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CIFRE GRĂITOARE
ziarul „So- 
sport" a pu- 
în două nu- 

consecutive 
recordurilor 

ia-

Și-

ecent, 
viețki 
blicat 
mere 
tabela
U.R.S.S. la 1 
nuarie 1956.

Parcurgînd 
rul lung de nume 

și cifre avem dintr-adată în față, 
în întreaga ei amploare, uriașa 
dezvoltare a mișcării de cultură fi
zică din U.R.S.S., avîntul impre
sionant pe care l-a luat sportul de 
performanță în țara constructorilor 
comunismului.

In Uniunea Sovietică activitatea 
sportivă se bucură de un sprijin 
deosebit din partea Partidului Co
munist și a guvernului. An de an, 
statul sovietic s-a îngrijit să asi
gure condiții materiale tot mai bune 
dezvoltării sportului, a'oc.in-1 sami 

iportante ocrotirii sănătății și 
mișcării de cultură fizică. In 1956 
această sumă din bugetul de stat 
al L'.R.S.S. a atins fabuloasa cifră 
de 35 miliarde ruble, adică, așa 
cum remarca ziarul „L'Equipe" în 
numărul său din 22 ianuarie 1956, 
aproape jumătate din bugetul ge
neral al Franței.

In toate republicile unionale, în 
orașele și satele Uniunii Sovietice 
sînt amenajate și intră în funcțiune 
noi stadioane și săli de sport, noi 
bazine de înot și baze de schi, spo
resc în număr și calitate materia
lele sportive, cresc vertiginos nu
mărul și calificarea specialiștilor. 
Grija partidului față de mișcarea 
sportivă, acea.vzi fatură importantă 
a activității culturale generale, este 
oglindită în cuvintele proiectului d« 
directive ale celui de al XX-lea 
Congres al P.C.U.S. cu privire la al 
Vf-iea plan cincinal (1956—1960) 
în care se spune :

„Să se asigure 
itoare a mișcării 
și sport, mai cu 
elevi și tineret”.

Caracterul de 
trăsătura esențială a sportului so
vietic, fundamentul dezvoltării și 
succeselor sale. Este ru-’iclent să 
arătăm că în anul 1955 Spajtachiada 
sindicală a atras la start peste 3 
milioane de oameni, iar Spartachiada 
elevilor a numărat 9 milioane de 
participant!. Nu-i de mirare că, 
avînd o astfel de rezervă de cadre, 
mișcarea sportivă sovietică repur
tează necontenit succese tot mai 
convingătoare. Lucrul acesta se 
desprinde clar din tabela recorduri
lor U.R S.S. pe care sportivii au 
supranumit-o, pe drept cuvînt, un 
letopiseț al trudei și victoriilor. Și 
nu e departe de adevăr, căci pe a- 
ceste tabele stau scrise în limba
jul laconic al cifrelor marilor suc
cese ale sportivilor sovietici lupta 

dezvoltarea vi
de cultură fizică 
seamă printre

masă reprezintă

lor neobosită pentru cucerirea cul
milor măiestriei.

Au trecut aproape 4 ani de cînd 
sportivii sovietici au luat parte pen
tru prima dată Ia Jocurile Olim
pice și iată-i acum în preajma unei 
noi Olimpiade de vară. In cei trei 
ani care au trecut, sportivii sovie
tici au îmbunătățit de Îl08 ori re
cordurile țării, iar în 298 cazuri 
performanțele lor au întrecut cele 
mai bune realizări mondiale. Nu
mai în anul 1955, din cele 528 
recorduri unionale oficial înregis
trate de către Comitetul pentru 
Cul’ttră Fizică și Sport au fost 
ameliorate 319, dintre care 119 au 
întrecut recordurile mondiale ofi
ciale.

Progresui repurtat de sportivii 
sovietici în acești ani se poate ve
dea și din următoarea comparație: 
dacă la 1 ianuarie 1152 în sporturi 
ca atletism, patinai viteză, tir, hal
tere și ciclism figurau pe tabela 
recordurilor U.R.S.S. 38 recorduri 
mondiale, acum, în aceleași dis
cipline sportive, numărul lor a cres
cut Ia 73. La ba tere, de pildă, din 
cele 28 recorduri mondiale oîfeiâl 
înregistrate (in cele trei stiluri și la 
triatlon) sportivii sovietici dețin 16. 
Iată o performanță cu care nu se 
poate mîndri nici o țară din lume.

La atletism, în probele feminine, 
supremația sportivelor sovietice nu 
poate fi contestată. Ele dețin toate 
recordurile mondiale cu excepția 
curse!"’- de 109 m. și 200 m. deci 
12 din 14.

Un tablou semnificativ întîlnim 
Ia ciclism. în marea majoritate a 
probelor masculine și în toate pro- 
be'e feminine recordurile unionale 
au fo t simțitor ame'îorate în 
cursul anului /955. Rostislav Var- 
gașkin a stabilit două noi recorduri 
mondiale, iar ciclistele sovietice 9 
recorduri mondiale în cadrul celor 
12 probe care figurează pe tabel. 
Sportivele sov’etlce au ridicat la o 
valoare nema!întî!ni'.ă nivelul per
formanțelor in această d'scipllnă. 
obținînd timpuri și rezultate de-a 
dreptul excepționale. Astfel, L. Ra- 
zuvaieva a marcat 12,3 sec. pe 200 
m., iar L. Brovina 1:12,9 pe 1000 
m. lansat, recorduri care, să recu
noaștem, fac cinste chiar și unui 
ciclist. Tatiana Novikova a reali
zat în proba de o oră o viteză me
die de 38,473 km. arătîndu-se cea 
mai rapidă ciclistă din lume.

La patinaj viteză, sportivii sovie
tici dețin 6 recorduri mondiale (din 
7) la probele masculine și pe toate 
cele feminine. Comentariile sînt de 
prisos aici, dar iată că chiar în 
primele zile ale acestui an a trebuit 
să aducem noi modificări tabelei re
cordurilor, pentru că 
Cortina d’Ampezzo 
viteziști Grișin și 
smuls noi zecimi de

la Dav09 și 
excepționalii 
Mihailov au 

secundă re-

(continuare în pag. a 6-a)

îndoiesc că

care

CORTINA D’AM
PEZZO (prin tele
fon de la trimisul 
special al Agenției 
Ager preș, PAUL 
OCHIALBI). Mă 

a muniții din ju- 
(ruil Cortinei se mai aciuește vreun 
)uirs. Zgomotele și agitația 
) domnesc pînă la onulți kilometri în 
(jur i-au alungat, desigur, din bîrlo- 
Jgurile lor pe acești pașnici și siim- 
jpatici ^locuitori" ai Dolomiților. Un- 
Jde s-au dus, așa, în plină iarnă ? 
>N-a fost, cred o problemă; pădurile 
(stat mari și dincolo die crestele care 
lse înalță semeț, încfiizînd orizontul 
(din toate părțile, se află probabil 
ilocuri tihnite tune pentru hiberna- 
're. Dar sosind Ia Cortina vei con
stata, în primele clipe, că două dta- 
itre „personajele" despre care vor- 
bim au hotărât să rămână totuși 
aci. Mai mult decit atît, au coho- 
rit pe străzile orașului, plimfoîn- 
du-se nestinigheriți, tuindu-i de braț 
ne cei care trec, mormăind în lim
ba lor. Un urs brun și altul alb. Dar 
ce caută ursul alb? Să fi venit 
tocmai din ghețarii nordului sau a 
rugit dintr-o grădină zoologică ori 
din menajeria unui circ ?

Văzînd însă cum se fotografiază 
cei doi urși alături die turiști, îți 
dai imediat seama, că de fapt 0 
vorba numai de două blănuri pe 
care le-aiu purtat ou mîndrie, cine 
știe efori, două puternice patrupe
de. Acum, sînt doi urși „olimpici", 
adică doi cetățeni care au îmbrăcat 
blănurile și, fotograifiindu-se la 
braț cu turiștii, își câștigă astfel exis
tența. Mormăind, își cer baremul 
cuvenit, străduindu-se ca fotograful 
(să-i surprindă cit mai riles în fața 
i celor cinci cercuri olimpice. Foto
graful urmărește și el acest lucru, 
(mai ales că „urșii" sînt angajații 
'lui...

Oare chiar niciodată, la Joaurile 
Olimpice, n-au mai urcat pe cea 
mai înaltă treaptă a podiumului 
doi concurenți participant» ta a- 
ceeași probă? Ieri, un fost concu
rent la cea de a doua ediție a Jocu
rilor Olimpice de iarnă din 1928 
la St. Moritz și-a amintit că a 
asistat la o premiere asemănă
toare cu cea a lui Grișin și Mi
hailov. A răscolit în niște hîrtii 
uitate în fundul unor sertare șt 
a găsit că la proba de patinaj vî- 

(teză de 500 m. s-au clasat pe 
docul întîi la egalitate finlandezul 
Thumberg și norvegianul Evensen 

^cu performanța de 43 4 S“c.

Pat.nalorul da.ian Guido Carroti, purtătorul flacărei olimpice, se 
îndreaptă spre piedestalul unde flacăra va fi așezată pentru a arde 
pînă la sfîrșitul întrecerilor.

(foto: Serviciul oficial aâ Jocuri lor Olimpice)

Avînd în faiță această perfor
mantă, ne putem da seama și mai 
bine de valoarea recordului obți
nut dte Grișin la proba die 500 m. 
cu prilejul Jocurilor Olimpice care 
se dispută aci. Intr-adevăr este o 
mare diferență între performanța 
finlandezului Thumberg și a nor
vegianului Evensen și recordul 
mondial de 40,2 sec. stabilit de 
sportivul sovietic.

Dar răscolind clasamentele de a- 
tîția ami în urmă am constatat că 
în aceeași probă de 500 m. a Jocu
rilor Olimpice din 1928, după 
Thumberg și Evensen s-au clas-at 
la egalitate alți trei concuirenți cu 
performanța de 43,6 sec.: Farell 
(S.U.A.), Friman (Finlandia) și 
Larssen (Norvegia). Deci, la a- 
ceastă probă, pentru primele trei 
loouri au fost acordate nu mai 
puțin de 5 medalii.

Vicepreședintele Comitetului 0- 
lirnpic italian,, Edluandlo Bianchi, a 
vizitat delegația sportivilor romîni 
care participă la Joauri. El s-a în
treținut îndeluinig cu reprezentanții 
noștri, dănutodu-le tun steguleț al
bastru cu cele cinci cercuri olim
pice. La rtndul lor, sportivii noștri 
au oferit vicepreședintelui Comite
tului olimpic italian cîteva obiecte 
de artă populară românească.

Cîți spectatori .vor asista dumi
nică, la ultima probă a Jocurilor 
Olimipice, săriturile speciale ? Pro
babil toți cei care se află în Cor
tina D’Ampezzo. La fiecare antre
nament sovieticul terii Mașkim, 
finlandezul Silvonnheinen și mulți 
alți săritori obțin performanțe între 
80 și 82 metri, apippiindu-se ast
fel de ■recordul trambulinei pe care
l-a  stabilit de curînd finlandezul 

Hyvartaen : 84,5 m. Recordmanul 
va lua parte și el la întrecerile de 
duminică. Lupta pentru primul ioc 
va fi, deci, foarte frumoasă. Lucrai 
acesta ni il-ia declarat și campionul 
Japoniei, Hiroshi Yossihiza, care 
deține și recordul țării sale cu o 
performanță de 86,50 m. Yossilhiza 
mi-ia spus: „Sînt convins că tram
bulina Italia se va prezenta în 
condiții foarte bune. De aceea cred 
că vom putea sări chiar peste 85 
metri. Cele mai mari șanse le au 
finlandezii, sovieticii, norvegienii, 
care au un stil inegalabil."

,.Canadienii învinși la hochei*, ( 
sub acest titlu au apărut cronicile* 
întîlntaii jocului dintre echipa atne- ( 
ricanai și cea a Canadei. Iată ce mi-a i 
spus căpitanul echipei canadiene, ] 
Mc. Kenzie, despre această tattl-1 
nire și continuarea turneului: „Noi/ 
canadienii, eram obișnuiți să cîști- ] 
găm fără eforturi prea mari, dar i 
la aceasta ediție a Olimpiadei se' 
pare că alții ne-au luat-o înainte. ( 
Infringerea noastră neașteptată îni 
fața echipei americane ne micșo- ( 
rează mult șansele. Jucătorii so-i 
vietici m-au impresionat prin fan-\ 
tezia m care conduc puciul și print 
patinajul lor rapid. Ei au mari1 
șanse să clștige*.

John Mc Kenzie este profesor die 1 
matematică și fizică în orășelul! 
Kitchener din regiunea Ontario. E- 
chipa Canadei care ia parte la Jocu
rile de la Cortina este formată în 
majoritate din jucătorii echipei 
„Waterloo. Kitchener Dutchman". 
Mc. Kenzie a început să joace hochei 
de la vîrsta de 6 ani. Intrebîndu-1 
care stat cei mai buni jucători ai 
turneului, el mi-a spus: „Sovieticul 
Babici este un tehnician extraor
dinar, iar cehoslovacul Vlastimll 
Bubnik cel mai rapid dintre toți*. ■

EFFARANT ! LE BUDGET DES SPORTS 
1956 EN U.R.S.S. SERAIT DE :

1.225 MILLIARDS DE FRANCS...
exactement la moitie du budget total 

de la France : 2,550 milliards !
d®p5fh,e P Nikolai Romanov, president du

sport en U.R.S.S., o declare qu'en. 1955 te .budget de. l'Education physique 
fl des Sports pour I ensemble des repubiiques sovietiques etatt de 35 000 
millions de roubles. Aveugle par la transformation en francs, meme°au 

ux off.cieux du rouble d 35 francs, alors que le com " ' 
»’L!ranc&. redactc • Iq d£peche s'est contente d'
1.225  mi.lions de fr derisoire ! C'eât et*
consacrait oux .wr - '♦'araent aue '197.920.000 ' ' -T
V*Mbfe •! *

Il IV.». iiiCIIIC dU 
offlciel esf de 
evaluation de 
3ue l'U.R.S.S.

8 milliards

Iată facsimilul articolului a părut in ziarul francez L'Equipe Nr. 
3047 din 22 ianuarie 1956, sub sem nătura lui Marcel O ger.

Titlul este elocvent: „Formi dabil! Bugetul sportiv pe 1956 în 
U.R.S.S. va fi de 1.225 miliarde franci... exact jumătate din bugetul 
total al Franței; 2550. miliarde ț“

Dlegația sportivilor romîni deft lînd la deschiderea celei de a Vll-a ediții a Jocurilor Olimpice de iarnă. 
(foto U.F.A. — Cortina D’Ampezzo)



Vremea, e favorabilă patinajului
„Ta patinaj s-au înscris nume

roși participanți, dar din cauza 
timpului nefavorabil, nu s-a putut 
organiza nici un fel de întrecere t... 
Concursurile de patinaj, care înce
puseră cu cîteva zile în urmă, au 
fost întrerupte, urmînd a fi reluate 
de îndată ce vor exista condiții bu
ne de desfășurare I"...

Cam acesta era cuprinsul relată
rilor sosite idle la corespondenții 
noștri, în ultima vreme. Pretutin
deni, în timp ce întrecerile de șah, 
tenis de masă sau gimnastică erau 
în plină desfășurare, particip anții 
înscriși la probele de patinaj, schi 
și săniuș așteptau nerăbdători ivi
rea unor zile mai favorabile. Dar 
parcă înadins gerul și înghețul re
fuzau să vină pe meleagurile noas
tre. Chiar la Gheorghieni sau 
Miercurea Clue, situația rru eira cu 
nimic mai îmbucurătoare. Aci, iu
bitorii patinajului stăteau de stra
jă lingă... termometru, bracurindu-se 
ca niște copii atunci cînd consta
tau o cobocîre a mercurului cu cîte
va grade sub linioara albastră. Dar 
în ziua următoare, soarele topea 
gheața...

Iată însă că dn.’ipă ce patinatorii 
au fost țiuuți în „șah" mai toată 
luna ianuarie, în ultima sămtămî- 
nă vremea s-a schimbat brusc, 
mercurul termometrului coborind 
surprinzător de repede la 8—9 și 
chiar la 12—15 grade sub zero. A 
fost o bucurie de neiiasaris pentru 
iubitorii sporturilor de iarnă. Și de 
Iradiată pe... noile baze sportive „a-

Incă 20
_Trei săptămîni 1... Atît a mai 

rămas pînă la terminarea primei 
etape a Spartachiadei de iarnă a 
tineretului. Foarte puțin, dacă iei 
ca unitate săptămîna. Dacă te gîn- 
dești însă că o săptămînă are 7 
zile și că fiecare zi poate repre
zenta un nou succes, un nou con
curs, îți dai seama că. totuși, în 
scurtul timp care a mai rămas, se 
pot face multe, multe lucruri.

...Au trecut de atunci aproape 
două luni, dar sute de mii de ti
neri își amintesc și acum de bu
curia cu care au primit vestea că 
în iarna aceasta nu se vor mai 
desfășura zeci de competiții de 
mase, ci o singură mare întrecere, 
care se adresează întregului tine
ret: Spartachiada de iarnă. S-au 
bucurat tinerii, s-au bucurat și ac
tiviștii sportivi, pentru că fiecare 
dintre ei și-a dat seama că noua 
formulă de disputare a întrecerilor 
sportive de iarnă care se adresează 
maselor, nu va mai provoca risipa 
de forțe de pînă acum. Șî rezul
tatele s-au văzut: rubricile ziarului 
nostru le-au consemnat, număr de 
număr, iar scrisorile venite la re
dacție vorbesc despre noi și noi 
succese. In raioane ca Tg. Frumos, 
Vaslui și Huși, din regiunea Iași, 
au participat la întreceri cîte 
4-5000 de tineri și tinere. La școa
la medie mixtă romînă din Med:aș 
au participat 300 de elevi la între
cerile Spartachiadei, în timp ce 
colectivul Progresul Timișoara și-a 
propus să mobilizeze 2000 de con- 
curenți și nu e departe clipa cînd 
va putea raporta că și-a îndepli
nit angajamentul. Pe alocuri, in
teresante inițiative au contribuit 

la buna mobilizare a tineretului: 
colectivul Voința Odorhei a che
mat la întrecere alte colective din 
regiune, iar la Progresul Galați, 
cercurile și sportivii care obțin cele 
mai bune rezultate vor primi tro
fee și obiecte care, pînă la... „nu
mărarea bobocilor" sînt expuse în- 
tr-o vitrină, constituind un bun 
mijloc de popularizare și, totodată, 
un stimulent.

Cu drag s-au îndreptat tinerii 
mai cu seamă către gimnastică și 
lupte. Astfel, din cei 7600 de con- 
curenți din raionul Tîrnăveni, peste 
2000 au participat la probele de 
gimnastică și peste 1000 la trîntă. 
Iată un izvor nesecat de viitoare 
cadre pentru secțiile de gimnastică 
și lupte din raion...

O amintire de neșters a tineri
lor participant la Spartachiadă de

sportul*Popular ****
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menajate" pe lacuri, eleștee sau 
rîuri au început să-și facă apariția 
numeroși sportivi. De aceea nu 
ne-a minat de loc cîrrf, cu tot vis
colul, pe lacul din grădina Cișmi- 
giu am întMnit aproape 100 de 
patinatori. Cei mai mul ți din ei 
erau elevi, stodenți și tineri mun
citori. Inairfte de a pleca la școa
lă sau la locul tor de muncă, E. 
Atanasiu, A. Marinoiu, I. Scheăf, 
I. Grama, A. Stanciu etc. au ținut

Gerul a înghețat și apa ia cului din grădina Cișmigiu. Și cine 
puteau să fie primii pe gheață decît acești copii, participanți și ei 
la întrecerile de patinaj din cadrul Spartachiadei...

(foto M. BANUȘ)

de zile !
la uzinele U.T.A. Arad: într-o sea
ră, sportivii au venit în sala cul
turală a uzinei mai devreme ca 
de obicei. Erau angrenați în con
cursurile de tenis de masă din ca
drul Spartachiadei și în aștepta
rea spectaco'uhri ce urma să 
fie prezentat de o echipă de ar
tiști sovietici, întrecerile continuau. 
Dar iată că printre numeroși spec
tatori care urmăreau jocul tinerilor 
s-au ivit figuri noi: artiștii sovie
tici, veniți și ei mai devreme de 
ora la care era anunțată reprezen
tația. Și cum oaspeții erau și ei 
mari iubitori ai sportului cu pa
leta... Spartachiada a numărat pe 
dată cîțiva concurenți în plus.

...Așa au trecut aproane două 
luni și am intrat în ultima lună 
de desfășurare a primei eta
pe... Mai bine zis, nu în ultima 
lună, ci în ultimele 20 de 
zile (aceasta pentru a „încuraja" 
pe activiștii din Hațeg și din u- 
nele colective din Iași, București, 
Oradea, care au rezultate slabe 
pînă acum). 20 de zile în care pînă 
și iarna pare să-și fi adus aminte 
că e în curs de desfășurare o ma
re competiție sportivă și s-a decis 
s-o... sprijine, cernînd zăpadă din 
belșug peste cîmpuri și orașe. 
Acum chiar că nu mai există „mo
tive obiective* pentru amînarea la 
nesfîrșit a concursurilor. Și, deși 
sîntem adepții vechii zicale „ce 
poți face azi nu lăsa pe m’ine", 
vom fi bucuroși să vorbim despre 
succesele de „ultimă oră" ale co
lectivelor cu realizări mai slabe 
p<nă acum. Deh: mai bine mai 
ttrziu...

