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CORTINA D’AMPEZZO 5 (prin 
lefon de la trimisul special al 
Țenției Agerpres, PAUL OCHI- 
LBI).
încă de sîmbătă seară, partici- 
nții la Jocurile Olimpice și miile 
■ turiști care se aflau aci ince- 
qtră să comenteze faptul că pu
ie ore ti mai despart de clipa 

care flacăra celei de a Vil-a 
Himpiade albe" va fi stinsă, 
'.iar în spatele stadionului de iar- 

T. pe peretele de stîncă al Dolo- 
(ilor erau proiectate, ca pe ecra- 
l unui cinematograf, cuvinte de 
nas bun: „Salut participanților 
Jocurile Olimpice de iarnă!", 

revedere la Squaw Walley!". 
dai lipsea însă o mică indicat ie 
rte prefioasă pentru Comitetul 
mpic Internațional. Organizato- 

’ Olimpiadei de iarnă din I960, 
de la Squaw Walley din Cali- 

nia. trebuie să răspundă pînă 
3 aprilie: dacă pot sau nu or- 
iiza viitoarea Olimpiadă de iar- 

Averry Brundage, președintele 
nitetului Olimpic Internațional. 
? a vizitat nu de mult această 
‘tune. a cerut precizarea de 

sus, mai ales că sportivii din 
rruck (Austria) vor să ia tocul 
•ricanilor ca organizatori ai edi- 
a VIII-a a Jocurilor Olimpice.

ix
a și în prima zi a Jocurilor, tn 
na soarele s-a înălțat deasu- 
Do'omiților. Piatra munților 

•a mistuită de o flacără, iar sas 
ot, pe T of ana și Faloria, acolo 
• zăpada s-a menținut, razele 
'uceau In mii de reflexe. Și 
mercurul termometrului a ur

și el grăbit, înainte de a porni 
trambulina Italia, toți cel care 
flau aci au ieșit pe balcoane 
'tndu-se, cîntlnd în cor cîntece 
nunte. Atît le-a trebuit nume- 
or turiști austrieci, pentru ca 
■re să răsune deodată în toate 
rile orășelului și chiar sus pe 
'e. Apoi 35.000 de oameni pur- 

A scăunete și pături au pornit-o 
trambulină. Vroiau să-l vadă 

irînd acolo pe ultimul campion 
estei olimpiade de iarnă, 
acest timp, în mijlocul orășe- 
se iv!se un personaj ca-e a- 

a atenția tuturor. Un pictor 
id o pălărie foarte originală, 
'oruri largi, căuta să prindă 
nză un moment al sărbătorii.
lăsat acolo în mijlocul Cor- 
pictlnd de zor. Cînd ne-am 

’: de la trambulină ne-am oprit 
să-l cercetăm opera. Toată 

t a fost de acord că făcuse 
I bună. Se vede că era nu 
i original, dar și foarte ta-

lkr
urcat pentru ultima oară în 

a stadionului de gheață în

Categoricul succes al sportivilor sovietici 
cea de a Vll-a ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă
La Jocurile Olimpice de iarnă de ia Cortina D’Ampezzo spor- 
sovietici au obținut un strălucit succes. Hocheiștii, patinatorii, 

orii au realizat victorii de mare răsunet. Ei au cucerit titlul 
:ampioni olimpici la șase probe, atribuindu-li-se 26 medalii de 
de campioni olimpici, 17 medalii de campioni mondiali și 17 

alii de campioni europeni. Ei au primit, de asemenea, 5 medalii 
trgint și 6 medalii de bronz. Despre acestea corespondentul agen- 
,,Associated Press" scrie: „Rusia a obținut cel mai mare suc- 
cîștigînd 6 titluri olimpice la prima sa participare în cadrul 

rillor Olimpice de iarnă".
Clasamentul neoficial pe țări după disputarea celor 24 de probe 
următorul : 1. U.R.S.S. 121 p.; 2. Austria 78*/2 p.; 3. Finlanda 
.; 4. Suedia 62 p.; 5. Elveția 55'/a p.; 6. S.U.A. 54l/a p.; 7. Nor- 
s 47 p.; 8. Italia 31‘/2 P-,’ 9. Germania 24‘/a p.; 10. Canada 16 p.; 
-ranța 10 p.; 12. Olanda 7 p.; 13. R. P. Polonă 6 p.; 14. R. Ce- 
»vacă 5 p.; 15. Japonia 5 p.; 16. R. P. Ungară 4 p.; 17. Anglia 

18. Spania 3 p.

Delegația sportivilor sovietici defilind pe „Stadionul de gheața" 
de la Cortina D’Ampezzo

sunetele unei melodii de Liszt. Pe 
gheață evoluau frații Nagy. A fost 
apoi rîndul americanutui Robertson 
șl al francezului Gilleti.

Și nu s-a stins bine ecoul aplau
zelor, cînd pe gheață a fost așezat 
podiumul. Averry Brundage a acor
dat medaliile de campioni olimpici 
hocheișlilor sovietici. Miile de spec
tatori i-au aplaudat pe coechipierii 
Lui Bobrov cu un entuziasm de ne- 
descris. Sportivii sovietici au cu
cerit aci pe toți spectatorii, și-au 
făcut numeroși prieteni printre oar- 
ticipanți.

A urcat apoi pe podium campio
nul olimpic la proba de sărituri 
de pe trambulină finlandezul Hy- 
varinen. Cu cîteva ceasuri înainte, 
el reușise salturi minunate de pe 
trambulina Italia.

Festivitatea de închidere... In sur 
netele unei fanfare s-au ivit pe 
stadionul de gheață 21 de sportivi 
italieni îmbrăcați în alb, purtînd 
steagul alb cu cercurile olimpice. 
Apoi alți șase sportivi italieni pur
tau steagul Olimpiadei. Au defilat 
prin fața tribunelor participanții la 
Jocuri, unii veniți de pe pod șurile 
Boliviei, alții din Cîmpiile Sibe
riei, unii din Munții Tirolului, iar 
alții de la poalele muntelui Fufi 
Yama. A răsunat imnul grec, apoi 
imnul italian și imnul american, 
imnul țării care va găzdui viitoa
rea Olimpiadă de iarnă. Preșe
dintele Comitetului Olimpic Inter
național, Averry Brundage, a de
clarat închisă cea de a VJI-a edi
ție a Jocurilor Olimpice de iarnă. 
In sunetele imnului olimpic, stea

gul înălțat pe cel mai înalt catarg 
a fost coborit. Steagul olimpic, adus 
de la Oslo, a fost predat prima
rului orașului Cortina carc-l 
va păstra pină la viitoarea Olimpi
adă. Flacăra olimpică a fost stinsă, 
și după o clipă de întuneric au 
răsunat cinci lovituri de tun, iar 
pe cerul de deasupra Dolomiților 
au strălucit artificii multicolore.

Cea de a VII-a ediție a Jocuri
lor Olimpice de iarnă a luat sfir- 
șit.

Apoi, toată lumea s-a întors în 
oraș căutînd să prindă cît mai 
grabnic trenul, să găsească un mij
loc de transport pentru a ajunge 
la Veneția. Tot atît de repede cum 
au căutat să ajungă aci, partici
panții lu Jocuri s-au străduit acum 
să se înapoieze la casele lor. DaT, 
aci la Cortina d’Ampezza, s-au le
gat trainice prietenii și toată lu
mea admira astăzi dimineață foto
grafia publicată în prima pagină a 
tuturor ziarelor în care se vede Vla
dimir Ruzin strîngînd prietenește 
mina celor doi puternici adversari 
ai săi din ultimul schimb al șta
fetei de 4x10 km., finlandezul Vei- 
ko Hakulinen și suedezul Sizien 
Jernberg.

Proleter, una dintre cele mai 
de baschet din Iugoslavia, va juca
La sfîrșitul acestei săptămîni își 

va începe turneul în tara noastră 
echipa iugoslavă de baschet „Pro- 
leter“. După cum am mai anun
țat, baschetbaliștii iugoslavi vor 
întîlni în primul meci echipa 
campioană a tării noastre Dinamo 
București. In a doua partidă a 
turneului — care va avea loc la 
13 februarie — oaspeții își vor 
disputa întîietatea cu selecționata 
București, iar două zile dfijfe a- 
ceea vor juca la Tg. Mureș cu 
selecționata orașului.

Vizita echipei iugoslave a pro
dus un deosebit interes în rîndul 
sportivilor noștri care cunosc și 
apreciază valoarea baschetului iu
goslav socotît drept .unul dintre 

cele mai bune din Europă. De alt
fel, echipa care ne va vizita este 
una dintre cele mai puternice din
R.P.F. Iugoslavia, contînd întot

deauna în lupta pentru obținerea 
titlului de campioană. Echipa Pro
leter este una dintre formațiile 
care practică un joc modern, spec
taculos, rapid.

Iată ce ne-a scris într-o cores
pondență specială redactorul de 
specialitate al ziarului „Sport" din 
Belgrad, — Boșko Stanisici — în 
privința comportării echipei iugo
slave în ultimul campionat:

„Echipa ,,Proleter" a produs în 
campionatul de anul trecut cea 
mai mare surpriză. Ea a fost la

L

jîîn îndreptar prețios in activitatea de viitori 
a mișcării sportive sindicale ș 

el de al doilea Congres al Partidului Muncitoresc'! 
Romîn a constituit un eveniment de o însemnătate 
deosebită în viața întregului nostru popor muncitor. 
Adoptînd sarcinile de viitor expuse în raportul Co
mitetului Central, prezentat de tov. Gh. GheorgWu- 
Dej, Congresul a elaborat un program de muncă și < 
luptă pentru realizarea de noi victorii în făurirea’» 
economiei socialiste, în înflorirea științei și cultu- î 
rii, pentru bună starea poporului, în întărirea con- 4

tlnuă a Partidului și a statului democrat-popular. J
Istoricele Hotărîri ale Congresului au fost însușite cu entuziasm 4 

de masele muncitoare din patria noastră. Oamenii muncii, membri ai > 
sindicatelor, și-au luat angajamentul de a lupta fără preget pentru: ! 
înfăptuirea luminoaselor directive ale Congresului cu privire la cel de i 
al doilea plan cincinal de dezvoltare a economiei naționale pe anii 
1956—1960. Plenara Consiliului Central al Sindicatelor', care s-a des- ! 
fășurat în zilele de 30, 31 ianuarie și 1 februarie, a dezbătut pe larg 
sarcinile ce revin sindicatelor în mobilizarea Oamenilor muncii pen
tru traducerea în viață a Hotârîrilor Congresului. Raportul prezentat 
la Plenară de tovarășul Gh. Apostol, președintele C.C.S., arată care a 

fost contribuția organelor sindicale la realizarea primului cincinal, ana
lizează lipsurile și indică măsuri concrete menite sâ ridice întreaga 

activitate sindicală la nivelul sarcinilor puse de partid.
In raportul prezentat de tovarășul Gh. Apostol, ca și în alte j 

documente ale Plenare», problemele mișcării sportive sindicale se bucură 
de atenția cuvenită, de o analiză profundă a realizărilor și lipsurilor 
înregistrate in anii primului cincinal

Mișcarea sportivă sindicală, sprijinită de partid și guvern, apfi- ! 
cînd vasta exp'eriență a sportului sovietic și a sportului din țările de 
democrație populară, a obținut în ultimii ani o serie de succese. ■ ?

„An de an — a arătat tovarășul Gh. Apostol — a crescut mi- : 
mărul oamenilor muncii care practică sportul și turismul. La sfîrșitul’ 
anului 1955 numărul membrilor în asociațiile sportive sindicale a a- 
juns la 575000 iar numărul participanților la activitatea turistică a f 
crescut la pește 2.060.000“ C

Mărturii ale dezvoltării mișcării sportive sindicale în ultimii ani r 
sint creșterile masive înregistrate în activitatea sportivă de mase. Go- E 
lectivele sportive sindicale au ajuns la un număr de membri cu peste » 
90 la sută mai mare decit cel de la 31 decembrie 1950. In marile com- F 

' petiții de masă au participat, an de an, sute de mii de tineri și tinere, 4 
Numai în cadrul Spartachiadei sindicale au concurat în anii cincinalu- r 
Iui aproape 2.000.0(10 de membri de sindicat. Un exemplu grăitor îl f 

constituie ultima ediție a Spartachiadei sindicale, desfășurată anul tre-r 
cut, la care au luat parte 95.000 de tineri la atletism, 25,000 la gim- { 
nastică, 46.000 la tir, 27.000 la vo'.ei etc. 4

Caracterul de masă tot mai pronunțat al mișcării sportive sin- ?. 
! dicale a dus la ridicarea pe culmile cete mai înalte ale măiestriei spor- >1 
i tive a numeroși sportivi, membri ai sindicatelor. Culorile asociațiilor !' 
J sportive sindicate și de multe ori culorile patriei au fost reprezentate ■ 

cu toată cinstea de sportivi ca: maeștrii emeriți ai sportului Angelica, j 
Rozeami, Ella Zeller, Dinu Crisfea și Gh. Lichiardopol, de maeștrii ; 
sportului Elena teuștean, Eustațiu Mărgărit, N. Mitrofan, Matei Gant- [: 
ner, și mulți alții, care, prin performanțele realizate s-au impus pe 
scara valorică internațională.

Sutelor de mii de sportivi din oolectiveie sindicale ca și fruntași
lor sportivi le-au fost asigurate, de la an la an, tot mai bune condiții 
de practicare a sportului. „In prezent — arată tovarășul Gh. Apostol — 
mișcarea sindicală are peste 8.300 baze sportive ca: săli, stadioane, 
terenuri complexe, terenuri simple -și 171 cabane cu 9.054 locuri".

Consiliul Central al Sindicatelor 
dezvoltării bazei materiale a < 
sportive de fa orașe și sate.

„In scopul tmauțării activității sportive și turistice a sindioarte- 
tor a tost cheltuită (în anul 1955 N.R.) sima de lei 76.000.000, adică 
cu 26.000.000 lei mai mult decît în anul 1954", arată tov. Stelian Mo
rarii. vicepreședinte al C.C.S., în raportul cu privire la executarea 
bugetului mișcării sindicale pe anul 1955 și proiectul de buget pe anul 
1956. „Cu acești bani au tost amenajate și întreținute bazele sportive 
și turistice ale sindicatelor, s-au asigurat nevoile de materiale și echi- j 
pament sportiv și s-att acoperit cheltuielile necesare organizării com- . 
petițiilor tn cadrul calendarului sportiv de stat precum și a compete j 
țiilor Spartachiadei sindtea'e". ;

Gu toate aceste realizări, munca sportivă în sindicate nu s-a j 
ridicat încă Ia nivelul cerințelor. In raportul prezentat de tovarășul , 
Apostol se arată că rezultatele obținute sînt încă necorespunzătoare < 
condițiiilor create de partid și guvern, principalele lipsuri fiind: numă- j 
cui încă redus de membri de sindicat care practică regulat sportul. • 
insuficienta preocupare pentru educarea comunistă a sportivilor, nivelul ‘ 
scăzut al performanțelor masei de sportivi, slaba pregătire și nejusta ■ > 
repartizare a cadrelor tehnice, folosirea insuficient de rațională și slaba 
întreținere a bazelor și inventarului sportiv.

Intr-adevăr, în unele colective sportive sindicate ca: Flamura

(Continuare in pag. a 2-a) c

un pas de -cîștigarea titlului, fiind
că după ce a condus în cea mai 
mare parte a competiției, a cedat 
locul de onoare echipei Steaua 

'Roșie, prin înfrîngerea suferită în 
mod neașteptat în ultima etapă. 
Se poate spune că echipa Prole
ter a trecut pe lîngă titlul de cam
pioană.

Jucătorii echipei Proleter sînt 
iscusiți, rutinați și se poate afir
ma că ei cunosc toate amănuntele 
tehnicii individuale. Ceea ce im; 
presioriează în primul rînd la ei 
este tehnica paselor, driblingul și 
trasul la coș. In general compo- 
nenții echipei au o bună precizie 
în aruncările de la distantă. In 
meciurile de campionat echipa 
Proleter a aplicat cu mult succes 
contraatacurile pe care le - efec
tuează simplu și rapid. Jucătorul 
pivot se integrează foarte bine în 
acțiunile de circulație din fața co
șului, fiindcă este un baschetba
list cu o destul de bună mobili
tate, trage cu ambele mîini și pa
sează cu precizie.

In teren echipa se mișcă cu u- 
șurință. Ea are o bună omogeni
tate și pregătire fizică. Iată de 
ce echipa Proleter este socotită, 
alături de formația Steaua Roșie 
care a cucerit 10 ani consecutiv 
campionatul țării, cea mai valo
roasă reprezentantă a baschetului 
iugoslav.

I

.. 
j
i

idicatelor a acordat un sprijin substanțial : 
mișcării sportive sindicale, a colectivelor [

’ I

bune echipe 
în țara noastră

Cine se desprinde din rîndul! 
jucătorilor? Se pare că cel mai 

bun este Vilmoș Loți. Insă nici 
Geta, care a jucat pînă de cu- 

rînd la Steaua Roșie, nu este mai 
prejos. De remarcat că Gețâ a 
făcut parte de 83 ori din echipa 
reprezentativă. Deosebit de uțil în 
defensivă este Engler, care are un 
fizic impresionant și a făcut parte 
de 56 de ori din echipa reprezen
tativă. Alți jucători de bază ai e- 
chipei sînt: Minja, Katiț, Radoicîț. 
Este interesantă declarația antre- 
norului echipei, Slavko Stankov, 
asupra motivelor care au făcut 
ca echipa lui să piardă campio
natul în ultima întîlnilre: „Cred 

că faptul că jucătorii echipei noa
stre s-au angrenat în ritmul impus 
de baschetbaliștii de la Steaua Ro
șie este principala explicație a în- 
frîngerii noastre. Aceasta, împre
ună cu abuzul de pase de care se 
fac vinovați unii dintre oamenii 
de bază ai echipei, sînt, de alt
fel, principalele deficiențe ale e- 

chipei Proleter". >
Cam aceasta este cartea de vi

zită a echipei care susține la 1® 
februarie la București primul joc 
din cadrul turneului pe care-1 va 
întreprinde în Romînîa". Astfel sa 
încheie scrisoarea ziaristului iugo-t 
slav Bosko Stanisici.



Corespondenții noștri de la orașe și sate continuă să ne scrie 
despre noi succese în întrecerile din cadrul Spartachiadei de iarnă a 
tineretului. Primim mereu vești despre reușitele concursuri de schi or
ganizate pe muntele Paring, despre întrecerile de patinaj de la Ștbi’i 
și Orașul Stalin sau despre pasionantele partide de șah și tenis de 
masă de ta Bacău, Timișoara și Baia Mare, lată, de altfel, clteva din 
cele mai importante relatări sosite în ultima vreme la redacție.

!, IN REGIUNEA STALIN

In momentul de față nu există 
o cifră exactă a participanților, în- 
trucît numărul sportivilor cuprinși 
în această competiție crește de la 
o zi la alta. La sate, pînă la 1 fe
bruarie, la întrecerile de gimnas
tică, șah, trîntă tenis de masă, etc. 
au participat peste 15.000 de tineri 
Și tinere, muncitori agricoli, tracto
riști, elevi și salariați ai sfaturilor 
populare. Cea mai reușită mobill- 
zare a fost înregistrată de colecti
vul sportiv Recolta Dumbrăveni, 
■(030 part tai pariți), Recolta-Copșa 
'Mică (615 participanți), Recotta- 
iVoctunolc (480 participanți).

Tot un lucru îmbucurător este și 
faptul că unele întreceri, organizate 
în întreaga regiune cum ar fi cele 
de gimnastică și trîntă s-au bucu
rat de o largă participare. Numai 
în cadrul școlii medii mixte ger
mane din Sighișoara au fost tre
cute 1463 probe de gimnastică, iar 
la Tîrnăveni peste 1000 de tineri 
Și-au disputat înth’etatea la trîntă,

A. Din că, 1. Turjan, P. Cioloca 
corespondenți

„BUCUREȘTI

Ca întotdeauna, și de această 
dată tinerii muncitori de la G.A.S. 
Popești-Leordeni au răspuns cit en
tuziasm acțiunilor întreprinse de 
consiliul colectivului sportiv Recol
ta. Datorită sprijinului acordat de 
conducerea G.A.S., încă cu mull 
înainte de organizarea primei eta
pe au fost procurate 2 mese de 
tenis, mese de șah, 24 perechi de 
schiuri, bocanci și hanorace, fapt 
care a permis o bună desfășurare a 
tuturor întrecerilor. Ca urmare, 
chiar de la cele dintîi concursuri 
de schi au participat 45 de sportivi, 
dintre oare 30 fete.

Dintre colectivele sportive din re
giunea București care au organizai 
în bune condițiuni întrecerile Spor- 
tachiadei mai pot fi amintite : Re
colta M.A.S., Flamura roșie-Giur- 
giu, Recolta-Grevediia ș.a. Din re
giunea București, ne-a sosit și ves
tea că la Călărași a fost organizat 
un simultan de șah cu cei mal bun) 
participanți din localitate, susținui 
de E. Nacht, candidat de maestru.

