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Mai multă atenție ridicării 
sportivilor de valoare medie

Decorarea cu Ordinul Muncii a canotorilor
Ștefan Pongraț, Anton Smceac, Radu Nicolae și Tiberiu Măcean

n anii din urmă, 
sportivii noștri au 
obținut o serie de 
performanțe pe plan 
internațional, au cu
cerit locuri de frun

te la campionate
mondial?, europene și în competiții 
internaționale de mare amploa
re, fapt care a impus republi
ca noastră în ringul țărilor cu 
o activitate sportivă în real pro
gres și a mărit considerabil 
prestigiul mișcării noastre spor
tive. Actuala noastră situație în 
ierarhia sportivă mondială incum
bă multe obligații tuturor celor 
ce activează pe tărîm sportiv. Ast
fel, trebuie să ne îmbunătățim și 
mai mult performanțele pe plan 
internațional, să luptăm pentru ca 
gloria sportivă a patriei să crea
scă neîncetat. Pentru aceasta este 
necesar să asigurăm reprezentan
ților noștri o cît mai bună pre
gătire, să creăm condițiile nece
sare continuei împrospătări a lotu
rilor reprezentative, a echipelor 
fruntașe.

Continua creștere a nivelului 
marilor competiții internaționale, 
lupta încununată de succes pen
tru doborîrea recordurilor de 
înaltă valoare, fac tot mai preten
țioasă, tot mai grea participarea 
onorabilă Ia marile întreceri in
ternaționale. Aceasta arată și mai 
convingător necesitatea imperioasă 
de a asigura împrospătarea repre
zentativelor noastre cu noi ele
mente de valoare, de perspectivă.

Din păcate, în marea majoritate 
a ramurilor sportive, între spor
tivii fruntași și restul practican- 
ți|or disciplinei sportive respecti
ve există un decalaj, un gol, care 
face deosebit de grea misiunea 
înlocuirii acelor sportivi din echi
pele fruntașe sau reprezentative, 
neccrespunzători nivelului actual 
al competițiilor internaționale.

Să examinăm, de pildă, situația 
fotbalului, o ramură sportivă care 
are asigurate toate condițiile pen
tru desfășurarea unei activități 
competiționale complete, cu între
ceri pentru toate categoriile și 
gradele de pregătire a fotbaliști
lor. Totuși și aici, între un grup 
de sportivi care alcătuiesc baza 
selecționării echipelor reprezenta
tive, și restul jucătorilor există un 
gol care face deosebit de grea a- 
pariția numelor noi în rîndul pur
tătorilor tricoului național. In te
nis de masă, membrii lotului re
prezentativ sînt astăzi cu cel pu
țin o clasă peste valoarea res
tului jucătorilor și jucătoarelor, în 
sporturile nautice posibilitatea ob
ținerii performanțelor de clasă in
ternațională rămîne încă la înde- 
mîna unui grup prea restrîns de 
sportivi, în baschet sarcina ridi
cării nivelului calitativ al acestui 
sport apasă doar pe umerii jucă
torilor din prima categorie, fiindcă 
restul echipelor nu se ridică la un 
nivel satisfăcător, iar la haltere se 
poate spune că în activitatea de 
performanță sînt atrași numai cîți- 
va sportivi, care se pregătesc sub 
o îndrumare mai atentă in Bucu
rești.

Situația aceasta poate și trebuie 
să fie curmată, mai ales că există 
condiția esențială, baza materia
lă pentru ca ea să ia sfîrșit. Ceea 
ce face însă ca multe discipline 
să nu aibă un grup puternic și 
valoros de sportivi de valoare me
die sînt o serie de deficiențe și 
greșeli de care ne vom ocupa mai 
jos.

PREGĂTIREA INSUFICIENTA 
ȘI NESERIOASA DIN COLECTI
VE. Se poate afirma că, excep- 
tînd secțiile angrenate în campio
natele republicane — și adeseori 
nici în acestea — în restul sec
țiilor nu se lucrează la nivelul 
pretins de actuala dezvoltare * 

mișcării noastre de cultură fizică 
și sport. In cele mai multe din 
echipele participante la campiona
tele de nivel regional sau raio
nal, pregătirea se face de mîn- 
tuială, cu singurul scop de a asi
gura o comportare cît de cît ono
rabilă în competiție. Cunoaștem 
zeci de cazuri de fotbaliști care 
preferă să părăsească echipe de 
categoria A sau B pentru a juca 
în campionatele regionale sau oră
șenești, fiindcă acolo „nu e ne
voie de multă bătaie de cap ca 
să fii printre cei mai buni de pe 
teren". Această mentalitate ilus
trează atît pregătirea cu totul ne
serioasă care se face în aceste 
colective, cît și lipsa de simț de 
răspundere de care dau dovadă a- 
cești sportivi. In baschet există 
multe echipe (Știința Galați, Fla
mura roșie București,) care vin 
an de an la campionatele de ca
lificare — considerate a doua 
competiție a acestui sport — cu 
aceeași pregătire insuficientă, ru
dimentară. Ce dovedește acest 
fapt ? Că respectivele echipe și 
altele în situația Ier nu sînt ani
mate de dorința de a progresa. In 
plus, nici fazele preliminarii ale 
competițiilor nu cer echipelor să 
facă eforturi pentru a-și asigura 
calificarea în fazele următoare. 
Dar, despre acest aspect ne vom 
ocupa de îndată, mai pe larg.

INSUFICIENTUL NIVEL AL 
COMPETIȚIILOR MAI MICI. Așa 
cum semnalam, sînt competiții (de 
calificare, de nivel regional, oră
șenesc etc.) care de ani de zile 
se desfășoară la un nivel extrem 
de scăzut, cu principii care au dis
părut de mult, atît din pregăti
rea cît și din practica discipline
lor respective. Altfel, cum s-ar 
putea explica situația din campio
natul categoriei B la polo, unde 
echipe cu jucători care ar fi tre
buit să treacă de mult in rîndul 
„pensionaților" (Voința Timișoa
ra) participă totuși cu mult suc
ces? Tot la acest capitol trebuie 
amintit faptul că într-o serie de 
discipline (baschet, volei, etc.) se 
simte nevoia unor competiții de 
categoria B care să realizeze o le
gătură între campionatele de cate
goria A și cele de plan local.

NEATENȚIE PENTRU PROMO
VAREA ELEMENTELOR TINE
RE. Un alt motiv al insuficienței 
calitative și cantitative a masei 
de sportivi de valoare medie este 
și acela că multe elemente tinere, 
valoroase, nu sînt ridicate în e- 
chipe, în secții de categorii supe
rioare și se pierd într-o activitate 
de un nivel mult inferior posibi
lităților lor. Nu o singură dată 
auzim antrenori care spun: „Păi 
în campionatele regionale sau oră
șenești am văzut sportivi care 
„pun în buzunar" pe mulți dintre 
cei care participă la campionatele 
de primă mină". Foarte bine! Dar 
în marea majoritate a cazurilor, a- 
cestea rămîn vorbe goale. Fiindcă 
în multe discipline sportive nu e- 
xistă o activitate specială a tehni
cienilor, organizată de colegiile de 
antrenori, în direcția urmăririi și 
ridicării elementelor cu perspecti
ve, din echipele „mici" în forma
ții fruntașe. In felul acesta ar fi 
evitată situația ca fotbaliștii de 
talent, cum sînt Hasotă, Seredai, 
Semenescu etc. să ajungă în echi
pe de categoria A cu o întîrziere 
de 2—3 ani, timp în care ar fi 
putut face un progres mult mai 
mare decît cel realizat.

Ținînd seama de toate aceste 
constatări negative, avem datoria 
să luptăm pentru a crea o puter
nică masă de sportivi de valoare 
medie, o adevărată punte între 
grupul sportivilor fruntași și su
tele de mii de sportivi începători, 
în așa fel ca reprezentativele noa
stre să aibă posibilitatea perma
nentei împrospătări, iar nivelul 
performanțelor lor să se îmbunătă
țească și el necontenit.

Tov. Dr. Petru Groza, președintele Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, luminează Ordinul Mu ncii cl. IU lui Ștefan Pongraț, că
pitanul echipei de schif 4 fără cir maci a R.P.R., campioană euro

peană.

Vineri la amiază a avut loc la 
Prezidiul Marii Adunări Naționale 
solemnitatea înmînării unor deco
rații.

La solemnitate au participat to
varășii: dr. Petru Groza, președin
tele Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, Avram Bunaciu, acad.

NENCIO HRISTOV și echipa 
victorioși in turul ciclist

Joi după-amiază, odată cu desfă
șurarea etapei a 14-a, a luat sfîrșit 
la Cairo cea de a III-a ediție a 
Turului ciclist al Egiptului. Pri
mul Ioc, individual și pe echipe, a 
revenit cicliștilor bulgari. O victo
re categorică, vădind buna pre
gătire a acestor cicliști, omogeni
tatea formației bulgare și acțiunile 
ei tactice bine închegate.

Sportivii bulgari au reeditat nu 
numai performanța de anul trecut, 
cînd au cîștigat pe echipe, dar 
anul acesta au cucerit șt primul 
loc individual, (pe care în 1955 
l-au pierdut în ultimele etape). 
Ei au dominat întrecerea de la un 
capăt la celălalt. Luînd conduce
rea pe echipe, din prima zi, și-au 
consolidat apoi necontenit poziția, 
terminînd cursa cu un avans de 
12’37” față de echipa R. P. Polonă, 
clastă pe locul 2. După etapa a 
doua Boian Koțev (clasat anul tre
cui pe locul doi) a îmbrăcat tri
coul galben, pe care l-a purtat 
pînă în etapa a X-a, la capătul 
căreia tricoul a fost preluat de 
coechipierul său Nencio Hristov, 
cîștigătorul final al probei.

Din relatările succinte ale agen
țiilor de presă, s-a putut desprinde 
că formația bulgară nu a urmărit 
să cîștige victoria în etape, ci că 
ținta ei principală a fost victoria 
finală. In acest scop, doi echipieri 
rămîneau în permanență cu Koțev 
(apoi cu Hristov) ca o „gardă" a 
tricoului galben, iar alți doi ac
ționau în cadrul grupurilor de 
„fugari", apărînd astfel locul pe 
echipe și contribuind totodată la 
consolidarea poziției echipei bulga
re. O cursă cu adevărat inteligen
tă și o victorie pe deplin meri
tată.

O contribuție importantă la di
namismul întrecerii au adus cicliș
tii polonezi (cîștigători a patru 
etape) și sportivii din R .D. Ger
mană, care au obținut cel mai 

prof. Traian Săvulesu, Voinea Ma
rinescu, V. Malinschi, Mihail Ralea, 
Ana Toma, Manole Bodnăraș și 
alții.

Pentru rezultatele obținute în 
cadrul campionatelor europene 
masculine de canotaj academic ce 
s-au desfășurat în cursul anului 

mare număr de victorii în etape: 
5. In bună măsură, și alergătorii 
cehoslovaci și danezi: primii, mai 
mult prin Vesely (al 5-lea în cla
sament), care a făcut parte, aproa
pe mereu, din plutonul fruntaș, 
realizînd astfel o cursă deosebit de 
regulată. Danezii, care au suferit 
grave defecțiuni materiale în pri
mele etape, pierzînd multe minute, 
au apărut, de la jumătatea cursei, 
pe primul plan al disputei, reușind 
să cîștige patru etape.

In ceea ce privește echipa noas-

C. Șandru, primul clasat dintre 
cicliștii noștri tn Turul Egiptului. 

tră, ea a fost descomplectată chiar 
din primele zile, prin abandonul 
lui Zanoni. Apoi, din etapa V-a, C. 
Dumitrescu, unul din protagoniștii 
ediției din 1955, și om de bază 
al echipei, nu a mai putut cores
punde eforturilor mari ale între
cerii fiind bolnav. Ca atare, re
prezentativa noastră nu a putut 
acționa decît în doi oameni, G. 
Moiceanu, animator în numeroase 
etape, șî Ion Vasile (Șandru fiind 
angrenat în plutonul fruntașilor 
clasamentului). Totuși, prin apor
tul adus de Moiceanu șî I. Vasile, 
echipa a reușit să urce, la un mo
ment dat, pe locul II în clasamen
tul pe țări, după ce cucerise două 
etape, ,

1955 la Gând (Belgia) s-a înmînat 
Ordinul Muncii clasa a III-a to
varășilor Ștefan Pongraț, Nicolae 
Radu, Anton Sînceac și Tiberiu 
Măcean.

'A'
Una din cele mai răsunătoare 

performanțe realizate în cursul a- 
nului trecut de sportivii noștri estu 
fără îndoială, cucerirea de către 
echipajul nostru de schif 4 fără cîr- 
maci a titlului de campion euro- 
pean.

Cei patru componenți ai acestui 
echipaj, maeștrii sportului Ștefan 
Pongraț, Anton Sînceac, Tiberiu 
Măcean precum și Radu Nicolae, 
au primit ieri Ordinul Muncii clasa 
a III-a, distincție ce reprezintă o 
înaltă prețuire a muncii depusă de 
ei pentru ridicarea prestigiului 
sportiv al Patriei noastre.

Acordarea acestei distincții în
seamnă, totodată, atît pentru cel 
patru canotori, cît și pentru toți 
sportivii noștri, un puternic stimu
lent pentru a se pregăti temeinic, 
pentru a lupta pe viitor cu și mai 
multă dîrzenie, cu și mai puter*  
nică dorință de victorie, pentru a 
contribui la creșterea continuă a 
gloriei sportive a Patriei noastră 
iubite.

R. P. Bulgaria, 
al Egiptului

Acdste rînduri nu fac decît sâ 
explice o situație de fapt. Desigur 
că fără defecțiunile amintite, re
zultatul final ar fi fost cu totul al
tul și nu locul IV pe echipe, loo 
care, firește, este nesatisfăcător.

Cel mai bun om al nostru a 
fost C. Șandru. Acesta a realizat 
o cursă constantă, terminînd pe 
locul VI (cel mai bun loc al nos
tru în clasamentul individual ge
neral din cele trei ediții ale pro
bei), la 5'25” de cîștigător.

ULTIMA ETAPA A TURULUI
Cairo 20 (Agerpres). — Deși 

destul de rapidă, ultima etapă, a 
XlV-a, Suez-Cairo (135 km.) nu a 
adus nici o surpriză. Un pluton 
compact, de peste 30 alergători, a 
angajat sprintul final care a fost 
cîștigat de ciclistul german Stoltze. 
Acesta a parcurs 135 km. în 3U 
33’31”. Media orară: 38 km.

Clasamentul general individuale 
1. Nencio Hristov (R.P.B.) a par
curs 1850 km. în 50h 05’52”. Me
dia orară: 36.960 km. 2. Koțev 
(R.P.B.) 50h 06’47”; 3. Wienkow- 
ski (R.P.P.) 50h 07’52”; 4. BugaH 
ski (R.P.P.) 50h 10’33”; 5. Vesely 
(R. Ceh.) 50h 10’43”; 6. Șandru 
(R.P.R.) 50h 11’17’’; 7. Tueller
(R.D.G.) 50h 13’16”; 8. Ravn
(Dan.) 50h 13’34”; 9. Komuniew- 
ski (R.P.P) 50h 15’33”; 10. Pe- 
trovici (R.P.F. Iugoslavia) 50h 
16’41”... i3. Ion Vasile (R.P.R.) 
50h 25’26” 15. G. Moiceanu
(R.P.R.) 50h 31’26”; 34. C. Dumw 
trescu (R.P.R.)

Clasamentul general pe echipe: 
1. R. P. Bulgaria 150h 08’56”; 2. 
R. P. Polonă 150 h 21’33”; 3. R. 
D. Germană 150h 30’59”; 4. R. P. 
Romînă 150h 34’13’’; 5. Danemar
ca 150h 53’09’’; 6. R.P.F. Iugo
slavia 151h 15’52”; 7. R. Ceho
slovacă 151h 37’52’.’; 8. Egipt 1551» 
29’34”; 9. Turcia 158h 20’44; 10. 
Siria 160h 04’56”».
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SPARTACHIADA DE IARNA
A T'NERETULUI

U frunte — regiunea Timișoara:
100.000 de partieipanți

' E drept că în ultimii ani re
giunea Timișoara nu prea avea 
cu ce să se laude atunci cînd se 
trecea la analiza desfășurării unei 
mari competiții de masă. Ba, u- 
neori. această regiune ocupa un 
loc codas în clasamentul acestor 
competiții. In schimb, în organizarea 
primei etape a Spartachiadei de 
iarnă a tineretului, regiunea Timi
soara a realizat pînă acum succese 
care dovedesc că aici activiștii 
sportivi au făcut o serioasă coti
tură în munca lor. Și. iată că. 
deși pînă la sfîrșitul primei etape 
mai sînt aproape trei săptămîni, 
peste 94.000 de tineri și tinere au 
participat la diferitele competiții 
cuprinse în regulamentul Sparta
chiadei. Aproape 11.400 de parti
cipant! an fost înregistrați numai 
cu prilejul concursurilor organizate 
în raionul Timișoara, 17.000 de ti
neri au luat parte la întrecerile 
din orașul Timișoara, peste 11.000, 
in raionul Lugoj etc.

Vremea, nefavorabilă, concursu- 
rilor de schi, săniuș, patinaj, a 
făcut ca în întreaga regiune, dar 
mai cu seamă în unele raioane cu 
tradiție în sporturile de iarnă (Re
șița, Caransebeș), mulți tineri să 
nu poată participa încă la între
cerile Spartachiadei. In așteptarea 
timpului prielnic, activiștii sportivi 
din regiunea Timișoara, comisiile 
de organizare, an luat inițiativa 
organizării de concursuri, în afa
ra sporturilor prevăzute de regu
lament. Astfel, a<u fost organizate 
concursuri neoficiale la popice, at
letism (cros) și ridicarea greutății 
'haltere populare) la care au par
ticipat peste 19.000 de tineri.

O recentă ședință de analiză a

In inima
Ne aflam la Gheorghieni, pitores

cul orășel așezat în inima munți
lor, „polii frigului din țara noas
tră”. In căutarea unei temperaturi 
propjce. s-au adunat aci, în prima 
jumătate a lui ianuarie, echipele 
care-și disputau locurile 5-8 din 
camtfonafiil categoriei A la hochei. 
Speram că vom asista la meciuri 
deosebit de disputate, care să com
penseze greutățile unui drum lung 
și obositor. Din păcate „polul fri- 
oulwi” și-a dezmințit de data aceas- 
ta renumele și ne-am fi întors dezi
luzionați înapoi dacă n-am fi cu
noscut cîteva aspecte care ne-au 
trezit interesul.

Ne-a impresionat, din primul mo
ment, animația deosebită care 
domnea în orășel șf. după unele... 
ecouri, și în satele din jur. Seară' 
de seară, lumina ardea pînă tîrziu 
în cluburile în care, aplecați asu
pra meselor de șah, sute de tineri 
fsl disputau întîietatea. In zorii zi
lei, zecile de tineri care lucraseră 
de zor să-și netezească pista de 
gheață, își prindeau patinele sî 
porneau, iureș, în întrecere. Iar în 
timpul zilet pretutindeni, discuții 

japrțnse despre rezultatele^obținute 
seara, la club, sau dis-de^diminea- 

■ ță, pe luciul gheții. Și acestea erau 
numai manifestările „exterioare” 

^ale însuflețirii cu care tineretul din 
Gheorghieni participa la primele în
treceri ale Spartachiadei de iama 
pentru că o imagine completă o 
puteai avea numai după ce aflai 
Și anumite cifre: colectivul 
Avîntul reușise de acum să angre- 

reliefat colaborarea între toate or
ganele și organizațiile sportive, 
sprijinul activ al organizațiilor 
U.T.M. și munca entuziastă a nu- 
meroși profesori de educație fizi
că, membri ai comisiilor de orga
nizare, ai colectivelor sportive etc 
De mai puțină înțelegere a sarci
nilor ce le reveneau în asigurarea 
unui deplin succes primei ediții 
a Spartachiadei de iarnă a tinere
tului, au dat însă dovadă activi
știi consiliului sindical regional și 
cei ai secțiunii de învățâmînt din 
cadrul sfatului popular orășenesc 
Timișoara.

Realizările obținute în organi
zarea și desfășurarea primelor în
treceri ale Spartachiadei puteau fi 
mult mai frumoase, dacă s-ar .fi 
pus un accent și mai mare pe an
grenarea elementului feminin, dacă 
cele trei cluburi din orașul Orșo
va n-ar fi fost desființate, dacă 
Spartachiada de iarnă a tinere
tului ar fi constituit o permanentă 
preocupare pentru toate colectivele 
sportive din raioanele Arad, Sîn- 
nicolaul Mare etc.

Cei aproape 100.000 de partici
pant la întrecerile primei etape 
dovedesc că în regiunea Timișoara 
s-a muncit intens pentru angrena
rea tineretului în această impor
tantă competiție de masă. Numă
rul acestora poate să crească însă 
și mai mult și pentru aceasta, ac
tiviștii sportivi din regiunea Ti
mișoara trebuie să folosească din 
plin fiecare din zilele care au mai 
rămas pînă la încheierea primei 
etape.

