
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UN IȚI-VAI

ORGAN AL COMITETULUI PENTRU CULTURĂ FIZICĂ Șl SPORT DE PE UNGĂ CONSILIUL DE MINIȘTRI 
$1 AL CONSILIULUI CENTRAL AL SINDICATELOR DIN R. P. R.

ANUL XII. Nr. 2762 * Marți 31 Ianuarie 1956 ★ 8 pagini 25 bani

De vorbă cu Tudor Arghezi

SĂ ASIGURĂM SPORTIVILOR NOȘTRT J 
0 MAI INTENSĂ PREOCUPARE CULTURALĂ!

Jntr-o dimineață geroasă în care 
două, trei raze de soare lș' croiesc 
drum, alene, prin valuri grele de 
ceafă, tramvaiul sclrțlie obosit pe 
șinele lucioase. Drumul nostru duce 
hăt departe, dincolo de dealul Fi- 
laretalui- Cind casele orașului, co
coșate sub zăpadă, devin din ce în 
ce mai mici și coșuri de fabrică, 
stinghere, răsar mereu mai multe 
printre locuri virane, ajungem, în 
sfirșit, la răscrucea căutată- O luăm 
la sttnga. Dăm de un drumeag. 
Tăiem un cîmp- Trecem pe lingă 
o livadă ninsă. Ocolim un zaplaz. 
Ne latră furioși un regiment în
treg de clini. Și, întru tlrziu, 
găsim tn plin cîmp, între pomi, 
înălțată o casă. Aci locuiește de 
mai bine de 20 ani maestrul Tudor 
'Arghezi. Auzise clinii și ne aștepta 
în prag. (O voce molcomă: ,Jiți 
bine veniți. Poftifi la foc, în 
casă..-”)

Intr-o încăpere cu mobile de 
lemn de nuc, care parcă-l neschim
bată de un șir întreg de ani, îl 
privim pentru prima oară în fată 
pe cel ce a scris „Cartea cu jucă
rii'’, povestea suduitei „slujnice 
Maria care a născut în închisoare" 
și legănatul „Cîntec de adormit 
Mit sur a"...

Vreți să știți cum arată Tudor 
'Arghezi astăzi ? Iată-l- Jn creștet, 
un basc albastru. Ochi vioi, care 
se încrețesc mărunt sub ochelari- 
O jachetă- Pantaloni de trening. 
Și... bocanci gălbui de schi.

Bineînțeles, față de o înfățișare 
atlt de „sportivă" convorbirea alu
necă de îndată In spre sport și 
sportivi- II întrebăm pe maestrul 
Arghezi ce părere are despre 
sport. Ne răspunde zîmbind pe ju
mătate : „nu prea m-ați nimerit 
bine astăzi cu întrebarea. Bat unii 
mingea mereu pe maidanul de a- 
lături. Și uneori, (să fie din gre
șeală?..-). îmi izbesc si clinii- 
Iacă, iarăși ieri am oblojit pe unul 
(unul negru mare), cu lăbuța 
fracturată. Iată de ce, uneori, mă 
supăr pe sportivi"-

Pe urmă, serios: „n-aș vrea s2 
credeți că nu îmi place sportul. 
Stnt conștient de însemnătatea e- 
xercițiului fizic. Am mers în viața 
mea, pe jos, colindînd în lung și 
în lat. mii de kilometri. (Ba m-am. 
apucat etndva și de drumeție pe 

»

munte. Dar am ni
merit, tot umblînd, 
idată, intr-un fund 
de vale sugrumată. 
M-au scos unii de 
acolo, întru tlrziu, 
cu o frînghie. De 
atunci m-am lăsat 
de acest gen de ex
pediții...). In schimb 
stnt prieten cu mulfi 
sportivi. Cu schiori, 
cu boberi, dar mai 
lies (bineînțeles!) 
cu cei „ce umblă 
prin prăpăstii". Am 
stat, de exemplu, de 
multe ori de vorbă 
cu alpinistul Aurel 
Irimia. Mi-a poves
tit, adesea, din trăi
rile de pe munte, 
lucruri minunate: 
despre sttnct, deș
ire vîntjdespre gro
te tainice, ascunse, 
cu ape subterane..." 

Văzînd cit de fru
moase imagini se 
împletesc unele du
pă altele tn vorba 
domoală a maestru
lui, îl întrebăm întru iîrziu: „nu 
cumva vă pregătiți să scrieți și des
pre lucrurile acestea ceva, cindva, 
poate, in vreo carte?"

— Mai știi, răspunde maestrul, 
cine știe, poate... De altminteri des
pre sportivi am mai scris cite ceva 
și în tinerețe. Nu mai știu bine nici 
astăzi ce, și nici prea bine unde, 
îmi amintesc doar că tntr-o vreme 
în care existau nenumărați „domni 
cu osînză" nimeni nu dădea un 
ban pentru sport și toată lumea 
refuza să sprijine pe sportivi. Știu 
că m-a revoltat nedreptatea aceas
ta și am încercat atunci — pe cit 
s-a putut — să apăr pe sportivi. 
(Dar cind timp de 55 ani porți 
condeiul in mină, nu știi cite oda
tă încotro s-o apuci, cind e vorba 
să cauți o singură temă, pier
dută de zeci și zeci de ani, 
prin maldăre de hirtie pră
fuită). De altminteri, fiindcă vor
birăm și despre munți și tu
rism îmi amintesc că și in 1943 
tind am fost la Tg. Jiu în lagăr

m-am gîndit la un moment dat să 
scriu ceva despre donul de a urca 
pe muntele Retezat. (II vedeam, 
drept tn față, dincolo de gardul de 
slrmă ghimpată, schimbtndu-și cu
lorile, pe zi, de nenumărate ori-„ 
Era neasemuit de frumos, atlt de 
apropiat, și totuși atlt de inaccesi
bil pentru un prizonier de temni
ță...).

Maestrul a rămas pe gloduri. 
„Multe s-au schimbai de atunci. 
Multe. Și au trecut de atunci (ia te 
uită-..!) atît amar de ani!"

Intîlnirea, peste care se așternuse 
parcă o undă de melancolie, s-a 
terminat totuși cu o notă glu
meață.

— Eu am tot umblat prin căli
mară — ne spune maestrul la ple
care — dar am făcut in schimb, 
prea puțină mișcare chiar dacă, u- 
neori, am scris despre ea. Uit ați-vă 
dimpotrivă, dacă vreți, la ambii 
mei copii. Fata s-a specializat tn 
coregrafie. Iar băiatul (sigur că 
asta vă va face plăcere!) a absol
vit de curînd Institutul de Cultură 
Fizică și lucrează tn cadrul unei ca
tedre universitare. Astfel se restabi
lește, dacă vreți, echilibrul între ge
nerații. Și fiindcă veni vorba de 
echilibru iată, poate, ultimul meu 
cuvînt tn problema asta: „pentru 
sănătatea colectivă, extremele tre
buiesc intim asociate. Cărturarul să 
practice sportul, sportivul să prac
tice cartea..."

Cind am plecat din casa bătrt- 
nească, ninsă, aromată cu mires
me de gutui, soarele, în sfirșit, bi
ruise ceața. Chiciura picura, bel
șug, din copaci, peste livada scli
pitoare și scăldată tn lumini de 
apropiată primăvară-..

MARIA IR1MIE

a baza dezvoltării 
mișcării noastre 
sportive stă con
cepția partidului 
cu privire la rolul 
culturii fizice ca 

factor important 
pentru întărirea fi
zică și morală a 

celor ce muncesc. Călăuzindu-se 
după această concepție, mișcarea 
sportivă a devenit un factor in
tegrant al revoluției culturale, al 
acțiunii pentru luminarea ma
selor largi, penlru educarea 
generațiilor de constructori ai 
socialismului.. Realizările pe tărî- 
mul culturii fizice au mers in pas 
cu marile victorii pe frontul re
voluției culturale. Astfel, cu mîn- 
drie poate număra poporul nos
tru, alături de alte lăcașuri de 
cultură înălțate în decursul pri
mului cincinal, și asemenea con
strucții cum sînt stadionul „23 Au
gust", parcul sportiv Dinamo, sala 
Floreasca și altele. Pe Întinsul 
patriei s-au înființat peste 12.000 
de cămine culturale, sute de clu
buri, colțuri roșii, case de citit, 
biblioteci, dar alături de acestea 
s-au înălțat și mii de baze spor
tive de masă, ale căror porți sînt 
deschise larg tineretului însetat 
de sport, de soare, de aer liber. 
Din mH și mii de noi cărți apă
rute în anii primului cincinal, o 
parte sînt dedicate activității spor
tive, asigurlndu-se acesteia baza 
științifică de care are nevoie.

Posibilitățile pe care partidul 
le-a creat în țara noastră pentru 
dezvoltarea culturii sînt atît de 
largi, orizonturile noi deschise in 
fața oamenilor muncii și îndeosebi 
în fața tineretului sînt atît de 
vaste, incit nici un obstacol nu 
se mai ridică în calea celor ce 
vor să devină oameni culți, oa
meni puternici, pregătiți multila
teral. Visurile cele mai îndrăznețe 
ale tineretului pot deveni reali
tate.

O parte tot mai însemnată a 
tineretului nostru este atrasă 
de sport, de această activi
tate a cărei frumusețe și 
utilitate și-a găsit in anii pu
terii populare adevărata apre
ciere. Practicarea sportului este 
o adevărată școală a educării cu
rajului, bărbăției, îndemlnării, 
perseverenței și, totodată, o școală 
a patriotismului fierbinte. Poate 
sportul să rezolve singur proble
ma atit de complexă a formării 
trăsăturilor de caracter ale omu
lui nou ? De bună seamă că nu. 
El este numai un sector al lup
tei pentru educarea tinerei gene
rații. In fața zecilor de mii de 
sportivi se ridică, așadar, sarcina 
de cinste de a căuta în perma
nență, folosind minunatele con

diții create prin grija partidului, 
să se instruiască, să se cultive, 
să-și ridice nivelul ideologic, cul
tural, profesional, tot așa cum 
se străduiesc să-și ridice măie
stria sportivă.

însăși viața a demonstrat că 
îmbinarea armonioasă a sportu
lui cu învățătura, cu preocupările 
culturale — avînd drept țel fău
rirea acelor oameni de care patria 
noastră are nevoie — este pe de
plin realizabilă. In școlile și fa
cultățile noastre se găsesc sute 
de tineri care, practicînd cu regu
laritate un sport sau altul, au 
timp și pentru a învăța și penlru 
a-și ridica nivelul culturii gene
rale. Corespondențele sosite la re
dacție ne înfățișează de asemenea 
chipurile a zeci de tineri din u- 
zine, de pe ogoare care, strădu- 
indu-se să fie mereu în primele 
rinduri ale muncii, iau parte ac
tivă la viața sportivă și culturală. 
Ei au înțeles cît de necesar este 
să-și însușească o cultură bogată 
și variată, cît de mult atîrnă a- 
cest lucru în balanța pregătirii lor

generale, a aportului personal la 
opera de_ construire a socialismu
lui. „Poți deveni comunist numai 
atunci cînd îți îmbogățești me
moria cu cunoașterea întregului 
tezaur pe care l-a elaborat ome- 
nirea“, spunea Lenin, adresîndu-se 
comsomoliștilor. Ce nobilă năzu
ință, aceea de a căuta să pătrunzi 
și să-ți însușești cît mai mult din 
patrimoniul cultural al omenirii* 
din tot ceea ce omenirea a creat 
mai de seamă în literatură și 
muzică, în pictură și sculptură Z 
Cunoscînd operele de valoare ale 
culturii noastre naționale, tineretul 
învață, în același timp, să prețu- 
iască valorile culturii univer
sale. Pentru orice tinăr din țar» 
noastră este o datorie de cinste 
să cunoască operele iui Eminescu« 
Caragiale, Sadoveanu, Ciprian Po- 
rumbescu, Enescu, Grigorescu, A- 
man și ale atîtor altor figuri lu
minoase ale culturii romînești, să 
cunoască istoria bogată in fapte 
a poporului nostru, să cunoască 
și să iubească patria și fru
musețea cintecului și dansului 
nostru popular. Cu atît mai
imperioasă este această da
torie pentru acei tineri sportivi 
care, aflațl in contact direct cu 
sportivi din alte țări ale lumii, 
au deseori prilejul să vorbească 
despre bogăția spirituală a po
porului nostru, despre contribuția 
sa la tezaurul culturii universale.

Nu încape nici o îndoială ca 
între problema însușirii culturii do 
către masele de sportivi și acti
vitatea organizațiilor sportive e- 
xistă o strînsă legătură. Cea maii 
bună dovadă o constituie înseși 
acțiunile pozitive inițiate pînă în 
prezent. Astfel, a devenit nn o- 
bicei bun pentru sportivii dina- 
moviști din Capitală de a se 
întîlni în cadrul unor reuniuni 
in care se discută despre litera
tură, artă, se vizionează filme. 
Atleții juniori aflați in tabăra de 
pregătire din Capitală și-au con
sacrat o bună parte din timpul li
ber vizitării Muzeului de artă ai 
R.P.R. In general, s-a acordat 
atenția cuvenită preocupărilor cul
turale ale soortivilor numai în 
preajma pregătirii unor competiții 
internaționale, iar această atenție 
este aproape inexistentă în colec
tivele sportive. Totuși, acolo tre
buie să fie făcut acest lucru. Oare 
tinerii uniți prin activitatea lor de 
zi cu zi de pe terenuri și săli do 
antrenamente nu-și pot lărgi sfe
ra preocupărilor comune discutînd 
despre ultimul roman citit san 
despre concerte, despre filme sau 
expoziții ? Sportivii unei secții, ai 
unei echipe trebuie să formeze un 
adevărat curent de opinie împo
triva acelora dintre ei care mai 
au încă o atitudine Înapoiată 
față de cultură, care nu caută 
să devină oameni pregătiți 
multilateral. Un cuvint greu îl au 
de spus în această privință și an
trenorii, în primul rînd prin e-,; 
xemplul lor personal, și în al doi
lea rlnd prin felul cum știu să 
stimuleze la sportivi atît dorința 
de a obține performanțe valoroa
se cît și aceea de a se instrui ne
încetat, de a primi tot mai multe 
din razele binefăcătoare ale cul
turii. Antrenorii și activiștii co
lectivelor sportive trebuie să se 
preocupe totodată de felul cum 
iau parte sportivii la cursuri! - de 
invățămînt politic, despre străda
nia lor de a-și Însuși știința mar- 
xist-leninistă, de a-și ridica necon
tenit nivelul cunoștințelor profe
sionale și culturale.

Tineri sportivi, luptați pentru a 
vă însuși o cultură vastă, pentru 
a vă îmbogăți cunoștințele! Nu
mai astfel veți putea deveni oa
meni bine pregătiți, capabili să 
îndeplinească sarcinile de cinste 
pe care partidul le-a încredințat 
tineretului nostru !

n Ww edîiîe n Jocurilor 
Olimpice de înmn ț

După cum vedeți, cronica noastră asupra desfă
șurării Jocurilor Olimpice de la Cortina D’Am
pezzo nu începe ca de obicei: Cortina D’Ampezzo 
(prin telefon). Aceasta pentru că la știrile pe care 
ni le transmit in fiecare seară cei doi antrenori 
din echipa noastră, Gheorghe Mitra și Ștefan 
Stăiculescu, vrem să adăugăm un scurt comenta
riu. Este vorba de un interviu acordat de Otto 
Menardi, cel mai priceput tehnician al schiului 
italian, care cu mult timp înainte de începerea 
Jocurilor a răspuns la întrebările unui corespon
dent al agenției United Press, întrebări legate de 
prima participare a sportivilor sovietici la Jocu
rile Olimpice de iarnă. Menardi, care-i văzuse pe 
schiorii sovietici la campionatele mondiale de la 
Falun în Suedia șl care-i urmărise la antrena
mente chiar la Cortina D’Ampezzo cu un an îna

inte de Jocuri, își arăta convingerea ca evoluția 
sportivilor sovietici va însemna pentru aceștia un 
frumos succes. „Ei vor veni aci nu numai cu una 
din delegațiile cele mai numeroase, dar vor urca 
de mai multe ori pe podiumul de pe stadionul de 
gheață. Făcîndu-și apariția in hochei și în schi 
de-abia de cîțiva ani, ei au înregistrat progrese 
uimitoare, progrese cum numai ei sînt capabili 
să realizeze" — a spus Menardi.

Poate că in aceste zile, găsindu-și ctleva clipe 
de răgaz, Menardi (el este responsabilul probelor 
alpine, ceea ce, trebuie să recunoaștem, înseamnă 
o sarcină foarte grea, cind zăpada trebuie adusă 
cu mașinile pentru a fi așezată pe pîrtii) a făcut 
un scurt popas în tribunele stadionu’ui de gheață,

(Continuare in pag. 8-a),



In prag 
de februarie

O vie activitate sportivăSTART!... Șl, ca 
tntr-o mare com
petiție, colectivele 
noastre sportive 
s-au avîntat, încă 
din primele zile ale 
noului an, în lupta 
pentru obținerea u- 
nor succese cît mai 
frumoase. Zilele . au 
trecut însă, și iată-

ne în pragul lui februarie. Pentru unii 
timpul a trecut prea... ropede. Vorba 
activiștilor sportivi respectivi: „nici 
n-a fost vreme ca să poți realiza 
ceva”. Cei mai mulți dintre activiștii 
sportivi întîmpină însă începutul 
lui februarie cu alte afirmații: 
„Ne-am îndeplinit planurile de mun
că... au fost angrenați mii de tineri 
în practicarea sportului... angajamen
tele pe linia complexului GMA au 
fost depășite..

Cine a muncit cu adevărat? Nu-i 
greu de ghicit! Dar, poate că pe cei că
rora zilele lui ianuarie le-au părut 
prea... puține, luna februarie îi va 
ajuta totuși să se alăture fruntașilor, 
colectivelor sportive care au pornit 
cu hotărîre ]a muncă. Și, faptul că 
luna februarie nu are decît... 29 de 
rile, nu poate fi, desigur, un obsta
col pentru activiștii sportivi dornici 
să întâmpine cea de a treia lună a 
anului cu cît mai frumoase realizări _ 
Deci: START!... Iar noi, ne vom. 
permite, șl de data aceasta, să dăm 
colectivelor sportive, cîteva sugestii, 
un modest sprijin pentru alcătuirea 
planurUor de muncă, pentru desfă
șurarea aclivâtății lor în luna fe
bruarie.

SĂ ARĂTĂM CUM AM MUNCIT IN 1955

Cu toate câ aveau de re; 
multe probleme, unele 
lruvfîirf» cnnrlivp din TPd
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Cu toate că aveau de rezolvat 
multe probleme, unele co
lective sportive din regiuni

le Bacău, Constanța, Baia Mare 
și București, au reușit totuși să 
găsească vreme pentru organiza
rea adunărilor gengrale cu prile
jul cărora au fost prezentate dă
rile de seamă anuale. Astfel de 
adunări au constituit aproape pre
tutindeni un nimerit prilej de a- 
naliză concretă a muncii colecti
velor sportive, de cunoaștere a 
realizărilor și mai ales a lipsu
rilor. Firește, asemenea adunări 
generale au fost urmate de —x 
suri menite să contribuie la 
bunătățirea muncii sportive.

Se pare însă că în multe 
colective sportive sarcina organi- 
xării adunărilor pentru dări de 
seamă a fost privită superficial și 
activiștii sportivi au tărăgănat 

în mod nejustificat ținerea aces
tor ședințe. Luna februarie tre
buie folosită pentru lichidarea a- 
cestor lipsuri. Masele de sportivi 
trebuie să-și poată spune deschis 
părerea despre munca colectivelor 
sportive. Pentru aceasta, colecti
vele sportive au datoria să pre
gătească din vreme dări de seamă 
bine documentate, bazate pe o rea
lă cunoaștere a realizărilor și lip
surilor, care să constituie o ana
liză critică și autocritică a muncii 
desfășurate în anul trecut.

Frumoase sînt întrecerile de I 
schi, atunci cînd ai zăpadă su- > 
Jicientă. Acolo unde, însă, iarna 
a fost mai puțin darnică, trebuie 
organizate concursuri în cele
lalte discipline prevăzute în re
gulamentul Spartachiadei de 
iarnă a tineretului.

Un sector neglijat: propaganda și
La intrarea principală a com

plexului Grivița Roșie din 
Capitală, privirile îți sînt a- 

trase de un frumos panou care te 
îndeamnă să vii pe stadion, să-ți 
treci normele G.M.A. Din gazeta 
de perete a uzinelor ,.21 Decem
brie" lipsesc rareori articolele cu 
subiect sportiv. In multe colective 
Voința există tabele cu numele 
campionilor cercurilor și ai colec
tivului, precum și cu titlul ile cîș- 
tigate de colectiv în campionatele 
republicane. In aproape toate co
lectivele cu secții fruntașe găsești 
frumoase vitrine cu trofeele cuce
rite de sportivii întreprinderii, de-a 
lungul anilor...