A. Scăinaș 
corespondent

*

Duminica dimineață s-a desfă
șurat pe stadionul Flamura roșie 
CAM. din Capitală un concurs de 

schi și patinaj organizat în cadrul 
Spartachiadei de iarnă a tinere
tului. Întrecerile au fost bine or
ganizate de către comitetul raional 
C.F.S. Gh. Gheorgfiiu-Dej în co
laborare cu consiliul sportiv regio
nal Flamura roșie. La concursul de 
schi au participat 132 de tineri și 
tinere, iar la întrecerile de patina’ 
viteză peste 100 de concurenți. 
Iată rezultatele tehnice : schi : ju
niori : 1. loan Pană (FI. roșie 
Comerț) ; senioare : Ecaterina Ni- 
cofae (FI. roșie Comerț) ; seniori: 
Nicolae Constantinesou (Fl|. roșie 

F.C. Gheorghiu-Dej) ; patinaj : 
juniori: Nicolae Lăzărescu (FI. ro
șie U.C.R.) ; seniori: Arthur Do- 
beș (FL roșie Bere Grlvița).

„PLOEȘTI

Corespondenții din această regi
une ne scriu mai ales despre spor
tivii de la sate. De altfel, nu este 
un... fenomen izolat deoarece din 
informațiile care ne sosesc zilnic 
la redacție reiese că cei mai mulți 
participanți la întrecerile Sparta
chiadei sînt membri ai colectivelor 
sportive Recolta și elevi ai școlilor 
mediii.

Dintre comunele cu mulți partici
panți la întrecerile din prima etapă 
a Spartachiadei merită a fi eviden
țiată comuna Dobra din raionul Tîr- 
goviște. Aci, la partidele de șah 
au participat 68 de tineri și tinere, 
la gimnastică 60, la trîntă 77, la 
săniuțe 42, la patinaj 42 etc. La 
obținerea acestui frumos succes o 

Pe patinoarul de pe stadionul „Flamura roșie" C.A M., zeci și zeci 
de tineri și tinere din Cap’tală, se întrec la patinaj

contribuție însemnată a adus pro
fesorul de educație fizică J Petres
cu, care a desfășurat o activitate 
multilaterală : instructor, organiza
tor, arbitru și cronometror.

Dar exemplul de mai sus nu e 
unic. Mulți profesori de educație fi
zică din Tîrgoviște și raion, printre 
care I. Rotaru H. Săndulescu, O. 
Mihăilescu, E. Dobrescu, Gh. Fană, 
Jana Tănase ș.a. au depus o mun
că temeinică pentru reușita acestor 
întreceri.

M. Avanu, P. Andrei, A. Stefan 
corespondenți

„CLUJ

întrecerile Spartachiadei de iar
nă a tineretului n-au însemnat pen
tru activiștii sportivi din regiunea 
Cluj numai un prilej de verificare 
a posibilităților locale. Majoritatea 
tineretului, dornic de a face sport 
și pe timp de iarnă, a participat 
cu entuziasm la toate întrecerile ce
lor 7 discipline sportive. Dar în îoc 
de a da cifre sau de a face eviden
țieri, este poate mai nimerit să ne 
oprim asupra unor amănunte mai 
interesante. E vorba despre lărgi
rea bazei materiale prin resursele 
locale.

In dorința de a lua parte la în
treceri, un mare număr de tineri 
de la sate a pornit să-și confecțio
neze singuri mese de șah, săniuțe 
și schiuri. Cele mai frumoase rea
lizări, au fost obținute de membrii 
colectivelor sportive Recolta' din co
munele Deagu, Lechinta, Ponor etc.

In regiunea Cluj ap existat însă 
și multe lipsuri, mai ales în ceea 
ce privește mobilizarea concuren- 
ților. In raioane ca Bistrița, Aiud, 
și Turda, la startul întrecerilor au 
fost prezenți mai puțin de 500 de 
concurenți.

E. Cosma, A. Pascu 
corespondenți

Un îndreptar prețios !n activitatea de viito 
a mișcării sportive sindicale

(Urmare din pag. I-a)

roșie „11 Iunie" Pitești, Locomotiva „llie Pintilie" lași, Metalul „St<- 
gul roșu" Orașul Stalin, Minerul Lupeni etc. unica preocupare o « 
stituie activitatea unui număr restrîns de secții în dauna creșterii i 
mărului de membri, a formării de noi echipe și secții. In general, ( 
colectivele sportive sindicale există o slabă preocupare pentru ang 
narea intr-o activitate sportivă continuă a maselor de muncitori și mi 
citoare, fapt care prejudiciază formarea de sportivi de valoare 
Cu unele excepții (Locomotiva Grivița Roșie, Progresul Timișoara, f 
ința Ciuj, Flacăra 1 Mai Pioești etc.) resoartele de propagandă și a 
tație desfășoară o activitate formală, fapt care dăunează direct a 
unii de educare comunistă a sportivilor. In problema cadrelor tehn 
exemplul regiunilor din Moldova, unde numărul de antrenori este ' 
suficient deși mișcarea sportivă sindicală este acolo în plină dezvofr 
este concludent. In plus, colectivele sportive sindicale manifestă 
atitudini birocratice și formale în selecționarea și pregătirea cadr> 
tehnice, ca și in folosirea lor după absolvirea școlilor de specialii

Nu totdeauna executarea bugetului și manipularea fondurilor s 
făcut în raport cu prevederile bugetare și cu cerințele normale ale 
lectivetor sportive. Concludent este exemplul arătat în raportul re! 
tor la executarea bugetului sportiv pe anul 1955. Astfel, dacă pr 
derile bugetare cu privire Ia veniturile sportive în general au fost 
pășite, în schimb la taxe de înscriere de noi membri și la cotiz 
încasările n-au fost realizate decît în proporții de 60 la sută, cee, 
denotă slaba muncă organizatorică și politică desfășurată pentru a 
gerea de noi membri în colectivele sportive.

Raportul prezentat de tov. Stelian Moraru subliniază: „In u 
locuri au avut loc încălcări ale legalității populare care au dus la 
curajarea vedetismului și profesionismului, la denaturarea caractei 

i sportului socialist de ma6ă. De aceste lipsuri se fac vinovate în pr 
. rind asociațiile Flacăra, Flamura roșie, Locomotiva și Știința. C 

tetele Centrale ale Sindicatelor Petrol-Chimie, Industria Ușoară, 1 
sporturi, învățământ, Alimentar, nu au exercitat un control sub 
asupra mâriuirM fondurilor sportive, nu au desfășurat o activitate 
tural-edueativă temeinică în rândurile sportivilor". Raportul scoate 
aseme-'-’, în evidență, alte lipsuri administrative ca; neglijența 
păstrarea echipamentului (Știința Arad), lipsa de coordonare în 
nifkarea deplasărilor activiștilor organelor centrale pe teren e 

Raportul prezentat de tovarășul Gh. Apostol cu privire la „f 
ntle sindicatelor în lupta pentru aplicarea istoricelor Hotărîri ale 
de al II-lea Congres al P.M.R." constituie un prețios îndreptar și 
tru mișcarea sportivă sindicală, în îndeplinirea obiectivelor sale 
de al doilea plan cincinal.

Mișcării sportive sindicale îi revine sarcina de a munci p 
lărgirea și dezvoltarea sportului de mase prm mobilizarea oam 
muncii în practicarea sportului. Organele sindicale trebuie să î 
mai multă atenție luptei împotriva manifestărilor de vedet’sm ș 
cerism care mai există încă în unele colective sportive. Trebue 
sificată munca de educare comunistă a sportivilor. Colective 
asociațiilor sportive le revine sarcina îmbunătățirii pregătirii sp 
lor fruntași în vederea ridicării performanțelor lor Ia nivelul [ 
manțelor internaționale. Organele sportive sindicale au datoria 
bunătățească actuala formă de organizare a sportului în sindic; 
sensul apropierii organelor centrale de unitatea de bază a ase 
sportive — colectivul sportiv. Trebuie să se treacă la o nouă r 
zare a bazelor sportive în raport cu necesitățile fiecărei asociați 
organizarea centrelor de pregătire și instruire comună a spor 
unde să participe toate colectivele sportive pe ramură, din loc:

Toate aceste sarcini trasate mișcării sportive sindicale în 
raportului prezentat de tovarășul Gh. Apostol trebuie și pot 
îndeplinite. Consiliul Centrat al Sindicatelor va acorda în anul 
un sprijin sporit mișcării sportive. „In total, se arată în rapoi 
privire la executarea bugetului mișcării sindicale pe anul 1955 
iectul de buget pe anul 1956, se va cheltui pentru dezvoltarea 
tății sportive și turistice suma de 93.300.000 lei — față de 76' 
lei, în anul 1955. Din această sumă, 8.000.000 lei, adică cu 2.0 
lei mai mult /lecît în 1955, vor fi cheltuiți pentru construirea 
baze turistice, amenajarea celor existente și organizarea unui 
mai mare de excursii și acțiuni turistice".

Acestui prețios sprijin activiștii din colectivele și as< 
sportive sindicale trebuie să-i răspundă prin intensificarea efo 
lor în vederea realizării prevederilor bugetare la capitolul venit: ir 
în anul acesta se ridică la 16.300.000 față de 12.400.000 lei pr 
și 14.960.000 Iei realizați la acest capitol în anttl 1955.

înfăptuirea directivelor trasate cu prilejul Plenarei Cor 
Central al Sindicatelor va duce la o temeinică întărire a mișcăr 
tive sindicale în anii celui de al doilea Cincinal. In vederea tr; 
în viată a acestor directive, fiecare activist din mișcarea sporti 
dreală are datoria să-și aducă contribuția, să muncească mai 
mai b'ne ca pînă acum, pentru dezvoltarea bazei de masă a ac 
sportive, pentru ridicarea nivelului performanțelor, pentru educ," 
munistă a maselor de sportivi, pentru întărirea bazei materiale 
cării sportive sindicale.

ÎNAINTE SPRE NOI Si ÎNSEMNATE SUCCESE AL 
CARII SPORTIVE SINDICALE IN CEL DE AL DOILEA PLA 
CINAL.

Au trecut aproape două luni de 
cînd ziarul nostru, prezentînd 
principalele modificări produse de 
proiectul noului regulament G.M.A. 
a deschis o discuție publică în ju
rul acestor probleme.

Chemarea ziarului a stîrnit un 
Jarg ecou în întreaga țară și zeci 
de cadre de specialitate și-au 

■spus cuvîntul, dovedind preocupa
rea generală față de dezvoltarea 
și întărirea complexului G.M.A. pre- 

;cum și dorința fierbinte a fiecărui 
■ activist de a contribui, folosind 
experiența acumulată în cei aproa
pe 6 ani de la introducerea com
plexului, la îmbunătățirea formei 
și conținutului activității din cadrul 
complexului G.M.A.

Au luat parte la discuții activiști 
din comitetele raionale orășenești 
și regionale C.F.S., ca tov. Toma 
Bentu, M. Dumitriu din București, 
Paul Anca diri Cluj sau I. Bolache 
din Rm. Sărat, profesori de educa
ție fizică printre care M. Feller 
din București, M. Voicu din Slati
na sau Gh. Creangă din Bacău, 
antrenori ca Tr. Iliescu din Bacău. 
Ernst Ștefan din Jimbolia sau 
Zoltan Gedeon din Tg. Mureș, pre
ședinți de colective ca Sergiu Lun- 
gu (Locomotiva Timișoara) și ac
tiviști din asociații ca tov. T. Ră-
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LA ÎNCHEIEREA DISCUȚIILOR IN JURUL PROIECTULUI NOULUI REGULAMENT G.M.A.
duț (Flamura roșie), instructori 
sportivi de la sate ca Al. Andro- 
nescu din Valea Teancului, medici 
sportivi ca Dr. St. Mackai și nume
roși activiști din comisiile regio
nale, raionale și orășenești G.M.A.

Fără excepție, toți participanții 
la discuții au vorbit despre impor
tanța complexului G.M.A. în miș
carea noastră de cultură fizică și 
sport și despre necesitatea efec
tuării unei cotituri în munca dusă 
în cadrul complexului. Fiecare din
tre cei care și-au spus cuvîntul 
prin coloanele ziarului și-a arătat 
speranța că noul regulament va 
pune capăt stilului de muncă de
fectuos din multe colective sporti
ve, goanei după cifre și muncii în 
asalt, dușmani direcți ai calității. 
Majoritatea participanților la dis
cuții și-au arătat convingerea că 
numai printr-o temeinică însușire 
a regulamentului de către toți ac
tiviștii printr-o înțelegere profundă 
a principiilor și rolului complexului 
G.M.A. și printr-o strînsă colabo
rare între toți factorii interesați în 
dezvoltarea complexului se va a- 
junge la cotitura dorită de toți, în 
munca G.M.A.

Unul din punctele asupra cărora 
toți participanții au căzut de acord

este necesitatea introducerii con
firmării și a reconfirmării periodi
ce a calității de purtător de insig
nă, ca mijloc de asigurare a con
tinuității activității sportive a 
purtătorilor insignei G.M.A. Mai 
mult decît atît, ei au susținut ca 
această confirmare să devină obli
gatorie pentru toți purtătorii, ex- 
ceptînd pe cei care se pregătesc 
pentru trecerea normelor unui grad 
superior al complexului și pe cei 
care au depășit anumite limite de 
vîrstă.

Un alt punct care nu numai că 
a întrunit aprobarea tuturor parti
cipanților la discuții, dar a și pro
vocat o reală bucurie este modifi
carea categoriilor de vîrstă și în 
special introducerea grupei de vîrs
tă 12—13 ani, fapt care permite în
cadrarea întregului tineret școlar din 
clasele IV-VII elementare în progra
mul de pregătire pentru cucerirea in
signei F.G.M.A. Unii dintre parti
cipanții la discuții au avut obiec- 
țiuni în legătură cu împărțirea 
aspiranților pe grupe, aducînd 
chiar contrapropuneri. In privința 
încadrării grupei de vîrstă 12-13 
ani în gradul F.G.M.A. însă, nu s-a 
ridicat nici o opoziție

Cu deosebită satisfacție au luat

cunoștință toți activiștii sportivi 
de propunerile privind simplificarea 
regulamentului în sensul desființă
rii normelor la alegere și a măririi 
numărului de norme obligatorii. Cu 
excepția unui grup de activiști din 
Tg. Mureș și din Bacău, care au 
ridicat însă obiecțiuni doar în pri
vința standardurilor prea ridicate 
în unele probe, toți cei care au luat 
parte la discuții au privit această 
simplificare ca pe o categorică îm
bunătățire, ca pe un mijloc de în
lăturare a formalismului și a aba^ 
terilor. Aceeași aprobare entuziastă 
au întrunit-o propunerea de a se 
schimba sistemul de trecere a nor
melor, simplificarea sarcinilor co
misiilor G.M.A. din colectivele spor
tive și reducerea numărului for
mularelor. In schimb, propunerea 
de a se desființa cele două califi
cative, „reușit" și „excelent" este 
privită de unii participanți la dis
cuții ca dăunătoare, ei afirmînd că 
existența calificativului „excelent" 
constituie un stimulent care nu tre
buie trecut cu vederea.

înlocuirea unor norme care cer 
condiții atmosferice sau amenajări 
speciale (ca schiul și înotul de pil
dă) prin norme echivalente ca difi
cultate și aplicativitate (ca de pil

dă călărie, ciclism, cros 
se bucură de asemenea 
barea generală. Unii dir 
cipanții la discuții au ar 
că norma de marș cu c; 
locuiau în trecut schiul 
constituia o greutate doa 
organizatori, aspiranții pi 
cu ușurință această nord 
nici un caz, nu reprezint 
valent de dificultate și ț 
tate cu cele două sportuț 
pe care Ie înlocuia. Pe ac 
însă, au fost cîțiva act1 
s-au ridicat împotriva 
la norma de turism

In general, participan 
cuții s-au arătat de aco 
dificările principale pre 
proiectul noului regulam 
și acest lucru nu e de 
dată ce însuși proiectul 
borat pe baza unei largi 
cu cadrele de specialitat 
rerile. sugestiile și prop 
ei au adus o prețioasă 
la îmbunătățirea regi 
complexului G.M.A. iar i 
petent în care fiecare 
convingerile și și-a apăr 
de vedere constituie o r. 
ră a preocupării activi 
tivi fată de complexul < 
garanție a faptului că 
rile aduse regulamentul 
tribui la întărirea gene: 
'•îi din cadrul complexu



Maestrul sportului dr. Octav Troianescu, propus candidat 
al F.ELP. în circumscripția electorală un 33 București

leii după-amiază a avut loc în 
ala de festivități a Trustului 

’Fruct-Export din Capitală o adu
lare a cetățenilor din raionul 
Ștalin, în care s-au făcut pro- 
uneri de candidați ai Frontului 

democrației Populare pentru ale- 
erile de deputați în sfaturile 
opulare din circumscripțiile elec- 
orale cuprinse în acest raion, 
luvîntul de deschidere l-a rostit 
bvarășul Bică Lăzărescu din par
ia Sfatului Popular al Capitalei, 
orbitorul a arătat, în linii gene- 
ile, realizările deputaților Statu
ii Popular al Capitalei și în spe
ri ale celor din raionul Stalin. 
,■ a subliniat rolul important pe 
ire îl 
>pulare 

fapt 
lui de 
lului.
S-a trecut apoi la propuneri 

circumscripții electorale
Pentru circumscripția electorală 
ională nr. 33 a fost propus drept

au deputății sfaturilor 
în ce privește traducerea 
a istoricelor hotărîri ale 
al II-lea Congres al Par-

Activitatea
Jn 
ete 
;i)

edu- 
(Al.

din
28— 

; au
A-

Iată

mare număr de atleți și 
(175, dintre care 112 băr- 

au luat parte la cel de al 
ilea concurs de sală, din acest 

organizat de comisia locală de 
jtism din Timișoara, pentru ju
ri și începători.
n cadrul acestui concurs au 
t înregistrate o serie de rezul- 
> remarcabile: BĂRBAȚI: 30 ni.: 
ian Pop 4,4; 35 m. g. (91,4 
': Ion Poenariu (are 15 ani) 

înălțime: Ion Anghel 1,76: Ion 
il 1,65; FEMEI: 30 m.: Elisa- 
i Bernatski 4,6 (record de sală 
oare categ. II); 35 ni.g.: Irina 
ia 6,1; lungime: Luiza Pascu 
; Elisabeta Bernatski 4,58; Iri- 
Vaida 4,55; înălțime: Irina 

la 1,43; Elvira Marincu 1,38. 
ancursul a însemnat un frumos 
es datorită preocupărilor ară- 
de comisia locală de atletism, 

mtrenorii și profesorii de 
• fizică din Timișoara. 
lele, corespondent), 
la Flamura roșie U.T.A.

a adăpostit in zilele de ! 
inuarie un concurs la care 
cipat atleți și atlete din 
Baia Mare, și Oradea.

a din rezultatele înregistrate 
cest prilej: BĂRBAȚI, 30 m.: 
u Gebauer (Arad) 4,1; 200
Geza Zanoni (Oradea) 29,6; 
ime: Ludovic Panyik (Ora- 
5,72; înălțime: Mircea Sucu 

1) 1,70; greutate: St. Panda 
cu două mîini: St. Panda 
FEMEI: 30 m.: Maria Ungar 

4ea) 4,8; 50 m.: Maria Un- 
Oradea) 7,4; 400 m.: Irina 
anu (B. Mare) 1:13,5; înăl- 
Eva Mayer (Arad) 1,45. Pe 

■ concursul a fost cîștigat de 
:entativa orașului Arad cu 
-. Pe locul doi s-a clasat e- 

din Baia Marc cu 64 p„ iar 
Iră de concurs, Oradea a to-

198 p. (St. Weinberger, co- 
.clent).
bâtă și duminică s-au desfă- 
în sala Floreasca II din Ca- 
întrecerile din cadrul „Cupei 
iruarie" la care au participat 
oși atleți fruntași din mai 
orașe ale țării. Cu acest 
au fost stabilite cîtcva noi 
iri de sală ale R.P.R. Iată 
tele înregistrate în acest 
s: BĂRBAȚI: 50 m. (fina- 

Gh. Rădulescu 6,1; 2. I. 
mayer 6,2; 3. St. Prisiceanu 

D. Băbeanu 6,3; 5. Al. 
seu 6,3; 6. L. Marks 6,3; 55 
inala): 1. I. Opriș 7,6 (nou 
de sală); 2. M. Ursac 7,9 
ecord de sală pentru ju- 
3. I. Savel 8,1; 4. 1. Witt- 
2; 5. N. Bercaru 8,3; 6. I. 
cu 8,6; 35 m. g.; 1. I. O- 
1; 2. M. Ursac 5,3; lungime: 
Petrescu 6,66; 2. C. Barta 

R. Licker 6,44; 4. V. Duțu 
I. Nicolescu 6,42; 6. P.

:u 6,30; înălțime: 1. C. Du- 
C. Stănescu 1,75 
juniori); 3. R. 
C. Spiridon 1,65; 
1,65; alți 4 atleți

1 1,85; 2. 
ecord de 
u 1,70; 4. 
Warinescu
triplu: 1. E. Ionescu 13,35; 

gnat 13,21; 3. I. Ciochină

I
tă 11 februarie la ora 
I începe conferința pe țară 
lei centrale de baschet. Ea 
nua duminică 12 februarie, 
a 9.30.