...Așa că, să pornim la treabă 
ți, cu un ultim efort, să facem să 
crească și mai mult numărul parti- 
cipanților la Spartachiadă. Și asta 
nu de dragul cifrei, ci pentru sa
tisfacția de a contribui la angre
narea altor mii de tineri și tinere 
în praoticarea sporturilor de iarnă.

Din activitatea școlilor sportive de tineret
O ADEVĂRATA PEPINIERA

Elevii școlii sportive de tineret 
din Oradea — secția atletism — au 
obținut anul trecut o serie de suc
cese remarcabile, prin care s-au 
făcut cunoscuți în întreaga țară. 
Printre cei mai buni atleți care se 
pregătesc în școala sportivă de ti
neret, întîlnim pe Iuliu Rarandj și 
Iosîf Zabolyski — componenți ai 
Iotului R.P.R. — Elisabeta Karoly, 
Paul Flora și mulți alții.

Cu prilejul concursului școlilor 
sportive de tineret la care au 
participat concurenți din 22 de 
școli, reprezentativa Oradiei a 
ocupat locul I, cucerind pri
mul loc în 12 probe. Rezultate 
valoroase au obținut la acest con
curs tinerii atleți P, Flora, N. Popa, 

să încerce rezistența gheții, să ve
rifice noile patine sau să facă pri
mele antrenamente de acomodare.

In această zi nu am întîflnit în 
Cișmigiu nici un starter, cronome- 
tror sau vreun activist din comisia 
de organizare a Spartachiadei. A- 
vem însă convingerea că în zilele 
care urmează vom asista l.a nuime- 
ro3Se concursuri de patinaj organi
zate în cadrul Spartaehiaxfeî de 
iarnă a tineretului.

în cîteva cuvinte...
• La comitetul regional C.F.S. 

Bacău au avut loc de curînd confe
rințele anuale afie comisiilor regio
nale de fotbal, handbal și volei. Cu 
acest prilej au fost prezentate dări 
de seamă asupra a-ct-ivității desfă
șurate în anul trecut și s-a proce
dat la alegerea noitor comisii re
gionale. La conferințe au luat par
te un mare număr de activiști spor
tivi din orașul Bacău, delegați ai 
comisiilor raionale, profesori de 
educație fizică, etc.

După cum ne relatează corespon
dentul nostru regionali din Bacău, 
la sfîrsitul conferințelor mai mulți 
activiști sportivi din regiune, care 
s-au evidențiat în muncă anul tre
cut, au fost distinși cu „Merite spor
tive". Printre cei oe au primit in
signa se numără instructorii Teo
dora Mihai și Vasile CroitcTu. pre
cum și profesorii de educație fizică 
D. Popescu și Gh. Ardeleanu.
• Corespondentul! nostru Nicolae 

Oprea din Moreni ne relatează că 
în ședința festivă care a avut loc 
recent la comitetul orășenesc C.F.S. 
Cîmpina, colectivul sportiv Flacăra 
Moreni a primit titlul de colectiv 
fruntaș pe raion în munca G.M.A. 
pe anul 1955. Organizîndu-și bine 
munca, și punînd un accent deose
bit pe activitatea din cadrul com
plexului, colectivul sportiv Flacăra 
Moreni și-a depășit angajamentele 
anuale la purtători G.M.A. gr. I cu 
70 la sută, iar la GM..A. gr. II cu 
200 la sută.

• Șahul este sportul preferat al 
multor sportivi din orașul Rupea. 
Mai ales în lunile de iarnă, șahul 
este practicat „de mic și mare". Co
respondentul nostru voluntar Vasile 
Ciolacu ne scrie că în fiecare lună 
se organizează cîte un concurs de 
casă sau campionat pe oraș, în care 
se întrec sute de șahiști. Acum, la 
Rupea se desfășoară ultimele partide 
ale campionatului organizat de co
lectivul sportiv Recolta pentru șa
hiștii clasificați în categoriile 3 și 4.

Mesz...~uș, Varga, Karoly și Bocșan. 
Tot în anul 1955 atleții școlii din 
Oradea au corectat 32 de recorduri 
regionale, au realizat mai multe re
corduri R-P.R. (la categoria juniori) 
și au cîștigat majoritatea înitîlniri- 
lor interorașe organizate cu repre
zentative ale școlilor sportive de ti
neret din Cluj, Arad, Timișoara, 
Turda, etc.

Dacă elevii școlii sportive de ti
neret din Oradea au obținut aseme
nea valoroase succese, aceasta se 
datorește și meritelor deosebite ale 
antrenorilor Alexandru Szalnay — 
antrenor principal — C. Rriipka și 
I. Barthoș, care au depus o muncă 
rodnică, științifică, pentru creșterea 
lor.

Gh. Dumitrescu 
corespondent

Consiliul, în fața
Sfîrșitul anului 1955 a adus co

lectivului sportiv Voința Prestări- 
servicii din Capitală o satisfacție 
deosebită, care încununa străda
niile depuse de-a lungul anului: 
asociația Voința i-a decernat dra
pelul de colectiv fruntaș pe țară.

Decernarea drapelului de colec
tiv fruntaș pe asociație încheia și
rul unor frumoase succese pe care 
colectivul Voința Prestări-servicii 
le obținuse anul trecut, pe linia în
tăririi organizatorice, a întăririi și 
lărgirii activității competiționale, a 
atragerii în sport a cît mai mul
tor oameni ai muncii din cooperări 
vele Capitalei. Dar mai bine să 
dăm cuvîntul cifrelor, care vor a- 
răta concret ce realizări a avut în 
anul 1955 colectivul Voința P. S.

Prima — și după părerea consi
liului colectivului, cea mai impor
tantă realizare — este mărirea 
simțitoare a numărului de mem
bri, care a trecut acum de 1.400. 
Dar cei 1.200 participanți la Con
cursurile Sportive ale Tineretului, 
cele 12 concursuri de casă, îndepli
nirea angajamentelor anuale cu 
un trimestru înainte de sfîrșitul 
anului nu sînt succese la fel de 
frumoase? Sportivii acestui colec
tiv s-au remarcat și în activita
tea competițională. Echipa de ju
niori a cîștigat — după cum se 
știe — campionatul de fotbal al 
Capitalei, iar echipele de volei și 
baschet s-au clasat pe primele 
locuri în campionatele regionale 
respective. La aceste cîteva succe
se, enumerate doar, am putea a- 
dăuga multe altele. Ele sînt însă 
suficiente pentru a dovedi că la 
Voința P. S. s-a muncit cu serio
zitate în anul 1955.

Prinși în iureșul primelor zile 
de muncă ale acestui an, activiștii 
sportivi de la Voința P. S. n-au 
uitat însă una din sarcinile 
lor de căpetenie, aceea de a da 
socoteală despre activitatea lor, ce
lor ce le-au acordat încrederea, 
care i-au ales în consiliul colecti
vului. Și, odată cu celelalte sar
cini printre care Spartachiada de 
iarnă a tineretului este la loc

La Predeal, In tabăra
„Tabăra de schi a asociației 

Locomotiva se află la cabana Clar 
bucet-sosire", ne-a lămurit ceferis
tul căruia ne-am adresat în gara 
Predeal- Vestea ne-a bucurat. Nu 
mai era, deci, nevoie să pornim pe 
cărările înzăpezite, mai ales că de 
astă-dată ne lipsea și echipamentul 
necesar drumeției in munți. Și cu 
gîndul la frumoasele priveliști pe 
care le vom admira în curînd, am 
întins voinicește pasul spre locul 
unde învață tehnica mersului pe 
schi aproape 300 de copii și tineri.

Cel dintîi schior locomotivist 
care ne-a ieșit în cale a fost... atle
tul Vasile Teodosiu. N-am avut 
insă timp să ne dăm seama de 
noile aptitudini ale cunoscutului 
sportiv, întrucit „Nea Vasile" 
luase un start puternic in crosul 
de 50 km-, distanță pe care o par
curge în fiecare dimineață pe schi. 
In schimb, după această întîlnire 
neprevăzută, am putut totuși ad
mira dibăcia în schi a altor 
sportivi ceferiști: Nicolae Coșo- 
teanu 14 ani , Gavrilă Suteu 12 
ani, Romulus Rotaru 13 ani , Li
dia lonescu 14 ani, Georgeta 
Pir log 13 ani ■ Acești schiori, și 
încă mulți alții, au demonstrat 
reale calități în probele de cobo-

IN CIUDA GREUTĂȚILOR

La Timișoara — ne scrie cores
pondentul nostru voluntar Alexan
dru Pândele, — funcționează o 
școală sportivă de tineret în care 
activează peste 600 de elevi cuprinși 
în secțiile de atletism, gimnastică, 
volei, baschet și canotaj. In ciuda 
greutăților întîmpinate, ca de pildă 
lipsa de săli, material și echipament 

sportiv, colectivul de Profesori, for
mat din N. Mihu, director, Carol 
Eilhard, Andrei Szasz, Constantin 
Lache ș.a., depune multe străduințe 
pentru a situa școala la nivelul ce
lor fruntașe. Școala are o evidență 
clară a activității, documentele de 
planificare sînt, în toate secțiile, la 
zi.

adimării generale
de cinste — consiliul colectivului 
sportiv a început să întocmească 
darea de seamă. O ședință cu con
siliul colectivului în cadrul căreia 
fiecare responsabil de resort a pre
zentat un raport, o consfătuire cu 
tehnicienii colectivului și darea de 
seamă anuală a fost întocmită.

...30 ianuarie. In sala clubuluî 
cooperativei Higiena s-au adunat 
mulți oameni. Sînt sportivi din cele 
16 cercuri, antrenori, tehnicieni și 
instructori invitați la ședința în 
care se prezintă darea de seamă. 
Ascultă cu toții cum au muncit cei 
pe care i-au ales. Sînt mulțumiți 
de munca lor? •

La discuții s-au înscris mulți 
sportivi. In majoritate, ei s-au de
clarat de acord cu activitate "de
pusă anul trecut, considerînd 'a 
de seamă ca satisfăcătoare. Au 
fost însă și cuvinte de critică. Așa 
de pildă, cooperatorul I. Ardelea
nu din cercul „Munca Alimentară" 
a criticat consiliul colectivului 
pentru că a ținut o legătură spo
radică cu cercul din care face și 
el parte și că nu a luat nici o mă
sură împotriva conducerii acestuia 
care, mai bine de 6 luni n-a pre
zentat vreo dare de seamă. (Am 
omis să arătam că la colectivul 
Voința P. S. prezentarea trimes
trială a dărilor de seamă în 
cercuri este un obicei). Alți coope
ratori au arătat că în anul acesta 
vor trebui amenajate mai multe 
baze sportive, întrucît cele exis
tente sînt insuficiente.

Mu încape îndoială că ținînd 
adunarea generală de dare de sea
mă, consiliul colectivului Voința 
P. S. a dovedit din nou aceeași 
conștiinciozitate în muncă. Dar, 
prezentînd o dare de seamă în .care 
predomină realizările, iar lipsu 
sînt doar enumerate a făcut o 
bă bună? Nu era mai bine c„ și 
Unsurilor să li se acorde în darea 
de seamă același spațiu ca și rea
lizărilor? Noi sîntem siguri că da. 
Și de acest lucru trebuie să fie 
convins și consiliul colectivului 
Voința P. S. din Capitală.

ELENA MATEESCU

de schi a ceferiștilor
rire, incit se pot număra printre 
cei mai buni juniori ai țării noas
tre. După act. z, ne-am îndreptat 
spre poiana cabanei. Aci se află 
la antrenament cei mai mici mem
bri ai taberei de schi Locomotiva: 
băieți și fete in vîrstă de cinci- 
șase ani. Cînd îi priveam sus, pe 
dlmb, nici nu ne venea a crede că 
aceștia sînt intr-adevăr concurența 
pe care îi așteaptă la linia de so
sire atîția cronometrori și specta
tori. Și parcă pentru a ne spulbera 
ori ce urmă de îndoială, peste cîte
va clipe, instructorul a strigat cu 
putere: startI Din cinci, în cinci 
secunde, micii schiori porneau, 
unul după albul, pe pîrtie, 
trecînd pe lingă no< ca niș
te năluci. Acolo unde încli
națiile plrtiei erau mai accentuate, 
zăream uneori și cîte o mogîldeață, 
ici una, colo alta, asemenea unor 
păpuși șugubețe de la teatrul 
Țăndărică. Dar căzăturile erau 
fără urmări și micii schiori porneau 
din nou în... cursă.

Cu aceasta, însă, partea veselă 
a întrecerii nu s-a terminat. Jos, 
la linia de sosire, din cauza tere
nului îngust, se produceau iarăși 
derapări. „Galeria" prindea atunci 
parcă și mai multă viață și un 
„Bravo, altul la rînd", rostit pu
ternic și la unison cutremura tî- 
năra pădure de brazi- Firește că 
printre spectatorii cei mai zgomo
toși erau prietenii lui Cristian Con- 
stantinescu în vîrstă de 6 ani, fiul 
unui muncitor ceferist din gara 
Predeal- Deși „puștiul" era capa
bil să coboare pe DÎrtie și fără bețe, 
totuși, cînd ajungea la linia de 
sosire, putea executa încă în cele 
mai bune condiții o „cristiană", 
din care cauză aproape de fiecare 
dată... zbura în tufele de afin...

In cele din urmă, micuții schiori 
au trebuit să plece într-o probă de 
„fond". Numai astfel ne-am putut 
d spărți de locul unde, in aceste 
zile, deprind tehnica schiului cei 
mai mici membri ai taberei de schi 
Locomotiva, schiorii mari de mîine.

B. MAR1CA



Poetul Cicerone Theodorescu despre sport și literatură
Pe autorul „Cîntecului din ulița 

noastră" l-am cunoscut cu cinci
sprezece ani în urmă. Era, atunci, 
ca și acum, același harnic șle
fuitor ad cuvîntului, trudind' de 
sîrg să smulgă fiecărei vorbe din 
graiul nostru scînteia de frumu
sețe care strălucește în versurile 
sale.

Aceeași privire ageră, sub sprin
ceana trasă cu hotărîre în pragul 
unei frunți înalte, libere. Aceeași 
ținută, dreaptă, impunătoare.

Doar pe la tîmple abia de poți 
zări, așternută discret, pulberea a- 

'or.
In ceasul de dimineață în care 

l-am găsit lucrînd, convorbirea 
debutează cu însuși subiectul pro
blemei :

— Poate că vizita unui ziarist 
sportiv constituie pentru dumnea
voastră o surpriză. Totuși, pentru 
că literatura surprinde cele mai 
caracteristice forme de viață și 
mai cu seamă pe cele noi, iar spor
tul în țara noastră a devenit o 
parte întegrantă a vieții celor 
mulțî și a tineretului îndeosebi, 
ne-am gîndit să împărtășim citi
torilor părerea dumneavoastră a- 
supra legăturii dintre sport și li
teratură. Dar poate n-ați avut con
tingențe cu sportul ?...

— Dimpotrivă, îmi aduc aminte 
cu plăcere că pe vremuri, împreu- 

' nă cu cîțiva colegi de la liceul Sf. 
Sava, mergeam în fiecare dumi
nică să jucăm fotbal pe un teren 
aflat lingă Arcul de Triumf. Ne 
antrenam și noi cum ne pricepeam, 
dar cu vremea am ajuns într-o 
echipă de categoria a doua. Am 
fost inter .apoi extrem dreapta.

N-am uitat: deosebirile de clasă 
își spuneau și în sport cuvîntul! 
Tineri săraci, dar talentaț’, jucau 
fotbal cu bocancii sparți sau cu 
ghetuțele de duminică, în timp ce 
băieții de bani gata . veneau ia an
trenamente cu mașina, eleganți și 
supcrechipați.

Îmi amintesc cum —"ajutat de 
Miti Ni cu! eseu șir ffonoriu Nicolau, 
sportirsT renumiți pe atunci — 
Postescu, deși mic de statură a- 
junsese un portar foarte apreciat, 
o mică „minune”... Salturile, ro
binsonadele lui. în fața porții erau 
o adevărată atracție pentru ama
torii de fotbal... Tot pe atunci eram 
un admirator. cum sînt și astăzi, 
al lui Nicolae Secăreanu, cel mai 
mare „lumînărar" de la „Colfea". 
de altfel un foarte bun fundaș. 
Nu bănuiam încă, în anii aceia, 
că îl voi admira — în condițiile 
noastre — ca solist al Operei de 
Stat, pentru desăvîrșita sa artă 
de cîntăreț.

— Iertați-mă, numai fotbalul v-a 
atras în lumea sportului?

— Nu, nu. După studenție am 
încheiat etapa... fotbalistică și 
m-am îndreptat spre alt sport: 
schiul, pe care-t practic și acum. 
Cu cîțiva ani în urmă am avut, 
din păcate, un accident destul de 
grav. Ieșind din pădure, mal sus 
de Diham, m-am găsit în fața unei 
pante. Am coborît în viteză, iner
ția m-a purtat peste coama unul 
delușor și acolo... altă pantă. Ie
șind în viteză deasupra el, n-am 
mai putut observa la timp niște 
bețe zdravene de slalom înfipte 
ca niște suliți în zăpadă. Lovi
tura în dreapta pîntecului a fost 
năucitoare. M-am ttrît mai mult 
declt am mers, pînă la Cabana 
Vînătorilor, apoi am reușit să a- 
jung la Cabana Sașilor, Aci, n-am 
mai putut. M-au transportat pe o 
sanie doi vechi tovarăși de arme 
literare și sportive, Eugen Jebe- 
teanu și Radu Boureanu, schiori 
și ei.

Accidentul acesta mi-a prilejuit 
o reflecție de ordin tehnic: cel pu
țin pentru schiorii propriu-ziși, be
țele de slalom ar putea fi mai vi
zibile, poate mai viu colorate, în 
orice caz mai elastice...

Pe un raft plin de albume de 
fotografii și volume grele, se în
șirau ediții splendide ale operelor 
marilor scriitori Gorki, Maiakov- 
ski, Gogol, un imens „Taras Bul
ba" ilustrat, toate tipărite în con
diții grafice rar întîlnite.

— Sînt daruri primite de la Ana- 

tolii Kotov, directorul Editurii de 
Stat din Moscova, cu prilejul vi
zitei mele în Uniunea Sovietică.

— Dar acestea?... întrebai eu 
văzînd lîngă un imens album ilus
trat, consacrat operei marelui ar
tist plastic polonez din secolul XV, 
Wit Stwosz, două bețe egale, de 
culoare verzuie.

— Sînt două bastoane de bam
bus. Mi le-a dăruit administratorul 
grădinii botanice din Batumi. îmi 
pregătesc, cum vezi, niște bețe la 
fel de bune ca cele metalice...
_— Trebuie să înțeleg, așadar, 

că schiul este singurul sport care 
vă interesează?

— Nicidecum. Un 
spori care mt-ar 
plăcea mult și la 
care m-a ispitit în
deosebi tovarășul 
Ion Gheorghe Mau
rer ese vînătoarea.

Mi-a povestit, cu 
un admirabil ta
lent nu anecdote 
vlnătorești ci ade
vărate momente de 
poezie din viața 
pădurii și a sălbă
ticiunilor. Despre 
cerbi, mistreți, țapii 
roșii, despre obi
ceiurile și viața 
lor de familie, de 
luptă în mijlocul 
naturii, mi-a vorbit 
In așa fel incit 
sînt sigur că tca- 
te acestea, dacă 
aș avea răgaz să le urmăresc mai 
de-aproape, mi-ar furniza pagini 
de poezie aproape gata scrise1

Schiul, și el, este prin excelență 
un sport al poeziei. Dar același 
lucru poate fi spus despre toate 
sporturile care presupun o mai lar
gă circulație, care te pun in le
gătură cu aspectele noi ale naturii 
și vieții.

— Părerea dumneavoastră este 
că sportul, care în anii din urmă 
a pătruns pînă în cătunele mă
runte ale țării noastre, constituie 
un domeniu atrăgător și ușor ac
cesibil pentru' scriitori?

— Fără îndoială că da!... La fel 
însă, cum, pentru abordarea orică
ror teme ale vieții, ne sînt de mare 
ajutor nu numai experiența per
sonală, dar și relatările din afară, 
informarea, documentarea, punerea * 
la punct și la zi cu problemele, 
tot așa și în materie de sport do
cumentarea sub toate formele, con
stituie pentru scriitor un teren 
care se cere bătătorit, tasat, ame
najat aș zice, de pe care mai ușor 
poți... lua startul. Deci, publica
țiile sportive n-ar face rău să ti
părească mai multe reportaje vii, 
colorate, care să trezească intere
sul cititorilor (fie chiar și al pro- 
nosportiștilor) dar totodată, să 
furnizeze și scriitorilor material 
viu, interesant, dezvăluind și greu
tățile și frumusețile inedite ale vie
ții sportive.

— De la volumul „Cleștar" apă
rut în 1933 pînă la culegerea de

PARIS, 2 (prin telefon). — Pu
ternicul val de frig care s-a abă
tut în ultimele zile asupra capita
lei Franței n-a împiedicat pe nu
meroșii amatori de sport să-și 
părăsească locuințele pentru a 
veni la sala Coubertin să urmă
rească întrecerile campionatelor 
internaționale de tenis de masă 
ale Franței. Ultimele două zile de 
concurs s-au caracterizat prin în- 
tîlniiri aprig disputate.