Al. Gross 
corespondent regional

^nunților..,
neze 120 de concurenți la șah, 87 
la schi, 67 la tenis de masă ; Voin
ța, avea, în schimb, mai muriți gim- 
naștl decît Avîntul; sute și sute 
de elevi din școlile orașului, cu de
osebire din Școala medie de 10 
ani și Școala profesională, s-au 
prezentat la start în toate ramurile 
prevăzute de regulamentul marii 
competiții...

...Aflasem, însă, că în comunele 
dîn jur domnește o și mai mare în
suflețire : Nici nu era de mirare: 
era doar vorba despre așezări mai 
mici, unde orice eveniment are o... 
rezonanță mai puternică. Și. orice 
s-ar spune, 55 de partieipanți la în
trecerile de șah, 150 la gimnastică 
și numeroși alții la schi, tenis de 
masă și săniuș într-o comună ca 
Suseni, 185 de tineri care iau star
tul într-un concurs de schi la Va
lea Strîmbă, zeci si zeci de con- 
curenți în întrecerile din Lăzarea, 
Ditrău, Remetea sau Ciumani con
stituie evenimente importante cen
tru aceste comune, mai ales că în 
anii trecuți nici nu fusese vorba 
despre participări de o asemenea 
amploare.

Zeci și zeci de sportivi muncesc 
acum de zor pentru amenajarea in
stalațiilor necesare.' Iar dacă spri
jinul sfatului popular— care se lasă 
de altfel, așteptat în mai toate cen
trele raionului — ar fi și aci maî 
consistent, bucuria tinerilor partici
pant! la Spartachiada de iarnă ar 
fî completă.

H. N.

In cîteva rinchiri
■ In regiunea Bacău au partici

pat pînă la 15 ianuarie peste 13.000 
de concurenți. Succese deosebite au 
fost obținute în raionul Piatra 
Neamț (5755 concurenți), Tg. 
Neamț, Ceahlău etc. A rămas în 
urmă orașul Bacău, unde, în cele 
12 colective sportive, au participat 
abia 960 de tineri. (De la corespon
dentul nostrul regional).

■ Zăpada care a căzut cu puțină 
vreme în urmă în întreaga țară 
n-a dăinuit prea mult la Galați. 
Cu toate acestea, Ia cele două cen
tre de schi dinainte organizate în 
oraș au concurat nu mai puțin de 
1156 sportivi. Frumoase succese au 
fost înregistrate și la șah (1503 
concurenți), săniuțe și gimnasti
că. In total, au participat, pînă a- 
cum la întrecerile primei etape 
8147 de concurenți. (/. Baltag și 
N. Costin, corespondenți).

■ In satele raionului Sibiu s-a 
înregistrat o participare numeroa
să: 3716 concurenți. Cel mai mare

număr de tineri au luat parte la 
concursurile de săniuțe (1319). 
gimnastică (810), schi (714) și șah 

(464). Aproape 20.000 sportivi au 
luat startul în cadrul primei etape 
a Spartachiadei în orașul Sibiu. 

Dintre aceștia, 5264 s-au întrecut 
la șah, 4365 la gimnastică, 3917 
la săniuțe, 2864 la schi etc. (V. 
Ciolacu, corespondent)..

■ Ungureni și Jina sînt două co
mune situate în regiunea Hune
doara. La Ungureni sînt mulți spor
tivi fruntași pe regiune. Astfel, e- 
chipa de gimnastică băieți șl fete 
a ocupat locul 1 în faza regională 
a „Spartachiadei de toamnă”. In 
momentul de față, anroaoe toți cei 
200 de membri ai colectivului Re
colta iau parte la concursurile Spar- 
tachiadei de iarnă. La Jina s-a or
ganizat recent un reușit concurs 
de schi, la care au luat parte peste 
60 de tineri. Ei au concurat pe schi
uri meșterite de cei mai îndemîna- 
tici săteni: numai Ciologar Vasile 
a făcut pînă acum 30 perechi "de 
schiuri. La întrecerile de șah și 
trîntă participă la Jina peste 100 
de tineri și vîrstnici. (Gh. Cioranu, 
corespondent).

INTRE LOGICA ȘI... METEOROLOGIE
Nu vrea să ningă. Nu vrea și 

nu vrea! Dacă nu ninge, nu e... 
zăpadă. Iar dacă nu e zăpadă, nu 
se pot organiza . concursuri de 
schi... Pînă aici, raționamentul, 
deși cam... pueril, este sută la sută 
just: premizele sînt perfect vala
bile iar concluzia, din nefericire, 
de neînlăturat. E drept că oame
nii, în veșnica lor luptă cu natura, 
au reușit să... convingă ploaia să 
cadă dintr-un cer fără pic de nor. 
N-am auzit însă, cel puțin pînă 
în clipa în care scriem aceste rîn- 
duri, ca cineva să fi reușit să de
termine căderea zăpezii cînd mer
curul din termometre se menține, 
cu încăpățînare, la cîteva grade 
peste zero. Și dacă nici un om 
de știință n-a reușit încă această 
„minune”, departe de noi gîndul 
de a pretinde ca tocmai aciiviștii 
sportivi din regiunea Oradea sau 
din unele raioane ale Regiunii Au
tonome Maghiare să înfăptuiască 
ceea ce n-au reușit savanții.

De fapt, activiștii sportivi din 
regiunea Oradea și cei din raioa
nele Odorhei, Toplița, Tg. Secuiesc

! Entuziasm... Inițiative... Succese...
Vestea organizării Spartachiadei de iarnă a tineretului a pătruns 

în cele inai depărtate colțuri ale țării. Au aflat despre ea oțelarii din 
Reșița și Hunedoara, minerii din Valea Jiului, petroliștii de pe Valea 
Prahovei și țăranii muncitor» de pe ogoarele întinse și bogate ale 
patriei, tineretul din școli și facultăți. Au aflat și s-au bucurat de 
organizarea Spartachiadei toți ce» ce au îndrăgit activitatea sportivă, 
cei pentru care sportul a devenit un mijloc de întărire a sănătății, 
de contribuție la o muncă mai spornică. Și, bucuroși că li se oferă 
un nou prilej de a se întrece în frumoasele concursuri de gimnastică, 
șah, tenis de masă și altele, oamenii muncii au răspuns cu entuziasm 
chemării colectivelor sportive.

La redacție primim zilnic zeci și zeci de scrisori care vorbesc des
pre același important eveniment sportiv : Spartachiara de iarnă a tine
retului. Prin scrisorile pe care ni le trimit, corespondenții noștri vo
luntari ne înștiințează cu cîtă bucurie iau parte la concursurile Spar- 
tachiadeî oamenii muncii din fabrici și uzine, din colectivele sportive 
sătești și școlare.

Am aflat astfel că, în regiunea Baia Mare nu a rămas sat sau 
comună în care să nu se fi format comisii pentru organizarea Spar- > 
tachiadei ; că în comunele Bogza și Costieni, raionul Rîmnicu Sărat 
tinerii țărani muncitori și-au confecționat schiuri din resurse locale: 
că la colectivul sportiv al Uzinei Mecanice din Clmpina numărul ce
lor ce s-au înscris la șah a trecut cu mult peste 200, iar că 25 la 
sută dintre aceștia au învățat primele mutări acum, cu prilejul în
trecerilor Spartachiadei. Dar, cîte tiu am aflat...

Timpul a fost capricios și în acest an, dezavan,tajîndit-i pe cel ce 
au îndrăgit sporturile de iarnă. Dar și aceștia și-au găsit... conso
larea. O partidă de șah, un joc de tenis de masă oferă tot atîtea 
satisfacții. Iar atunci cînd zăpada a căzut, fie chiar numai pentru 
cîteva zile, schiurile, patinele și săniuțele n-au mai avut odihnă

Cu fiecare zi ce trece, ne apropiem tot mai mult de data de 16 
februarie cînd expiră termenul organizării primei etape. Pină atunci, 
mai sînt însă destule zile și vremea, astăzi încă puțin propice spor
turilor de iarnă, se poate scWmba. Dar activiștii sportivi din colective 
nu trebuie să aștepte nici vremea favorabilă întrecerilor specifice 
ierni» și nici... expirarea datei. Ei trebuie să muncească cu și mai 
multă hotărîre pentru a asigura membrilor colectivelor sportive po
sibilitatea de participare la concursurile Spartachiadei. Acest l'icrti 
se impune cu mai multă tărie, acolo unde Spartachiada n-a constituit 
o preocupare de prim plan. Și, de ce să nu o spunem, sînt destule 
colective sportive, în care nu s-a acordat atenția cuvenită acestei 
importante competiții sportive.

Datoria tuturor activiștilor sportivi este acum de a intensifica 
munca de organizare a concursurilor. Sarcina lor va fi mult ușurată 
dacă vor ști să atragă în această activitate cadrele tehnice de care 
dispun. Antrenorii, arbitrii și instructorii obștești pot și trebuie să-și 
aducă partea de contribuție ta deplina reușită a Spartachiadei de 
iarnă a tineretului. ’ (

E. M. ' i

întrecerile viitorilor textiliști...
PRIMA ACȚIUNE ÎNTREPRINSĂ

Cînd elevii școlii profesionale de 
ucenici ,,7 Noiembrie” din Capitală 
au aflat despre organizarea Spar
tachiadei de iarnă a tineretului, 
și-au pus, pe bună dreptate, între
barea : unde vom ține concursurile? 
Și această întrebare i-a frămîntat 
nu numai pe viitorii textiliști, ci și 
întreg corpul didactic. Intr-adevăr, 
ce se poate face fără sală ? Dar, 
după cîteva zile, profesoara de e- 
ducație fizică Ana Nicolau a anun
țat în orele dș curs : „Copii, am 
găsit sală I Să știți însă că vom 
avea mult de lucru s-o punem la 
punct". 1

Sala despre'care vorbise Ana Ni
colau nu era departe. Se află la 
școala de topografie și de cîtiva 
ani a fost lăsată în paragină. Nu
mai aparatele adăpostite^aci mai 
aminteau că această încănere ser
vise cu cîtva timp în urmă, sporti
vilor. Dar, în numai cîteva zile, 
vrednicii elevi textiliști au redat-o 
activității. Pereții au fost zugră
viți, iar fetele s-au îngrijit de cu
rățirea aparatelor, ba, au făcut... 
„lună” și dușumelele. Căci, spunea 
profesoara Ana Nicolau : „fetele 
trebuie să învețe a fi și bune gos
podine".

Aceasta, a fost de fapt, prima 
acțiune întreprinsă pentru buna 
desfășurare a acestei importante 
competiții sportive.

și Miercurea Ciuc nici nu-și bat 
capul cu astfel de probleme. Poate 
că, dacă ar fi făcut-o, ar fi fost 
oarecum scuzabil faptul că Spar
tachiada de iarnă a tineretului a 
înregistrat pe acolo atît de puține 
succese. Vorba ceea: una este să 
mobilizezi cîteva mii de tineri și 
tinere în niște concursuri de șah 
sau tenis de masă, gimnastică sau 
trîntă și alta e să faci o descope
rire care ar revoluționa știința 
meteorologiei. Dar, după cum spu
neam, meteorologia nu constituie 
slăbiciunea activiștilor cu pricina. 
Mai degrabă, ei au o pasiune pen
tru... logică: într-adevăr, dînșii nu 
s-au mulțumit cu raționamentul 
cu care începe articolul de față 
ci... l-au jcontinuat cam în acest 
sens: dacă nu se pot organiza în
treceri de schi, patinaj și săniuș, 
adică în sporturi specifice iernii, 
ce nevoie avem de concursuri de 
șah, gimnastică, tenis de m-asă 
sau trîntă care, oricum, se pot 
organiza și primăvara, vara sau 
toamna?

Și uite-așa, oscilînd între... lo
gică și meteorologie, activiștii din

„NICI UN ELEV IN AFARA 
ÎNTRECERILOR 1“

Aceasta este lozipca ce te întîm- 
pină la intrarea în școală, acolc 
unde de obicei, la începutul anuilui 
școlar stă scris : „bine ați venit!" 
Acest îndemn a găsit în inimik 
elevilor un puternic ecou și astăzi 
cu greu ai putea afla un școlar îr 
afara întrecerilor. Cum era de aș
teptat, cei mai mulți din ei și-au' 
manifestat dorința să participe k 
întrecerile de gimnastică (104) ș 
șah (157).

Dar și celelalte discipline sporti
ve se bucură de o mare populari
tate în rîndul elevi'or. La săniuțe, 
startul a fost luat de 63 de concu 
renți, la schi de 17, iar alți 20 di 
elevi își dispută întîietatea la trîn 
tă. De altfel, un cît de scurt popa: 
în mijlocul viitorilor textiliști est' 
suficient pentru a-ți da seama di 
entuziasmul cu care ei s-au avînta 
în întrecerile Spartachiadei. Nume 
roși sînt acei care s-au afirmat îr 
aceste întreceri. Amintim doar cîți 
va : Aneta Chivoiu. Maria Lepăda 
tu. Teodora Păun (gimnastică) 
Cornel Cazacu, Victor Simuleai 
(șah), Anda Marin și Elena lănci 
(tenis de masă).

Dar, cîte nu ar mai fi de spu; 
despre felul cum se desfășoară în 
trecerile Spartachiadei în aceast; 
școală. Căci fiecare întrecere, fie 
care concurs înseamnă pentru ele 
vii textiliști o adevărată sărbătoa 
re sportivă 

regiunea Oradea și din raioancl 
Odorhei, Toplița, Tg. Secuiesc ț 
Miercurea Cine au pierdut vr< 
mea pînă acum. In regiunea Ora 
dea comisia de organizare a corn 
petiției a devenit un organ biro 
cratic, înainte de a-și duce la ca 
păt cel puțin sarcina constituiri 
de comisii în toate raioanele, ia 
în Regiunea Autonomă Maghiari 
în raioanele despre care am vor 
bit, rezultatele sînt infime față d 
condițiile existente. Timpul trec», 
tinerii nu au posibilitatea să par 
ticipe la concursuri, viața sportiv 
din colective stagnează. Așa că 
lăsînd de-o parte complicațiile d 
logică, trebuie să se pornească ș 
în colectivele Regiunii Autonom 
Maghiare și în cele ale regiuni 
Oradea o muncă susținută, pentri 
lichidarea rămînerii în urmă. A- 
ceasta ca nu cumva sportivii, fc 
losind o logică mult mai simplă 
să ajungă să se întrebe ce fac, d 
fapt, activiștii din aceste regiun 
în tot timpul cît... nu se ocupă d 
Spartachiada de iarnă.

V.A.



Invitație Ia drumeție RECENZIE

O CABANĂ PUȚIN CUNOSCUTĂ: „PIRIUL RECE” BUKOVI-CSAKNADVt „ANTRENAMENTUL FOTBALIȘTILOR JUNIORI”
In camera curată, plăcut încăl- 

ită, lumina dimineții de ianuarie 
ătrundea din belșug. întins în 
at, simțeam nevoia și plăcerea de 
i mai rămîne culcat Nu era gra- 
jă. Aveam, doar, cîteva zile de 
oncediu! Din camerele vecine, de 
<e coridor, răbufneau ecourile 
regătirilor schiorilor care se gră- 
~U să ia cu asalt pirtia. Țineam 
' râpele strinse cu gindul că poa- 
e așa am să mai pot dormi pu- 
in. In zadar. De odată, vecinul de 
iat mă zgîlțîte cu putere, invi- 
Indu-mă, cu un glas care nu ad
mitea contrazicere, să mă apropii 

’.e geam. Mai mult de nevoie de- 
ît de voie, deschid ochii și... îi 
nchid repede din nou. Razele soa- 
elui pătrundeau prin geam, mar- 
îndu-și vizibil calea printr-o put
ere fină, ușor colorată în roz. 
4ă ridic și mă apropii de fereas- 
"ă...
Pirtia din fata cabanei „Plrîul 

\ece" strălucea în bătaia soarelui 
a o oglindă din cel mai fin ar- 
•int. Brazii acoperiți de zăpadă 
Ighețată, păreau opera unui mai- 
tru cofetar care i-a acoperit de 

fină glazură de zahăr. Mai sus, 
ădurea de conifere, ușor colorată 
t mov, urca tot mai des spre vîr- 
•il stîncii „Piatra Arsă", al cărei 
loc de granit cenușiu contrasta 
uternic cu culorile vii dimprejur.

Firesc, urmărind cu privirea ra- 
ele soarelui. îți întorceai capul 
pre răsărit, spre mîndrul astru 
are se înălța deasupra vîrfurilor 
'e munte. Departe, abia percepti- 
ilă, se profila în zare coama le
ilor Mari, li recunoșteai ușor, 
entru că în fața lor creștea ma
in Caraimanul. purtind semeț, pe 
■untea-i albă, crucea. Mai la 
reapta. Creasta Bticșoiului părea 
n uriaș dolmen, albit șt pleșuvit 
e vreme
îndreptate spre apus, privirile 

rmau coama descrescîndă a cut
iilor Văii Rîșnoavei și. după ce 
■eceau peste depresiunea Țării 
irsei, se opreau pe Măgura Co
let, cate din depărtare părea o 
riașă căpățînă de zahăr. In stîn- 
a el se vedea Culmea Pietrei 
raiului, aproa-pe in toată lungi- 
iea ei.
Intre timp, tovarășul meu de 

ameră a trecut la cealaltă fe- 
tastră și mă zorea să viu alături 
e el. Ochii, deschiși larg, cuprin- 
eau o panoramă minunată. Peste 
'.Unclmea Văii Rîșnoavei. cuprin- 
eal cu privirea întregul masiv al 
Postăvarului cu Vîrful Cristianul 
fiare, al cărui versant sudic se 
lerdea în prăpastia de gheață... 
Nu ns mai săturam privind, 

ftpă obișnuitele șl îndelungatele 
iscuții și contraziceri, cu privire 
t denumirea culmilor și vîrfurilor 
m trecut la... o autocritică se- 
?ră care și-a avut obîrșia în țap
ii că, deși cabana e situată în- 
■-un loc atit de binecuvîntat de 
re, noi am vizitat-o prima dată.

MAI MULTE AVANTAJE..

Situată pe șoseaua ce leagă 
îșnovul de Predeal, (exact la 
,400 km.), cabana CC.S. Pîrîul 
ece, are unele avantaje de ne- 
’■ețuit.. Are încălzire centrală care 
incfionează cu gaz metan. Deci, 
ici tu frig, nici tu fum. Fiecare 
imeră este înzestrată cu chiu
ită. cu apă caldă și rece. în per-

— Allo...! Allo...! Sportul popular?
— Da, Sportul... Cine e la te- 

•fon?
— O saltea de lupte de la co- 

•etivul sportiv Flamura roșie Ali
mentația publică din București!
— O saltea???
— Da. da. o saltea! Ce vi se 

are atit de curios?
— Mă rog... și ce dorești?
— Am un mare foc pe inimă, 

rvarășe. Vă rog să mă iertafi in
ii, dacă nu vorbesc prea clar. Mi 
i-noadă lacrimile sub... barbă, de 
ttta plîns Cite am pătimit pînă 
cum. numai eu și suratele mele 
fim. Clnd credeam că am scăpat 
e necazuri, tocmai atunci s-au 
>it altele Uite, chiar și tn ședința 
pnsiliului colectivului sportiv care 
e (ine acum, ni se pregătește altă 
urpriză. Am tras cu... urechea și 
m auzit că iarăși vor să ne mute, 
'ind am aflat ce se urzește tm- 
otriva noastră ni s-a făcut... lina 
lăciucă. Și cu toate că am îndurat 
lulte. suratele mele n-au vrut să 
rlcnească, n-au rostit nici o vorbă 
e ocară la adresa tov. Mihai Go
ri, președintele colectivului spor
im Și așa nu ne poate.. înghiți, 
u zis ele. dar să te mai și iei 
2 harță cu el' Ar fi în stare a- 
unei, să ne arunce prin vreun 

manență, ziua șl noaptea. S-a ter
minat, deci, cu înghețarea apei, 
cu băutul cu „cartelă", cu spăla
tul cu zăpadă. La fiecare din 
cele două etaje se află instalat un 
duș. Inchipuiți-vă ce înseamnă să 
te poți spăla cu apă caldă, după 
cîteva ore de coborîri sau hoină
reală! Și ultimul avantaj și nu ce! 
mai mic. Accesul la Predeal fiind 
foarte ușor (100 minute pe jos, 50 
cu căruța), aprovizionarea este les
nicioasă. Oricînd este nevoie, tele
fonul stă la dispoziție și Biroul de 
Turism și Excursii din Predeal 
este gata să ajute, lată avantaje, 
deosebit de prețioase într-o ca
bană de iarnă.

Și acum să vedem ce oferă lo
cul, O plrtie de schi, e drept mică^, 
dar bună pentru schiorii „de rînd" 
(sfătuim pe schiorii din lotul na
țional să nu renunțe totuși la pir
tia „Lupului"). Această pîrtie este 
situată chiar în fața cabanei. Pre
tențioșii pot găsi lesne alte locuri 
de schiat. cum ar ti. de pildă, 
drumul liniei de înaltă tensiune. 
Intr-o oră. cel mult 90 minute, se 
poate ajunge la Diham și de a- 
colo nimic nu împiedică „atacarea" 
Bucegilor, bine înțeles, în afară 
de lipsa de zăpadă șt. eventual... 
slaba pregătire a schiorilor sau tu
riștilor. Peste Piatra Arsă dai de 
„Glăjărie" și de acolo la cabana 
Mălăești mai este o aruncătură de 
băț, vorba moldoveanului

In sala mare de mese a cabanei, 
cei obosiți sau., leneși se distrea
ză jucînd tenis de masă sau șu- 
bac.