10 februarie, la ora 9, 
leschide consfătuirea pe 

antrenorilor de baschet 

candidat al F.D.P. Dr. Octav Tro
ianescu, maestru al sportului.

Propunerea a fost făcută de to
varășul Petre Costandatos, care a 
spus printre altele :

— Pe doctorul Octav Troianes
cu îl cunoaștem ca pe un me
dic capabil și conștiincios, care 
face cinste colectivului Spitalului
I. C, Frimu. In același timp, dr. 
Octav Troianescu, în calitatea sa 
de asistent la Institutul Medico- 
Farmaceutic, a arătat cunoștințe 
temeinice și o mare capacitate de 

- a .pregăti viitoarele cadre medi
cale ale țării.

In continuare, vorbitorul a rele
vat meritele în sport ale dr. O, 
Troianescu, care, ca șahist frun
taș, a reprezentat cu cinste culo
rile 
niri

In 
luat
Mocanu, care 
grijii pe care

patriei, în numeroase întîl- 
internaționale.
sprijinul 
cuvîntul

acestei propuneri a 
și tovarășa Tamara 
a accentuat asupra 
doctorul Octav Tro-

atletică în timpul iernii

Plecarea intr-una din seriile curs ei de 50 m. plat, la capătul căreia 
Ioana Luță (culoarul doi) a stabi Iii un nou record de sală pentru 
jun:oare. (Foto Matei)

13,20; 4. N. Manolescu 12,58; greu
tate: 1. C. Crețu 14,55; 2. N. Iva
nov 14,46; 3. I. Heller 13,61; 4. 
I. Vorovenci 13,52; 5. D. Stoian 
13,18; 6. Gh. Rădulescu 12,90; FE
MEI: 50 m. (finala): I. Ioana Lu- 
ță 6,9 (în serie a alergat 6,8, nou 
record de sală pentru junioarele 
de categ. I-a); 2. A. Sicoe 7,0; 3. 
Claudia Ruse 7,1; 4. Silvia Băltă- 
gescu 7,2; 5. Dora Copîndeanu 
7,2; 6. Inge Knobloch 7,3; 40 m.
garduri (finala): 1. Silvia Băl- 

tăgescu 6,4 (nou record); 2. Au
relia Manea 6,6; 3. Elena Streza 
6,6; 4. Mioara Moraru 6,7; 5. An- 
toaneta Dragomirescu 6,8; 6. Ma
ria Buzdugan 7,1; 30 m.
1. Silvia Băltăgescu 5,0 
de senioare egalat) ; 2.
Manea 5,1; 3. Antoaneta 
mireșcu 5,4; 4. Mioara 
5,4; 35 m. garduri: 1. S. Băltăge
scu 5,7; 2. A. Manea 
Dragomirescu 6,1; 4.
6.1; lungime: 1. Inge 
5,15; 2. Claudia Russe 5.10; 
Ioana Luță 4,91; 4. Georgeta Mo- 
goș 4,72; 5. Adina Caloenescu 4,62; 
6. Niculina Barbu 4,52; H. C. Ga
briela Belu 5,08; înălțime: 1. A- 
dela Chivăran 1,40; 2. Paula Con- 
stantinescu 1,35; 3—4. Antoaneta 
Dragomirescu și Georgeta Mogoș
I, 30; 5. Maria Cerchez 1,30; 6. Ma
ria Buzdugan 1,30; greutate; 1. 
Melania Velicu 13,14 (nou record 
de sală); 2. Alexandrina Tanase
II, 96; 3. Maria Vintilă 11,65; 4.
Valeria Guzgan 11,20; 4. Olimpia 
Deutsch 10,19; 6. Anelise Kraus 
10,12; lungime fără elan (în afara 
concursului): 1. Liana Jung 2,45 
(nou record de sală); 2. Aurelia 
Manea 2 39; 3. Mioara Moraru 
2,32; 4. Elena Streza 2,25; 5. Ga
briela Belu 2,17; 6. Silvia Băltă
gescu 2,10.

După cele două zlie de întreceri, 
în clasamentul general pe echipe, 
primul loc a fost ocupat de re
prezentativa asociației Construc

torul cu 42 p. Pe locurile următoa
re s-au clasat: Locomotiva 40,5 p.;

garduri:
(record 
Aurelia 
Drago- 
Moraru

5,8; 3. A. 
M. Moraru

Knobloch
3. 

Centrale, a antrenorilor 
de baschet

ianescu o acordă tuturor bolna
vilor, știind totdeauna să găseas
că prilej de alinare a durerilor ce
lor suferinzi.

— Deși nevoit să rezolve nu
meroase probleme din cele pe ca
re le ridică știința medicală, 
spune tovarășa Mocanu, totuși, 
doctorul O. Troianescu reușește 
să se consacre și sportului. Prac- 
ticînd șahul el a reușit să se 
facă cunoscut maselor de sportivi 
din țara noastră.

Supusă la vot, 
fost aprobată în 
cei prezentf

Luind cuvîntul, 
tor O. Troianescu
lor care l-au propus candidat în 
circumscripția electorală raională 
nr. 33, subliniind că în cazul în 
care va fi ales deputat, își va da 
toată silința spre a fi la înălțimea 
încrederii acordate și a face cît 
mai util aportul său în proble
mele obștești.

propunerea a 
unanimitate de

tovarășul doc- 
a mulțumit ce-

Dinamo 37 p.; Știința 31 .p.; Me
talul 30,5 p.; Voința 23 p.; Pro
gresul 21 p.; Flamura roșie 13 p.; 
Recolta 4 p.

Consiliul regional Dinamo Cra
iova organizează prima competi
ție de atletism în aer liber din 
acest an, dotată cu „Cupa Tînărul 
Dinamovist la cros". Competiția se 
va desfășura în trei etape: etapa 
l-a : pe școală (pînă la 26 februa
rie); etapa a Il-a: între școli (în
tre 4—11 martie). Fiecare școală 
poate participa cu mai multe echi
pe. Etapa a IH-a va avea loc la 1 
aprilie la Oradea. La întreceri 
participă elevi din cadrul școlilor 
medii și medii tehnice din orașul 
Craiova, începătorii și nelegiti
mați, care nu au depășit vîrsta 
junioratului.

In buna organizare a acestei 
competiții un sprijin de seamă îl 
acordă comitetul orășenesc C.F.S.. 
secțiunea de învățămînt din Sfatul 
popular și organizațiile U. T. M. 
din școli.

Matei Gantner a cîșt’gat concursul de verificare
a lotului de tenis de masă al R. P. R.

Matei Gantner a cucerit o vic
torie clară în concursul de veri
ficare a . lotului republican de te
nis de masă desfășurat duminică 
dimineață în Capitală. Cu excep
ția meciului cu Stan Ilie, Gant

ner a practicat un tenis de masă 
modern, cu acțiunii ofensive din 

ambele părți, cu contraatacuri ful
gerătoare, cu o apărare satisfăcă
toare. In general, evoluția lui 

Gantner a fost urmărită cu mult 
interes de spectatorii prezenți, că
rora Gantner, prin jocul excelent 
desfășurat le-)e oferit satisfacția 

vizionării unui spectacol de cali
tate. Finalistul competiției, Tibe
riu Harasztosi, deși a întîmpinat 
o dîrză rezistență în primele par
tide din partea lui Iscovici și Bot
ner a reușit să treacă cu succes 
peste unele momente de dificulta
te, cîștigînd pînă la urmă cu si
guranță. In semifinală, l-a învins 
pe campionul țării Toma Reiter 
după un meci în care a fost mai 
bun în apărare și mai ferm în a- 
'tacuri decît Reițter. Ultimul, cu 
cîteva excepții, a dovedit slăbi

ciuni serioase în jocul de apărare, 
și o mai mare lipsă de finalitate 
în loviturile de atac. Naumescu s-a 
comportat în nota lui obișnuită, 
adică bine, învîngîndu-1 pe Mircea 
Popescu. De remarcat tendința o-

POVESTE DE VARA
Astăzi 

pentru o 
iace. O 
gur de ce ne-am gîndit să ne 
ocupăm de caiace, taman acum 
în februarie cînd sub... teroa
rea gerului de minus 15-20 de 
grade, mai toate apele au în
ghețat pur și simplu, de... 
frică /

De fapt, așa cum ne relatea
ză corespondentul nostru re
gional E. Bocoș, istorioara cu 
aceste caiace a început în luna 
mai, cînd trandafirii înfloreau 
(vorba cînfecului, cînd mier
lele și pitulicele cinfau de mama 
focului, iar oamenii schimbau 
cîte șapte batiste ștergtndu-și 
nădușeala și neștiind pe unde să 
se mai ascundă de razele dogo
ritoare ale soarelui l Alunei, co. 
lectivul sportiv Flacăra-Ocna 
Mureș, de la Uzinele Sodice, re
giunea Cluj, prin tov. Gh. Ro
mă șcanu, președintele colectivu
lui a cumpărat patru caiace.

Caiacele au costat ceva pa
rale, dar ținînd seama de faptul 
că Mureșul este la doi. . pași, 
iar în fabrică sînt destule ele
mente tinere care îndrăgesc 
sporturile nautice, oamenii s-au 
făcut luntre și punte, iar într-o 
zi, dintr-un camion obosit de 
drum, fură descărcate cele pa
tru caiace. Frumoase erau! Noi- 
nouțe, proaspăt vopsite și lăaui- 
te, străluceau în bătaia soarelui, 
abia aștep'înd parcă să lunece 
pe apele limpezi ale Mureșului.

Tinerii nu-și mai luau ochii de 
la cele patru ambarcațiuni, așa 
că vă închipuiți ce înghesuială 
a fost a doua zi la... înscrieri 
în secția de canotaj a colecti
vului sportiv!

Se punea acum întrebarea 
cine va fi conducătorul secției 
de canotaj, cine anume se va 
ocupa de antrenamentele tineri
lor canotori?

— Eu!, se oferi tehnicianul 
Mexandru Mureșan, argumen- 
tînd că de mic copil practică a- 
cest sport și că va face o secție 
de canotaj, de să i se ducă... 
buhul.

Cei de față au fost de acord. 
Dacă omul practică acest sport 
de cînd era în... fașă, poți să fit 
contra?

Au trecut însă săptămîni după 
săplămîni, zilele erau însorite, 
apele Mureșului mai îmbietoare 
ca oricînd, dar în secția de ca
notaj nu se... mișca nimic! 

un fel de 
totuși, nu se 

că cele patru 

am rezervat spat iul 
poveste cu niște... ca
să vă întrebați desi-

se...
Nu începuse nici 
activitate. Si, 
poate spune 
caiace... șomau! Dimpotrivă, nu 
exista duminică în care să nu le 
vezi alunecind grațioase pe Mu
reș, încărcate cu unii in
gineri și tehnicieni ai fabricii, 
dar mai ales cu... rubedeniile lor 
pînă la a noua spiță I!

Oamenii se plimbau pe Mureș, 
admirau peisajul, se veseleau.

fensivă pe care Naumescu o dă 
din ce în ce mai mult jocului său. 
Dintre ceilalți, Botner a acțio
nat prea pripit, iar Mircea Pope
scu este departe de valoarea sa 
bună de anul trecut. Trebuie să 
menționăm frumoasa comportare a 
tînărului Șirlincan care, după ce 
l-a învins pe Zaharia Bujor, l-a 
pus în dificultate pe Reiter, cîști
gînd un set, iar în cel de al IV- 
lea set a condus cu 20—17, pier- 
zînd din cauza lipsei de rutină. 

De asemenea, merită a fi eviden
tial pentru jocul prestat Iscovici 
și Stan Ilie.

Maestrul sportului Paul Pesch 
nu a jucat fiind suferind.

Iată rezultatele tehnice: turul I: 
Reiter-Rotea 3—0 (14, 15, 11),
Șirlincan—Bujor 3—2 (21—16,
21—23, 21—15, 20—22, 21—15),
Botner—Ananighian 3—0 (15, 14,
15) Harasztosi—Iscovici 3—1 (21—
14, 17—21, 21—14, 21—17), Po
pescu—Segal 3—0 (13, 16, 16),
Naumescu—Soare 3—0 (13, 14,
13), Stan Ilie—Ploscaru 3—1 (21— 
10, 21—12, 19—21, 21—10), Gant
ner—Lăzărescu 3—0 (9, 9, .
turul II: Reiter—Șirlincan 3—1 
(21—8, 21—13, 18—21, 23—21); 

Harasztosi—Botner 3—0 (26, 17,
16) , Naumescu—Popescu 3—1 
(21—12, 22—24, 21—13, 21—18). 

15);

iar membrii secției de canotaj 
stăteau pe mal, ti priveau ga
leș și... oftau!

Cînd se mai încumeta ctte 
unul dintre tineri să-ntrebe pe 
Alexandru Mureșan... „Ce se 
aude cu activitatea secției și cînd 
încep antrenamentele cu caia- 
cele?" acesta se-ncrunta, le a- 
mintea funcția pe care o deține 
precizînd totodată că nimeni 
nu se poate atinge de ambar
cațiuni fără aprobarea lui. Au 
fost Insă și unii care au... uitat 
să ceară cuvenita aprobare. Cum 
caiacele erau lăsate pe malul 
Mureșului, în voia soartei, fără 
mamă, fără Mă, cîtiva pescari 
mat întreprinzători, fără să mai 
ceară asentimentul nimănui 
(nici măcar al tovarășului Mu
reșan!) au înhățat ambarcațiu
nile și-au pornit cu ete la pes
cuit, băgtnd spaima în toate ca
racudele, plăticile și știucile de 
prin apele Mureșului!...

Mai tîrziu, în urma unei „idei" 
a tovarășului Mureșan, caiacele 
au fost urcate într-un camion și 
transportate la Tg. Mureș. Ce 
căutau acolo? Persoanele care 
se plimbaseră pînă atunci cu ca
iacele, se plictisiseră să vadă 
mereu aceleași și-aceleașl locuri, 
așa că pentru ei se organizase 
un fel de excursie, urmînd ca 
de la Tg. Mureș, oamenii să se 
întoarcă cu caiacele în jos pe 
apele Mureșului... Așa era mai 
interesant și mai... romantic. In 
timpul acesta, cei din secția de 
canotaj a colectivului sportiv 
Flacăra se puteau distra și ei 
ducîndu-se ta cinematograf sau 
la horă/

Bine, bine o să spuneți, dar 
de ce ne povestiți toate astea 
tocmai acum. în februarie? De 
ce? Pentru că nu mai departe 
decît acum două săptămînt, bie
tele caiace mai puteau fi văzute, 
zgribulite de frig pe malul Mu
reșului. pline de apă, crăpate șl 
putrezite

Abia spre sfîrșltul tunli ia
nuarie, conducerea colectivului 
sportiv și-a adus aminte de ele! 
Ambarcațiunile au fost scoase 
din apă. și depozitate în... curte!

După ce zăcuseră atîta amar 
de vreme în apă, ce mai conta o 
ploicică sau o viforniță? Tot ala 
era! Nu mai aveau nimic nici 
de cîștigat, nici de pierdut! Pe 
urmă, caiacele au dispărut cu 
totul. Unde sînt, cine le-a luat, 
ttnde le-a pus, — nimeni nu știe 
nimic!

Sperăm 
organiza 
curs cu 
„colectivul care întreține cel mai 
bine materialele sportive", cei 
de la co’ectivul sportiv Flacăra- 
Ocna Mureș n-or să fie prea 
tare surprinși dacă nu vor fi 
propuși pentru... premiul f !!!

JACK BERARIU 
GEORGE MIHALACHE

,1
I

!

i

l

ică dacă 
cumva un 

premii

se va 
con- 

pentru

j
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Gantner—Stan Ilie 3—0 (19, 20, 
23); semifinale: Harasztosî'-Reiter 
3—1 (21 — 17, 8—21, 21—17, 21—
14),  Gantner—Naumescu 3—0 (11, 
19,9; finală: Gantner—Harasztosi 
3—0 (12, 12, 20).

★
Astă-seară cu începere de la ora 

20, va avea loc în sala Floreasca, 
o nouă competiție de tenis de ma
să cu participarea membrilor lo
tului republican. Se va desfășura 
o întîlnire masculină interechipe. 
Fiecare echipă va fi formată din 
cîte trei jucători, sistemul de dis- 
putare fiind cel de la proba pe 
echipe de la campionatele mon
diale Lotul din care vor fi al
cătuite cele două formații va fî 
uimătorul: Toma Reiter, MateJ 
Gantner, Tiberiu Harasztosi; Paul* 1 
Pesch, Mircea Popescu, Otto Bot-, 
ner, Nicu Naumescu.

Consfătuirea va continua și sîm- 
bătă dimineața.

In zilele de 13 și 14 februarie 
se vor reuni în consfătuirea lor 
anuală arbitrii de baschet.

Toate conferințele vor avea loc 
la București la sediul C.C.F.S. 
din strada Vasile Conta.

Concomitent se va desfășura șî 
un turneu la care vor lua parte 
jucătoarele Ella Zeller, Maria Go>-. 
lopența, Irma Magyari, Mariana 
Barasch, Geta Strugaru, Luci 

Slavescu și jucătorii Ionescu Soa
re și Marius Lăzărescu. Intîlnirile 
se vor disputa după sistemul „cel 
mai bun din trei seturi".
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C.C.A. a cîștigat Cupa 16 Februarie la hochei pe gheata
i Prima competiție de hochei pe 
gheață desfășurată, după o lungă 
pauză (doi ani!...) în Capitală, a 
reunit la „startul" întrecerilor cele 
mai bune patru formații ale noa
stre la ora actuală. Era firesc deci, 
ca în pofida gerului aspru — mii 
de bucureșteni, dornici să urmă
rească pasionantele faze ale jocu
lui cu pucul, să populeze tribunele 
.velodromului Dinamo.

Față de interesul cu care erau 
■așteptate, se pune întrebarea: au 
reușit jocurile din Cupa 16 Fe
bruarie (competiția la care ne re
ferim) să satisfacă așteptările și 
exigența amatorilor de hochei pe 
gheață? Părera noastră este că nu
mai în parte. Și iată considerentele 
pentru care facem această afirma
ție :

I — Luate „prin surprindere", e- 
chipele participante la competiție 
s-au prezentat cu loturi incomplete, 
neomogene, unele chiar improviza
re (Știința Cluj). Altele (Avîntul 
Miercurea Ciuc, Metalul Steagul 
■roșu Orașul Stalin) fiind: în pe
rioada imediat următoare campio
natului, perioadă în care nici n-au 
avut condiții atmosferice favora
bile, se lăsaseră mai pe „tînjeală" 
cu pregătirile.

Sub aspectul întrecerii sporti- 
:ve propriu-zise, competiția și-a 
pierdut din interes după cea de a 
doua zi, cînd Avîntul ~ Miercurea 
Ciuc — care se părea că-și va dis
puta locul I cu C.C.A. — a „capo
tat" în mod cu totul surprinzător 
în fața metalurgiștilor din Orașul 
Stalin. Deci meciul care trebuia să 

’desemneze echipa câștigătoare 
■'(C.C.A. — Avîntul) s-a redus doar 
la o întrecere de... prestigiu, 

j — Unele durități și atitudini ne
sportive au făcut, ca o parte din 
jocuri să fie presărate cu momente 
care nu au nimic comun cu ho
cheiul și nici cu sportul, în gene
ral. Ne referim la unele ieșiri de-a 
îdTeptul brutale, la o serie de mici 
„răfuieli" tranșate în mod direct și 
de multe ori brutal pe teren, în 
care — alături de alții — au „ex
celat" Tomor, Tacaci I, Sîngeorzan, 
Căruntu, Czaka. Atitudinea acestor 
jucători este cu atît mai gravă, 
cu cât unii dintre ei Sînt compo- 
nenți ai lotului reprezentativ 
'(Czaka, Tacaci I). .

Cu toate acestea, unele întâlniri 
au reușit să dea spectatorilor o 
imagine corectă asupra spectacu- 
Qozității și dinamismului jocului de 
hochei pe gheață. Mai mult chiar, 
în unele jocuri în care scorul pare 
Categoric, au fost reprize disputate 
sub semnul unei perfecte egalități; 
ceea ce a contribuit la crearea u- 

r-

Eva Farkaș și Vladimir Bulat, campioni ai R.P.R. 
la patinaj viteză

MIERCUREA CIUC, 5 (prin te
lefon de la trimisul nostru). — 
Astăzi au luat sfîrșit campionatele 
Republicane de patinaj viteză.