Reprezentanta noastră Angelica 
Rozeanu a întîlnit în sferturile de 
finală ale probei feminine de sim
plu pe jucătoarea scoțiană Hellen 
Eliott, de care a dispus cu sco
rul de 3—0 (19, 20, 11). Deși a 
cîștigat cu 3—0, Angelica Rozeanu 
nu a jucat la valoarea sa 
obișnuită. Acest lucru s-a văzut 
cîtva timp mai tîrziu cînd Angeli
ca Rozeanu, jucînd în semifinala 
probei cu cunoscuta jucătoare en
gleză Ann Haydon, a pierdut cu 
1—3. Scor pentru Ann Haydon; 
21—19, 18—21, 21—18, 21—18.
In setul prim, Haydon a condus 
cu 19—17, dar Angelica Rozeanu 
a cîștigat două puncte consecutiv 
egalînd: 19—19. Haydon a luat 
apoi avantaj: 20—19 și a dat un 
tuș însușindu-și setul. In setul 11 
scorul a fost egal pînă la 17-17, cînd 
Angelica Rozeanu, forțînd, cîștigă 
setul. Reprezentanta noastră a 
condus cu 18—15 în cel de al trei
lea set, însă adversara sa a ega
lat la 18. La acest scor Hăydon 
a atacat cu reverul și de două ori 
consecutiv mingea nimerită cu

„Versuri alese" apărută recent ați 
dat frîu versului pe multe tărî- 
muri. N-au lipsit nici „Intîmplări 
mai lungi sau scurte, cu prietenii 
din curte" și nici „Copiii cartieru
lui"... In zilele noastre copiii se 
bucură de cele mai bune condiții 
pentru practicarea sportului pe mă
sura vîrstei lor. Le stau Ia dispo
ziție bazine de înot, terenuri pen
tru toate sporturile, săli de gim
nastică .instructori specializați. Se 
întrec în competiții anume orga
nizate pentru ei, în care înving sau 
sînt învinși, dar în orice caz fac 
sport sub o atentă îndrumare. Cre
deți că această latură a vieții co

piilor din țara 
noastră n-ar putea 
fi subiect de inspi
rație pentru scri
itori ?

— E adevărat că 
viața celor mici 
m-a preocupat de-a- 
lungul anilor, dar 
voi răspunde tot 
printr-o întrebare : 
de ce nu o reflec
tați în gazetă, mai 
intens ca pînă a- 
cum, folosind țar 
fi adevărate isfi te 
la documentarea de 
-.are vorbeam I) 
forme atrăgătoare, 
reportaje, ilustrate, 
de pildă, mo>-lente 
din viața sportivă a 
copiilor, punînd în

felul acesta la îndemîna scriitorilor 
acele fapte și sugestii directe care 
singure duc la creație?

Ar fi, cred, un bun mijloc prac
tic de a servi cauza. Procedînd 
astfel, veți vedea că poeții, scrii
torii, oamenii de artă se vor aple
ca interesați și cu dragoste asu
pra rt-număratelor subiecte pe care, 
le oferă, desigur, noua viață spor
tivă de la noi.

— Cum priviți inițiativa ziarului 
nostru de a realiza o mai strînsă 
apropiere între scriitori și spor
tivi, între bibliotecă și stadion ?

— Este o inițiativă, foarte bună. 
O excelentă idee. Socotesc totuși 
îndreptățită și observația scriito
rului Nagy Istvan, președintele fi
lialei de la Cluj a Uniunii Scrii
torilor, care și-a exprimat, de pil
dă, mirarea că în timp ce toate 
publicațiile noastre oglindesc un 
viu interes pentru sport, pentru 
mișcarea sportivă, publicațiile spor
tive nu dau semne de interes pen
tru mișcarea literară.

Să mai amintesc că toată opera 
lui Mihail Sadoveanu este — nu 
numai în literatura noastră, ci 
chiar în literatura mondială — un 
îndemn unic la mișcare, în mijlocul 
naturii, la sport, la turism drume
ție, șah, pescuit, călărie?

— Așadar, despre reflectarea 
realității sportive în literatură...

— Da, da, sînt în totul de acord 
cu necesitatea acestei reflectări 
Ceea ce subliniez eu este că și 
reciproca trebuie avută în vedere.

AU LUAT CAMPIONATELE INTERNATIONALE
. DE TENIS DE MASĂ ALE FRÂNTEI

muchia paletei a ricoșat de pe 
masă afară. La 20—18 pentru 
Haydon, aceasla trimite mingea 
în muchia mesei (tuș) și cucerește 
victoria în acest set. In setul IV 
și ultimul din această partidă, 
scorul a fost în general egal 
pînă la 15-15. In cele din urmă 
victoria a revenit jucătoarei en
gleze. Independent de „tușurile" 
obținute în momentele decisive, 
cîștigătoarea a jucat foarte bine, 
a acționat cu multă atenție, cal
culat, atacînd hotărîtor mingile 
favorabile. Angelica Rozeanu a ju
cat sub posibilitățile ei, ratînd 
mingi din retururi din servici, 
din „țăcăneală" și din loviturile 
de atac.

Celelalte rezultate din sfertu
rile de finală ale acestei probe 
sînt următoarele: Linda Wertl- 
Diana Rowe 3—1 (21—23, 21—12, 
21—15, 21—4), Rosalinde Cornett- 
Van Megen 3—1, Ann Haydon- 
Christiane Watel 3—1. In cealaltă 
semifinală, Linda Wertl a întrecut 
cu 3—2 pe Rosalinde Cornett.

Finala probei de simplu femei 
n-a oferit o întîlnire interesantă, 
jocul fiind la discreția jucătoarei 
engleze Ann Haydon oare se află 
în mare formă. Ea a învins-o pe 

Nici o operă valabilă nu poate fi 
creată fără o cunoaștere profundă 
a vieții, a realității de pe teren. 
Aceeași metodă de lucru va trebui 
folosită și aci pentru a obține din 
partea scriitorilor opere valabile, 
inspirate din această mare reali
tate care este sportul nostru de 
azi. Către acest teren de cunoaș
tere scriitorul trebuie atras. Dar 
tocmai pentru ca scriitorii să a- 
jungă la realitatea vieții sportive, 
a faptelor caracteristice, a calității 
el noi, a creșterii ei, un rol ex
trem de important tl pot avea — 
și sîntem bucuroși acum etnd ve
dem că vor sări aibă — publica
țiile sportive și în primul rtnd 
popularul dumneavoastră ziar. Cu 
cit veți realiza reportaje mai bune, 
mai vii. mai interesante și atrăgă
toare, dezvăluind aspecte inedite, 
concrete, din viața sportivă, cu 
atît veți da scriitorului posibilita
tea să cunoască această realitate 
— iată, așadar, un contact mij- 
tocit — și-i veți da mai ales în
demnul să se apropie de această 
realitate, s-o cunoască aprofundat, 
personal, prin contact nemijlocit.

Performanțele de seamă obținute 
de reprezenfanții culorilor noastre 
în competițiile internaționale, de 
exemplu, dar și greaua și frumoa
sa lor strădanie de fiecare zi, me
rită din plin interesul, căldura și 
dragostea scriitorilor. Această în
treagă strădanie, cu amănuntele 
ei semnificative, cu serii întregi 
de intîmplări, fapte, chipuri reale 
din viața sportivă, am dori, și e 
necesar să le cunoaștem bine, pen
tru că mai presus de orice ne in
teresează OMUL, omul în mișcare, 
capabil să fie folositor semenilor 
săi și tocmai de aceea luptînd 
să-și păstreze tinerețea trupului șl 
prospețimea minții, adică să se 
mențină mereu și în toate, cum 
se spune în limbaj sportiv. „în for
mă”...

Cînd au trecut două ore de con
versație cu Cicerone Theodorescu, 
nu știu. Poetul, care era grăbit la 
început, părea să aibă încă multe 
de spus în legătură cu sportul, dar 
l-a întrerupt soneria de la intrare. 
Factorul poștal adusese o telegra
mă. Revista „Inostranaia literatU' 
ra“ din, Moscova îi solicita o co 
laborare, un articol despre pictorul 
Jules Perahim.

L-am lăsat pe harnicul făurar 
de vers în liniștea camerei sale 
de lucru și am plecat cu sentimen
tul că voi citi, pe curtad, poate, 
ieșite de sub pana lui măiastră, 
înaripate versuri inspirate din via
ța care pulsează pe stadioanele 
patriei noastre.

ION VALERIU POPA

Linda Wertl cu 3—0 (8, 9, 15)
după un meci în care Linda Wertl 
n-a putut opune nici o rezistență 
în fața jocului impetuos al ad
versarei sale. Linda Wertl nu s-a 
acomodat nici un moment cu min
gile venite din paleta cu burete a 
Iui Ann Haydon.

In întrecerile probei de simplu 
bărbați s-au înregistrat unele sur
prize. Astfel cehoslovacul Andrea
dis a pierdut categoric cu 0—3 
(14, 17, 17) în fața jugoslavului 
Vogrinc, iar fostul campion mon
dial Leach a avut aceeași soartă 
în partida susținută cu tinărul 
reprezentant al R. Cehoslovace 
Miches. Acesta a cîștigat cu 3-1. 
Alte rezultate: sferturi de finală: 
Stipek-Kennedy 3—0 (10, 13. 12), 
Roothooft-Harangozo 3—2 (14 — 
21, 9—21, 22—20, 22—20, 21—18). 
Semifinale: Vogrinc-Măches 3—1 
(21 — 10 21—18, 17—21, 21—12),
Stiipek-Roothooft 3—0 (18, 16, 7). 
Deși publicul l-a încurajat fre
netic pe Roothooft, Stipek jucînd 
excepțional a cucerit o victorie 
clară, culegînd aplauze numeroa
se. In finală Stipek l-a depășit 
pe Vogrinc cu 3—1 (21—15, 9—21. 
21—14, 21—11).

Alte rezultate obținute: dublu

r
; trebuie să desfășoare o muncă' 

multilaterală
i La 13 februarie va începe în 

Capitală consfătuirea metodică 
a antrenorilor de tir din întrea
ga țară. Cu această ocazie se 
va face un prețios schimb de 
experiență între antrenorii de 
diferite categorii de clasificare 
și din diferite centre ale tiru
lui. In plus, prin grija colegiu
lui central al antrenorilor și a 
antrenorilor mai experimentați ' 
din București, toți tehnicienii, 
din țară vor fi informați asu- i 
pra problemelor și metodelor , 
avansate de instruire. Se urmă- , 
rește ca printr-o pregătire o-' 
mogenă a antrenorilor _ noștri , 
să fie realizată o metodă unică i 
de antrenament pentru toate j 
secțiile de tir din țară.

Consfătuirea antrenorilor de j 
tir se impunea a fi organizată , 
în această perioadă. Invățămin- i 
tele obținute cu ocazia mari- ' 
lor întreceri internaționale^ la i 
care au participat trăgătorii 
noștri în anul trecut au scos 

i în evidență o seamă de as- 
' pecte negative din munca de 
i instruire a trăgătorilor cu arma 
1 și pistolul. In primul rînd, este 
vorba de munca insuficientă de 
antrenament ca-e se desfășoară 
în cadrul colectivelor noastre 
sportive. In general, în secțiile 
de tir problema instruirii este 
privită unilateral, insistîndu-se 
numai pe însușirea deprinde
rilor tehnice de tragere cu ar
ma. In special în colectivele 
din Capitală, și mai puțin în 
secțiile de tir din restul țării, 
antrenamentele cu arma în po
ligon au loc cu destulă regu
laritate, în schimb sînt negli
jate aproape total problemele 
pregătirii fizice a trăgătorilor 
și mai cu seamă problemele 

■ pregătirii morale și de voință ale 
acestora. Din această cauză, 
chiar -și prinire trăgătorii și 

i trăgătoarele fruntașe sînt multe 
elemente cu un nivel tehnic ri
dicat, dar cu o scăzută rezis
tență fizică și morală de con
curs. Unele rezultate ale tră
gătorilor fruntași, atît la cam
pionatele europene din toamna 
anului 1955, cît și la concursul 
de la Pekin, au fost direct in
fluențate negativ de aceste lip
suri în pregătire.

In consfătuirea antrenorilor 
sînt prezente trei subiecte a 
căror lămurire ar determina 
eliminarea lipsurilor mai sus 
arătate. Este vorba de refe
ratul privind problema docu
mentelor de planificare și de e- 
vidență, de referatul privind 
regulamentul de funcționare al 
antrenorilor și referatul pri
vind pregătirea fizică gene
rală. Discuțiile în jurul acestor 
subiecte trebuie să fie temeinic 
susținute, în așa fel îneît să 
fie lămurită clar obligația an
trenorilor de a se ocupa efec
tiv, de munca de educație și de 
a-și desfășura munca multila
teral, în baza unor documente 
de planificare stabilite pe pe
rioade și sarcini de perspectivă 

! și imediate.
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femei: semifinale: Linda Wertl,.. 
Ann Haydon-Angelica Rozeanu, 
Hellen Eliott 3—1 (19—21, 21—18,. 
21—19, 23—21). Rosalinde Cor* 
net, Diana Rowe-Christiane Wa
tel, Claude Rougagnou 3—0; fi-- 
nala: Rosalinde Cornett, Diana: 
Rowe—Linda Wertl, Ann Haydorii
3—0 (10, 16, 16). Dublu bărbați:: 
semifinale; Andreadis, Stipek-4, 
Vogrinc, Gabric 3—0, Leach,-, 
Kennedy-Cafiero, Sala 3—0; fi-> 
nala; Andreadis, Stipek-Leach, J 
Kennedy 3—1 (21—14, 21—121 
14—21, 21—17).

Dublu mixt: semifinale: Annti 
Haydon, Andreadis-Diana Rowel 
Leach 3—0, Rosalinde Cornett,! 
Stipek-Hellen Eliott, Vogrinc 3—1;| 
finala: Rosalinde Cornett, Stipek-, 
Ann Haydon, Andreadis 3 — 21 
(16—21, 21—17, 14—21, 26—24,j
21—19). Această întîlnire a fost) 
una din cele mai frumoase parti»; 
de desfășurate la această com pet i--, 
ție. La situația de 2—1 la seturiț 
pentru perechea Haydon-Andreas 
dis, aceștia au condus în setul IV( 
cu 20—17 dar au fost egalați^ 
Apoi cuplul Rosalinde Cornet» 
Stipek a avut de cinci ori avantaj) 
pînă a cîștigat setul. In ultimul» 
set învingătorii au condus cui 
19—15 dar au fost egalați la 191 
Pînă la urmă însă victoria le-a) 
revenit. jj



9,Cupa 16
'"Temperatura foarte scăzută de 
aseară n-a constituit un obstacol 
pentru numeroșii amatori de ho
chei pe gheață bucureșteni 1 Atrași 
de perspectivele unor partide inte
resante, ei s-au deplasat la sta
dionul Dinamo, unde au urmărit 
jocurile primei etape a competiției 
dotată cu „Cupa 16 Februarie", 
competiție care reunește cele 
mai bune patru echipe ale noastre. 
Din păcate, așteptările n-au fost 
în întregime confirmate, cele două 
jocuri de aseară situîndu-se la un 
nivel tehnic mai scăzut decît îl 

jpresupunea valoarea echipelor. Este 
iadevărat însă că formațiile provin
ciale au sosit deabia ieri in Bucu- 
irești, ceea ce le-a împiedicat să se 
jprezinte în plenitudinea forțelor.
Pentru astă-seară și mîine, așteptăm 

idin partea organizatorilor și a echi- 
jpelor participante mai multă... punc
tualitate I Din cauza unor jucă
tori de la Metalul și a echipei Ști- 
'5nța, în programul de aseară s-a 
jprodus o întîrziere de peste o oră, 
«destul de... „neplăcută” în condiți. 
tîle unui ger de —15 grade... Tot 
îîn legătură cu condițiile organiza
torice, vom remarca buna pre
zentare a terenului, starea excelen
tă a gheții, lumina corespunzătoa- 
:re, dar vom consemna aici și con
strucția defectuoasă a uneia din 
îporți, ceea ce poate duce la dubiu 
asupra valabilității unor goluri.

Iată acum cîteva detalii asupra 
jocurilor:

CCA — Metalul Orașul Stalin 
721—3 (10—1; 3—1; 8-1). Meciul 
țn-a avut o desfășurare mai intere
santă decît, pe alocuri. în repriza 
ș doua. In rest, campionii au avut 
jtjocul la discreție.

In orice caz, valoarea reală a e- 
Țchîpei metalurgiste nu este cea a- 
crătată aseară, cînd jucătorii au fost 
foarte obosiți (Au sosit în Ca- 

■pitală la ora 16, după o călătorie 
■de peste 10 ore). Punctele învingă, 
"lorilor au fost înscrise de: Peter 
'(5), Incze III (5), Măzgăreanu (2), 

TRaduch (2), Czaka, FlamaropoL 
.Lorincz, Zografi, Ganga, Dlugoș, 
■ Hollo, în timp ce pentru Metalul 
au marcat Racoviță (2) și Căruntu.

Arbitrii A. Teodorescu și L. Va- 
ear au condus echipele:

CCA: Dron, Pușcaș — Ionescu, 
Czaka, Ganga, Raduch, Hollo —

!:

Concursul de verificare 
a lotului republican masculin 

de tenis de mesă
Din cadrul pregătirii membri

lor lotului republican de tenis 
de masă face parte, bineînțeles, 
și metoda obișnuirii jucătorilor 
și jucătoarelor noastre fruntașe 

■cu atmosfera șf specificul mari
lor concursuri. Este cunoscut 
faptul că majoritatea competiți- 

] ilor importante internaționale, cu 
i' excepția probelor pe echipe, se 

desfășoară eliminatoriu. Și în- 
<' trecerile campionatelor mondiale, 
■ în afara probelor pe echipe, se 

■j dispută tot după sistemul eli- 
' minatoriu. De aceea colectivul 

de antrenori al lotului de 
tenis de masă al R.P.R. a hotă- 
rît organizarea unui concurs de 
verificare — sistem eliminato
riu — cu participarea fruntași
lor acestei discipline sportive, 
fapt care asigură competiției ce 
va avea loc mîine dimineață un 
deosebit interes și foarte mult 
dinamism, ținînd seama de ca
racterul decisiv al fiecărei întîl- 
niri. Desigur că fiecare concu
rent va acționa cu toată hotărî- 

L rea, aruncînd în luptă tot baga- 
1 jul cunoștințelor, făcînd apel la 
1 ultimele resurse pentru a termina 
' învingător în acest concurs. De 

partea cui va înclina de această 
dată balanța victoriei, cine se va 
arăta mai bine pregătit, aceasta 
o vom afla mîine la prînz, cînd 
întrecerile competiției de verifi
care vor lua sfîrșit.

Concursul are loc 
dimineața cu începere 
9 în sala C-S.P. din Capitală 

? (Bd. Republicii nr. 5). Vor lua 
parte cei mai buni jucători: ma- 

, estrul sportului și campionul 
' R.P.R. Toma Reiter, maeștrii 
, sportului Matej Gantner, Tiberiu 
: Harasztosi, Paul Pesch, Mircea 

Popescu, Nicu Naumescu, ca și 
Otto Botner, Stan Ilie, Zaharia 
Bujor, Andronache, Ploscaru, 
Șirlincan ș. a. In total, vor 

, participa 16 jucători. Fiecare 
meci se va disputa după siste- 

-mul „cel mai bun din cincî se- 
^uri”.

i

duminică 
de la ora

Februarie** Ia hochei
Peter, Flamaropol, Zografi, Lorincz, 
Măzgăreanu, Dlugoș, Incze III, 
METALUL: Constantin, Tulbure — 
Preda, Vaniec, Nasta, Sîngeorzan

Biletele pentru meciurile de 
hochei din cadrul Cupei 16 Fe
bruarie se găsesc în vînzare, 
între orele 10 și 17 la casa de 
bilete din Bul. Bălcescu (vis- 
a-vis de Fundația Dales) și la 
casele Stadionului Dinamo în 
tot timpul zilei. Accesul pu
blicului la tribuna de beton 
(bilete peluză) se face numai 
prin str. aviator Bănciulescu.

— Tiron, Martonfi, Căruntu, Ghim. 
bășanu, Racoviță, Manolescu.

Avîntul Miercurea Ciuc — Ști
ința Cluj 8—4 (5—1; 0—1; 3—2). 
Reprizele au fost diferite ca aspect. 
■In prima, Avîntul a dominat net, 
formația improvizată a Științei' ne- 
găsindu-și cadența. In reprizele II

Primele rezultate
RĂDĂUȚI, (prin telefon). — Joi 

dimineață au început în localitate 
meciurile de hochei din cadrul 
categoriei B la care participă ur
mătoarele eehipe: Constructorul
Tg. Mureș, FI. roșie Tg. Mureș, 
Progresul Miercurea Ciuc, Pro
gresul Iași', Progresul Rădăuți, 

Constructorul Orașul Stalin, Me
talul Uz. Tractoare Orașul Stalin 
și Avîntul Sebeș Alba. Jocurile se 
desfășoară pe Stadionul 1 Mai, 
amenajat special.

Primul meci disputat între echi
pele Metalul Uz. Tractoare Orașul 
Stalin și Progresul Iași a luat 
sfîrșit cu victoria metalurgiștilor 
cu scorul de 5—2 (2—2, 1—0, 
2—0).