.. Am citat 
mai obișnuite forme de propagan
dă și agitație, folosite în majorita
tea colectivelor sportive din țară; 
după cum se vede, ele există, au 
eficacitatea lor, se adresează omu
lui în mod direct și reușesc să-l

cîteva dintre cele

Da, în luna februarie sectoa
rele de instruire sportivă din 
colective au, într-adevăr, 

multe sarcini. Spartachiada de
iarnă a tineretului este, firește, 
primul obiectiv. Numeroase co
lective sportive au transformat_în- 
trecerile Spartachiadei în adevăra
te sărbători 
exemplu: la 
Timișoara) 
cu prilejul 
curs model, 
răni muncitori din comună.
deplin succes a cunoscut Sparta
chiada și în colective ca Metalul 
Hunedoara, Flacăra „1 Mai" Plo- 
ești, Progresul Oradea, etc., unde 
mii de tineri au participat în luna 
Ianuarie la concursurile organi
zate în cadrul Spartachiadei de 
iarnă. In unele raioane însă, (Mier
curea Ciuc, Arad, Craiova etc.), 
colectivele sportive așteaptă încă... 
ultimele zile pentru a trece la or
ganizarea întrecerilor. „1 
zile" nu sînt departe: la 12 
bruarie ia sfîrșit 
că,,.

Cu terminarea 
trebuie însă să 
ocuparea colectivelor sportive pen
tru această importantă competiție

sportive. Un singur 
Giarmata (regiunea 

au participat, numai 
organizării unui con- 
peste 400 de tineri ță- 

Un

.Ultimele 
fe- 

prima etapă. Așa

primei etape nu 
ia sfîrșit și pre-

să arate celor care le-au 
încredere, în ce fel au 
perrtru realizarea sarcini- 
Colectivele sportive tre- 

lichideze orice manifestare
a-

Nu. trebuie uitat că fiecare co
lectiv sportiv este obligat prin 
statut să organizeze asemenea a- 
dunări, 
acordat 
muncit 
lor lor. 
buie să 
de formalism în organizarea 
dunărilor pentru dările de seamă, 
să stimuleze critica de jos și spi
ritul autocritic al celor ce iau cu- 
vîntul la discuții, dînd primul e- 
xemplu prin întocmirea 
seamă în spirit critic și 
tic. Consiliile colectivelor 
trebuie să ceară sugestii 
îmbunătățirea muncii și 
seama de ele. In acest fel, adună
rile generale vor însemna și o 
contribuție la stimularea inițiati
vei maselor, la atragerea lor în 
rezolvarea operativă a problemelor 
sportive ale întreprinderii.

dării de 
autocri- 
sportive 

pentru 
să țină

intereseze. Ceea ce lipsește, însă, 
uneori formelor de propagandă și 
agitație cel mai frecvent folosite 
este tocmai... elementul esențial: 
actualitatea, legătura nemijlocită 
cu viața.

In general, colectivele sportive — 
respectiv resoartele de propagan
dă și agitație — folosesc foarte 
rar toate formele în realizarea unui 
anumit obiectiv. De obicei, agitația 
în jurul unui obiectiv imediat se 
face (atunci cînd se face) prin șe
dințe, prin folosirea mijloacelor de 
agitație ,,auditive" (respectiv, sta
ția de radioamplificare a întreprin
derii sau comunei) și a unora din
tre cele „vizuale": afișul și lozinca. 
Foarte rareori se întîmplă, chiar 
în campaniile cele mai importante, 
ca responsabilii cu propaganda și 
agitația să-și formeze un colectiv 
și să caute cele mai potrivite și 
mai originale forme de popu
larizare și de atragere a maselor. 
Munca de popularizare dusă în ju
rul celor mai importante competiții 
de masă (Spartachiada tineretului, 
crosurile de masă) și a complexu-

a-

j

de mase. Temeinica pregătire 
cîștigătorilor pentru etapa raio
nală, asigurarea unor cît maî bu
ne condiții de desfășurare a viitoa
relor _ întreceri ale Spartachiadei, 
trebuie să constituie sarcini prin
cipale în planificarea muncii 
luna februarie.

De asemenea, sutele de mii 
participanți la întrecerile primei 
tape nu trebuie să fie lipsiți 
posibilitatea de a se întrece 
noi concursuri și competiții, 
cea de a doua jumătate a lunii 
februarie, sectoarele de instruire 
sportivă au datoria să-și îndrepte 
toată atenția înspre organizarea 
cît mai multor concursuri de casă 
la diferite discipline, la care să 
participe sportivii din toate cercu
rile colectivelor. Și aici este ne
voie de inițiativă. Astfel, de în
treceri pot fi organizate la toate 
sporturile de sală dar și la cros, 
schi, săniuș, patinaj (acolo unde 
condițiile atmosferice permit 
cest lucru). Se recomandă, de ase 
menea, inițierea de competiții cu 
caracter de masă, între colective. 
Acestea sînt doar cîteva forme pe 
care resoartele de instruire sporti
vă le pot folosi în activitatea lor 
pentru a asigura membrilor de co
lectiv continuitatea în practicarea 
sportului în lunile de iarnă.

Tot în luna februarie va începe 
și pregătirea pentiju^întrecerile pri- 

sectoareîe de instruire sportivă tre
buie să înceapă acțiunea de în
scriere, de mobilizare a tinerilor 
și vîrstnicilor, de organizare a 
antrenamentelor. Folosirea judici
oasă a tuturor cadrelor tehnice va 
însemna, și în această acțiune, 
chezășia unor succese din cele mai 
frumoase.

Activiștii care muncesc pe linie 
de instruire sportivă nu trebuie 

■ să
ei au datoria să se ocupe de în- 
tecu^rea calendarelor sportive, de 
alcătuirea documentelor de planifi- 
care ale antrenorilor, de formarea 
din vreme a echipelor reprezenta
tive de juniori ca și de înființarea 
unui colectiv care să se preocupe 
de probleme de juniori, colectiv ce 
trebuie să 
resortul de

uite însă că în această lună

funcționeze pe lîngă 
instruire sportivă.

obicei, 
și lo-

consiliilor

lui G.M.A. se rezumă de 
la expunerea cîtorva afișe 
zinci, de multe ori prea puțin con
vingătoare și, în general, „respec- 
tînd" același șablon. Iar răspunde
rea nu revine numai... responsabili
lor.

Răspunderea revine 
colectivelor sportive în general. 
Ele nu s-au convins încă de apor
tul pe care-1 poate aduce o propa
gandă și agitație bine întreținută, 
activă și interesantă în jurul fie
cărei acțiuni a colectivului. Și nu 
există problemă, fie în organizarea 
unei competiții de masă sau a 
unei faze dintr-un campionat repu
blican, în constituirea unei noi 
secții sau în educarea sportivilor, 
în amenajarea unui nou teren de 
sport sau în strîngerea cotizațiilor, 
în care resortul propagandă și agi
tație să nu-și poată aduce aportul. 
Totul depinde de măsura în care 
consiliul colectivului apreciază im
portanța acestei munci, atrage resor
tul în rezolvarea problemelor princi
pale, îl ajută în îndeplinirea sar
cinilor și îl controlează în muncă. 
In momentul în care întregul con-

Va mai trece cîtăva vreme pină cind vor începe întrecerile sportive 
în aer liber. Dar succesul lor cere o muncă de pregătire care trebuie 
să înceapă chiar de pe acum...

Pregătiri pentru succesele... viitoare

Pe la început de februarie, a- 
nul trecut, ne aflam la Fru- 
mușeni, o comună din îm

prejurimile Aradului. La căminul 
cultural erau tocmai în curs de 
desfășurare concursurile de șah 
ale Spatachiadei de iarnă a sate
lor, iar schiorii încă nu-și pierdu
seră speranța că vor mai avea 
zăpadă propice concursurilor. Cu 
toate acestea, președintele colec
tivului sportiv vorbea mai mult 
despre noul teren de volei care 
trebuia amenajat decît despre pre
ocupările specifice lunii februarie. 
„Succesul activității de vară se pre
gătește acum, la sfîrșit de iarnă, 
spunea el, și nu fără temei. Iar ca 
dovadă că afirmațiile sale nu sînt 
vorbe goale, el ne-a arătat maga
zia unde echipamentul și mate
rialele de vară așteptau gata pre
gătite, tabelele de noi înscriși în 
secțiile pe ramură de sport cu 
activitate de vară, calendarul co
lectivului, planurile de antrena
ment ale echipelor reprezentative... 
Intr-adevlr, pregătirea sezonului 
de vară constituia o preocupare 
de... iarnă a colectivului Recolta 
Frumușeni.

Fără îndoială, colectivul Recol
ta Frumușeni nu este singurul 
care putea fi dat de exemplu în 
acest domeniu. Am ales însă in
tenționat acest colectiv, pentru a 
arăta că, astăzi, pînă și sportivii 
de la sate au înțeles importanța 
pregătirii din vreme a condițiilor 
necesare bunei desfășurări a acti
vității de vară, fapt care demon
strează cu și mai multă tărie ne
cesitatea introducerii în planul de 
muncă 
tirilor 
vară.

Nici 
lectivului sportiv nu se 
în afara acestui obiectiv. Consoli
darea cercurilor și a secțiilor pe 
ramură de spdtt cu activitate de 
vară va 
torică a 
pele și 
lectivului 
titoare, deci responsabilul 
struirea sportivă nu se 
plînge nici el de lipsă de lucru 
în această lună. Secțiile trebuie 
să-și mărească efectivul, iar com
petițiile cu caracter de masă tre
buie să fie cunoscute de pe acum

pe luna februarie a pregă- 
în vederea sezonului de

unul dintre resoartele co
si tuează

baza organiza- 
activități. Echi- 
fruntași 
perioada

constitui 
viitoarei 
sportivii 
sînt în

ai co- 
pregă- 
cu în- 

poate

să

agitația
siliu al colectivului hotărește 
sprijine și să folosească propagan
da și agitația, nu se mai pune 
nici problema șablonismului care 
înăbușă cele mai bune inițiative. 
Bucurîndu-se de sprijinul între
gului consiliu, responsabilul cu 
propaganda și agitația își poate 
constitui o comisie din cei mai ta- 
lentați oameni din întreprindere, 
care să poată conțribui, prin scris, 
desene, versuri, prin organizarea 
de vitrine și expoziții și prin toate 
celelalte mijloace, la îmbunătăți
rea muncii colectivului sportiv, în 
toate sectoarele.

In mai puține cuvinte, soluția 
poate fi rezumată astfel: respon
sabilul resortului de propagandă 
și agitație trebuie să renunțe la 
rolul de... figurant pe care-1 are, 
de obicei, în unele colective sportive, 
iar consiliile colectivelor sportive 
trebuie să înțeleagă, în sfîrșit, im
portanța unei bune munci de 
propagandă, și agitație în întări
rea muncii sportive. Să înțeleagă, 
deci, să sprijine direct activitatea 
acestui important sector. 

tuturor; deci, responsabilul re
sortului propagandă și agitație are 
și el sarcini importante. Nu mai 
încape discuție asupra atribuțiilor 
resortului administrativ-financiar: 
noi membri în colectiv, încasarea 
cotizațiilor, inventarierea și pu
nerea Ia punct a materialelor șl 
echipamentului de vară, descope
rirea resurselor locale pentru noi 
amenajări de baze sportive (obți
nerea terenului, a deșeurilor lem
noase șl metalice care pot fi în
trebuințate în scopul propus, pri
mele lucrări de nivelare), etc.

Deci, obiective sînt destule. To
tul este ca ele să fie introduse în 
planul de muncă, să fie reparti
zate concret, pe oameni și... să 
se muncească pentru realizarea 
lor. Planificarea din vreme a sar
cinilor privind buna desfășurare a 
activității sportive de vară este un 
factor important în lupta împotri
va acțiunilor duse la întîmplare, 
împotriva dezorganizării și a for
malismului și ea trebuie privită ca 
atare de consiliile colectivelor 
sportive. Numai astfel consiliile 
colectivelor sportive vor reuși să 
răspundă cu succes nevoilor juste 
ale maselor de oameni ai muncii, 
care iubesc sportul și doresc să-l 
practice în mod organizat.

Citeva sugestp, pon.ru pla
nurile de muncă pe luna 
februarie. Aceasta era 

tema pe care am uxat materia
lele din pagina de față. Cele cî
teva sugestii slnt extrase 
obiectivele principale ale 
car i sportive in această

7

din 
mif-

_ lun* 
și fără îndoială că de vor con- 
tribui la întocmirea unor plar 
nuri, concrete, care să însemne 
un pas înainte în organizarea 
muncii colectivelor sportive, în 
desfășurarea activității lor. Bi~ 
neînțeles, ele vor folosi în mă
sura in care colectivele sporlif 
ve vor ști să extragă elemente
le specifice activității lor, să le 
introducă in planul de muncii 
și... să realizeze sarcinile pro
puse.

Pentru succesul deplin al 
muncii planificate pe care o due 
colectivele sportive din (ara 
noastră, este necesar ca planu
rile de muncă, bine 'întocmite. 
Să atragă în îndeplinirea lor 
mase cît mai largi de membri. 
Fiecare resort va reușiteă-și în
deplinească mai bine sarcinile 
dacă va angrena în muncă un 
activ cit mai larg. Cea mai im
portantă problemă rămîne, insă, 
activizarea în primul rind a 
întregului consiliu al colectivu
lui. Iar aceasta este o sar
cină care trebuie realizată acum, 
la început de an, nu atunci cînd 
problemele ad ninislrative pe 
care le pune activitatea compe- 
tițională a tuturor secțiilor vor 
aglomera pe cei doi-trei acti
viști în 
vor mai 
altceva

Luna 
între activitatea de iarnă și cea 
de vară — cere mu'te eforturi 
activiștilor din colec'țvet- spor
tive. far forțele nu Fsesc, după 
cum nu le lipsesc nici experien
ța și nici condițiile necesare 
pentru îndeplinirea cu succes 
a tuturor sarcirvlor- Deci... spor 
la muncă.

așa măsură, incit nu, 
avea timp pentru nimic

februarie — legătură

pon.ru


Fotbalistul Petre Cojereanu 
prepus candidat ai F.D.P. 

în circumscripția electorală 
orășenească nr. 108 Timișoara
In orașul și regiunea Timișoa
ra au loc în fiecare zi însuflețite 

«adunări ale oamenilor muncii în 
care aceștia propun pe cei mai 

: vrednici dintre ei drept candidați 
al Frontului Democrației Popu
lare în alegerile de deputați pen
tru Sfaturile populare.

La sfirșitul săptămînii t e cute, 
după unul din antrenamentele o- 
bișnuite pe care echipa de fotbal 
de categoria A Știința Timișoara 
le Tace în vederea viitorului 
campionat, jucătorii echipei pre
cum și numeroși studenți spor
tivi din localitate s-au în' run t 
în sala stadionului „23 August". 
In cadr.:l mitingului care a a- 

vut loc, primul a luat cuvîntul 
Ion Ciosescu. In numele jucă
torilor echipei Știința Timișoara 
și al studenților timișoreni, ei 
a propus candidat F.D.P. în cir
cumscripția electorală orășeneas
că nr. 108 pe Petre Cojrreanu. 
Vorbitorul a arătat meritele deo
sebite ale lui Cojereanu în învă
țătură, unde conștiinciozitatea Și 
buna pregătire i-au adus titlul 
de fruntaș, și pe terenul de 
sport, în calitate de căpitan al 

echipei Știința Timișoara. Pro
punerea făcută de Ciosescu a 
fost primită cu însuflețire de 
cei prezenți. Jucătorii Constin- 
tin Dinulescu, life Gîrleanu, se
cretarul organizației de partid 
din Institutul Politehnic Traian 
Bunescu, au arătat că Petra 
Cojereanu merită încrederea ce 
i-a fost arătată și au sprijinit 
propunerea făcută. Cu prilejul 

adună'ii studenții sportivi timi
șoreni și-au luat angajament J 
să obțină noi succese în înv țâ- 
tură și sport, în întîmp:narea 
alegerilor.

Adunarea a aprobat în una
nimitate ca Petre Cojereanu să 
fie propus candidat al F.D.P. 
în circumscripția electorală oră
șenească nr. 108 în alegerile de 
deputați pentru sfaturile popu
lare .

A LUAT SF1RȘIT CAMPIONATUL CATEGORIEI A LA HOCHEI
GHEORGHIENI 30 (Prin tele

fon de ia trimisul nostru). — 
Profitînd de vremea devenită pe 
neașteptate favorabilă, echipele de 
hochei care luptă pentru locurile 
5—8 în categoria A și-au luat 
în grabă „armele și bagajele" și 
au plecat Ia Gheorghieni, unde se 
află în prezent și-și dispută un 
turneu deosebit de interesant. în
trecerile sînt foarte dîrze și echi
librate și la ora cînd telefonăm 
(8 dimineața) nu se poate face 
nici un pronostic în ce privește 
clasamentul definitiv. Ultimele 
două meciuri, care se vor desfă
șura astă-seară, vor lămuri si

tuația. De remarcat faptul că echi
pele folosesc pentru prima oară a- 
tacul în 5 oameni și de asemenea 
schimburile de 5 jucători. O serie 
de jucători tineri, ca Publik, So
lyom, Almassi, Balla, Kari, Gali și 
mai ales Tulbure s-au dovedit ele
mente foarte valoroase.

Și acum despre întîlniri. Prima 
reuniuni s-a desfășurat sîmbătă 
seara. Timpul este foarte bun, 
temperatura minus 12 grade. Or
ganizarea bună contribuie la reu
șita întrecerilor. La fiecare meci 
asistă cîte 1.500—2:000 specta

tori, dintre care unii veniți din co
munele învecinate.

DINAMO TG. MUREȘ —VOINȚA 
BUCUREȘTI 6-2 (2-0, 3-2, 1-0)

Dinamo a dat semne de obo
seală încă de la începutul meciu
lui. Lucru explicabil : mureșenii, 
neștiind cînd va începe turneul, au 
plecat joi de la Tg. Mureș... la 
Rădăuți, unde au sosit vineri și 
au și susținut un meci. Fiind în
științați despre desfășurarea tur
neului, ei au plecat vineri seara 
la Gheorghieni unde au ajuns sîm
bătă la ora 13, iar la ora 19 au 
și intrat pe gheață. De acest lu
cru a profitat în mare măsură 
Voința, care, mai ales în repriza 
a 2-a. a opus o vie rezistență și 
a atacat.

Au marcat : Asztalos, Solyom, 
Incze I, David, Hollo (2) pentru 
Dinamo, Weishortel și Xantos 
pentru Voința. Arbitri : M. Hu- 
șan și W. Welter. Formațiile: Di
namo : D-. Biro, Fiillop, Solyom, 
Florea, Asztalos, Publik, Hoho, 
Pircan, Incze I, Satmary, David,

Activitatea sportivă studențească 
internațională in anul 1956

De vorbă cu Ko Tun Shein, secretar al U.I.S., și cu Ștefan (Mszowsfâ, 
vicepreședinte al comisiei de organizare a celei de a Xl-a ediții 

a J. M. U. de iarnă
Recenta sesiune a Comitetului 

Executiv UJ.S. a discutat și ela
borat programul de activitate al 
Uniunii pentru anul în curs. După 
cum era de așteptat, in acest pro
gram sportul ocupă un loc de cin
ste. In legătură cu aceasta ne-am 
adresat secretarului U.I.S., Ko Tun 
Shein (Birmania).

O ACTIVITATE BOGATA

L-am rugat pe Ko Tun Shein să ne 
arate care sini principalele compe
tiții sportive pe care U.I.S. le va 
organiza In cursul acestui an. Se
cretarul U.I.S. ne-a răspuns :

„In centrul atenției noastre se 
află Jocurile Mondiale Universitare 
de Iarnă. Misiunea de onoare a or
ganizării celei de a Xl-a ediții a 
Jocurilor a fost încredințată stu
denților polonezi. întrecerile se vor 
desfășura între 7—13 martie, la Za
kopane și Varșovia.

Intre 5 și 15 aprilie, U.I.S., va 
organiza In orașul Upsala (Sue
dia) cai n pionului mondial studen
țesc de șah. In luna, septembrie, Cu 
ocazia celei de a 10-a aniversări a 
U.I.S. vor avea loc la Praga im
portante competiții sportive. Vom 
organiza, de asemenea, al II-lea 
turneu international studențesc de 
volei".

„Sînt în perspectivă și alte ac
țiuni?"

„Desigur. Am expus doar obiec
tivele principate ale activită(ii pe 
tărîm sportiv pe anul 1956. In afa
ră de acestea, trebuie avut în ve
dere un șir întreg de competiții in
ternaționale pe care organizațiile 
sportive studențești din diferite 
țări membre ale U.I.S. intenționea
ză să le organizeze în acest an. Am 
și primit proiectul unor astfel de 
competiții din R.P. Bulgaria, R.D. 
Germană și alte țări. Vom sprijini 
cu toate puterile orice inițiativă 
menită să contribuie la întărirea 
legăturilor intre studenții spor
tivi din toate țările lumii.

Voința: Tulbure. Ganga II, Va- 
niek, Sireteanu, Constantiniu, Weis
hortel, Dimitriu. Xantos, Brînduș, 
Dumitrescu, Gall, Nagy.

PROGRESUL GHEORGHIENI — 
FL ROȘIE SIGHIȘOARA

7-3 (1-2, 2-1,4-0)

FI. roșie a condus pe rînd cu 
1-0, 2-1, 3-2, dar Progresul a ega
lat de fiecare dată și cu o con
diție fizică superioară și-a depă
șit adversarii în repriza a 3-a. De 
menționat însă că Progresul a în
scris 3 din cele 4 goluri ale ulti
mei reprize cu largul concurs al 
portarului sighișorean, care a 
lăsat să-i scape goluri parabile, 
din șuturi trase de la mare dis
tanță.
Au marcat: Balla (3), Kari (3), 

Dobriban pentru Progresul, Ka
mili (2), Adlef pentru FI. roșie. 
Au arbitrat: I. Florescu, W. Wel
ter. Formațiile: Progresul : Va- 
radi, Nagy, Fodor, Giacomuzzi, 
Biro, Almassi I, Lazăr, Balla, Ka
ri, Dobriban, Karda, Lenart, Fla
mura roșie: Essigman, Eder, Bu- 
iuc, Dr. Căpățînă, Găină, Balaș, 
Kamili, Schuster, Adlef, Matefy, 
Covacevici, Fritsch, Hollo, Dan 
Carol.