La 1000 m. senioare primele 
Șase clasate au terminat la dife
rențe minime de timp. Cel mai 
bun rezultat a fost obținut de 
Eva Farkaș (Prog. Tg. Mureș) cu 
2:04,6. De remarcat că Eva Far
kaș a cîștigat această probă nu
mai după ce a alergat pentru a 
doua oară distanța. In seria ofi
cială ea a căzut ca și în proba 
de 500 m., pierzînd timp prețios. 
Juriul concursului a hotărît ca 
Eva Farkaș să realerge distanța, 
întrucît căzătura ei a fost provo- 
■icată de pista neregulamentară. 
Considerăm că decizia juriului 
este nejustă, deoarece căderea 
Evei Farkaș — așa după cum 
ârată chiar raportul arbitrului de 
turnantă — nu a fost provocată 
de malul bordurei interioare a 
pistei, concurenta împiedicîndu-se 
de propriul ei picior. Celelalte 9 
concurente clasate în urma Evei 
Farkaș sînt înșirate la diferențe 
minime de timp, în frunte cu 
Elena Crețu și Mia Georgescu.

Eva Farkaș s-a dovedit însă 
Cea mai bună concurentă a acestor 
campionate în proba de 5000 m. 
unde, după o cursă excepțională, 
a reușit să îmbunătățească recor
dul R.P.R. al distanței, primul 
record modificat dintre cele sta
bilite de patinatorii noștri în a- 
nul trecut la Alma-Ata. Timpul 
realizat de Eva Farkaș este de 
jl 1:23,3, în timp ce vechiul record 
era de 11:54,1 și aparținea Ele
nei Crețu.

Titlul de campioană absolută 
a revenit în felul acesta 
Farkaș, care a cîștigat trei 
cele patru curse.

Vladimir Bulat, campionul 
solut pe anul 1955, a reușit 
cîștige pentru a șasea oară 
secutiv titlul de campion absolut 
de patinaj viteză al țării noastre.

Evei 
din

ab- 
să 

con-

nor momqnte de pasionantă între
cere. Iată acum pe scurt, felul cum 
s-au desfășurat ultimele patru 
jocuri.

Metalul Orașul Stalin — Avîntul 
Miercurea Ciuc 8—5 (3—2, 3—2, 
2—1). Cea mai mare surpriză a 
competiției și a sezonului hocheis- 
tic! Și acest 8—5 pentru Metalul 
nu este surprinzător atît ca rezul
tat cît mai ales prin faptul că re
prezintă just raportul de forțe de 
pe teren. Se cunosc numeroase ca-

(C.C.A.) in luptă pentru puc

este 
care 
mai 
mai 
fața 

au

Czaka II (Știința Cluj) și Lorincz 
zuri cînd o echipă mai bună pe te
ren pierde totuși întâlnirea, dato
rită unor cauze oarecare. Nu 
însă cazul cu acest meci, în 
Metalul a jucat mai bine, cu 
mult calm, mai organizat, 
simplu și mai periculos în 
porții. In plus, metalurgiștii 
luptat cu multă însuflețire. Jucă
torii de la Miercurea Ciuc. prea 
nervoși — ca, de altfel, întotdeau
na cînd sînt conduși — n-au reu
șit să-și organizeze acțiunile și să 
egaleze, deși dominau. Dimpotrivă, 
comițînd numeroase greșeli de a- 
părare, ei au permis adversarilor 
să-și mărească avansul. In ulti
mele minute ale jocului s-a petrecu 
un fapt rar întâlnit în hocheiul no
stru. Metalul conducea cu 7—5 și 
mai erau 3 minute de joc. Nemai- 
avînd nimic de pierdut, Avîntul a 
scos portarul și a introdus un ju
cător de cîmp: juca deci cu șase 
oameni în cîmp și cu poarta goală. 
In timp ce toți jucătorii de pe 
gheață erau masați în treimea e- 
chiipei Metalul, un puc degajat la 
întâmplare de Sîngeorzan a alune
cat, urmărit de mii de ochi spre 
poarta Avântului și nimic nu l-a

sta- 
anul 

In

Performanța lui Vladimir Bulat 
este cu atît mai lăudabilă cu cît 
în proba de 10.000 m. el a reali
zat un nou record republican 
(19:04,2), întrecînd recordul 
bilit de Valerian Kurt în 
1955 la Alma-Ata (19:17,7). 
proba de 10.000 m. Vladimir Bu
lat a alergat excepțional, între
cînd cu peste 500 m. pe valoro
sul său partener de serie, Zoltan 
Szekely și depășind recordul cu 
peste 13 secunde.

Iată rezultatele tehnice înregis
trate în ultimele două zile de 
concurs: 1000 m. senioare: 1.
Eva Farkaș (Prog. Tg. Mureș) 
2:04,6; 2. Elena Crețu (CCA) 
2:05,1; 3. Mia Georgescu (Loco
motiva) 2:05,6; 4. losefa Peter 
(Știința Cluj) 2:06,8; 5. Magda
lena Fazekaș (Știința Cluj) 2:06,8; 
5000 m. senioare: 1. Eva Farkaș 
11:23,3; 2. Elena Crețu 11:28,7; 
3. M. Fazekaș 11:36,4; 4. Maria 
Greța (Știința Cluj) 12:01,0; 5. 
Doina Matei (Prog. Cluj) 12:13,4; 
clasament general: 1. EVA FAR
KAȘ 261,336 p. — campioană re
publicană absolută; 2. E. Crețu 
264,023 p.; M. Fazekaș 265,216 p.; 
1500 m. seniori: 1. Vladimir Bu
lat (CCA) 2:35,9; 2. Vasile Oprea 
(C.C.A.) 2:40,1; 3. Valerian Kurt 
(Locomotiva) 2:41,3; 4. Pascu So
rin (Știința Buc.) 2:44,5; 5. Zol
tan Szekely (Dinamo) 2:45,5; 
10.000 m. seniori: 1. V. Bulat 
19:04,2; 2. V. Oprea 19:59,9; 3.
V. Kurt 20:27,3; 4. Z. Szekely 
20:27,9; 5. S, Pascu 20:42,5; cla
sament general: 1. VLADIMIR 
BULAT (CCA) 215,886 p. — cam
pion republican absolut; 2. V. 
Oprea 222,911 p.; 3, V. Kurt
223,551 p.

GH. ȘTEFĂNESCU

CAMP1ONATUL REPUBLICAN 
DE PATINAJ ARTISTIC

Miercuri, la Cluj, va începe 
campionatul republican de patinaj 
artistic. întrecerile vor continua 
joi și vineri pe patinoarul Loco
motiva, 

împiedicat să-și continue încet a- 
lunecarea, pînă în plasă 1 Așa s-a 
stabilit, scorul final. Au marcat: 
Martomfi (2), Căruntu, Racoviță, 
Tiron, Vaniec, Nasta și Sîngeor
zan (Metalul) și Ferenczi (2),To- 
gănei, Szabo, Tacaci I (Av.)

C.C.A. — Știința Cluj 13—5 
(,6—2, 2—0, 5—3). Militarii au do
minat tot timpul, cîștigînd fără 
a se întrebuința serios. Studenții 
au dat o ripostă mai dîrză în repri
za a doua. Au înscris: Zografi (4),

Czaka (4). Peter (3), Flamaropol 
și Incze III, respectiv Vili Covaci 
(3), Gali și Czaka II.

Știința Cluj — Metalul Orașul 
Stalin 4—1 (3—0, 1—0, 0—1). — 
După jocul bun prestat cu o seară 
înainte, Metalul nu și-a mai găsit

ii de hochei
con-Activitatea hocheistică 

tinuă în Capitală.
N-a trecut decît o zi de la 

încheierea întrecerilor din ca
drul „Cupei 16 Februarie" și 
cele mai bune patru echipe ale 
hocheiului nostru pornesc din 
nou la întrecere. C.C.A., Avîru- 
tul Miercurea Ciuc, Metalul O- 
rașul Stalin și Știința Cluj se 
vor întîlni azi, mîine și joi în 
cadrul unei noi competiții, pe 
gheața patinoarului din incinta 
velodromului Dinamo.

Competiția care începe azi 
se anunță deosebit de intere
santă, dat fiind că cele patru 
echipe participante au acum ,,în 
picioare" cele trei zile de jocuri 
din „Cupa 16 Februarie". Dacă 
■unele din ele nu s-au putut pre
zenta în cele mai bune condi- 
țiuni în competiția terminată 
duminică seara, aceasta s-a da
torat numai întreruperii ante
rioare a antrenamentelor, pre
cum și faptului că unele au 
avut loturi incomplete. In tur
neul care începe azi, echipele 
se vor prezenta — fără îndo
ială— mai bine. Ne referim în

CUPA
■ VOLEI. Sîmbătă si duminică

s-au disputat în sala Giulești me- 
ciurile din cadrul penultimei etape 
a „Cupei 16 Februarie". Jocurile 
în general viu disputate și specta
culoase au fost mult aplaudate de 
spectatori. Așa au fost, de exem
plu, întâlnirile dintre echipele fe
minine Locomotiva M.C.F. și Știin
ța I.C.F., Constructorul și Progre
sul ,și cel dintre Locomotiva și Di
namo, (masculin). Trebuie remar
cată comportarea feroviarilor care 
— deșf lipsiți de aportul unor ti
tulari (Crivăț, Nicolau, Răduca- 
nu) — au reușit să întreacă echi
pa dinamoviștilor. De menționat că 
echipa feminină Dinamo a fost în
vinsă. de echipa de categorie re
gională , Locomotiva Gara de Nord 

Rezultatele acestei etape sînt: 
masculin: Locomotiva I.C.F.-Di- 
namo 3—1 (11—15, 15-13, 15—2, 
15—10). C.C.A.-Progresul 3—0 
(3, 7, 10) Locomotiva C.T.F.T.- 
Voința 3—2 (14—16, 12—15,
15—4, 15—10, 16—14); feminin: 
Progresu 1-Constructorul 3—2 
(13—15, 15—6, 9—15. 15—11,
15—5). Locomotiva M.C.F.-Stiința 
I.C.F. 3—2 (16—14, 9-15, 11—15, 
15—11, 15—5), Locomotiva Gara 
de Nord Dinamo 3—2 (15—12,
10—15, 7—15, 16—14, 15—2). Mîi- 
ne se dispută în aceeași sală un 
singur meci, începînd de Ia ora 17: 
C.onstructorul-Știința I.C.F. (femi
nin L

■ SCRIMA. — Cluj 6. (prin te-. 

aceeași cadență, fiind depășit net 
în prima repriză. Partida a fost 
presărată cu multe durități, care 
au dus la rănirea jucătorilor Torok 
ți și Nasta. Au marcat: A. Naghi 
(3) și Torok II — respectiv — Că
runtu. ...

C.c-A. _  Avințui Miercurea
Ciuc 8—1 (5—0, 2—0, 1—1). Meciul 
a fost „jucat" încă din prima re
priză, cînd C.C.A. și-a asigurat un 
net avantaj. In celelalte reprize, 
partida a fost mai echilibrată, ridi- 
cîndu-se chiar, pe alocuri, la un 
nivel apreciabil. C.C.A. a dovedit 
că este o formație sudată, echili
brată, care practică un hochei bine 
orientat tactic, în timip ce Avîntul 
— jucînd nervos și indivL' al — a 
avut o comportare mediocră. De 
semnalat că, în ultima parte a me
ciului, ambele echipe au rămas, la 
un moment dat, în cîte 3 jucători 
de cîmp, din cauza unor durități îji 
serie, provocate în special de 
Tacaci I. Au marcat: Lorincz (2). 
Peter (2), Czaka I (2), Zografi și 
Incze III, respectiv Csaszar. întâl
nirile au fost conduse de arbitrii: 
I. Lupu, I. Florescu, Al. Teodores- 
cu și G. Tico care n:au intervenit 
totdeauna cu promptitudine și se
veritate în sancționarea durităților.

Igi urma acestor rezultate, trofeul 
a revenit echipei C.C.A.. care a ma
nifestat o superioritate evidentă, 
meritând din plin locul I în clasa
mentul care arată astfel:
1. CCA
2. Avîntul
3. Știința
4. Metalul

M. 
Cluj 
Or.

Ciuc

Stalin

R. URZICEANU 
C. ANTONESCU

Și 
din 
fo-

Azi începe un nou turneu 
in Capitală 

special la Avântul, Știința 
Metalul, cărora jocurile 
„Cupa 16 Februarie" le-au
losit în mod evident, jucătorii 
lor prezentîndu-se mai bine de 
la joc la joc. Ziua de odihnă de 
ieri își va arăta și ea roadele, 
în ceea ce privește calitatea 
jocurilor. In plus, cîteva din 
formații vor fi întărite pentru 
ca echilibrul întrecerilor să con
stituie un factor în plus în creș
terea interesului față de aceste 
întreceri.

întrecerile se dispută după 
următorul program.:

AZI, ora 16,30: C.C.A—Me
talul Orașul Stalin, ora 18.30: 
Avîntul—Știința.

MIINE ora 16.30: Avîntul— 
Metalul, ora 
ința.

JOI, ora 
Știința, ora 
Avîntul.

Bilete pentru aceste jocuri se 
găsesc între orele 11 și 16, la 
casa de bilete din bul. Bălcescu 
(vis-â-vis de Fundația Dalles) 
și la casele stadionului Dinamo.

18,30: C.C.A—Ști-

16,30: Afetului
18,30: C.C.A.

16 FEBRUARIE
leton de la subredacția noastră). 
Duminică au luat sfîrșit întrece
rile de scrimă din cadrul concursu
lui ,,Cupa 16 Februarie" organi
zat de comitetul C.F.S. Cluj și co
misia locală de scrimă. Proba de 
floretă fete a fost cîștigată de Giga 
Orban, care n-a pierdut nici un 
asalt din cele 9 susținute. Pe locu
rile următoare s-au clasat: Mar
ta Telegdy 7 v. (3 tușe) Elisabe- 
ta Szaniszlo 7 v. (9 tușe), I. Kap- 
debo 6 v., E. Egger 6 v. întrece
rea masculină de floretă a revenit 
dinamovistului Tiberiu Szabo, care 
l-a întrecut în baraj pentru primul 
loc pe Andrei Balogh cu 5-1. La 
sabie a cîștigat Gheorghe Lazăr, 
urmat de P. Biro, T. Szabo, O. 
Thalmayer, N. Ghilezan, etc. Con
cursul de spadă, desfășurat numai 
pe 3 tușe, n-a contat în clasamen
tul general al „Cupei 16 Fabrua- 
rie“. Primul loc i-a revenit lui La- 
dislau Orban care l-a învins în 
baraj pe Anton Biro cu 3-2. Pe lo
curile următoare s-au clasat: O 
Thalmayer, L. Nagy, L. Prezen- 
schi, I. Sollossy etc.

■ BASCHET. Jocurile de bas
chet disputate în cadrul celei de 
a IlI-a etape a „Cupei 16 Februa
rie" au prilejuit dispute foarte dîr- 
ze, din care nu au lipsit surprizele. 
Continuîndu-și seria jocurilor de 
bună calitate, Metalul Energia a 
întrecut la un scor concludent for
mația Știința I.C.F., ca urmare a 
unui joc excelent în care mai ales

Progresul Miercurea Ciuc 
conduce in clasamentul 

categoriei B Ia hochei
RĂDĂUȚI, 6 (prin telefon de I; 

corespondentul nostru). Campiona 
tul categoriei B la hochei, care s< 
desfășoară de patru zile în locali 
tate, stârnește un interes deosebi 
in rîndul spectatorilor care asist: 
pentru prima dată la o corn 
petiție oficială de hochei. Foar 
te interesantă este evoluția ju 
cătoriilor tineri, care formează mc 
joritatea în efectivul echipelor, s 
care au o comportare deosebita 
impresionînd atît prin pregătire 
lor, cît și prin ardoarea cu cai 
luptă. Cele mai bune formații a 
turneului sînt Progresul Miercuri 
Ciuc și Flamura roșie Tg. Mure 
singurele neînvinse pînă acur 
Cîștigătorul turneului va fi decis ■ 
meciul de miercuri seara dint 
aceste două formații.

După' patru etape, clasamentul tt 
neului categoriei B la hochei se pr 
zintă astfel: 
1. Progresul M. Ciuc
2. FI. roșie Tg. Mureș
3. Avîntul Sebeș-Alba 
4? Metalul

Uz. Tract Or. Stalin
5. Progresul Rădăuți
6. Construe. Tg. Mureș

4 4 0 0 25: :
3 3 0 0 22:
4 12 1 16:1

3 111 12:1:
4 0 2 2 11:1
3 0 2 1 9:1 

7. Progresul Iași 3 0 0 3 7:1
Sîmbătiă a avut loc partida din 

Progresul Miercurea Ciuc și P 
greșul Iași care a luat sfîrșit 
scorul de 6—2 (2—0, 2—0, 2- 
în favoarea echipei din Ciuc f 
punctele înscrise de Antal, I 
zan (2), Sava (2) și Biro per 
învingători și Ciudin și Manoîe 
pentru învinși. Arbitri : Fl. M 
nescu și E. Szalsberger.

Meciul dintre FI. roșie Tg. . 
reș și Constructorul Tg. Mure 
revenit echipei Flamura roșie [ 
scorul de 10—2 (3—0, 3—1, 4- 
Golurile au fost marcate de J 
(4), Auer (4), Zdravici și S 
pentru Flamura roșie și Sava 
Kares pentru Constructorul, 
arbitrat W. Welther și Haivas.fâ 
sîmbătă. Progresul Rădăuți a 
minat la egalitate cu Avîntul 
beș-Alba: 3-3 (1—0, 2-1, 0-2) 
înscris Tomovici (2) și Chiri 
pentru Progresul și Hăpreanu 
și Munteanu pentru Avîntul. ț 
tri: Hușan și Petrovici. Duini 
Avîntul Sebeș a întrecut Pri 
sul Iași cu 4—3 (0—2, 2—0, 2 
Progresul Miercurea Ciuc a îi 
Metalul Uz. Tract. Orașul 5 
cu 6—3 (3—2, 3—0, 0—1), 
FI. roșie Tg. Mureș a dispus 
Progresul Rădăuți cu scorul d 
(1—1, 5—1, 1—0).

T • ,Luni s-a desfășurat etapa c 
care s-a soldat cu următoarei 
zultate: Constructorul Tg.-Mu 
Progresul Iași 3-9 (1-2, 1-5, 
Flamura roșie Tg. Mureș—M 
Uz. Tractoare Orașul Stalin . 
(2-1, 1-2, 3-1).

Au arbitrat N. Weither 
Haivaș.

Astăzi, marți, se va des 
a Vl-a etapă, iar miercuri, < 
cu etapa a Vll-a, va lua 
turneul cat. B la hochei.

S. Sor 
corespc

Novocek a avut un rol de 
Scor final 71—52 (30—24) 
voarea metalurgiștilor. După 
prima repriză scorul s-a m 
egal, în cea de a doua parti 
tîlnirii feminine Știința 1.0 
Locomotiva, formația fero' 
s-a impus printr-un joc foarț 
cîștigînd la un scor cat: 
61—42 (23—24). O -plăcută 
ză a constituit-o jocul pre' 
Locomotiva P.T.T. care în j 
rea cu Casa Centrală a jj 
a opus o dîrză rezistență : 
ției militare. S'pre sfîrșitul 
jucătorii de la C.C.A. ar 
să-și asigure, un minim ava 
care au cîștigat întâlnirea 
rul de 56—54 (31—29). Jc 
namo—Progresul Arta a 
o nc-uă victorie a dinamc 
care au învins pe merit cu 
(24—11).

In jocurile feminine V 
jucat mai bine ca în întîlni 
cedente și a învins Progre 
cu 54—41 (25—17) iar Coi 
rul pe Flamura roșie cu 
(26—12).

Astăzi după-amiază în 
namo se vor disputa două 
tîlnirile etapei a IV-a. Dir 
stea, pe primul plan se 
jocul dintre Dinamo și C.C 
gurele neînvinse în acest 
joc care va desemna pe cri 
rea Cupei.

In deschidere, la ora 1’ 
comotiva P.T.T. întâlnește 
I.C.F, (A. Panaitopol, cores

SPORTUL POPULAR



Surprize in concursul 
de tenis in sală

Sîmbătă și luni* au continuat 
jocurile âin cadrul concursului de 
verificare a lotului de tenis al 
R.P.R.

Cu mult interes a fost așteptată 
întîlnirea dintre C. Zacopceanu 
{Progresul I.T.B.) campionul R.P.R. 
pe anul 1955 și maestrul sportului 
Gh. Viziru (C.C.A.) care cu ocazia 
acestui meci își făcea reintrarea 
după o absență de un an.

Surprinzător de bine restabilit, 
făcînd dovada unei deosebite vo
ințe de luptă și a unei pregătiri fi
zice remarcabile, Gh. Viziru a reu
șit frumoasa performanță de a ieși 
învingător, după trei seturi foarte 
disputate (6-4, 4-5, 6-4).