Pe drept cuvînt veți fi de a- 
cord cu noi că este un minunat 
loc de schi, turism și odihnă acti
vă. Așa este Dur cabana e puțin 
cunoscută și puțin frecventată. 
Nici măcar duminica nu sînt ocu
pate toate camerele. Colectivele 
sportive din București și Ploești 
ar trebui să-și îndrepte atenția 
spre organizarea de excursii în 
grup spre această cabană.

...Șl O PROPUNERE

In imediata apropiere a cabanei 
se află un număr de vile frumoa
se pe ale căror fațade se află o 
tăbliță cu inscripția: „Ministerul 
Invățămîntului" D.G.P.T. Tabăra 
de vară. Interesîndu-mă la țața 
locului am aflat că în două luni 
de vară vin aci vreo 100 de elevi. 
Iarna, aceste vile stau nelocuite. 
Ele au tot confortul necesar: lu
mină electrică, apă curentă, băi, 
sobe. Cîteva au și instalații de 
gaz metan. Ne întrebăm atunci, 
nu este păcat ca ele să nu fie fo
losite în tot timpul anului? Noi ri
dicăm aci problema folosirii unui 
prețios bun al poporului. Fiind 
mai bine utilizate, vilele ar fi și 
mai bine îngrijite decît în pre
zent. In condițiunile actuale, cu 
cheltuieli neînsemnate, cele vreo 
zece vile din jurul cabanei C.C.S. 
Pîrîul Rece ar putea deveni, foarte 
ușor, o minunată stațiune turis
tică de iarnă, atît de necesară. 
Socotim că C.C.S., prin Direcția 
Turism, ar putea să se ocupe de 
rezolvarea grabnică a acestei pro
bleme.

ȚICU SIMION

FOILETON
SALTELE CĂLĂTOARE

fund de pod, să ne facă uitate și 
acolo să ne putrezească... mărun
taiele. Păcat că nu-l cunoașteți. 
De cite ori ne vede, pe noi sau 
pe luptători, devine furios ca un 
leu și numai ce-l auzi: „cheltuială 
de pomană cu luptătorii ăștia. Bani 
închiși și în plus nici un beneficiu. 
Uite, de pildă, știți cîți bani au 
mincat în anul 1955? 1600 lei. Da, 
da, 1600. adică peste 130 lei pe 
lună. Ehei! Ce nu putem face noi 
cu banii ăștia!"

Intr-o zi eu mi-am luat totuși.. 
inima în dinți și i-am zis-o, așa. 
de la obraz: Ce ai tovarășe cu 
sportul ăsta de te tot legi de el? 
Că slavă domnului, dacă-i vorba 
de cheltuieli, ele nu ating nici a 
zecea parte din ceea ce se chel
tuiește pentru box. Cu ce sînt de 
vină luptătorii, că dumitale nu-(l 
plac decît ochii boxerilor? Așa tre
buie să fie oare? Asta-i menirea 
d-tale?

Clnd a văzut una ca asta, a 
țipat la mine și m-a amenințat 
Ba mal mult chiar, mi-a... tras șl

Problema existentei unui lot de 
jucători tineri, care perfecționîn- 
du-și cît mai mult calitățile psihi
ce și fizice și educați în spiritul 
patriotismului socialist să atingă 
cel mai înalt nivel posibil în însu
șirea jocului de fotbal astfel ca să 
constituie o valoroasă pepinieră 
pentru echipele naționale, se află 
de multă vreme în atenția conducă
torilor mișcării de cultură fizică 
și sport din țara noastră. Ea va 
rămîne, pînă la realizarea acestui 
țel, în centrul atenției forurilor de 
specialitate cărora le revine sarcina 
de a aduce noi îmbunătățiri siste
mului de creștere a fotbaliștilor ju
niori. In această direcție un rol de 
seamă îl au antrenorii. Iată de ce 
lucrarea ..ANTRENAMENTUL 
FOTBALIȘTILOR JUNIORI" de 
Bukovi-Csaknady se adresează 
în primul rînd antrenorilor, care 
în munca de instruire a tinerilor 
sportivi trebuie să întrunească o 
serie de calități speciale. Lucrarea 
dă antrenorilor o serie de sfaturi. 
Lor li se cere multă răbdare, hotă- 
rîre, grijă si atenție în pregătirea 
juniorilor. Ideea că din rîndurile a- 
cestora vor fi recrutați jucătorii de 
mîine ai ,,naționalei" va trebui să 
fie permanent vie în mintea lor. 
Pregătindu-se cu conștiinciozitate 
pentru fiecare antrenament, antre
norii vor fi exigenți cu jucătorii, 
cărora le vor cere să muncească 
temeinic si discinlinat Ei se vor 
strădui să le insnire dragoste, tn 
aceeași măsură în care vor căuta

CUPA 16 FEBRUARIE
Volei și baschet

Primele jocuri de baschet din 
cadrul competiției dotate cu cupa 
„16 Februarie" se vor desfășura 
mîine după-amiază în sălile Lo
comotiva Ciulești și Dinamo din 
Capitală. Anul acesta desfășura
rea competiției se anunță foarte 
interesantă, deoarece echipele par
ticipante se află în preajma înce
perii campionatului republican, 
iar jocurile din cupa „16 Februa
rie" constituie un serios examen 
înaintea celei mai importante com
petiții cu caracter intern. La în
treceri participă echipele mascu
line Dinamo, CCA, Știința, Pro
gresul, Locomotiva, Metalul și e- 
chipele feminine Știința, Con
structorul, Flamura roșie, Progre
sul. Locomotiva și Voința.

Programul primei etape este ur
mătorul : sala Locomotiva Giulești. 
de la ora 17: CCA-Progresul 
(mase.), Locomotiva-Voința (fem.), 
Progresul-Constructorul (fem.); 
sala Dinamo, de la ora 17: Știința- 
Flamura roșie (fem), Locomoti- 
va-Metalul (mase.). Dinamo-Știin- 
ța (mase.).

'Ar
La volei, întrecerile din cadrul 

cupei „16 Februarie" sînt intr-un 
stadiu mai avansat. Săptămîna a- 
ceasta, echipa feminină Dinamo a 
întrecut Locomotiva MCF cu 3—2, 
iar echipa masculină Dinamo a în
trecut Locomotiva CTFT cu 3—0. 
In urma rezultatelor înregistrate 
pînă acum, ordinea echipelor este 
următoarea: masculin: 1. Dinamo 
6 pt., 2. Locomotiva ICF 4 pt., 3. 
CCA 3 pt., 4. Progresul 3 pt., 5. 
Voința 2 pt., 6. Locomotiva CTFT 
2 pt.; feminin: 1. Locomotiva MCF 

cîteva lovituri cu bocancul plin de 
noroi. Atunci, n-am mai putut răb
da și i-am spus tot ce aveam pe 
suflet. Am strigat în gura mare, 
să audă toată lumea, cită... „gri
jă" are acest om față de noi și 
față de luptători, care, văzind că 
sînt priviți chiorîș, s-au risipit ca 
potîrnichile. Din vreo 40 au mai 
rămas clțiva.. l-am arătat apoi că 
în doi ani de zile am fost mutate 
prin toate cartierele Capitalei.

— Cum adică?
— II puteți întreba și pe antre

norul Paul Rebigan, care știe de 
pățania noastră. Să vedeți' mai 
întîi am stat o lună în sala co
lectivului Bere Rahova, apoi trei 
luni la liceul Crețulescu, mai tir- 
ziu două luni pe str Șelari. în
tr-o magazie, alte două luni am 
fost închise sub lacăt într-o piv
niță...

— Ei și cu asta, cred că ați ier- 
m.nat..

— Da’ de unde! Patru luni am 
zăcut în bătaia viatului și a ploii 
tn spatele clădirii Athenee Palace, 

să se bucure de un prestigiu de- 
săvîrșit printr-o ținută morală cît 
mai demnă. Antrenorii vor stimu
la dorința de activitate a jucători
lor, ceea ce va duce la însușirea 
rapidă și continuă a cunoștințelor. 
Accentul va fi pus, mai întîi, pe 
demonstrația vizuală în care antre
norii vor executa ei înșiși exerci
țiile și vor da explicațiile necesare, 
urmînd ca apoi jucătorii să le exe
cute și ei. Participarea la antrena
mente va fi obligatorie pentru toți, 
considerîndu-se lipsa de la antre
namente ca o cauză capabilă să 
ducă Ia pierderea cunoștințelor șî 
a aptitudinilor formate anterior. In 
munca antrenorilor, principiul sis
tematizării va ocupa un loc cen
tral. El trebuie avut în vedere atjt 
la predarea fiecărui exercițiu cît șî 
la alcătuirea întregului program de 
antrenament. Pentru reușita mun
cii. fiecare ședință va decurge în
tr-o atmosferă plăcută, de bună 
dispoziție. O grijă specială revine 
antrenorilor în direcția individuali
zării programului de antrenament. 
Fi vor ține seama de dezvoltarea, 
puterea de muncă, lipsurile și de
fectele personale ale jucătorilor, 
care vor fi gruoați în funcție de a- 
ceste criterii. Predarea corectă a 
tehnicii de mișcare și exersarea a- 
cesteia, constitute o altă latură a 
muncii antrenorilor Ei vor face 
Însemnări în timpul desfășurării an
trenamentelor și meciurilor și le 
vor comunica apoi mcătorllor pen
tru corijarea greșelilor constatate.

5 pt., 2. Progresul 4 pt.. 3. Dina
mo 4 pt., 4. Știința ICF 3 pt.. 5. 
Constructorul 2 pt., 6. Locomotiva 
Gara de Nord 2 pt.

întrecerile continuă azi în sala 
Locomotiva Giulești, după următo
rul program: de la ora 17: Progre- 
sul-Locomotiva Gara de Nord 
(fem.), Voința-CCA (mase.), Lo
comotiva ICF-Progresul (mase.).

Șah
In cinstea zilei de 16 Februarie, 

colectivul sportiv Flacăra Moreni 
a organizat o întîinire de șah, la 
care iau parte și șahiștii de la Lo
comotiva Ploești. Intîlnirea a stîr- 
nit un interes deosebit. In dimi
neața zilei de duminică 22 ianua
rie peste 200 iubitori ai jocului de 
șah au fost prezenți în sala clubu
lui Flacăra 2 Moreni, pentru a a- 
sista la întreceri. După o luptă 
dîrză. oaspeții au fost întrecuți de 
șahiștii din Moreni, cu scorul final 
de 6-4. Pentru echipa gazdă, vic
torii prețioase au fost obținute de
I. Savu. D. Nicolae, I. Nicolae și 
C. Spiridon. (N. Oprea, corespon
dent) .

'Ar
In Capitală, competiția pe echi

pe a ajuns în faza de semifinală. 
Se întîlnesc echipele Constructorul 
— Voința și C.C.A. — Progresul. 
Constructorul a cîștigat întîlnirea 
precedentă cu Dinamo cu scorul 
7-5.

In concursul individual care se 
desfășoară la sala Locomotiva con
duce H. Kandel (CCA) cu 5'/2 
puncte (din 6 posibile), urmat de 
V. Dumitrescu (Locomotiva) 4'/2 
puncte și P. Storojevschi (Locomo
tiva) 4 puncte.

o lună într-o bibliotecă de la Obor, 
alte două luni pe calea Moșilor 
nr. 187, o lună și jumătate pe bd. 
6 Martie, 4 luni la fabrica de chi
brituri, vreo alte 4 luni am stat 
împachetate din lipsă de spațiu 
locativ, apoi două luni am locuit 
într-o sală a restaurantului „Mer
cur" din pasajul Victoriei, ca apoi 
să revenim la liceul Crețulescu, 
unde ne găsim și în prezent, nu 
știm pentru cită vreme, Dar, să 
vezi dumneata comedie. Aici am 
dat peste un profesor de educație 
fizică, pe nume Spirescu. care sea
mănă leit cu președintele colecti
vului nostru. N-are loc de noi. și 
pace. Ne-a scos afară din sală 
acum în toiul iernii. O soră de a 
mea a fost folosită drept ștergă- 
tor de noroi la intrare. După a- 
ceea, ne-au îngrămădit într-o... 
baie. Zău, ne plîngeți de milă 
dacă ne vedeți! Eram albe ca spu
ma laptelui și acum... Dar simt 
că nu mai pot vorbi Mi s-a pus 
un nod în git și cred că am să... 
pleznesc de ciudă Dar poate că 
ne scăpați dvs., tovarăși de acest 
chin

pentru conformitate
V. GODESCU 

Paralel cu pregătirea practică, an
trenorii vor căuta să contribuie șl 
la ridicarea nivelului teoretic al 
jucătorilor recomandîndu-le cărți, 
broșuri și articole de specialitate. 
In sfîrșit, programul antrenamente
lor va fi cît mai variat combinat 
cu e’emente de joc folosite rațional 
și dirijate către o dezvoltare multi
laterală.

In alcătuirea acestei lucrări, au
torii au utilizat datele științifice 
cele mai recente, indicînd — din 
disciplinele înrudite (pedagogie, 
psihologie, anatomie, fiziologic) ca 
și din cele mai recente cercetări în 
domeniul medicinii sportive — ca
lea care duce spre dezvoltarea ap
titudinilor psihice și fizice ale tine-' 
rilor jucători.

Apărută în Editura Tineretului și 
Cultură Fizică și Sport, lucrarea 
trebuie apreciată pentru bogăția șî 
varietatea problemelor pe care le 
tratează, cît și prin îngrijită prej 
zentare grafică. Numeroase fotogra
fii exemplifică o serie de procedee 
tehnice dintre cele maî uzitate în 
fotbal. Avem convingerea că dacă 
activiștii noștri sportivi, și în spe
cial antrenorii, nu vor întîrzia să 
folosească lucrarea, ei vor putea sâ 
aducă un sensibil aport la progre
sul fotbalului, prin instruirea pe 
temeiuri cît mai .științifice a fotba
liștilor juniori, contribuind prin 
aceasta la noi succese ale mișcării 
de cultură fizică și sport din țara 
noastră.

Turneul echipei de baschet 
Proletar (R.P.F. Iugoslavia) 

in țara noastră
Echipa de baschet Pro'eter din 

R.P.F. Iugoslavia — care va susți-» 
ne mai multe jocuri în țara noastră 
— .va sosi în Capitală la 10 februa
rie.

Oaspeții deplasează un lot de 
13 jucători, între care se află pa
tru dintre componenții echipei na
ționale care a evoluat la ultimele 
campionate europene. Este vorba 
de Vilomos Loci, Lajos Engler, 
Lubomir Katie, Milutin Minja care 
au fost printre cei mai buni oa
meni ai formației iugoslave la Bu
dapesta.

Echipa iugoslavă Proleter va 
susține trei jocuri în țara noastră: 
două la București și unul la 
Tg. Mureș. La București oaspeții 
vor întîlni, la 11 februarie, echipa 
campioană a țării noastre, Dina
mo București, iar la 13 februarie 
selecționata București. In a treia- 
partidă, care se va desfășura hr 
Tg. Mureș în ziua de 15 februa
rie, baschetbaliștii iugoslavi se
ver întrece cu selecționata ora
șului. j

Azi începe conferința 
Comisiei centrale de fotbaT

Conferința Comisiei Centrale da 
Fotbal începe azi, la ora 9, în sala 
Dinamo. Conferința va continua 
azi după-amiază și mîine dimi-r 
neață.

Consfătuirea antrenorilor 
de rugbi

In zilele de 31 ianuarie, 1 șî 2 
februarie 1956, va avea loc la se
diul Comitetului pentru Cultură 
Fizică și Sport de pe lîngă Con
siliul de Miniștri, din strada Va- 
sile Conta 16, o consfătuire a an
trenorilor de rugbi

Ședințele de dimineață vor în
cepe la ora 9 iar după-amiază lai 
ora 17. în sala de la etajul VIII*

Conferința Comisiei 
orășenești de ciclism.

București
Astăzi, la ora 18, va avea loc îr*  

str. Vasile Alecsandri nr. 6, Confe
rința anuală a comisiei orășenești 
de ciclism București. Sînt invitați 
să participe delegații secțiilor de 
ciclism din colectivele sportive, 
antrenori, arbitri, cicliști fruntași 
și activiști sportivi.



Convorbire cu tov. Gheorghe Petrescu și N. Sotir, antrenorii 
reprezentativei noastre

' Zilele trecute au revenit în țară 
voleibaliștii noștri care au efectuat 
un lung turneu, în cursul căruia 
au susținut întîlniri la Moscova 
și în trei orașe din R. P. Chineză. 
Ieri am primit la redacție vizita 
antrenorilor echipei masculine a 
R. P. Romîne, Gheorghe Petrescu 
și Nicolae Sotir. Am folosit acest 
binevenit prilej pentru a pune ce- 
lor doi tehnicieni cîteva întrebări 
cu privire la turneul echipei noas
tre reprezentative de volei.

— Ce ne puteți spune despre 
turneul de la Moscova?

— întrecerea de la Moscova, la 
care au participat, după cum s-a 
anunțat, prima reprezentativă și 
reprezentativa secundă a U.R.S.S., 
echipa R. P. Polone și echipa noas
tră, a fost deosebit de interesantă, 
oferind partide de bună calitate, 
ne-a răspuns Gheorghe Petrescu 
Reprezentativa U.R.S.S I a ocupat 
locul întîi, terminînd neînvinsă 
Jucătorii sovietici, în majoritate cei 
care au jucat la București la ul
timele campionate europene, au 
practicat un joc constant, fără 
fluctuații între o fază și alta, do
vedind multă maturitate și sigu
ranță. Reva, Cesnokov, Scerbakov 
au fost printre cei mai buni oa
meni ai echipei care s-a dovedit 
cea mai valoroasă dintre partici
pantele la turneu. Echipa poloneză 
s-a prezentat mult schimbată în 
bine față de comportarea avută 
la București. Spre deosebire de 
Jocul oarecum șablonizat practicat 
atunci, voleibaliștii polonezi efec
tuează acum acțiuni de atac deo
sebit de variate, cu intrări din li
nia a doua și lovituri din prima 
pasă. O adevărată revelație a con
stituit-o însă reprezentativa se
cundă a U.R.S.S., compusă din ju
cători tineri, care practică voleiul 
modern sub toate aspectele lui 

Voleibaliștii sovietici au o tehnică 
Individuală excelentă și impresio
nează prin mișcarea foarte corec
tă în teren, prin acțiunile ofensive 
care cuprind toată gama posibilă, 
atît în ce privește elementele de 
tehnică cît și acțiunile tactice. 
Cînd va căpăta mai multă expe
riență a întrecerilor internaționale, 
echipa secundă a U.R.S.S. va de
veni una dintre cele mai puter
nice echipe de volei

— Care sint impresiile asupra 
Inttlnirilor susfinute tn R. P. Chi
neză?

— S-a mai scris chiar în ziarul 
„Sportul popular", așa că cititorii 
cunosc de-acnm acest bilanț, că 
«m jucat în R. P. Chineză opt

Despre comportarea boxerilor noștri (II)
CATEGORIA PANA

EUSTAȚ1U MĂRGĂRIT (Știin
ța) continuă să domine această 
categorie. El a obținut frumoase 
victorii internaționale întrecîndu-i 
pe A. Werenstroem (Suedia), L. 
Bimberg (Suedia) — în două rîn- 
duri —- Schmidt (R.D.G.), W. Mo- 
cek (Gwardia — Polonia). In par
tidele din cadrul diferitelor com
petiții interne, Mărgărit i-a depă
șit la puncte pe principalii săi ....ur
măritori" : E. Cismaș, D. Prunoiu, 
Ilie Gheorghe. Șt. Bogdan, M. Go- 
deanu, M. Miclăuș, M. Pînzaru, 
etc, iar anul trecut, făcînd o „in
cursiune" prin categoria semiușoa
ră, în lipsa lui Gh. Fiat, a cucerit 
titiul de campion republican, tre- 
cînd de V. Banu, P. Rînjea, M. 
Miclăuș (din nou) C. Gherasim și 
Luca Romano.

EMIL CISMAȘ (C.C.A.) a avut 
In ultimele luni un cuvînt greu de 
spus în categoria ..pană", reușind, 
cu prilejul campionatelor republi
cane individuale, să intre în pose
sia titlului la această categorie. 
Cismaș l-a învins pe Wimmerl 
'(Viena) și a fost depășit de Hach 
(Viena) — în întreceri internațio
nale. Șirul de victorii obținute în 
fața boxerilor romîni e destul de 
•lung. Pe rînd, V. Filiuță, I. Am- 
bruș, A. Drăgan, P. Barbu, D. Bo
iangiu, St. Bogdan și O. Bostiog 
au fost învinși de Cismaș.

