rilor pe teren mare, așa cum hand
balul redus a intrat în ,,tradiția" 
pregătirilor handbaliștilor. Primele 
jocuri desfășurate la Tg. Mureș au 
dovedit că elementele noi ce inter
vin în jocul în sală sînt de un real 
ajutor pregătirii fizice, tehnice și 
chiar tactice a jucătorilor de fotbal. 
Totuși, antrenorii au datoria să ia 
măsuri pentru evitarea formării u- 
nor deprinderi necorespunzătoare jo
cului pe teren mare. Ei trebuie să 
arate clar jucătorilor scopul acestei 
activități complimentare, care este 
și rămîne un simplu mijloc de pie-< 
gătire, instructiv sub formă dis
tractivă.

șeni au urcat spre sala de sport 
Institutului Medico-Farnttceulie, 

” orhț pentru a asista la jocurile 
iWpeMii (exjwimentale) 
n sală, organizată de co-

H. NAUM

Conferința comisiei orășenești de tir București

Vineri, 2Ț ianuarie, începînd de 
la ora 19.00, va avea loc la sediul 
Comitetului orășenesc pentru cul
tură fizică ți sport București, con*

ferința comisiei orășenești de tir.
Antrenorii și arbitrii de Jir sînt 

invitați a lua parte la lucrările con- 
terințej.



TURUL CICLIST AL EGIPTULUI

Astăzi se desfășoară ultima etapă
Astăzi după-amiază, pe marele bulevard din centrul orașului Cairo, cicliștii vor da ultimele lo

vituri de pedale din etapa a XIV-a,cu care se va încheia a treia ediție a Turului ciclist al Egiptului. 
Ajungtnd la Cairo, concurenta care au mai rămas în cursă, vor fi parcurs în 14 zile, peste 1800 km. 
O competiție mult mai dficilă decît anul tr.cut, finind seama că etapele lungi au fost numeroase, me
diile orare în genere foarte ridicate și cicliștii nu au avut decît o singură zi de repaus

Este greu de presupus că ultima etapă va putea aduce suprize, mai ales că nici în etapa de 
ieri, fruntașii clasamentului general nu au declanșat lupta hotărî toare pentru victorie. Trebuie sub
liniat că formația R.P. Bulgaria, care a supravegheat atent orice acfiuni întreprinse de celelalte for
malii a condus lupta sportivă In așa fel, incit a anihilat toate tentativele. Se poate spupe de pe a- 
cum că, într-o desfășurare normală a cursei, alergătorii bulgari au și clșligat competiția, atlt pe echipe 
cit și individual, ceea ce constitu'e o categorică victorie.

Cicliștii noștri s-au străduit să recîștige locul trei în clasamentul pe țări, dar cu toate eforturile 
depuse, acțiunile lor nu au dat rezultatul urmărit. De altfel, nici a tacul lansat de cicliștii germani nu 
a dat roade, ca și cel al danezilor. Aceștia au avut în schimb satisfacția unei noi victorii de etapă.

Campionatul de sah al U.R.S.S.

CAIRO 24 (Agerpres). — A 
XlI-a etapă, Ismailia-Port Said (80 
km.) s-ia disputat marți cu pleca
rea în bloc, renunțîndu-se din nou 
la cursa contra cronometrului. Din 
echipa R.P.R., I. Vasile și C. San
dru au reușit să se mențină în plu
tonul fruntaș. Ei au sosit la Port 
Said în același timp cu W. Malitz 
(R.D.G.), cîștigătorul etapei. O. 
Moiceanu, pierzînd contactul cu 
plutonul fruntaș, a sosit cu o în- 
tîrziere de aproape 5 minute, fapt 
care a permis echipei R.D.G. să 
treacă înaintea formației noastre în 
clasamentul general pe țări. C. Du
mitrescu a mers iarăși slab, pier- 
zînd aproape 20 min.

Clasamentul etapei: 1. Malitz 
(R.D.G.) a parcurs 80 km. în 
2hl4’12”. Media orară : 35,820 km. 
In același timp : Lynge (Dan.), 
Ravn (Dan.), Koțev (R.P.B.), Ve
sely (R. Ceh.), Hristov (R.P.B.), 
I. Vasile R.P.R.), C. Șandru 
(R.P.R.) și alții. In clasamentul 
general individual nu s-au produs 
modificări.