Dacă au fost unit spectatori care 
au atribuit această victorie jocului
— oarecum sub valoarea obișnuită
— prestat de Zacopceanu, care n-a 
mai a atacat cu impetuozitatea și e- 
ficacitatea ce i-au adus titlul de 
campion, desigur, că victoria înre
gistrată ieri dimineață de Gh. Vi
ziru asupra maestrului sportului C. 
Caralulis a fost complet edificatoa
re, în ceea ce privește forma do
vedită de sportivul militar.

Intr-adevăr, întîlnind în turul al 
doilea pe C. Caralulis (Progr. 
I.T.B.) și făcînd dovada acelorași 
calități care î-au adus victoria în 
ajun, reprezentantul C.C.A. a reu
șit, și de data aceasta, să cucereas
că o binemeritată victorie (7-5,
6-4)  calificîndu-se astfel în semifi
nală unde se va întîlni cu fratele 
său, maestrul sportului Marin Vi
ziru (C.C.A.).

Din celelalte partide merită su
bliniată. victoria Marianei Nfculescu 
(Constructorul) asupra Ecaterinei 
Roșianu (C.C.At). Invingătoarea, 
deși mai are serioase deficiențe în 
pregătirea fizică (deplasare defec
tuoasă, insuficientă forță în lovitu
ră), a demonstrat totuși că este în 
progres, în ceea ce privește tehnica 
loviturilor.

Iată rezultatele tehnice. Simplu 
bărbați : Turul I : Gh. Viziru-C. 
Zacopceanu 6-4, 4-6, 6-4, Năstase- 
Chivaru 6-4, 6-3, Cobzuc-Georges- 
cu 6-2, 6-4, Racosi'-Bardan 6-4,
6- 4, M. Viziru-D. Viziru 6-3, 6-1, 
Anghelescu-Schmidt 5-7, 8-6, 8-6, 
Turul II: Gh. Viziru-C. Caralulis
7- 5, 6-4, Cobzuc-Racosi 2-6, 6-3, 
6-3.

Simplu femei: Turul I: M. Ni- 
culescu-Ec. Roșianu 6-4, 6-4.

Programul de azi cu începere 
de Ia ora 9. Simplu bărbați:
T. Bădin-Anghelescu, Gh. Viziru- 
M. Viziru. Simplu femei : L. Do- 
boșiu-R. Andreescu, I. Ponova-M. 
Niculescu.

Jocurile continuă mîine dimi
neață, cînd vor avea loc semifi
nalele de simplu bărbați și finala 
de simplu femei.

Antrenamentele fotbaliștilor continuă in aer liber!...
— „...Nu ne sperie frigul — ne 

spune antrenorul Ronai, de la Loco
motiva București, la conferința an
trenorilor. Ne vom continua antre
namentele in aer liber, așa cum am 
făcut la băile ,1 Mai" și cum vom 
face și aici, în București, în ciuda 
multelor grade sub zero!“

Și ca Ronai ne-au vorbit majori
tatea antrenorilor: Mladin (Știința 
Timișoara), I. Reinhardt (Flamura 
Roșie Arad), L. Zilahi (Progresul 
Oradea), I. Oană (Flacăra Ploești). 
V. Mărdărăscu (Dinamo Orașul 
Stalin), etc.

Și ca dovadă sînt antrenamen
tele desfășurate duminică la Timi
șoara și București. Jucătorii Știin
ței Timișoara au făcut antrena
ment la o temperatură de -20 de 
grade, în timp ce la București, Di
namo și Progresul au susținut 
chiar jocuri de antrenament.

Dinamo a jucat timp de 60 de 
minute cu echipa Progresul CPCS 
din categoria B, pe un teren a- 
coperit cu zăpadă, în timp ce ală
turi, pe patinoarul din incinta ve
lodromului Dinamo, se întreceau 
hocheiștii echipelor Știința Cluj șî 
Metalul Orașul Stalin... Primul 
contact mai serios cu balonul a 
subliniat pofta de Ioc a fotbaliș
tilor celor două echipe. Dintre ele, 
Dinamo a marcat ma! multe go

Programul campionatului republican de juniori
SERIA a Il-a

Etapa 1—8 aprilie: Progresul Iași
— Flacăra Mtoinești; Progresul Foc
șani — Victoria Tecuci; Voința Te
cuci — Locomotiva Iași; Știința Iași
— Locomotiva Galați; Dinamo Bîrlad 
stă.

Etapa II — 15 aprilie: Voința Te
cuci — Victoria Tecuci; Locomotiva 
Iași — Progresul Focșani; Flacăra 
Moinești — Știința Iași; Dinamo Bîr
lad — Progresul Iași; Locomotiva 
Galați stă.

Etapa III — 22 aprilie: Victoria 
Tecuci — Flacăra Momești; Știința 
Iași — Dinamo Bîrlad1 II III IV V VI * VIII IX X XI XII; Locomotiva 
Iași — Locomotiva Galați; Progresul 
Focșani — Voința Tecuci; Progresul 
Iași stă

Iată cum arată un buletin Prono
sport cu 12 rezultate exacte la con
cursul nr. 5 (etapa din 5 februarie 
1956).

I Spăl — Juventus (camp, 
italian) X

II Triestina — Sampdoria 
(camp, italian) X

III Novara — Intemazionale
(camp, italian) X

IV Lanerossi — Roma (camp,
italian) 1

V Mtilan — Atalanta (camp, 
italian) 1

VI Torino — Napoli (camp, 
italian) 2

VH Genoa — Bologna (camp, 
italian) 1

VIII Lazio — Padova (camp, ita
lian) 1

IX Verona — Alessandria (camp, 
italian) 2

X Modena — Livorno (camp, 
italian) 1

XI Locom. Timișoara — Con
structorul Timișoara (hand
bal fem.) 2

XII Flamura roșie Arad — Fla
mura roșie Lugoj (handball 
fem.) 2

La acest concurs au fost depuse 
aproximativ 456.000 buletine.

In urma irierîi și omologării ce
lor 461. 626 buletine depuse la con
cursul Pronosport nr.5 din 5 fe
bruarie a.c., au fost stabilite ur
mătoarele premii:

Premiul 1: 81 buletine cu 11 
rezultate exacte.

Premiul II: 1673 buletine cu 10 
rezultate exacte.

Premiul III : 12.127 buletine cu 9 
rezultate exacte.

Azi. marți 7 februarie a.c., orele 
18.00 va avea loc la agenția centra
lă Pronosport din Calea Victoriei 
9, tragerea din urnă a premiilor 
sneciale atribuite concursului ane
xă din luna ianuarie 1956.

Fondul de 50% rezultat din de
punerea celor 59.421 comunicări pe

Etapa IV — 29 aprilie: Voința Te
cuci ■— Progresul Iași; Știința Iași —
— Voința Tecuci; Flacăra Moinești— 
Dinamo Bîrlad; Locomotiva Galați — 
Progresul Focșani; Locomotiva Iași 
stă

Etapa V — 6 mai: Dinamo Bîrlad — 
Locomotiva Iași; Locomotiva Galați

pronosport
luna ianuarie a.c., în valoare de 
lei 89.131, a fost inclus în următoa
rele premii speciale în obiecte : un 
automobil „I.F.A.", două ceasuri 
de aur ,,Schaffhausen", opt cea
suri ,,Doxa“ de nichel și un aparat 
de fotografiat tip ,,Kontax“, premii 
ce urmează a fi distribuite la tra
gerea dfn urnă de azi.

INTRAREA NUMAI PE BAZA 
DE INVITAȚII.

AMĂNUNTE DESPRE 
CONCURSUL PRONOSPORT 

NR. 6
(etapa din 12 februarie)

I. Lens — Reims (camp, francez) 
In tur Reims a dispus cu 3—0 de 
Lens. Duminică, în jocurile de cupă 
Lens a dispus de Bordeaux cu 3—2 
în timp ce Reims a terminat me
ciul cu divizionara B Grenoble la 
egalitate (1—1).

II. Monaco — Racing (camp, 
francez) Racing a învins eu 2—1 
în tur. In retur însă echipa parizi
ană s-a comportat destul de slab.

III. Sochaux — Marseille (camp, 
francez). In tur Sochaux a fost 
învinsă cu 1—0. Acasă însă se 
comportă mult mai bine.

IV. Strasbourg — Metz (camp, 
francez). In tur: 2—2. Strasbourg 
joacă bine pe teren propriu (a cîș- 
tigat 7 din 11 meciuri). Metz în 
deplasare se comportă slab (a pier
dut 7 din 10 meciuri), 

luri: șapte, față de cele trei ale 
Progresului. Scor final: 7-3 (5-1). 
Pentru completarea bilanțului, iată 
autorii punctelor: Ene (2), Bartha, 
Nicușor (3), Suru (D) ; Dumitre
scu, Mateiănu și Tetea (P), pre
cum și cele două formații:

DINAMO : Birtașu-Toma, Băcuf 
II, Szdkd-—Călinoiu, Băcuț I—- 
Bartha (Anghel), Nicușor, Ene, 
Radu Tudor, Suru (Nițulescu).

PROGRESUL: Szilagy-Greavu, 
loniță, Naum (SchwTlinger) — 
Schwei-llinger (Jenei), Mihăilescu— 
Tetea (Neacșu), Jenei (Tetea), Ma- 
teianu, Dumitrescu, Văcaru.

Progresul București a făcut an
trenament la două porți în compa
nia juniorilor săi, în trei reprize a 
30 de minute. Jocul s-a terminat cu 
scorul de 15—0 (4-0, 5-0, 6-0), rea
lizat de Ozon (3), Cruțiu (3), 
Smărăndescu (2), P. Moldoveanu 
(2), Blujdea (2), Coloși (2) și Soa
re. Verva de joc a caracterizat și 
acest antrenament, în care Progre
sul a folosit următoarea echipă: 
Cosma (Mîndru)-Gref, Bratu (Pe- 
țenchi, Bratu), Soare (Pețenchi)- 
Ciocea (Maior), Știrbei (Dragomir) 
-Crufiu (Coloși), Țîrcovnicu (Dra
gomir), Ozon (Crutiu), Smărăn
descu, P.Moldoveanu (Blujdea).

_ Antrenamentele vor continua
săptămîna aceasta.

— Voința Tecuci; Flacăra Momești — 
Progresul Focșani; Știința Iași — 
Progresul Iași; Victoria Tecuci stă.

Etapa VI — 13 mai: Progresul Foc
șani — Știința Iași; Dinamo Bîrlad — 
Voința Tecuci; Victoria Tecuci — 
Locomotiva Galați; Progresul Iași — 
Locomotiva Iași; Flacăra Moinești 
stă.

Etapa VII — 20 mai: Progresul Iași
— Victoria Tecuci; Locomotiva Ga
lați — Dinamp Bîrlad; Voința Tecuci
— Știința Iași; Locomotiva Iași — 
Flacăra Moinești; Progresul Focșani 
stă.

Etapa VIII — 27 mai: Locomotiva 
Iași — Știința Iași; Progresul Foc
șani — Progresul Iași; Locomotiva 
Galați — Flacăra Momești; Victoria 
Tecuci — Dinamo Bîrlad; Voința 
Tecuci stă1.

Etapa IX — 3 iunie: Flacăra Moi
nești — Voința Tecuci; Dinamo Bîr
lad — Progresul Focșani; Victoria 
Tecuci — Locomotiva Iași; Progre
sul Iași — Locomotiva Galați; Știin
ța Iași stă.

V. Lyon — Bordeaux (camp, 
francez). In tur: 0—2. In cupă 
Lyon — Red Star : 1—0 ; Bordeaux
— Lens 2—3 (în deplasare).

VI. Toulouse — Nîmes (camp, 
francez). In tur: 1—2. Nîmes a e- 
liminat cu 3—2 pe Blenaud în cu
pă. Pînă acum s-a comportat în 
deplasare foarte slab (nu a cîștigat 
nici un meci).

VII. Sedan — Lille (camp, fran
cez). In tflr, victoria a revenit e- 
chipei din Sedan cu 1—0. De re
marcat că Lille a pierdut 9 din 
cele 10 meciuri jucate în deplasare.

VIII. Nancy — St. Etienne (camp 
francez). In tur: 1—1. Gazdele au 
acumulat acasă 12 puncte, iar St. 
Etienne în deplasare 8 puncte.

IX. Troyes — Nice (camp, fran
cez). In tur : 0—2. Deținătoarea 
„lanternei roșii" întîlnește pe teren 
propriu liderul clasamentului.

X. Voința Tim. — FI. roșie Lu
goj (hand, fem.) Duminică echipa 
din Lugoj a depășit cu 3—0 FI. 
roșie Arad, în timp ce Voința a 
cedat la scor la FI. roșie U.T.T. II 
(2-9).

XI. Știința înv. Tim. — Locomo
tiva Tim. (hand, fem.)

Este o întîlnire între ultimele 
două clasate, fapt care recomandă 
meciul ca foarte disputat.

XII. Șc. Medie 2 Tim. — FI. ro
șie Arad (hand, fem.)

Deși duminică FI. roșie Arad a 
cedat cu 0—3 în fața colegei de 
asociație din Lugoj, se pare totuși
— dat fiind rezultatele obținute 
anterior — că este favorita întîl- 
nirii.

Rolul și sarcinile comisiilor de fotbal
In buna organizare a activității 

unei ramuri de sport, un mare rol 
revine comisiilor constituite din 
activiști voluntari și care func
ționează pe lîngă comitetele CFS. 
Fie că este vorba de o comisie 
regională, fie că este vorba de 
o comisie raională sau orășenea
scă, sarcina care revine acestor 
organe obștești este Ia fel de 
importantă, și de felul cum ele 
reușesc să-și organizeze munca 
depinde în largă măsură succesul 
sau insuccesul disciplinei sporti
ve în regiunea, raionul sau ora
șul respectiv.

Toate constatările de pînă a- 
cum ne arată că într-o serie de 
regiuni unde munca comisiilor a 
fost bine organizată, unde între
gul activ a muncit cu corec
titudine și dragoste au fost 
înregistrate multe succese în ce 
privește nivelul cantitativ și cali
tativ al fotbalului. De pildă, co
misiile regionale Cluj, Galați, Re
giunea Autonomă Maghiară, Su
ceava, Timișoara sînt comisii frun
tașe și ele pot constitui un bun 
exemplu prin: excelenta organiza
re a activității propriu-zise a co
misiilor (ne referim la munca sub
comisiilor, la activizarea tuturor 
membrilor comisiei pentru realiza
rea sarcinilor), coordonarea și 
controlul desfășurării competițiilor 
locale, (în această privință o 
mențiune specială merită comisia 
regională de fotbal R.A.M. care a 
reușit cea mai bună organizare a 
Cupei R.P.R., a campionatelor ra
ionale etc.), inițierea de noi com
petiții cu caracter local. Firește că 
dacă fotbalul nostru ar beneficia 
de cît mai multe asemenea comi
sii șl rezultatele ar fi mult mai 
bune.

Dar, așa cum arătam, munța 
comisiilor regionale, raionale și 
orășenești nu ar da rezultate dacă 
cei care activează în cadrul lor 
nu ar dovedi putere de muncă, 
spirit de răspundere, pricepere. 
Așa s-au comportat următorii 
membri ai comisiilor regionale: 
Bolea (Galați), Dr. Gyori (Cluj), 
Teodorescu (Timișoara), Mărăci- 
neanu (Ploești) precum și între
gul activ al comisiei de fotbal 
Suceava.

Din .păcate însă, multe comisii 
de fotbal nu-și înțeleg menirea, nu 
caută să contribuie la progresul 
acestui sport. Cauzele sînt:

A) NEORGANIZAREA MUNCII. 
O serie de comisii1 regionale, raio
nale și orășenești activează spo

La conferința antrenorilor de fotbal
Timp de trei zile, antrenori ai 

echipelor de categoria A și B, pre
ședinți ai colegiilor de antrenori d'in 
țară, și antrenori evidențiați ta 
munca de pregătire a tinerilor cadlre 
și antrenori imvitați dim București, 
au dezbătut o serie de probleme 
esențiale ale fotbalului nostru, în 
cadrul unei conferințe organizată 
cu scopul de a găsii- căile și mijloa
cele de realizare a obiectivelor 
pentru redresarea a-cestei populare 
discipline sportive. Au fost prezetnți 
în sala de festivități a asociației 
Dinamo, „meseriași" buni în ale 
fotbalului, și tineri și mai vîrstniici, 
reprezentînd generații de jucători și 
epoci diferite ale fotbalului. Alături 
de R. Wetzer, Emenich Vogi, C. 
Braun, P. Steinbach Fr. Ronai, 
Al. Schwartz, St. Dobai etc., au 
luat loc Juhasz, I. Moldoveanu, 
N. Vîlcov, I. Oană, A. Șepci, Plo- 
eșteaniu etc precum și antrenori mai 
tineri ca L. Zilahi, N. Bălănescu, 
I. Reinhardt, E. Mladin, Gică Nicu- 
lae, Tr. Ionescu etc. Cu toții laolal. 
tă au urmărit cu atenție, rapoarte 
și referate de o deosebită va
loare (raportul de activitate al co
legiului central, obiectivele tehnice 
pe anuil 1956, îndrumări privind mo
dul de efectuare a controalelor pe 
teren, despre planificare și docu
mentele de planificare, aspecte 
teoretice și practice ale muncii pla
nificate etc.) care împreună cu dis-- 
cuțiile purtate au făcut ca în bună 
măsură să fie atins scopul acestei 
conferințe —„verigă principală în 
lanful de măsuri luate pentru re
dresarea tehnică și pentru creșterea 
prestigiului internațional al fotba
lului nostru" — cum a subliniat în 
concluzii tov. Tudor Vasile din 
C.C.F.S. „

Participarea la conferință a fost 
bună ; de asemenea și calitatea ma
terialelor prezentate și discutarea 
problemelor esențiale ale fotbalu
lui, ceea ce a făcut ca nivelul ge
neral al conferinței să fie superior 
față de cel al conferințelor prece
dente. La discuții majoritatea an
trenorilor, s-a referit la^ probleme 
importante legate de măsurile ne
cesare îmbunătățirii activității fot
balului : St. Wetzer, A. Șepci, 

radic, la întîmplare. Subcomisiile 
din cadrul lor nu sînt organizate. 
Îndeplinirea tuturor sarcinilor fiind 
lăsată în grija a 2—3 membri, care, 
firește, nu pot duce totul la 
bun sfîrșit. Spre exemplu, comisia 
regională Iași, care nu are nici' 
un fel de evidență a campionatelor 
raionale, nu se preocupă și nu 
coordonează activitatea fotbalului 
din regiune, nu ține legătura cu 
comisiile raionale și a fost în 
permanentă întîrziere cu progra
marea și evidența Cupei R.P.R. 
In alte cazuri, din pricina insufi
cientei autorități a comisiei, comi
tetul regional se substituie comi
siei și face toată treaba în locul 
ei. Așa se petrec lucrurile în regi
unea Pitești.

B) LIPSA DE PRINCIPIALITA
TE. Deosebit de gravă este atitu
dinea neobiectivă, părtinitoare, 
manifestată de unele comisii în re
zolvarea sarcinilor care le re

vin. Este cazul comisiei regionale 
Ploești care — aplicînd în mod 
„personal" prevederile regulamen
tului — a decis să elimine din 
campionatul regional o echipă (A- 
vîntul Bușteni) pentru „neregula- 
rități" comise cu un an în urmă 
sau acel al comisiei regionale 
Constanța care admite cu multă 
largheță desființări și reînființări 
de echipe chiar în cursul aceluiași 
campionat sau acordă locuri în- 
tr-un campionat nou unor echipe 
care s-au desființat și deci au 
pierdut dreptul de participare 
(cazul echipei Flamura roșie). A- 
semenea atitudini nu fac decît să 
știrbească prestigiul respectivelor 
comisii.

Pentru ca activitatea comisiilor 
de fotbal să se îmbunătățească 
este necesar ca: 1. să se acorde o 
deosebită atenție organizării inter
ne a comisiilor; 2. să se urmărea
scă de către activele acestor co
misii, printr-p susținută muncă de 
teren, realizarea tuturor sarcini
lor ce le revin; 3. să se dovedea
scă mai multă principialitate și 
corectitudine și mult spirit de ini
țiativă; 4. comisia centrală să spri
jine mai mult comisiile, să țină 
— permanent, nu sporadic, cum 
s-a întîmplat pînă acum —• o mai 
strînsă legătură cu ele. In direcția 
aceasta este de recomandat ca 
observatorii care merg la diferite 
jocuri să rămînă încă 1—2 zile 
în localitatea respectivă pentru a 
efectua controale de sprijin și în
drumare asupra muncii comisiilor.