Duminică seara s-au disputat 
următoarele întîlniri :

VOINȚA BUCUREȘTI — PRO
GRESUL GHEORGHIENI 2-2 

(1-1, 0-0, 1-1)

Rezultatul constituie o surpriză, 
dar este just. Progresul a con
dus cu 1-0 și 2-1, a atacat ma
joritatea meciului, dar Voința cu 
un joc de cîmp bun s-a apărat 
bine și a contraatacat eficace. Cel 
mai bun om de pe teren a fost 
portarul Tulbure care a scos go
luri gata făcute.

Au înscris : Brînduș. Nagy (Vo
ința), Karda, Kari (Progr.). Ar
bitri : W. Welter, I. Florescu.

FL. ROȘIE SIGHIȘOARA — DI
NAMO TG. MUREȘ 4-2 (0-0, 

3-1, 1-1)

Rezultatul constituie o mare sur
priză. FI. roșie a folosit două for
mații de valoare egală, pe care

PRIMUL OBIECTIV: VARȘOVIA 
$1 ZAKOPANE 1

Relatările lui Ko Tun Shein ne-au 
arătat că pe primul plan al activi
tății sportive studențești se situea
ză în acest an a Xl-a ediție a 
J.M.U. de iarnă. Stefan Olszow- 
ski, vicepreședinte al comisiei de 
organizare a jocurilor, participând 
la lucrările sesiunii comitetului e- 
xecutiv U.I.S. ne-a furnizat noi a- 
mănunte in legătură cu importan
tul eveniment.

— „Programul Jocurilor cuprinde 
trei discipline sportive: schi (la 
Zakopane), hochei și patinaj ar
tistic (la Varșovia). La schi se 
vor desfășura toate probele olim
pice, exceptînd cursa de 50 km. 
Comitetu.! de organizare a trimis 
invitații în peste 40 de țări. Pri
mele răspunsuri le-am primit din 
partea forurilor studențești din Ro- 
mînia, Austria, Danemarca. An
glia. Noi adeziuni am primit, de 
asemenea, cu ocazia actualei sesiuni. 
Federația internațională de schi 
a înscris aceste focuri în calenda
rul ei oficial și a transmis invi
tația noastră tuturor membrilor 
săi".

— „Care este caracterul întrece
rilor de la Zakopane și Varșovia?"

— „Noua ediție va căuta să în
tărească tradiția Jocurilor, de a 
lărgi colaborarea studențească, de 
a permite un contact mai str'ms 
între studenții de pretutindeni, de a 
prilejul un util schbnb de experien
ță sportivă".

In aceste zile, programul de acti
vitate al U.I.S. pe anul 1956 este 
larg difuzat în rlndul milioanelor 
de membri ai organizației.

Acest program amintește studen
ților sportivi că trebuie să se an
treneze cu toată atenția și serio
zitatea, pentru ca la marile compe
tiții studențești din acest an, țara 
noastră să fie reprezentată de echi
pe puternice capable de rezultate 
valoroase. Iar primul obiectiv: Var
șovia și Zakopane!

I. MANOLIU

le-a schimbat la fiecare 2 minute. 
In repriza a 2-a, sighișorenii au 
atacat în 5 oameni și au specu
lat golurile create în dispozitivul 
de apărare al dinamoviștilor. Du-, 
pă ce a înscris 3 goluri, FI. ro
șie a retras 2 oameni pe linia de 
fund, dînd dinamoviștilor posibili
tatea să atace. Dinamo nu a reu
șit să refacă handicapul; deși au 
atacat, jucătorii de la Tg. Mureș 
s-au încurcat unul pe altul în fața 
porții neputînd înscrie. Au mar
cat : Kamili (2), Covacevici, 
Schuster (FI. roșie), Asztalos, 
Solyom (Din.).

Aseară au avut loc ultimele me
ciuri din- cadrul turneului pentru 
locurile 5-8. Flamura roșie Sighi
șoara a întrecut Voința București 
cu 3-2 (0-0, 1-0, 2-2) prin punctele 
înscrise de Balaș, Schuster și Ma- 
tefi. Pentru bucureșteni a marcat 
Gali de două ori.

In meciul decisiv pentru locul 
V, Progresul Gheorghieni a între
cut la scor pe Dinamo Tg. Mureș 
cu 6-2 (1-1, 0-0, 5-1). In ultima re
priză învingătorii au desfășurat un 
joc de foarte bună calitate, reu
șind să înscrie de cinci ori. Cele 
șase goluri ale Progresului au fost 
marcate de Kari (2), Almassy (2), 
Karda și Balla. Pentru dinamoviști 
a înscris Hallo (2). La aceste două 

meciuri, desfășurate pe o tempe
ratură de —18 grade, au asistat 
peste 3.000 spectatori care au a- 
plaudat victoria meritată a echi
pei locale.

Clasamentul definitiv pentru lo
curile V-VIII este următorul:
5. Progresul Gheor

ghieni
6. Flamura roșie

Sighișoara
7. Dinamo Tg.

Mureș
8. Voința Buc.

3 2 10 15:7 5

3 2 0 1 10:11 4

3 10 2 10:12 2
3 0 1 2 6:11 1

C. NAUM

UNDE E...
Tocmai cînd sportivii din Ca

racal, de-altfel ca și alți tineri 
din diferite orașe, se pregăteau 
să-și.... ia gindul de la iarnă 
și, implicit, de la întrecerile de 
schi, săniuțe și patinaj, norii 
fumurii s-au adunat deasupra 
orașului, iar zăpada și gerul 
și-au adus aminte că se termină 
și ianuarie și că deci ar cam fi 
timpul să... „intre în acțiune".

Frigul a început de cu ziuă, 
s-a întețit noaptea, iar a doua 
zi dimineață, localnicii pășeau 
pe străzi cu nasul în fulare șl 
cu urechile înroșite de ger...

Venise, deci, iarna!
In culmea bucuriei, sportivii 

și-au luat patinele și s-au în
dreptat spre parcul orașului. 
Așa cum prevăzuseră, lacul din 
parc înghețase... tun. Intr-o 
clipă, tinerii șt-au pus patinele 
iar după alte cîteva clipe înce
peau primele ture pe gheață și, 
bineînțeles, primele... căzături!

A doua zi, nu mai reușeai să 
te miști pe patinoarut din Ca
racal. Veniseră și mai mulți ti
neri, iar chiotele lor de bucurie 
răzbăteau pînă hăt departe...

Oameni de inițiativă, tovară
șii din comisia de patinaj, îm
preună cu cei de la Comitetul 
raional C.F.S. Caracal, văzînd 
entuziasmul tinerilor, au și por
nit la organizarea unui concurs 
d- patinaj deschis tuturor tine
rilor din colectivele sportive 
ale orașului. In vreme ce acti
viștii sportivi porniseră la trea
bă, pentru a profita de gheața 
din parc, într-un birou al Sfa-

e— T I
...Dar, fiindcă veni vorba de 

gheață, nu poți rămîne... rece 
nici la cele ce se întîmplă la 
Tîrgu Mureș. Acolo, ce e drept, 
se află un patinoar în toată re
gula — patinoarul Progresul — 
dar dacă nu există vreun to
varăș Diacona care să-l... radă 
de pe suprafața pămîntului, se 
găsesc, în schimb, alții care au... 
grijă ca această baza sportivă să 
se degradeze pe zi ce trece. Du
pă cum ne relatează corespon
dentul nostru regional Nerva 
Popa, cabana de-abia se mai ți
ne, vestiarele și celelalte încă
peri arată ca vai de lume, iar 
vtntul și gerul pătrund în voie 
prin pereții găuriți.

Să nu care cumva să credeți 
că tovarășii din conducerea co
lectivului sportiv Progresul Tîr
gu Mureș au uitat de existența

Concursul de verificare a luptătorilor 
din categoria 57 kg.

9 luptători din categoria 57 kgr. 
au participat sîmbătă la concursul 
de verificare desfășurat în sala 
Dinamo din București. întrecerea 
s-a desfășurat sistem turneu pe 
două serii, iar primii d°i clasați 
în fiecare gru-pă s-au întîlnit în fi
nală. Mai ales pentru finaliști în
trecerea a fost foarte grea ți lc-a 
cerut eforturi deosebite. Ei au avut 
de susținut cîte 5—6 meciuri, fapt 
care le-a pretins o mare rezistență. 
Numai doi concurenți, M. Gristea 
— Hunedoara și P. Popescu — Re
șița au avut o pregătire fizică mul
țumitoare : ei doi și-au disputat — 
de a'tfeft — primul loc al concursu
lui. M. Cristea s-a impus în fața ce
lorlalți printr-o mai bună pregătire 
tehnică și mai mult calm. Gristea 
a avut unele acțiuni frumos execu
tate, ca de pildă suples-ul, cu care 
a reușit să-și depășească toți adver
sarii. Din picioare așteaptă însă prea 
mult ataoul adversarului, urmărinl 
specularea greșelilor acestuia, tar la 
parter are încă serioase lipsuri în 
apărare. P. Popescu are voință, des
tulă forță, se apără bine la parter 
dar lucrează în majoritatea timpului

GHEAȚĂ?
tutui popular și anume în cel 
al secției comerciale, se urzeau 
planuri oare priveau tot... ghea
ța din parc! Și nu se poate 
spune că aceste planuri erau 
mai puțin bine întocmite decît ce
lelalte. Dimpotrivă, foarte... ope
rativi, tovarășii de la secția 
comercială a Sfatului popular, 
In frunte cu tov. Ion Diaconu 
s-au deplasat pe teren, au luat 
act cu satisfacție de calitatea 
gheții și imediat au dat dispo
ziție ca ea să fie... tăiată și 
depozitată în beciuri, pentru 
vară...

După cum ne informează cor 
respondentul nostru G. Năsta- 
se, în Caracal s-a făcut gheață 
berechet și în alte părți, nu nu
mai în parcul orașului, dar tov. 
Diaconu a găsit că e mai sim
plu s-o ia direct... de sub, nasut 
sportivilor, decît s-o mai caute 
prin împrejurimile orașului.

Cînd activiștii sportivi au 
încercat să-i amintească despre 
concursurile de patinaj din ca
drul Spariachiadei de iarnă și 
despre alte concursuri prevăzu
te în calendarul sportiv pe anul 
1956, tov. Diaconu a dat din 
umeri. Ba pînă la. urmă a pla
sat și o ironie :

Altă dată, fraților!... Deo
camdată, după cum vedeți, am 
fost noi mai... sportivi decît voi: 
v-am luat-o înainte!

... Așa că. în momentul de fa
ță. la Caracal există gheață 
pentru... vară, dar pentru con
cursurile de iarnă — nu. Poate 
s-o găsi... la vară!

M P!
patinoarului. Se poate ? Nu e an 
în care să nu se discute șl să 
se răs-discute măsurile ce tre
buie luate pentru reamenajarea 
patinoarului! Și în toamnă s-a 
ținut o astfel de ședință, s-a în
tocmit un „plan de muncă" și 
s-au trasat la „sarcini" de nu 
mai aveai timp să le numeri. 
Dar, ca și în anii trecuți, lucru
rile s-au tot amînat din septem
brie pe octombrie, din octombrie 
pe noiembrie, din noiembrie pe 
decembrie și tot așa mereu pînă 
s-a ajuns în prag de februarie...

Dar se zice că iarna asta va 
fi lungă așa că pînă în martie, 
tot o să se facă ceva. Măcar un 
nou... plan de muncă!

JACK BERARIU 
GEORGE MIHALACHE

ou picioarele, ceea ce este contrar 
reguiamentuCiul- Acțiunea sa piefa^ 
rată — centura laterală de jos —• 
îi aduce puncte, dar — așa cum am 
văzut — și neplăceri, deoarece o 
execută ou lipsuri: el rămîne cu 

brațul prins sub adversar. A. Stru- 
bert — Lugoj — un luptător bun, 
cu multe cunoștințe tehnice, — și 
singurul care a lucrat pe brațe — 
s-a prezentat la concurs cu o pregă
tire fizică insuficientă. De acest 
lucru este vinovat și colectivul! Pro-’ 
greșul, care rai i-a asigurat condiții 
de pregătire. De altfel, maj>ritatea 
conourenților — între care luptători 
de cat. I ca P. Vatrici și Tr. Crișap 
au venit slab pregătiți pentru acest 
concurs. Mulțumitor — ca perspec
tive — s-au comportat A. lncze țl 
I. Barbara.

De remarcat faptul că la acest 
concurs s-a experimentat aplicarea 
deciziei de meci egal. O astfel d» 
decizie s-a dat în întîtnirea A. Stru- 
bert—P. Popescu.



Astăzi la Paris: Angelica Rozeanu 
susține primele jocuri 

in campionatele internaționale 
de tenis de masă ale Franței 

PARIS 30 (prin telefon).— După 
trei nopți și două zile de călătorie 
cu trenul, trecînd prin Budapesta, 
Viena, Zurich și Basel reprezen
tanta noastră maestră emerită a 
sportului din R.P.R. Angelica Ro
zeanu a sosit duminică dimineață în 
capitala Franței la Paris pentru a 
part cipa la campionatele interna
ționale de tenis de masă ale Fran
ței. In seara aceleiași zile campioana 
mondială a făcut un antrenament 
într-una din sălile de sport din Pa
ris în compania cunoscutului jucă
tor francez Ehrlich și a unor talen- 
tați juniori parizieni. Luni, Angeli
ca Rozeanu s-a antrenat în sala 
Coubertin unde are loc competiția, 
împreună cu jucătoarea austriacă 
Linda Wertl și campionul Italiei, 
Lucio Sturani.

întrecerile propriu-zise din cadrul 
campionatelor internaționale ale 
Franței încep marți'. Luni s-au 
desfășurat nutr-ai jocurile prelimi
narii de calificare pe tablourile ce
lor cinci probe: simplu femei, simplu 
bărbați, dublu femei, dublu bărbați 
și dublu mixt.

La această importantă competiție 
Iau parte, așa cum am mai anunțat, 
unii dintre cei mai buni și cele mai 
bune jucătoare din lume ca Ange
lica Rozeanu, Linda Wertl, Rosa- 
linde Cornett (Rowe), Diana Rowe, 
Anri Haydon Christiane Watel, 
Ivan Andreadis, Ladislav Stipek, 
Johnny Leach. Mai participă de a- 
semenea iugoslavii Harangozo, Vo- 
grinc, Gabric, englezii Kennedy, 
Landry, cehoslovacul Posejpal, Lu
cio Sturani (Italia) și fruntașii te
nisului de masă francez Amouretti, 
Roothooft, Hagertauer, Lanskoy, 
Ehrlich etc.

Se va juca cu mingi „Olimpia" 
care sînt destul de grele. Angelica 
Rozeanu susține primele sale me
ciuri astăzi în jurul orei 14 și în 
jurul orei 21.

Conferința Comisiei centrale 
de rugbi

In ziljle de 3,4 și 5 februarie va 
avea loc la sediul C.C.F.S. din stra
da Vasile Conta Nr. 16, conferința 
Comisiei Centrale de rugbi. In zi
lele de 3 și 4, ședințele vor înce
pe la ora 17.30, iar duminică 5 fe
bruarie la ora 9,30.

La conferința anuală a Comisiei 
Centrale de rugbi sînt invitați an
trenorii și arbitrii de rugbi, pre
ședinții asociațiilor și colectivelor 
sportive.

CONCURSUL REPUBLICAN DE 
SALA PE 1956

In zilele de 25 și 26 februarie 
se va desfășura în sala Floreasca 
II din București un concurs de 
sală cu caracter republican. Au 
dreptul să participe atleți din în
treaga țară, clasificați în catego
riile: maestru, I, a Il-a precum 
și juniorii din lotul republican. 
Probele de concurs sînt următoa
rele: BĂRBAȚI: 50 m., 55 m.g. 
lungime, înălțime, prăjină, triplu, 
greutate; FEMEI: 50 m., 40 m.g., 
lungime, înălțime, greutate. Clasa
mentele se vor face individual, la 
fiecare probă, separat, pentru se
niori și pentru juniori.

INTENSA ACTIVITATE LA TI
MIȘOARA

Mai mult ca oricînd, atleții și 
antrenorii timișoreni au pornit la 
lucru în acest an, cu o rîvnă deo- 
sebită, căutînd să rezolve în mo
dul cel mai just, sarcinile legate 
de perioada pregătitoare. Astfel, 
atleții colectivelor Știința, Metalul, 
Locomotiva, Flamura roșie, Școala 
de antrenori, etc. sînt „musafiri" 
de fiecare zi ai halei de sport din 
localitate, ai stadioanelor Știința 
și' Locomotiva și ai aleilor din Pă
durea Verde. Antrenamentele sec
ției de atletism a colectivului 
Știința sînt conduse de maestrul 
sportului Eugen Lupșa. Ele se

C. C. A. (masculin) și Progresul Orașul Stalin (feminin) 
au cîștigat Cupa de iarnă la handbal de sală

Început joi, turneul final al echi
pelor masculine participante la Cu
pa de iarnă a continuat pină simbă- 
tă, cînd s-au definitivat clasamen
tele celor două serii. Sîmbătă după- 
amiază echipa C.C.A., care întrecuse 
Voința Sibiu, a învins Știința Ga
lați, cu 25—10 (12—2), cucerind în 
acest fel primul loc în seria I. In 
cealaltă serie, în care lupta a fost 
mult mai echilibrată, meciui! pro
gramat sîmbătă seara urma să de
cidă pe cîștigătorul seriei, fiecare 
dintre cele două echipe (Știința Ti
mișoara și Știința I.C.F.) avînd cite 
o victorie în fața dinamoviștilor din 
Orașul Stalin. Mai buni și mai 
dirzi, studenții timișoreni au reu
șit să întreacă Știința I.C.F. cu 
18—10 (5—9), calificîndu-se pentru 
meciul final.

Deci, înaintea jocurilor finale cla
samentele celor două scrii se pre
zentau astfel: 
seria I:
1. C.C.A.
2. Voința Sllolu
3. Știința Galați

SERIA A Il-a:
1. Știința Timișoara
2. știința I.C.F.
3. Dinamo Or. Stalin

2 2 0 0 54:24 4
2101 41:41 2

2 0 0 2 22:52 0

2 2 0 0 35:25
2 10 1 28:33
2 0 0 2 31:35

«
2
0

*
Și iată-ne în ziua finalei..... Uver

tura" reuniunii avea un caracter pu
țin cam curios: în timp ce una din
tre echipe (Știința Galați) se pre
zentase la acest turneu cu pretenții 
modeste, cealaltă (Dinamo Orașul 
Stalin) se anunțase drept una din
tre cele mai redutabile formații și 
mulți se așteptau să-i vadă pe di- 
namoviști participînd la lupta pen
tru primul loc. Iar acum... ambele 
echipe luptau pentru locurile 5—6... 
Cu atît mai surprinzătoare a fost 
desfășurarea primei reprize, clnd. 
gălățenii au ținut piept cu mult 
succes unei echipe care intrase pe 
teren siubestimîndu-și adversarul. 
Pină la urmă, însă diferența de va
loare și-a spus cuvînitul și dinamo- 
viștii au cîștigat cu scocul de 22—14 
(H-7).

Cel de al doilea joc a dat „sem
nalul" începerii disputelor tari și e- 
chilibrate. Mai precis, meciul dintre 
Știința I.C.F. și Voința Sibiu, care 
își disputau locurile 3 și 4, s-a des
fășurat sub semnul unei perfecte e- 
gailități pină cu 5 minute Înainte 
de terminarea lui, cînd eliminarea 
lui Bretz a lăsat echipa Voința cu 
un cm mai puțin pe teren, tocmai 
în momentele decisive. In clipa eli
minării — juste — a lui Bretz sco
rul era 15—-15 și pină atunci mai 
fusese încă de șapte ori egal. Ulti
mele minute însă au hotărît soarta 
meciului: Știința I.C.F. a cîștigat 
cu 20—15 (10—10).

Aplauzele și încurajările care au 
răsunat din tribunele sălii Floreasca 
la apariția pe teren a celor două e- 
chi.pe feminine care își disputau fi
nala Cupei de iarnă, n-au contenit 
în tot timpul jocului dintre Știința 
I.C.F. și Progresul Orașul Stalin. 
Și trebuie să ținem seama de faptul 
că acest meci a fost cu.. 14 minute 
mai lung decît un joc obișnuit. Ni
meni însă n-a regretat nici cele 14 
minute de prelungiri și nici cele 
40 <fe minute de joc normal...

...Ne aflam spre sfirșitul celei de

CARNET
desfășoară mai mult în aer liber, 
dar sînt completate prin ședințe 
de lucru în sală. La aceste antre
namente participă cu regularitate: 
maestra sportului Ana Șerban, Eu
gen Statuie, Petre Piescu, I. Ve- 
Mciu, I. Ferestrău, Lia Stanconi, 
etc. Sub conducerea profesorului 
Cornel Iovănescu, lucrează: Maria 
Mariș, Irina Vaida, Elena Dumitru, 
Hedviga Oster, Olga Jaba, Ana 
Vanciu, Zoltan Vamoș, Iosif Ho- 
lerbach, Simion Blaga și elevii 
școalei de antrenori: Mircea Ursac, 
Dumitru Petrescu, Mihail Nistor, 
Gh. Boghian, Maria Buzdugan, 
etc.