Clasamentul general pe echipe: 
I. R.P.B. 125h 16’27”; 2. R.P.P. la

M Wl-q ediție M_JocuHlor ; 
Olimpice deinmâ
(urmare din pag. 1) 

plus 4 grade, cu trei grade mai 
mult ca dimineață, iar acum seara, 
mercurul a coborît ușor sub zero 
grade.
„PRIMUL MIRACOL PE PISTA 
OLIMPICA DE LA MISURINA”

Acesta este titlul articolului a- 
părut în ziarul „Corriere dello 
Sport” în care este comentată per
formanța excelentă a lui Evghenie 
Grișin. „Cu toate că gheața a fost 
acoperită de un strat foarte subțire 
de pulver, patinatorul sovietic a a- 
lunecat extraordinar” — comentează 
specialiștii. Mai întîi vechiul record 
a fost egalat de concurentul sovie
tic Rafael Graci, care s-a aliniat 
la start în seria a doua: 40,8 sec. 
In seria a VH-a sînt chemați la în
trecere Iurii Sergheev și Evghenie 
Grișin. Putem afla cum s-a desfă
șurat cursa urmărind reportajul din 
numărul de ieri al ziarului „L’E- 
quipe’’: „A fost nu numai o de
monstrație a forței și vitezei, dar 
mai ales perfecțiunea artei de alu
necare”. Reporterilor care i-au luat 
interviuri după stabilirea recordu
lui, Grișin le-a răspuns: „Sînt, bi
neînțeles, foarte fericit că am obți
nut un record atît de frumos și 
trebuie să mărturisesc că lucrul 
acesta se datorește tot atît gheții 
de o calitate excelentă cit și faptu
lui că tragerea la sorți m-a favo
rizat permițîndu-mî să mă întrec 
cu prietenul meu Iurii Sergheev”.

Tocmai de aceea întrecerile de 
patinaj viteză promit să ne furni
zeze performanțe extraordinare.
BOBERII NOȘTRI S-AU CALI
FICAT PENTRU CONCURSURILE 

OLIMPICE
Realizînd în cea de a doua man

șă o performanță valoroasă de 
1:25,51 și clasîndu-se pe locul XI 
boberii noștri Ene + Blăgescu au 
totalizat timpul de 2:51,57, cîști- 
gînd astfel dreptul să se prezinte 
la startul concursului olimpic. Cel 
de al doilea echipaj al nostru a ob
ținut a 21-a performanță, fiind eli
minat din concurs. Pentru întrece
rile de bob de două persoane s-au 
mai calificat echipajele Italia 11 
(Monti + Zardini) cu timpul total 
de 2:44,54, S.U.A. I, Italia I, 
S.U.A. II, Suedia, Spania, Germa
nia II, Elveția II, Anglia I, Ger
mania I, Anglia II, Austria II și 1, 
Suedia II, Polonia II, Franța l. 
Belgia și Norvegia II.
VLADIMIR KUZIN ARE NUMĂ
RUL DE START 45, IAR HAKKU

LINEN 52
Pentru proba de 30 de km. s-au 

făcut ieri tragerile la sorți. In a- 
ceastă probă vor lua startul 58 de 
concurenți, plecarea dîndu-se din 30

11’21’’; 3. R.D.G. la 20’47”; 4.
R.P.R. la 24’01” ; 5. Danemarca la 
44’31”; 6. Iugoslavia la 1 h 05’40”, 
7. R. Cehoslovacă la Ih. 25’58”.

CAIRO 25 (A^rpres). Era de 
așteptat ca, în penultima etapă, a 
XIII-a, Port Said — Suez (175 
km.), cicliștii din fruntea clasamen
tului să dea asaltul decisiv pentru 
cucerirea tricoului galben, deținut 
de Nencio Hristov. Echipa bulgară 
s-a arătat insă hotărîtă să-și apere 
pozițiile cucerite pînă acum, și e- 
tapa s-a redus la o cursă de supra
veghere tactică, între diferite for
mații. Cicliștii romîni, care se a- 
flau destul de aproape de echipa 
R.D. Germane, în clasamentul pe 
țări, au încercat să recupereze di
ferența și au atacat de cîteva ori 
cu Moiceanu și Ion Vasile.