In cel de al doilea meci, Avîn
tul Sebeș Alba a terminat nede-

Cupa juniorilor” la schi,,
POIANA STALIN 3 (prin telefon 

dela corespondentul nostru). — In 
ultimele zile de concurs, participan- 
ții la „Cupa Juniorilor” au avut 
la dispoziție pîrtii bine amenajate.

Iată, de altfel, rezultatele cu care 
s-au soldat probele desfășurate: 
Slalom uriaș juniori: 1. Horst Ha- 
nisch (FI. roșie) 129,3 sec. 2. Pe
tre Clinei (Progresul) 129,7 sec., 
3) Ion Vintilă (Metalul) 131,7 sec.; 
Slalom uriaș junioare: 1. Ortrud 
Schuleri (FI. roșie) 96,5 sec. 2. Ma
ria Cristoloveanu (Dinamo) 102 
sec., 3. Gertrud Lexen (Știința) 
102,4 sec.; Sărituri speciale: Tibor 
Peterfi (Voința) 208,5 pct. (cea mai 
bună săritură: 41,5 m.) 2. Ion Vuj- 
vmuc (FI. roșie) 203,8 pct., 3. 
Gheorghe Popescu (Progresul) 
183,6.; Ștafetă 4x5 km. juniori: 1. 
Flamura roșie (Muscoi, Solovăstru, 
Enescu, Zavaidel) 1 h. 29:32, 2. Me

Despre comportarea boxerilor noștri (IV)
CATEGORIA MIJLOCIE UȘOARĂ

Ilie Dragnea (Dinamo) are ca 
principali adversari în această cate
gorie pe Șerbu Neacșu (CCA) și 
Petre Popescu (Ploești). Dragnea 
l-a învins la puncte pe Șerbu Neac
șu cu ocazia meciului CCA—Dina
mo, dar a fost învins de Petre Po
pescu. Prin prisma acestor rezultate 
deci nu se poate ajunge la o con
cluzie.

Ilie Dragnea are „atuuri” mai 
multe prin victoriile internaționale: 
la W. Bothe (Viena), H. Spiess (El
veția), J. Debitz (Gwardia). A su
ferit înfrîngeri de la Larsson (Sue
dia) și Foster (Anglia). In meciul 
cu Foster, însă, boxerul nostru a 
fost „furat” pur și simplu. Drag
nea a cîștigat anul acesta titlul de 
campion republican, boxînd însă în 
cadrul categoriei1 sermmijlocii.

Printre învinșii săi se mai nu
mără: Stroe Trifan, Toma Tudor, M. 
Stoian, D. Rizea, C. Ciocan etc.

Petre Popescu a terminat victo
rios întîlnirile cu Wraplak (Viena), 
Wacha (Viena), S. Bernardth (Sue
dia) fiind depășit de Pigou (Paris) 
și Larsson (Suedia) — în două rîn- 
duri.

Șerbu Neacșu a avut un an mai 
slab în performanțe. Două victorii 
internaționale: la Rosenberger (Vie
na) și Monnier (Elveția) și tot atî- 
tea înfrîngeri: la Danielsson (Sue
dia) și Karpov (URSS). Tînărul 
L. Halmagy, un element de viitor, 
se afirmă pe zi ce trece. Clasamen
tul categoriei: I. Ilie Dragnea, 2. 
Petre Popescu, Șerbu Neacșu. 3. L. 
Halmagy. Pe alte locuri: Simion Gh„ 
Niță Mediae, Gh. Moise. N. Tătarii, 

și III jocul a fost îndîrjit, desfă- 
șurîndu-se sub semnul unei depline 
egalității. Au marcat pentru învin
gători : Fodor (2), Fenke I (2), 
Tacaci I (2), Togănel, Covaci iar 
pentru studenți Vili Covaci (3) și 
Gali. Arbitrii Teodorescu și Tico 
au condus echipele :

AVÎNTUL: Lako, Sprencz II — 
Nașca, Fenke I, Spierer, Torok I — 
Tacaci I, Csaszar, Covaci, Szabo, 
Fodor, Ferenczi, Togănel, Botar.

ȘTIINȚA: Sprenczl, — Tomor, To
rok II, C. Covaci, Vili Covaci, Gali, 
Czaka II, Krasser, Fr. Naghi, Hol
lo, Hajdu.

Astă-seară sînt programate jocu
rile : ora 18,30: Metalul — Avîn
tul, ora 20 : CCA — Știința.

Ultimele jocuri se dispută dumi
nică : ora 18.30; Știința — Meta
lul, ora 20: CCA — Avîntul.

R. URZICEANU 
A. CĂLIN

din categoria B
cis cu Constructorul Tg. Mureș: 
6—6 (1—1, 1—3, 4—2).

In ultima partidă, disputată Joi, 
Progresul Miercurea Ciuc a în
trecut Progresul Rădăuți cu 4—2 
(1—1, 0—1, 3—0).

Meciul dintre Progresul Miercu
rea Ciuc și Constructorul Tg. Mu
reș a luat sfîrșit cu victoria echi
pei Progresul. Scor: 9-1 (3-0, 4-0, 
2-1).

Partida disputată între Flamura 
roșie Tg. Mureș și Avîntul Sebeș 
Alba a revenit echipei din Tg. Mu
reș cu scorul de 5-3 (1-3. 2-0, 2-0).

In ultima partidă desfășurată as
tăzi Progresul Rădăuți a terminat 
la egalitate cu Metalul Uz. Tractoa
re Orașul Stalin 4-4 (2-1, 1-0, 1-3).

S. Sontag corespondent

talul, 1 h. 30:07, 3. Recolta 1 h.
31:06; Ștafeta 3x3 km. junioare:
1. Voința (Roze Bonfert, Anelise 
Biles, Grete Bonfert) 47:20, 2. Re
colta 50:28, 3. Progresul 50:58. Co- 
borîre juniori: 1. Petre Clinei (Pro
gresul) 98,4 sec., 2. Klaus Fronius 
(Voința) 98,9 sec., 3. Horst Ha- 
nisch (FI. roșie) 99,1 sec.; Coborîre 
junioare: 1. Ortrud Schuleri (FI. ro
șie) 76,7 sec., 2. Maria Cristolo
veanu (Dinamo) 77,1 sec., 3. Ger
trud Lexen (Știința) 82,6 sec.

După terminarea concursului, ar
bitrii au întocmit următorul clasa
ment pe asociații: 1. Progresul 242 
pct. 2. FI. roșie 284 pct. 3. Me
talul 300 pct., 4. Voința 380 pct., 5. 
Dinamo 453 pct., 6. Știința 458 pct., 
7. Recolta 500 pct. 8. Locomotiva 
564 pct., 9. Casa Centrală a Arma
tei 575 pct.

A. DINCĂ

D. Negrea, V. Vlădescu, Adolf Cris- 
tea, Toma Tudor, N. Dănilă etc.

CATEGORIA MIJLOCIE

este dominată de Vasile Tiță 
(CCA). Acesta a rezolvat în favoa
rea sa problema supremației cu Al
bert Blank (Progresul) învingîndu-1 
la Cîmpina, e drept, după o luptă 
bogată în faze dramatice. Tiță a 
susținut șase meciuri internaționale, 
cîștigînd în trei rînduri: la Bothe 
(Viena), Danielsson (Suedia) și 
Buechi (Elveția) și pierzînd la As- 
saga (Paris), Stig Sjolin (Suedia) 
și Koutny (R. Cehoslovacă). V. Tiță 
e campion republican la cat. mijlo- 
cie-ușoară pe anul 1955, terminînd 
majoritatea partidelor înainte de li
mită.

Albert Blank, în ciuda anilor săi, 
antrenîndu-se cu conștiinciozitate și 
ambiție, și-a văzut încununate sfor
țările prin cucerirea titlului de cam
pion republican la categoria mijlo
cie. El a fost învins de Piorkowsky, 
unul dintre cei mai buni boxeri po
lonezi, dar a obținut victorii 
asupra lui I. Buzea, V. Vlă
descu, D. Negrea, C. Răducanu, 
Bogdan Popovici și Ghețu Velicu 
de care a trecut ușor în finala cam
pionatelor individuale. Alte elemente 
valoroase: Petre Deca, I. Buzea, N. 
Alexandru (care uneori face și cat. 
semigrea), V. Galeș etc. Clasamen
tul categoriei: 1. Vasile Tiță. 2. Al
bert Blank. 3. Petre Deca, N. Ale
xandru. Pe alte locuri: I. Buzea, V. 
Galeș, B. Popovici, Liviu Coc, Gh. 
Rossler etc.

CATEGORIA SEMIGREA
î-a dat prilejul în acest an tînă- 

rulyj Gheorghe Negrea jCCA)

Ștefan Csato, campion de
MIERCUREA CIUC 3 (prin te

lefon de la trimisul nostru). — 
Spectatorii din localitate sînt marto
rii celui mai valoros campionat de 
patinaj viteză desfășurat în ulti
mii ani. O gheață foarte tare, care 
s-a menținut tot timpul, o tempe
ratură chiar mai scăzută decît a- 
ceea de care au nevoie patinatorii 
în timpul întrecerilor lor, un număr 
de concurenți mai mare decît la ul
timele campionate și mai cu seamă 
un nivel de pregătire remarcabil 
în special la seniori și senioare, 
iată elementele care au ridicat în
trecerile de la Miercurea Ciuc la 
nivelul unor veritabile campionate 
republicane.

De mulți ani patinatorii noștri 
nu s-au prezentat la campionate 
într-un progres atît de acceniuat. 
Munca intensă desfășurată în anul 
trecut, învățămintele obținute de 
patinatorii noștri fruntași la Alma- 
Ata în 1955 și condițiile destul de 
bune pentru patinaj din ultima 
vreme, au permis patinatorilor 
să-și îmbunătățească simțitor teh
nica alunecării pe gheață și să a- 
tingă un nivel de pregătire omo
gen. In aceste condiții, în ultime
le zile am asistat la realizarea ce
lor mai bune rezultate de patinaj 
viteză înregistrate vreodată în 
țara noastră. Nu poate fi vorba 
însă de noi recorduri ale țării, în- 
trucît acestea se găsesc de anul 
trecut la un înalt nivel, fiind sta
bilite pe excepționalul patinoar de 
la Alma-Ata. Gheața de la Miercu
rea Ciuc, deși este mai bună aproa
pe decît oricînd, totuși nu este pro
pice stabilirii unor rezultate de 
valoare. Pregătirea concurenților 
pentru aceste campionate ar fi în
lesnit posibilitatea unei mai accen
tuate apropieri de performanțele 
înregistrate la Alma-Ata, dar ghea
ța — naturală — împiedică evident 
alunecarea și îngreunează stabili
rea unor rezultate de valoare. Pa
tinatorii au luptat cu îndîrjire îm
potriva acestei greutăți obiective, 
dar cu toate acestea performanțele 
lor au rămas sub nivelul posibili
tăților.

Tonul unei dispute îndîrjite pen
tru titlurile de campioni ai țării 
a fost dat de concurenții catego 
riei juniori 17-18 ani. In ultimele 
două probe, doi concurenți — Ladi- 
slau Porkolab și Ștefan Csato — 
au rămas în luptă directă pentru 
titlu. Primul, cîștigînd întrecerea 
pe 1500 metri se impusese ca fa
voritul principal, dar rezultatul în. 
registrat de Ștefan Csato în pro
ba de 5i>GG metri a răsturnat com
plet calculul hîrtiei și a adus în 
fruntea clasamentului general pe 
acest tînăr și înzestrat patinator 
din Cluj.

Singura întrecere fără „istoric" 
din ultimele dcuă zile a fost cea 
de la categoria junioare 17-18 ani 
Cu numai două concurente — din
tre care una (Draga Vranialici) 

cucerească valoroase „galoane” de 
fruntaș. El a reușit să obțină multe 
victorii internaționale: în compania 
lui Stig Sjolin și Bertil Larsson 
(Suedia), Dominczuk (R.P. Polo
nă), Langer și Weiss (Viena), fiind 
învins doar de Danielsson (Suedia). 
Alte victorii la: I. Buzea, Al. Ghiță, 
N. Alexandru, Bătrînu Tănase, Pe
tre Zaharia etc., îi completează un 
palmares bogat. Cu Ghețu Velicu 
(Dinamo), Negrea a făcut meci nul 
după ce cîștigase categoric două re
prize.

Ghețu Velicu se prezintă cu vic
torii la Folke Strandberg și Johans
son (Suedia), la Maligvelini (Pa
ris) și Neuenschwander (Elveția) și 
înfrîngeri în meciurile cu Rinsberg 
și Vig Johansson (Suedia), I. Ko- 
rolevicz (Gwardia) și Schoppner 
(Germania occ.), campionul Euro
pei pe 1955. In rest, printre victori
ile la P. Deca, L. Coc, Gh. Rossler, 
N. Alexandru, mai apar meciul nul 
cu Negrea și înfrîngerea la Albert 
Blank.

Petre Zaharia (Locomotiva) a 
susținut cinci meciuri internațio
nale, a cîștigat patru: cu Langer 
(Viena), Johansson și Strandberg 
(Suedia) și Murauskas (URSS) 
pierzînd la E. Woijciekowsky (R.P. 
Polonă). O. Cioloca, un tînăr ele
ment de valoare, a făcut meci nul 
cu Petre Zaharia. Clasamentul ca
tegoriei : 1. Gheorghe Negrea. 2. 
Ghețu Velicu. 3. Petre Zaharia. Pe 
alte locuri: O. Cioloca, V. Izrael, M. 
Mihăilescu etc.

CATEGORIA GREA
In lipsa unor pretendenți de egală 

forță și experiență, Dumitru Ciobo- 
taru ocupă „vîrful” acestei categorii 
foarte sărace în elemente. D. Ciobo-.

juniori la patinaj viteza
capabilă de rezultate bune, însă in. 
suficient pregătită, iar cealaltă 
(Magda Udre- mult inferioară ca 
posibilități față de adversara sa și, 
în plus, și accidentată — campiona
tul junioarelor de 17-18 ani n-a 
fost de fapt un campionat. Draga 
Vranialici a cîștigat cu ușurință, 
însă cu rezultate slabe, care n-o 
îndreptățesc să fie campioană de 
junioare pe anul în curs.

Senioarele și-au disputat pînă a- 
cum probele de 500 și 3000 metri, 
de fiecare dată ele realizînd re
zultate bune și neașteptat de strîn- 
se. După fiecare serie a fost înre
gistrat un timp mai bun, pînă la 
urmă clasamentul probelor separînd 
pe concurente la diferențe minim'- 
de zecimi. Primele 5 clasate I 
proba de 500 metri se găsesc gru
pate pe mai puțin de o secundă, 
prima, Mia Georgescu, înregistrînd 
la sfîrșitul distanței timpul de 59,3, 
iar a cincea terminînd traseul cu 
60,1 sec. Din primele 5 locuri ale 
acestei probe lipsește una din favo
ritele campionatului, Eva Farkaș 
care, căzînd în timpul probei, n-a 
reușit să termine decît după 73,3 
secunde. Totuși, Eva Farkaș a re
venit în lupta pentru primul loc, 
cîștigînd detașat a doua probă, cea 
pe 3000 metri.

La seniori, ambele probe (500 și 
5000 metri) au fost cîștigate cu 
siguranță de Vladimir Bulat, dar 
lupta pentru titlu rămîne deschisă 
prin comportarea bună a patinato
rilor Zoltan Szekely, Valerian Kurt 
și Vasile Oprea.

Iată rezultatele tehnice de joi și 
vineri : 
juniori 17-18 ani: 1500 m.; 1. La-, 
dislau Porkolab (Progresul Tg. Mu
reș) 2:52,3 min. ; 2. Ștefan Csato 
(Știința Cluj) 2:53,9 min.; 3. Vic
tor Rădulescu (Dinamo Buc.) 2:54,1 
min.; 5000 m.: 1. Ștefan Csato 
10:17,6 min.; 2. Grigore Alexandru 
10:26,2 min.; 3. V. Rădulescu 10:54,8 
min. CLASAMENT GENERAL : 1. 
Ștefan Csato—campion R.P.R. de 
juniori—233,009 p.; 2. L. Porkolab 
235,323 p.; 3. Gr. Alexandru 
235,203 p.; junioare 17-18 ani: 
1CO0 m.: 1. Draga Vranialici (Din. 
Buc.) 2:11,1 min.; 2. Magda Udrea 
(Din. Buc) 3:02,1; 3000 m.: 1.
D. Vranialici 7:31,0 min.; 2. Mag
da Udrea 8:53,3; senioare 500 m.: 
1. Mia Georgescu (Loc. Buc.) 59,3 
sec.; 2. Ghizi Kahane (Din. Buc.)
59.4 sec. ; 3, Elena Crețu (C.C.A.)
59.5 sec.; 3000 m.; 1. Eva Far
kaș (Progresul) 6:4712- min, ; 2.
Magdalena Fazekaș (Știința Cluj) 
6:56,4 min.; 3. Maria Greța (Ști
ința Cluj) 6:58,0 min.; seniori: 
500 m.: 1. Vladimir Bulat (C.C.A.) 
49,1 sec.; 2, Valerian Kurt (Loc. 
Buc.) 49.2 sec.; 3. Florin Gâmu- 
lea (Din. Buc.) 49,6 sec ; 5000 m.: 
1. VI. Bulat 9:36,1 min.; 2. Zoltan 
Szekely (Dinamo Buc.) 9:46,8 min.;
3. V. Kurt 9:52,2 min.

GHEORGHE ȘTEFANESUU

taru (Dinamo) a terminat, de obi
cei, înainte de limită, lupta cu A. 
Thorner (Suedia), Ebe Stigg (Su
edia), Briant (Paris), Sandgren 
(Suedia) pe care l-a învins de 
două ori, E. Lasek (Gwardia) și 
a fost învins de boxerii sovietici 
A. Soțikas și Iuskenas.

Cu mult curaj, „calcă” pe urmele 
lui D. Ciobotaru, tînărul Vasile Ma- 
rîuțan (Metalul). El i-a întrecut pe 
Albrecht (R. P. Polonă) și E. Lasek 
(Gwardia). Pe acesta din urmă, 
Mariuțan l-a învins prin K.O., după 
ce într-un meci cu același Lasek, D. 
Ciobotaru obținuse cu greutate vic
toria la puncte. Eugen Furesz are la 
activ trei victorii internaționale: L. 
Risberg (Suedia) — pe care l-a în
vins de două ori — E. Schweiger 
(Viena), un meci nul cu Anton (Vi
ena) și o înfrîngere (Anton-Viena).

Intîlnirea dintre Vasile Mariuțan 
și Eugen Furesz s-a terminat la 
egalitate, după ce Mariuțan îl pu
sese în serioasă dificultate pe expe
rimentatul său adversar. Ținînd sea
ma de ultimele meciuri ale luj Ma
riuțan îl vom prefera înaintea lui 
Furesz pentru locul II. Clasamentul 
categoriei; 1. Dumitru Ciobotaru. 
2 V. Mariuțan, 3. E. Furesz. Pe 
alte locuri : Al. Ghiță, Bătrînu 
Tănase, etc. (Ambii au trecut la 
categoria grea cu ocazia campio
natului republican pe echipe).

Acesta este „graficul” comportării 
boxerilor noștri în 1955, bazat nu 
numai pe performanțe și rezultate 
directe între ei ci și pe constatări 
generale cu privire la valoarea fie
căruia în parte. Anul 1956 ne va 
arăta cu siguranță, în ce măsură a- 
ceste clasamente vor mai fi... vala
bile.

fi. MIHALACHE



A început prima competiție 
de tenis in sală din acest an

Competiția de tenis în sală a 
început îeri cu desfășurarea pri
melor jocuri din cadrul probelor 
de simplu bărbați și simplu fe
mei. In întrecerea feminină, în 
turul I s-au disputat două par
tide : Rodica Andreescu-Elena
Stan și Lia Doboșiu-Eleonora Ro- 
șianu. In prima partidă, victoria 
a revenit jucătoarei Andreescu cu 
6-1, 6-4, iar în cea de a doua a 
ieșit învingătoare Lia Doboșiu cu 
6-0, 10-8. Deși a pierdut, Elena 
Stan a arătat o îmbunătățire în 
Jocul ei, avînd o lovitură de 
dreapta mult mai sigură. Intîlni- 
rea Lia Doboșiu-Eleonora Roșia- 
nu a dat loc la o dispută intere
santă, în care setul II a fost a- 
prig disputat. Lia Doboșiu, fără 
a renunța încă complet la jocul 
ei static, de pe fundul terenului, 
a arătat și unele lucruri noi la 
jocul de fileu, întrepririzînd ac
țiuni ofensive curajoase, multe 
din ele terminate cu „smeșu'ri" 
reușite.