Pe stadionul Locomotiva, sub 
conducerea antrenorului Ion Pas- 
cu, pot fi văzuți pregătindu-se at
leții colectivului Locomotiva: Ijri- 
za Pascu, campioana țării la sări
tura în lungime, Gh. Băruță, Gh. 
David și numeroși tineri începă
tori. Atleții colectivului sportiv 
Flamura roșie lucrează sub îndru
marea antrenorului Geza Robicsek. 
Este vorba de Aranca Lipoczi, Ma
ria Plafona, Eugen Poltz, etc.

îmbucurătoare este, desigur, ini
țiativa asociației Metalul' de a-și 
crea la Timișoara o puternică sec
ție de atletism, care primește tot 
sprijinul din partea consiliului co
lectivului sportiv Metalul Tehnome- 
tal. La antrenamente participă, 
printre alții: Ion Anghel, C-tin 
Nourescu, Al. Arnăutu, C-tin Du
mitrescu, Vrrgil Pușcașu, Victor 

so

CÎ-

a doua reprize, cînd scorul ajunsese 
la 6—6. Rezultatul de egalitate pă
rea inevitabil, datorită îndârjirii ne
obișnuite cu care jucătoarele din 
Orașul Stalin luptau cu adversarele 
lor, mai tehnice și mai rutinate. Ia
tă însă că studentele forțează și 
mai mult ritmul de joc și înscriu de 
două ori consecutiv prin Elena Pă- 
dureanu. Nici cei mai aprigi susți
nători ai echipei din Orașul Stalin 
nu mai sperau intr-o nouă egalare, 
mai ales că rămăseseră doar .5 mi
nute de joc și Știința I.C.F. trebuia 
să execute o lovitură de la 7 m. Și 
chiar cînd Ana Starck, jucătoare de 
cimp la handbal redus, a trecut în 
poartă și a reușit să apere lovitura 
executată de Elena Jianu. perspecti
vele echipei din Orașul Stalin nu 
deveniseră mai „roze". Aceeași 
coteală și-au făcut-o probabil 
studentele care au ezitat numai
teva momente, suficiente însă pen
tru ca jucătoarele de la Orașul Sta
lin, care nu se resemnaseră deloc — 
și acesta este un mare merit al lor 
— să înscrie de două ori prin Maria 
Scheip. Ultimul gol reaflizat de 
Scheip a coincis aproape cu fluierul 
final. Conform regulamentului ur
mau prelungirile (2 reprize a 3,30 
minute, fără pauză între ele și în 
caz de nevoie încă două reprize a- 
semănătoare). Dacă nici prelungi
rile nu decideau un învingător, cîș- 
tiga echipa cea mai tinără.

Prelungirile au oferit două mo
mente de maximă tensiune. Unul în 
ultima parte a primei prelungiri, 
cînd Știința I.C.F. a jucat descom
pletată, prin eliminarea Hortensiei 
Todor și a reușit totuși să mențină 
scorul neschimbat. Al doilea, spre 
sfirșitul prelungirii secunde, cînd 
din nou Elena Pădureanu a marcat 
un got care părea golul victoriei. Ră
măsese un singur 
minut de joc! Și 
tocmai atunci punc
tul marcat de 
Mora Windt aduce 
din nou egalarea 
într-o partidă al 
cărei rezultat s-ar 
exprima cam 
9—9 (4—4; 
0—0; * “ 
1-1).
șase 
tele 
cate 
(4), Scheip (2), 
Elsen, Batsch și 
Windt — Progresul 
Orașul Stalin și 
de Pădureanu (5), 
Ugron, Mandă, Si- 
mionescu
nu —•
I.C.F.

Cu alte 
rezultatul 
teren 
hotărî 
Cupei 
In această situație 
a fost necesară cal
cularea unui alt 
...rezultat : acel al 
mediei de vîrstă.

0—0;
In 

reprize 
au fost 

de

i așa : 
4—4; 
0—0; 
cele... 
punc- 
mar- 

Starck

și Jia- 
Știînța

cuvinte, 
de pe 

n-a putut 
decernarea 
de iarnă.

Aci „scorul" a fost 
categoric favorabil 
echipei din Ora
șul Stalin, care a 
cîștigat „Cupa de

ATLETIC
Chița, I. Cristian și o serie de 
juniori, elevi ai școalei profesiona
le de energie electrică.

Dacă în aceste colective se 
desfășoară o intensă activitate, în 
schimb în altele activitatea este 
foarte slabă, ca rezultat al lipsei 
totale de preocupare din partea 
consiliilor colectivelor sportive res
pective, care nu acordă atletis
mului importanța cuvenită. Este 
vorba, în primul rînd, de colec
tivul Voința — președinte tov. 
Barbara Horn — în cadrul că
ruia activează și atletele fruntașe 
Elisabeta Karbach și Magdalena 
Bernatzki.

O situație asemănătoare poate 
fi întîlnită și la colectivul Pro- 
greșul, care în momentul de față 
nu numără decît numai... 2 atleți 
(citiți bine: 2 atleții). Un alt co
lectiv care nu se ocupă decît în 
mică măsură de atletism este și 
Constructorul.

Comisia regională de atletism 
Timișoara — președinte tdv. prof. 
Chiuhan — trebuie să analizeze 
de îndată situația acestor colective 
și să ia măsurile necesare. (Al. 
Pândele, corespondent).
PREGĂTIRILE ATLEȚILOR DIN 

ASOCIAȚIA PROGRESUL
In sala Floreasca, în sala I.M.F. 

și pe stadionul Progresul F.B. se 
desfășoară cu regularitate antre
namentele atleților din colectivele 
bucureștene ale asociației Progre

iarnă" cu o medie de vîrstă de 
18 ani față de 23 de ani, media 
jucătoarelor de la Știința I.C.F.

Ultimul „act" al pasionantului 
spectacol sportiv de duminică seara 
l-a constituit victoria la limită a 
echipei C.C.A. în fața formației Ști
ința Timișoara; 18—17 (11—9). Re
velația competiției, Știința Timișoa
ra, a confirmat din plin valabilita
tea rezultatelor anterioare, prestînd 
un joc chibzuit, fără pripeală în 
atac, dar uneai dur în apărare. Mi
litarii au trebuit să facă eforturi 
deosebite pentru a termina învingă
tori, probînd cu acest prilej că for
mează cea mai buna echipă de 
handbal în sală și că frumosul tro
feu „Cupa die iarnă" — le-a revenit 
pe merit.

Au fost „voci” care s-au ridicat 
împotriva arbitrajelor din ultima 
reuniune a Cupei de iarnă. Adevărul 
este, că ș-au comis greșeli de arbi
traj, care însă nu au influențat nici 
unul din cele patru rezultate ale fi
nalei. Dimpotrivă, noi considerăm 
un merit al arbitrilor faptul că au 
reușit să țină în mină meciuri atît 
de disputate, terminate la scoruri 
atît de strînse. Spunem aceasta pen
tru a răspunde acelora dintre spec
tatori, care fără a fi buni cunoscă
tori ai jocului de handbal și ai re
gulamentului și-au permis tot timpul 
să vocifereze, insultind arbitrii.

După o desfășurare de două luni, 
Cupa de iarnă rezervată echipelor 
masculine s-a terminat cu următo
rul clasament final: 1. CC.A.; 2. 
Știința Timișoara; 3. Știința I.C.F.;
4. Voința Sibiu; 5. Dinamo Orașul 
Stalin; 6. Știința Galați.

CALIN ANTONESCU
V. ARNAUTU

Știfnta Timișoara are un om de bază in Moser 
un jucător înalt care știe să folosească această 
calitate, lală-l in fotografia noastră, trăgind la 
poartă din săritură, cu toată opoziția lui Schwab 
(Dinamo Orașul Stalin).

sul. Aceste antrenamente sînt 
conduse de un colectiv format 
din: Nic. Gurău, Dragoș Costăche- 
scu, prof. Gh. Stănescu, Mina Li- 
vezeanu, Th. Ionescu și D-tru 
Anghel. Ședințele de lucru au 
început încă de la 19 decembrie 
și se bucură de participarea regu
lată a peste 35 de atleți. Antre
namentele au loc de cîte patru ori 
pe săptămînă, atît în sală, cît 
și în aer liber. Din primăvară pe 
stadionul Progresul F.B. va func
ționa un centru atletic pentru co
pii și începători. (Nicolae D. Nico- 
lae, corespondent).

LA REȘIȚA, ATLETISMUL...
...nu se bucură de atenția cuve

nită din partea colectivelor loca
le și a profesorilor de educație fi
zică din școli. Pînă anul trecut, 
faptul acesta era oarecum explica
bil prin lipsa unui stadion pentru 
atletism. Prin construirea acestuia 
(Reșița are astăzi un stadion din
tre cele mai bune) inactivitatea și 
lipsa de preocupare pentru atle
tism nu-și mai poate găsi o scuză. 
Colectivul Metalul nu se ocupă 
consecvent de acest sport, iar profe
sorii de educație fizică din Școala 
Profesională din localitate nu fac 
mai nimic pentru a populariza at
letismul mai ales' în rîndurile tine
retului.

Comisia regională de atletism 
Timișoara și Comisia Centrală de 
atletism, trebuie să cerceteze acea
stă situație și să ia măsuri pen
tru îndreptarea ei. (Gh. Dobrescu, 
corespondent).

hitrecerite de schi 
de la Poiana Stalin

POIANA STALIN 30 (De Ia co
respondentul nostru). — întrece
rile de schi ale „Cupei Recolta" și 
„Cupei Flamura roșie" s-au des
fășurat aci în condiții foarte bune, 
datorită în primul rînd zăpezii 
abundente și apoi eforturilor de
puse de organizatori. Rezultatele 
înregistrate la unele probe sînt 
valoroase, evidențiindu-se în spe
cial cele de la proba de 15 km. 
fond, la care 21 de concurenți au 
obținut performanțe care echivalea
ză cu norma de clasificare la ca
tegoria I.

lată rezultatele tehnice înregis
trate în proba de 15 km. fond în 
care diferența dintre primii clasați 
este foarte mică, dovedindu-ne 
tocmai lupta strînsă care s-a dat 
între Olteanu, Cimpoia, Gheorghe 
Drăguș, Sumedrea: 1. Gheorghe 
Olteanu (Dinamo) 57:59; 2. Ion
Cimpoaia (C.C.A.) 58:21; 3.
Gheorghe Drăguș (C.C.A.) 58:51; 
4.. Ion Sumedrea (Dinamo) 59:23;
5. St. Barabaș (Știința) 59:52; 6. 
Stelian Drăguș (C.C.A.) lh 00,9. 
Au luat parte 61 de concurenți. La 
proba de 5 km. senioare s-au în
registrat următoarele performanțe:
1. Elena Tampa (Fi. roșie) 25:21;
2. Iohana Deutsch (Progresul) 
25:44; 3. Herta Schuster (FI. ro
șie) 26:08; 4. Aurelia Mănescu 
(Flacăra) 26:21. Au luat parte 21 
concurente. In proba de 5 km. ju
niori victoria a revenit lui Gh. 
Bădescu (Recolta) cu 21:08. El 
este urmat în clasament de: Ion 
Ducaru (Metalul) 21:09; Arcațiu 
Ronfeld (Progresul) 21:77; Adolf 
Seidel (FI. roșie) 21:31, și Dumi
tru Voicu (Dinamo) 21:35. Șta
feta de 3X3 km. junioare a revenit 
echipei asociației Recolta formată 
din Sofia Boghez, Elena Bică, 
Gerda Lingh cu timpul de 46:42. 
Urmează apoi echipele asociațiilor 
Flamura roșie cu 48:09, Dinamo 
50:04, Avîntul 53:23. La proba 
de sărituri pentru combinata nor
dică seniori s-a clasat pe primul 
loc Gheorghe Frățilă (Dinamo) cu 
186,1 pete, (cea mai bună sări
tură 44 m.) urmat de Bujor Pipoș 
(C.C.A.) 179,7, Constantin Ducaru 
(Dinamo) 177,2. In clasamentul 
general al combinatei nordice pe 
primul loc se află Gheorghe Fră- 
țilă cu 428,5 pete., îl urmează 
Moise Crăciun (C.C.A.) cu 425,3 
pete, și Constantin Ducaru cu 
424,4 pete. La sărituri speciale 
pentru juniori pe locul I Cezar 
Batoia (Progresul) 166,7 pete., ur
mat de Ion Vușmuc (FI. roșie) cu 
163,6 pete.

In „Cupa Flamura roșie" la sla
lom special s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate: 1. I. Bîrsan 
(Dinamo) 44,2+53,9 = 98,1; 2. Mi
hai Bîră (C.C.A.) 45,3+53,6 = 98,9;
3. Radu Scîrneci (C.C.A.) 46,5+ 
53,8=103; 4. M. Bucur (Progresul) 
104,0; 5. Al. Albert (C.C.A.) 104,4. 
Proba s-a desfășurat în două 
manșe a 45 de părți: 49 înscriși. 
La slalom special fete desfășurat 
pe două manșe pe 38 porți au luat 
parte 11 concurente. Clasamentul 
este următorul: 1. Elisaveta Suciu 
(Știința) 60+60=120; 2. Stanislava 

Zerman (FI. roșie) 62,8+62,3 = 
125,1; 3. Edith Treybal (Progresul) 
63,0+63,5—126,5; 4. Hilde Welther 
(Metalul) 1:27,7; 5. llona Mikloș 
(Locomotiva) 1:40,1.

Ultima probă a Cupei Recolta dis
putată astăzi dimineață la Poiana 
St alin este ștafeta de 4x10 km. _Vjc- 
toria a revenit formației dinamoviste 
compusă din Ducaru, Enache, Su
medrea și Olteanu. Acesta din ur
mă a reușit cel mai bun timp cu 
38.37. Timpul total este de2h.41,03. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
echipele asociațiilor FI. roșie 2 h 
46,31, Recolta 2h.47,45, C.C.A. 2h. 
48,07, Metalul 2h.50,37, Avîntul 311. 
00,29.

Clasamentul general al cupei Re- 
i colta este următorul: 1. Dinamo 

102 puncte 2. C.C.A. 120 puncte, 3, 
1 FI. roșie 152 puncte, 4. Recolta 188 

p., 5. Metalul 191 p., 6. Știința 257 
p. 7. Progresul 275 p„ 8. Avîntul 
303 p., 9. Locomotiva 376 p., 10. Fia-’ 

i căra 407 p.
Mîine în cupa Flamura roșie se 

desfășoară proba de slalo-rr uriaș pe 
> Sulinar pînă la Leman.

A.D1NCA



Programul seriei a IlI-a 
categoriei C la fotbal

Recolta Cărei — Constructorul Turda 
Flamura roșie Cluj — Avîntul Sighet 
Flamura ’ " ~
Avîntul

a campionatului
ETAPA I a 1. IV

Locomotiva Oradea — Avîntul Sighet 
Avîntul Toplița — Recolta Salonta 
Dinatno Tg. Mureș — Metalul Oradea 
Constructorul Turda — Flamura roșie Cluj 
Progresul Clui — Reprezentativa Tîrnăveni 
Recolta Oarei — Flamura roșie Sf. Gheorgh 
Minerul Bala Mare stă

ETAPA Il-a 8 IV
Flamura roșie Cluj — Dinamo Tg. Mureș 
Recolta Salonta — Progresul Cluj 
Reprezentativa Tîrnăveni — Locomotiva Oradea 
Metalul Oradea — Recolta Cărei
FI. roșie Sf. Gheorghe — Minerul Baia Mare 
Avîntul Sighet — Avîntul Toplița 
Constructorul Turda stă

ETAPA Hl-a 15 IV
Minerul Baia Mare — Progresul Cluj 
Reprezentativa Tîrnăveni — Dinamo Tg. Mureș 
Avîntul Toplița — Recolta Cărei
Flamura roșie Sf. Gheorghe — Constructorul Turda 
Locomotiva Oradea — Metalul Oradea
Avîntul Signet — Recolta Salonta 
FI. roșie Cluj stă

ETAPA IV-a 22. IV
Constructorul Turda — Reprezentativa Tîrnăveni 
Recolta Cărei — Recolta Salonta
FL roșie Cluj — FI. roșie Sf. Gheorghe 
Minerul Baia Mare — Metalul Oradea 
Locomotiva Oradea — Avîntul Toplița 
Djnamo Tg. Mureș — Avîntul Sighet 
Progresul Cluj stă

ETAPA V-a 29. IV
FI. roșie Sf. Gheorghe — Avîntul Sighet 
Progresul Cluj — Avîntul Toplița 
Recolta Salonta — Reprezentativa Tîrnăveni 
Constructorul Turda — Dinamo Tg. Mureș 
Locomotiva Oradea — FI. roșie Cluj 
Recolta Cărei — Minerul Baia Mare 
Locomotiva Oradea stă

ETAPA A Vl-a 6. V
Minerul Baia Mare — Constructorul Turda 
FI. roșie Cluj — Progresul Cluj 
Reprezentativa Tîrnăveni — F' 
Avîntul 
Recolta 
Avîntul 
Metalul

FI. roșie SI. Gheorgh* 
Sighet — Recolta Cărei
Sa Ion ta — Locomotiva Oradea 
Toplița — Dinamo Tff. Mureș 
Oradea stă

Minerul
Dinamo
Metalul

ETAPA A VI La 13. V
Baia Mare — Recolta Satanta 

Tg.-Mitreș — Locomotiva Oradea 
Oradea — Reprezentativa Tîrnăveni

Centrale de Fotbal
că sini necesare măsuri care să 
asigure lichidarea lipsurilor consta
tate în anul 1955 și dezvoltarea 
fotbalului la nivelul condițiunilor 
create. Obiectivele fotbalului pe 
1956 și ansamblul de măsuri nece- 
sare pentru atingerea acestor obiec
tive au fost prezentate participan- 
țilcr la conferință de tov. Tudor 
Vasile în cadrul îndrumarului pri
vind activitatea pe anul 1956. în
drumarul cuprinde sarcini precise 
pentru comisiile orășenești, raionale 
și regionale de fotbal, secțiile de 
fotbal ale colectivelor sportive, an
trenori, arbitri, precum și măsuri 
privind bazele sportive, cursuri de 
arbitri și antrenori, probleme edu
cative și probleme tehnico-metodice.

. însemnătatea deosebită a măsu
rilor, a muncii susținute pe care 
trebuie s-o depună toți factorii cu 
răspundere în activitatea fotbalu
lui. a fost subliniată de tov Ma
rote Bodnăraș, președintele Comi
tetului pentru Cultură Fizică și 

Sport de pe lîngă Consiliul de Mi
niștri și de tov. Balaș, vice
președinte al Comitetului pentru 
Cultură Fizică și Sport.

Luind cuvîntul cu prilejul înmî- 
nării, în cadrul ..conferinței, a insig
nei „Merite Sportive" unui număr 
de activiști obștești în domeniul 
fotbalului, tov. Manole Bodnăraș a 
făcut o succintă expunere asupra 
situației fotbalului în țara noastră 
și a subliniat că această disciplină 
sportivă a manifestat lipsuri evi
dente împotriva cărora trebuie 
luptat cu toată hotărîrea. Ocupîn- 
du-se de sarcinile care revin noii 
Comisii centrate de fotbal și tutu
ror activiștilor din acest sport, 
președintele C.C.F.S. a arătat că 
este nevoie de mai multă perse
verență, încredere și spirit de 
inițiativă din partea tuturor ce
lor care se străduiesc pentru bi
nele fotbalului. Măsurile luate 
în ultimul timp (întărirea și 
echilibrarea echipelor de categorie 
A, promovarea de elemente tinere 
de valoare, întărirea conducerii 
fotbalului, noua reglementare a 
transferărilor, aducerea a doi an
trenori maghiari Opata și Magyar; 
etc.)—sînt menite să înlăture cau
zele care au determinat modul teh
nic nesatisfăcător al activității fot
balului în 1955 Fotbalul și-a
îmbunătățit condițiile materiale
și e pe cale să-și le îmbunătă
țească și mai mult. El va trăi o 
nouă etapă de dezvoltare și suc
cese și am convingerea că la con
ferința viitoare vom constata rea
lizări importante" — a încheiat tov- 
Manole Bodnăraș.

La rîndul său, tov. I. Balaș 
— vicepreședinte al C.C.F.S. — a 
remarcat în concluziile conferinței 
că discuțiile a<u arătat din plin 
condițiile optime existente pentru 
ridicarea fotbalului, însă că se cere 
io mobilizlare a tuturcc forțeloi 
noastre creatoare, muncă. Inițiati
vă și mult spirit gospodăresc pen
tru oa aceste condiții să fie va
lorificate. „Să privim realist si
tuația și să trecem la o muncă 
susținută, organizată și perseveren
ță. După ce a insistat asupra prin
cipalelor sarcini cuprinse în îndru
marul activității pe amil 1956, 
tov. vicepreședinte I. Balaș a în
cheiat : ,Am convingerea fermă că 
prin atragerea tuturor celor dornici 
să contribuie la ridicarea fotbalului 
nostru, printr-o planificare judicioa
să a sarcinilor și prin muncă or
ganizată, vom putea raporta parti
dului la sfirș:tul anului despre im
portante realizări în domeniul fot
balului" .