Rutierii germani, în formă bună, 
au fost mereu în roata cicliștilor 
noștri și plutonul a rămas com
pact pînă la km. 150. Aci au reușit 
sâ se distanțeze danezul Christen
sen și bulgarul Gheorghiev. Insis- 
tînd în acțiunile lor, ei și-au creat 
un avans de peste l mitiut pe care 

în 30 de secunde lată citeva <ftn 
numerele de start ale celor mai pu
ternici concurenți: Kolcin (URSS) 
nr. 18, Terentiev (URSS) nr. 23, 
Larsson (Suedia) nr. 26, Stoken 
(Norvegia) nr 35, Kuzin (URSS) 
nr. 45, Brenden (Norvegia) nr. 50, 
Hakkulincn (Finlanda) nr. 52, Je- 
renberg (Suedia) nr. 48. Concuren- 
ții-romîni au următoarele numere: 
Constantin Enache nr. 32, iar Ma- 
nole Aldescu nr. 40.
CHENAL-MiINUZZO Nr. 6, IAR 
MADELEINE BERTHAUD Nr. 8

Acestea sînt numerele pe care le 
vor purta în proba de slalom uriaș 
concurentele cele mai puternice, lată 
și alte numere de start: Evghenia 
Sidorova (URSS) nr. 4, Andrea 
Meed-Lawrence (SUA) nr. 5, Mari- 
sette Agnel (Franța) nr. 11, Jo
sette Nevierre (Franța) nr. 12, 
Barbara Groholska (Polonia) nr. 
16, Maria Kovalska (Polonia) nr. 
18. Concurentele noastre: Elena 
Epuran nr. 43, Magdalena Maroti- 
neanu nr. 48. Sînt înscrise la a- 
ceastă probă 52 de concurente
PRIMELE JOCURI ALE TUR

NEULUI DE CALIFICARE 
LA HOCHEI

De un interes foarte mare se va 
bucura aci turneul de hochei. Zia
rele relatează în articole ample 
pregătirile pe care le-au făcut 
în ultimul timp, echipele partici
pante, arătînd că întîlnirea cea mai 
importantă este, desigur, cea dintre 
echipele Canadei și a URSS. Pînă 
atunci, spectatorii vor putea asista 
la jocurile turneului de calificare, 
în primele două zile fiind progra
mate următoarele întîlniri: 26 Ia
nuarie: Italia-Austria (ora 18) și 
Canada-Germania (ora 20,30); 27
ianuarie: Cehoslovacia-SUA (ora 
9), Canada-Austria (ora 13,30), 
Italia-Germania (ora 18), URSS- 
Suedia (ora 20,30).
CORTINA D’AMPEZZO.. CU 11 

ORE ÎNAINTEA ÎNCEPERII 
JOCURILOR

Flacăra olimpică a ajuns la Zuel, 
la 2 km. de Cortina De acolo a 
fost urcată pe muntele Tofana, 
unde se află pîrtia de coborîre. De 
jos, din oraș, se vede sus pe 
munte lumina ei strălucitoare. Vre
mea este senină ca și pînă acum, 
doar vîntul bate cu putere.

Ultimul comunicat meteorologic 
pe care l-am primit la ora 21,30 
anunță că vremea rămîne neschim
bată; nu va ninge.

Flacăra olimpică va fi adusă 
pînă la stadion de Zeno Colo, și 
va fi purtată apoi pînă la piedes
talul ei de patinatorul Guido 
Carroli.

și l-au păstrat pînă la sosire, unde 
Christensen l-a întrecut la sprin
tul final pe Gheorghiev. Toți cei 
patru membri ai echipei R.P.R. au 
sosit la 1’35” după cîștigător, în- 
tr-un pluton în care se aflau frun
tașii clasamentului.