In meciul preliminar, din proba 
de simplu bărbați, dintre tînărul 
D. Viziru și Kiselef, a învins pri
mul jucător cu 6-0, 6-2. D. Viziru 
a dovedit o satisfăcătoare pregă
tire tehnică, lovind plat din 
stînga și dreapta și avînd sufi
cientă regularitate în loviturile din 
serviciu. D. Viziru a inițiat si o 
serie de acțiuni la fileu. Kiselef, 
neantrenat, a fost nesigur. De a- 
semenea, el a jucat cu mingi prea 
„tăiate" și încete. In turul I al 
acestei probe, Caralulis, în bună 
dispoziție de joc, l-a întrecut pe 
tînărul Serester cu 6-2, 6-1. Se- 
rester a fost nesigur, fapt expli
cabil dacă ținem seama că el a 
avut o întrerupere în pregătirea 
sa. Totuși el a realizat unele lo
vituri frumoase iar acum are și 
un servici mai bun. Serester a 
abuzat însă de loviturile liftate și 
„tăiate". Din punct de vedere tac
tic, Serester a comis o serie de 
greșeli. Deși știa că are în față 
un adversar mai' greoi, el nu a 
utilizat decît de patru ori stopul, 
cînd a și făcut tot atîtea puncte. 
Apoi el l-a jucat pe Caralulis pe 
partea stîngă, adică tocmai pe 
partea unde Caralulis este.mai 
bun. Mult mai indicat _arfî fost, 
de pildă, ca Serester să trimită 
mingile pe sus-"t>e partea dreaptă 
a adversarului său. In cea de a 
treia_^rărtidă masculină desfășu
rată ieri, T. Bădin l-a învins pe 
Burcescu cu 6-3, 6-2.

Astăzi, de la ora 9, în sala Re
colta (șos. Iancului nr. 130), se 
vor disputa, în ordine, următoa
rele meciuri: Năstase-Chivaru, 
Anghelescu-Schmidt, Cobzuc-Geor- 
gescu, Marin Viziru-D. Viziru, 
Rakosi-Bardan și C. Zacopceanu- 
Gh. Viziru. Deosebit de interesan
tă se anunță partida dintre ac
tualul campion al R.P.R. C. Za- 
copceanu și fostul campion al 
țării Gh. Viziru, întîlnire care va 
începe în jurul orei 15. Competi
ția va continua luni între orele 
9-20, în aceeași sală.

Gală de box
Mîine, duminică 5 februarie, la 

ora 17, în sala „Gh. Vasilichi" din 
Giurgiu se va disputa o întîlnire 
de box între selecționata raionului 
Giurgiu și cea a colectivului spor
tiv Metalul „Mao-Tze-dun“ din 
București. Printre cei care vor evo
lua amintim pe Marin Băloiu, Gh. 
Crețu (Metalul M.T.D.), V. Silves
tru, C. Pascu (Giuirgiu).

Azi sîmbătă 4 februarie, este ul
tima zi cînd se mai pot depune 
formulare-comunicări pentru pre
miile speciale atribuite concursu
lui anexă din luna ianuarie. Co
municările se pot depune la toate 
agențiile Pronosport din țară.

Tragerea acestor premii va avea 
loc la București marți 7 februarie, 
orele 18 la agenția centrală Pro
nosport din calea Victoriei 9. Ac
cesul publicului se va face nu
mai pe bază de invitații.

★
Incepînd cu concursul Prono

sport Nr. 5 de duminică 5 fe
bruarie a. c., intră în vigoare noul 
buletin Pronosport.

Caracteristica noului buletin o 
constituie faptul că deși este iden
tic cu vechiul buletin colectiv, 
costă doar 25 bani și pe un sin
gur formular se pot depune va
riante simple, colective și repe
tate. Căsuțele de rezervă nu se 
completează. Ele se completează 
numai atunci cînd se anunță ofi
cial anularea vreunui meci. Vechi
le buletine Pronosport s-au anu
lat.

■Ar
Se aduce la cunoștința partici- 

panților la Pronosport că pentru 
a putea, participa la premiile spe-

Importante modificări în regulamentul jocului de fotbal
La cursul arbitrilor internațio

nali organizat în toamna anului! 
trecut, la Magglingen, în Elveția, 
au fost luate în discuție impor
tante modificări în regulamentul 
de joc. In ultimii ani, atît F.I.F.A. 
cît și federațiile naționale de fot
bal au pus un accent deosebit pe 
lărgirea posibilităților pentru des
fășurarea unui jos bărbătesc, prin 
folosirea la maximum a forței fi
zice. Acest lucru a fost însă, gre
șit înțeles în multe țări, atît de 
către antrenori și jucători cît și 
de către arbitri, și din această 
cauză, limitele permise de regu
lament au fost deseori depășite. 
In aceste condițiuni, jocul și-a 
pierdut mult din spectaculozitate, 
căpătînd tot mai mult un carac
ter de luptă. s

Membrii federației internaționale 
au vizionat în ultimii doi ani, 
foarte multe meciuri internațio
nale și au ajuns la concluzia că 
anumite paragrafe din regulament 
trebuie revizuite.

Comisia de arbitraj din F.I.F.A., 
după ce a obținut aprobarea „In- 
ternațional-Board“-ului, pentru mo
dificările preconizate, a organizat 
un curs cu arbitrii internaționali 
din diferite țări, spre a pune în 
aplicare cele hotărîte.

Unul din textele regulamentului, 
care au fost revizuite, este cel 
referitor la atacul la om. In a- 
ceastă privință, noua precizare 

spune că „este îngăduit a ataca 
adversarul NUMAI în lupta pen
tru intrarea în posesia mingii sau 
în lupta pentru păstrarea ei". A- 
cest atac se va putea efectua „în 
condiții egale (ambii jucători fiind 
fie în aer, fie pe pămînt). Se con

Cei care au
lată-ne ajunși la ultimul lot de e- 

chipe, cele care în campionatul de 
anul trecut al categoriei A au lup
tat aproape tot timpul pentru evi
tarea retrogradării : Locomotiva 
Timișoara, Locomotiva Tg. Mureș, 
Locomotiva Constanța și Avîntul 
Reghin, clasate în această ordine la 
finele competiției. Cum se știe, au 
retrogradat ultimele trei, printre 
care două formații Locomotiva, 
ceea ce constituie pentru asociația 
respectivă un bilanț deficitar, mai 
ales că a mai pierdut două locuri 
și în categoria B, față de numai 
unul cîștigat în categoria A. Și nu 
este singura asociație în... suferință 
din acest punct de vedere. Asocia
ția Metalul a pierdut cinci locuri 
în categoria B, fără să cîștige 
vreunul. Faptul trebuie să consti
tuie un semnal de alarmă pentru 
cele două asociații.

Dar să revenim la lotul nostru. 
Mai întîi o caracteristică comună: 
comportări complet nesatisfăcătoare 
în raport cu cerințele categoriei A. 
Cauze generale: loturile necores
punzătoare, neomogene ca vîrstă, 
valoare, pregătire și perspective, cu 
care au început campionatul; desele 
modificări în formații (Locomotiva 
din Timișoara a folosit 19 jucători, 

Tg. Mureș—21 jucători, Constanța 26 
jucători, Avîntul 23 jucători...); 
dezinteresul conducerilor față de ac
tivitatea nesatisfăcătoare a echipei 
(Timișoara); imixtiunea conducăto
rilor în probleme tehnice (Constan
ța, Tg. Mureș); schimbarea antre
norilor (2 la Avîntul, 3 la Tg. Mu
reș și 3 la Constanța); dezintere
sul unor jucători față de activita
tea lor profesională și de pregăti
re sportivă (Timișoara, Tg. Mureș,

Ijponosport
ciale lunare atribuite concursului 
anexă pe luna februarie a. c. este 
obligatoriu *să se participe la con
cursul Pronosport Nr. 5 de dumi
nică 5 februarie a. c. Nu uitați 
acest lucru și depuneți buletinele 
dvs. din timp. Premiile speciale 
ce se atribuie concursului anexă 
pe luna februarie constă din ur
mătoarele obiecte: una mașină
„IFA", ceasuri de aur „Schaffhau
sen", ceasuri de nichel „Doxa“ și 
aparate de fotografiat tip Kontax.

★
Pentru primul concurs Prono

sport din luna februarie a. c. 
concursul nr. 5 de duminică 5 fe
bruarie, I. S. Pronosport oferă bu
letinelor cu „0“ rezultate, urmă
toarele premii speciale în obiecte: 
una motocicletă „Moscva“ parti
cipantului cu cele mai multe bu
letine cu „0“ rezultate. Una mo
tocicletă „Moscva", 3 aparate de 
radio „Superelectromagnetica" și 
3 biciclete „Diamant" participanți- 
lor premiați prin tragere din urnă. 

sideră împingerea regulamentară 
NUMAI aceea efectuată umăr la 
umăr". A împinge, a îndepărta, a 
lovi cu pieptul pe adversar este 
neregulamentar și se va pedepsî 
cu o lovitură liberă directă, pen
tru că acest fel de atac poate 
cauza accidente grave.

De asemenea, atacul asupra por
tarului — care întotdeauna a stîr- 
nit discuții aprinse — a fost pre
cizat astfel în cît să excludă ori
ce comentariu inutil. „Portarul va 
putea fi atacat NUMAI UMĂR LA 
UMĂR și numai atunci cînd je
nează un adversar, este în posesia 
balonului etc"., respectîndu-se în 
rest prevederile regulamentare cu
noscute, cu privire la portar. Este 
interzis de a ataca portarul cu 
pieptul; dacă un jucător comite' 
această infracțiune, va fi penali
zat cu o lovitură liberă directă. 
„In cazul cînd portarul ține balo
nul în mînă, în poziția culcat sau 
în picioare, sau la un plonjon ține 
mîna pe balon și un adversar în
cearcă sau scoate balonul cu pi
ciorul din mîna portarului, va fi 
pedepsit cu o lovitură liberă in
directă".

Din textele astfel revizuite re
iese clar că începînd cu campio
natul viitor se va duce o luptă 
aprigă împotriva echipelor care, 
prin mijloace nejuste și ignorînd 
spiritul nou de luptă cinstită, vor 
căuta să-și asigure avantaje în 
joc.

O altă precizare: „Este cunos
cut că singurul cronometror al jo
cului este arbitrul principal; deci, 
el este obligat a adăuga timpul 
pierdut de jucători prin trimiterea 
intenționată a mingii în afara

luptat cu retrogradarea...
Constanța), ceea ce a dus ia o par
ticipare neregulată la antrenament 
te și a dat naștere la acte de in
disciplină. Acestea, plus cauzele 
specifice fiecătei echipe în parte, au 
determinat comportări slabe, ine
gale, ceea ce a dus la un clasament 
real, oglindă fidelă a activității ce
lor patru echipe.

Dintre ele, firește, Locomotiva 
Timișoara a fost mai bună și acest 
plus de valoare inițial a cîntărit 
toarte mult la terminarea ,.duelu
lui" cu Tg. Mureș în favoarea ti
mișorenilor. Aceștia au ocupat, 

cum se știe, locul 10 și au rămas 
în categoria A. In activitatea ti
mișorenilor au fost și meciuri bune 
calitativ și ca rezultate (victorii a- 
supra echipelor Dinamo București, 
Progreșul București), dar și jocuri 
foarte slabe (1—4 cu Avîntul, 0—3 
cu Tg. Mureș etc.). In general, jo
cul timișorenilor — în forță atunci 
cînd le-au permis resursele fizice 
— s-a bizuit pe contraatacuri, des
fășurate cu pase lungi și înalte și 
dirijate în partea finală spre I. Co
vaci, care are un bun joc cu capul. 
Apărarea, însă, a fost mai mult 
destructivă; singuri Androvici și 
Andreescu au căutat să inițieze ac
țiuni organizate din fund. Iar ata. 
cui — mereu schimbat — nu a a- 
vut suficient ritm și claritate în 
fața porții. Pregătirea fizică a lă
sat de dorit, iar preocuparea pen
tru promovarea tinerilor jucători a 
fost insuficientă, menținîndu-se 
cadrele vîrstnice.

Locomotiva Tg. Mureș, vechi 
„candidat" la retrogradare, n-a 
mai reușit anul trecut s-o evite. Și 
cu comportarea avută nici n-o pu
tea evita. Frămîntările interne (di-

Plata premiilor de la concursul 
nr. 4 etapa din 29 ianuarie a. c. 
continuă mîine duminică diminea
ță numai la agenția centrală Pro
nosport din Calea Victoriei 9.

★
PROGRAMUL CONCURSULUI 

PRONOSPORT
Etapa din 12 februarie 1956

I. Lens — Reims (camp, francez).
II. Monaco — Racing Paris (camp, 

francez).
III. Sochaux — Marseille (cam. 

francez).
IV. Strasbourg — Mtetz (cam. fran

cez.
V. Lyon — Bordeaux (camp, fran

cez).
VI. Toulouse — Nimes (camp, fran

cez).
VII. Sedan — Lille (camp, francez)
VIII. Nancy — St. Etienne (camp, 

francez).
IX Troyes — Nice (camp, fran

cez)
X. Voința Tim. — Fl. roșie Lugo;’ 

(hand, fem.)
XI. Știința învăț. Tim. — Loc. 

Tim. (hand, fem.)
XII. Șc. Medie 2 Tim. — Fl. roșie 

Arad (hand, fem.)
MECIURI DE REZERVA

A. Fl. roșie U.T.T. II — Fl. roșie 
Jimbolia (hand, f.)

B. Le Havre — Angers (camp, 
francez).

C. Roubaix — Cannes (camp, fran
cez).

D. Red Star — Rouen (camp, fran
cez). _ 

terenului de joc". Aceste prelun
giri nu vor fi comunicate căpita
nului de echipă. Recomandăm ar
bitrilor ca totuși să anunțe acest 
lucru celor în cauză, ceea ce va 
constitui totodată și un avertis
ment pentru infractori, astfel că 
discuțiile vor fi evitate.

Hendsul — voluntar sau invo
luntar — constituie de asemenea 
obiectul unei precizări: „In toate 
cazurile cînd un jucător atinge ba
lonul cu mîna în mod intenționat, 
el va fi sancționat cu o lovitură 
liberă directă. Un jucător nu va 
putea fi sancționat (indiferent în 
ce parte a terenului s-ar afla) 
dacă a atins balonul cu mîna și 
in această acțiune nu a existat e- 
lementul intențional". Un exem
plu: un mijlocaș sau un îna
intaș al echipei în atac, tra
ge la poartă și', în traiectoria 
lui, balonul lovește mîna unui co
echipier și intră în poartă. Nefiind 
la mijloc nici o intenție de a lovi 
mingea cu mîna, arbitrul va a- 
corda gol. Sau: un fundaș voind 
să~ degajeze, trimite mingea în 
mîna unui coechipier și de aici 
balonul ajunge la portar. Dacă nu 
a existat intenție, arbitrul nu va 
penaliza. Totul însă, depinde de 
atenția cu care arbitrii vor ur
mări’ jocul și de spiritul lor de 
discernămînt.

Aceste modificări trebuie prelu
crate de antrenori cu jucătorii lor, 
iar arbitrii trebuie să și le însu
șească pe deplin și să le aplice 
întocmai.

TIBERIU ASZTALOS 
arbitru de fotbal '

vergențe între jucători și antre
nori, între conducători și antrenori) 
au influențat direct procesul de in- 
struire-antrenament, răpind jucăto
rilor posibilitatea de a-și îmbună
tăți disciplina în munca de pregă
tire, pregătirea fizică și tehnică. A- 
dică exact ce a lipsit mureșenilor 
în campionatul trecut. Jucătorii, di
feriți ca valoare și pregătire, au 
căutat să suplinească lipsurile teh
nice, tactice, fizice, cu un joc în 
forță — acasă — sau cu un joc 
închis — strict defensiv — în de
plasare .

Actualul antrenor (Kiss Arcadie) 
— al treilea într-un an — trebuie 
să stăruie foarte mult în direcția 
pregătirii tehnice, a disciplinării și 
organizării jocului, imprimînd echi
pei un caracter ofensiv. Și mal a- 
les, trebuie să evite improvizațiile 
din campionatul trecut, accentuînd 
pe specializarea jucătorilor pe pos
turi.

O echipă care a dezamăgit: Lo
comotiva Constanța. La început a 
jucat cu mult elan, reușind unele 
comportări remarcabile (victorii în 
jocurile cu FI. roșie Arad, G.C.A.). 
Dar s-a demoralizat atunci cînd 
valoarea și-a spus cuvîntul și a 
început să joace timid, pentru a 
termina în forță, atunci cînd s-a 
aflat la un pas de retrogradare. 
Suplinirea lipsurilor tehnice și tac
tice, a valorii însăși, printr-un joc 
prea dur. n-a scutit-o de retrogra
dare. Schimbarea antrenorilor a a- 
vut efecte negative asupra pregă
tirii echipei, care a avut o compor
tare inconstantă. Faptul că a ră
mas cu lotul vechi de jucători poa
te constitui un avantaj în activi
tatea sa în categoria B. Rămîne ca 
antrenorul Humis, cu ajutorul jucă
torilor, să valorifice acest avantaj.

Ultima : Avîntul Reghin. Echipă 
fără experiență, Avîntul a încercat 
să lupte cu efectivul de jucători cu 
care a promovat din B, dar a tre
buit să cedeze în fața cerințelor 
superioare ale categoriei A. Și-a 
apărat însă șansele corect, sportiv. 
In jocurile prea grele a recurs la 
defensivă strictă, ceea ce a cobo- 
rît nivelul tehnic al meciurilor. Ex
periența acumulată în categoria A 
îi poate fi de folos în categoria B.

PETRE GAȚU

Știri fotbalistice
■ Ieri dimineață s-a deschis con

ferința antrenorilor de fotbal de ca
tegorie A și B, în cadrul căreia vor 
fi dezbătute probleme importante 
ale fotbalului nostru. ConferințăVa 
continua azi și va lu.a sfîrșit mfîîne.

■ Echipa de categorie C Progre
sul Cluj va juca la Turda meciu
rile de campionat, sub numele de 
Rjogreșul Turda;

Programul 
campionatului republican 

de juniori
SERIA I

Etapa 1 — 8 aprilie: Avîntul Fălti
ceni — Flamura roșie Buhuși; Avîn- 
tiil Piatra Neamț — Dinamo Dorohoi; 
Flamura^ roșie Burd’ujeni — Frogre- 
sul Rădăuți; Locomotiva Pașcani — 
Dinamo Bacău; Flamura roșie Bacău 
Stă.

Etapa II — 15 aprilie: Flamura ro
șie Buhuși — Locomotiva Pașcani; 
Progresul Rădăuți — Avîntul Fălti
ceni; Flamura roșie Bacău — Avîntul 
Piatra Neamț; Dinamo Bacău — Fla
mura toșie Burdujeni; Dinamo Doro
hoi stă.

Etapa III — 22 aprilie: Dinamo Do
rohoi — Progresul Rădăuți; Flamura 
roșie Bacău — Flamura roșie Burdu
jeni; Locomotiva Pașcani — Avîntul 
Fălticeni; Avîntul Fiatra Neamț — 
Dinamo Bacău; Flamura roșie Buhuși 
stă.

Etapa IV — 29 aprilie: Progresul 
Rădăuți — Locomotiva Pașcani; A- 
vîntul Piatra Neamț — Flamura ro
șie Buhuși; Flamura roșie Bacău — 
Dinamo Bacău; Flamura roșie Bur- 
<TuJeni — Dinamo Dorohoi; Avîntul 
Fălticeni stă.

Etapa V — 6 mai: Avîntul Fălti
ceni — Avîntul Piatra Neamț; Fla
mura roșie Buhuși — Progresul Ră
dăuți; Locomotiva Pașcani — Fla
mura roșie Bacău; Dinamo Bacău — 
Dinamo Dorohoi; Flamura roșie Bur
dujeni stă.

Etapa VI — 13 mai: Dinamo Doro
hoi — Locomotiva Pașcani; Avîntul 
Fălticeni — Flamura roșie Bacău; 
Flamura roșie Burdujeni — Flamura 
roșie Buhuși; Progresul Rădăuți — 
Dinamo Bacău; Avîntul Piatra Neamț 
stă

Etapa VII — 20 mai: Flamura roșie 
Buhuși — Dinamo Dorohoi; Flamura 
roșie Bacău — Progresul Rădăuți; 
Dinamo Bacău — Avîntul Fălticeni; 
Avîntul Piatra Neamț — Flamura 
roșie Burdujeni; Locomotiva Pașcani 
stă.

Etapa VIII — 27 mai: Locomotiva 
Pașcani — Avîntul Fiatra Nea>iț; 
Dinamo Bacău — Flamura roșie Bu- 
husi; Avîntul Fălticeni — Flamura 
roșie Burdujeni; Dinamo Dorohoi — 
Flamura roșie Bacău; Progresul Ră
dăuți stă.

Etapa IX — 3 iunie: Dinamo Doro
hoi — Avîntul Fălticeni; Progresul 
Rădăuți — Avîntul Piatra Neamț; 
Flamura roșie Buhuși — Flamura ro
șie Bacău; Flamura roșie Burdujeni 
— Locomotiva Pașcani; Dinamo Ba
cău stă.

Pregătiri in țară
■ Minerul Baia Mare și-a conti

nuat antrenamentele sub conducerea 
antrenorului Mihai Sava. Ședințele 
au alternat, în sală și în aer liber. 
De cele mai multe ori antrenamen
tele au fost urmate de ședințe cu 
caracter educativ. Lotul băimărenl- 
lar a fost completat cu jucătorii Su- 
iiyok din echipa de tineret a C.C.A., 
Takacs de la Metalul Cîmpia Turziî 
și Horja de la Progresul București.

■ Metalul Cîmpia Turzii și-a în
ceput antrenamentele direct în aer 
liber, sub conducerea antrenorului 
Nicolae Covaci, de la 17 ianuarie. 
In totul echipei au fost introduși o 
serie de tineri fotbaliști din echipele 
de juniori.