V. Mărd'ărescu, N. Bălănescu, Tr. 
Ionescu, N. Vîlcov, Voronkov ski. 
Dobai, Gică Niculae etc. Cuvintele 
mulitor antrenori, foarte critice, e 
drept, au fost însă, prea puțin au
tocritice. Cauzele rămînerii în urmă 
a fotbalului au fost bine precizate 
dă antrenori. Dar acestea au fost 
găsite prea mult la alții și prea 
puțin și chiar de loc la antrenori. 
Or, raportul de activitate al colegi
ului central, însăși munca de fie
care zi a antrenorilor, au subliniat 
lipsuri destul de serioase și pe 
seama antrenorilor, (lunecarea pe 
panta obținerii de rezultate ime
diate, neglijarea pregătirii tehnice 
și tactice mai ales, a muncii edu
cative în special, atitudinea de to
leranță față de neparticiparea re
gulată a unor jucători, munca 
dezorganizată a colegiilor etc.). 
Toate acestea constituie și ele cauze 
și încă d'estul de importante ale 
stagnării fotbalului. Șînt lipsuri 
în activitatea antrenorilor care 
trebuiau mărturisite și analizate în 
conferință, pentru că numai astfel, 
cunoscîndu-'le cauzele, pot fi lichi
date urgent, în interesul general al 
fotbalului.

Condiții sînt din cele mai bune. 
Regimul nostru democrat-popuiliar 
a legiferat profesia de antrenor și-i 
asiigură posibilitatea unei exerci
tări depline. Antrenori buni care-și 
cunosc rolul și sarcinile, sînt dease- 
menea. Fotbalul dispune de un corp 
valoros de asemenea „meseriași", 
care-și iubesc meseria, dar pe care 
trebuiie s-o apere de imixtiunile 
celor necompetenți. Fotbalul dis
pune de material uman de calitate, 
care nu așteaptă decît pe antrenor 
pentru a fi valorificat. Toate Aces
tea, dublate de o luptă hotărîtă 
pentru lichidarea lipsurilor existente, 
trebuie să ducă la rezultat?, prac
tice din cele mai bune. „Cu acest 
corp de antrenori — a spus tov. 
Tudor Vasile — poi fi îndeplinite 
toate obiectivele fotbalului". Și 
fiecare antrenor trebuie să contri
buie la aceasta, îndreptățind atmos
fera de optimism în care s a în
cheiat conferința și încrederea cu 
care antrenorii au plecat din confe
rință la locurile lor de muncă.



ANUL TRECUT, ÎN SPORTURILE NAUTICE (I)
In rîndurile care urmează, vor

bind despre activitatea în dome
niul sporturilor nautice în anul 
trecut, nu ne vom ocupa atît de 
trecerea în revistă a activității și 
realizărilor în acest vast dome
niu de activitate sportivă, ci ne 
vom mulțumi —■ socotind că acest 
lucru este în orice caz, mai util 
--- cu discutarea celor mai im
portante probleme ridicate de ac
tivitatea canotorilor și veliștilor 
noștri în 1955, an în care — în 
ansamblu — sporturile nautice 
din țara noastră au făcut un pas 
înainte.

Și cînd vorbim despre acest 
pas, ne referim, în primul rînd, 
la activitatea sportivă de perfor
mantă, a cărei splendidă încunu
nare o reprezintă comportarea șt 
rezultatele obținute de canotorii 
romîni în campionatele europene. 
La Gând, echipajul dinamovist 
Pongraț, Singeac, Radu Nicolae, 
Măcean a cucerit titlul de cam
pion al Europei la schif 4 fără 
cîrmaci, iar la Snagov, echipajele 
noastre feminine de schif dublu, 
4 + 1 rame, 4-j-l vîsle și 8+1 s-au 
clasat, toate, pe locul doi în fina
lele probelor respective. Ramerii 
și vîslașii noștri au mai concurat 
cu succes la Festival, la Bled în 
R.P.F. Iugoslavia, la Berlin, în 
timp ce caiaciștii și canoiștii și-au 
cucerit un frumos prestigiu inter
național în întrecerile la care au 
participat la Poznan și la Sna- 
gov. In toate aceste întîlniri, ca
notorii romîni au realizat perfor
manțe care-i situează printre cei 
mai buni din Europa

Realizarea acestor înalte perfor
manțe se explică, pe de o parte, 
prin excelentul material uman pe 
care-1 reprezintă cele cîteva zeci 
de sportivi componenți ai loturilor 
noastre republicane, iar pe de altă 
parte prin buna pregătire pe care 
au primit-o, prin priceperea antre
norilor noștri de echipaje, bine 
îndrumați de antrenorul de stat 
Cornel Florescu, prin condițiile 
de pregătire pe care le-au avut la 
dispoziție, ca și prin însăși pute
rea de luptă de care sportivii ca
notori au dat dovadă în diferitele 
concursuri internaționale. Din pă
cate însă, sporturile nautice de 
masă n-au făcut același pas îna
inte. Masa practicanților acestei 
discipline este încă foarte scăzută 
ca număr și de un nivel tehnic 
nemulțumitor.

Iată de ce, pentru anul în care 
am intrat, problema principală 
care se ridică în fața sporturilor 
nautice este aceea a unei dezvol
tări puternice a sporturilor nau
tice de masă. In anul trecut, des
tul de puțini „oameni noi“ au pă
șit în sporturile nautice, destul 
de puține au fost acele „cadre 
medii" care să constituie rezerva 
imediată a loturilor republicane. 
In această direcție, accentul prin
cipal trebuie să cadă mai ales a- 
supra elementului feminin. Am 
cîștigat — în întreceri, și pe de
plin meritat — locul II în cano
tajul academic feminin european 
— și putem spune și mondial — 
dar, din păcate, dacă am căuta 
dincolo de limitele celor 30-40 de 
vîslașe componente ale lotului 
R.P.R., am găsi foarte puține ele
mente care să mai poată concura 
la cinstea de a vîsli cu ramele cu 
bandă tricoloră...

Preocuparea aceasta trebuie ex
tinsă, — și, poate, cu și mai 

multă perseverență — în domeniul 
caiacului feminin, în care și ca 
performanțe stăm cu mult mai 
slab decît ar trebui față de va
loarea timpurilor realizate de bă
ieții noștri, dintre care unii (Is- 
mailciuc, Aghei, Lipalit, Anas- 
tasescu, Balint, Oprea) se „bat" 
aproape de la egal cu campionii 
mondiali ai probelor.

Aceasta ar fi prima concluzie 
a activității în 1955 : toate efortu
rile pentru crearea unei sănătoase 
baze de masă, pe care să se spri
jine aspirațiile noastre la locuri 
tot mai bune în sporturile nau
tice pe plan mondial. La aceasta 
se poate ajunge printr-un serios 
efort al Comisiei centrale de ca
notaj academic și al Comisiei 
centrale de caiac-canoe-yachting, 

dar — mai ales — al asociațiilor 
sportive și colectivelor lor. înca
drarea cît mai multor elemente 
noi în secțiile de sporturi nauti
ce existente, înființarea de noi 
secții în special în orașele de pe 
malurile Dunării și din Deltă, a- 
tragerea unor noi centre din țară 
în practicarea canotajului, orga
nizarea duminicală a concursuri
lor pentru începători și a con
cursurilor intercolective cu carac
ter local, iată cîteva mijloace 
care ne stau la îndemînă în atin
gerea acestui scop.

Sezonul trecut ne-a mai relevat 
o lipsă: un mare gol între vîrfuri 
și masa de practicanți. Nici în 
sporturile nautice, ca și' în alte 
ramuri sportive, nu avem o masă 
de cadre medii. Trebuie să arătăm 
că această categorie de canotori 
n-a fost creată la noi și din cau
za unor deficiențe ale calendaru
lui compefițional. Intr-adevăr, în 
1955 am avut fie competiții lo
cale, desfășurate la un nivel teh
nic scăzut, cu participare redusă, 
cu concurență neinteresantă pe 
piste reduse, fie concursuri cu ca
racter republican. Ne-au lipsit 
concursurile intermediare, con
cursuri interorașe, competiții pe 
reprezentative de asociații, care 
să trezească emulația, să se des
fășoare la nivel de concurs supe
rior-, să pretindă unei mase mai 
largi de participanți un pas va
loric mai însemnat.

Fără îndoială, putem vorbi aici 
și de unele deficiențe remarcate 
in munca antrenorilor. Intr-ade
văr, se cunosc multe cazuri cînd 
un colectiv posedă un număr de 
locuri în ambarcațiuni cu mult 
mai mare decît numărul total al 
membrilor secției, juniori și se
niori la un loc. Este elocventă 
următoarea comparație. In Capi
tală avem un număr de 1700 de 
ambarcațiuni (în medie: 5000 de 
locuri), dar la diferitele competiții 
organizate n-au participat decît 
1670 de sportivi bucureșteni. Si
tuații asemănătoare s-au ivit și 
la Arad, Timișoara, Galați, Con
stanța. Ceea ce dovedește că sint 
bărci care stau nefolosite sau ne
reparate. Din cauza unor greutăți 
financiare care se ridica în fața 
colectivelor cu baze nautice, aces
tea nu pot angaja maeștri de 
bărci, care să se ocupe de între
ținerea în bune condițiuni și de 
repararea ambarcațiunilor. Din 
acest motiv, zeci de ambarcațiuni 
cu avarii mici, stau neutilizate și
se degradează tot mai mult. Cu 
o cheltuială minimă, necesitată de 
angajarea unui maestru de bărci, 
s-ar putea realiza economii mulț 
mai importante, decurgînd din 
prelungirea vieții ambarcațiunilor.

In încheierea primei părți a co
mentariilor noastre, vrem să mai 
arătăm că în 1955 s-a făcut un 
și mai accentuat pas înainte în 
domeniul introducerii la noi a u- 
nei importante ramuri a sportu
rilor nautice: slalomul. Slalomul 
nautic are o largă răspîndire în 
lume, organizîndu-se și campio
nate mondiale speciale pentru sla
lomul nautic. Practicarea și la 
noi a acestei discipline nu poate 
fi decît foarte utilă. Din păcate, 
slalomul nautic a fost în anul 
trecut o preocupare exclusivă a 
sportivilor din Arad, care au și 
organizat, pe Mureș, două con
cursuri, dintre care unul cu ca
racter republican (au participat 
canotori din 4 orașe). Organiza
rea competițiilor de slalom și în 
alte centre, îndrumarea pe plan 
central a acestei activități, iată 
obiective de seamă pentru anul a- 
cesta.

RADU URZICEANU

Campionatul de scrimă pe echipe
Duminică a avut loc a treia e- 

tapă a campionatului republican 
de scrimă pe echipe categoria B. 
La Orașul Stalin, Voința din lo
calitate a întîlnit echipele Pro
gresului II Oradea. întrecerea a 
fost aprig disputată și echilibrată, 
dovadă că două dintre meciurile 
disputate s-au terminat la egali
tate (8-8). La floretă băieți și 
sabie, ambele echipe au avut pe 
rînd conducerea însă scorul final 
a fost egal. In schimb, la floretă 
fete trăgătoarele din Orașul Stalin 
au reușit o frumoasă performanță, 
realizînd prima lor victorie din 
acest campionat. Victoria a reve

Un echipaj care ne-a reprezentat In 1955 cu mult succes: schif ul de
4 f. c. al asociației Dinamo (Pon graf, Radu Nicolae, Sîngeac, Mă- 
cean) a cucerit titlul de campion european

(Foto R. Urziceanu)

Astăzi începe meciul de șah Bălănel-Ciociltea 
pentru desemnarea campionului țării

Incepînd de astăzi Capitala găz
duiește o nouă și interesantă corr1- 
petiție șahistă: meciul Bălănel-Cio-' 
cîltea pentru desemnarea campio
nului absolut al R.P.R. pe anul 
1955.
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După cum se știe, turneul final 
al campionatului desfășurat în no
iembrie—decembrie anul trecut, a 
dat trei, cîștigători: Bălanei. Cio- 
cîltea și Gunsberger clasîndu-se 
la egalitate cu 12 puncte. Cum 
Gunsberger a făcut cunoscut că 
din cauza obligațiilor școlare nu

Cicliștii romîni s-au întors din Egipt
Duminică dimineața, a coborît 

din „Arlberg-Express" lotul de ci
cliști romîni care au luat parte 
la tradiționala întrecere „Turul E- 
giptului". Antrenorul Marin Nicu- 
lescu a ținut să ne facă o scurtă 
declarație, spunînd printre altele: 

Cicliștii bulgari ne-au oferit 
un minunat exempîu de ceea ce 
înseamnă spiritul de luptă colec
tiv, ambiția, pregătirea și „tacti
ca" într-o cursă de mare anver
gură cum este „Turul Egiptului". 
Ei au „controlat" mai tot timpul 
cursa.

Echipa noastră a luptat cu dîr- 
zenie dar a fost handicapată de 
abandonul lui L. Zanoni, acciden
tat după etapa a Ii-a și de boala

CONFERINȚA COMISIEI CENTRALE DE RUGBI
Vineri, sîmbătă și duminică s-au 

desfășurat în Capitală lucrările 
conferinței Comisiei centrale de 
rugbi. După cuvîntul de deschidere 
ținut de tov. Gr. Preoteasa, preșe
dintele comisiei centrale, tov I. On- 
cescu a dat citire raportului de acti
vitate al biroului Comisiei centrale 
de rugbi pe anul 1955. In cadrul 
conferinței a mai fost prezentat un 
raport de activitate al comisiei re
gionale Cluj și un referat privind 
arbitrajele prestate în sezonul tre
cut In general, toate referatele au 
fost bine documentate și au oglin
dit în mod real situația existentă 
în activitatea rugbisttcă din anul 
trecut. Referatul de activitate al 
biroului Comisiei centrale a arătat 
cu mult curaj toate lipsurile și 
greutățile întîmpinate. De asemenea, 
raportul a criticat în mod just di
feritele sectoare din C.C.F.S. care 
nu au sprijinit la timp și în sufi
cientă măsură munca Comisiei cen
trale. Apoi, tov. Gh. Smoleanu, direc
torul direcției Jocurilor sportive, 
din C.C.F.S. a dat citire componen
ței noii comisii centrale al cărui 

nit localnicelor cu scorul de 11-5 
(Maximilian 3, Schwartz 3, Ticu- 
șan 3 și Bejan 2 pentru Voința 
și Krovato 3, Pataki 1, Szilagi 1 
pentru Progresul).

In sala Flacăra din Ploești, în 
fața unui public foarte numeros, 
Progresul Ploești a întîlnit Con
structorul Tg. Mureș. Cele trei în
tîlniri au revenit, după o luptă 
strînsă, trăgătorilor și trăgătoare
lor oaspe. Constructorul a cîștigat 
la floretă fete cu 11-5. la floretă 
băieți cu 9-7, iar la sabie cu 10-6. 

Traian Brener și 
Ion Rizoiu 

corespondenți 

poate participa la meciul turneu 
decisiv, reniunțînd la dreptul de a 
concura pentru titlul de campion 
absolut, Bălane] și Ciocli tea ră- 
mîn singurii candidați care, ur
mează să stabilească pe cel mai 
puternic dintre ei, pe parcursul a 
patru partide.

Meciul începe astăzi după-amia- 
ză, la ora 17, ta sala Constructo
rul din str. Ing. Saligny nr. 1 
Mîine, în caz de întrerupere, par
tida va fi reluată. Joi va avea loc 
cea de a doua partidă a meciului.

lui C. Dumitrescu. E cazul să a- 
rătăm însă, că boala lui C. Du
mitrescu nu scuză comportarea sa 
mult sub nivelul obișnuit, aceas
ta datorîndu-se și unei insuficien
te participări la pregătirile preli
minare.

Constantin Șandru a ocupat cel 
mai bun loc (VI) făcînd o cursă 
bine orientată tactic. Gabriel Moi- 
ceanu, merită o notă foarte bună 
pentru curajul și spiritul său de 
combativitate. Ion Vasile a alergat 
cu multă voință.

Desigur, nu sîntem mulțumiți 
de locul IV (în clasamentul pe e- 
chipe). Printr-o pregătire temei
nică și serioasă, vom putea ținti 
în viitor locuri mai înalte în a- 
ceastă competiție".

birou este alcătuit din următorii 
tovarăși: președinte Gr. Preoteasa, 
vicepreședinte Em. Drăgănescu, se
cretar, I. Oncescu membri P. Bră- 
nișteanu, R. Popescu, D. Ionescu, 
A Vogel, G. Pîrcălăbescu, M. Nicu- 
■lescu, .Dr. C. Constatai nescu, D. 
Ionescu, A. Damian, I. Popa, I. Pro
dan,

A urmat citirea proiectului pla
nului de muncă pe 1956. In conti
nuare, a luat cuvîntul tov. I. Balaș,

Conferința metodică
La sfîrșiiul săptămînii trecute, 

un mare număr de antrenori din 
provincie și din Capitală au asis
tat la conferința metodică a antre
norilor de rugbi. După cuvîntul de 
deschidere ținut de tov. prof. N. 
Pădureanu—antrenor de stat pen
tru rugbi — au fost prezentate 
trei rapoarte de analiză pe anul 
1955 ale secțiilor de rugbi d.e la 
Casa Centrală a Armate: (antrenor 
A. Argeșiu), Știința Cluj (antrenor 
Dan Ștefănescu) și Locomotiva 
Grivița Roșie — juniori — (antre
nor Tudor Georgescu).

In cadrul conferinței au fost sus
ținute o serie de referate tehnice 
ca : „Despre documentele de plani
ficare ale secției" (prof. N. Pădu
reanu), „Forma sportivă cu conți
nutul antrenamentului sportiv" — 
„Acțiuni de tactică individuală" 
(prof. N. Pădureanu), „Acțiuni 
tactice de compartiment și echipă" 
(D. Manoileanu). Referatele au tost, 
în general, bine documentate și au 
avut darul să lămurească — mai 
ales antrenorilor provinciali — o 
serie de probleme mai puțin 
cunoscute. Tot în cadrul acestei 
conferințe au mai fost ținute refe
ratele. : ..Analiza comportării teh
nice sub aspect international" (Gh. 
Pîrcălăbescu), „Analiza campiona
tului de juniorii" (D. Ionescu) și

Începe campionatul 
de tenis de masă 

al categoriei A
Cea mai importantă competiție 

internă de tenis de masă la pro
ba pe echipe, campionatul repu
blican (masculin și feminin) din a- 
cest an se va desfășura cu înce- 
pere de duminică 12 februarie. 
Competiția se dispută sistem tur
neu (tur-retur) și pentru de
semnarea echipei masculine cam
pioane se vor întrece zece forma
ții : Flamura roșie București cam
pioana țării, Constructorul Bucu
rești, Progresul București, Pro
gresul Cluj, Progresul Satu Mare, 
Voința Arad, Dinamo Constanța, 
Voința Lemn Mobilă București, 
Dinamo Tg. Mureș și Flamura 
roșie Oradea.

In întrecerea feminină vor lua 
parte opt echipe: Progresul Bucu
rești, Constructorul București, Ști
ința București, Progresul Cluj, 
Progresul Timișoara, Flâmura ro
șie Oradea, Dinamo Constanța, 
Flamura roșie București.

Iată programul primei etape:
ECHIPE BĂRBAȚI: Dinamo Tg. 

Mureș — Progresul Satu Mare. 
Voința Arad—Constructorul Bucu
rești, Progresul Cluj — Voința 
Lemn Mobilă București, Flamura 
roșie Oradea — Dinamo Constan
ța, Progresul București — Fla
mura roșie București

ECHIPE FEMEI: Progresul Ti
mișoara — Constructorul Bucu
rești, Progresul Cluj — Știința 
București, Flamura roșie Oradea— 
Dinamo Constanța, Progresul Bucu
rești — Flamura roșie București

CUPA METALUL LA SCHI
Intre 8 și 12 februarie se va 

desfășura pe pîrtile din Poiana 
Stalin etapa a doua din cadrul 
campionatului R.P.R. pe echipe, 
competiție organizată de asociația 
Metalul și dotată cu Cupa Metalul. 
Iată și programul celor cinci zile 
de întreceri : miercuri 8 februarie : 
fond 15 km. seniori, 5 km. junioare, 
slalom special juniori și junioare; 
joi 9 februarie: fond 10 km. seni
oare, 10 km. juniori, slalom special 
seniori și senioare; vineri 10 fe
bruarie : fond 30 km. seniori, cobo- 
rîre juniori și junioare; sîmbătă 11 
februarie ; ștafetă 3X5 km senioare, 
4X5 km. mixt (doi juniori și două 
junioare); coborîre seniori, senioa
re; duminică 12 februarie: ștafetă 
4X10 km. seniori, sărituri speciale 
de la trambulina mijlocie pentru 
seniori și juniori'.

vicepreședinte al C.C.F.S. care 
a caracterizat darea de scamă ca 
bună, completă, bogată ta date, 
ceea ce a, constituit baza unor dis
cuții ilargi și în mare majoritate 
pline de conținut.

In încheiere, președintele Comi
siei centrale, tov. Gr. Preoteasa, a 
făcut o scurtă expunere asupra 
desfășurării lucrărilor conferinței, 
urîrad oomponenților Comisiei cen
trale noi succese în muncă.

a antrenorilor
„Analiza campionatului divizionar" 
(C. Mutaeanu, și A. Carnabel).

După cum arată și titlul primei 
lucrări, conținutul ei s-a referit ia 
activitatea internațională a repre
zentativei de rugbi a țării noastre. 
Discuțiile numeroase și bine ori
entate care au urmat după pre
zentarea acestei lucrări au oglin
dit interesul antrenorilor pentru 
alcătuirea unei „formule" cît mai 
bune a lotului nostru reprezen
tativ.