Clasamentul etapei: 1. Christen
sen (Dan.) a parcurs 175 km. în 
4h. 42'50”. Media orară 37,070.; 2. 
Gheorghiev (R.P.B.), același timp; 
3-6. Stoltze (R.D.G), Tuller 
(R.D.G.), Funda (R.D.G.), Ravn 
(Dan.), toți în 4h 44’24”. ; 7. Bu- 

• galski (R.P.P.), 4h. 44’25". In ace
lași time : Vesely (R. Ceh.), Hris
tov (R.P.B.). Sandru (R.P.R), 
Hassib (Egipt), Moiceanu (R.P.R.), 
Ion Vasile (R.P.R.). C. Dumitrescu 
(R.P.R.), Petrovici (Iugoslavia) și 
alții.

Pe echipe, etapa a fost cîștigată 
de Danemarca, urmată de R. P. 
Bulgaria, R. D. Germană și R. P. 
Romînă. In clasamentul general in
dividual și pe echipe nu s-a produs 
nici o schimbare.

Astăzi se dispută ultima etapă : 
Suez — Cairo.

Viitoarele întiiniri de tenis 
de masă ale reprezentanți» 

L P. R.
Campionatele internaționale de 

tenis de masă ale Franței, devenite 
tradiționale în lumea tenisului de 
masă european, se vor bucura și în 
acest an de o valoroasă participare. 
Astfel la aceste întreceri care vor 
avea loc la Paris într» 30 ianuarie 
și 2 februarie vor lua parte jucători 
renutniți ca cehoslovacii Andreadis, 
Stipek, englezul Johnny Leaclt, 
francezii Roothoft, Amouretti, Ca- 
fiero precum și alți jucători cunos- 
cuți din Suedia, Belgia etc.

La startul probei feminine vor fi i 
prezente, cu excepția jucat rarelor 
japoneze, cele mai bune „Palete” 
din lume în frunte cu midtipda cam
pioană, reprezentanta țării noastre, 
Angelica Rozeanu. Vor concura de 
asemenea austriaca Linde Wertl, 
surorile Rosalinde și Diana Rowe’ 
Atm Haydon, (Anglia), scoțiană 
Hellen Eliott, francezele Watel, 
Rougagnou, cehoslovaca Grafkova 
etc.

La proba de simplu femei s-a.tt 
fixat următoarele favorite îr. ordi 
nea de sus în jos a tabloului: Linde 
Wertl. Diana Rowe, Grafkova, Ro- 1 
salinde Cornett (Rowe), Watel, ! 
Haydon, Eliott și Angelica Ro- ' 
zeanu.

★
In zilele de 27 și 28 februarie se J 

vor desfășura în Capitală o serie de 
întîlniri de tenis de masă între re
prezentanții R.P.R, și R.P.F. Iugo- ! 
slavia. In prima zi de concurs va 
avea loc întîlnirea masculină dintre 
echipele celor două țări. Fiecare • 
formație va cuprinde cite cinci ju
cători. In ziua de 28 februarie se va 
disputa un concurs individual ele- 
minateriu la probele de simplu băr
bați și dublu bărbați.

Lotul jugoslav care va face de
plasarea la București va cuprinde p; 
Harangozo, Vogrinc, Gabric etc.

PREGĂTIRILE LOTULUI R.P.R.
Lotul reprezentativ de tenis de 

masă_ al țârii noastre își continuă 
pregătirile în vederea apropiate
lor întîlniri internaționale. Zilele 
acestea va avea loc la București 
un turneu feminin la care vor 
participa jucătoarele Maria Golo- 
pența, Irma Magyari, Mariana 
Barasch, Luci Slăvescu, Anita 
Babichian și Geta Strugaru. Du
minică 5 februarie se va desfășura 
un important turneu de selecție a 
lotului masculin cu participarea a 
16 jucători, dintre care remarcăm 
pe campionul republican Toma 
Reiter, Mircea Popescu, Paul Pesch, 
Nicu Naumescu, Tiberiu Harasztosi 
și alții.

(Agerpres)

LLi....-j.wD (Agerpres) TASS 
transmite .

Campionatul unional de șah a 
continuat la 22 ianuarie cu dispu
tarea partidelor programate în 
runda a 8-a. Taimanov a obținut 
victoria la Antoșin. Partida Bîvșev- 
Tal s-a terminat remiză. Tot cu 
un rezultat egal au luat sfîrșit 
partidele dintre Hasin-Holmov și 
Lisițîn-Zurahov.