★
lată componenta noii comisii 

centrale: Albu V. (Hunedoara). 
Aliman Gh. (București), Altbuch 
L. (București), Androvici Ad. (Ti
mișoara), Ambru FJ. (Bacău), Ar- 
sene Șt. (București), Băcuț Gh, 
(București), Baciu P- (Tg. Mureș), 
Bunescu Tr. (Timișoara), Curta N. 
(Cluj), Cîndea N. (Orașul Stalin), 
Constaintinescu Șt. (Pitești), Dăs- 
căle&cu N. (Bacău). Dumitrescu Tr. 
(București), Dumitrescu V. (Bucu
rești), Fazekae L. (București), 
Floruț M. (Reșița), FiranT. (Bucu
rești), Ferencz Ad. (B. Mare), Ga- 
țu P. (București), Gheorghiță I. 
(București), Gacs T. (Arad), Ior- 
dache Gr. (Ploești) Luca M. 
(Cluj), Lungu P. (Galați). Leibo- 
vlci S. (București), Korch M. (Tg. 
Mureș), Kahane A. (București), 
Mineu I. (București), Moise M. 
(București), Ozon T. (București), 
Pepelea D. (București). Petrescu 
D. (București), Pleșa Gh. (Bucu
rești), Pocol G. (Iași), Piuică P. 
(Suceava), Roșculeț N. (București), 
Ropot L. (București), Radovici V. 
(Constanța), Simion Țicu (Bucu
rești), Siclovan I. (București), 
Steinbach P. (București). Șepci A. 
(Petroșani), Schulder D. (Bucu
rești), Szilceac I. (București), Sli- 
văț I. (Arad), Sava C. (Craiova), 
Toth Al. (Oradea), Varga Ad. 
(Cluj), Vasilescu A. (Clui) Vlas I. 
(Oradea), Vogi Eni. (București), 
Wasserman M. (Suceava).

Conferința Comisiei
La sfirșitul conferinței anuale a 

Comisiei Centrale de Fotbal, antre
norul Andrei Șepci de la Minerul 
Petroșani, ne spunea :

— „A fost într-a4evăr, o confe
rință bună de la care plec cu 
multe lucruri utile pentru activita
tea mea și a colectivului meu".

Și ca antrenorul Șepci au gîndit 
și ne-au vorbit mulți dintre ceilalți 
participanți la conferința Comisiei 
Centrale de Fotbal, ținută în zi
lele de 28 și 29 Ianuarie în sala 
de festivități a asociației Dinamo.

Lucrările conferinței au fost ur
mările de un mare număr de ac
tiviști ai fotbalului : antrenori, ju
cători, arbitri, conducători, membri 
ai comisiilor de fotbal și firește 
membrii comisiei centrale. Ceea ce 
este și mai important însă, îl con
stituie faptul că majoritatea partici- 
panților au luat cuvîntul și discu- 
tînd pe marginea raportului de ac
tivitate pe anul 1955, precum și pt. 
marginea referatelor prezentate au 
adus o contribuție însemnată la 
aitngerea scopului conferinței 
Spre deosebire de alți ani, confe
rința de anul acesta s-a ridicat 
la un nivel superior, atît prin va
loarea materialelor prezentate, cît și 
prin discuțiile purtate la un nivel 
înalt, principial. De data aceasta, 
vorbitorii nu s-au referit la ca
zuri, ci au abordat cu curaj proble
me ale fotbalului, ilustrîndu-le cu 
exemple semnificative. Aceasta a 
fost cu putință pentru că mate
rialele prezentate la conferință — 
raportul și referatele — au fost 
strîns legate între ele, reușind să 
dea o imagine asupra situației ac
tuale a fotbalului nostru și asupra 
perspectivelor sale ș< să concen
treze atenția și interesul tuturer 
activiștilor spre problemele esen
țiale de a căror rezolvare depinde 
dezvoltarea viitoare a acestui sport 
în țara noastră.

Raportul de activitate pe inul 
1955, prezentat de Biroul Comisiei 
Centrale prin tov. L. Altbuch, a 
constituit nu numai o ‘recere în 
revistă a activității fotbalului ci 
și o destul de cuprinzătoaie ana
liză a realizărilor, mai ales în ce 
privește creșterea cantitativă a ac
tivității fotbalistice, precum și a 
cauzelor care au generat lipsurile 
înregistrate anul trecut și care au 
determinat o serioasă rămînere. In 
urmă din punct de vedere calita
tiv a fotbalului. Pozitiv este și fap
tul că, spre deosebire de rapoartele 
precedente, raportul din acest an 
a prezentat situația din fotbal. pe 
probleme. O lipsă a raportului a 
fost aceea că el s-a ocunat foarte 
puțin de activitatea arbitrilor.

Un alt punct al ordinei de^ zi 
l-a constituit prezentarea de către 
antrenorul Petre Steinbach a refe
ratului „Despre creșterea cadrelor 
tinere". Referatul a cuprins toate 
aspectele importantei munci de pre
gătire a tinerilor fotbaliști, cu nu
meroase exemple din activitatea pe 
anul 1955. Arăți nd rolul cadrelor 
tinere în dezvoltarea unui sport, 
referatul a subliniat sarcinile țutu- 
ror factorilor care pot și trebuie să 
contribuie ia rezolvarea acestei pro
bleme de prim ordin: asociațiile, 
colectivele, antrenori, jucătorii 
fruntași etc.

Al doilea referat a fost pre
zentat de tov. prof. I. Siclovan: 
„Despre concepția de joc". Foarte 
actual în lumina situației fotbalu
lui nostru și a perspectivelor sale, 
referatul a reprezentat prin conți
nutul său o valoroasă și docu
mentată expunere a drumului pe 
care trebuie să-l urmeze sportul 
nostru cu balonul rotund, din 
punct de vedere al realizării unei 
concepții de joc superioare, la ni
velul dezvoltării acestei discipline 
sportive pe plan internațional.

Aceste trei materiale prețioase au 
alcătuit bs.za discuțiilor, care — așa 
cum am arătat — au fost numeroa
se și interesante. Dacă aceste dis
cuții ar fi avut însă o notă mai 
autocritică, contribuția lor ar fi fost 
mai mare. Pe rînd au fost dezbă
tute problemele privind : munca e- 
ducativă în colectivele sportive sub 
toate aspectele ei; atitudinea ace
lor conducători de colective și chiar 
de asociații care aleargă după re
zultate imediate, transforming 
campionatul într-o luptă pătimașă, 
dusă uneori prin mijloace neper- 
mise; imixtiunea conducătorilor în 
treburile pur tehnice ale antreno
rilor și neglijarea sarcinilor or- 
ganizatorice-administrative care re
vin conducătorilor; schimbarea ne
justificată a antrenorilor ; lipsa de 
preocupare față de creșterea și pro
movarea cadrelor tinere ; lipsurile 
din munca de instruire-<antrenament 
în colective ; îndrumarea, controla
rea și stimularea activelor obștești: 
legătura cu terenul; activitatea vii
toare a comisiei centrale ejc.

Modul în care s-au desfășurat 
lucrările și discuțiile au subliniat 
importanța conferinței comisiei cen
trale de anul acesta. Ele au dus la 
concluzia că nivelul actual al fot
balului nu corespunde cerințelor de 
dezvoltare ale mișcării de cultură 
fizică și sport în etapa actuală și

Avîntul Toplița
Recolta Salonta
FI. roșie St. Gheorghe

A X-a 1 VI

roșie Sf. Gheorghe — Progresul Cluj 
Toplița stă

ETAPA A VIII-a 20. V
Recolta
Recolta
Locomotiva Oradea 
Avîntul Sighet — Metalul Oradea 
Constructorul Turda — Avîntul Toplița 
Progresul Cluj — Dinamc Tg.-Miirrș 
Reprezentativa Tîrnăven’ stă

ETAPA A IX-a 2’. V

Cărei — FI. roșie Cluj
Salonta — FI. roș:e St. Gheorghe 

Minerul Baia Mare

Avîntul Sighet — Minerul Baia Mare 
Locomotiva Oradea — Recolta Cărei
Avîntul Toplița — Metalul Oradea 
Dinamo Tg.-Mureș — Recolta Salonta
Progresul Cluj — Constructorul Turda 

roșie Cluj
Progresul Cluj — Constructorul 
Reprezentativa Tîrnăveni — FI. 
Fi. roșie Sf. Gheorghe

P.TAPA
stă

Minerul Baia Mare — 
Flamura roș'e Gkij — 
Dinamo Tg.-Mureș —
Metalul Oradea — Progresul Cluj 
Constructorul Turda
Recolta 
Avîntul

Locomotiva Oradea 
Cărei — Reprezentativa Tîrnăveni 
Sighet stă

ETAPA A Xl-a 10. V!
Salonta — Metalul OradeaRecolta

Constructorul Turda — Ăvîntuî Sighet 
Locomotiva Oradea — FI. roșie Cluj 
Progresul Chij — Recolta Cărei
Reprezentativa Tîrnăveni — Minerul Baia Mare 
Flamura roș'e Sf. Gheorghe — Avîntul Toplița 
Dinamo Tg.-Mureș stă

ETAPA A XH-a 24. VI

Metalul Oradea — FT. roșie Sf. Gheorghe 
Minerul Baia Mare — Dinamo Tg.-Mureș 
Progresul Ckij — Locomotiva Oradea 
Reprezentativa Tîrnăveni — Avînful Sighet 
Avîntul Toplița — FI. roșie Cluj 
Recolta Salonta — Constructorul Turda 
Recolta Oarei stă

ETAPA A XlII-a & VII
Dinamo Tg. Mureș — Recolta Cărei 
Metalul Oradea — Constructorul Turda 
FI. roș'e Cluj — Minerul Baia Mare
Avîntul Sighet — Progresul Cluj
Avîntul Toplița — Reprezentativa Tîrnăveni 
FI. roșie Sf. Gheorghe — Locomotiva Oradea 
Recolta Salonta stă

CUM SE COMPLETEAZĂ f DISTINȘI CU „MERITE SPORTIVE”

NOUL BULETIN PRONOSPORT^ țrale de fotbal au fost distinși cu 
insigna „Merite Sportive" o serie. 
de activiști cu o îndelungată și rod- - 
nică activitate în domeniul fotba
lului. Printre ei se numără numero
și activiști voluntari, care s-au evi
dențiat în ultimii ani. Iată cei care 
au primit insigna : P. Steinbach, 
Em. Vogi, A. Botescu, N. Roșculeț, 
M. Goldenberg, C. Braun, Gh. Po-

•tuletin simplu lără 
meei anulat

La un asemenea buletin 
căsuțele de rezervă nu se 
completează.

Meci 1 X 2

1
j)

III
1

X

2
IV 1
V

VI
1

X
......

Vii 
vin ......

X
2

IX 1
X X

X! 1
XII 2

pescu, A. Niculescu, toți antrenori 
din București, FI. Ambru — antre
nor din Bacău, dr. M. Luca— ju
cător la Știința Cluj, M. Sămăreanu 
— din inspecția de fotbal,E. Dobre- 
scu — conducător în secția de fot
bal a Locomotivei București,!). Pe
pelea și I. Mihăilescu — din subco
misia de competiții și arbitrii E. 
Kroner, D. Schulder și Ad. Varga.

CONFERINȚA ANTRENORILOR
La 3,4 și 5 februarie va avea loc 

la București, în sala asociației Di
namo, o conferință la care vor par
ticipa antrenorii echipelor de cate
gorie A și B, președinții colegiilor 
regionale de antrenori, antrenorii 
care s-au_ evidențiat în munca pen
tru pregătirea juniorilor și antre
norii din București. Ordinea de zi 
cuprinde următoarele puncte: ra-

portul activității antrenorilor pe 
1955, obiectivele tehnice pe 1956, 
îndrumări metodice, îndrumări pri
vind planificarea și evidența acti
vității, îndrumarul activității fot
balului pe 1956, probleme prof^io- 
nale a>le antrenorilor și concluzii.

Conferința va începe vineri dimi
neață de la ora 9.

INFORMAȚII C^onosport
Bnletiu simplu eu uu 
meci anunțai anulat

Meci "71 X 2

1
îl

X
1

....,

III
IV 1

—

V 1
VI

vii

VIII

X
X
2
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IX 1
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XI
X
1
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XII 2

Iată cum arată un buletin Prono
sport cu 12 rezultate exacte Ia con
cursul nr. 4 (etapa din 29 Ianuarie

Omologarea concursului are loc 
azi după masă.

J. U.R.S.S. — Elveția (hoeheî 
Olimpiadă)

II. Marseille — Nice (camp, fran
cez)

III. Bordeaux — Troyes (camp, 
francez)

IV. Racing Paris — Nancy (camp, 
francez)

V. Nimes — Sedan (camp, fran
cez)

VI. Monaco — Lyon (camp, fran
cez)

VET. St. Etienne — Strasbourg 
(camp, francez) 
Bologna — Juventus (camp, 
italian) 
Lazio — Milan (camp, ita
lian) 
Napoli — Padova (camp. Ita
lian) 
Sampdoria — Roma (camp, 
italian)

XII. Știința Invățămînt Tianlșoa- 
— FI. r. Arad (handbal fem.)

La acest concurs au fost depuse 
aproximativ 480.000 buletine.

★
In urma trierii celor 480.000 bu

letine depuse la concursul nr. 4 din 
29 ianuarie 1956 au fost găsite:

5 buletine cu 12 rezultate exacte 
98 buletine cu 11 rezultate exacte 
1.349 buletine cu 10 rezultate 

exacte.

1

X
X

3

1

1
1

2

1
1

2

Programul concursului Pronosport 
nr. 5, etapa din 5 februarie 1956.

X. Spăl — Juventus (camp, ita
lian)
31. Triestina — Sampdoria 

(camp, italian)
TTT. țfovara — Intemazionale 
•câmp, italian)
iV. Lanerossi — Roma (camp, 

italian)
V. Milan — Atalanta (camp 

Italian)
VI. Torino — Napoli 

(camp, italian)
VII. Genoa — Bologna (camp, 

italian)
VIII. Lazio — Padova (csqpp. Ita

lian)
IX. Verona — Alessandria (camp 

Italian)
X. Modena—Livorno (camp. Ita

lian)
XI. Locomotiva Timișoara—Cons ■

tructoTul Timișoara (handbal 
fem.)

XII. Flamura roșie Arad—Flamura 
roșie Lugoj* (handbal fem.)

A Știința Invățămînt Timișoara— 
Flamura roșie Ind. Linei 

(handbal fem.)
B. Voința Timișoara—Flamura ro

șie U.T.T. II (handbal mase.)
C. Recolta Giarmata—Flamura ro

șie I.R.P. (handbal mase.)
D. Recolta Cărplniș—Progresul Lu

goj (handbal mase.)



PROGRAMUL
campionatului masculin al categoriei A 

la baschet pe anul 1956
TURUI
ETAPA I 26 FEBRUARIE
Dinamo Bucureștii .— Progresul Arta Buouresti 
Progresul Cluj — Știința I.C.F.
Progresul Tg. Mureș — Dinamo Tg. Mureș 
Constructorul Cluj — Dinamo Oradea
C.C.A. — Știința Timișoara
Locomotiva P.T.T. București — Progresul Orașul 

Stalin
ETAPA A II-A 4 MARTIE
Progresul Arta București — Locomotiva P.T.T.

București
Știința I.C.F. — Dtaamo București
Dinamo Tg. Mureș — Progresul Cluj
Dinamo Oradea — Progresul Tg. Mureș
Știința Timișoara — Constructorul Cluj 
Progresul Orașul Stalin — C.C.A.
ETAPA A 1II-A 11 MARTIE
Constructorul Cluj — Progresul Arta București 
Dinamo Tg. Mureș — Dinamo Oradea
Știința I.C.F. — Știința Timișoara
Progresul Orașull Stalin — Dintamo București 
Locomotiva P.T.T. București — Progresul Ciluj 
Progresul Tg. Mures — C.C.A
ETAPA A IV A 18 MARTIE
C.C.A. — Progresul Arta București
Știința I.C.F. — Dinamo Tg. Mureș
Dinamo București — Dtaamo Oradea
Progresul Cluj — Știința Timișoara
Progresul Tg. Mureș — Progresul Orașul Stalin 
Constructorul Cluj — Locomotiva P.T.T. București 
ETAPA A V-A 23 MARTIE
Diiiniarrio Tg. Mureș — Progresul Arta București 
Dinamo Oradea — Știința I.C.F.
Știința Timișoara Dinamo București
Progresul Orașul Stalin — Progresul Cluj 
(Locomotiva P.T.T. București — Progresul

Mureș
C.C.A. — Constructorul Cluj
ETAPA A VI-A 1 APRILIE
Progresul Arta București — Știința I.C.F. 
vEEmamo București — Dinamo Tg. Mureș 
Progresul Cluj — Dinamo Oradea
Progresul Tg. Mureș — Știința Timișoara

Te

Constructorul Cluj — Progresul Orașul Stalin 
Locomotiva P.T.T. București — C.C.A.
ETAPA A VILA 8 APRILIE
Dinamo Oradea —« Progresul Arta București 
Știința Timișoara — Dinamo Tg. Mureș 
Progresul Orașul Stalin — Știința I.C.F. 
Locomotiva P.T.T. București — Dinamo București 
C.C.A.' >— Progresul Cluj
Progresul Tg. Mureș — Constructorul Cluj
ETAPA A VIH-A 15 APRILIE
Progresul Arta — Progresul Tg. Mureș
Dinamo Oradea — Știința Timișoara
Dinamo Tg. Mureș — Progresul Orașul Stalin 
Știința I.C.F. — Locomotiva P.T.T. București 
Dinamo București ■— C.C.A.
Progresul Cluj — Constructorul Cluj
ETAPA A IX-A 22 APRILIE
Progresul Arta București — Știința Timișoara 
Progresul Orașul Stalin — Dinamo Oradea 
Progresul Tg. Mureș — Progresul Cluj
ETAPA A X-A 29 APRILIE
Progresul Cluj — Progresul Arta București 
Știința Timișoara — Progresul Orașul Stalin 
ETAPA A XI-A 6 MAI
Progresul Orașul Stalin — Progresul Arta Bucu
rești
Locomotiva P.T.T. București — Știința Timișoara 
Dinamo Oradea — C.C.A.
Constructorul Cluj •— Dinamo Tg. Mureș 
Știința I.C.F. — Progresul Tg. Mureș 
Dinamo București — Progresul Cluj
ETAPA A IX-A — RESTANȚE 13 MAI
Dinamo Tg. Mureș — Locomotiva P.T.T. Bucu-
rești.
C.C.A. — Știința I.C.F.
Constructorul Cluj — Dinamo București
ETAPA A X-A — RESTANȚE, 20 MAI
Dinamo Oradea — Locomotiva P.T.T. București 
Dinamo Tg. Mureș — C.C.A. .
Dinamo București — Progresul Tg. Mureș 
Constructorul Cluj — Știința I.C.F.

comportarea boxerilor noștri (III)

din

țyCupal 6 Februarie”
Volei și baschet

Sîmbătă s-au desfășurat în sai.a 
Locomotiva Giulești întâlnirile de 
volei din cadrul etapei a IlI-a a cu
pei „16 Februarie". Partidele s-au 
încheiat cu următoarele rezultate: 
masculin : CCA—Voința 3—0 ; Lo
comotiva ICF—Progresul ITB 3—0; 
feminin : Progresul—Locomotiva
Gara de Nord 3—0. In clasamente 
conduc echipele Locomotiva ICF, 
Dinamo (cu cîte 6 puncte) la băieți 
și Progresul (6 puncte) și Locomo
tiva MCF (5 puncte) la fete.

V. Dumitru 
corespondent

Primele meciuri de baschet
cadrul cupei „16 Februarie" s-au 
disputat duminică în sălile Locomo
tiva Giulești și Dinamo din Capi
tală. înregiatrîrxta-se următoarele 

rezultate: masculin: Locomotiva
PTT—Metalul 81—74 (36—35). Di
namo—Știința 71—41 (25—18) ;
CCA—Progresul 74—56 ( 33—24); 
feminin : Locomotiva—Voința 87- - 
25 (40—11) ; Constructorul—Pro
gresii! 71-38 ( 36—8); Știința ICF 
—Flamura roșie 58—37 ( 30—20).

Jocurile etapei a II-a se vor des
fășura miine, de la ora 18 în sala 
Locomotiva Giulești după următorul 
program : Constructorul—Voința 
(fcm.) ; Progresul—Știința (fem.) ; 
CCA—Știința (mase.).

A. Papaianopol 
corespondent

ȘAH
i Semifinalele competiției pe echi
pa începute vtaeri, s-au Terminat 
aseară prin jucarea partidelor în
trerupte. Voința a întrecut sur
prinzător Constructorul cu 7’/a—4‘/a, 
iar C.C.A. a dispus la limită de o 
selecționată a Progresului, din care 
Au lipsit numeroși titulari.