ST. BOGDAN numără victorii 
prețioase în palmaresul său (H. 
Primus (Viena), St. Văcaru, Ilie 
Gheorghe, D. Prunoiu, I. Ambruș, 
etc). D. Prunoiu, un alt element 
tînăr și cu perspective a reușit trei 
meciuri nule (cu M. Pînzaru, Ilie 
Gheorghe și E. Cismaș), fiind în
vins de Hajduga (Gwardia-Polo- 
nia). In general. în această catego
rie se observă un adevărat flux de 

partide. Șapte dintre acestea ne-au 
revenit, iar una a dat cîștig de 
cauză jucătorilor chinezi. Cu oca
zia acestor jocuri disputate la Pe
kin, Canton și Shanhai, am putut 
aprecia că voleiul chinez progre
sează cu pași mari. Trebuie arătat 
că, în general, voleibaliștii chinezi 
joacă mult mai bine acasă decît 
peste hotare. Armele lor principale 
sînt: marea viteză de execuție, 
detenta excelentă care anulează 
mult din handicapul pe care îl au 
mulți jucători prin statura lor mi
că, îndemînare deosebită în efec
tuarea paselor, joc admirabil în 
linia a doua. Am constatat că se 
pune mult accentul pe folosirea 
jucătorilor înalți. Echipa Armatei 
Populare Chineze are jucători de 
peste 1,90 m., ne-a răspuns la în
trebare Nicolae Sotir.

— Ce observații aveți de făcut 
asupra comportării echipei noas
tre?

— Atît în jocurile susținute în 
Uniunea Sovietică, cît și în me
ciul cu echipa Armatei Populare 
Chineze, reprezentativa noastră a 
jucat sub valoarea ei. La Mosco
va, după întîlnirea cu prima echi
pă a U.R.S.S., în care jucătorii 
noștri au arătat o Insuficientă re
zistență, echipa a jucat tot mai 
slab In celelalte două partide. Se 
poate spune că echipa noastră a 
jucat cu mai puțină convingere 
în aceste meciuri, că s-a descu
rajat, ceea ce nu este de admis 
pentru voleibaliști cu experiență, 
cum sînt componenții reprezenta
tivei noastre. Aceeași lipsă de stă- 

Jucătorii romtni de volei foto grafiați în fața templului „Fiii Ce
rului" din Pekin. (Foto: NICOLAE SOTIR)

tinere elemente (Șt. Văcaru, 
Drăgan, E. Cismaș, D. Prunoiu, St. 
Bogdan, D. Boiangiu, M. Godea- 
nu). Au pierdut, în schimb, teren 
prețios: N. Bîrsan, Ilie Gheorghe, 
Al. Călărațu, Otto Bostiog (într-un 
regres continuu) și Gh. Zamfires- 
cu (cu prea puține meciuri la ac
tiv).

In această categorie, clasamen
tul pugiliștilor arată — după noi — 
astfel : 1. Eustațiu Mărgărit; 2.
Emil Cismaș ; 3. Ștefan Bogdan ; 
D. Boiangiu; D. Prunoiu. Pe 
locurile următoare: Matei Go- 
deanu, Ilie Gheorghe, N. Bîrsan, 
Gh. Zamfirescu, Șt. Văcaru, A. 
Drăgan, O. Bostiog, Al. Călărașu, 
Iosif Bora. etc.

CATEGORIA SEMIUSOARA
Nu putem deschide discuția asu

pra acestei categorii, fără să nu l 
clasăm în fruntea ei, ca și în 
mulți alți ani, pe GHEORGHE 
FIAT (C.C.A.). El se situează pe 
primul loc cu un bogat „bagaj" de 
victorii internaționale. Printre în
vinșii săi se numără : H. Johansson, 
(Suedia), R. Weissbrot (Suedia) 
— depășit de trei ori — P. Renoult 
(Paris), Michaud (Elveția), Niedz- 
vesky (R. P. Polonă). O singură 
înfrîngere internațională în 1955 ; 
în fața lui Lukici (Iugoslavia).

LUCA ROMANO (FI. roșie) care 
a terminat la egalitate ctt Gh. 
Fiat în memorabilul meci de la 
Cîmpina, are la activ două victorii 
Internaționale: R. Harch (Viena) 
și Mocek (Gwardia-Polonia). El i-a 
mai întrecut pe Dănilă Done, I. 
Bora, M. Trancă, Stan Bogoi. F. 
Scobiola, fiind învins de E. Măr
gărit.

DANILA DONE, (Metalul) deși 
a repurtat trei victorii internațio
nale: cu Bociardski (R. P. Polonă), 
M’ilouc (Franța), Berghuber (Vie
na,) și a obținut deriri la punct'' 'n 
întîlnirile cu M. Sjă'aru. P. Po
daru etc., n-a atins în 1955 forma 

pînire de sine, de maturitate, au 
arătat-o jucătorii noștri și în me
ciul cu formația Armatei Populare 
Chineze în care am fost, de ase
menea, învinși. In această întîi- 
nlre, majoritatea jucătorilor s-au 
lăsat cuprinși de nervozitate cînd 
au văzut că au de-a face cu un 
adversar mai dificil. Mai ales după 
primul set, cînd a jucat slab, echi
pa noastră n-a reușit să-și impună 
calmul deși în seturile următoare 
începuse să-și revină ca joc. Con
cluzia: deși are o bogată activitate 
Internațională, echipa noastră nu 
are suficiente resurse pentru a 
trece peste momentele grele din 
jocuri și astfel nu-și poate arăta 
adevărata ei valoare, a încheiat 
Gheorghe Petrescu.

— Altceva, ce ne mai puteți spu
ne din această călătorie?

— Intr-adevăr, dintr-o călătorie 
care a durat 47 de zile și în care 
ai întîlnit atîția prieteni, ai văzut 
atîtea lucruri interesante, păstrezi 
amintiri de neuitat, spune Nico
lae Sotir. Prima noastră vizită în 
R. P. Chineză a produs un deo
sebit interes. La cele opt meciuri 
au asistat peste 65.000 de spec
tatori. Numai la Canton, de pildă, 
unde întîlnirea s-a desfășurat în 
aer liber, peste 25.000 de spectatori 
au urmărit meciul. In toate ora
șele, pe care le-am vizitat am fost 
primiți cu multă dragoste și gaz
dele noastre n-au precupețit ni
mic pentru a ne face să ne simțim 
cît mai bine, lucru pe care l-au 
reușit pe deplin.

arătată în 1954, cînd i-a întrecut 
pe Gh. Fiat și Luca Romano, și a 
cucerit titlul de campion republi
can. El a fost eliminat din compe
tiția anului 1955 de tînărul V. Sze- 
kely.

M. TRANCA (Dinamo) a dat 
mult de furcă tuturor adversarilor 
săi în 1955. El a terminat victorios 
partidele internaționale cu Mruvca 
(R. P. Polonă), Schenk (Viena), 
Lienhardt (Viena) și Szulc (Gwar- 
dia), trecînd cu succes și de V. 
S'zekely, M. Biedl, C. Ocneanu, D. 
Adam, etc. Nu trebuie uitați tinerii 
V. Szekely (C.C.A.) — victorios în 
fața lui Done, M. Biedl (egal cu 
Adam, Done și Podaru), M. Mi
clăuș (egalul lui Romano și Tran- 
că) precum și I. Sorescu și C. 
Gherasim. Clasamentul nostru : 1. 
Gheorghe Fiat; 2. Luca Romano; 
3. M. Trancă, Dănilă Done, Pe 
locurile următoare : M. Mrclăuș. V. 
Szekely, M. Biedl, C. Gherasim, 
Stan Bogoi, I. Sorescu, Pavel Rîn- 
jea, etc.

M. Trancă a făcut „salturi" de 
la categoria semiușoară (unde a 
concurat la campionatele republi
cane individuale), la categoria 
ușoară, (cu ocazia campionatului 
republican pe echipe).

G. MIHALACHE

Boxul iși începe activitatea 
competițională

Astăzi, începînd de la ora 18, 
se va desfășura în sala Mao Țze- 
dun din Capitală prima reuniune 
de box, oficială, a anului 1956. 
Cele 14 meciuri programate fac 
parte din prima fază a campiona
tului republican de calificare. Reu- 
niun'le vor continua marți 31 ia
nuarie, joi 2 februarie, duminică 5, 
și marți 7. In prima fază s-au în
scris pes e 100 de pugiliști înce
pători și de categoria a 111-a.

Dezvoltarea ciclismului de pistă 
este întotdeauna strîns legată de 
existența unui velodrom de beton. 
Inaugurarea velodromului din par
cul sportiv Dinamo — în toamna 
anului 1950 — a însemnat, de fapt, 
deschiderea adevăratei activități în 
ciclismul nostru pe pistă.

De la acea dată, de-a lungul a 
șase sezoane, pe ovalul de beton 
al velodromului Dinamo s-au în
scris numeroase performanțe, din 
ce în ce mai valoroase, în raport 
direct cu numărul mereu crescînd 
al celor ce au îndrăgit ciclismul 
de pistă. Recordurile au căzut u- 
nul după altul, valoarea lor ridi- 
cîndu-se din ce în ce mai mult.

Schimbul de experiență efectuat 
de alergătorii noștri cu maeștrii ci
clismului sovietic (fie în concur
surile de pe velodromurile Dina
mo din București, cînd cicliștii so
vietici au participat la concursurile 
noastre internaționale, fie în între
cerile de la Moscova și Tuia, unde 
sportivii noștri au fost invitații a- 
lergătorilor sovietici), cu cicliștii 
din Franța, Italia, R.D. Germană, 
Cehoslovacia, Bulgaria, Polonia și 
alte țări, au contribuit din plin la 
creșterea măiestriei alergătorilor 
noștri.

Maeștrii sportului din R.P.R. Ion 
Ioniță, Vasile Oprea, C. Dumitres
cu, Venera Vasilescu, Aurelia Dră- 
ghici ca și Maria Iliescu, campioană 
republicană, sînt acum nume bine 
cunoscute nu numai în țară, dar șî 
peste hotare, datorită rezultatelor 
obținute în diferite probe.

REZULTATE FOARTE BUNE 
IN PROBELE FEMININE...

In ciclismul feminin de pistă 
s-au înregistrat rezultate care con
firmă saltul valoric realizat de a- 
lergătoarele noastre. Ele au, de
sigur, posibilitatea să „împingă" 
nivelul acestor performanțe cu 
mult dincolo de granița recorduri
lor existente la noi.

In proba de 200 m., cu start
lansat, recordul republican este de 
13,8 sec. și aparține alergătoarei 
Maria Iliescu /Metalul) (10.X. 
1955). Media orară: 51,840 km. Me
dia orară a recordului mondial ac
tual (L. Razuvaeva. U.R.S.S., 17. 
VII. 1955) este de 58,546 km.: to
tuși, cifra recordului npstru între
ce categoric primele recorduri mon
diale omologate, obținute de aler
gătoarele din Anglia și Franța în 
primăvara anului 1955. De aseme
nea, recordul țării noastre în pro
ba de 500 m„ cu start lansat, rea
lizat de Venera Vasilescu în 1953, 
pe pista velodromului Dinamo, cu 
timpul de 37,8 sec., reprezintă o 
performanță bună în comparație 
cu cifrele ce s-au înregistrat anul 
acesta pe pistele din străinătate. 
Media orară: 47,520 km. De valoa
re internațională s’nt și cifrele 
din nrobele de 1000 m. cu start 
de pe loc: 1 min 25,3 sec. (Venera 
Vasilescu) și 5000 m. cu start de pe 
loc 7:47,9 (Aurelia Drățdiici) per
formanțe realizate în 1953.
...ȘI DESTUL DE BUNE IN PRO

BELE MASCULINE
Afirmarea ciclismului nostru 

masculin pe pistă s-a făcut cu 
prilejul a două mari concursuri : 
întrecerile internaționale de ciclism 
pe pistă ale R.P.R. din 1951 și a 
XV-a ediție a Jocurilor Olimpice 
de Vară de la Helsinki (1952).

In cadrul concursurilor interna
ționale de pe velodromul Dinamo 
(1951) Ion Ioniță a cucerit locul 1 
ia proba pe 1.000 m. cu start de

A NINS LA POIANA STALIN 
Există condiții prielnice pentru organizare 
Cupei Recolta și Cupei Flamura roși

POIANA STALIN 27 (prin tele
fon). — In sfîrșit, a nins în regiu
nea Postăvarului, astfel că între
cerile de schi care sînt programate 
în Poiana Stalin se vor putea des
fășura în condiții mai bune. Acum 
seara, cînd vă telefonez, stratul de 
zăpadă a atins o grosime de 40 cm.

Organizatorii Cupei Recolta, ai 
Cupei Flamura roșie și ai Cupei 
Juniorilor, au luat tocmai de aceea 
măsurile cuvenite. Astfel că pro
bele de fond se vor desfășura pe 
pîrtiile din Poiana Stalin. In spe
cial, organizatorii Cupei Recolta, 
depun mari eforturi pentru ca în
trecerile să se desfășoare în condiții 
cît mai bune. Mai mult decît atît, 
ei au invitat la concurs mai multi 
țărani muncitori care vor avea o- 
cazia să se întreacă cu cei mai 
renumiți schiori din țară. Este vor
ba de ciobanul Gheorghe Cioacă 
Un Fundata, de Ion Cepoiu din 
‘■'rnea, de Aron Goncioiu și de 
Sofia Boghiz, o tînără de 15 ani 
cu reale calități, 

pe loc, întrecînd cicliști de valoa
re din Franța, Cehoslovacia și alte 
țări. La Olimpiada de la Helsinki 
Ion Ioniță s-a clasat pe locul 6 
în cadrul probei sale favorite:
I. 000 m. cu start de pe loc. Două 
succese deosebit de grăitoare, dat 
fiind că proba amintită este foarte 
dificilă, cerînd un efort maxim de 
la un capăt la altul al distanței.

Dar în ciclismul nostru pe pistă 
mai sînt și alte performanțe de 
valoare. Așa de pildă, la proba de * 
200 m. cu start lansat, recordul 
nostru este de 12,0 sec. (Vas- 
Oprea, la Tuia, în ziua de 23 iun. 
1954), adică atît cît era recordul 
mondial de amatori în același an 
(1954) stabilit de C. Pinarellc 
(Italia) pe pista din Milano și 
egalat apoi de V- Pizzali (Italia) 
tot pe pista din Milano. Acum, re
cordul mondial al probei este d<
II, 4 sec. și aparține lui R. Var 
gașkin (U.R.S.S. — Tulla — 25>. 
VII.1955). Desigur că, dacă îr 
anul 1955, am fi avut un velodron 
practicabil în condițiuni optime 
am fi putut vorbi și noi de cifn 
mult mai valoroase decît recordu 
rile noastre existente. Sînt, însă
o serie de probe la care rezultatei 
noastre sînt slabe : 5 000 m. ci 
start de pe loc, (6 min. 59 sec.) 
10.000 m. cu start de pe lo 
(14:47,4) și 20 km. cu start de p 
loc (31 :15,5).

La creșterea rapidității cicliști 
lor noștri pe velodrom, și deci 1 
obținerea unor performanțe și ma 
bune, ar contribui în mod neîndc 
ielnic utilizarea antrenamentul! 
mecanic, (alergări cicliste în sp< 
tele motocicletei). Acest fel de alei 
gări dezvoltă viteza și capacitate 
de a menține ritmul cursei cît m; 
ridicat pe distanțe mai mari. Ir 
tr-un cuvînt: rezistență în regii 
de viteză. Din păcate, însă, nu a 
existat decît cîteva palide încercă 
în acest sens.

PROBE FĂRĂ RECORDURI “
Avem, însă, o serie de prot 

oficiale și neoficiale (în program 
competițiilor internaționale) la ca 
(la noi) încă nu au fost înregi 
trate recorduri. De pildă, 3.000 r 
cu start de pe loc (băieți și fete 
20 km. cu start de pe loc (fete 
100 km. cu start de pe loc (fete 
recordul orei (băieți și fete) ș.

Firește că, pentru a se put< 
obține rezultate cît mai bune, es 
absolută nevoie de un velodroi 
construit după toate cerințele te 
nicii moderne. Fără o asemen 
bază sportivă nu poate fi vor' 
de ciclism de pistă și mai puț 
de rezultate valoroase.

O COMPLETARE NECESARA
Nu putem încheia capitolul i 

cordurilor valoroase deși nu 
vorba de velodrom fără să ami 
tim și de recordul la proba 
100 km. pe șosea, cu plecări im 
viduale, realizat în anul 1955 
C. Dumitrescu (C.C.A.) : 2h 31:00 
Recordul acesta este mai bun c 
cît performanțele cu care italie 
A. Pellegrini (2h41:00), M. A - * 
brosini (2h 38:27,2) și L. Proft 
(2h 34:35) stabileau, pe rînd, 
cordul mondial în această pro! 
în cursul anului 1954. In momi 
tul de față, recordul probei eț 
de 2h 29;08,2 și aparține italianu 
G. B. Milesi (Milano 2.XI.19E 
deci cu 1:52,1 mai bun decît p 
formanța lui C. Dumitrescu.

EMIL IENCE
H. NAU1

Întrecerile din . cadru! Cupei I 
colta vor avea loc în zilele de 
29 și 30 ianuarie cuprinzînd urn 
toarele probe: 15 km. seniori, 
km. senioare, 10 km. juniori, 5 1- 
junioare, ștafeta 4x10 km. seni< 
ștafeta 3x5 km, senioare, ștab 
4x5 km. combinată juniori și 
nioare precum și combinata n 
dică.

Cupa Flamura roșie se va des 
șura pe pîrtiile din Poiana Sta 
în zilele de 29, 30 și 31 ianuarie 
va cuprinde probe alpine.

Tot asociația Flamura roșie e 
și organizatoarea întrecerii dot 
cu Cupa Juniorilor la care au f - 
înscriși cei mai buni schiori și c 
mai bune schioare din această 
tegorie. La întrecerile Cupei Ret 
ta și Cupa Flamura roșie vor 
parte schiori din toate asociați 
maeștri ai sportului, schiori de < 
tegoria I și cei de categoria a I

A. DINC!



Animafie pe ferenurile de fotbal
Schimbarea bruscă a timpului nu 

a stingherit antrenamentele echipe
lor de fotbal. Acestea își urmează 
programul dinainte stabilit și-și țin 
cu regularitate ședințele de pregă
tire.

AU REVENIT IN CAPITALA

După o scurtă ședere în tabăra 
de iarnă de la Predeal, jucătorii 
echipei Progresul București au re
venit de trei zile în Capitală, unde 
și-au continuat pregătirile. Chiar 
ieri după-amiază au făcut un nou 
antrenament pe terenul cu zgură 
din str. Dr. Staicovici, iar mîine, 
dumiflică dimineață, vor fi iarăși 
prezenți, la semnalul antrenorilor 
Gică Niculae și Ion Lupaș la cel 
de al 11-lea antrenament, de data 
«ceasta mai intens, cu balonul, sub 
forma unui joc redus. De altfel, de 
acum înainte, antrenamentele e- 
chipei Progresul se vor amplifica 
și în mod regulat vor avea loc 
duminica, jocuri cu adversari.

„Duminica viitoare — ne-a decla
rat Gică Niculae — vom juca la 
două porți cu echipa noastră de 
juniori și apoi, în fiecare duminică, 
ne vom alege cîte un adversar, ur- 
mînd o linie progresivă. La 12 fe
bruarie vom întîini o echipă re
gională, la 19 februarie una de ca
tegoria B, o săptămînă mai tîrziu 
vom juca cu Flacăra Ploești, la 4 
martie cu Dinamo Orașul Stalin, 
iar la 11 martie cu o echipă de ca
tegorie B, sau eventual cu C.C.A. In 
felul acesta, socotim că ne vom 
verifica periodic gradul de pregă
tire, vom ,,suda“ compartimentele 
și vom asigura omogenitatea echi
pei cu care vom lua startul în noul 
campionat".

IN ALTE TABERE 
BUCUREȘTENE...

...La C.C.A., lotul complet a par
ticipat ieri la un antrenament în 
aer liber, pentru ca azi să țină o 
nouă ședință de pregătire în sală, 
să facă alte două antrenamente. In 
schimb, Dinamo a ținut ieri după- 
amiază o ședință de pregătire, ur- 
mînd ca viitoarea să aibă loc du
minică dimineață, cînd jucătorii vor 
lua primul contact cu balonul. De 
remarcat că dinamoviștii, în afara 
antrenamentelor obișnuite de după- 
aimiază, fac pregătiri și pe grupe, 
dimineața, cînd antrenorul se ocu
pă de fiecare jucător în parte.

Cealaltă echipă bucureșteană, 
Locomotiva, nu a revenit încă în 
Capitală. Ea se află în stațiunea 
balneară „1 Mai" de lîngă Ora
dea.

PROBLEME ALE BACAOAN1LOR

Noua promovată în categoria A 
Dinamo Bacău, și-a stabilit pentru 
un timp locul pregătirilor la Pi
tești,, din lipsă de teren de antre
nament la Bacău. După cum ne in
formează subredacția noastră din 
Bacău, dinamoviștii vor rămîne Ia 
Pitești pînă în jurul datei de 6 
februarie. In acest interval, pregă
tirile obișnuite vor fi completate 
cu meciuri de verificare în compa
nia unor formații regionale din R. 
Vîlcea, precum și cu Dinamo Pi
tești. După 6 februarie, dinamoviș
tii își vor continua antrenamentele 
pe terenul ,,Steaua Roșie" din Ba
cău.