In continuare, tov. Arthur Vogel, 
președintele colegiului de antrenori, 
a tras concluziile activității de in
struire pe anul' 1955, concluzii care 
au subliniat atît lipsurile cît și as
pectele pozitive ale activității rug- 
bistice din sezonul trecut. S-a tra
sat apoi linia de instruire pe anul 
1956 din care considerăm necesar 
să amintim cîteva din punctele 
stabilite de colegiul de antrenori :

— Creșterea nivelului mediu al 
rugbiștilor, — Creșterea valorii 
tehnice și tactice, — Promovarea cu 
curaj a cadrelor tinere, — Un inte
res deosebit pentru echipele de 
juniori. In încheiere, ținem să ară
tăm că conferința metodică a an
trenorilor nu s-a ridicat la nivelul 
așteptat, deoarece discuțiile purtate 
de unii antrenori — în jurul unor 
probleme au deviat de la subiect, 
discutîndu-se lucruri mărunte și, 
deci, neinteresante.



Pe marginea sesiunii 
cabinetului metodico- științific din Timișoara

Sofia Kondakova (U.R.S.S.) campioană mondială 
absolută ia patinaj viteză

Am plecat la Timișoara cu con
vingerea că lucrările celei de a 
IlI-a sesiuni de comunicări a ca
binetului metodico-știintific din 
localitate vor fi interesante șî că 
numeroșii medici sportivi, antrenori 
sau profesori de educație fizică par- 
ticipanti Ia lucrări, se vor dovedj 
dornici să asculte, să discute și să 
învețe. Trebuie să mărturisim că 
așteptările nu ne-au fost de loc 
înșelate în ceea ce privește lucră
rile. Interesante, atît prin conți
nut, cît și prin forma prezentată, 
lucrările au reprezentat rezultatul 
unei îmbinări armonioase și rod
nice a lucrului practic, pe stadion, 
cu cercetările și experiențele de 
laborator. De fapt, trebuie să pre
cizăm că majoritatea studiilor au 
fost efectuate în cursul unei ta
bere organizate în vara anului 
trecut, în localitate, de către co
mitetul regional C.F.S., cu parti
ciparea atleților juniori din Timi
șoara. Pe lîngă pregătirea pro- 
priu-zisă, tinerii atleți au dat cer
cetătorilor ocazia de a studia, de 
a aplica metode de control al an
trenamentului, de a observa reac
țiile sportivilor la eforturi sub di
ferite aspecte.

Cercetarea făcută de dr. M. An- 
cușa, dr. V. Calina și prof. C. 
Iovănescu asupra reacției cu ni- 
trat de argint în urmărirea antre
namentului a fost deosebit de utilă 
în însuși procesul de instruire-an- 
trenament. Este vorba de o meto
dă de laborator, cu ajutorul căreia 
se poate urmări antrenamentul, 
doza curba efortului și depista su- 
praantrenamentul în faza preclini- 
că. Metoda se bazează pe pro
prietatea unei soluții de nitrat de 
argint de 5’/*, de a da la cald 
— în urină, după efortul spor
tivului — un precipitat de dife
rite culori (urina obișnuită dă un 
precipitat alb). Curba de valori 
ridicată indică inadaptabilitatea la 
efort sau ivirea supraantrenamen- 
tului.

In afara lucrărilor efectuate în 
urma cercetărilor din cursul tabe
rei din vara anului trecut, cabi
netul metodico-științific din Timi
șoara a prezentat cîteva lucrări 
deosebit de interesante și, ceea ce 
este foarte important, direct legate 
de activitatea practică. Așa este, 
de pildă, lucrarea lectorului C. 
Bucur și asistentului C. Eilhardt, 
întitulată: „Problema densității
maxime în lecția de educație fi
zică din învățămîntul superior". 
Aci este vorba de o experiență e- 
fectuată de catedra de educație 
fizică a Institutului Politehnic din 
Timișoara, cu scopul de a reduce 
timpii „morți“ și de a se realiza 
.un efort mult mai intens în cursul 
orelor de educație fizică. Expe
riența a dat rezultate foarte bune, 
oglindite în faptul că studenții au 
învățat să lucreze la mai multe 
aparate și și-au însușit mai sigur 
deprinderile.

In afara lucrărilor experimenta
le, au fost prezentate o serie de 
referate în care au fost expuse 
probleme ale sportului din locali
tate. De exemplu, analiza activi
tății echipelor participante la cam
pionatele republicane, făcută de 
asist. C. Eilhardt sau sugestiile 
făcute pe marginea organizării 
campionatului universitar de gim
nastică (lector C. Bucur, asist. G 
Eilhardt).

CEEA CE S-A REȚINUT...
...Ia această sesiune a fost nu 

numai valoarea referatelor, ci — 
și aci e vorba de o problemă foar
te importantă, — învățămintele 
trase din discuții. Intr-adevăr, fie
care referat a dat naștere la dis
cuții vii și, mai ales, utile. Par- 
ticipanții s-au dovedit direct inte
resați în cele discutate, ridicînd 
și lămurind probleme interesante. 
Așa, de pildă, s-a discutat proble
ma măririi numărului de ore de 
educație fizică în școli și institute, 
problema aplicării cercetărilor în 
mediu muncitoresc, probleme de 
instruire-antrenament-, etc. In ge
neral, s-a vădit o adîncă preocu
pare pentru cele discutate, fapt 
care ilustrează în mod elocvent 
legătura dintre problemele cerce
tate și activitatea practică, do
rința cercetătorilor de a contribui 
la îmbunătățirea performanțelor 
sportivilor timișoreni

DIN PĂCATE...
...activitatea cabinetului metodi- 

co-științific din Timișoara continuă 
să se ducă într-un cadru restrîns, 
cu totul insuficient față de nece
sități și posibilități. Ne-a deza
măgit modul în care cei intere
sați au răspuns eforturilor depuse 
de cercetători. Este vorba de o 
problemă mai veche, de care 
ne-am mai ocupat în coloanele zia
rului nostru, și anume de partici
parea activă a tuturor antrenori; 
lor, profesorilor de educație fizică 
și medicilor sportivi la activitatea 

de cercetări științifice. Este biito 
cunoscut faptul că lucrările cabi
netului metodico-științific din Ti
mișoara se datoresc muncii unor 
entuziaști, unor oameni care nu 
precupețesc nici un efort pentru 
a contribui cît de cît la dezvol
tarea sportului în acest oraș. Pro
fesorii de educație fizică C. Iovă- 
nescu, C. Eilhardt, C. Bucur, doc
torii V. Cătină, M. Ancușa, I, Co- 
tăescu, conf. dr. E. Scorscher, V. 
Chișu, etc., sînt cîțiva care au în
țeles că pentru a ajuta sportului 
timișorean, trebuie să sacrifice 
timp și energie.

Din păcate însă, lista celor care 
muncesc în acest domeniu și sînt 
interesați este foarte scurtă. In 
schimb, mult mai lungă este lista 
celor care nu fac nimic altceva 
decît să-și execute cerințele strict 
profesionale, fără să facă vreun 
efort pentru a învăța, pentru a 
cunoaște mai mult, pentru a fi 
mai folositori în domeniul în care 
activează. Mărturisim că am fost 
neplăcut surprinși cînd am văzut 
că în cele două zile, cît a durat 
sesiunea, în băncile amfiteatrului 
institutului de igienă au luat loc 
un număr foarte restrîns de antre
nori, profesori de educație fizică 
sau medici sportivi. Am rămas 
surprinși deoarece știm că Timi
șoara a fost și este un centru 
sportiv dezvoltat, care a dat pa
triei noastre mulți sportivi de va
loare, în care activează numeroși 
foști sportivi fruntași și actuali 
antrenori, profesori de educație 

fizică valoroși. Ne-am mirat că nu 
am văzutt în băncile amfiteatrului 
nici unul din reprezentanții nata- 
ției din Timișoara. Oare Bohu- 
nitzki, Al. Stănescu, Torok, Baader, 
Weinreich, cred că natația merge 
atît de bine în Timișoara îneît să 
nu mai fie necesar nici un efort 
pentru a se îmbunătăți performan
țele? Faptul că echipa de polo Fla
mura roșie Industria Lînei a fost 
la un pas de retrogradare, că îno
tătorii cu performanțe bune sînt 
din ce în ce mai rari, nu dau de 
gîndit celor despre care se presu
pune că iubesc acest sport? Dar 
ceilalți antrenori: Erdos la hal
tere, Lupșa și Pascu la atletism, 
Woronkovski la fotbal, Lache și 
Bonferdt la handbal, consideră că 
nu au nimic de învățat dintr-o a- 
semenea consfătuire, în care s-au 
discutat probleme legate direct de 
activitatea lor practică?. Profesorii 
de educație fizică sau medicii 
sportivi consideră că lucrurile 
merg așa de bine îneît e sufi
cient să se prezinte la ore?

Probabil că acești antrenori 
așa cred. Este regretabil insă, pen
tru că temele referatelor și discu
țiile purtate au arătat cu priso
sință că nu poate fi vorba de așa 
ceva și că, din contră, toți cei 
care se preocupă de probleme 
sportive, mai au multe de învățat 
Este clar că obligațiile lor profe
sionale nu pot fi considerate ca 

, îndeplinite atîta vreme cît rezul
tatele nu sînt din ce în ce mai 
bune. Iar rezultate bune și mai 
bune nu se pot obține decît prin 
muncă susținută, printr-o activi
tate temeinică în care să se va
dă dorința lor de a munci din 
toate puterile și de a învăța me
reu, fără a precupeți nici un 
efort, pentru progresul sportu
lui.

Acesta este, de altfel, și sco
pul cabinetului metodico-științific, 
al celor care au dovedit pînă a- 
cum dragoste de muncă și de 
sport; acesta trebuie să fie scopul 
tuturor antrenorilor, profesorilor 
de educație fizică, al activiștilor 
sportivi, a tuturor celor care iu
besc sportul.

D. STANCULESCU

CONCEPȚIE RETROGRADĂ

Se știe prea bine că fotbalul au
striac a ocupat multă vreme un loc 
Jruntaș în ierarhia valorilor mon
diale. Nu este nevoie să mergem 
prea departe : la ultima ediție a 
campionatului mondial Austria s-a 
clasat pe locul ni, performanță 
care fără îndoială că-i face cinste. 
^Meritul în repurtarea acestui suc
ces nu a fost numai al jucătorilor 

I naționalei ci și al antrenorilor 
Walter Nausch, Edi Friihwirt Șl 
Hans Pessel care au pregătit bine 

jechipa, căutînd să schimbe vechiul 
stil „ortodox" al vienezilor cu un 

ijoc modern și eficace. In bună mă
gură, au reușit.
' Dar iată că anul 1955 nu a 
>mar adus atîtea succese fotbalului 
austriac. Reprezentativa Austriei a 

Host învinsă pe teren propriu, cu 
4—1 de Scoția, cu 6—1 de Unga
ria șl 3—2 de Cehoslovacia. Cum 
se explică acest brusc declin? Vina 

Ipare să fie, în primul rînd, a fe-

Stockolm 6 (Agerpres).
In orașul suedez Borlenge s-au 

desfășurat în zilele de 4 și 5 februa
rie campionatele mondiale femi
nine de patinaj viteză. La ediția 
din anul acesta a campionatelor 
au participat cele mai bune pa
tinatoare de viteză din Uniunea 
Sovietică, Suedia, Finlanda, R. 
Cehoslovacă, R. P. Ungară, R, D. 
Germană și Coreea.

Fotbalul peste hotare
CUPA FRANȚEI

PARIS 5 (prin radio). — Duminică 
s-au desfășurat în Franța 16-mile de 
finală din cadrul „Cupei Franței”. 
In general, în ciuda zăpezii și a ge
rului, care a bintuit în întreaga ța
ră, partidele au fost aprig disputate 
Dintre rezultatele mai deosebite se 
cuvin a fi subliniate victoriile a două 
echipe din liga amatoare asupra 
unor echipe profesioniste din a doua 
divizie a campionatului francez. Ast
fel, echipa amatoare Stade Malherbe 
Caenais, după ce a eliminat în etapa 
trecută una din cele mai redutabile 
formații profesioniste din prima ligă 
- Racing Club Paris — a întrecut 
cu l-o echipa Ales, iar echipa Brest 
a întrecut tot cu 1-0 pe F.C. Cannes, 
echipă profesionistă din liga a doua. 
Tot în eadrul rezultatelor „surpri
ză” poate fi trecută și victoria echi
pei Le Havre, din liga a doua profe
sionistă, asupra echipei Monaco din 
prima divizie, cu scorul de 2-0. De
ținătoarea „Cupei Franței”, echipa 
Lille, a fost întrecută tot cu 2-0 de 
echipa St. Etienne și eliminată din 
competiție. Stade de Reims a învins 
categoric cu 4-0 echipa Toulouse, la 
numai o săptămînă după ce această 
echipă reușise să întreacă pe cam
pionii Franței cu 1-0, în cadrul cam
pionatului. Alte rezultate. Lens-Bor- 
deaux 3-2; Marseille — Strasbourg 
2-0 (partida s-a desfășurat din cauza 
frigului la Casablanca în Maroc); 
Sochaux — Troyes 0-0; Lyon — Red 
Star 1-0; Beziers — Sta<Te Francais 
2-0; Angers — Blois (echipă ama
toare) 6-3; Rennes — Grenoble 1-1; 
Sedan — Epinal (echipă amatoare) 
6-1 etc.
CAMPIONATUL AMERICn DE SUD

Zilele trecute s-au disputat la Mon
tevideo următoarele partide: Brazilia- 
Argentina 1-0; Peru-Paraguay 1-1.

In urma partidelor care s-au dispu
tat pînă în prezent în cadrul marii 
competiții de fotbal a continentului 
sud-american, clasamentul se prezin. 
tă astfel:
1. Argentina

2. Uruguay
3. Brazilia
4. Chili
5. Paraguay
6. Peru

4 3 0 1 5:2 6
2 2 • 0 6:2 4
3 2 0 1 4:5 4
2 1 0 1 4:5 2
3 0 1 2 3:6 1
4 0 1 3 3:7 1

FIORENTINA CONTINUA SA CON
DUCĂ IN CAMPIONATUL ITALIAN

ROMA 5 (prin radio). — Cu toată 
temperatura neobișnuit de scăzută 
eare a fost duminică în Italia, nici 
un joc din campionat nu a fost a- 
mînșt, prima etapă din re'ur desfă- 
șurîndu-se în întregime. Rezultatele 
înregistrate au fost normale, cu ex
cepția victoriei categorice în depla
sare obținute de Napoli Ia Torino 
cu 4-1 și Lanerossi-Roma 2-0. Fioren
tina a obținut o nouă victorie (4-1 
cu Pro Patria) și continuă să con
ducă cu cinci puncte față de cea de 
a doua clasată Milano care de aseme

derațier, care, fără să se cunoască 
motivele, a schimbat vechii antre
nori, înlocuindu-i, într-un singur 
an, nu mai puțin de trei ori. 
Soarta fotbalului austriac a fost 
încredințată ne rînd lui Hans Kau- 
lich, Iosef Molzer, îar acum lui 
Karl Geyer. Acesta din urmă este 
cctnsid^ra* primul vinovat al decli-

Note externe

Timpul frumos a permis desfă
șurarea întrecerilor în cele mai 
bune condiții. Patinatoarele sovie
tice au obținut un mare succes, ocu- 
pînd primele 5 locuri în clasamentul 
general. Titlul de campioană mon
dială absolută pe anul 1956 a fost 
cficerit de Sofia Kondakova 
(URSS.) care a totalizat la multl- 
atlon 207,484 puncte. Pe locurile 
următoare s-au clasat: Rimma 
Jukova cu 208, 838 puncte, Tamara 
Rîlova cu 208,833 puncte, Nina 
Iasașkina cu 211,050 puncte și 
Lidia Selihova cu 212, 900 puncte.

Rezultatele tehnice ale celor 4 
probe desfășurate :

500 m: 1. Sofia Kondakova 
(U.R.S.S.) 47”9/10; 2. Vera Post
nikova (U.R.S.S.) 48”5/10: 3.
Tamara Rîlova (U.R.S.S.) 48”7/10;

1500 m.: Sofia Kondakova 
(U.R.S.S.) 2’38”O; 2. Nina Iasaș
kina (URSS) 2'39’2/10; 3. Rimma 
Jukova (U.R.S.S.) 2’39” 4/10

1000 m. : Sofia Kondakova 
(URSS) l’40”2/10; 2. Rimma Ju
kova (U.R.S.S.) l’40”6/10; 3. Ta
mara Rîlova (U.R.S.S.) l’41”8/10;

3000 tn.: 1. Rîmma lukova
5’32”7/10; 2. Vera Postnikova
(U.R.S.S.) 5’34”5/10; 3. Tamara 
Rîlova (U.R.S.S.) 5’35”0.

nea a reușit o victorie la scor: 4-1 
eu Atalanta. In clasament nu s-au 
produs schimbări importante. Iată 
celelalte rezultate; La Genova: Ge- 
nova-Bologna 2-1 (0-1); La Roma: 
Lazio-Padova 3-1 (2-1); La Novara: 
Novara-Intemazionale 2-2 (1-0), La 
Ferrara: Spăl-Juventus 0-0, La Tri- 
est: Triestina-Sampdoria 0-0

iată clasamentul:

A FOST AM1NAT

1. Fiorentina 18 11 7 0 35:11 29
2. Milano 18 10 4 4 44:24 24
3. Torino 18 8 5 5 26:19 21
4. Juventus 18 6 9 3 19:19 21
5. S ani pd oria 18 8 4 6 28:26 20
6. țanerossi 18 6 8 4 18:17 20
7. Intern azi ona le 18 8 3 7 29:21 Î9
8. Napoli 18 8 7 5 30:25 19
9. Spăl 18 6 6 6 23:22 18

10. Roma 18 5 8 5 28:28 18
n. Padova 18 8 2 8 24:25 18
12. Lazio 18 6 5 7 26:24 17
13. Atalanta 18 8 1 9 36:37 17
14. Genova 18 7 2 9 29:32 16
15. Novara 18 3 8 7 21:26 14
16. Triestina 18 4 6 8 10:26 14
17. Bologna 18 5 2 11 28:35 12
18. Pro Patria 18 1 5 12 16:53 7

MECIUL R.P. UNGARA — TURCIA

Duminică urma să se dispute Ia 
Istanbul întîlnirea de fotbal R.P. Un
gară — Turcia. Din cauza timpului 
nefavorabil (zăpadă, frig, vînt), me
ciul dintre cele două reprezentative 
a fost amînat. Lotul fotbaliștilor ma
ghiari va susține mai multe jocuri 
în localități unde temperatura este 
favorabilă jocurilor de fotbal. Astfel 
la 8 și 10 februarie fotbaliștii unguri 
vor evolua la Izmir, la 12 februarie 
la Ankara, iar la 15 și 19 februarie 
ei vor juca la Istanbul, in primele 
patru meciuri echipa maghiară va 
juca sub denumirea de reprezenta
tiva orașului Budapesta. La 19 fe
bruarie va avea loc întîlnirea ofi
cială R.P. Ungară — Turcia.

In aceste meciuri echipa maghiară 
va folosi următorul lot de jucători; 
Farago, Ilku II (portari), Buzanski, 
Matrai, Lantos, Sarosi (fundași)» 
Bozsik, Szojka, Kotasz, Szabo (mij
locași), Toth TT, Machos, Tichi, Pus
kas, Hidegkuti, Czibor, Csordas (îna
intași).

C.W.K.S. SE ANTRENEAZĂ 
LA BUDAPESTA

C.W.K.S. campioana R.P. Polone Pe 
anul 1955 se antrenează de două săp- 
tămîni la Budapesta în compania 
echipei Honved. Sîmbătă echipa 
poloneză a întîlnit echipa Pești Erz- 
sebet din categoria Ii-a pe care a 
învins-o cu 4-6.

Duminică a fost reluată „Cupa 
R.P.U.”. Cu acest prilej au intrat 
în competiție echipele din catego^ 
ria I. Iată cîteva rezultate: Ki-
nizsi-Szikra Bp. 4-0, Voros Lobogo- 
Mosoczi 3-1, Szombathely TorekveS- 
Szekesfehervar 3-1, Honved-Dombo- 
var 7-9.

iar noi trebuie să tindem spre tot t 
ce este nou, bun și util. Vina nu’ 
este numai a antrenorului Geyer 
ci și a celor care-l tolerează. Pen
tru că membrii federației sînt și ei 
la fel de retrograzi..."