Averbach, care a jucat cu ne
grele împotriva lui Polugaevski. a 
îndepărtat cu precizie amenințările 
figurilor albe și apoi a lansat un 
atac puternic care i-a adus victoria 
la mutarea 31-a.

La 23 ianuarie s-au jucat parti
dele întrerupte. In partida dintre 
Spasski și Boleslavski, la întreru
pere, negrele aveau o situație 
grea. Boleslavski a cedat fără să

Marele maestru international A. Toluș
despre campionatul
LENINGRAD, 25 (Agerpres).— 

TASS transmite:
S-a terminat prima jumătate a 

(campionatului unional de șah. In 
legătură cu rezultatele înregistrate 
în primele opt runde ale turneului, 
marele maestru internațional Ale- 
xandr Toluș a declarat următoa
rele unui corespondent al Agen
ției TASS.

„După desfășurarea a opt run
de, în clasament conduce cel mai 
tînăr dintre participant, studentul 
Boris Spasski. Cu cîteva zile în 
urmă el și-a trecut ultimul exa
men la universitatea din Lenin
grad și în aceeași seară a obținut 
victoria în fața lui Mihail Tal. 
Intr-o altă partidă, jucată cu ma
rele maestru Isaak Boleslavski, 
Spasski a arătat o înaltă măies
trie. S-a jucat apărarea Indiana 
veche. Deschiderea îi era foarte 
bine cunoscută lui Boleslavski. To
tuși, Spasski a ales un plan in
genios de atac și Boleslavski nu 
a mai găsit posibilități de a ob
ține contrajoc, fiind silit să se re
cunoască învins.

In cea de a doua săptămînă a 
campionatului, Spasski a obținut, 
ca și în prima săptămînă, 3 punc
te din 4 posibile.

Rezultate frumoase a obținut și 
Iuri Averbach. Dm patru partide 
jucate în a doua săptămînă ei a

Ultimele rezultate in ajunul meciurilor 
din cadrul turneului olimpic de hochei pe gheată

In drum spre Italia echipa 
olimpică de hochei pe gheață 
a Cehoslovaciei a susținut trei 
jocuri în Elveția întîlnind e- 
chipe de club întărite cu jucători 
canadieni, care activează în Europa. 
Hocheiștii cehoslovaci au învins 
echipa Grasshopers din Zurich cu 
9-6 (1-1, 6-1, 2-4), echipa H.C. 
Arosa cu 9-4 (2-0, 1-1, 6-3) și e- 
chipa H.C. St. Moritz cu 14-3 
(3-1, 5-1, 6-1).

Echipa Canadei a susținut două 
întîlniri la Praga în compania re
prezentativei secunde a Cehoslo
vaciei. Primul joc s-a terminat cu 
victoria hocheiștilor canadieni cu 
scorul de 9-1 (2-1, 1-0, 6-0). iar al 
doilea joc, tot cu victoria lor, cu

Antrenori maghiari de
BUDAPESTA, 25 (Agerpres). — 
De mai multe luni antrenorii 

maghiari de fotbal Iozsef Ember 
și Pal Szabo se află în R.P. Chi
neză unde se ocupă cu pregătirea 
echipei selecționate chineze în ve
derea Jocurilor Olimpice de la Mel
bourne.

Echipa de fotbal a studenților 
chinezi, a devenit, în urma stagiu
lui de antrenament din R. P. Un
gară, cea mai bună formație a

■ După cum s-a mai anunțat, 
echipa de tineret a Iugoslaviei a 
întreprins un turneu în Indonezia. 
Cu acest prilej, ea a întîlnit de 
3 ori echipa reprezentativă a a- 
cestei țări. Fotbaliștii iugoslavi au 
cîștigat toate întîlnîrile, realizînd 
un golaveraj excelent: 20:5 (rezul
tatele parțiale : 7-2; 6-0; 7-3).

■ La Montevideo, capitala Uru- 
guayului, a început la 21 ianuarie 
campionatul de fotbal al Americii 
de Sud. La competiție participă e- 
chipele reprezentative a 6 țări : 
Uruguay, Paraguay. Peru. Chili. 
Argentina și Brazilia.