Pentru Dinamo Bacău, problema 
terenurilor prezintă un aspect ne
liniștitor. Stadionul Libertatea se 
află în reparație Și nu va putea fi 
folosit pînă în luna august. Celă
lalt stadion, Steaua Roșie, este si
tuat la 3 km. de oraș și, în plus, 
are nevoie și el de reparații se
rioase. In primul rînd, trebuie re
parată tribuna, amenajată pista de 
atletism și trebuie construit gar
dul împrejmuitor. Cum pînă la în
ceperea campionatului nu mai este 
mult, se impune ca Dinamo cu 
sprijinul sfatului popular al orașu
lui Bacău, să ia măsuri urgente 
pentru efectuarea reparațiilor ne
cesare. Altfel, fără un teren cores
punzător, Dinamo Bacău va fi ne
voit să-și dispute jocurile de cam
pionat în alt oraș.

„CUPA DE IARNA" 
IN REGIUNEA CRAIOVA

O interesantă formă de comple
tare a pregătirilor a găsit colegiul 
de antrenori din regiunea Craiova 
— ne semnalează corespondentul 
C. Savu din Craiova. Acesta a 
inițiat organizarea unei competiții 
intitulată „Cupa de Iarnă", care a 
început la 8 ianuarie cu participa
rea a 29 de echipe împărțite pe 
serii. In cadrul acestora se dis
pută numai jocuri simple (fără 
retur) și cu o durată redusă (2 
reprize a 25 de minute). Printre 
echipele participante se află și Lo
comotiva T. Severin (cat. B), Ști
ința Craiova, Locomotiva Craiova, 
Constructorul Craiova și Progre
sul Corabia (din cat. C). Sibpul 
acestei competiții este să lichideze 
perioada de stagnare a activității 
fotbalistice, ceea ce s-a reușit. 
Echipele r.u au avut „sezon mort", 
pentru că au fost organizate dife
rite meciuri amicale, apoi ,,Cupa 
23 decembrie" și acum „Cupa de 
Iarnă". Amănuntele de organizare 
ale acestei competiții (înlocuirea a 
doi jucători și a portarului, durata 
redusă a jocurilor etc.) vin să 
sprijine scopul „Cupei", care este 
o cît mai bună pregătire a echipe
lor. Rămîne ca rezultatele compe
tiției (care este dublată de ședințe 
obișnuite de antrenament între 
jocuri) să fie confirmate de com
portarea în campionat a echipe
lor.

CU ANTRENOR NOU...

Avîntul Reghin și-a inaugurat 
activitatea la 16 ianuarie, cînd 15 
jucători au participat la primul 
antrenament condus de noul antre
nor, Vasile Gain. Ședințele de pre
gătire au loc, alternativ în aer 
liber și în sală. înainte de începe
rea campionatului, echipa primă — 
cum ne informează tov. I. Farkaș 
din Reghin, — va susține patru 
jocuri amicale. Activitatea echipei 
Avîntul este însă stînjenită de cîte- 
va importante lipsuri. Astfel, jucă
torii nu au la dispoziție un număr 
suficient de mingi, pantofii de te
nis lipsesc cu desăvîrșire, nu există 
un teren special de antrenament, 
în întreg orașul Reghin. Stadionul 
nu poate fi folosit încă, deoarece 
gazonul este degradat, în urma 
jocurilor disputate anul trecut. Con
ducerea colectivului trebuie să îa 
măsuri pentru înlăturarea acestor 
dificultăți.

Programul seriei a U-a 
a campionatului categoriei C la fotbal

Tîrgoviște — Metalul 
Brăila — Constructorul 
Sinaia — Locomotiva GalatiBucurești — Flamura Roșie

— FI. Roșie Bere Rahova Bucu-

— Metalul Sinaia
— Progresul Călărași

— Metalul Constanja 
Metalul 131
— Flamura Roșie Giurgiu

— Locomotiva Galați
ETAPA IlI-a 15. IV.
Rahova București — Metalul Bucu-

Giurgiu — Flacăra Tîrgoviște

Tîrgoviște — Progresul Corabia 
ETAPA Vl-a 6. V 

Sinaia — Metalul București
Brăila — Locomotiva M.C.F. București

ETAPA I-a 1. IV.
Locomotiva Galați — Metalul Brăila
Fl. Roșie Bere Rahova București — Constructorul 

Constanța
Metalul 131 — Locomotiva M.C.F. București 
Metalul București — Progresul Corabia 
Flamura Roșie Giurgiu — Metalul Sinaia 
Metalul Constanța — Dinamo Pitești 
Progresul Călărași — Flacăra Tîrgoviște

ETAPA Il-a 8 IV.
Metalul Brăila — Metalul București
Metalul Sinaia — Metalul Constanța 
Locomotiva M.C.F. ~

Giurgiu
Flacăra Tîrgoviște

rești ,
Constructorul Constanța — Metalul 131 
Progresul Corabia — Progresul Călărași 
Dinamo Pitești

FI. Roșie Bere
rești 

Flamura Roșie _ „ .
Progresul Călărași — Locomotiva M.C.F. București 
Dinamo Pitești — Progresul Corabia 
Locomotiva Galați — Constructorul Constanța 
Metalul 131 — Metalul Sinaia
Metalul Constanța — Metalul Brăila

ETAPA iV-a 22. IV
Constructorul Constanța — Locomotiva M.C.F.

București 
Flacăra Tîrgoviște 
Locomotiva Galați 
Metalul București 
Metalul Brăila — 
Progresul Corabia 
FI. Roșie Bere Rahova București — Dinamo Pitești 

ETAPA V-a 29. IV.
Metalul 131 — Metalul București 
Metalul Sinaia — Metalul Brăila 
Metalul Constanța — Constructorul Constanța 
Locomotiva M.C.F. București — Locomotiva Galați 
Flamura Roșie Giurgiu — FI. Roșie Bere Rahovă 

București
Progresul Călărași — Dinamo Pitești 
Flacăra “

Metalul
Metalul
Progresul Corabia —, Constructorul Constanță
FI. Roșie Bere Rahova București — Progresul Că

lărași
Flamura Roșie Giurgiu — Locomotiva Galați 
Dinamo Pitești — Flacăra Tîrgoviște
Metalul Constanța — Metalul 131

ETAPA Vll-a 13. V.
Flamura Roșie Bere Rahovă București — Locomotiva 

M.G.F. București

Etapa din 5 februarje 1956
I. Spăl — Juventus (camp. Italian)

PROGRAMUL CONCURSULUI 
Nr. 5

II. Triestina 
italian)

— Sampdoria (camp.

III. Novara -- Internazionale (camp.
Italian)

IV. Lanerossi — Roma (camp. italian)
V. Milan — Atalanta (camp italian)
VI. Torino —• Napoli (camp. italian)
VII. Genoa — Bologna (camp, ita

lian)

onosport

VIII. Lazio — Padova (camp. Italian)
IX. Verona — Alessandria (camp.

italian)
X. Mod'ena — Livorno (camp. Italian)
XI. Locom. Tim. — Constr. Tim.

(handbal fem.)
XII. Fl. r. Arad — Fl. r. Lugoj 

(handbal fem.)

Se aduce la cunoștința partlclpan- 
țllor la concursurile Pronosport câ 
depunerea comunicărilor pentru pre
miile speciale atribuite concursului 
anexă pe luna ianuarie a.c. expiră 
la data de 4 februarie 1956, în în
treaga țară.

Plata premiilor la concursul Pro
nosport Nr. 3 etapa din 22 ianuarie 
1956, continuă mîine duminică 29 
ianuarie 1956, între orele 8—13 nu
mai la Agenția Centrală din Calea 
Victoriei 9, pentru partlcipanții din 
Capitală.

Depunerea buletinelor Pronosport 
pentru concursul Nr. 4 se poate face 
pînă mîine d*uminică  29 ianuarie a. 
c.. orele 12,00 la toate agențiile Pro- 
twsport din Capitală.

Ineepind cu concursul Nr. 5 din 
6 februarje 1956 intră In vigoare 
noul tip de buletin Pronosport.

Tot la această dată se anulează 
șl se retrag din circulație buleti
nele Pronosport existente ea simple 
multiple și colective.

Noul buletin Pronosport dă posi
bilitatea participanților să comple
teze atît variante simple de 2 lei 
cît și variante combinate în colec
tiv.

De asemenea se pot depune și va
riante care să fie repetate de cîte 
ori dorește participantul.

Formularul noului buletin este 
Identic cu cel al vechiului buletin 
colectiv și costă 25 bani, indiferent 
de numărul de variante ce se com
pletează pe el. Completarea buleti
nului rămîne aceiași ca și pe fos
tele buletine cu o variantă, duble 
sau multiple șl anume: pronosticu
rile se trec în casetele meciurilor 
respective prjn 1, X sau 2.

La completarea unul buletin de 2 
lei veți trece numai cîte un singur 
pronostic la fiecare meci din pro
gramul concursului respectiv. Dacă 
însă aveți intenția să faceți combi
nații de pronosticuri le puteți face 
folosind sistemul cunoscut a „Intfe- 
xulul Prono” și anume completare 
ta colectiv.

București 
Constanța

Metalul București — Flamura Rc ie Giurgiu 
Dinamo Pitești — Metalul Brăila 
Constructorul Constanța — Metalul Sinaia
Progresul Corabia — Metalul 131
Progresul Călărași — Me/alul Constanta 
Locomotiva Galați — Flacăra Tîrgoviște

ETAPA VII l-a 20. V
Flamura Roșie Giurgiu — Progresul Călărași

~ *! Bere Rahova Bucu-Metalul Constanța — Fl. Roșie
rești

Metalul 131 — Dinamo Pitești
Flacăra T5-----
Metal»!
Metalul ____ _________ ____
Locomotiva MGF-București — Progresul Corabia

ETAPA IX-a 27. V
Metalul Sinaia — Locomotiva M.G.F. București 
Locomotiva Galați —• Metalul București
Flacăra Tîrgoviște — Constructorul Constanța 
Progresul Călărași — Metalul Brăila
Metalul Constanța — Progresul Corabia 
Dinamo Pitești — Flamura Roșie Giurgiu 
Fl. Roșie Bere Rahova București — Metalul 131

ETAPA X-a 3. VI
Progresul Corabia — Metalul Sinaia 
Locomotiva Galați — Metalul Constanța 
Metalul București — Dinamo Pitești 
Constructorul Constanța — Progresul Călărași 
Locomotiva M.G.F. București — - -
Metalul 
Metalul

Flacăra Tîrgoviște 
131 — Flamura Roșie Giurgiu 
Brăila — FI. Roșie Bere Rahova București

ETAPA XI-a 10 VI
Pitești — Constructorul ConstanțaDinamo Pitești — Constructorul Constanța 

Flamura Roșie Giurgiu — Metalul Brăila 
FL roșie Bere Rahova București — Metalul Sinaia 
Progresul Călărași — Metalul 131
Metalul București — Locomotiva M.C.F. București 
Metalul Constanța — Flacăra Tîrgoviște 
Progresul Corabia — Locomotiva Galați

ETAPA XI l-a 24. VI.
Flacăra Tîrgoviște — Metalul 131 
Constructorul Constanța — Metalul București 
Metalul Brăila — Progresul Corabia
Metalul Sinaia — Progresul Călărași
Dinamo Pitești — Locomotiva M.G.F. București 
Flamura Roșie Giurgiu — Metalul Constanța 
Locomotiva Galați — FI. Roșie Bere Rahova Bucu
rești

ETAPA XllI-a 8. VIIi
Metalul București — Progresul Călărași
Metalul Brăila — Flacăra Tîrgoviște
Metalul Sinaia — Dinamo Pitești
Constructorul Constanța — Flamura Roșie Giurgiu
Metalul 131 — Locomotiva Galați
Progresul Corabia — FI. Roșie fiere Rahova Bucu

rești
Locomotiva M.G.F. București — Metalul Constanta

Cum se învață fenta și driblingul
învățarea fentelor — spune Csa- 

nadi în manualul său „Fotbal" — 
nu este o sarcină tocmai ușoară, 
prin faptul că tehnica lor este 
strict individuală. Din această 
cauză este și imposibilă descrierea 
separată a fentelor. In legătură cu 
aceasta putem vorbi numai de sfa
turi practice date pentru o execu
tare ușoară și totuși eficace.

La antrenamente trebuie să ne 
mulțumim numai cu asigurarea 
condițiunilor care creează posibi
lități de folosire și de executare a 
fentelor. Csanadi descrie o serie 
de exerciții alcătuite după princi
piul : de la simplu la compus, de 
la ușor la greu.

Astfel, exercițiile încep cu aler
gări cu ocolirea unui obiect, ur
mate de alergare în linie sinuoa
să, printre obiecte înșirate pe te
ren. A treia fază este micșorarea 
distanțelor între aceste obiecte, la 
mai puțin de 3—4 metri. Apoi, o- 
biectele vor fi schimbate cu par
teneri care sînt în mișcare spre e- 
xecutant. Viteza de execuție se

In cazul însă cînd doriți să! faceți 
variante reduse atunci pentru fie
care variantă veți completa un for
mular separat.

Noul buletin Pronosport reprezin
tă un mare avantaj pentru partiei- 
panții care merg la 0 rezultate prin 
faptul că ei pot repeta aceiași va
riantă pe un singur formular. In a- 
semenea cazuri se va scrie pe for
mular de cîte orj se repetă varianta 
șl suma corespunzătoare taxei de 
participare respectivă.

Taxa d'e participare în concurs 
pentru o singură variantă din . 12 
pronosticuri rămîne tot de 2 lei.

Pentru calculul taxelor la buleti
nele completate în colectiv folosiți 
„Indexul Prono”.

In privința meciului de rezervă au 
survenit următoarele modificări: me
ciurile de rezervi nu se mai com
pletează dtecît în cazul cînd I. S. 
Pronosport a comunicat oficjal anu
larea vreunuia din meciurile prevă
zute în program. In cazul cînd în 
rezultatele meciurilor din program 
se produce vreo anulare care nu a 
fost comunicată oficial de I. S. Pro
nosport înainte de închiderea con
cursului respectiv, atunci pentru me
ciul de rezervă care înlocuiește pe 
cel anulat se acordă la trierea bule
tinului rezultatul exact tuturor par- 
tlolpanților, adică beneficiază de 
meciul de rezervă. Același avantaj 
se acordă și buletinelor completate 
în colectiv.

Pentru lămuriri șl o documentare 
mai precisă consultați revista „Pro. 
gram Pronosport” nr. 93.

mărește de Ia exercițiu la exerci
țiu în toate cazurile de mai sus. 
Un alt exercițiu interesant este 
jocul de ocolire executat de 8—10 
jucători, pe un teren de 4x4 metri 
pe care nimeni nu are voie să se 
ciocnească cu ceilalți, toți aler- 
gînd în diferite direcții, la semna
lul dat de conducătorul jocului. 
Instructiv și în același timp dis
tractiv, este un alt joc în care un 
jucător este plasat la capătul unui 
culoar larg de 3—4 metri. Un alt 
Jucător — plasat la o distanță de 
6—12 metri — aruncă mingea cu 
mîna spre el căutînd să-l nime
rească; cel din fund trebuie să e- 
xecute mișcări de înșelare spre a 
nu fi nimerit. Mai amintim un e- 
xercițiu care constă din sărituri 
executate alternativ pe piciorul 
stîng și drept, din cerc în cerc 
(desenate pe teren) pe două linii 
sinuoase.

După cum se vede exercițiile — 
Instructive și distractive în același 
timp — descrise de Csanadi sînt, 
într-adevăr, de natură să creeze 
condițiuni pentru folosirea și apli
carea fentelor. Folosind exercițiile 
amintite mai sus și altele asemă
nătoare, un jucător își însușește 
mișcările caracteristice fentelor, 
deplasînd centrul de greutate al 
corpului în mod variat, surprinză
tor și rapid. In ceea ce privește 
driblingul cu mingea — spune 
Csanadi — este vorba de executa
rea unor mișcări prin care se stă- 
ptnește în același timp și mingea. 
Forma cea mai grea a driblingu
lui este aceea care se dublează cu 
fenta. Important este elementul 
surpriză. Prima parte a mișcării 
este simularea unei direcții, după 
care urmează într-un ritm potri
vit, mișcarea în direcția reală.

Driblingurile pot fi împărțite în 
grupe după plasamentul jucătoru
lui, în raport cu adversarul care 
trebuie driblat, și după poziția a- 
cestuia: a) adversarul este în față;
b) adversarul se află în spate, și
c) adversarul este situat lateral.

Cazul cel mai frecvent este a- 
cela tn care adversarul atacă din 
față. Un bun dribler permite ad
versarului să se apropie pînă la 
1,5—2 metri. învățarea driblingu
lui se bazează în general pe exer

sarea în mod treptat a elementelor 
de bază. De exemplu, jucătorul 
conduce mingea printre bc-țe în
fipte în pămînt și aranjate în linie 
sinuoasă. Distanța dintre bete se 
scurtează pe măsură ce jucătorul 
execută bine exercițiul. Apoi bete
le sînt înlocuite cu jucători a fi ați 
tn mișcare. In ultima fază a a- 
cestui antrenament jucătorii sînt 
lăsați să încerce „driblingul în 
doi", schimbînd între ei rolurile 
respective.

Importante sînt exercițiile de 
preluare a mingii cu fente. De e« 
xemplu, cînd jucătorul se află cu 
spatele spre adversar, el simulea
ză o plecare spre o direcție pentru 
ca apoi să pornească cu mingea, 
preluată între timp, în direcție o- 
pusă Plin de efect este etrtb’ingul 
în cursul căruia mingea este căl
cată cu un picior în timpul aler
gării, dacă adversarul ne urmă
rește dintr-o parte. Călcarea se 
face la un moment dat cu piciorul 
din partea opusă, în timp ce greu
tatea corpului rămîne pe celălalt 
picior. Astfel, piciorul dinspre ad
versar, precum și corpii! nostru, 
creează un zid împotriva încercării 
adversarului de a intra în posesia 
mingii. In general însă, adversa
rul rămîne dezechilibrat de oprirea 
neașteptată, prin călcarea tningiî.

Acest dribling se învață în fe
lul următor: la început jucătorii 
așează un picior lîngă minge iar 
cu celălalt calcă mingea în poziție 
statică După aceasta, se adaugă 
o întorsătură a corpului și con
ducerea mingii într-o altă direcție. 
Exercițiul se repetă cu mingea 
rostogolită, apoi cu un ’ adversar 
care urmărește dintr-o parte. Im
portant este ca acest dribling sîț 
fie învățat și executat la fel de 
bine cu ambele picioare ; altfel ju
cătorul folosește în mod instinctiv 
același picior fără să țină seama 
de poziția adversarului

După cum se vede, în dribling 
se îmbină adînc elementul tehnis 
cu cel tactic și pentru o bună exe
cutare a lui se pot găsi o mulțime 
de forme de predare, care însă tre
buie adaptate la împrejurări și po
sibilități. Astfel capacitatea de a 
dribla a jucătorilor poate ii mărită 
în măsură considerabilă.



Competiții... Concursuri... Cîteva din problemele gimnasticii în 1955
Utt EC! DE SCRIMA LA PALATUL 

PIONIERILOR DIN CAPITALA

Mîine va avea loc etapa a doua 
a campionatului republican de scri
mă pe echipe categoria B, cu ur
mătorul program : Voința Bucu
rești — Voința Orașul Stalin, 
Flacăra Ploești — Progresul Plo- 
ești, Progresul II Oradea — Fla
mura roșie Sibiu și Constructorul 
Tg. Mureș — Voința Cărei.

Fiind organizator în meciul cu 
Voința Orașul Stalin, colectivul 
Voința Lemn-Mobilă București a 
luat lăudabila inițiativă de a pro
grama această întîlnire, în scop 
propagandistic, în sala de gim
nastică a Palatului Pionierilor, 
înainte de desfășurarea meciurilor 
se va face o scurtă expunere asu
pra elementelor tehnice și tactice 
ale fiecărei probe în parte, în așa 
fel încît pionierii, care vor fi pre- 
zenți, desigur, în număr mare, cît 
și restul publicului spectator să 
fie inițiați asupra modului de lup
tă și de arbitraj. Duminică dimi
neața la ora 9.30 — ora începerii 
concursului — este permisă intra
rea gratuită a iubitorilor de scri
mă în sala de gimnastică a Pala
tului Pionierilor.

Dintre celelalte întîlniri progra
mate în această etapă ies în evi
dență meciurile de la Ploești — 
unde de fapt va avea loc derbiul 
orașului — și cele de la Oradea, 
între tinerele formații secunde ale 
Progresului din localitate și ex
perimentatele echipe ale Flamurii 
roșii Sibiu

★
In prima etapă a acestui cam

pionat, Ia Orașul Stalin a avut loc 
întîlnirea dintre formațiile Voinței 
dih localitate și cele ale Flăcării 
Ploești. Trăgătorii din Ploești au 
reușit să obțină victoria în toate 
cele trei probe, cu 12—3 la floretă 
băieți. 15—1 la floretă fete și 
11—5 la sabie.