Iată rezultatele complete ale ace
stor două întîlniri:

VOINȚA — CONSTRUCTORUL 
7*/2—4‘/2 (Kapuscinski — Voicules- 
cu */2—‘/2, M. Bălanei — Crețuiescu 
0—1, Vasilescu — Silberman 0—1, 
Pănculescu — Nacht 1—0, Jakin—• 
Rotaru 1—0, Nădășan — Mendel
sohn 0—1, Gottlieb — Bruchis 1—0, 
Gerik — Gram 1—0, Slijevski — 
Gross 0—1, Tepeneag—Alcaz 1—0, 
Urina Titron — Alexandra Nicolau 
11—0, Iieana Sidler — Maria Gru- 
fcea 1—0).
' C.C.A. — PROGRESUL 5'/2—4'/2 
<Varzari — Gavrilă II 0—1, Dumi- 
jtrescu — Badea 0—I, Macarie — 
iTheiler 1—0, Kandel — Opriș '/2— 
f/t, Nicoara — Grecu 1—0, Tudor 
•— Dumitrașcu */2—1/2, Văcărescu — 
Nicolau 1—0, Vlăsceanu — Silber- 
busch 0—1, Voiculescu — Zaharia 
1—0, Scutaru — Segal ‘/2—>/2).

Finala va avea loc vineri după 
Amiază.

• CATEGORIA UȘOARA.
CONST. DUMITRESCU (Știin

ța), spre deosebire de anul 1954, 
a desfășurat o vie și rodnică acti
vitate pugilistică în 1955, recol- 
tînd valoroase victorii atît în me
ciurile internaționale cît și în cele 
din țară. Stăpîn pe arta eschive
lor, desfășurînd un box variat, 
de bună calitate, Dumitrescu' și-a 
început șirul victoriilor internațio
nale la Paris, unde l-a întrecut net 
la puncte pe Sadowsky (R. P. Po
lonă) în cadrul întrecerilor orga
nizate de F.S.G.T. Apoi, el a mai 
încheiat victorios meciurile cu 
Psalmi Viola (Franța), G. Gers- 
dorf (Suedia), E. Hogberg (Sue- 
dia) — pe care l-a învins în trei 
rînduri — Fernandez (Paris), Per- 
rouzald (Elveția), Picknick (Lu
xemburg), Michaud (Franța). C. 
Dumitrescu a fost depășit de Bud- 
day (R.P.U.) la Campionatele eu
ropene și de Bojarsinov (U.R.S.S.). 
10—2 în întîlniri internaționale e 
un rezultat bun. In plus, Dumitre
scu a cîștigat titlul la „ușoară" în 
cadrul campionatului republican 
individual.

FRANCISC AMBRUȘ (C.C.A.) 
a stat multă vreme dincolo de 
corzile ringului, în 1955. Ei a sus
ținut numai trei întîlniri interna
ționale cu Brunette (Paris), Schall 
(Viena) și Kessler (Viena) pe ca
re le-a cîștigat. In orice caz, o în- 
tîlnire C. Dumitrescu—Francisc 
Ambruș, ar fi foarte interesantă și 
ea e așteptată cu legitim interes 
de toți admiratorii boxului.

Dumitru Adam, (CC.A.) l-a 
învins pe Mayer (Viena) și a fost 
depășit de L. Potesil (Viena). In- 
tîlnim în „dosarul" său, două 
înfrîngeri surprinzătoare (la M. 
Biedl și la M. Trancă), dar adevă
rul este că amîndouă sînt foarte 
discutabile, și în prima și în a 
doua întîlnire deciziile l-au ne
dreptățit pe Adam.

Iosif Demeter, campion în 
1954, a descrescut ea valoare de 
la meci la meci, suferind înfrîn
geri după înfrîngeri, datorită bo
xului său nereglementar.

Clasamentul categoriei: 1) C. 
Dumitrescu. 2) Fr Ambruș. 3) 
D. Adam. Pe locurile următoare: 
Gh. Tomescu, I. Demeter, Emil 
Popa, P. Enache, Fr. Bucșay, etc.
• CATEGORIA SEMI MIJLO

CIE.
O categorie foarte aglomerată, 

cu numeroase elemente de valoare. 
Totuși, primul loc nu poate fi 
pus în discuție. Nicolae Linca (Di
namo) a obținut iarăși numeroase 
victorii internaționale cu Arne 
Larsson, K- Johansson, A. Weto- 
rel (Suedia), Schroeter (Saar), 
Melek (Turcia), Ponanta (Gwar- 
dia-Polonia), Fabri Razhan (E- 
gipt), Schone (R.D.G.) fiind depă
șit doar de Annex (Franța) și 
Walașek (R.P. Polonă). Un ac
cident l-a împiedicat să participe

la campionatul republican indivi
dual.

M. Stoian (Știința) cu stilul 
său dificil pentru mulți adversari 
a pierdut, totuși toate meciurile 
internaționale, la Potesil (Viena), 
Dampc (R. P. Polonă), E. Hog
berg (Suedia) și Ponanta (Gwar- 
dia). El numără, în schimb, vic
torii la Demeter, Mitrache, Ior- 
dache, etc., și' două meciuri nule 
cu Schwartz și M. Ciobanu.

C. lordache, campion în 1954, a 
pierdut din siguranța și abilitatea 
sa, cedînd la puncte în meciul 
cu Lukasievicz (R. P. Polonă) și 
în alte întîlniri din țară. A cîștigat 
totuși, în fața lui R. Bojic și I. 
Schwartz. M. Ciobanu, a progre
sat în ultima vreme, cîștigînd me
ciul cu Wojcechowsky (Gwardia) 
și alte întîlniri din țară. Radu 
Bojic (FI. roșie) e un boxer dur, 
care se bazează pe o lovitură pu
ternică, iar I. Schwartz (Construc
torul) a reușit frumoase perfor
manțe în compania lui Shalek 
(Viena) și I. Dragnea pe care l-a 
învins la Orașul Stalin. D. Rizea 
și C. Ciocan, au avut comportări 
oscilatorii. Clasamentul categoriei: 
1) N. Linca. 2) I. Schwartz, M. 
Stoian. 3) C. Iordache, M. Cio
banu. Pe alte locuri Radu Bojic, 
Dumitru Rrzea, C. Ciocan, I. Pă- 
tran, A. Urdea, V. Bogoi, V. Mi
trache, Dobre Pavel, etc.

G. MIHALACHE

Temperatura ridicată din ultimul 
timp a făcut ca pînă și la Mier
curea Ciuc patinatorii să-și între
rupă activitateal La Miercurea 
Ciuc nu s-a patinat timp de 14 
zile. La Tușnad, activitatea de 
pregătire a patinatorilor a conti
nuat însă să se desfășoare nestin
gherită chiar și în acest răstimp. 
Lacul pe care a fost amenajată 
pista a oferit patinatorilor aflați 
în tabăra de pregătire organizată 
de secția sport a C.C.S. condiții 
optime de antrenament.

Mercurul a început din nou să 
coboare. La Miercurea Ciuc, pista 
de alergări a colectivului sportiv 
Avîntul a fost inundată cu apă 
pentru a treia oară. Acum apa a 
înghețat și pista este iarăși gata 
să-i primească pe patinatori. Toc
mai la timp. Calendarul competi- 
țional prevedea pentru începutul 
lunii februarie desfășurarea cam
pionatelor republicane de patinaj 
viteză și artistic. Pentru a nu se 
pierde timp, forurile competente au 
hotărît ca desfășurarea lor să în
ceapă chiar azi.

S-a dat prioritate Miercurei Ciuc 
și nu Tușnadului deoarece pista de 
alergări din prima localitate este 
de 400 m. în timp ce aceea de 
la Tușnad nu este decît de 333 m. 
Regulamentar, și una și' alta 
respund; condițiuni mai bune 
întrecere oferă însă pista 
400 m.

In acest an, campionatele de 
tinaj viteză sînt deschise atît 
niorilor cît și seniorilor. Pentru 
juniori s-au stabilit trei categorii 
de vîrstă: 14 ani, 15—16 ani, 17— 
18 ani. Iată acum distanțele 
care vor concura juniorii și 
niorii:

Juniori 14 ani: fete — 
200, 300 și 500 m.; băieți — 
500, 1000 și 1500 m.

Juniori 15—16 ani: fete — 
500, 1000 și 1500 m; băieți 
500, 1000, 1500 și 3000 m.

Juniori 17—18 ani: fete — 
1000, 1500 și 3000 m.; băieți — 
500, 1500, 3000 și 5000 m.

Seniori: fete — 500, 1000, 3000 
și 5000 m.; băieți — 500, 1500,
5000 și 10.000 m. La juniori, pen-

co
de 
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pa- 
ju-
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100. 
300,

300,

500,

tru fiecare categorie de vîrstă și 
de asemenea și la seniori, întrece
rile vor dura cîte 2 zile, în fie
care zi patinatorii trebuind să 
concureze în cîte o probă pe dis
tanță scurtă și una lungă. între
cerile de campionat vor lua sfîrșit 
la 6 februarie, cînd va începe des- 
iășuirarea campionatului de patina’ 
artistic.

Campionatele republicane de 
patinaj viteză din acest an ne 
pot aduce numeroase surprize și 
fără îndoială că vor prilejui o se
rioasă îmbunătățire a recordurilor 
țării. Afirmația ne-o bazăm pe 
pregătirile deosebit de serioase pe 
care le-au făcut patinatorii anul 
acesta. In urma numeroaselor an
trenamente efectuate atît la Mier
curea Ciuc cît și la Tușnad, pati
natorii și-au verificat posibilitățile 
în concursuri cronometrate ale că
ror rezultate au fost mai mult de- 
cît satisfăcătoare. Absolut toți 
patinatorii au realizat timpuri mai 
bune decît recordurile lor perso
nale și au fost obținute chiar cîte- 
va noi recorduri republicane. (Bi
neînțeles, acestea din urmă nu 
au putut fi omologate). De ase
menea, întrecerile de campionat 
din acest an se anunță și mai dis
putate decît celelalte ediții ale 
campionatului, prin numărul mare 
de concurenți și valoarea apro
piată a acestora.

★
Timp de trei săptămîni lotul de 

patinatori artistici al 
Metalul compus din: 
nert, Borikes Berndt, 
rușenko, Gh. Pialoga
Heuchert și-a continuat pregăti
rile de antrenament în vederea 
campionatului republican, pe ghea
ța lacului natural din Poiana Sta
lin. După cum ne relatează co
respondentul voluntar Virgil Ște- 
fănescu, patinatorii artistici ai 
asociației Metalul au avut în tot 
acest timp la dispoziție condițiuni 
excelente de antrenament, datorită 
sprijinului acordat de conducerea 
combinatului sportiv Poiana Sta
lin care a instalat la gheață re
flectoare puternice pentru ca pa
tinatorii să poată face antrena
mente și în timpul serii.

asociației 
Trude Ko- 
Roman Tu
și Berthold

Un reușit concurs de scrimă
Duminică dimineața, în cadrul 

etapei a Il-a a campionatului repu
blican de scrimă pe echipe, Voința 
București a întâlnit Voința Orașul 
Staiin. Meciurile au avut loc în sa
la de gimnastică a Palatului Pio
nierilor din Capitală, în prezența 
unui numeros public alcătuit cu 
precădere din pionieri. Organizarea 
concursului a fost foarte bine asi
gurată de colectivul Voința Lemn 
Mobilă ajutat de conducerea Pala
tului Pionierilor. S-a realizat, astfel, 
o bună propagandă . pentru scrimă 
'în rînd,urile pionierilor.

Toate cele trei meciuri au fost 
cîștigate de echipele Voinței Bucu
rești, dar la scoruri strînse, datori
tă accentuatului progres în care s-au 
prezentat trăgătorii și trăgătoarele 
oaspe. O bună impresie au lăsat 
trăgătorii Paladescu, Panaiteșcu, 
Zwolfer, Budenaru și Ligia Tulbure 
de lâ Voința București și Gabriela 
Ticușan, Crista Pachmuller și Ion 
Borzea de la Voința Orașul Stalin. 
Meciurile, conduse cu autoritate și

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

Maria Golopența învingătoare în competiția de verificare 
de tenis de masă

competență de tinărul arbitru Con
stantin Stelian, s-au terminat cu 
următoarele rezultate: floretă bă
ieți : 10—6 pentru Voința Bucu
rești, floretă fete: 11—5 pentru 
Voința București; sabie : 9—7 pen
tru Voința București.

Tot în etapa a Il-a a campiona
tului s-au mai înregistrat rezulta
tele : Flacăra Plcești—Progresul 
Ploești 16—0 la floretă băieți, 15—1 
la floretă fete și 15—1 la sabie; 
Constructorul Tg. Mureș—Voința 
Cărei : 8—8 la floretă băieți, 11—5 
la floretă fete și 8—8 la sabie; 
Progresul II Oradea—Flamura ro
șie Sibiu : 9—7 la floretă băieți, 
2—14 la floretă fete și 10—6 la 
sabie. După cum ne relatează cores
pondentul nostru din Oradea, Zol- 
tan Șinger, întîlnirea Progresul II 
Oradea—Flamura roșie Sibiu a pri
lejuit o dispută foarte dîrză în ca- 
druLcăreia s-au remarcat numeroși 
tineri trăgători (Aruș, Sandu, Pa
pa, Rozalia Szilagy—Progresul O- 
radea și Telegy și Schuler—Flamu
ra roșie Sibiu).

5 februarie, la Cluj, 
întrecerile de scrimă 
„16 Februarie”, com-

a tinerelor jucătoare
Spectatorii prezenți duminică di

mineața în sala C.S.P. pentru a a- 
sista lai întîlnirie coacursuHui de 
verificare a tinerelor jucătoare de 
tenis de masă au avut satisfacția 
de a putea urmări o serie de rneciuri 
interesante și mai ales de a vedea 
pe Maria Golopetița într-o formă 
deosebită. Tînăra noastră jucă
toare a arătat o pregătire ge
nerală bună, cu lovituri sigure 
de apărare și atac. Ea și-a învins 
de o manieră categorică toate ad
versarele (cu excepția meciului cu 
Irma Magyari) cîștigînd pe merit 
această competiție. Dacă va insista 
pentru a-și îmbunătăți pregătirea 

fizică generală și pentru corectarea 
executării unora din loviturile ofen
sive, dacă va munci cu modestie și 
seriozitate Maria Goloper.ța se «■ 
nunță jucătoarea cea mai îndreptă
țită să aspire la un loc in echipa 
națională alături de Angelica Ro- 
zeanu și Ell'.a Zeller.

Dintre celelalte participante men
ționăm pe Geta Strugaru care a 
jucat bine, la valoarea ei cunoscută.

Mariana Barasch a acționat cu lo
vituri frumoase defensive și ofensive, 
jocul ei va căpăta mai multă eficaci
tate în momentul cînd ea va juca cu 
o energie sporită. Inma Magyari 
fiind suferindă nu a avut o compor
tare pe măsura posibilităților sale- 

Iată rezultatele tehnice din cadrul 
turneului : Maria Golopenta cu Geta 
Strugaru 2—0 (19,14), Anita BabL 
chian 2—0 (12,17) Irma Magyari 
2—1 (21-16, 18-21, 22-20), Ma
riana Barasch 2—0 (16,18), Tira 
Cațrinel 2—0; Geta Strugaru cu 
Anita Babichian 2—0, Irma Magyari 
2—0, Mariana Barasch 2—0, Tira 
Cațrinel 2—0. Anita Babichian cu 
Irma Magyari 2—1, Mariana Ba
rasch 2—1, Tira Cațrinel 2—1 ; 
Irma Magyari ou Mariana Barasch 
2—1 (9—21, 21—14, 21—7), Tira 
Cațrinel 2—1 ; Mariana Barasch cu 
Tira Cațrinel 2—0.

Clasament : 1. Maria Golopenta 
5 victorii, 2 Geta Strugarg 4 v, 3. 
Anita Babichian 3 v, 4. Irma Ma
gyari 2 v, 5. Mariana Barasch 1 v, 
6. Tira Cațrinel 0 v.

Intre 2 si 
vor avea loc 
pentru Cupa 
petiție organizată din inițiativa co
mitetului C.F.S. Cluj și a com'siei 
locale. Sînt înscriși la acest con
curs numeroși trăgători (cea. 18— 
201a fiecare probă) atît din echipe
le locale de categoria A, cit și din
tre tinerele speranțe promovate în 
ultimul timp. întrecerile vor avea 
loc în sala universității „Bolya>“ : 
2 februarie: floretă băieți. 3 H • 
floretă fete, 4 II: sabie și 5 II: 
spadă.

Campionatul categoriei B 
la hochei pe gheață

Campionatul categoriei B la ho
chei pe gheață începe la 1 februarie. 
Ia Rădăuți.

După cum s-a anunțat, ta această 
competiție participă următoarele 
opt echipe : Progresul Rădăuți, Pro
gresul Iași, Progresul Miercurea 
Ciuc, Constructorul Tg. Mureș, Con
structorul Orașul Stalin, Metalul 
Uzinele de tractoare Orașul Stalin, 
Flamura roșie Tg. Mureș ți Avîntul 
Sebeș. Campionatul categoriei B se 
dispută sistem turneu.



medicul
Traumatismele sînt destul de 

frecvente în sport. Un efort in
tens după o încălzire insuficientă, 
un pas greșit, o alunecare sau o 
lovitură și traumatismul este gata. 
Sportivul părăsește terenul, antre
norul și coechipierii se gîndesc 
cum să-l înlocuiască. Traumatismul 
se produce sub cele mai diferite 
forme. De obicei, aceste accidente 
nu lasă „urme“ asupra sportivu
lui. Singurul neajuns este pauza 
totală la care este supus sporti
vul! respectiv. 1

De tratarea acestor accidente se 
ocupă medicii de cultură fizică și 
sport. In ultimii ani, activitatea 
medicilor specializați în această 
direcție a fost deosebit de fruc
tuoasă. Avînd la dispoziție mij
loacele cele mai moderne, căutînd 
ei înșiși să aplice cît mai bine tra
tamentele, medicii sportivi au reu
șit să devină adevărați prieteni 
ai sportivilor, să-î ajute la însă
nătoșire și efectiv în activitatea 
de îmbunătățire a performanțelor. 
Mai mult chiar, ei s-au preocupat, 
au studiat, au cercetat și au ex
perimentat metode noi, prin care 
să îmbunătățească procesul de tra
tare, și să redea cît mai curînd 
activității pe cei accidentați. De
seori ei obțin rezultate foarte bu
ne. aducînd în felul acesta o eon- 
tcibu'ie însemnată la desfășurarea 
procesului de instruire-antrenament. 
lată, de pildă, colectivul serviciu
lui de fizioterapie și masaj de la 
Dispensarul Central pentru spor- 
tivi-București.

Serviciul de fizioterapie, condus 
de dr. C. Popescu-Herasca, s-a 
preocumat în ultimii doi ani de 
îmbunătățirea metodelor de trata
re, cu scopul de a scurta timpul 
de tratare și repaus al accidenta
telor. Rezultatele ău fost din cele 
mai bune. După multe studii și 
experiențe s-a ajuns la perfecțio
narea unei metode care a dat re
zultate excelente : utilizarea ședin
țelor de fizioterapie concomitent 
cu aplicații locale de parafină. 
Este o metodă modificată și per
fecționată de colectivul serviciului 
de fizioterapie al C.M.C.F., metodă 
oare a dat cele mai bune rezulta
te. Este suficient să spunem că 
durata tratamentului a fost scur
tată pînă la 4—6 zile, cu rezultate 
koproșabifle. Mulțumită acestei 
metode, o serie de sportivi fruntași 
au putut să-și reia activitatea în- 
tr-un tim-p foarte scurt, fără a 
pierde p«rea multe antrenamente. 
Sportivi fruntași, ca boxerii Nico- 
lae Linca, Dumitru Ciobotaru, Luca 
Romano, Francisc Ambruș; fotba
liștii Titus Ozon, Soare; Petschow- 
schi. Ivănescu; voleibalistele Doj- 
na Corbeanu. Natalia Todorovschi; 
haschetbaliștii Emanoil Răducanu, 
Grigore Costescu; atletul Ion O- 
priș; gimnasta Elena Leuștean și 
alții, au fost tratați prin această 
metodă și curînd au revenit prin
tre coechipierii lor pentru a-și con
tinua antrenamentele sau pentru 
a pidea participa la competiții.

DESPRE RELAȚIILE...
dintre sportivi și medicii de 

cultură fizică șl sport nu putem 
spune decît că sînt deosebit de 
strînee. în această privință trebuie 
să arătăm că membrii serviciului 
de fizioterapie și masaj s-au stră
duit să aibă o atitudine ctt mai 
prietenoasă, tovărășească, cu spor- 
tivir, căutînd prin aceasta să-î a- 
propie, să le cîștige încrederea. 
Este adevărat însă, că mijlocul cel

Comunicări din domeniul medicinei sportive
Săptămina trecută a avut loc la 

Societatea Științelor Medicale — 
filiala București — prima ședință de 
comunicări din acest an a Secției de 
Medicină a Culturii Fizice. In ca
drul acestei ședințe s-au făcut ur
mătoarele comunicări: „Considera- 
țituni asupra metodei de observare a

ASpasski și Averbach în fruntea campionatului de șah al U.R.S.S.
LENINGRAD (Agerpres) TASS 

transmite:
In rundele a 9-a și a 10-a a 

campionatului unional de șah, frun
tașul clasamentuifai Boris Spasski ru 
a realizat decît un singur punct, re- 
mizînd partidele cu Holmov și Ha- 
sin. Aceasta a permis adversarului 
său direct, Iuri Averbach, să-l a- 
jungă pe primul ioc. Averbach a 
cîștigat la Hasin și a remizat cu 
Ragozin.

lată și alte rezultate înregistrate: 
Korcinoi-Zirrahov 1—0; Borisenko- 
Tal 1/2—1/2; Taimanov-Simaghin 

mai eficace de a-i apropia au fost 
chiar rezultatele tratamentelor. 
Simțind grija și preocuparea me
dicilor, sportivii au difuzat ei în
șiși încrederea în eficacitatea tra
tamentului, în priceperea medici
lor, care, la rîndul lor, îmbinînd 
justețea diagnosticului cu indica
țiile precise de tratament, au a- 
juns la rezultate dintre cele mai 
bune. Mai trebuie să amintim de 
faptul că serviciul de fiziotera- 
pie al Dispensarului Central pen
tru sportivi din Capitală a lucrat 
în permanență în strînsă colabo
rare cu celelalte servicii, cu antre
norii diferitelor ramuri de sport, 
instructorii și sportivii, fapt care, 
firește, a contribuit în mod efec
tiv la îmbunătățirea muncii. Tot 
așa schimbul de experiență 
efectuat în decursul anilor cu me
dicii sportivi din străinătate a 
permis o permanentă actualizare 
a metodelor, a facilitat munca de 
cercetări și experiențe. De aseme
nea, nu putem omite faptul că 
specialiștii acestui serviciu au a- 
vut la dispoziție cele mai moder
ne aparate, ceea ce, firește, a 
contribuit în bună măsură la sta
bilirea diagnosticului precis și a 
indicațiilor juste de tratament. în 
legătură cu aceasta, trebuie să a- 
mintim însă că înzestrarea servi
ciului cu utilaj de hidroterapie cu 
nămol este o doleanță mai veche, 
iar realizarea ei cît mai urgentă 
s-ar dovedi foarte uti'lă.