■ Știința Iași își desăvîrșește 
pregătirile la Sinaia unde a susținut 
zilele trecute primele două meciuri 
de antrenament. în compania echi
pei de categoria C Metalul Sinaia. 
Fiecare meci s-a disputat pe durata 
de 3 reprize a cîte 30 minute. Rezul
tatele au fost favorabile studenților 
care au învins cu 2—1 (la 1 februa
rie)' și cu 5—1 (la 2 februarie).

■ Echipa de categorie C Metalul 
108 și-a început pregătirile sub con
ducerea antrenorului Lambru Dună- 
reanu, iar echipa de juniori sub con
ducerea lui I. Bidea. Trebuie arătat 
însă că terenul de joc se prezintă 
într-o stare foarte proastă și nece
sită imediate reparații: dușurile sînt 
stricate, gardurile (cel de sirmă și 
cel împrejmuitor) rupte, etc., iar 
terenul de joc propriu-zis, acoperii 
cu zgură, a influențat de multe ori 
calitatea fotbalului prestat de acea
stă echipă în campionatul trecut. 
Lotul e compus din: Rusu, Jiros, 
Mihai, Avramescu, Czoko I, Czoko 
II, Bulbucați, Ionescu, Ilie, Călines- 
cu, Tîrnăvean, Mărginean, Bundik, 
Orha, Zihra, Iacob, Katler, Cosma, 
Pomersheim, Baici.

■ Pregătiri intense se fac și la 
Burdujeni, unde echipa locală Fla
mura roșie, care participă în campi
onatul categoriei B, a început pre
gătirile la 24 ianuarie sub conduce
rea antrenorului Traian Iordache. 
De remarcat că echipa die juniori 
va fi pregătită de același antrenor.

* Echipa de fotbal Casa Centrală 
a Armatei și-a continuat ieri pre
gătirile. Fotbaliștii echipei militare 
vor efectua astăzi din nou antre
nament, iar mîine au zi de repaos.

Dinamoviștii bucureșteni au tre
cut de acum la jocuri în compania 
unor echipe de categoria B. Astfel, 
mîine la ora 15, ei se vor antrena 
pe terenul Dinamo III, avînd ca' 
adversar pe Progresul C.P.C.S



Echipa masculină de volei Locomotiva-Bacarești 
pe locul pe care îl merită

Una dintre primele campioane 
ale anului 1955 a fost echipa mas
culină de volei Locomotiva Bucu
rești care a terminat neînvinsă, la 
o concludentă diferență de puncte 
și de setaveraj, campionatul ca
tegoriei A.

Locomotiva București este poate 
cea mai constantă echipă a noas
tră, care a marcat în cursul ulti
milor ani o valoare permanent ri
dicată. Este suficient să amintim 
în această privință că Locomotiva 
a cucerit, între anii 1949—1955 
(șapte ani) de 3 ori titlul de cam
pioană și de 4 ori locul doi, ceea 
ce probează seriozitatea și conști
inciozitatea cu care vcdeibaCiștii 
Locomotivei au concurat in fiecare 
campionat. Este, fără îndoială, o 
contribuție importantă adusă de 
ei la ridicarea calității voleiului 
nostru.

Revenind la performanta care i-a 
adus — după cinci ani — în frun
tea echipelor din țara noastră, tre
buie să remarcăm că ceea ce a 
contribuit și în 1955 la victoria 
jucătorilor feroviari a fost jocul 
constant, sobru, simplu. eficace 
pe care l-au practicat. Antrenorul 
Gheorghe Pelrescu s-a străduit — 
și a reușit în mare măsură — să 
realizeze cu echipa pe care a pre- 
gătit-o meciuri corespunzătoare — 
din punct de vedere tactic, — nive
lului pregătirii tehnice a voleiba
liștilor care au compus lotul. Fi
rește, însă, că pentru a atinge a- 
cest obiectiv, el a lucrat mult în di
recția îmbunătățirii pregătirii teh
nice a jucătorilor. Problemele care 
s-au pus n-au fost ușoare, fiindcă 
tn lot se găseau — alături de ele
mente cu experiență ca Ponova, 
Erdely — jucători cu .,state“ mai 
reduse de serviciu (Plocon, Crivăț, 
Nicolau, Răducanu, Lăzărescu) și 
unii care participau pentru prima oa
ră la un campionat de prima catego
rie (Păunoiu). Se vede, deci, că an
trenamentele trebuiau să țină sea
ma, pe de o parte, de aceste diferențe 
de nivel ca pregătire, iar re de alta, 
să concureze la realizarea unei

CUPA 16 FEBRUARIE
BASCHET. — Miercuri și joi 

după-amiază s-au disputat în sala 
Ciulești jocurile din cadrul eta
pei a doua a „Cupă 16 Februa
rie". Spre deosebire de prima eta
pă, cînd datorită diferenței de va
loare dintre echipe, scorurile în
registrate au fost mari, de astă 
dată întîlnirile au dat loc la dis
pute dîrze, terminate în general 
cu scoruri mai strînse.

Cea mai spectaculoasă partidă 
a fost cea dintre campioana țării 
Dinamo București și Metalul 
Energia, participantă în campio
natul regional. Metalurgiștii nu 
s-au Intimidat de adversarii lor 
și au jucat de la egal, dar în 
în cele din urmă rutina și jocul 
calm al dinamoviștilor au decis 
partida în favoarea lor, cu scorul 
de 66 — 57 (39—19). Proaspăta 
promovată Progresul Arta a rea
lizat și în această etapă un joc 
bun în compania Locomotivei 
P.T.T., însă lipsa de pregătire în 
ceea ce privește trasul la coș de Ia 
semidistanță a fost un argument 
care a cîntărit greu în balanța 
jocului, terminat cu meritata vic
torie a „petetiștilor" cu scorul de 
67—53 (30—21). Ultima partidă 
masculină, între C.C.A. și Știința, 
a revenit militarilor cu 87—51 
(37—27), scor care arată un oare
care echilibru de forțe doar în 
prima repriză. In jocurile femi
nine rezultatele înregistrate sînt 
normale. Constructorul a învins 
Voința cu 59—34 (35—12), Știința 
pe Progresul F.B. cu 69 — 15 
(29—8), iar Locomotiva, deși a 
primit o replică dîrză din partea 
Flamurii roșii, a găsit suficiente 
resurse de a termina învingătoare 
la un scor concludent: 52 — 30 
(25—.16). Jocurile etapei a treia 
se vor disputa mîine după urmă
torul program: Sala Giulești de la 
ora 9,30; Progresul F.B.-Voința 
(f), Știința-Locomotiva (f), C.C.A.- 
Locomotiva P.T.T. (m). In sala 

omogenități minime necesare de la 
început jocurilor de campionat.

Mai ales in prima parte a cam
pionatului, cînd Locomotiva Bucu
rești a practicat un joc bazat pe o 
perfectă coeziune, s-a văzut că s-a 
muncit mult și cu folos în antre
namente. In retur — deși echipa a 
marcat o scădere față de prima 
parte^a competiției — a reușit să 
treacă cu succes peste momentele 
dificile ale jocurilor cu Dinamo 
București și C.C.A. și să termine 
campionatul — datorită în special 
puterii de luptă a jucătorilor și ex
perienței unora dintre ei — fără 
să fi... gustat din cupa înfrtngerii.

Fără îndoială că Locomotiva da- 
torește victoria realizată — privin
d-o sub aspect tehnic și tactic — 
eficacității blocajului (în privința 
căruia ea și-a căpătat un bi
ne meritat renume) precum și 
forței ofensivei. In direcția aceasta 
au adus o prețioasă contribuție atît 
organizatorii jocului — Erdely și 
Ponova — cit și principalii reali
zatori de puncte: Crivăț, Plocon, 
Nicolau, Răducanu. Nu trebuie ui
tat, de asemenea, că Lăzărescu a 
obținut prin serviciile lui puternice 
și plasate multe puncte prețioase. 
Ca urmare a progresului Înregis
trat de ei, unii dintre jucătorii mai 
tineri au ajuns oameni de bază 
în Iotul reprezentativ (Răducanu, 
Crivăț,' Nicolau) contribuind îm
preună cu Ponova la o serie de 
succese internaționale înregistrate 
în anul trecut.

Pentru a progresa însă, este ne
cesar ca Locomotiva să-și corecteze 
o serie de deficiențe. Dintre aces
tea cele mai importante sînt : jocul 
pe fundul terenului, unul d'in- cele 
mai slabe aspecte din comportarea 
feroviarilor; aplicarea corectă a tu
turor formelor loviturii de atac 
fiindcă în ofensivă Locomotiva nu 
poate concretiza din acest motiv 
toate situațiile pe care le are; exe
cutarea de către toți jucătorii a 
serviciului puternic și plasat. In 
felul acesta, Locomotiva București 
va rătnîne mai departe una din 
formațiile reprezentative ale vo
leiului nostru.

EF. IONESCU

Dinamo de la ora 17: Construc- 
tarul-Fl roșie (f), Metalul-Știința 
(m) și Progresul Arfa-Dina- 
mo (m).

A. Papaianopol 
corespondent

VOLEI. — Competiția de volei 
continuă în sala Giulești astăzi și 
mîine după următorul program; 
azi: de la ora 17: Locomotiva 
Gara de Nord-Dinamo (f). Loco
motiva M.C.F.-Știința I.C.F. (f), 
Locomotiva I.C.F.-Dinamo (m). 
Mîine, de la ora 17: Constructorul- 
Progresuî (f), Voința-Locomotiva 
C.T.F.T. (m) și C.C.A.-Progre
sul (m).

ATLETISM., — Astăzi după a- 
miază și mîine dimineață, sala 
Floreasca II din Capitală găzdu
iește întrecerile de atletism din 
cadrul Cupei 16 Februarie.

La acest concurs va lua parte 
un lot numeros de atleți fruntași 
din București, Cluj, Orașul Stalin, 
Oradea, Baia Mare, Timișoara etc.

Față de ritmul accentuat al 
antrenamentelor de pînă acum și 
mai ales ținîndu-se seama de re
marcabila seriozitate pe care a- 
tleții noștri fruntași, au arătat-o 
pentru pregătirea lor, este aproa
pe sigur că în cadrul acestui 
concurs vor fi înregistrate nu
meroase recorduri republicane pe 
teren acoperit

POPICE. — După ce a întrecut 
echipa Dinamo cu categoricul scor 
de 3430—3127 puncte, echipa aso
ciației Metalul a dovedit și în în- 
tilnirea cu reprezentativa asocia
ției Recolta din semifinalele „Cu
pei 16 Februarie" că posedă o 
bună valoare. Cîștigînd cu scorul 
de 3527—3412 puncte, echipa Me
talul s-a calificat în finala com
petiției. Cel mai bun rezultat l-a 
obținut Traian Mihăilescu (Recol
ta) cu 337 popice doborîte. Cea
laltă finalistă va fi desemnata în 
întîlnirea dintre echipele Locomo
tiva II și Voința care se va dis
puta în zilele de 6 și 7 februarie 
pe arena Giulești.

A A
Echipa masculi

nă de volei Loco
motiva București, 
campioană pe anul 
1955: în rindul de 
sus : Erdely (că
pitanul echipei), 
Ponova, Răducanu, 
Crivăț; în rindul 
de jos: Nicolau, 
Plocon, Lăzărescu.

a a
★

întrecerile de șah pe echipe CIFRE 6RAIT0ARE
Actualmente se află în plină 

desfășurare campionatul pe echipe 
al Capitalei. 24 de echipe joacă în 
cadrul a trei grupe. Aceste întîlniri 
contează și ca primă fază a cam
pionatului republican, etapa regio
nală. După cum se vede, „miza" 
este importantă, fapt care asigură 
meciurilor un plus de interes. Cîș- 
tigătorii grupelor urmează să se 
califice pentru faza a doua a com
petiției pe țară.

Este interesant de notat că în a- 
ceastă a doua fază a campionatu
lui R P.R. — semifinalele — au 
drept de a participa direct echipele 
bucureștene care s-au clasat pe 
locurile fruntașe în campionatul 
Capitalei de anul trecut: Știința, 
Constructorul, Progresul D.C.S. și 
Dinamo. După cum se știe echipa 
Științei este și deținătoarea titlului 
de campioană republicană.

Regulamentul de desfășurare al 
campionatului pe echipe a.l R.P.R. 
pe anul 1956 prevede calificări. de 
drept și în alte centre șahiste. Ast
fel, vor lua parte la semifinale ur
mătoarele colective care s-au dis
tins în campionatul trecut: Știința 
Timisoara, Voința Timișoara, Meta
lul Gh. Dimitrov Arad,'Voința Ar
tex Arad, Voința Tg. Mureș, Pro
gresul Oradea și Progresul Cluj. 
Pe lingă aceste echipe, fiecare re
giune califică participant în semi
finale, din cadrul unor întreceri 
în curs de desfășurare.

Corespondenții noștri ne-au co
municat primele rezultate ale fazei 
regionale a campionatului. La Cluj, 
s-a desfășurat campionatul orășe
nesc pe echipe, care s-a bucurat de 
un succes deosebit. Clasamentul 
final al turneului este următorul: 
Progresul II 18’/a nunele, Voința 16 
p., Constructorul 10'/2 p., Locomo

Programul campionatului feminin al categoriei A la baschet pe anul 1956
ETAPA I : 19 FEBRUARIE
Știința Invățămînt București — Știința Cluj 
Progresul Oradea -— Flamu.a roșie Oradea
Voința Orașul Stalin — Știința I. C. F. București 
Metalul Cluj — Locomotiva C.F.R. București 
Constructorul București — Progresul Tg. Mureș.
ETAPA A ll-a : 26 FEBRUARIE
Știința Invățămînt București — Metalul Cluj 
Știința I.C.F. București — Flamura roșie Oradea 
Progresul Oradea — Constructorul București 
Știința Cluj — Progresul Tg. Mures
Locomotiva C.F.R. București — Voința Orașul 

Stalin
ETAPA A 111-a : 4 MARTIE
Flamura roșie Oradea—Știința învăț. București
Locomotiva C.F.R. București — Constructorul 

București
Metalul Cluj — Știința I.C.F. București
Voința Orașul Stalin — Știința Cluj
Progresul Tg. Mureș — Progresul Oradea
ETAPA A IV-a : 11 MARTIE
Voința Orașul Stalin — Știința Invățămînt Bucu

rești
Progresul Oradea — Locomotiva C.F.R. București 
Constructorul București — Flamura roșie Oradea 
Știința I.C.F. București — Știința Cluj
Progresul Tg. Mureș — Metalul Cluj.
ETAPA A V-a: 18 MARTIE „
Știința Invățămînt București — Progresul Oradea
Flamura roșie Oradea — Locomotiva C.F.R. Bucu

rești

Constructorul București — Voința Orașul Stalin 
Știința I.C.F. București — Progresul Tg. Mureș 
Metalul Cluj — Știința Cluj.
ETAPA A VI-a: 25 MARTIE
Progresul Tg. Mureș — Știința Invățămînt Bucu

rești
Locomotiva C.F.R. București — Știința I.C.F. 

București
Știința Cluj — Constructorul București
Progresul Oradea — Metalul Cluj
Voința Orașul Stalin — Flamura roșie Oradea
ETAPA A VH-a: 30 MARTIE
Știința Invățămînt București — Știința I. C. F. 

București
Metalul Cluj — Constructorul București 
Locomotiva București — Progresul Tg. Mureș 
Flamura roșie Oradea — Știința Cluj 
Voința Orașul Stalin — Progresul Oradea.
ETAPA A VllI-a; 31 MARTIE
Știința Invățămînt București — Constructorul 

București
Locomotiva C.F.R. București — Șt>ința Cluj 
Progresul Oradea — Știința I.C.F. București 
Progresul Tg. Mureș — Flamura roșie Oradea 
Metalul Cluj — Voința Orașul Stalin.
ETAPA A IX-a: 1 APRILIE.
Știința Invățămînt București — Locomotiva C.F.R. 

București
Știința Cluj — Progresul Oradea
Constructorul București — Știința I.C.F. București 
Progresul Tg. Mureș — Voința Orașul Stalin 
Flamura roșie Oradea — Metalul Cluj.

tiva 3 p. Deci, a doua echipă care 
va reprezenta Clujul în semifinale, 
este tot o echipă a asociației Pro
gresul. La Galați, participă Ia cam
pionatul orășenesc 7 echipe: Me
talul U.M.P., Flamura roșie, Loco
motiva C.F.R,, Constructorul, Me
talul I.M.D.. Știința I și Știința 
II. După primele runde se eviden
țiază echipele colectivului Știința, 
care au cîștigat toate întîlnirile.

In Capitală, după trei etape cla
samentul echipelor fruntașe din 
prima grupă arată astfel: Voința 
II 20’/2 p., Tînărul Constructor 17 
p.. Progresul Arta 14‘/2 p., Loco
motiva I 14 p. Grupa a doua: Pro
gresul I.M.F. 197® p., Locomotiva 
M'.T.NA. 14’/2 p.. Voința I 14 p. 
(un meci mai puțin jucat). Gru
pa a treia: Constructorul II 19'/2 
p., Vatra Luminoasă 18 p., Progre
sul I.T.B. 16 p. Pentru această du
minică sînt programate jocurile din 
cadrul celei de a V-a etape.

SPORT LA ZI
• ALPINISM. — Comisia cen

trală de alpinism anunță deschide
rea sezonului pentru turele de iar
nă de la gradul III A în sus, de la 
data de 10 februarie.

® LUPTE. — Incepînd de joi 9 
februarie se va desfășura la se
diul Comitetului CFS oraș Bucu
rești din str. V. Alecsandri Nr. 6 
un curs deschis celor care vor să 
devină arbitri la lupte. Cursul va 
avea, loc de două ori pe săptă- 
mînă: joi și sîmbătă între orele 
17—19.

(Urmare din pag. 1)

cordurilor lumii pe 500 și 1500 m. 
cîștigînd totodată aceste probe la 
Jocurile Olimpice de iarnă. Cam în 
același timp, pe patinoarul de alti
tudine de Ia Alma-Ata Iurii Ivașkin 
stabilea un nou record mondial pe 
3000 ni. cu timpul de 4:37,8. In mo
mentul de față numai recordul mon
dial pe 10.000 m. nu se află în po
sesia patinatorilor sovietici.

Cucerirea de către sportivii so
vietici a acestor poziții de frunte 
pe tabela recordurilor lumii, evolu
ția încununată de mare , succes pe 
arena internațională în discipline ca 
gimnastica haltere, șah, lupte, ca
notaj și altele, demonstrează eloc
vent succesele țării socialismului, 
marile realizări ale mișcării de 
cultură fizică și sport din U.R.S.S. 
Toate acestea sînt rezultatele gri
jii părintești a Partidului Comunist 
și a guvernului sovietic față de 
educația fizică și sănătatea poporu
lui.

Anul acesta în fața sportivilor 
sovietici stă o uriașă comeptiție de 
masă: „Spartachiada popoarelor 
care, adunînd la start milioane de 
participanți, va da un nou imbold 
luptei penlru recorduri și perfor
manțe.

Sportivii sovietici, mîndri de 
succesele lor, pășesc încrezători 
înainte, hotărîți să nu precupețească 

nici un efort pentru a aduce pa
triei noi și noi victorii.



La mcheierea unei frumoase competiții
Amatorilor de sport din diferite 

orașe ale tării, sezonul acesta, așa 
zis „mort", le-a rezervat o surpriză 
plăcută : organizarea a numeroase 
competiții de handbal redus, nou 
gen de întrecere sportivă, oare a 
cîștigat repede simpatia și larga 
apreciere a publicului întrecerile 
de handbal de sală din anul aces
ta au stîrnit cu atît mai mult in
teres cu cit — pentru prima oară 
— ele au avut un caracter oficial; 
în joc a fost și un trofeu pe care 
și l-au disputat echipe masculine 
și feminine din diferite orașe ale 
țării.

Cu alte cuvinte, s-ar putea spune 
că odată cu organizarea „Cupei 
de iarnă“, handbalul de sală a de- 
veni\ dintr-o „anexă" a celui de 
cîmp, o disciplină Sportivă de sine 
stătătoare,' reușind chiar de la pri
mii „pași" să cucerească publicul 
prin dinamismul său, prin rapidi
tatea fazelor și mai ales prin ușu
rința cu oare poate fi urmărit jociuil, 
datorită unui regulament extrem de 
simplu.

Lăsîrrd^ însă, la o parte aspectul 
popularității de care se bucură a- 
cum handbalul de sală în rîndurile 
spectatorilor și analizînd felul în 
care s-au desfășurat nenumăratele 
competiții amicale, precum și cele 
cinci serii masculine și două femi
nine ale Cupei de iarnă, vom con
stata că handbalul de sală s-a răs- 
pîndit foarte repede în rîndurile ti
neretului dornic să practice spor
tul. In afara competițiilor oficiale 
din cadrul „Cupei de lamă", Ia 
Sibiu, Cluj, Ploeș i și în alte orașe 
ale. tării unde slnt organizate com
petiții amicale de handbal redus, 
larga participare — exprimată prin 
numărul mare de echipe — probea
ză că handbalul „mic" și-a găsit 
mirlți „adepți" In ceea ce privește 
„Cupa de iarnă", atît în cele cinci 
centre unde s-au desfășurat jocu
rile masculine, cit și în cele două 
serii ale echipelor femin ne, parti
ciparea a fost numeroasă. Există 
însă o singură excepție: orașul 
Tg. Mureș, unde din cauza lipsei 
de autoritate <a comisiei regionale 
și, mai ales, a totalei neseriozități 
de care au dat dovadă unele echipe 
(Constructorul Tg. Mureș, Progre
sul I.M.F. și altele) competiția nu

MÎÎNE ÎN SALA FLOREASCA, 
ALTE ÎNTRECERI LA HANDBAL REDUS

Ittbrtorii handbalului de sală — 
mai numeroși anul acesta ca ori- 
cînd — nu trebuie să creadă că o- 
dată cu disputarea ultimelor jocuri 
ale Cupei de iarnă au pierdut prile
jul de a mai asista la asemenea 
spectaculoase întreceri sportive. In 
prezent, continuă să se desfășoare 
partidele dintre echipele de catego
rie B și deseori aceste jocuri se ri
dică la un nivel superior.