CONCURS DE LUPTE

Azi, începînd de la ora 10 și mîi
ne de la aceeași oră, se va desfă
șura în sala Dinamo din Capitală 
un concurs de lupte clasice la care 
participă 11 dintre cei mai talen- 
tați luptători din categoria 57 kgr., 
cu excepția celor care fac parte din 
lotul reprezentativ. Dintre partici
pant! cităm pe Tr. Crișan. M. Cri- 
stea A Strubert. A. Incze, C. Ofi- 
țerescu care s-au evidențiat în 
cursul anului trecut, cu ocazia dife
ritelor întreceri la care au partici
pat

Concursul se dispută sistem tur
neu, adică fiecare cu fiecare, lup
tătorii fiind împărțiți în două se
rii. Primii doi clasați în fiecare se
rie se vor întHni într-un turneu fi
nal, Acest fel de concurs. care
— de altfel — va fi extins și la 
celelalte categorii de greutate, este 
deosebit de util. Cu acest prilej poa
te fi verificată forma sportivă a u- 
nor Înotători susceptibili de a fi 
selecționați în lotul reprezentativ.

CUPA „6 MARTIE" LA VOLEI

In cinstea zilei de 6 Martie, co
lectivul sportiv Constructorul Tru
stul 3 din București a organizat 
o competiție de volei, la care au 
fost invitate următoarele echipe 
masculine: Flamura roșie „Fabrica 
de Confecții Gh. Gheorghiu-Dej“, 
Metalul MIMCM, Minerul MIC, 
Dinamo 1. Progresul Sănătatea.

întrecerile se vor desfășura în 
sala Recolta, sistem turneu. Prima 
etapă se desfășoară mîine. cînd, 
de la ora 16, se vor disputa în or
dine următoarele meciuri: Minerul
— Flamura roșie, Dinamo — Pro
gresul Sănătatea, Constructorul — 
Metalul Ultima etapă este progra
mată pentru duminică 26 februa
rie. Cîștigătoarea competiției va 
primi cupa .6 Martie"

CUPA „SPORTUL POPULAR" 
, > LA BASCHET, LA SIBIU

SIBIU (prin telefon). Duminică 
a început în localitate competiția 
de baschet dotată cu cupa „SPOR
TUL POPULAR" La întrecere par
ticipă cele mal valoroase echipe 
masculine din localitate. Primele

întîlniri au trezit un viu interes, 
fiind urmărite de un mare număr 
de spectatori. Meciurile au loc în 
sala Centrului școlar tehnic agri
col.

In prima etapă au fost înregis
trate următoarele rezultate: Re
colta — Școala medie nr. 1 85-36 
(37-15); Constructorul-Victoria II 
103-31 (48-24); Victoria I — Lo
comotiva 74-63 (32-34). A șaptea 
echipă participantă, Victoria „Ni- 
colae Bălcescu", nu a jucat, ne- 
avînd adversar.

Una dintre favoritele competiției, 
Constructorul, a debutat printr-o 
victorie clară. învingătorii au avut 
în Sitaru realizatorul principal, a- 
cesta înscriind nu mai puțin de 54 
de puncte. O altă echipă care poate 
cîștiga trofeul, Recolta, deși a în
ceput slab meciul cu echipa școlii, 
medii nr. 1 și-a revenit „pe par
curs" și a realizat, de asemenea, 
o victorie comodă. Cel mai bun 
jucător al echipei Recolta a fost 
Dulfu. Iată programul etapei a 
doua, care se desfășoară mîine: 
Locomotiva — Constructorul; Vic
toria I — Victoria „Nicolae Băl- 
cescu“; Școala medie nr. 1 — Vic
toria TI

Mircea Vlădoianu 
corespondent

CONCURS DE VERIFICARE 
A TINERELOR JUCĂTOARE DE 

TENIS DE MASA

In viitoarele întîlniri internațio
nale ale jucătoarelor și jucătorilor 
romîni de tenis de masă, un accent 
deosebit se va pune și pe partici
parea unor elemente tinere, care au 
perspective de a ajunge printre 
fruntașii tenisului nostru de masă. 
In acest scop, în ultimul timp pre
gătirea cadrelor tinere a fost in
tensificată. Recent, a avut loc un 
concurs de verificare la Orașul Sta
lin, unde tinerele Maria Golopența, 
Irma Magyari și Mariana Barasch 
au dovedit frumoase aptitudini. Tot 
în vederea unei cît mai bune pre
gătiri, pe lîngă antrenamentele me
todice zilnice, colegiul central al 
antrenorilor din cadrul comisiei 
centrale de tenis de masă a hotărît 
organizarea unui nou concurs de 
verificare a stadiului actual de pre
gătire a tinerelor noastre jucătoare. 
Această competiție va avea loc du
minică dimineața între orele 9—14 
în fosta sală 0.S.P. din Capitală 
(Bd. Republicii nr. 5). întrecerile 
se vor desfășura sub formă de tur
neu. Vor lua parte pe lîngă cele 
trei jucătoare citate mai sus Geta 
Strugaru, Anita Babichian și Ca- 
trinel Tira. Meciurile se vor disputa 
după sistemul „cel mai bun din 
trei seturi".

A început turneul final al Cupei de iarnă 
la handbal de sală

Jocurile finale ale Cupei de iar
nă la handbal de sală au început 
joi după-amiază în sala Floreasca.

„Inaugurarea" turneului final a 
fost făcută de echipele O.C.A. și 
Voința Sibiu. Deși era de așteptat 
o luptă mai echilibrată și, deci, un 
rezultat mai strîns, partida s-a în
cheiat cu o categorică și bineme
ritată victorie a formației bucu- 
reștene cu scorul de: 29-14 (13-6). 
In fața jocului extrem de rapid și 
variat al militarilor, oaspeții au 
făcut apel, în cele din urmă, la 
un joc obstructionist, presărat cu 
durități, în special în apărare. Au 
marcat: Căliman (6), Sauer (5), 
Schuler (4), Thelman (3), Mei- 
therl (3), Lingner (3), Lang (2), 
Bulgaru (2), Nițescu pentru 
C.C.A., și Kraus (7), Bretz (3), 
Schuster (2), Geimer și Gottfred 
pentru Voința.

Al doilea meci al etapei a în
semnat... prima surpriză a turneu
lui: una din echipele favorite ale 
competiției, Dinamo Orașul Stalin 
a pierdut la limită în fața forma
ției timișorene Știința: 16—17 
(10—9). Eșecul dinamoviștilor nu 
poate fi considerat drept un „ac
cident". dacă ținem seama de jo
cul slab prestat de ei. ca și de 
comportarea excelentă a studenți
lor timișoreni. Cea mai bună re
latare despre acesl meci o poate 
constitui însăși evoluția scorului. 
Fchipele au fost la egalitate de 
două ori în prima repriză (3—3. 
5—5). iar după pauză, cînd di-

Pentru a putea face o analiză 
a activității de gimnastică desfășu
rată în anul trecut, trebuie să ve
dem mai întîi care au fost obiec
tivele stabilite pentru această pe
rioadă.

Prima sarcină — și una din cele 
mai importante — a fost aceea a 
concretizării și verificării muncii or
ganizatorice șî de instruire depusă 
în anii precedenți. Se știe că, an de 
an, numărul celor ce s-au întrecut în 
competițiile de gimnastică a cres
cut, formîndu-se în felul acesta p 
bază de masă destul de solidă. 
Iată, de altfel, cum a crescut numă
rul participanților în competițiile de 
gimnastică în ultimii cinci ani. In
1951 au concurat 43.467 tineri, în
1952 — 47.655, în 1953 — 87.123, 
în 1954 — 88.867, iar în 1955 — 
82.175.

Aceste cifre arată că în primii 
ani munca a fost îndreptată către 
formarea unei baze cît mai- largi de 
participare prin mobilizarea și in
troducerea unor noi competiții ca, 
de pildă, Spartachiada satelor, cam
pionatele universitare etc., iar în a 
doua perioadă, în care se încadrea
ză și anul 1955 și în care parti
ciparea a fost oarecum constantă, 
s-a consolidat activitatea și mai 
cu searră s-a muncit pentru ridi
carea nivelului tehnic general.

Dar zecile de mii de parțicipanți 
la competițiile de gimnastică n-a
veau asigurată o activitate perma
nentă și foarte mulți dintre aceștia 
luînd parte numai la cîte un con
curs pe an, nu progresau ci, dim
potrivă, se pierdeau. Pentru îmbu
nătățirea acestei situații, în anul 
1955 a fost alcătuit un calendar 
competițional, care a creat tuturor 
categoriilor de glmnaștt posibili
tatea angrenării în întreceri, asigu- 
rîndu-le o activitate pe tot anul. 
Astfel, în afara campionatelor 
R.P.R. desfășurate — separat — in
dividual și pe echipe, campionatele 
școlare, cele, universitare și sindi
cale, au mai fost organizate cam
pionatul de juniori al R.P.R., con
cursul școlilor sportive de tineret, 

Sonia Inovan, (Știința I.C.F.) una dintre tinerele gimnaste, care 
s-a afirmat in anul trecut.

namoviștii apăreau cîștigători si
guri, studenții au egalat la 12—12 
pentru ca apoi scorul să fie egal 
încă de trei ori (14—14, 15—15, 
16—16). De remarcat că golul vic
toriei a fost înscris de Moser, unul 
dintre cei mai buni jucători de pe 
teren, cu două minute înainte de 
sfîrșitul meciului. Au marcat: 
Stănescu (5), Streitferdt (4), Pa- 
han (2), Lupescu (2), Donca (2), 
Schmitz II pentru Dinamo, Moser 
(6). Lache (3), Jude (3), Vlad 
(2), Silvestrovici, Bara și Mărgi- 
neanu pentru Știința.

Primul joc, disputat ieri seară 
a fost fără istoric, deoarece ruti
nata formație Voința Sibiu a între
cut cu un scor categoric echipa 
studenților gălățeni. Rezultatul : 
27-12 (13-4) reflectă just raportul 
de forțe de pe teren.

Meciul ai doilea a fost în 
schimb, extrem de disputat După 
ce în prima repriză a stăpînit te
renul, jucînd rapid și pe contra
atac, în partea a doua a meciului 
Dinamo Orașul Stalin, a cedat pa
sul echipei Știința I.C.F. care, în 
vervă de joc excepțională, mai 
ales în această parte a partidei, 
a cîștigat cu scorul de 18-15 (8-121.

Astăzi sînt programate următoa
rele jocuri : ora 18 30 C C. A. — 
Știința Galați; ora 19.30: Știința 
timișoara — Știința I.C.F., urmînd 
ca mîine să se desfășoare tocurile 
finale, tot în sala Floreasca.

„Cupa orașelor" și concursurile in
terregionale.

O altă sarcină, la fel de impor
tantă, a fost creșterea unor elemen
te noi, în categoriile mijlocii și su
perioare, la care situația nu era de 
Ioc îmbucurătoare. Și' în această 
privință „Cupa Orașelor" și cele
lalte competiții au fost bine venite, 
fiind organizate tocmai pentru ac
tivizarea și creșterea acestor cate
gorii' de gimnaștL

Vorbind despre competițiile care 
au avut loc anul trecut și a căror 
menire a fost să contribuie la an
grenarea unui număr cît mai mare 
de parțicipanți, trebuie să amintim 
de campionatele școlilor medii, care, 
acolo unde au fost privite cu toată 
seriozitatea, au dat roade. Intr-o 
serie de regiuni, printre care șt re
giunea Bîrlad — în care au fost 
angrenați peste 1.200 de elevi — 
campionatele școlilor medii s-au 
bucurat de atenția cuvenită. In al
tele, ca de pildă în regiunea Ora
dea, unde gimnastica are tradiție, 
unde sînt condiții (săli, aparate) 
și suficiente cadre tehnice bine pre
gătite, la întrecerile campionatelor 
școlilor medii n-au fost mobilizați 
decît 297 elevi. Explicația este una 
singură: lipsa de preocupare și 
răspundere din partea profesorilor 
de educație fizică șî a tehnicienilor 
care nu pregătesc cadre, deși sînt 
obligați să o facă prin funcția pe 
care o au.

Cu toată munca depusă pentru 
formarea categoriei mijlocii de 
gimnaști. prea mult nu s-a realizat 
însă nici în anul trecut. Numai prin 
competițiile organizate nu s-a putut 
obține o creștere serioasă de noi 
cadre, așa cum era necesar. Acest 
lucru trebuie realizat în colectivele 
sportive și în viitor cu prilejul com
petițiilor ce vor fi organizate: cam
pionatele școlare și universitare, 
Spartachiadele tineretului etc., 
competiții la care participă mereu 
mai mulți concurenți.

Dacă în cadrul îlnvățâmîintului 
lipsa de cunoștințe a multor pro
fesori de educație fizică în dome-

CARNET ATLETIC
In momentul de față în întreaga 

țară se desfășoară o intensă mun
că de pregătire în atletism. In 
afara antrenamentelor, care au loc 
atît în aer liber cît și în sală, în 
numeroase localități au început a 
fi programate tot mai multe com
petiții. Ultimele scrisori pe care 
le-am primit, ne vorbesc despre 
aceste aspecte ale unei activități 
susținute.

Cluj. — Colectivul sportiv Fla
mura roșie „lanoș Herbak" a or
ganizat în ziua de 22 ianuarie, un 
concurs în aer liber, pentru atle- 
ții săi. Iată cîteva rezultate : BĂR
BAȚI : 100 m. VI. Sîrbu 11,6;
lungime : VI. Sîrbu 5,55 ; triatlon : 
VI. Sîrbu 1.337 p.; FEMEI: 100 
m.: Ana Tuli 14,2; 700 m. cros: 
Anastasia Bloga 2:27,0; disc: I. 
Kovacs 22.7.

Timișoara. — In cadrul celui de 
al doilea concurs de sală din acest 
an au fost înregistrate cîteva re
zultate bune. BĂRBAȚI : 30 m.: 
M. Ursac 4,1 (record de juniori) ;
l. Cardașev 4,3; 400 in.: P. Bor- 
cea 66,5; G. Lăzăreanu 68,3; 35
m. g.; M. Ursac 5,3 (record repu
blican de juniori) ; lungime : M- 
Nistor 6,41 ; înălțime: 1. Lăză
reanu 1,65; greutate; E. Statnic 
11,42; FEMEI: 30 m. : Maria Ma- 
riș 4,4 (record republican egalat) ; 
Olga Jaba 4,6 ; 200 m. : Ana Van- 
ciu 36,3; 35 m. g.: Maria Mariș 
5,6; lungime: Maria Mariș 4,98: 
înălțime: Elisab. Karbach 1,35; 
greutate : Olga Jaba 9,43
(Al .Pândele, corespondent) 

niul gimnastic.! sportive justifică, 
într-o oarecare măsură, rămînerea 
în urmă a categoriilor mijlocii și 
chiar superioare de gimnaști, acest 
lucru nu mai este valabil pentru 
zecile de antrenori cu o bună cali
ficare care activează în colectivele 
sportive sindicale. Ne întrebăm a- 
tunci de ce colective mari ca Me
talul Reșița, Voința București, Pro
gresul Orașul Stalin și multe altele 
prezintă de ani de zile în concursu
ri aceleași 4—5 elemente care nu 
dovedesc nici ele un progres mulțu
mitor.

Un capitol care nu a fost rezol
vat pozitiv nici în anul trecut este 
cel al practicării mai largi a gim
nasticii în colectivele sportive sin
dicale. Dacă în învățămînt au fost 
obținute unele succese pe această 
linie, în schimb, în colectivele spor
tive sindicale s-a făcut prea puț'n. 
Cauza principală a lipsei.de activi
tate în colectivele sportive sindi
cale este slaba preocupare a consi
liilor colectivelor și a asociațiilor 
respective. In anul care a început 
vor trebui făcute eforturi serioase 
pentru remedierea acestei situații.

In primul rînd este nevoie ca a- 
sociațiile să acorde mai multă a-1 
tenție dezvoltării gimnasticii în co
lectivele lor sportive și să dea a- 
cestora tot sprijinul pentru întări
rea secțiilor de gimnastică exis
tente ca și pentru crearea de noî 
secții. Sarcini importante revin însă 
antrenorilor, care trebuie să mun
cească pentru a face lecțiile de gim
nastică cît mai plăcute, atrăgînd 
în acest fel pe membrii colectivului 
sportiv în secțiile lor. Consiliile co
lectivelor sportive au datoria să 
acorde tot sprijinul antrenorilor de 
gimnastică, să îndrume pe membrii 
colectivului sportiv către practica
rea gimnasticii, condiție de bază a 
dezvoltării lor multilaterale. Meto
da antrenorilor Szabo Dionisie (Me
talul Cluj) și Alfred Molnar (Fla
mura roșie Cluj), care au pe lîngă 
secțiile de gimnastică fruntașe, pu
ternice secții de copii (unde fac 
gimnastică copii între 5—12 ani), 
trebuie să devină metoda tuturor 
antrenorilor.

In concluzie, putem arăta că în 
anul trecut au fost obținute unele 
succese în dezvoltarea gimnasticii 
și ridicarea nivelului tehnic gene
ral. Rămîne însă destul de mult de 
făcut în anul acesta. Inspecția de 
gimnastică și Comisia Centrală, 
care cunosc bine lipsurile din mun
ca anului 1955, au datoria să ia 
toate măsurile pentru înlăturarea 
lor. Considerăm că printre cele 
mai importante măsuri trebuie să 
figureze organizarea unor cursuri 
pentru completarea cunoștințelor și 
care ar trebui urmate de toate ca
drele tehnice și în special de pro
fesorii de educație fizică, mulți din
tre ei absolvenți ai vechiului insti
tut, unde, după cum se știe, gim
nastica sportivă nu era practicată.

GUSTAV FISCHER 
antrenor de stat 

ELENA MATEESCU

București. — Sala Floreasca 11 
din Capitală a adăpostit un nou 
concurs de atletism pentru juniori, 
în cadrul căruia au fost egalate și 
întrecute o serie de recorduri re
publicane pe teren acoperit. BĂR
BAȚI : 35 n>. g.: M. Ursac 5,2 
(record de juniori) ; 55 m. g. (91.4 
cm.) : M. Ursac 7,7 (nou record) ; 
55 m. g. (106 cm.) : M. Ursac 
8,0 ; 35 m. g. (106 cm.) : M. Ursac 
5,5 (record egalat) ; lungime: N. 
Popa 6,55 ; înălțime : C. Stănescu
l, 74 ; FEMEI : 50 m.: Ioana Luțâ 
6,9 (record egalat) ; Sanda Bar- 
dan 7,1 (record de junioare 15— 
16 ani) ; 30 m. g.: Aurelia Manea 
5,0 (record de senioare și junioa
re) ; 35 m. g. : A. Manea 6,0; 40
m. g.: A. Manea 6,5 (nou record); 
Xenia Miliutin 6,6; lungime: Inge 
Knobloch 5,19 (record egalat) ; 
Doina Vințan 4,95; Hilde Kerst 
4,82; înălțime: Eva Mayer 1,48 
(record de senioare și junioare) ; 
Adela Chivăran 1,38.

In același timp a avut loc și un 
concurs în aer liber: 300 m. Gi- 
zela Possler 47.6; 600 m. : Elena 
Matei 1:50,2; suliță: Maria Iordan 
34,04; Zita Venczel 32.52; disc: 
Anelise Kraus 37,12; 300 m.: Nic- 
Manolescu 37,6; M. Lepădatu 38.3; 
600 m.: C. Pîrvu 1:30,7; 1.200 m.: 
A. Barabaș 3:19,7; 1. Balotescu 
3:25,4 ; 3 km. marș : Gr. Sarcozi 
15:05,8; Eug. Spătaru 15:44,8

C. Grecescu și N. Nicolae, cores
pondenți.

lipsei.de


O problemă foarte importantă 
a activității de cultură fizică planificarea

problema planificării în 
de cultură fizică, sub

Deoarece 
activitatea 
toate aspectele ei, este de o mare 
importanță și pentru că, în același 
timp, în soluționarea ei punctele 
de vedere au fost de multe ori di
ferite, dînd naștere uneori chiar la 
confuzii, ne-am adresat candidatu
lui în științe pedagogice Emil 
Ghibu, director în C.C.F.S., pentru 
unele lămuriri:

ÎNTREBARE: Ce probleme con
siderați că formează baza teoretică 
a planificării activității de cultură 
fizică?

RĂSPUNS : înainte de a răs
punde la această întrebare, vreau 
să fac o constatare în legătură cu 
nivelul de înțelegere a probleme
lor planificării de către antrenorii 
și profesorii noștri fruntași. La 
cursul organizat de C.C.F.S. la 
începutul acestei Iun; din întrebările 
puse la referatul care a tratat pro
blema planificării (referat ținut de 
tov. prof. Șiclovan), am consta
tat că majoritatea antrenorilor noș
tri fruntași au depășit faza cînd 
reduceau problema planificării la 
documentele de planificare. Discu
țiile purtate la acest curs au arătat 
suficientă maturitate, o interpretare 
creatoare a planificării activității 
instructiv-educative.