In primul meci s-au întîlnit echi

mai iv.a jccui. Zurahov a cîștigat 
la Borisenko. In partida dintre 
Borisenko și Toluș albele aveau la 
întrerupere un pion liber. Borisenko 
și-a valorificat acest avantaj si- 
lindu-1 pe Toluș să se recunoască 
învins.. Foarte interesantă a fost 
continuarea partidei dintre Tal și 
Bannik. In poziția de întrerupere, 
Bannik avea o figură în plus. Tal 
a lansat însă un contraatac pe 
flancul regelui creîndu-și un pion 
înaintat care amenința cu mat re
gele negru. Negăsind nicî o po
sibilitate de salvare, Bannik a 
cedat.

După desfășurarea a ,8 runde, în 
clasament conduce Boris Spasski 
cu 6 puncte. Pe locurile următoare 
se găsesc Averbach cu 51/» puncte, 
Taimanov și Tal cu cite 5 puncte 
fiecare.

de șah al U.R.S.S.
realizat 3 victorii și o remiză. 
După cum se vede, Averbach pare 
ferm hotărît să repete succesul 
obținut la cea de a 21-a ediție 
a campionatului, cînd a cucerit ti
tlul de campion unional. Cîte 5 
puncte au realizat Mark Taimanov 
și Mihail Tal.

După cum s-a văzut pînă acum, 
lupta în campionat esle foarte 
strînsă. In rundele ce vor urma 
trebue să ne așteptăm la partide 
foarte interesante. In această pri
vință, merită să fie subliniat jocul 
curajos al lui Lev Polugaevski1, 
care pînă acum a pierdut o sin
gură partidă, ca și partidele fru
moase ale marelui maestru Isaak 
Boleslavski, un șahist de înaltă 
clasă internațională.

Noi maeștri omerifi 
ai sportului in U R-S-S.
MOSCOVA (Agerpres). — TASS 

transmite •
Comitetul pentru cultură fizici 

și sport de pe lîngă Consiliul 1« 
Miniștri al Uniunii Sovietice a 
acordat de ctirînd titlul de maeștri 
emeriți ai sportului, haltcrofHKor 
Vladimir .Stogov, Nikolai Kostîlev, 
campioni mondiali și Iuri Dsiganov. 
campion european pe anul 1963.

scorul de 10-1 (4-1, 5-0, 1-0).
După sosirea lor în Europa, ho

cheiștii americani au susținut două 
meciuri în R.F. Germană. Primul 
meci a avut loc în orașul Mannhe
im unde echipa S.U.A. a învins e- 
chipa E.R.C. Mannheim cu scorul 
de 6-2 (1-0, 3-1, 2-1). Al doilea 
meci s-a desfășurat la Nurnberg 
unde s-au întîlnit echipele R.F. 
Germane și S.U.A. Mai buni din 
punot de vedere tehnic, jucătorii 
americani au obținut victoria cu 
scorul de 4-1 (2-0, 2-0, 0-1).

Urmărind pregătirile echipelor 
participante la Olimpiadă, se poate 
spune că în special turneul final 
al competiției va furniza întîlniri 
de un înalt nivel tehnic.

fotbal în R. P. Chineză
tării. Printre rezultatele sale se nu
mără o victorie cu 3-2 în fața e- 
chipei sovietice „Zenit” Leningrad 
și o victorie cu 9-1 asupra echipei 
Birmaniei. China va primi anul a- 
cesta echipe selecționate din Po
lonia, Iugoslavia, Ungaria, Indo
nezia. Pe de altă parte, echipa se
lecționată antrenată de Ember va 
efectua un turneu în India, Bir- 
rnania. U.R.S.S., Romînia și Bul
garia.

pele Uruguayului și Paraguayului. 
Victoria a revenit fotbaliștilor uru- 
guayeni cu scorul de 4-2. In caidlrul 
aceleiași competiții. Argentina a 
întrecut echipa statului Chili cu 
2-1.

■ Federația franceză de fotbal a 
fost avizată de forurile belgiene de 
specialitate că Belgia a .acceptat 
data de 11 noiembrie pentru per
fectarea întîlnirii între reprezenta
tivele Franței și Belgiei. In felul 
acesta, la data de 7 octombrie 
(care inițial fusese reținută pentru 
această întîlnire) se va desfășura 
în mod sigur la Paris întîlnirea 
dintre echipele naționale ale Fran
ței și Ungariei