ACTIVITATEA MEDICII/1 r 
SPORTIVI...

... este mult prea vastă pentru 
a putea fi înfățișată în rîndurile 
de față. Serviciul de fizioterapie 
și masaj a'l Dispensarului Central 
pen'ru sportivi este numai un e- 
xemplu în această direcție. Exem
plu ar putea fi însă și activitatea 
medicului primar Cornel Doboșiu, 
care are, de asemenea, însemnate 
realizări. Dr. Cornel Doboșiu a 
tratat numeroase cazuri de frac
turi, dintre oare unele grave. Bas
chetbalistele Lavinia V-asiliu, Vio
leta Zăvădescu, grav accidentate, 
au fost tratate cu multă pricepere 
și au putut să-și reia activitatea 
sportivă ; voleibalistul Paul Erdely, 
component al echipei campioane a 
țării (Locomotiva) s-a bucurat de 
un tratament excelent putîndu-șî 
relua antrenamentele în condiții 
optime.

Se cuvine să cităm și pe inter
niștii dr. Ponipilitt Popescu, 
Gheorghe Popescu, sau prof. dr. 
Adrian Ionescu, dr. -Cornel Con- 
stantinescu, dr. Traian Dumitres
cu e'c. a caro- activitate este de
osebit de fructuoasă.

Munca medicilor de cultură fi
zică și sport este îndeobște ano
nimă pentru masa celor care ur
măresc activitatea sportivă. De 
preocupările și rezultatele muncii 
lor iau cunoștință numai cei di
rect interesați, cei care au nevoie 
de tratamente. Și tot ei sînt ceî 
care înțeleg mai bine dragostea 
de om, dragostea de sport a me
dicilor, — oameni care nu precu
pețesc nici un efort pentru a-i a- 
juta să-și recapete însușirile de 
buni sportivi, lată de ce spor
tivii trebuie să fie primii care 
să-i considere pe medici ca pe 
unii din cei mai devotați prieteni 
și sfătuitori ai lor, care muncesc 
cu tragere de inimă pentru a-î 
ajuta să progreseze, să-și ridice 
valoarea, performanțele.

D. STANCULESCU

comportamentului sportivilor în ra
port cu neu rod inamica cerebrală" 
(dr. Al. Partheniu); „Junghiul spor
tiv" (dr. M. Solomon), La a doua 
comunicare s-a ținut și un coreferat 
(dr. M. Pîrvulescu). Comunicările 
au fost urmărite cu viu interes și 
au stîrnit discuții interesante.

1—0; Boleslavschi-Bîvșev 0—1 , 
Tal-Taimanov 1/2—1/2. Bannik- 
Boleslavski 1/2—1/2; Ragozin-Kor- 
cinoi 1—0; Zurahov-Polugaevski 
0—1 ; Toluș-Lisițîn 1/2—1/2

După 10 runde în clasament con
duc Spasski și Averbach cu cîte 7 
puncte fiecare.

La 28 ianuarie, în cadrul campio
natului unional de șah s-au jucat 
partidele programate în runda a 
1 l-a. Fruntașul clasamentului Spas
ski a jucat cu Banrik. Intr-o varianta 
a gambitului damei, Spasski s-a în
depărtat de Sa căile obișnuite și a

La șah: R. P. F. Iugoslavia — R. P. Romînă 12-6 (2)
BELGRAD 29 (prin tcteion). — 

Sîmbătă după amiază, în fata unei 
săli arhipline, a început întîlnirea 
Internațională de șah dintre selec
ționatele R.P.F. Iugoslavia și R.P. 
Romîne. Gazdele au prezentat cea 
mai bună formație, din care n-au 
lipsit marii maeștrii internaționali 
Gligorici, Trifunovici, Pire, Ivkov 
șl alți șahiști de renume mondial. 
La prima masă și la cele fără soț 
jucătorii noștri au început cu albe
le, iar a doua zi, în retur, echipa 
noastră a avut albele la mesele cu 
soț.

Iată rezultatele tehnice ale în- 
tîlnirii, înaintea terminării partide
lor întrerupte: Bălănel (R.)-Gligo
rici (I.) 0-1, 0-1; Ciocîltea (R.)- 
Ivkov (I) 0-1, Va-1/»; Gunsberger 
(R.)-Miatanovici (I.) într., 0-1; Ră
dulescu (R)-Trifunovici (I.) l/2-l/2» 
’/2-V2; Urseanu (R.)-Pirc (I.) ‘/2_1/2; 
Va-’/a Halic (R.)-Karaklaici (I.) 0-1, 
‘/a-'/s; Ghițescu (R.)-Rabar (I.) 
într., 0-1; Szabo (R.)-Mitici (I.) 
Va-’Ă. ’A-’/i; Troianescu (R.)-Dju- 
rasevici (I.) într.. într.; Soos (R.)< 
Janosevici (I.) 1-0, 0-1. înaintea 
jucării întreruptelor scorul meciului 
este deci 11-5 în favoarea echipei 
iugoslave. .

In primul tur, partide foarte m-

A LUAT SFIRȘIT TURUL CAM
PIONATULUI ITALIAN

ROMA 29 (prin radio). — Du
minică a luat sfîrșit turul campio
natului italian. Pe primele locuri 
nu s-au produs schimbări. In urma 
victoriiloir obținute Fiorentina, Mi
lano și Torino și-au păstrat poziția 
pe care au avut-o în clasament în 
etapa 16-a. In schimb, multe echi
pe au cunoscut fluctuații în clasa
ment: Juventus a trecut de pe lo
cul 6 pe locul 4, Sampdoria de pe 
locul 8, pe locul 5, Internazionale 
de pelocul 10 pe locul 6, Spăl de pe 
tocul 7 pe locul 11 etc. Iată rezul
tatele înregistrate: " ~ ~
Sampdoria

La Genova: 
Sampdoria — Roma 1-0 (0-0), la 
Roma: Lazio-Milano 2-3 (0-3), Ia 
Bergamo: Atalanta — Pro Patria 
4-1 (2-0), la Bologna: Bologna— 
Juventus 0-1 (0-0), la Florența: 
Fiorentina — Genova 3-1 (1-0), la 
Vicenza: Lanerossi — Triestina 1-1 
(0-1), la Torino: Torino — Novara 
2-1 (1-0), la Milano: Internazio-
nale — Spăl 3-1, Napoli — Padova 
1-0 (0-0). Jocul dintre Napoli și 
Padova s-a disputat la Pescara, pe 
teren neutru, deoarece terenul de la 
Napoli este suspendat pe un ter
men nelimitat în urma incidentelor 
de duminica trecută, în meciul cu 
Intemazionale.

Iată clasamentul:
1. Fiorentina 17 10 7 0 31:1» 27
2. Milano 17 9 4 4 40:23 22
2. Torino 17 0 5 4 ±5:15 21

■4. Juventus 17 5 8 1 19:19 20
5. Sampdoria 17 » 3 0 20:20 19
8. Intemazionalo 17 8 2 7 20:19 18
7. Homa IT 5 8 4 90:26 18
8. Padova 17 0 2 7 25:22 18
9. Izuierossl 17 5 8 4 18:17 18

10. Atalanta 17 1 1 8 35:33 17
U. Spat 17 0 5 • 23:22 17
12. Napoli 17 5 7 5 20:25 17
13. Lazio 17 5 5 7 23:23 13
14. Genova 17 5 2 9 37:21 14
15. Novara IT 3 T T 19:24 13
15. Triesttaa 17 4 5 0 10:26 13
17. Bologna 17 5 2 10 27:33 12
18. Pro Patria 17 151115:® 7

Returul campionatului va fi re
luat duminică.
SURPRIZE IN CAMPIONATUL 

FRANCEZ
(prin radio). — Cea de 
etapă a campionatului 
fotbal a fost caracter!- 
rezultate surprinzăfoa-

Paris 29 
a XXII-a 
francez de 

. zată prin
re. Astfel, Stade de Reims a sufe
rit a doua înfrîngere consecutivă, 
chiar pe teren propriu, în fața 

lui Toulouse. De remarcat partida 
excelentă pe care a prestat-o Rous
sel, portarul echipei Toulouse, 
Care între altele a apărat un pe- 
naltî tras de Kopa. Tot la a doua 
înfrîngere consecutivă se află și

obținut posibilități de atac pe flan
cul regelui. In continuare Spasski 
a trecut prematur ia schimbul figu
rilor ușoare peTmițînd lui Bannik 
să obțină contra joc și partida s-a 
terminat remiză.

Partidele Zurahov-Averbach și 
Antoșin-Korcinoi s-au terminat de 
asemenea la egalitate. Holmov' a 
cîștigat la Bîvșev, Toluș a pierdut 
la Polugaevski, iar Tal a obținut 
victoria în fața lui Lisițîn. Celelalte 
partide s-au întrerupt.

In clasament conduc Spasski și 
Averbach cu eîtg 7'/a puncte^ , 

teresante din punct de vedere teo
retic au fost Ivkov-Ciocîltea și Ja- 
nosevici-Soos. In prima, într-o va
riantă modernă a Apărării Siciliene, 
maestrul iugoslav a folosit cu mare 
precizie o intervertire de mutări 
în jocul negrului obținînd avantaj 
pozițional, valorificat la mutarea 
29. Soos s-a apărat deasemenea cu 
Siciliana, acceptînd luarea pionu
lui în Gambitul Mora. Șahistulro- 
mtn a continuat cu mult curaj, res- 
pingînd încercările de a lua iniția
tiva ale adversarului și apoi, tre- 
cînd la contraatac, a înscris o pre
țioasă victorie.

A doua partidă Ciocîltea-lvkov 
a fost deosebit de animată. Fostul 
nostru campion a atacat cu multă 
însuflețire, punînd în dificultate pe 
tînărul mare maestru. Ajuns în a- 
vantaj decisiv, Ciocîltea n-a mai 
găsit continuarea atacului, în mare 
criză de timp, partida terminîn- 
du-se remiză.

De remarcat că M. Rădulescu, V 
Urseanu și I. Szabo au terminat 
la egalitate meciurile respective.

BELGRAD 30 (prin telefon). — 
Luni după amiază s-a disputat 
continuarea partidelor întrerupte. 
Primul rezultat anunțat a fost a- 
cela al partidei Giinsberger-Mata-

Racing Club Paris, care a fost în
trecuta ieri la Paris, după o partidă 
pasionantă de către echipa Nancy. 
Surprinzătoare apare și înfrîngerea 
la scor a echipei Sedan în fața lui 
Nîmes. Iată acum rezultatele com
plete ale etapei:

Marseille — Nice 0-0, Bordeaux 
— Troyes 2-2; Racing Club Paris — 
Nancy 3-4; Nimes — Sedan 6-2; 
Monaco — Lyon 2-1; St. Etienne — 
Strasbourg 3-1; Reims — Toulouse 
0-1; Metz — Lille 2-0; Lens — 
Sochaux 2-1. In urma etapei de du
minică clasamentul a luat următoa
rea formă:

că prima clasată se

1. Nice 22 12 5 5 45:28 29
2. Lens 22 13 2 7 39:36 28
3. Reims 22 10 6 6 40:28 26
4. St. Etienne 22 9 7 6 45:37 25
5. Sedan 22 10 5 7 35:34 25
6. Lyon 22 10 5 7 32:31 25
7. Tv?onaco 22 19 4 8 41:34 24
8. Toulouse 22 9 6 7 37:32 24
9. Racing club Paris 22 10 3 9 45:39 23

10. Marseille 22 8 7 7 31:31 23
11. Nancy 22 9 5 8 40:40 23
12. Sochaux 22 8 5 9 34:33 21
13. Metz 22 7 6 9 35:46 20
14. Nimes 22 6 5 11 41:43 17
15. Strasbourg 22 7 3 12 34:40 17
16. Bordeaux 22 6 5 11 28:40 17
17. Lille 22 7 2 13 39:47 16
14. Troyes 22 4 5 13 28:50 13

De remarcat 
află la numai 6 puncte de Nancy 
clasată pe locul ÎL

★
Duminică, în cadrul campionatu

lui de fotbal al Americii de sud 
s-au întîlnit reprezentativele repu
blicilor Uruguay și Peru. Victoria 
a revenit fotbaliștilor uruguayeni 
cu scorul de 2-0 (1-0). In clasa
mentul competiției conduce Uru- 
guayul cu 4 puncte (2 întîlnrri) ur
mată de Argentina și Chili cu cîte 
2 puncte (o întîlnire fiecare) etc. 
ECHIPA R.P UNGARE SUSȚINE 
16 MECIURI INTERNAȚIONALE 

IN ACEST AN
Budapesta 29 (prin telefon). — 

Anul acesta echipa reprezentativă a 
R.P. Ungare va susține 16 meciuri 
internaționale. Primul joc va avea 
loc duminică la Istanbul cu echipa 
Turciei. Fotbaliștii maghiari vor

OPTIMI

I. S.C. Portugal — Partizan —
(Portugalia) (Iugoslavia)

II. Voros Lobogo—SC Anderlecht 
(Belgia)

III. Servette — Real Madrid 
(Spania)

V. Rotweiss Essen — Hibern'ans 
(Scoția)

(Ungaria)

(Elveția)

(Germania)
V. Aarhus — Stade deReims 

(Danemarca)
VI. Rapid Viena — 1

(Austria)
VII. Djurgarden —

(Suedia)
VIII. AC. Milano —

(Italia) 

(Franța)
Eindhoven 

(Olanda)
Gwardiia 

(Polonia) 
- Saarbrikken 

(Saar)

DE FINALASFERTURI
I. Hibernians — Djurgarden 23.XI. 3—1 (Glasgow)

29.XI. 1—0 (Edinburgh)
II. Reims — Voros Lobogo 14.XII. 4—2 (Paris)

28.X1L 4—4 (Budapesta)
III. Real Madrid — Partizan 25.X 11. 4—0 (Madrid)

29.1. 0—3 (Belgrad)
IV. Rapid — AC. Milano 18.1. 1 —I (Viena)

12.11. (Mflano)

Semifinalele vor fi trase la sorți nînă îa 22 februarie și se vor juca 
pînă la 30 aprilie. Intre 1 mai și 30 iunie va avea loc la Paris fie 
nala, indiferent de echipele care se vor califica.

novici, în care jucătorul romîn, în 
poziție net inferioară, a cedat fără 
joc. Partida Ghițescu-Rabar s-a 
terminat cu o frumoasă victorie 
pentru reprezentantul nostru. Ghi- 
țescu a realizat cu precizie avan
tajul său pozițional în finalul de 
dame și nebuni de culori diferite, 
forțînd o pătrundere decisivă. 
Troianescu avea de continuat am
bele sale partide cu Djurasevici, 
dar nici prima nu s-a încheiat în 
timpul reglementar de joc. Ea s-a 
întrerupt în următoarea poziție, cu 
caracter echilibrat:

Alb (Troianescu) Rc3, Tf3, Tf2 
pp. a3, b2. g4, h3.

Negru (Djurasevici)—Re7, Te6, 
Te4, pp. a4. f6, g5, h4 (negrul 
mută).

lată acum poziția celeilalte par
tide rămasă neterminată. în care 
Troianescu are un sensibil avan
taj pozițional.

Alb (Djurasevici) Re2, Nc3, pp. 
a4, b3, d4, 13, li3.

Negru (Troianescu) Rf4, Ne3, 
pp. a6, b7, d5, g5, h5 (negrul mută).

Aceste două întrerupte vor con
tinua în cursul zilei de mîine. Re
zultatul întîlnirii este, deci, pînă 
acum 12—6 pentru echipa R.P.F. 
Jugoslavia.

HOTftRL

3.VI: cu
6.VI cu: 

9.VI cu: 
la 13.VJ 
15.VI cu.

14.X cu:
21.X cu:

pleca din Budapesta joi cu avionul. 
Lotul probabil este următorul : Fa- 
rago, Ilku I-Buzânszki, Kârpăti, 

Lantos, Mătrai, Sârosi-Bozsik, 
Szojka, Kotăsz-Teth II, Rertesz, 
Kocsis, Machos, Tîehi, Puskâs, Czi- 
bor. In Turcia, fotbaliștii maghiari 
vor susține sub denumirea de se
lecționata orașului Budapesta îr.că 
3 jocuri. Este posibil ca din Tur
cia, echipa maghiară să plece în 
Grecia unde să susțină 2-3 meciuri.

Iată datele exacte ale desfășu
rării meciurilor pe care reprezenta
tiva R.P. Ungare le va susține în 
acest an : 5.II: cu Turcia la Istan
bul, la 15.III: cu Grecia la Buda
pesta, la 29.IV: cu Iugoslavia la 
Budapesta, la 20.V: cu R. Ceho
slovacă la Budapesta, la 
Olanda la Amsterdam, la 
Belgia la Bruxelles, la 
Portugalia la Lisabona, 
ou: Irlanda la Dubrn, la 
R.P. Polonă la Budapesta, la 15.IX 
cu: Elveția la Budapesta, la 23.IX 
feu: Iugoslavia la Belgrad, la 7.X 
cu: Franța la Paris, la 
Suedia la Budapesta, la 
Austria la Viena.
„CUPA CAMPIONILOR 
PEI” PARTIZAN BELGRAD — 

REAL MADRID 3-0 (1-0)
Belgrad 29 (prin radio). — Du

minică s-a desfășu-at la Belgrad 
întîlnirea revanșă dintre echipele 
Partizan Belgrad și Real Madrid 
din cadrul competiției „Cupa cam
pionilor Europei”.

Cei 45.000 de spectatori prezen! 
în tribunele stadionului Armatei 
populare iugoslave au avut satis
facția de a vedea echipa lor învin 
gătoare cu scorul de 3-0, scor ca
tegoric, dar insuficient pentru cali
ficarea în semifinalele competiției, 
deoarece la Madrid echipa Parti
zan a fost învinsă cu 4-0.

Pentru învingători au înscris 
Miliutinovici min 25. Mihaitovici 
min. 47 din 11 m. si din nou Miliu
tinovici în min. 87.

Pentru a avea o imagine clară 
asupra partidelor disputate pînă 
acum în cadrul „Cupei campionilor 
Europei”, prezen+ăm tabelul de mai 
jos:

EURO

DE FINALA
4.IX. 3—:

12.X. 2-
7.1X. 6—

19.X. 4—
8. IX 0—5

12.X. 0-
14. IX. 0—
12.X. 1-
21.IX. 0—
26.X. 2-
21.IX. 6—
l.X. 0-

20.IX. 0—
12.X. 4—

l.XI. 3—
23.XI. 4—

(Lisabora) 
(Belgrad) 
(Budapesta) 
(Bruxelles)

(Geneva) 
(Madrid) 
(Essen) 
(Edinburgh)

(Copenhaga)
(Reims) 
(Vienaj 
(Eindhoven) 
(Stockholm) 
(Varșovia) 
(Milano) 
(Saar)

nînă îa 22 februarie și se vor juca
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(Urmare din pag. 1).

Acolo, in lumina a zeci de reflectoare, (nu trebuie 
să uităm că operatorii filmului „Mirajul alb", 
„trag" mii de metri de peliculă, iar Jocurile sînt 
și televizate), Menardi a asistat și la festivitățile 
de premiere. Pe podium au urcat inginerul silvic 
Veikko Hakulinen, Osi Reichert, dar apoi, imnul 
sovietic a răsunat de mai multe ori la rind. Și 
și-a amintit, probabil Otto Menardi, așa cum fa
cem și noi acum, de cuvintele pe care le spusese 
corespondentului de presă: „vor urca die mai multe 
ori pe podium".

Și au urcat Evghenii Grișin, Liubov Kozîreva, 
Boris Silkov, Roza Eroșina, Rafael Graci, Oleg 
Goncearenko. Iurii Mihailov...