Experiența acumulată de antre
norii și profesorii noștri fruntași 
trebuie însă sistematizată și gene
ralizată, pentru a putea fi folosită 
de masele de tehnicieni. Și acum 
voi căuta să răspund la întrebarea 
pusă

Planificarea și evidența activi
tății este o condiție de bază a în
deplinirii științifice a sarcinilor e- 
ducației fizice.

Prezența planurilor dă posibili
tatea stabilirii obiectivelor și mij
loacelor de realizare a acestora a- 
tît pe perioade apropiate, cît și de
părtate. Pentnu a corespunde, teo
ria planificării trebuie să se dez
volte în același ritm cu activitatea 
practică, deci să găsească cele mai 
potrivite procedee și metode.

Pentru îmbunătățirea metodelor 
de planificare trebuie să se por
nească nu de la scheme și teorii 
abstracte, ci de la condițiile con
crete, de la realitatea vie. Avînd 
în vedere că evidențe; activității de 

educație fizică i se acordă un rol 
secundar, vreau să subliniez că 
planificarea rațională a muncii e 
rie necon.ceput fără o evidență co
respunzătoare. Planificarea și evi
dența activității de educație fizică 
tea și a oricărei alte activități) 
sînt legate organic una de alta. 
Acest Iucnj înseamnă că orice plan 
trebuie să fie alcătuit pe baza da- 
te’or evidentei. Planificarea și evi
denta activității de educație fizi
că se face în trei direcții princi
pale: a muncii organizatorice șl 
de masă, a procesului pedagogic, 
a muncii antrenorului (profesoru
lui sau colectivului de antrenori.

ÎNTREBARE: Care sînt, după
părerea dvs., cerințele de bază ale 
r’-'nificării procesului pedagogic?

RĂSPUNS: Principalul lucru în 
justa planificare a activității in

structiv-educative îl constituie gîn- 
direa metodică.

Planificarea activității instructiv- 
educative de educație fizică este un 
nrores metodic. Aceasta înseamnă 
că în planificarea muncii, profeso
rul sau antrenorul nu va porni de 
la documentele de planificare, ci de 
la: obiective, gradul de antrena
ment și vîrsta elevilor, condițiile 
materiale de lucru etc. Numai în 
acest fel antrenorul (sau profeso
rul) va putea aplica cunoștințele 
Ini (pedagogice, psihologice, de fi
ziologie) în alcătuirea planurilor.

lată un exemplu de gîndire meto
dică în planificarea antrenamentu
lui sportiv. Intr-o recentă lucrare 
intitulată „Planificarea antrena
mentelor alergătorilor pe distanțe 
■medii în tot timpul anului", antre
norul M. P. Sorochin (Institutul de 
Cercetări Științifice în domeniul 
culturii fizice — Leningrad) spune : 
„In realizarea rezultatelor înalte 
în alergările de demi-fond, un ma
re rol îl joacă planificarea mijloa
celor de bază ale antrenamentului 
în tot timpul anului. Dc multe ori, 
planificarea distanțelor lungi se 
face fără o legătură justă cu aler
gările pe distanțe scurte. E nece
sar însă să se găsească o aseme
nea formă de planificare, care să 
permită determinarea creșterii vo- 

Iumului și intensității alergărilor 
pe distanțe lungi și scurte. Mijloa
cele de bază ale antrenamentului a- 
Iergătorului de demi-fond trebuie 
planificate gradat, din lună în lu
nă. Această gradare se realizează 
prin aceea că volumul și intensita
tea alergării distanțelor lungi se 
măresc scăzînd — în același timp 
— volumul alergărilor pe distanțe 
scurte. O astfel de planifica

re permite din lună în lună, din 
an în an, să se mărească densita
tea efortului. In același timp, se 
creează „baza vitezei", necesară 
măririi mai departe a intensității 
alergării pe distanța respectivă".

Fără îndoială că plecînd de la 
asemenea premize, planificarea ac
tivității sportive reprezintă un pro
ces metodic indispensabil practi
cii

In planificarea activității trebuie 
să se respecte anumite cerințe 
fundamentale și anume: planurile 
să fie întocmite pe baza sarcinilor 
și condițiilor de lucru, să fie sim
ple, concrete, să poată suferi trans
formări, să traducă în practică suc
cesiunea și perspectiva în muncă. 
Să le analizăm pe rîndt Prima con
diție pentru o bună planificare es
te cunoașterea și precizarea sarci
nilor și condițiilor de lucru. Pentru 
aceasta ne vom conduce după pro
gramele și instrucțiunile oficiale, 
gradul de dezvoltare și pregătire 
fizică a elevilor, calendarul sportiv, 
structura anului (vacanță, exame
ne), baza materială.

Pentru a fi într-adevăr un ghid 
în activitate, orice plan trebuie să 
fie simplu ca formă șf concret în 
conținut. In planificare trebuie să 
ținem seama de succesiunea și per
spectiva activității. Ce înseamnă a- 
cestea? In alcătuirea indiferent a 
căror planuri se impune să avem 
în vedere planurile perioadelor pre
cedente (conținutul lor și felul cum 
au fost îndeplinite). Numai astfel 
piuteirt planifica just dozarea efor

tului, mijloacele și metodele de per
fecționare tehnico-tactică. In sfîr- 
șit, în alcătuirea planurilor trebu
ie să ținem seamă nu numai de 
planurile trecute, ci și de sarcinile 
perioadei următoare (perspectiva). 
Această cerință a perspectivei se 
aplică în alcătuirea tuturor planu
rilor, indiferent de durată, deci chiar 
și pentru planul lecției. E altceva 
cînd se alcătuiesc planuri speciale 
de perspectivă pe cîțiva ani (pen
tru sportivii de categorii superioa
re). In acest caz. cerința de care 
vorbeam are o greutate specifică 
mai mare.

Respectarea cerințelor succesiunii 
și perspectivii în alcătuirea planu
rilor dă posibilitatea aplicării prin
cipiilor didactice a accesibilității, 
sistematizării, durabilității etc.

ÎNTREBARE: Cum ar putea fi 
formulat pe scurt răspunsul la în
trebarea de mai sus?

RĂSPUNS: Prin urmare, prin- 
tr-o justă planificare a activității 
e necesar:

a. să se cunoască și să se stabi
lească obiectivele;

b. să se selecționeze mijloacele 
necesare;

c. obiectivele să 
la timp.

ÎNTREBARE: In 
expuse, mai există 
fundamentale ale planificării?

RĂSPUNS : Cred că nu am omis 
decît una, și anume : precizarea Ve
rigii principale. Astfel, în educația 
fizică în școli, înaintea fiecărui pă
trar (ca și înaintea fiecărui an 
școlar), trebuie stabilite sarcini 
precise, concretizate mai ales sub 
forma exercițiilor de control. Mate
rialul ales, pentru ă fi corespunză. 
tor, trebuie să fie îndreptat (veri
ga principală) în special spre în
deplinirea sarcinilor concrete sta
bilite. In antrenamentul sportiv 
veriga principală poate fi pregăti
rea tactică, morală și de voință sau 
alte componente ale antrenamen
tului.

ÎNTREBARE: Ce ne puteți spune 
în privința documentelor de plani
ficare?

RĂSPUNS ; Dacă principiile e- 
nunțate mai sus sînt bine înțelese, 
alcătuirea documentelor, a planu
rilor propriu-zise, nu va reprezenta 
nici o greutate. E necesar să sub
liniez că problema alcătuirii planu

fie îndeplinite

afară de cele 
și alte cerințe

înrilor nu constă în numărul, ci 
conținutul lor. In general, trebuie 
să luptăm pentru simplificarea 
muncii de planificare și evidență.

In învățămînt, cel mai corespun
zător procedeu de planificare a ac
tivității didactice de educație fizi
că este reprezentat prin alcătuirea 
a 3 planuri:

1. planul de studii anual (îm
părțirea anuală pe pătrare a mate
rialului din programă);

2. planul (calendaristic) pe pă
trare (planul lecțiilor pe un pă
trar);

3. planul conspect al lecției.
Planificarea activității instructiv- 

educative în secțiile colectivelor 
sportive prezintă unele caracteris
tici legate de categoria sportivilor 
și specificul ramurii de sport.

Se poate afirma, totuși, că cea 
mai corespunzătoare formă a pla
nificării. procesului pedagogic (in- 
structiv-educativ) în secțiile colec
tivelor sportive este reprezentată 
prin alcătuirea următoarelor pla
nuri:

1. planul grafic al perioadelor 
de pregătire și concursuri care cu
prinde: perioadele de pregătire în 
funcție de perioadele de antrena
ment și mai ales de competiții, 
datele competițiilor oficiale, con
cursurile de control, precizarea 
gradului de pregătire în diferite 
perioade (evoluția densității lucru
lui și a formei sportive);

2. planul de studii care cuprin
de materialul practic și teoretic pe 
un an;

3. planul de muncă pe o perioa
dă (planul curent operativ) 
cuprinde: obiective 
grupele principale 
normele de control 
lecții;
4. planul conspect i

Bazîndu-ne pe indicațiile cuprin
se în interviul nostru, rugăm 
profesorii de educație fizică și 
trenorii din toate ramurile 
sport să ne trimită date care 
exemplifice problema planificării și 
evidenței muncii în diferite sectoa
re de activitate. Sîntem convinși 
că aceste date vor contribui la îm
bunătățirea procedeelor de alcătui
re a planificării lucru extrem de 
folositor în activitatea practică.

care
intermediare, 

de exerciții, 
și ciclul

de lecție.

1956, anul marilor întreceri fotbalistice internaționale
direct sînt : Australia, India, Siam, 
R. P. Polonă și R. P. Chineză.

O altă competiție de mare am
ploare, care a început recent la 
Montevideo (Uruguay), este cam
pionatul Americii de sud. Participă 
cele mai bune echipe: Argentina, 
Uruguay, Brazilia, Chili, Peru și 
Paraguay. Anul trecut campionatul 
a fost cîștigat de reprezentativa 
Argentinei, care a terminat neîn
vinsă, în schimb Brazilia nu a luat 
parte la această competiție. Intere-i 
sânt de remarcat este că brazilie-- 
nii au debutat nefericit în această 
competiție. Ei au fost învinși sur
prinzători de Chili cu 4—1 (1 — 1).

★
In sfîrșit; anul acesta vor avea 

loc ultimele jocuri din cadrul pri-i 
mei ediții a „Cupei campionilor 
Europei" — competiție rezervată 
echipelor de club, campioane ale 
țărilor respective. Deocamdată, în 
semifinale s-au calificat echipele 
Hibernians din Edinburg și Stade 
de Reinjs. Mîine, la Belgrad, va ii 
cunoscută a treia semifinalistă din
tre echipele Real Madrid — Par- 
tizan Belgrad (în tur: 4—0 pen-: 
tru Real). Ultima semifinalistă va 
fi desemnată în februarie după 
jocul Milano — Rapid Viena. (In 
tur, la Viena: 1—1). Tragerile lat 
sorți pentru programarea semifina
lelor vor avea loc după 15 fe* * 
bruarie, iar jocurile se vor desfă
șura pînă la 30 aprilie. Finala va 
avea loc la Paris, în luna mai sau 
iunie.

Comentînd 
fotbalistice din 
doream să alcătuim un clasament 
al celor mai bune echipe 
ropa. Lucrul acesta s-a 
însă imposibil, deoarece în 
toate echipele fruntașe au 
meciuri între ele. De pildă, echipa 
Ungariei nu a jucat cu echipa 
Franței, reprezentativa Iugoslaviei 
nu s-a întîlnit cu reprezentativa 
Ungariei. Echipa Austriei nu și-a 
măsurat forțele cu echipa Franței, 
etc. Deci, un clasament prin pris
ma rezultatelor directe al celor 
mai bune echipe europene nu
putea alcătui.

Altfel se 
acest an. In 
și mai multe 
le. Se vor întîlni între ele toate 
echipele fruntașe ale fotbalului eu
ropean — U.R.S.S., Ungaria, Fran
ța, Iugoslavia — așa îneît se 
poate vorbi chiar despre un „cam
pionat neoficial" al Europei.

Dintre viitoarele meciuri, pe pri
mul plan se situează : U.R.S.S. — 
Ungaria (în septembrie la Mosco. 
va), Franța — U.R.S.S. și Fran
ța — Ungaria (în octombrie la 
Paris). Acestor întîlniri amicale li 
se vor adăuga cele din competi
ția „Cupa Europei Dr. Jozsef Ge
ro", care se va încheia tot în a- 
cest an. Cele mai interesante jocuri 
programate de această competiție 
se anunță a fi cele dintre echi
pele Ungariei și Iugoslaviei la Bu
dapesta (în aprilie) și la Belgrad 
(probabil în toamnă), Italia — Un
garia la Roma, Austria — Unga
ria la Viena precum și întîlnirea 
tur-retur Cehoslovacia — Italia. 
Deocamdată, doar reprezentativa 
Ungariei este neînvinsă în această 
competiție și ea are șanse mari să

După cum se vede, calendarul 
internațional fotbalistic din acest 
an este deosebit de bogat și va-: 
riat.

recent competițiile 
anul care a trecut,

din Eu- 
dovedit 
1955 nu 
susținut

se

în 
loc

prezintă situația 
1956 vor avea 
meciuri internaționa-

F
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In plină iarnă: Iurii Kașkarov 
a sărit 2,03 m. la înălțime!

Timp de trei zile, atleții din 
capitala Uniunii Sovietice și-au 
disputat tradiționala „Cupă de 
iarnă" a Moscovei. Majoritatea 
întrecerilor s-au desfășurat în 
aer liber, cu excepția cîtorva 
probe de sărituri care au avut 
loc în marea sală de sport. a 
Institutului de Cultură Fizică 
„I. V. Stalin".

Tînărul I. Kașkarov, student 
la Institutul energetic, a repur
tat un strălucit succes. Folosind 
stilul rostogolire, el a reușit să 
treacă ștacheta ridicată la 2,03 
m. stabilifid un nou record uni
onal pe teren acoperit. Vechiul 
record era de 2,02 m. și aparți
nea lui Iurii Stepanov.

Sub semnul unor dispute dîrze 
s-au desfășurat probele de să
ritură în lungime. Rezultatele 
primilor clasați au fost nu nu
mai foarte apropiate ci și de o 
ridicată valoare. In întrecerea 
masculină mai multi concurenți

Zinaida Safronova, recordmană de atletism 
a Uniunii Sovietice în proba de 200 metri

cîștige „cupa". Pentru echipa ma
ghiară jocurile cu Iugoslavia din 
cadrul acestei competiții constituie 
cele mai dificile încercări din ac
tualul sezon. Ultima oară cele

lata’ programul meciurilor inter
naționale d'e fotbal., în primele 
luni ale anului 1956:

4. II Turcia — Ungaria
15. II Italia — Franța
29. II Anglia — Scoția
11.111 Belgia — Elveția
14.IH R.F. Germană-Olanda
18.111 Franța — Olanda (amatori)
24.ni R.F. Germană-Anglia
25.111 Franța — Austria
25.III Luxemburg — Franța B
8.IV Belgia — Olanda

11.IV Elveția — Brazilia 
14.IV Scoția — Anglia 
15.IV Austria—Brazilia.
18.IV Olanda — Luxemburg 
21.IV Anglia — Franța (amatori)

28.IV R. D. Germană-Ceho- 
slovacia

2. V Țara Galilor — Austria
10. V Elveția — Cehoslovacia
18. V R.F. Germană — Franța (a- 

matori)
Din acest program lipsesc nu

meroase meciuri ale căror date 
de desfășurare nu au fost' defi
nitiv stabilite: Ungar} a-Iugoslavia, 
Italia-Ungaria, U.R.S.S. - Israel, 
etc.

două reprezentative s-au întîlnit în 
finala turneului olimpic din 1952, 

o 
cu

de
la

cînd victoria a revenit, după 
luptă strînsă, echipei Ungariei 
scorul de 2—0.

O altă competiție fotbalistică 
mare importanță va avea loc 
sfîrșitul anului. Este vorba de tur
neul olimpic de la Melbourne, la 
care vor participa 16 echipe. In ca
drul jocurilor preliminare ale tur
neului olimpic, programate pentru 
primăvara acestui an, o serie dc 
țări s-au calificat fără joc, pentru 
că partenerii lor s-au retras din 
competiție. Echipele care se calilică 

au sărit peste 7 m. In fruntea 
lor s-a situat studentul Institu
tului de Cultură Fizică O. Fedo-' 
siev cu 7,35 m. Tinerele repre
zentante ale asociației Spartak, 
Demidova și Ku.-ciavova au ob
ținut 5,75 m. și — respectiv — 
5,63 m. întrecînd-o pe maestra 
emerită a sportului Alexandra 
Ciudina.

La săritura cu prăjina primul 
loc i-a revenit lui Boris Suha- 
riev care în întrecere cu vechiul 
său rival Vladimir Brajnik, a 
trecut 4,15 m. Fostul campion al 
țării a avut un rezultat de 4 m. 
Proba feminină de săritură în 
înălțime a fost cîștigată de tî- 
năra Maria Nekunde. Ea a reu
șit 1,55 m. Cu același rezultat 
campioana U.R.S.S. M. Pisare
va a ocupat locul doi.

Cursa feminină pe 200 m. s-a 
desfășurat

♦’ 
*

II 
Ti

pe o pistă de zăpadă 
bătătorită. Victoria 
în finală și primul 
loc i-a revenit re
cordmanei U.R.S.S. 
Zinaida Safrono

va. La triatlon în
vingătoare a fost 
Tatiana Buianova. 
Trebuie remarcat 
rezultatul ei la 100 
m. — 12,3.

Primul loc pe e- 
chipe și „Cupa de 
iarnă" a Moscovei 
la atletism au reve
nit sportivilor aso
ciației Burevesțnik. 
Primele starturi ale 
atleților Moscovei 
au arătat că în ma
joritatea colective
lor sportive activi
tatea nu stagnează 
iarna și că acest 
anotimp a devenit 
foarte potrivit pen
tru a crea funda
mentul viitoarelor 
succese.

♦.
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R >■ ediție u focurilor 
Olimpice de mt»na

CORTINA D'AMPEZZO 26 (prin 
telefon). — Deschiderea festivă a 
celei de a VII-a ediții a Jocurilor 
Olimpice de iarnă a avut loc as
tăzi, în fața a zeci de mii de spec
tatori veniti din diferite orașe ale 
Italiei și a numeroșilor turiști din 
alte țări. Concurenții, aproape 1000, 
din 32 de țări, s-au grupat mai 
întîi în fața gării din Cortina 
D’Ampezzo. De acolo ei au stră
bătut iricul orășel, trecînd pe stra
da principială, spre stadionul de 
gheață. Pentru ca operatorii care 
lucrează la filmul „Mirajul Alb", 
filmul Jocurilor Olimpice, să poată 
prinde pe peliculă și acest moment, 
Se strada principală din Cortina 

i’Ampezzo fusese adusă în timpul 
nopții o cantitate suficientă de ză- 
Sadă, astfel ca participant^ la 

ocuri să pășească măcar aci pe un 
covor alb. Trompeții au vestit în
ceperea Jocurilor. Flacăra olimpică 
era adusă de pe muntele Tofana, 
jocuri de artificii îmbogățeau as
pectul acestei sărbători, o fanfară 
executa cîntece de munte. Printre 
cei care aduceau flacăra spre sta
dionul de gheață se aflau fostul 
campion olimpic Zeno Colo, . Seve
rino Menardi unul din primii par
ticipant! italieni la Jocurile Olim
pice, Erico Colli, Vincenzo Colli, 
concurenți italieni la Jocurile Olim
pice din 1924 de la Chamonix, re
numitul alpinist Lino Lacedelli, 
pentru ca, în sfîrșit, pe stadion s-o 
aducă patinatorul Guido Carolli.

Pătrund pe stadion delegații ce
lor 32 de țări în frunte cu sportivii 
Greciei, ultimii defilînd sportivii 
italieni. După ce participants s-au 
aliniat pe mici preșuri așezate pe 
gheață pentru ca aceasta să nu se 
strice, a luat cuvîntul președintele 
Republicii Italia, Giovanni Gronchi 
care a proclamat deschisă cea de a 
VII-a ediție a Jocurilor Olimpice 
de iarnă. Fanfara a intonat imnul 
olimpic, în timp ce pe pavilionul 
central a fost înălțat steagul olim- 
pjc, alb și cu cele cinci cercuri în
lănțuite în mijloc. Sunetele trompe^ 
telor au răsunat din nou și Guido 
Carolli, alergînd un tur de pistă, a 
depus flacăra pe un podium înalt, 
unde ea va rămîne aprinsă DÎnă la 
5 februarie. Apoi, Giuliana Chenal- 
Minuzzo a rostit jurămîntul olim
pic. în jurul ei, într-un semicerc, 
aflîndu-se purtătorii steagului fie
cărei națiuni participante. Au răsu
nat apoi salve de tun și concurenții 
la cea de a VII-a ediție a Jocurilor 
Olimpice au trecut în pas de defi
lare prin fata tribunelor.