Un Capitală, întrecerea echipelor 
masculine și feminine de categorie 
B, organizată (pînă în prezent în 
excelente condițiuni) de colectivul 
sportiv Voința Piele-Incălțăminte, a 
ajuns la cea de a patra etapă. Pen
tru a vă face cunoscute echipele 

■care participă, precum și valoarea 
lor, iată clasamentele dună primele 
trei etape:

MASCULIN :

1. Progresul T.T.B.
2. Voința P. I.
3. Știința Construcții
4 Voința Kfi.C.
<5. FI. roșie 7 Noiemb.
6. Progresul F.B.

3 3 0 0 102 : 36 6
3 3 0 0 56: 44 6
3102 44 : 49 2

3102 32:37 2
3102 22 : 45 2
3 0 0 3 61 : 104 0

FEMININ :

1. Locomotiva G.N. 3 3 0 0 32 : 5 6
2. Flacăra 3 3 0 0 26 : 5 6

CAMFATUL DE SCRIM
CATEGORIA B

Duminică are loc a treia etapă 
din campionatul republican de 
scrimă pe echipe categoria B. Me
ciul cel mai echilibrat se desfă
șoară la Sibiy. unde Flamura ro
șie din localitate întî'nește for
mația Voința București. Echipa 
bucureșteană se găsește după două 
victorii în etanele precedente, insă 
acestea obținute în fața unor for
mații care, ca și bucureștenii, sînt 
la primul lor campionat pe echipe. 
Duminică, Voința va întîlni în 
schimb, o formație cu vechime în 
campionat. Astfel, meciul de la 
Sibiu este o grea piatră de încer
care pentru trăgătorii bucureșteni 
și totodată o nouă verificare a po
sibilităților și progreselor sibieni- 
lor. In restul etapei sînt progra
mate întîlnirile: Voința Orașul 
Stalin-Progresul II Oradea, Pro
gresul Ploești-Constructorul Tg. 
Mureș și Voința Carei-Flacăra 
Ploești.

s-a puiuț desfășura în condițiuni 
normale, fapt pentru care câștigă
toarea seriei (Dinamo Tg. Mureș) 
nu a fost invitată să participe la 
finală.

Din păcate, handbalul de sală 
prezintă pînă acum aspecte poziti
ve numai în ceea ce privește as
pectul cantitativ. Cit privește cali
tatea, s-a constatat că majoritatea 
echipelor noastre „bîjbîie" încă. 
Această lipsă de orientare se ma
nifestă mai mult în privința orga
nizării acțiunilor ofensive, unde 
cea mai mare parte a formațiilor 
noastre se limitează la desfășura
rea acestor acțiuni în viteză, cu o 
oarecare notă de surprindere, in 
adîncime, dar fără o preocupare 
tac’ică. Cînd declanșarea unui atac 
rapid și surprinzător n-a mai fost 
posibiiă, o bună parte din echipele 
noastre au rămas în dificultate.

In ceea ce privește apărarea, se 
pare că sistemul „zonă" a întrecut 
(în handbalul de sală, bineînțeles), 
sistemul „om la om". Toate echi
pele fruntașe — dau uneori impre
sia că au căzut de aoord asupra a- 
cestui lucru — folosind în apărare 
sistemul „zonă". Es*e interesant 
să arătăm aci că în finala echipe
lor feminine s-au „ciocnit" siste
mul „zonă" (Știința I.C.F.) și sis
temul „om la om“ (Progresul Ora
șul Ștalin). Pe teren, meciul s-a 
terminat egal așa că. . nu se poate 
trage o concluzie valabilă. Totuși, 
din experiența echipelor fruntașe șf 
din evoluția handbaliștfor de la 
U.D.A.-Praga reiese că în apăra
rea din handbalul redus sistemul 
„zonă" dă... roade, în orice oaz 
mai mult ca Ia handbalul „mare".

Prima ediție a Cupei de iarnă 
la handbal de sală a probat evi
dent — și acesta este lucrul cel 
mai important — că handbalul re
dus este un sport care... „vine". 
Sub acest aspect prezentele și vii
toarele comnetiții de acest gen 
trebuie privite cu mai multă serio
zitate de către comitetele C.F.S., 
consiliile centrale ale asociațiilor, 
secțiile C.F.S. ale consiliilor sin
dicale regionale și mai ales de 
către comisia centrală de handbal-

A. C.

3. FI. roșie F.C.
4. Progresul F.B.
5. Voința P.r.
€. Metalul 23 August

3 î 0 ! 18 : 13 4
3102 8:18 2

3 0 0 3 9 : 21 0
3 0 0 3 6 : 37 0

M-îine, în sala Floreasca, vom a- 
vea prilejul să urmărim următoare
le meciuri : ora 15 : Progresul F.B. 
— FI. roșie 7 Noiembrie (rna-sc.) ; 
ora 16.10: Voința P.l. — Locomo
tiva G.N. (fem.) ; ora 17 : Progre
sul F.B. — Metalul 23 August 
(fem.) ; ora 17.50 : Știința Con
strucții — Voința M. C. (mase.); 
ora 19: Progresul I.T.B. — Voința 
P.l. (m-a-sc.); ora 20.10: Fi. roșie 
F.C. — Flacăra (fem.)

„Meci“
Tenisul este unul din puți

nele sporturi la care nu se dis
pută un campionat mondial, Iată 
de ce este atît de greu pentru 
gazetarii sportivi, care în timpul 
iernii practică cu predilecție sta
tistica, să stabilească un clasa
ment aj „celor mai buni" în a- 
ceastă disciplină sportivă. Ade
sea, cronicarul trebuie să aleagă 
între doi tenismani, cîștigători ai 
diferitelor mari concursuri, oare, 
poate, nici nu s-au întîlnit față 
în față pe teren. O sarcină grea, 
care ilustrează totodată relativi
tatea unor asemenea clasamente. 
Totuși, ele continuă să fie făcute 
de către specialiștii din diferite 
țări, care abia așteaptă să se în
cheie anul, ca să prezinte citito
rilor 'lor pe „tenismanul Nr. 1“, 
cel care după părerea lor este 
campionul neoficial al lumii.

Anul acesta, „calculele" croni
carilor de tenis de peste hotare 
au fost oarecum ușurate de fap
tul că americanul Tony Trabert a 
reușit „turul de forță" de a cîș- 
tiga în serie competițiile care sînt 
socotite prin tradiție cele mai re
prezentative. Printre acestea s-a 
numărat și concursul de la Wim
bledon (Anglia). Și totuși trium
ful lui Trabert n-a fost complet. 
El a fost umbrit de eșecul echipei 
S.U.A. în finala Cupei Davis, 
cînd americanii au fost clar între- 
cuți de australieni. Însuși Tra
bert a trebuit să plece steagul în 
fața talentaților tenismani aus
tralieni Lewis Hoad si Ken Rose
wall, pierzînd surprinzător la 
amîndoi.

După pierderea Cupei Davis, lui

Maestrul emerit al sportului A. Novikov a reușit pe o motoci
cletă carenată de 100 cmc la proba de 1 kilometru lansat o viteză de 
162,308 km. pe oră. In fotografie, A. Novikov pe „bolidul" de cons
trucție proprie.

ACTUALITĂȚI SOVIETICE
e Cel de al XXIil-iea campio

nat de șah al U.R.S.S. se apropie 
de sfîrșit și tînărul mare'maestru 
Borte Spasski continuă să con
ducă în clasament, fiind singurul 
jucător neînvins al turneului. In 
runda 13-a, întîlnind pe unul din 
adversarii săi direcți în lupta pen
tru titlu, Mark Taimanov, Spasski 
a repurtat o frumoasă victorie, 
consolidîndu-și poziția de fruntaș. 
Boleslavski l-a învins pe Lisițin, 
iar Toluș, printr-un atac violent, 
pe Ragozin. Korcinoi a obținut * 
victoria în fața lui Simaghin, iar 
Holmov Ia Borisenko. Partidele 
Zurahov-Hasin și Tal-Polugaev- 
ski au fost remize. Două partide 
s-au întrerupt. După 13 runde cla
samentul are în partea sa supe
rioară următoarea înfățișare: 1. 
Spasski 9 p.; 2. Holmov 8'/s; 3.
Taimanov 8; 4. Averbach 7'A (2); 
5-6. Korcinoi, Tal 7‘/u (1), 7. Polu-

FOTBALUL PESTE HOTARE
A M5ine se dispută la Istanbul, 

primul meci internațional al repre
zentativei Ungariei din acest an.

Meciul va li o grea încercare pen
tru fotbaliștii maghiari, avînd în ve
dere, cp, pe teren propriu, Turcia 
a obținut rezultate remarcabile. In 
ultimii ani ea a învins „acasă’’ Ger
mania occidentală cu 2-1, Spania 
cu 1-0, Portugalia cu 3-1.

Echipa Ungariei s-a antrenat 
miercuri în vederea acestei întîl- 
niri, în compania reprezentativei de 
juniori a Ungariei pe care a între
cut-o cu 5-0. Echipa probabilă va fii: 
Farago-Buzanski, Matrai, Lantos-Bcz- 
sik, Szojka-Toth II, Machos, Tichi, 
Puskas, Czîbor. Introducerea lui Koc- 
sis în echipă nu este sigură, deoa
rece ei a fost ușor accidentat, cei 
mai talentați și populari fotbaliști ai 
Turciei sînt portarul Tur ga y, în vîrs
tă de 21 ani și înaintașul Lefter, în 
vîrstă de 23 ani, care se remarcă 
prin eficacitate și prin șut urile sale 
puternice. De notat că Lefter a cîș

Jack Kramer —Tony Trabert
Trabert îi mai rămăsese încă un 
cuvînt de spus; campionatele de 
la Forest Hills (S.U.A.). Aci, el 
a reușit să se revanșeze categoric, 
învingînd atît pe Hoad (6-4, 6-2, 
6-1) cît și pe Rosewall (9-7, 6-3, 
6-3). Cursa după „lauri" își avea 
deci un epilog concludent.

Cu aceasta, s-ar părea că am 
redat, pe scurt, istoria cea mal 
recentă a tenisului mondial. Și 
totuși, ceea ce am scris mai sus 
reprezintă numai o față a pro
blemei. Poate chiar nu cea mai 
importantă.

Pentru această opinie ple
dează anumite amănunte foarte 
caracteristice, pe care vom căuta 
să le redăm aci.

Astfel, în vremea cînd la Fo
rest Hills „corifeii rachetei" își 
arătau îndemînarea, știrile agen
țiilor de presă și posturile de ra
dio americane vorbeau nu atît 
despre cele ce se petreceau pe 
terenuri, cît despre o altă compe
tiție, paralelă, care se desfășura 
în... tribune, sau pe aproape. În
trecere, se vede, pasionantă, în 
care participa (ca protagonist 
principal) Jack Kramer, cel care 
acum vreo zece ani era și el un... 
Trabert.

Ce făcea Kramer la Forest 
Hills? El nu mînuia racheta, ci 
carnetul de conturi... Cu alte cu
vinte, făcea tîrgueli. Iar obiectul 
cumpărării, marfa, o formau toc
mai imacalații Davis-cup-mani 
Trabert, Hoad, Rosewall și încă 
alții. Fiindcă, după cum se știe, 
Kramer este patronul unei impor
tante întreprinderi „sportive", acel 
„circ“ de tenismani profesioniști 

gaevski 7'/2; 8. boicstavski 7 p.
In runda a XlV-a s-au înregis- 

trat rezultatele : Spasski — Borisen
ko 1—0, Polugaevski — Simaghin 
1—0, Ragozin — Antoșin 1—0, 
Zurahov — Toluș 1/2—1/2, Lisițin 
— Holmov 1/2—1/2. Restul partide
lor s-au întrerupt.

• In luna februarie sportivii 
sovietici vor avea o bogată acti
vitate internațională. Patinatoarele 
sovietice vor pleca în Suedia pen
tru a lua parte la campionatele 
mondiale de patinaj viteză, în 
timp ce patinatorii se vor în
trece în cadrul mai multor con
cursuri internaționale în Norvegia, 
țara organizatoare a campionatelor 
mondiale masculine. La începutul 
lunii februarie este așteptată să 
sosească la Moscova reprezentati
va de box a R.F. Germane în vede
rea întîlnirii cu echipa Uniunii 
Sovietice.

tigat în fiecare an „campionatul” 
golgeterilor.

A Jocuri internaționale: Istanbul: 
Radniciki Belgrad — Besiktas 3-2, 
Fenerbahce — Radniciki 2-1. San 
Jose: Austria Viena — Reprezenta
tiva Costarica 3-1, Ankara: Turcia — 
F.C. Wien 4-6, Santiago de Chili: 
Colo Colo — Austria Viena 4-2. Hong
kong: Wiener Sportklub — Hong
kong 6-1.

a Campionatul Americii de sud: 
La Montevideo continuă campionatul 
Americii de sud. In ultimele zile 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate: Argentina — Chiii 2-0, Brazilia 
— Peru 2-1, Argentina — Paraguay 
1—0.

PEKIN : O selecționată a R.P.F Iu
goslavia a întîlnit echipa Armatei 
PopulaTe Chineze de Eliberare de care 
a dispus cu 6—1. Au marcat Antici 3, 
Veseimovici, Topiak și Prlincevic. In 
afară de aceștia, din echipa Iugoslavă 
s-au remarcat Beara, Boskov și Crn- 
kovici.

care cutreieră orașele Americii, 
dînd spectacole minuțios regizate. 
Deși valoarea sportivă a unor a- 
semenea exhibiții este desigur 
nulă, ele sînt pe gustul bogăta
șilor americani și afacerea lui 
Kramer prosperează. Și cum vechii 
angajați ai Circului Kramer 
(Sedgman, Gonzales, Segura etc.) 
dau probabil semne de oboseală, 
patronul este în căutare de noi 
capete de afiș.

Iată, în rezumat, cum și-a dus 
Kramer activitatea la Forest 
Hills. După cum relatează gaze
tarul sovietic M. Slavin în „So- 
viețki Sport", propunerile tentante 
ale dibaciului patron s-au lovit 
de un „Nu" (mai mult sau mai 
puțin categoric) din partea cu
plului australian Hoad-Rosewall. 
Motivul invocat este unul foarte 
original. Cei doi semnaseră, la 
plecarea de acasă, un document 
prin care se angajau în fața Fe
derației australiene, că, în nici un 
caz. nu vor rămîne în Statele- 
Uniite. Am spus însă că Jack Kra
mer este un patron dibaci. Pe
tecul de hîrtie semnat de Hoad 
și Rosewall nu putea să stea în 
calea intențiilor sale. El le-a spus 
australienilor: „Intoarceți-vă aca
să, iar mai tîrziu îmi dați răspun
sul!" Și le-a fixat și un termen 
17 octombrie. Bineînțeles, cei doi 
n-au avut nici un interes să țină 
secrete discuțiile lor cu patronul 
de circ. Și... ca prin minune, 
imediat după întoarcerea lor aca
să, amîndoi și-au văzut salariul 
substanțial mărit la întreprinde
rile unde lucrează. Se pare că 
argumentul acesta a fost suficient

Pe seuri
â Tînăra atletă australiană Mari® 

Mattews a cîștigat recent o cursă de 
K0 yarzi în io sec. 5/10. Această per
formanță e la o diferență de nu
mai o zecime de secundă de recor
dul mondial al compatrioatei sale 
Marjorie Jackson.

O Intr-o întâlnire de handbal în 
sală, echipa națională a Franței a 
întrecut, Ia Lisabona, echipa Portu
galiei cu 23—10.

O La Melbourne (Australia), tâ
năra înotătoare australiană Fath 
Leech, în vîrstă de 14 ani, a realizat 
pe distanța de 110 yarzi cel mai bun 
timp mondial 1 min. 5 sec (vechiul 
record Lorraine Crapp 1 min. 5 
sec. 2/10).

înotătorul australian Murray Rose 
a întrecut recordul lumii pe distan
ța de 880 yarzi, realizînd timpul de 
9 min. 34 sec. 3 (v.r. Marshall— 
Aus ralia — 9 min. 37 sec. 5).
• Congresul secției europene a 

Federației internaționale de bob care 
s-a întrunit la Viena a hotărît ca 
ediția din anul 1958 a campiona
telor europene de bob să aibă Ioc 
în localitatea TCrynica din R. P. Po
lonă.

gj Zilele trecute a avut Ioc la Pa
ris întâlnirea Internațională de gim
nastică dintre echipele reprezentative 
masculine și feminine ale Franței și 
R.P. Polone. Gimnaștii polonezi au 
obținut victoria cu 463.c5~~468.65 punc
te. Intîlnirea dintre echipele mascu
line a fost cîștigată de gimnaștii 
francezi cu 282,45—277,95 puncte, în 
timp ce meciul dintre echipele femi
nine a revenii reprezentativei R. P. 
Polone ca 191,70—186,20 puncte.

9 In zilele de 11 și 12 februarie, 
în localitatea Mikuszowice din R. P. 
polonă va avea Ioc un mare concurs 
internațional de bob. Pînă acum, la 
acest concuss și-au anunțat participa
rea echipaje din Franța, R. Ceho
slovacă. Italia, Austria și Germania.

«S Intîlnirea triunghiulară de șah 
dintre reprezentativele R. P. Ungare, 
R. P. Polone și R. Cehoslovace a 
luat sfîrșit cu victoria echipei R. P. 
Ungare care a totalizat 27,5 puncte, 
find urmată de R. Cehoslovacă cu 
23 p. și R. P. Polonă cu 17 p. Iată 
cite va rezultate; r. p. Ungară — R. 
Cehoslovacă 5—3; R Cehoslovacă — 
R. P. Polonă 6i/9—U/Q.

A Performanțe bune au obținut 
atleții sovietici în cadrul întrecerilor 
de la Șanhai : bărbați : 100 m. — To
karev 10,8 ; greutate — Ovsepian 16,70 
m.; disc — Grigalka 53,05 m.; ciocan
— Krivonosov 63,24 m.; suliță — Kuz- 
nețev 7385 m. Femei: 160 m. — It- 
kina 12,2; 4x100 m. — U.R.S.S. 48,1; 
înălțime — Ciudina* 1,60 m.; greutate 
—Zîbina 15,45 m.; disc — Ponomario- 
va 56,23 m.

A Recent la Paris echipa de tenis 
de masă a Cehoslovaciei a întrecut 
Franța cu 6—2. Rezultate: Andreadis- 
Lanskoy Z—0; Stipek — Haguenauer 
1—2; Kreiclova — Watel 6—2; Stipek
— Lanskoy 2—0 ; Andreadis — Hague- 
nauer 2—1; Stipek, Kreiciova — Ha- 
guenauer, Wa'el 2—0.

a înotătorul f^ncez Bpzon a obți
nut recent Ia Reims, în proba de 109 
m. spa^e, într-un bazin de 25 m. tim
pul de 1:04,5.
• Atletul John Landy se află în- 

tr-o formă excelentă. Recent, cu pri
lejul concursurilor statului Victoria 
(Australia) el a parcurs distanța de o 
milă (1.669 m.) în timpul de 3:58,6.

O La Filadelfia, în cadrul unor 
concursuri pe teren acoperit, atle
tul american Richards a sărit la pră
jină 4.65 m. Pe locurile următoare 
s-au clasat Bragg, Laz și Welbourne 
cu cîte 4,50 m. In același concurs, 
Reawis a sărtt la înălțime 2,08 m. 
La Washington tînărul Sime, în 
vîrstă de 19 ani a cîștigat proba 
de 100 yarzi (91,44 m.) cu tim
pul de 9,5 sec. întreeîndu-i pe Ri
chard și Stanfield.

O La Sidney înotătorul australian 
Chapmmn. în vîrstă de 17 ani, a ob- 
tinuț în proba de 110 yarzi liber 
(100,53 m.) timpul de 56,6 sec.

■Ș V

pentru ca la 17 octombrie răs
punsul lor să rămînă același „Nu". 
Astfel, patrimoniul sportiv („ama
tor") al Australiei a fost sal
vat!

Cum au decurs tratativele cu 
Trabert, „tenismanul nr 1“? Aci 
e o întreagă poveste. Kramer i-a 
propus impresionanta sumă de 
75.000 dolari pentru a participa 
la turneele sale. Trabert, care mai 
întîi afirmase categoric că vrea 
să rămînă amator, a răspuns că 
„se va mai gîndi". El mizase 
probabil că întreprinderea la care 
lucrează:—„Security Banknote Co." 
din Los Angeles — va proceda la 
fel ca firmele australiene cu co
legii săi. Dar banca în chestie 
nu avea probabil numerar dispo
nibil și nu a oferit nimic în plus 
angajatului ei. Pus în fața aces
tei situații, campionul a declarat 
lui Kramer că trece la circul său, 
dar pretinde suma de... 80.000 do
lari. La care, bineînțeles, patro
nul a răspuns afirmativ, adăo- 
gînd cei 5000 dolari în plus.