Dar pentru că vorbim despre festivitatea de pre
miere, credem că este interesant să arătăm cum 
decurge aceasta. Nu pentru că lucrurile s-ar pe
trece altfel decît pe celelalte stadioane, patinoare 
sau săli de sport ale lumii, dar pentru că cei 9 
trompețî care vestesc acest moment solemn sînt 
îmbrăcați în uniforme foarte pitorești. Costumul 
lor de culoare verde, costum de epocă, este căptu
șit cu stofă de culoare purpurie. Privindu-i, ai 
impresia că sînt scoși dintr-o pagină a istoriei Ita
liei. Așa erau îmbrăcați, probabil, vestitorii care 
anunțau apariția dogilor în piața San Marco din 
Veneția, sau sosirea la Florența a unor ambasa
dori de peste mări șl țări. Cînd îi vezi aliniindu-se 
pe gheața luci», — ne mărturisesc cei doi cores
pondenți ai noștri — crezi că asiști mai degrabă 
la o scenă din Othelo. Apoi totul decurge normal... 
medaliile de aur, argint și bronz sînt prinse pe 
pieptul învingătorilor.

In sfîrșit, trebuie să consemnăm aci complicațiile
Monti 4- Zardini,CORTINA D’AMPEZZO 28 (prin 

telefon). — Timpul rămîne neschim
bat, adică în cea mai mare parte a 
zilei senin, temperatura cu cîteva 
grade sub zero. Cel puțin nu se to
pește zăpada adusă noaptea pe pîr- 
tii, iar la Misurina Goran Nilsson 
iși treacă bucuros mîinile așteptînd 
recorduri. Astăzi după-amiază avea 
de ce să fie fericit specialistul sue
dez și, ca să aflăți de ce, să. înce
pem cu:

Patinaj viteză.
Ce n-ar fi dat Evghenii Grișin ca 

sorții să n>u-l fi ales pe el să ia star
tul in prima serie sau cel puțin să 
aibă un adversar mai puternic. Nu 
s-a întjmplat nici una nici alta. Gri- 
șin a făcut parte din prima pereche, 
plecînd odată cu englezul Cronshey, 
pe care l-a întrecut cu nu mai puțin 
de 25 metri într-o cursă de 500 
metri. Și totuși, obținînd 40,2 sec. 
el a egalat recordul mondial, cuce
rind tiilul de campion olimpic. Nici 
unui din ceilalți 45 de concurenți 
nu a putut obține o performanță 
mai bună. Coechipierul său, Rafael 
Graci, a luat startul în seria a doua 
și a avut ca adversar pe america
nul H. Kenedy. Graci a realizat cea 
de a doua performanță cu 40,8 sec. 
O comportare remarcabilă a avut 
norvegianul Alv Gjestvang, clasat 
pe locul 3 cu performanța de 41,0 
sec. Interesant de arătat este că la 
această probă au fost stabilite nu 
mai puțin de 11 recorduri naționale.

Schi.
Proba de 10 km. fond a avut o 

desfășurare de-a dreptul pasionantă. 
Cele 40 de concurente aliniate ia 
start au luptat din toate puterile, 
și după 5 km. cronometrele arătau 
la primele clasate timpuri excelente: 
Kozîreva — 17:47, Eroșina — 17:51, 
Edstroem—17:52, Koncina — 17:53. 
Aceste cifre ne pot forma o părere 
despre energia cu care s-au între
cut concurentele clasate pe primele 
locuri. Sc'nioarele sovietice au ocu
pat primele două locuri și Liubov 
Kozîreva a înregistrat o performan
ță de valoare foarte ridicată: 38:11. 
Reprezentantele noastre s-au pre- 
zen*at inexplicabil de slab, reușind 
rezultate care Ie alasează pe locu
rile 38 și 39. Margareta Arvai a a- 
bandonat, Iuliana Simon, care a 
trecut la 5 km. în 22,40 s-a clasat 
pe locul 38 cu 49,32 iar Ștefania 
Botcariu care a obținut la 5 km. 
23,08 a terminat pe locul 39 cu 
49,36.

Proba de sărituri pentru combi
nata nordică urmărită de un nu
măr foarte mare de spectatori are. 
venit schiorului sovietic Ilia Moș- 
kin, care după două sărituri de 75,50 
și 77.0 m. a totalizat 217,5 puncte 
înaintea norvegianului Sverre Ster 
nesen cu 215 puncte (173-74) și a 
suedezului Benet Erikson cu 214 
puncte (72,5-72.5).

Bob.
Cum se și aștepta, victoria în în

trecerile de bob de două persoane 
a revenit sportivilor italieni. Echi
pajul Italia I Della Costa + Conți 
a totalizat timpul de 5:30,14 depă
șind cel de al doilea echipaj italian 

adopte în 
Și acum:

care a obținut 
5:31,45. Alberto Delia Costa, avia
tor, secund de escadrilă, nu este un 
bober cunoscut. De-abia în ultimii 
doi ani el a reușit.să obțină perfor
manțe mai bune în întrecerile din 
Italia, dar iată că de data aceasta 
s-a afirmat categoric. Echipajul ro- 
mîn format din Ene + Blăgescu s-a 
clasat pe locul al 14-dea. Este o per
formanță bună dacă ținem mai ales 
seama că toate echipajeie clasate 
înainte sînt formate din bobeiri care 
ani de-a rîndul au concurat pe a- 
ceastă pîrtie la diferite campionate 
mondiale.

Hochei.
S.U.A. — POLONIA 4-0 (1-0;

0-0; 3-0)
Pentru învingători au înscris: 

Mayasich 2, Campbell și Clary.
SUEDIA — ELVEȚIA 6—5 (2—3; 

3-1; 1-1)
Un joc aprig disputat. ElT^țienii 

au jucat nesperat de bine, termi- 
nind prima repriză cu un avantaj 
minim. Suedezii au trebuit să de
pună eforturi serioase pentru a în
vinge la limită. Pentru învingători 
au înscris: Tumba Johansson 2, 
Lundwal, Bjorn, Twiling și Lasax. 
Pentru învinși punctele au fost rea
lizate de: Noef 2, Bagnoud 2 și 
Handschin.

CANADA — ITALIA 3—1 
(1-1; 0-0; 2-0)

Echipa Italiei a făcut un joc foar
te bun, remarcîndu-se în special 
portarul Ferrari care a apărat ex
cepțional. Rezistența italienilor i-a 
enervat pe jucătorii canadieni care 
au abuzat de neregularități, ceea ce 
le-a adus numeroase eliminări. îna
intașii italieni nu au știut să fruc
tifice situațiile atunci cînd au fost 
în superioritate numerică. Au în
scris: Theberge, Hurst și Sholes 
pentru învingători și Crotti pentru 
învinși.

CORTINA D’AMPEZZO 29 (prin 
telefon). — Spectatorii care se află 
în Cortina D’Ampezzo au fost în 
mare dilemă astăzi dimineață. Se 
disputau două întreceri foarte inte
resante, și aproape la aceeași oră: 
slalomul uriaș bărbați și proba de 
5000 m. la patinaj viteză. Pînă la 
urmă, cam jumătate dintre ei s-au 
deplasat pe Monte Faloria pentru a 
asista la întrecerea slalonîștilor iar 
ceilalți s-au grăbit să meargă la 
Misurina pentru a-î urmări pe pati
natori. Să începem cu întrecerile de;

Schi.
Proba de slalom uriaș a reunit la 

start 104 concurenți. întrecerea s-a 
desfășurat pe pîrtia bine amenajată 
de pe Tondi de Faloria pe o lungi
me de 2660 m., cu o diferență de 
nivel de 623 m. și cu 68 de porți. 
Existau trei porțiuni dificile: ime
diat după plecare, după o pantă 
foarte accentuată, în genul unui zid, 
urma o poartă foarte strînsă în 
stingă: pe la mijlocul traseului se 
afla o porțiune asemănătoare unde 
concurenții căpătau o viteză foarte 
mare și apoi din nou în stînga o 
poartă care îi obliga să frîneze foar
te mult; în sfîrșit, pe ultima por
țiune foarte multe hopuri care dez

care s-au ivit în echipa Franței chiar in timpul 
Jocurilor. James Couttet -și-a dat demisia, selecțio
nerul Maurice Martel de asemenea, iar conduce
rea Federației franceze de schi va face probabil 
și ea la fel. De ce aceasta? Din cauza declara
țiilor făcute de tinărul Jean Vaurnet, introdus in 
ultima clipă in formația olimpică la probele al
pine. El a spus: „N-are ce căuta Couttet pe locul 
acesta". Apoi, el a explicat că antrenorul echipei 
franceze, cu toate că a fost (după părerea noas
tră este încă) un mare schior, este un antrenor 
slab, deoarece nu e sincer, e părtinitor și a îm
piedicat metodic pe tineri să intre în echipa olim
pică. Chiar cel care declară acestea și-a făcut loc 
printre ,,olimpici", cîștigînd In fața lui Duvillard, 
Simon, Bonlieu și Boson, o cursă de selecție la 
Megive. Pînă atunci el nu făcuse parte din echipa 
franceză probabilă pentru Jocurile Olimpice Mau
rice Martel, pe de altă parte, a mărturisit că 
Couttet nu mal are autoritate, iar Couttet a ajuns 
la concluzia că lipsește doar să i se spună „fă-ți 
valiza și pleacă", lucru pe care, de altfel, l-a și 
făcut.

In orice caz, austriecii pot fi satisfăcuțl nu nu
mai pentru că au cules cele trei medalii la slalom 
uriaș, dar mai ales pentru că celebra lor „criză" 
s-a petrecut cu otita timp înainte de Jocuri. In 
acest fel Roesner a avut timp să se împace cu 
Molterer și ceilalți schiori din Arlberg. Altfel 
s-ar fi ajuns ca și ei să aibă conducător al.echi
pei, in aceste zile „de grea încercare", un ...ziarist, 
așa cum se întîmplă cu Michel Clare, venit la 
Cortina să transmită reportaje și nu să-i spună 
lui Bonlieu ce ceară să aleagă și ce tactică să

cursă...

echilibrau. Mulți dintre concurenți 
au mers la risc. Chiar pe prima 
porțiune dificilă n-au reușit să prin
dă poarta. Apoi, au căutat să recu
pereze, deci din nou viteză și alte 
porți pierdute sau căzături. Aus
triecii, în frunte cu Toni Sailer, care 
aiu ocupat primele trei locuri, au 
făcut, dimpotrivă, o cursă bine cal
culată. I<n cele trei porțiuni dificile.

Boris Silkov (U.R.S.S.) campionul olimpic de patinaj viteză la pro
ba de 5000 m. în cursă.

în special în primele două au intrat 
cu destulă prudență căutînd în 
schimb să cîștige viteză pe restul 
traseului. Succesul lor esle in orice 
oaz categoric, confirmînd pregăti
rea excelentă pe care o dețin. Lotul 
lor este format din concurenți nu
meroși de valoare apropiată, astfel 
oă Fred Roesner este în dificultate 
cînd trebuie să formeze echipp. Con
curentul nostru Gheorghe Cristolo- 
veanu a obținut o performanță re
marcabilă dacă ținem seama că s-a 
clasat pe locul 37—38 și numai la 
34 secunde de învingător. Este cea 
mai bună performanță obținută de 
dl într-o întrecere internațională și 
mai ales într-una de o asemenea 
valoare. Pandrea, s-a clasat mult 
mai slab tocmai pentru că pe prima 
porțiune scăpase poarta.

Patinaj viteză
Un nou succes al patinatorilor so

vietici, mai ales că aci întîlneau un 
adversar foarte redutabil în cam
pionul mondial Sigge Eriksson. Și 
la această probă tragerile la sorți 
nu au favorizat pe primii clasați 
care au avut în perechi adversari 
destul de slabi. Victoria a revenit 
categoric lui Boris Silkov, care și-a 
depășit net adversarul direct, ame

ricanul Mc. Namara, (acesta s-a 
clasat pe locul al 17-lea). Timpul lui 
Silkov este de 7:48,7, nou record o- 
limpic. Pe locul 2 suedezul Eriksen 
la o diferență destul de mare de 
Silkov: 7:56,7; pe tocul 3 Oleg Gan- 
cearenko, care ne dovedește încă 
odată că este bine pregătit pentru 
distanțele lungi.

Patinaj artistic.
S-au disputat întrecerile la figuri 

impuse bărbați in care patinatorii 
americani Allan Jenkins, Obertson 
și David Jenkins conduc in fața 
francezului Giletti, a englezului 
Booker și a cehoslovacului Divin.

Hochei.
GERMANIA — AUSTRIA
7— 0 (1—0; 1—0; 5—0)

Pentru învingători au înscris: 
Endres, Pittrich, Sepp, Huber, Egen, 
Guttowski și Rauf.

CEHOSLOVACIA — POLONIA
8— 3 (1—1; 6—2; 1—0)

De la învingători au înscris: Dan- 
da 2, Vanek 2, Barton, Proșek, Za- 
brodsky și Gașper. Pentru învinși- 
Chmura, Zakrzewski și Wrobel III 
UNIUNEA SOVIETICA—ELVEȚIA 

10—3 (4—1; 2—0; 4—2)
Jucătorii sovietici au obținut o 

victorie comodă. Pentru învingători 
au înscris: Bobrov 4, Gurișev 2, 
Krilov 2, Ukolov și Tregubov. Pen
tru Învinși: Neef 2 și Bagnoud.

In urma acestor rezultate în tur. 
neul final s-au calificat: Seria I: 
Canada și Germania; seria a Il-at 
Cehoslovacia și S.U.A.; seria a 
IlI-a: Uniunea Sovietică și Elveția

PROGRAMUL TURNEULUI 
FINAL

Luni: S.U.A.—Germania; U.R.S.S. 
—Suedia; Cehoslovacia — Canada.

Marți: Canada — S.U.A.; U.R.S.S.
— Germania; Suedia — Cehoslova
cia. Miercuri: Canada — Germania; 
Joi: S.U.A. — Suedia; U.R.S.S. — 
Cehoslovacia. Vineri: Cehoslovacia
— Germania; Canada — Suedia; 
U.R.S.S. — S.U.A. Sîmbătă: Suedia
— Germania; Cehoslovacia — 
S.U.A.; U.R.S.S. — Canada.

★
CORTINA D’AMPEZZO 30 (prin 

telefon). „Miraculoasa" gheață de 
pe lacul Misurina nu și-a dezmin
țit nici în această zi a întrecerilor 
faima de veritabil „atelier” al re
cordurilor. Cursa de 1500 m. desfă
șurată în fața unui număr imens 
de spectatori, a fost cea mai ra
pidă din istoria patinajului viteză, 
prilejuind nu numai două recorduri 
mondiale, ci și un caz, probabil, 
unic în istoria Olimpiadei: doi con
curenți, sovieticii Grișin și Mihai
lov, au terminat în același timp 
distanța în timpul de 2:08.6 (ve
chiul record I. Mihailov 2:09,1 Da
vos 1956) și cum medalia de aur 
nu poate fi împărțită, ambii vor 
primi distincția cea mai înaltă a 
învingătorilor Olimpiadei. Din nou 
s-a remarcat talentatul sprinter fin
landez Salonen, care clasîndu-șe pe 
locul 3 cucerește a doua medalie de 
bronz. De notat că printre primii 

8 clasați au mai figurat doi concu» 
rențl sovietici, Merkulov și Silkov,

Schi
Pentru a vă da seama cum ș-a 

desfășurat proba de 15 km. fond, so
cotim că timpurile intermediare la 
5 și 10 km. vă vor fi de un ajutor 
foarte prețios. Le puteți urmări a- 
flînd și ordinea clasamentului : I. 
Haldeir Brenden (Norvegia) 14:45- 
35:28 și la 15 km. 49:39, 2. Sixten 
Jerenberg (Suedia) 14:58-35:58- 
50:14, 3. Pavai Kolcin (U.R.S.S.) 
15:03-35:49-50:17, 4. Veikko Hakuli
nen (Finlanda) 15:10-36:04-50:31, 5. 
Hakon Brusweel (Norvegia) 15:24- 
36:17-50:37, 6. I. Martin Stoken 
(Norvegia) 15: 23-36:17-50:45 7. N. 
Anikin (URSS) 15:06-36:07-50:588. 
Lenard Larsson (Suedia) 15:29- 
36:30-51:03, 9. Arvo Viitanen (Fini.) 
15:09-36:32-51:10, 10. Vladimir Ku
zin (U.R.S.S.) 14:57-36:00-51:36.
Remarcabilă este performanța lui 
Manole Aldescu clasat pe locul 32 
cu 16:21-39:21-54:40. Constantin 
Enache s-a olasat pe locul 40. dîn 
63 concurenți cu 16:43-40:03-56:06.

Slalomul special fete s-a disputat 
In două manșe de cîte 36 porți pe 
două porțiuni de zăpadă, în jurul' 
lor pămîntul fiind complet desco
perit. Ga și la slalom uriaș, con
curenta nr. 1, care de data aceasta 
a fost elvețiană Renee Col li ard 
s-a olasat în frunte. O performanță 
excelentă a obținut sovietica Ev
ghenia Sidorova, care s-a clasat pe 
locul 3.

Hochei
S.U.A. — GERMANIA 7—2 

(6-0; 1-1; 0-1) 
U.R.S.S. — SUEDIA 4—1 

(1-1; 1-0; 2-0)
După o repriză egală, echipa 

Uniunii Sovietice și-a impus jocul 
cîștigînd pe merit. Au înscris: Guri
șev 2, Șuvalov și Bobrov pentru 
învingători iar pentru învinși 
Broms.

CANADA — CEHOSLOVACIA 
6—3 (1—1; 3-2; 2—0)

Cu toate că au condus cu 1—0 și 
apoi cu 2—1, jucătorii cehoslovaci 
nu au putut sa-și mențină avanta
jul. Canadienii au profitat de toate 
greșelile adversarului cîștigînd la 
o diferență de 3 puncte. A fost cel 
mai frumos joc al zilei, desfășurîn- 
du-se kitr-un ritm rapid. Au înscris: 
Knox 2, Logan 2, Theberge și Rope 
pentru învingători și Navrat 2 și 
Pandicek pentru învinși.

REZULTATE TEHNICE:
10 km. fond femei: 1. Liubov Kozî

reva (URSS) 38:11; 2. Roza Eroșina 
(URSS) 38:16; 3. Sonia Edstroem (Sue
dia) 38:23; 4. Aleutina Kolcina (URSS) 
38:46; 5. Sirii Rantanen (Finlanda) 
39:40; 6. Mirja Hietamies (Finlanda) 
40:18.

Bob 2 persoane: 1. Italia I 5:3844;
2. Italia II 5:31,45; 3. Elveția I 5:37,46;
4. Spania 5:37,60; 5. S.U.A. I 5:M,16 6. 
SUA II 5:40,08; 7. Elveția II 5:40,11;
3. Germania II 5:40,13; 9. Germania I 
5:41,34; 10. Anglia n 5:42.83; 11. An
glia I 5:43,36; 12. Austria I 5:43,97; 
13. Belgia 5:44,81; 14. Romînia I 5:W.22.

Patinaj viteză 980 m.: 1. Grișin
(URSS) 40,2; 2. Graci (URSS) 40,8;
3. .Gjestvang (Norvegia) 41,0; 4. Ser- 
gheev (URSS) 41,1; 5. Salonen (Fin
landa) 41,7; 6. Carow (SUA) 4L8.

Slalom uriaș bărbați: 1. Sailer
(Austria) 3:00.1; 2. Molterer (Austria) 
3:06,3; 3. Schuster (Austria) 3:07,2;
4. Duvilard (Franța) 3:07,9; 5. Bozon 
(Franța) 3:G3,4; 6. Hlnterseer (Austria) 
3:08,5; 7. Lanig (Germania) 3:68.6: 8. 
Bher (Germania) 3:11.4; 9. Bonlieu 
(Franța) 3:11,8; 10. Burini G. (Italia) 
3:12,3.

Patinaj viteză 5003 m.: 1. Silkov
(U.R.S.S.) 7:48,7 2. Erikssen (Suedia)
7:56.7; 3. Gonciarenko țURSS) 7:57,5;
4. De Graff (Olanda) 8:00,2; 5. Breck- 
man (Olanda) 8:00,2; 6, Aas (Norve
gia) 3:01,6. Au fost stabilite 15 recor
duri naționale.

Patinaj artistic figuri impuse băr
bați: î. Jenkins A. (SUA) 852.2 ; 2. 
Obertson (SUA) 840,1: 3. Jenkins D. 
(SUA) 837,3; 4. Gllleti (Franța) 822,5;
5. Booker (Anglia) 792,7; 6. Divin (Ce
hoslovacia) 788.5

15 km. 1. Brenden (Norvegia) 49,39,
2. Jerenberg (Suedia) 50,14 3. Kol
cin (U.R.S.S.) 50:17, 4. Hakulinen
(Finlanda) 50:34, 5. Brusweel (Nor
vegia) 50:37, 6. Stoken (Norvegia) 
50:45.

Slalom special femei: 1. Ren6e Col- 
liard (Elveția) 55,6 + 56,7= 1:52,3, 2.
Regh’na Schopf (Austria) 56+59,4=55,4.
3. Evghenia Sidorova (U.R.S.S.) 
56,9+59,8=56.7. Giuliana Minuzzo (I- 
talia) 55,9 + 59,9 = 1:56,8. Concurentele 
noastre Magdalena Marotineanu 
Elena Epuran au fost descalificate

Patinaj viteză 1*500 m.: 1.—2. Grișin 
(U.R.S.S.) și Mihailov (U.R.S.S.) 2:08.6 
record mondial, 3. Salonen (Finlanda) 
2:09.4, 4. Jarvinen (Finlanda) 2:09.7.
5. Merkulov (U.R.S.S.) 2:10.3, 6. Erik
son (Suedia) 2:11,0, 7. Hykey (Aus 
tralia) 2:11.8, 8. Silkov (U.R.S.S.) 2:11.9,
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