MARI DIFICULTĂȚI DIN CAUZA 
LIPSEI DE ZAPADA

Organizatorii întîmpină mari ne
ajunsuri, deoarece pîrtiile de cobo- 
rîre si slalom în special, se pre
zintă în condiții foarte proaste. Cele 
700 de coborîri efectuate la antre
namentele din ultimele zile au făcut 
pur și simplu impracticabile pîr- 
ffile de slalom uriaș. Otto Menard?, 
organizatorul probelor alpine de la 
aceste Jocuri a fost asaltat de zia
riști, care au vrut să-i cunoască pă
rerea cu privire la aceste întreceri. 
'Menardi a răspuns: „Agonie la 
Cortina din cauza lipsei de zăpadă. 
La slalom, situația este de-a drep
tul alarmantă". Iar colonelul Fabre, 
organizatorul probelor de fond, de
clară cu mai mult optimism: „Cred 
totuși, că probele de fond vor putea 
fi organizate în condiții acceptabile" 
'Antrenorul echipei austriace, Fred 
Roesner a mărturisit că pur și sim
plu nu știe cum să-și formeze echipa 
ținînd seamă că pîrtiile sînt im
practicabile. „Orice amenajare s-ar 
face, doar primii 15 concurenți ar 
putea coborî, în condiții foarte a pro*  
ximative. Cît despre numărul even
tualelor accidente mi-e și groază să 
vorbesc".

HOCHEI

Joi seara, pe stadionul de gheață 
de la Cortina D’Ampezzo s-au des
fășurat primele jocuri de hochei. 
După cum se știe, echipele partici
pante sînt împărțite în trei serii, 
urmînd ca primele două clasate din 
fiecare serie să se califice în tur
neul final. In primul meci, Italia a 
terminat la egalitate cu Austria: 
2—2 (0—2; 1—0; 1—0). Au înscris 
iTomei și Severici pentru gazde și 

Kurt și Wagner pentru echipa Aus
triei. Canada a dispus de echipa 
Germaniei cu scorul de 4—0 (2—0; 
2—0; 0—0). Jucătorii canadieni nu 
au mai insistat din momentul în 
care și-au asigurat victoria iar în 
ultima repriză nu au mai înscris 
nici un gol. Punctele învingătorilor 
au fost marcate de: Theberge 3 și 
Logan.

In cursul dimineții de vineri s-au 
întîlnit echipele R. Cehoslovace și
S.U.A., victoria revenind jucătorilor 
cehoslovaci cu scorul de 4—3 (2—1; 
0—1; 2—1). In ultimul minut de 
joc echipa americană a scos porta
rul de pe teren și a atacat cu 6 ju
cători de cîmp forțînd egalarea. A- 
părarea cehoslovacă a făcut însă 
față atacurilor, menținînd rezulta
tul. Pentru învingători au înscris: 
Danda, Vanek, Bunther și Vlastimil 
Bubnik, iar pentru învinși: Mere-- 
dltch, Purpur și Matchefts. In al 
doilea joc al zilei, echipa Canadei a 
dispus de echipa Austriei cu scorul 
de 23—0 (6—0; 11—0; 6—0). Au 
înscris: Knox 4, Mc Kenzie, Bro
oker, Theberge cîte 3, Logan șî 
Scholes cîte 2 și Lee Rope, Lauf
man, Withe, Martin și Hurst cîte 1.

Al treilea joc de hochei s-a des
fășurat între echipele Italiei și 
Germaniei. Echipa italiană a jucat 
cu multă însuflețire reușind să ob
țină un rezultat de egalitate în 
fața echipei germane. Scorul final: 
2—2 (1—1; 1—0; 0-1).'

Ultimul joc al serii a opus echi
pele reprezentative ale Uniunii So
vietice și Suediei. Jucătorii sovie
tici au dominat majoritatea timpu
lui reușind să obțină o victorie 
comodă în fața puternicei echipe a 
Suediei. Scorul final al întîlnirii a 
fost de 5—1 (1—1 ; 2—0 ; 2—0) 
în favoarea echipei sovietice. Au 
înscris : Babici 2. Uvarov 2 și Bo
brov. Pentru învinși Nilsson.

Astăzi se disputa întîlnirile: 
Polonia — S.U.A.; Suedia — El
veția ; Canada — Italia.

★

CORTINA D’AMPEZZO 27 (prin 
telefon) — Astăzi dimineață concu
renții și cei care au urcat aci pen
tru a asista la întreceri au avut 
impresia că, în sfîrșit, zăpada a 
venit Ia Cortina D’Ampezzo ! înce
puse să ningă.... O bucurie firească 
se citea pe fețele tuturor. Dar 
bucuria aceasta a durat doar cîte- 
va minute, deoarece ninsoarea a 
încetat brusc.

SCHI

La schi s-au disputat probele de 
30 km. pentru bărbați și slalom 
uriaș femei. PÎFtia de fond a fost 
bine pregătită, iar zăpada n-a pus 
probleme de ceruire. Rînd pe rînd 
starterul a anunțat numele concu- 
renților care aveau să-și dispute 
întîietatea. Odată cu ei au pornit 
și acele cronometrelor și după 10 
km. s-a văzut că suedezul Sixten 
Jeremberg deține o formă excelen
tă. Parcursese această distanță în 
32:54,0, ceea ce constituie o perfor
manță într-adevăr extraordinară. 
Hakulinen a trecut la 33 min., Kol- 
cln la 33,29, Seliușkin la 33,11, Ku
zin la 33,22. La 20 km., Hakulinen 
era în frunte cu lh 08,58, apoi 
Jeremberg cu lh 09,03. Kolcin cu 
lh 09,49, Seliușkin cu lh 09,56, Te
rentiev cu lh 10,20, Kuzin cu lh 
10.25. Pe ultima parte s-a dat o 
luptă extraordinară, dar ordinea a- 
ceasta nu a mai suferit modificări, 
în afară de laptul că Kuzin a tre
cut înaintea lui Terentiev. Cîștigă- 
torul, finlandezul Veikko Hakuli- 
nen, are vîrsta de 31 ani, și este 
inginer silvic. El a fost campion 
olimpic în 1952 și campion mondial 
în 1954. Concurenții romîni s-au 

clasat pe următoarele locuri : Ma- 
nole Aldescu lh 56,42 (cea mat 
bună performanță a sa) pe locul 
31, iar Constantin Enache lh 59,52 
pe locul 36. La 10 km. Aldescu tre
cea în 36:11,0, iar la 20 km. în 
lh 17,06. Enache a trecut la 10 km. 
în 36,28, iar la 20 km. în lh 18,27. 
Se vede clar că schiorii noștri sînt 
lipsiți de viteza necesară; o com
parație a timpurilor pe 10 km. ne 
dovedește aceasta.

Proba de slalom uriaș fete s^a 
disputat pe Canalul Tofana pe 6” 
pîrtie lungă de 1.700 m. cu o dife
rență de nivel de 400 m. și cu 60 
de porți. Și această pîrtie, ca și 
cea de fond, s-a prezentat în con
diții bune, la ora la care s-a dat 
startul temperatura făcînd ca zăpa
da să fie destul de moale. Pro
blema cea mai importantă care 
a stat în fala concurentelor a fost 
cea a virajelor, a unei alunecări 
cît mai corecte. Victoria a revenit 
concurentei care a avut numărul 
de start 1, schioara germană Ossi 
Reichert. Multe din concurentele 
care aveau șanse serioase în a- 
ceastă cursă : Chenal Minuzzo, Si
dorova, Groholska au căzut, jjier- 
zînd minute prețioase.

BOB

Tot astăzi s-au disputat primele 
două manșe la bob de două perSoa
ne. Comisia de organizare hotări- 
se încă de miercuri seara să recali
fice cele cinci boburi de două per
soane astfel că la start s-au pre
zentat 25 de echipaje. După două 
manșe (celelalte două se vor dis
puta sîmbătă) în frunte se află e- 
chipajul Italia I — Della Costa +’ 
Conti cu 2:44,45. Acest echipaj a 
reușit și cea mai bună performan
ță în prima manșă cu 1:22,0. Pe 
locul II cel de al doilea echipai 
italian Monti + Zardini cu 2:45,26 
iar pe locul III Elveția I cu 2:48,52. 
Prirmil echipaj romîn — Ene + 
Blăgescu se află pe locul XV cu 
2:53,34 dună ce în manșa I obți
nuse a XIII-a performanță cu 
1:26,51. Cel de al doilea echipaj 
romîn se află pe locul XVI eu 
2:53.64.

PATINAJ VITEZA

întrecerile de patinaj viteză 
sînt așteptate cu un interes deose
bit. Ele vor începe de fapt mîine 
(n.r. astăzi) prin proba de 500 me
tri. Iată de altfel un titlu mare 
apărut în ziarul „Gazeta dello 
Sport" de astăzi în legătură cu a- 
ceste întreceri:

„Patinatorii sovietici nu au ri
vali". In comentariu se arată că 
aceștia se prezintă excelent pregă
tiți și că au multe șanse să cuce
rească locuri de frunte.

In orice caz pe 500 metri proas
pătul recordman mondial Evghenii 
Grișin, are mari posibilități ca și 
coechipierii săi Iurii Sergheev și 
Rafael Graci.
Rezultate tehnica

SO KM. FOND: 1. V. Hakulinen 
(Finlanda) lh 44,06 ; 2. S. Jeremberg 
(Suedia) lh 44,30; 3. P. Kolcin

Luni încep Ia Paris

Campionatele internaționale de tenis 
de masă ale Franței

Tradiționalele campionate inter
naționale de tenis de masă ale 
Franței, care au loc în acest an la 
Paris între 30 ianuarie și 2 februa
rie, vor constitui o bună ocazie 
pentru verificarea forțelor actuale 
ale unora dintre cele mai bune 
„palete” europene, cu două luni 
înaintea campionatelor mondiale de 
la Tokio.

Intr-adevăr, în aceste zile, în 
sala Coubertin din capitala Fran
ței, și-au dat întîlnire fruntași ai 
tenisului de masă din Anglia, R. 
Cehoslovacă, Suedia, R.P.R., Bel
gia, Austria, Franța etc. Specta
torii parizieni vor avea prilejul să 
urmărească evoluția campioanei 
mondiale, maestra emerită a spor
tului din R.P.R. Angelica Rozeanu, 
a campionilor mondiali cehoslova
cii Andreadis și Stipek, a finalis*  
tului campionatului mondial din 
1954 de la Londra, suedezul Flis- 
berg, a fostului campion mondial

(U.R.S.S) lh 45.45; 4. V. Seliuhln
(U.R.S.S.) lh 45,46; 5. V. Kuzin
(U.R.S.S) lh 46,09; 6. V. Terentiev
(U.R.S.S.) lh 46,43; 7. E. Larsson
(Suedia) lh 46,51; 8. L Larsson (Sue
dia) lh 46.56 ; 9. O. Lats (Finlanda) 
lh 47,30; 10. Matous (Cehoslovacia)
lh 48,12

SLALOM URIAȘ FETE: 1. Ossi 
Reichert (Germania) 1:56,5; 2. lose- 
fina Frandl (Austria) 1:57,8; 3. Thea 
Hochleitner (Austria) 1:58,2; 4. An
dreea Meed Lawrance (S.U.A.) 1:58,3
5. Madeleine Berthod (Elveția) 1:58,6
6. Lucia Wheeler (Canada) 1:59,1; 7.
Marysete Agnel (Franța) 1:59,4; 8
Regina Schoph (Germania) 2:00 6, 9 
Josette Nevidre (Franța) 2:00,8... 40. 
Magdalena Marotineanu (Romînla) 
2:219; 44. Elena Epuran (Romînla). 
3:20,5.

Trageri la sorți: 15 km.: Kolcin 
41. Vlitalnen 42, Hakulinen 48, Ku. 
zin 49, Jeremberg 56, Enache 30. Al
descu 44.

10 km. fond fete: Arvay 2. Kaaleste
7. Botcarlu 12, Eroșina 15, Simon 24, 
Kolclna 28 Kozîreva 32, Zangor 39.

Slalom special femei: Colllard 
(Franța) 1; Frandl (Austria) 2; Hoch
leitner (Austria) 3; Neviăre (Franța) 
5; Berthod (Elveția) 7; Minuzzo (Ita
lia) 8; Sidorova (U.R.S.S.) 12; Ko- 
valska (Polonia) 16; Agnel (Franța) 
18; Groholska (Polonia) 22; Maroti
neanu (Romînia) 51; Epuran (Romt- 
nia) 53.

Slalom uriaș bărbați: Miller (S.U.A.) 
1; Schneider G. (Elveția) 2. Hinter- 
seer (Austria) 3; Igaya (Japonia) 4; 
Tallanov (U.R.S.S.) 5; Molterer (A- 
ustria) 6; Pasquier (Franța) 7; Duvi- 
llard (Franța) 10; Schneider othmar 
(Austria) 14; Sailer (Austria) 18; Bo- 
zon (Franța) 29; Obermuller (Ger
mania) 43; Cristoloveanu (Romînia) 
75; Pandrea (Romînia) 82.

★
CORTINA D’AMPEZZO 27 (A- 

gerpres). — Tass transmite:
La Cortina d’Ampezzo a avut 

locoîntîlnire a președintelui Repu
blicii Italia, Giovanni Gronchi, cu 
ziariștii sportivi străini care asistă 
la desfășurarea Jocurilor Olimpice 
de iarnă.

Cu acest prilej, Gronchi a decla
rat următoarele: „Aș vrea ca dvs. 
să păstrați amintirile cele mai plă
cute în urma vizitei pe care o fa
ceți la Cortina d’Ampezzo, amin
tiri care să contribuie la întărirea 
legăturilor de prietenie și solidari
tate dintre națiunile dvs. și Ita
lia".

Răspunzînd la întrebarea unui 
ziarist sovietic despre felul cum 
apreciază președintele faptul că la 
Olimpiada de iarnă participă pen
tru prima oară sportivi sovietici, 
Gronchi a declarat: „Apreciez a- 
ceasta participare ca un indiciu 
promițător, deoarece sportul oferă 
oamenilor posibilitatea să foloseas
că un limbaj comun care iese din 
cadrul oricărei rivalități ideologice 
și politice, constituind un element 
prețios pentru a favoriza solidari
tatea între popoare".

englezul Johny Leach, a renumite
lor jucătoare' Rosalinde Cornett 
(Rowe), Diana Rowe, Linde WertL 
Ann Haydon, Christiane Watel, 
Eliott, francezilor Roothoft, Amou- 
retti, Cafiero, Lanskoy, Hague- 
nauer etc.

Competiția, care începe luni la 
Paris, va avea darul să arate, în
tr-o anumită măsură, ca,re este ac
tualul stadiu de pregătire a celor 
mai de frunte jucători și jucătoare 
din Europa.

Menționăm că anul trecut titlul 
de campioană internațională de 
tenis de masă a Franței a fost cu
cerit de reprezentanta noastră An
gelica Rozeanu.

-Ar
Joi seara a părăsit Capitala cu 

trenul, plecînd la Paris, maestra 
emerită a sportului Angelica Ro
zeanu, care va reprezenta țara noa
stră la campionatele internațio
nale ale Franței.

A Xl-a ediție a J.M.U. de iarnă 
va avea loc m R. P. Polonă 

intre 7 și 13 martie
In cadrul lucrărilor sesiunii Co

mitetului Executiv al Uniunii In
ternaționale a Studenților, care a 
avut Ioc la București între 25—27 
ianuarie, a fost aprobat și progra
mul activității internaționale spor
tive studențești ce se va desfășura 
sub egida U.I.S. în anul 1956.

Punctul principal al acestui pro
gram îl constituie organizarea ce
lei de a Xl-a ediții a Jocurilor 
Mondiale Universitare de Iarnă. 
Jocurile se vor desfășura între 7 și 
13 martie în R.P. Polonă la Zako 
pane și Varșovia

Scurte știri externe
• La 5 februarie se va desfășura 

la Varșovia întîlnirea internațională 
de haltere dintre echipele repre
zentative ale R. P. Polone și Fran
ței. In vederea acestei întîlnjri, fe
derația franceză a alcătuit următo
rul lot în ordinea categoriilor: Meu- 
rat, Meunier, Gerber, Firmin, Mar
shal» Debuf, Ingermini.

• Joi s-a desfășurat la Praga 
întîlnirea internațională de baschet 
dintre echipele masculine ațe R. 
Cehoslovac^ și Franței. Baschetba- 
liștii cehoslovaci au obținut victoria 
cu scorul de 82—63 (39—20). Pentru 
învingători au înscris: Baumruk 18» 
Skerik 18, Merkl 14, Tetiva Jar. 12 
Șip 10, Bobrovsky 8. Kolar 2. Pentru 
oaspeți cele mai multe coșuri au 
realizat: Beugnot 15, Monclar 12» 
Bertorelle 12, Rey 7. Antoine 6, Hau- 
degand 6

• Reprezentativa de hochei pe 
gheață a R. P. Polone va juca în 
cursul lunii martie în Uniunea So
vietică. Astfel, la 18 martie se va 
desfășura la Moscova întîlnirea din
tre echipele reprezentative ale celor 
două țări, la 21 martie va avea loc 
întîlnirea Polonia-reprezentativa de 
tineret a U.R.S.S. și la 24 martie 
revanșa întilnirji de la 18 martie.

• In zilele de 4 și 5 februarie va 
avea loc la Varșovia un concurs in
ternațional de atletism pe teren aco
perit. La acest concurs alături de 
cei mai buni atleți polonezj și-au 
anunțat participarea atleți din R.P.R. 
și R.P.F. Iugoslavia.

• In cadrul unui concurs atletic 
care a avut loc la Melbourne, cu
noscutul atlet australian Dave Step
hens a stabilit un nou record mon
dial în proba de 6 mile. El a aco
perit această distanță în timpul de 
27’54**0.  Vechiul record mondial era 
de 2T7’59”2/1O și aparținea din anul 
1954 lui Emil Zatopek.

• Echipa campioană de fotbal a 
R. P. Polone C.W.K S. a părăsit la 
24 ianuarie Varșovia plecînd cu 
avionul la Budapesta. Fotbaliștii po
lonezi se vor antrena împreună cu 
jucătorii cunoscutei echipe maghiare 
Honved din Budapesta. In zilele pe 
care le va petrece în R.P. Ungară, 
echipa C.W.K.S. va susține mai mul
te întîlniri prietenești cu diferite 
echipe maghiare, printre care și cu 
Honved Budapesta.

• In India se găsesc de mai mult 
timp cunoscuții atleți cehoslovaci 
Emil Zatopek și Dana Zatopkova. 
Cu prilejul unei recepții organizate 
în cinstea lor la Calcutta, Emil Za
topek a declarat că la Melbourne va 
participa la ultima Olimpiadă din 
cariera lui. „Cu toate acestea — a 
arătat Zatopek — voi continua să 
practic sportul în tot restul vieții 
mele44.

• Intre 2 și 15 mal se va desfă
șura cea de a 9-a ediție a compe
tiției cicliste ,Cursa Păcii’» Varșovîa- 
Berlin-Praga. Anul acesta, traseul 
cursei măsoară 2.213 km. împărțiți 
în 12 etape. După cum anunță comi
tetul de organizare a „Cursei Păcii’* 
în afara echipelor RP. Polone, R. D. 
Germane și R. Cehoslovace pînă a- 
cum și-au anunțat participarea echi
pele reprezentative ale Austriei. 
Belgiei, R F. Germane, Danemarcei, 
Egiptului, R.P.R. Uniunii Sovietice 
și Iugoslaviei

• Zilele trecute s-au desfășurat Ia 
Varșovia campionatele de atletism pe 
teren acoperit ale R.P. Polone. Iată 
cîteva rezultate înregistrate care 
constituie totodată noi recorduri de 
sală ale R. P. Polone:

Prăjină: 1. Ianiszevski 4,35 m; 2. 
Adamczyk 4 20 m; lungime femei: 
Ksessinskaia 5,83 m; 80 m. femei: 
Lerczak și Richter 9’*9/10;  triplu salt: 
Malcherczyk 14,54 m; 80 m. plat 
bărbați: Jarzembowski 8”6/10; 80 m. 
garduri bărbați: Eu gala 10”9/10.

• La 29 ianuarie va începe la Ti
rana un turneu de șah închinat 
memoriei marelui șahist rus A. A. 
Alehin, cu prilejul comemorării a 10 
ani de la moartea lui. La acest tur
neu, care este organizat în fiecare 
an, vor participa cei mai buni șa
hiști albanezi.

© Răs;iunzînd invitației federației 
elvețiene de șah, la 26 Ianuarie a 
părăsit Moscova plecînd spre El
veția, marele maestru Mihail Bot- 
vinjk, campion mondial de șah. îm
preună cu el a plecat și marele ma
estru Salo Flohr. Cei doi șahiști so
vietici vor da mai multe simultane 
în diferite orașe ale Elveției.

• La 26 ianuarie a sosit la Pekin 
primul grup de gimnaști din 
R.S.F.S. Rusă. In cursul vizitei pe 
care o vor întreprinde în R. P. Chi- 

Ineză, gimnaștii so^etici vor face de
monstrații și se vor întrece alături 
de cei mai buni gimnaști chinezi.