A fost Trabert o victimă prea 
„rapidă" pentru Kramer? Răs
punsul este greu de dat și, de 
altfel, el are o importanță secun
dară. In fond, mai devreme sau 
mai tîrziu, Trabert ar fi fost ori
cum înghițit de Circul Kramer. 
Așa au făcut toți cei care au pur-1 
tat pe rînd titlul de „tenismart 
nr. 1“. Iar în sportul capitalist 
excepțiile în materie de morali
tate sînt extrem de rare.

R. V.



Ce este nou
in probele alpine?

CORTINA D’AMPEZZO 3 (prin 
telefon). — Oricare dintre specia
liștii aflați în Cortina vă va răs
punde: nimic. La fel răspunde șl 
antrenorul echipei austriace, Fred 
Roesner, celor care, uimiți de re
zultatele lui Toni Sailer, cred că 
s-au produs mari schimbări în teh
nica acestor probe. De fapt, proce
deele de bază pe care Ie cunoaștem, 
ale școlii austriace, la care s-a a- 
dăugat contribuția lui Stein Erlks- 
sen, au rămas aceleași. De ce cîștl- 
gă Sailer? Pentru modul perfect 
și inteligent prin care adaptează 
tehnica la condițiile cursei, pose- 
dînd o mare suplețe, viteză de re
acție, forță, un extraordinar simț 
al echilibrului, putere de luptă. La 
cei 20 de ani ai săi, el are calita
tea de preț a tinereții: îndrăzneala. 
Dar ea este dublată de o judecată 
foarte limpede. Sailer cîștigă pe 
porțiunile unde viteza este îngădui
tă. dar este prudent acolo unde ar 
putea să se dezechilibreze, să se 
încurce în vreo poartă.

Există cîteva principii universal 
valabile în schiul alpin. Ele sînt 
desigur cunoscute, dar aci, văzînd 
atîți campioni, fiecare șr le-a putut 
cris'aliza cit mai bine :

1. căutarea permanentă a celei 
mu^bune poziții de alunecare, în 
coborîre și în viraje, astfel ca cen
trul de greutate să fie exact pe 
centrul schiurilor, pe legături ;

2. menținerea tot timpul, atît în 
eoborîre cît și în viraje, a schiurilor 
cît mai apropiate, paralele, asigură 
o bună alunecare.

3. folosirea bețelor la echilibra
re atunci cînd se trece peste anu
mite denivelări, înlocuindu-se cu 
ajutorul lor efectul balansului în 
viraje.

4. eliminarea completă a derapa
jului. (Pe pîrtiile de aci a fost mai 
multă gheață ca Ia oricare altă 
mare întrecere internațlonlă șî to
tuși au fost concurențî care n-au 
derapat nici un centimentru);

Sirur, fiecare din aceste patru 
puncte enunțate aci comportă nu
meroase amănunte. Dar esențialul 
este acesta. Brațele au și ele un 
rol enorm. După manșa a doua, la 
si a lom special, Sailer se plîngea nu 
de oboseala picioarelor cî de cea 
a brațelor. Ziarele scriu despre a- 
ceastă manșă că a fost cea mai difi
cilă din istoria schiului și nu pu
țini sînt cei care-1 acuză pe Roes
ner că ar fi avut o ,,ideie diabo
lică".

Veți întreba cum se realizează 
pregătirea în vederea unor astfel 
de performanțe? II citez chiar pe 
antrenorul austriac:

„Zeci de mii de kilometri de co- 
borîre la antrenament pe teren cît 
mai variat, zeci de mii de viraje I 
In schiul de performanță, ca de alt
fel în toate celelalte sporturi, nu
mai munca poate contribui la pro
gres, la realizarea unui standard 
internațional și nu materialul, cum 
continuă să mai creadă, din păcate, 
încă mulți. Un schior excelent pre
gătit realizează performanțe înalte 
chiar cînd schiurile nu sînt de pri
ma calitate. Omul contează'.

Cred că alte comentarii sînt de 
prisos.

GHEORGHE MITRA 
antrenor

H Wh ediție m nqcuHlca» 
Olimpice de iarnă

CORTINA D’AMPEZZO 2 (prin 
telefon de la antrenorii Gheorghe 
Mitra și Ștefan Stăiculescu). — 
Temperatura a scăzut brusc, mercu
rul ooborînd pînă la minus 16 gra
de. Pe pîrtii, unde muncesc nume
roși oameni, zăpada se prezintă în 
condiții btine. Astăzi, spectatorii au 
asistat la o întrecere foarte pasio
nantă pe 50 km. Iată cîteva amă
nunte :
Schi

Suedezul Sixten Jernberg a reu
șit să cucerească astăzi medalia de 
aur. Pînă acum, în cele două curse 
de fond la care a luat parte, cu 
toate eforturile pe care le-a de
pus, performanțele obținute i-au 
îngăduit să urce podiumul de două 
ori, dar numai pentru locul II. As
tăzi însă, în cursa de 50 km. el a 
luat conducerea de la primul kilo
metru, menținîndu-se pe locul în- 
tîi pînă la sfîrșit. Veiko Hakkuli- 
nen s-a clasat pe locul al 
doilea, înaintea sovieticului Feodor 
Terentiev. O cursă foarte bună a 
făcut și sovieticul Anatolii Seliuș- 
kin. De altfel, concurenții sovie
tici, cu toată absența lui Kuzin, s-au 
clasat foarte bine: pe primele șase 
locuri se află trei coneurrnți 
sovietici.

La schi ailpin fete s-a alcătuit un 
clasament neoficial pentru combi
nata de trei probe (coborîre, slalom 
special și slalom uriaș). Pe locul 
întîi se află concurenta elvețiană 
Madeleine Berthod cu 9,85 n.
Patinaj artistic

A luat sfîrșit proba de patinaj 
artistic femei cu victoria concuren
tei americane Tenley Albright, ca
re a cucerit titlul olimpic. La băr
bați, tot un concurent american se 
află pe primul loc. Este vorba de 
Allan Jenkins, care a întrecut pe 
coechipierul său Robertson și pe 
fratele său David Jenkins. Cam
pionul european, francezul Gillett, 
se află pe locul IV, iar cehoslova
cul Divin pe locul V
Hochei

Cea de a treia zi a turneului 
olimpic de hochei pe gheață s-a 
desfășurat sub semnul unor dis
pute dîrze, jocurile, terminîndu-se 
cu victoria echipelor favorite. Dacă 
echipa Canadei nu a avut un ad
versar dificil și a învins la 
scor echipa Germaniei, întîlnirile 
U.R.S.S. — Cehoslovacia și S.U.A. 
— Suedia au prilejuit în schimb 
partide interesante, fiecare echipă 
făoînd risipă de energie pentru 
a-și însuși victoria. Intîlnirea din
tre echipele U.R.S.S. și Ceho
slovaciei s-a desfășurat de la egal 
la egal. Totuși, în momentele de
cisive jucătorii sovietici au știut 
să organizeze o apărare ermetică, 
nepermițînd adversarului să tragă 
de aproape, iar atunci cînd au

* Convorbirea dintre Averry Brundage, președintele Comitetului Olimpiic international ■ 
$i corespondentul special ai Agenției Tass la Cortina D’Ampezzo

CORTINA D’AMPEZZO 2 (Ager- 
pres). — TASS transmite:

La 1 februarie, președintele Co
mitetului Olimpic Internațional, A- 
verry Brundage (S.U.A.) a primit 
pe corespondentul special al Agen
ției TASS la Cortina D’Ampezzo și 
într-o convorbire cu acesta a. răs
puns la mai multe întrebări.

ÎNTREBARE: Cum apreciați cea 
de a VlI-a ediție a Jocurilor Olim
pice de iarnă ? Are ea ceva deose
bit față de olimpiadele anterioare?

RĂSPUNS: Această olimpiadă 
are mai multe particularități care 
o deosebesc în mod avantajos de 
trecutele Olimpiade de iarnă. Prin
cipala particularitate constă în a- 
ceea că în prezent se intîlnesc pen
tru prima oară la Olimpiadele de 
iarnă reprezentanții apusului și ră
săritului. Aceste jocuri întăresc pri
etenia sportivă între reprezentanții 
tuturor națiunilor. Este îmbucură
tor și faptul că jocurile constituie 
un mijloc de apropiere, neavînd ni
mic comun cu politica. Aceasta mă 
bucură în mod deosebit.

Merită a fi elogiată întreaga 
muncă organizatorică pe care a des
fășurat-o comitetul olimpic italian. 
El a făcut foarte mult. Au fost 
construite baze sportive care asi
gură condiții minunate pentru des

Un aspect general al stadionului ae iarnă din Cortina D'Am
pezzo la deschiderea festivă a celei de a Vil-a ediții a Jocurilor O- 
limpice de iarnă. (foto A. ZARDINI — Cortina D’Ampezzo)

avut superioritate numerică au 
știut să profite de acest avantaj 
înscriind puncte. Echipa ceho
slovacă a luptat cu multă ambiție, 
totuși înaintașii săi s-au pierdut în 
combinații inutile în fața porții. 
Victoria echipei sovietice este P» 
deplin meritată.

Echipa S.U.A., care a produs 
marea surpriză a turneului, dis- 
punînd de echipa Canadei, a con
firmat valoarea sa și în meciul 
cu echipa Suediei de care a dis
pus cu scorul concludent de 6-1. 
Jucătorii americani au avut o com
portare deosebită, au jucat mereu 
peste adversar, în timp ce echipa 
Suediei nu a maf prestat un joc 
așa de bun ca în partida cu Ceho
slovacia.

U.R.S.S. — CEHOSLOVACIA 
7 — 4 (2—I ; 3—0; 2—3)

Jocul începe cu atacuri de am
bele părți. Jucătorii sovietici se 
remarcă printr-un joc de apărare 
închis și prin precizia loviturilor 
la poartă. Scorul este deschis în 
min. 6 de joc cînd Șuvalov în
scrie. Tot ei urcă scorul la 2—0. 
Urmează o perioada de dominare 
a echipei cehoslovace și cu cîteva 
secunde înainte de sfîrșitul re
prizei Pantucek reduce din handi
cap. In repriza secundă jucătorii 
sovietici au cîteva ocazii clare 
dintre care 3 sînt fructificate de 
Gurlșev, Șuvalov și Sologubov. In 
ultimele secunde Vlastimif Bub- 
nik înscrie, însă sirena anunță 
sfîrșitul reprizei, astfel că golul 
nu poate fi valabil. Ultima repri
ză începe sub semnul dominării 
echipei cehoslovace care în min. 3 
înscrie prin Navrat, apoi Bobrov 
ridică scorul Ia 6—2. Din nou Gut 
înscrie reducînd la 3—6, iar Gu- 

fășurarea concursurilor. De aseme
nea trebuie remarcată alegerea fe
ricită a locului unde au loc în pre
zent Jocurile Olimpice. Cortina 
D’Ampezzo și împrejurimile sale 
oferă toate condițiile pentru or
ganizarea întrecerilor. Mă bucură 
în mod deosebit că în cadrul Olim
piadei au fost stabilite multe noi 
recorduri.

ÎNTREBARE: Ce puteți spune 
despre sportivii sovietici care iau 
parte pentru prima oară la Jocuri
le Olimpice de iarnă și despre re
zultatele pe care le-au obținut pînă 
acum ?

RĂSPUNS : In ce privește parti
ciparea sportivilor sovietici — a- 
ceasta este un fapt binevenit. Re
zultatele lor sînt minunate.

ÎNTREBARE : Cum se desfășoa
ră pregătirile în vederea Jocurilor 
Olimpice de vară din Australia și 
a celei de a VIII-a ediții ale Olim
piadei de iarnă din anul 1960 ?

RĂSPUNS: Pregătirile pentru 
Olimpiada de vară merg mai bine 
în ultimul timp. înainte ele au de- 
chrs cam încet. In legătură cu a- 
ceasta am vizitat Australia. Ca re
zultat au fost luate măsuri pentru 
a intensifica lucrările.

Cea de a VIII-a Olimpiadă de 

rișev înscrie al șaptelea gol al 
echipei sale. Cu șase minute 
înainte de sfîrșit, Gut marchează 
ultimul gol al echipei sale. Scor 
final 7—4 pentru echipa Uniunii 
Sovietice. La fluerul arbitrilor Ah- 
lin și Axberg (Suedia) echipele 
au aliniat următoarele formații: 
U.R.S.S.: Pucikov-Sologubov, Tre-i 
gubov, Ukolov, Sidorenko-Babicf, 
Șuvalov, Bobrov-Krilov, Uvarov, 
Kuzin-Pantiuhov, Gurișev, Hlîs- 
tov. Cehoslovacia; Vodicika-V- 
Bubnik, Bacilek, Gut, Kasper- 
Barton, Kluc, Cimrman—Pantucek, 
Zabrodsky, VI. Buibnik-Proșek, Va
nek, Navrat.
S.U.A. — SUEDIA 6—1 (1—1,

2-0, 3-0)
Zece minute au trebuit să aș

tepte spectatorii pînă ce Mayasich 
a deschis scorul pentru echipa 
S.U.A. Nu trec decît 3 minute 
și Pertersson egalează. In repriza 
secundă americanii înscriu de 
două ori prin Mayasich și Olson. 
Toate eforturile suedezilor se lo
vesc de apărarea americană în 
care portarul Don Rigazio exce
lează. In ultima repriză, echipa 
S.U.A, joacă rapid și mai înscrie 
de trei ori prin Christian, Cleary 
și Olson.
CANADA - GERMANIA 10—0 

(l_0, 4-0, 5-0)
Canadienii, fără a se între

buința serios, au obținut o victo-' 
rie categorică. Au înscris: Rope 2, 
Horne, Lee, Hurst, Scholes, Mar
tin, Logan, Me Kenzie, Theberge.

CORTINA D’AMPEZZO 3 (prin 
telefon). — Disputarea ultimei 
probe alpine a acestor Jocuri O- 
limpice a făcut ca majoritatea 
spectatorilor să urce spre muntele 
Tofana, unde urma să se dea

iarnă va avea loc în S.U.A. în ca
zul cînd pînă la 3 aprilie 1956 vor 
fi găsite mijloacele necesare. Desfă
șurarea Jocurilor în S.U.A. va de
pinde de asemenea dc consimțămîn- 
tul conducătorilor federațiilor spor
tive internaționale. Acest consimță- 
mînt trebuie să fie făcut cunoscut 
nu mai tîrziu de data de 3 aprilie. 
In caz contrar, viitoarea Olimpiadă 
de iarnă va trebui să fie organizată 
în Austria, în orașul Insbruck.

ÎNTREBARE: Nu doriți, d-le 
Brundage să transmiteți ceva spor
tivilor sovietici în legătură cu apro
piata Spartachiadă a popoarelor 
Uniunii Sovietice?

RĂSPUNS : Urez noi succese 
participanților la această Spartachi- 
adă.

In încheiere, Averry B®umdla.ge a 
amintit că el a mai fost la Mosco
va: în anul 1912, ca participant la 
campionatele de decatlon, în 1934 
ca turist și în 1954 în calitate de 
oaspete la sărbătorirea Zilei Unio
nale a sportivului.

Vorbind despre ultima sa călăto
rie în U.R.S.S., dl. Brundage a 
spus: „Am vizitat în afara Mosco
vei, orașele Leningrad, Tbilisi. O- 
dessa și multe altele. Tot ce am vă
zut mi-a plăcut și în mod deosebit 
realizările în domeniul sportului". 

plecarea în proba de coborîre. Pîr- 
tia lungă de 3.160 m. și cu o di
ferență de nivel de 902 m. era 
complet înghețată, punînd partici
panților probleme grele. Mai mult 
decît atît, în tot timpul probei a 
suflat un vînt foarte puternic, în 
vîrtejuri. Victoria a revenit excep
ționalului schior austriac Toni 
Sailer, care cucerește cea de a 3-a 
medalie de aur. Cu o seară îna
inte, întrebîndu-1 pe Zeno Colo 
cine crede că va fi campionul o- 
limpic, marele schior italian a 
răspuns fără nici o ezitare: Sai
ler. Acesta dă dovadă nu numai 
de un curaj extraordinar, ci șî 
de o stăpînire de sine remarca
bilă. L-am văzut coborînd pe cea 
mai dificilă porțiune și ni s-a pă
rut că este un tinerel care face 
aceasta în joacă. Coechipierul săli 
Anderl Molterer s-a clasat pe lo
cul 3 după curajosul concurent 
elvețian Fellay. Trebuie să arăt 
că în această cursă, din 93 de 
concurenți 27 au abandonat (prin
tre aceștia, francezul Duvillard 
austriecii Rieder și Schuster, ja
ponezul Igaya) din cauza unor 
accidente mai mult sau mai puțin 
gravP.
Bob

in primele două manșe la bob 
de 4, echipajele elvețiene conduc 
în fața primei echipe a S.U.A. șl 
a celor două echipe italiene. Pri
mul echipaj elvețian a reușit în 
prima manșă recordul pîrtiei pen
tru bob de 4 cu 1:17,19. Echipa
jul romîn condus de Ene, avînd 
ca frînar pe Blăgescu și pasager 
pe Moiceanu și pe antrenorul de 
schi Frățilă, cu toate că a obținut 
performanțe mai bune decît la an
trenament, se află după două 
manșe pe locul 18.
Patinaj artistic

Perechea austriacă Schwartz- 
Oppeit, campioană europeană, a 
reușit performanța excelentă de a 
se clasa pe locul I înaintea cana
dienilor Dafoe-Bowden. Perechea 
maghiară Nagy a cucerit meda
liile dd bronz.
Hochei

U.R.S.S. — S.U.A. 4-0 
(0—0; 1—0; 3—0)

Joc dramatic desfășurat însă In 
limitele sportivității. Echipa so
vietică a jucat deosebit de bine In 
special în ultima repriză. Punctele 
învingătorilor au fost realizate de: 
Hlîstov, Bobrov, Pantiuhov și Ku
zin. In clasament conduce echipa 
U.R.S.S. cu 8 puncte.
CEHOSLOVACIA — GERMANIA

9-3 (2-3; 5-0; 2-0)
Jucînd mai bine în special în 

repriza doua și a treia, echipa 
cehoslovacă a obținut prima vic
torie în cadrul turneului final. Au 
înscris : Pantucek 2, Kluc 2, Bar
ton, Navrat, Proșek, Zabrodsky și 
Kasper. Pentru învinși au înscris: 
Huber, Sep și Egen.
CANADA — SUEDIA 6-2 (3-2; 

1-0; 2-0)
Joc de slabă factură tehnică, 

ambele echipe au jucat sub posi
bilitățile reale. Au înscris: Mc
Kenzie 2, Logan, Rope, Scholes 
și Martin pentru învingători și
H. Twilling și Johansson pentru 
învinși.

Rezultate tehnice .
50 km. fond : (timpurile Intermedia

re la 10, 20, 25, 30, 40 km.): 1. sixten 
Jernberg (Suecia) 33:29—1:07,33 —
1:24,11 — 1:46,10 — 2:15,38 —’ 2:50,27;
2. Veikko Hakulinen (Finlanda) 33:44— 
1:08.03 — 1:24,46 — 1:46,48 — 2:16,40 — 
2:51,45; 3. Feodor Terentiev (U.R S.S.) 
34.17 — 1:08,51 — 1:25,31 — 1:47,40 — 
2:16,41 — 2:53,32; 4. Erkko Kolemai- 
nen (Finlanda) 2:56,17; 5. Anatolii Se- 
liușkin (U.R.S.S.) 2:93.40 6. Pavel 
Kolcin (U.R.S.S.) 2:58,00 ; 7. Viktor 
Varanov (U.R.S.S.) 3:03,55.

Patinaj artistic: femei clasament 
complet: 1. Albrlgh (S.U.A.) 795,7 p.; 
2. Hels (S.U.A.) 794; 3. Machado
(S.U.A.) 758,9; 4. Eigel (Austria) 741.

Bărbați — liber alese : 1. Robert
son (S.U.A.), A. Jenkins (S.U.A.) D. 
Jenkins (S.U.A.). Clasament complet:
I. Al Jenkins (S.U.A.) 1664 p.; 2. Ro
bertson (S.U.A.) 1657 ; 3. D. Jenkins 
(S.U.A.) 1628; 4. Gilleti (Franța) 1596; 
5. Divin (Cehoslovacia) 1542.

Coborîre bărbați : 1. Sailer (Austria) 
2:52 2, 2. Fellay (Elv.) 2:55,7, 3. Mol
terer (Aust.) 2:56,3, 4. Staub (Elv.) 
2:57,1, 5. Lanig (Germ.) 2:59.8, 6. G. 
Burini (It.) 3:00,2, 7. Bozon (Fr.) 3:01,9, 
8 Hennrich (Ceh.) 3:01,5, 9. B. Burini 
(It.) 3:02,4, 10. Solander (Suedia)
3:05,4... 30. Pandrea (Rom.) 3:46.0,
Cristoloveanu a abandonat.

Bob 4 persoane : 1. Elveția I(Kapa, 
Diener, Alt, H., Angst) 2:35,19, 2. El
veția II 2:35,26 3. S.U.A. I 2:35,32, 4. ' 
Italia II 2:35,36, 5. Italia I 2:36,75... 18. 
Romînia I 2:42,11.
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