IN SITUAȚIE DE COPIL VITREG

Aceeași revistă analizează situa
ția cu totul vitregă în care se zba
te sportul școlar din R.F. Germa
nă. Semnificativ găsim sfîrșitul ar-1 
tico'ului respectiv: „Miliardele 
pentru cazărmi se află de ani de 
zile la dispoziția guvernului, fn 
schimb, banii pentru săli de gim
nastică și terenuri de sport curg 
foarte anemic din punga statului. 
Problema educației fizice în școli 
va fi probabil luată in brațe (chiar 
cu ambele mîini), numai atunci 
cînd comandamentele militare 
vor plînge de starea extrem 
proastă a sănătății recruților".

nului fotbalului austriac. Așa cum 
scrie ziaristul Martin Mayer Geyer 
antrenează echipa după metode în
vechite și retrograde. EI nu acor
dă atenție pregătirii atletice a ju
cătorilor, condiției fizice, afirmă că 
nu are nimic de învățat, că, intr-un 
cuvînt, este atotștiutor. De fapt, 
singurul lucru pe care știe să-l 
facă este să povestească cum se 
juca fotbal pe vremea lui-- Acele 
vremuri au trecut însă de mult — 
scrie în continuare Mayer, — Orice comentariu este de prisos.

Sef 
de\

Campionatul de șah 
al U. R. S. S.

• O singură rundă a mai ră
mas de jucat în finala celui de 
al 23-lea campionat de șah al
U.R.S.S. Rundele a XV-a și a 
XVI-a s-au desfășurat sub sem
nul unei lupte aprige. Fruntașul 
clasamentului, Spasski, continuîn- 
du-și seria succeselor l-a întrecut 
în runda a XV-a pe Lisițîn și pă
rea că va cuceri fără emoții titlul 
de campion. Dar iată că în runda 
a XVI-a concetățeanul său V. Kor- 
cinoi, care cu o zi înainte remiza
se cu Holmov, a adus tînărului 
mare maestru prima înfrîngare. 
Taimanov a mai acumulat două 
puncte, întreeîndu-i pe Bîv- 
șev și Hasln. Holmov a 
remizat cu Polugaevski iar 
aceasta din urmă a întrerupt 
cu Boleslavski, Boleslavski a în
trerupt partida sa din penultima 
rundă cu Averbach. înaintea ulti
mei runde și a partidelor întrerup
te, poziția fruntașilor clasamentu
lui este următoarea: 1. Spasski II 
p.; 2. . Taimanov 10*/z p.; 3-4. 
Korcinoi, Holmov 10 p.; 5. Polu
gaevski 9 p (1); 6. Tal 8>/2 P- (2) 
cu Ragozin și Zurahov; 7. Aver
bach 8 p. (4).

• La Sverdlovsk a luat slîrșit la 
3 februarie un concurs de haltere la 
care au luat parte printre alții 
maestrul emerit al sportului Arkadl 
Vorobiov, campion mondial, record
manul mondial Fedor Nikitin și alții. 
Cu acest prilej, Fedor Nikitin, care 
a concurat în limitele categoriei u- 
șoară, a obținut la stilul „împins” 
excelenta performanță de 121 kg. 
Acest rezultat întrece cu 500 gr. 
recordul mondial.

• In cadrul turneului internațio
nal de fotbal din Italia rezervat e- 
chlpelor de juniori, Spartak (Praga) 
a învins Atalanta cu 3-2. Padova a 
dispus de Modena cu 2-0.

• l-a Bruxelles s-au desfășurat 
campionatele Internaționale de tenis 
de masă ale Belgie!. Jucătorii ceho
slovaci Știpek șl Andreadis au pier
dut cu scorul de 3-1 în fața iugo
slavilor Harangozo și — respectiv — 
Vogrinc.

• Atleți! cehoslovaci Skohla. Ko
var șl Janecek au participat la cî- 
teva concursuri de sală din R. F. 
Germană. Skobla a realizat la proba 
de aruncare a greutății o perfor
manță: de i7,i» m. Atletul Kovar a 
sărit la înălțime 1,95 m.
• Reprezentativa secundă de ho

chei a R. Cehoslovace a susținut du
minică un meci în Suedia întîlninct 
reprezentativa regiunii Veermond. 
Jucătorii cehoslovaci au învins cu 
scorul de 5-3 (1-1; 3-2; 1-0).
• Sîmbătă s-» desfășurat la Cardiff 

(Walles) întîlnirea internațională de 
1-ugbl dintre eehipele naționale ale 
Tării Galilor și Scoției. Partida a 
a luat sfîrșit cu victoria echipei 
Tării Galilor cu scorul de 9-3. In 
urma acestei întîlnlri, care s-a des
fășurat în eadrul turneului „celor 
cinci națiuni”, clasamentul competi
ției este următorul: Tara Galilor ; 
8 pct. (2 întîlniri); 2-3. Franța șl 
Scoția 4 pct. (2 întîlnlri fiecare); 4-5. 
Irlanda și Anglia 1 pct. (cîte o în- 
tîlnire fiecare).

• La 19 februarie se vor desfășura 
la Luxemburg campionatele mon
diale de ciclocros.

• Cunoscuta înotătoare olandeză 
Atije Voorbij a stabilit un nou re- 
oord mondial în proba de 100 m. sti
lul fluture. Ea a realizat timpul de 
1:11,9 (vechiul record, care îl apar
ținea tot ei era de 1:13,1).
• In cadrul unul concurs de atle

tism, pe teren acoperit, desfășurat 
la Moscova, atletul sovietic Iuri Ste
panov a stabilit un nou record unio
nal la săritura în înălțime pe teren 
acoperit cu performanța de 2,04 m. 
Recordul U.R.S.S. în aer liber la a- 
ceastă’ probă este de 2,05 m. și a fost 
stabilit anul trecut de V. Sitkin.

• In prezent se desfășoară meciul 
de șah, prin telegraf, dintre maestrul 
internațional M. ludovici (Moscova) 
și campionul Finlandei, maestrul in
ternațional K. Olanen (Helsinki). Re
gulamentul meciului prevede efectua
rea unei mutări pe zi. In deschi
dere, cei doi șahiști au jucat apă
rarea indiana veche. ludovici joacă 
cu albele.

Arbitrul meciului este vicepreșe
dintele Federației internaționale de 
șah A. Ilmakunas (Finlanda)
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ECHIPA DE HOCHEI A UNIUNU SOVIETICE A CUCERIT IN ACELAȘI TIMP 
TREI TITLURI: OLIMPIC, MONDIAL ȘI EUROPEAN

CORTINA D’AMPEZZO, 6 (prin telefon). — 
Duminică dimineață un angajat al serviciului 
poștal din Cortina grăbea spre hotelul „Tre 
Croci". Era prima telegramă de felicitare pe 
care o primeau hocheiștii sovietici. O telegramă 
cu un loc de expediție puțin obișnuit. Poate toc
mai de aceea Vsevolod Bobrov, căpitanul echi
pei, primul care a citit-o, și-a chemat în grabă 
coechipierii. Iată textul telegramei:

„Vă felicităm din tot sufletul! Bravo băieți!" 
Stațiunea în derivă Polul Nord 4

Apoi, maldăre de telegrame au poposit la ho
telul locuit de sportivii sovietici. In hol,_ Pucikov 
și Uvarov, Sidorenko și Sologubov le citeau fe
riciți comentind în același timp succesele pe care 
le-au obținut în ultimele zile. Ei iși reaminteau, 
de pildă, că la jocul cu echipa Canadei, miile 
de spectatori entuziasmați de evoluția' lor ros
teau în cor:

„Davai, da val.. !“
Și pucul pornea din lama crosei tai Babici, la 

Bobrov, sau era condus cu iuțeală de Krîlov.
Rezultatele turneului opimpic de hochei pe 

gheață, cîștigat de echipa Uniunii Sovietice de 
o manieră categorică sînt comentate pe larg. Co
respondentul ziarului „New York Herald Tri
bune" la Cortina D’Ampezzo, Mac Henrry, scrie:

Ultima zi a turneului olimpic de 
Jiochei pe gheață a programat în- 
tflniiri decisive pentru configurația 
clasamentului competiției. Princi
pala întîlnire era cea dintre echi
pele Uniunii Sovietice și Canadei 
cane trebuia să rezolve problema 
■deținătoarei titlului olimpic, mon
dial și european. Intîlnirea dintre 
echipele R. Cehoslovace și S.U.A. 
avea drept miză medaliile de argint 
ale campionatului european. In 
cazul unei victorii a echipei ceho
slovace, medaliile ar fi revenit a- 
cesteia, indiferent de rezultatul în- 
tîlnirii Suedia—Germania.

Echipa Uniunii Sovietice a ob
ținut o strălucită victorie in fața 

«echipei Canadei dovedindu-se cea 
m»ai bună și mai constantă echipă 
a turneului, Inceplnd din seriile 
preliminare și pînă la sfirșitut 
turneului- finai jucătorii sovietici 
nu au suferii nici o înfrângere, do
vedind o excelentă pregătire fizi
că tehnică și tactică. Antrenorii 
sovietici au urmărit jocul tuturor 
echipelor participante pe care avea 
să le întilnească reprezentativa 
Uniunii Sovietice, știind să indice 
totdeauna tactica cea mai bună in 

raport cu adversarul. Cu prilejui 
acestui turneu, deosebit de greu 
■și în care nu au lipsit surprizele, 
echipa Uniunii Sovietice s-a impus 
drept cea mai bună formație, ju- 
«rtnd în același tempo susținut, in
diferent de valoarea adversarului 
:și acordînd fiecărei întîlniri o e- 
3jailă importanță. Victoria cu 2—0 
asupra echipei Canadei este pe de
plin meritată și ea răsplătește ex-

cepțianala pregătire a hocheiștiior 
sovietici.

Echipa S.U.A. a fost o surpriză 
a turneului ,prln victoria condu-, 
dentă realizată în fața echipei Ca
nadei și a cucerit pe merit me
daliile de argint ale turneului o- 
limpic.

Echipa reprezentativă a Canadei 
la turneul olimpic, a subestimat 
valoarea echipelor europene și a 
crezut că se va „plimba" în acest 
turneu. In special. în meciul cu e- 
chipa Uniunii Sovietice, canadienii 
au încercat de la început să intimi
deze jucătorii sovietici prin duri
tăți. Arbitrii întîlnirii au știut .însă 
să tempereze „zelul" canadienilor, 
astfel că pînă la urmă pregătirea 
fizică,' tehnică și mâi ales jocul 
foarte organizat a4 hocheiștiior so
vietici și-au spus cuvîntul.

Cu mult Sub posibilitățile sale 
s-a prezentat reprezentativa R. Ce
hoslovace. După un joc foarte bun 
în fața echipei Canadei, jucătorii 
cehoslovaci au făcut partide slabe, 
mai ales in întâlnirea cu Suedia, 
pe care au pierdut-o la scor.

Echipa Suediei a înregistrat o 
victorie surprinzătoare ta dauna 
jucătorilor cehoslovaci, iar în ulti
mul joc cu echipa Germaniei ea a 
trebuit să se mulțumească cu un 
meci nul: 1—1.

Iată acum o relatare a desfășu
rării ultimelor jocuri:

UNIUNEA SOVIETICA — CA
NADA 2—0 (0—0 , 1—0, 1—0)

De la început, canadienii atacă 
puternic însă apărarea sovietică 
este la post. La atacurile jucători
lor sovietici canadienii ripostează

„Trebuie să recunoaștem că rușii au trecut cu 
succes un examen greu. Adversarii lor pe tere
nul de gheață au găsit că rușii se găsesc în- 
tr-o formă bună". John Mariucci, antrenorul echi
pei S.U.A. a remarcat că rușii desfășoară un 
joc de mare artă. Ei au obținut victoria datorită 
unui minunat joc colectiv. „Ei nu ne-au dat nici
odată posibilitatea — a spus Mariucci — să 
găsim un drum deschis spre poarta echipei lor". 
Corespondentul agenției „United Press" scrie: 
„Rușii au meritait să cîștige meciul cu Canada. 
Au jucat calm, degajat, fără să neglijeze nici 
cea mal mică ocazie de a trage la poarta cana
dienilor. In atac au prestat un joc de pase ra
pide, iar în apărare un joc strălucit, care nu 
are egal".

Aci este comentată, desigur, și excelenta per
formanță a schiorilor austrieci. Dintre aceștia 
s-a evidențiat Tony Sailer care, cucerind cele 
trei medalii de aur la probele alpine, a reușit 
tea mai strălucită performanță realizată vreo
dată de un schior la Jocurile Olimpice. Poate 
de aceea toți corespondenții de presă au căzut 
de acord să-i acorde titlul de „Zatopekul zăpe
zilor". Sailer a dat dovadă de un curaj extra
ordinar, lucru de care ne-am convins din nou 
astăzi dimineață cînd în fața ziariștilor a fost 
proiectat filmul in culori al Jocurilor Olimpice.

cu durități,, ceea ce le aduce eli
minarea jucătorului Rope. Atacu
rile se perindă cte la o poartă la 
alta, însă în prima repriză scorul 
nu poate fi deschis. In repriza se
cundă primele minute se scurg sub 
semnul unui joc nerves. In min. 7 
de joc echipa sovietică este in a- 
tac. Kuzin are pucul, este în pozi
ție favorabilă în fața porții cana
diene, șutează puternic. Krilov in
terceptează și înscrie. Jucătorii so
vietici mai au cîteva ocazii clare 
însă de fiecare dată întreaga echi
pă canadiană se retrage in apăra
re și nu permite jucătorilor sovie
tici să intre în poziții favorabile de 
șut. Repriza ia sfîrșit cu scorul de 
1—0 ta favoarea echipei U.R.S.S. 

Abia se fluieră începutul ultimei 
reprize cînd jucătorii sovietici ini
țiază un atac rapid și Krîlov urcă 
scorul la 2—0. Meciul este jucat. 
Toate atacurile ambelor echipe ră- 
mîn fără rezultat și meciul ia sfir- 
șit cu victoria echipei Uniunii So
vietice. La fluierul arbitrilor Ahlin 
și Axberg (Suedia), echipele au 
prezentat următoarele formații: 
UNIUNEA SOVIETICA: Pucikov 
— Sologubov, Tregubov, Sidoren
ko. Kucevski — Babici. Șuvalov. 
Bobrov. Krîlov. Uvarov. Kuzin, 
Pantiuhov, Gurișev, Hlistcv CA
NADA: Brodeur — Hurst, Lee, 
Marlin McKenzie — Logan, Knox, 
Horne, Klinek, Theberge, Brooker 
Scholes, Colvin, Laufman.

S.U.A. — CEHOSLOVACIA 9-4 
(1—0; 3—2; 5-2)

Echipa cehoslovacă a jucat mult 
mai bine de cît in întîlnirile ante
rioare, insă nu a putut face mai

mult în fața echipei americane care 
a profitat de greșelile apărării ce
hoslovace, înscriind din imediata 
apropiere. Au înscris: Doherty 3, 
Christian 2 Olson, Purpur, M'aya- 
sich și Meredith pentru învingători 
și Barton, VI. Bubnik, Gut și Na- 
vrat pentru învinși

SUEDIA — GERMANIA I—I 
(0—0; 0—1; 1—0)

Echipa Germaniei a luptat cu 
multă dîrzeme și pînă in min. 18

Ultimele întreceri
CORTINA D’AMPEZZO 5 (prin 

telefon de la antrenorii GHEOR- 
GHE MITRA ȘI ȘTEFAN STAI- 
CULESCU).

întrecerea de ștafetă de 4 x 10. 
km. bărbați a fost foarte disputată 
și miile de spectatori prezenți de-a 
lungul traseului și pe stadionul de 
zăpadă au rămas de-a dreptul en
tuziasmați de dîrzenia concurențe
lor. și dorința lor de victorie. Schi
orii sovietici Feodor Terentiev, 
Pavel Kolcin, Vasile Anikin și 
Vladimir Kuzin s-au clasat pe locui 
întîi. înaintea echipelor Finlandei, 
Suediei și Norvegiei, cei mai pu
ternici adversari ai lor. Terentiev 
și Kolcin, primele două schimburi 
ale echipei sovietice, au obținut și 
cele mai bune performanțe pe dis
tanța de 10 km.: 33:25 și respec
tiv 33:05. Finlandezii și suedezii 
și-au alcătuit astfel echipa îneîț cei 
mai buni schiori ai lor, Hakulinen 
și Jernberg, să formeze ultimele 
schimburi pentru a recupera, even, 
tual. Dar nici Hakulinen șl Jernberg 
nu au putut reface handicapul.

La bob de 4 persoane întrecerea 
a fost cîștigată de primul echipaj 
elvețian care a obținut in manșele 
a 3-a și a 4-a 1:17,09 și _,:18.16 
totalizînd astfel timpul de 10.44. 
Pe locul doi: echipajul italian con
dus de Monti care a _ obținut în 
manșele disputate sîmbătă 1 : 18,13 
și 1 • 18,31 reușind o performanța 
de 5:12,10. Echipajul rotnîn con
dus de Ene a terminat concursul 
pe locul 14, cu performanța totala 
5:23,19. In ultimele două manșe 
boberii romîni au obținut 1 :20,64
și 1 : 20,44.

Aci s-a alcătuit de asemenea un 
clasament neoficial la combinata 
de trei probe alpine. Pe primul loc 
se află austriacul Toni Sailer cu 
0 p. El este urmat de francezul 
Bozon cu 13,65. de suedezul Solan- 
der cu 16,92, norvegianul Sjastad 
cu 27,25 p., italianul Brpno Burini 
cu 30,43, bulgarul Gheorghi Dimi
trov cu 34,24 p. Concurentul romîn 
Nicolae Pandrea se află pe locul 19 
cu 83,47 p. In total au fost clasifi
cați 24 concurenți.

Proba de sărituri speciale s-a 
desfășurat în fața unui public foar-- 
te numeros. Cor.curenții finlandezi, 
folosind un stil aerodinamic și un
adevărat plonjon de pe trambulină 
au obținut un succes remarcabil.

al ultimei reprize a condus cu 1—0. 
Au înscris: Sep (G) și Bjorn (S)J.

Clasamentul final ai competi
ției se prezintă astfel:

Uniunea Sovie-
tică 5 5 0 0 25: 5 10

S.U.A. 5401 26:12 8
Canada 5 3 0 2 23:11 6
Suedia 5 113 10:17 3
Cehoslovacia 5 1 0 4 20:30 2
Germania 5 0 1 4 6:35 1

de schi și bob
Unii dintre aceștia execută săritura 
cu brațele lipite de corp, alții cu 
ele întinse în prelungirea corpului 
care este foarte aplecat înainte. In 
această ultimă poziție palmele sînt 
împreunate ca la săriturile în apă. 
Lupta pentru primul loc s-a dat 
între finlandezul Anti Hyvarinen, 
coechipierul său Aulis Kalokorpi și 
germanul Hary Glass. Acesta din 
urmă a fost, după părerea noastră, 
defavorizat de arbitrii care au acor
dat note de stil destul de mici. "In 
general, trebuie arătat că finlande
zii i-au învins categoric pe princi
palii lor adversari norvegieni, pri
mul dintre aceștia clasîndu-se pe 
locul IX.

*
Cu prilejul desfășurării Jocurilor' 

Olimpice de la Cortina D’Ampezzo 
s-a întrunit în această localitate 
Congresul Federației Internațio
nale de bob, care a hotărîț ca edi
ția din anul 1958 a campionatelor 
mondiale de bob să aibă loc în lo
calitatea Garmisch Partenkirchen 
din R. F. Germană, iar cea din 
1959 la St. Moritz, în Elveția.

REZULTATE TEHNICE

Ștafeta 4x1» km.: 1. U.R.S.S. (Te
rentiev 32:65, Kolcin 33:85; Anikin 
34:23; Kuzin 34:37) 2 h. 15:38,0; 2. Fin
landa (Kluru 34:56: Kotalalnan 34:»; 
Vlltainen 33:34; Hakulinen 34:41) 3 
h.16:31,0; 3 Suedia <1- Larsson 33:«; 
Samuelsson 34:22; P. K Larsson 33:30; 
Jernberg 33:44) 2 h.l7:42,0; 4. Norve
gia) Prusveen 35:13; Olssen 36:41; 
Stokken 34:47; Brenden 34:3S) 3 h.
31:16,6; 5. Italia 2 h.25:3»,0; 6. Franța 
2 h. 24:66,0; 7. Elveția 2 h. M:»,0; 
». Cehoslovacia 2 h. 34:54,6; 9. Polo
nia 2 h.25:55,6; 16. Germania 2 h. 
26:37,6.

Bob 4 persoane: 1. Elveția I 5:10,44;
3. Italia II 5:12,16; 3. S.U.A. I 6:12,»;
4. Elveția II 5:14,27; 5. Italia I 5:14.36;
6. Germania I 7. Austria H
5:16,26; 8. Germania II 5:18,56; 6.
Spania 5:19,49, 10. Austria I-5. 
». Rom inia II 5:27,63.

Sărituri de la trambulină: 1. Hy
varinen (Finlanda) 61,0 m. — 84,6 m.;
57.5 și 60,0 = note pentru lungimea
săriturii; 54,0 »i 35,5 = note pentru 
SSlul săriturii. Total = 227 pot.; 2. 
Kalakorpi (Finlanda) 83,5 m., 80,5 m.; 
60,0 — 56,5; 54,5 — 54,0; 225,0 p.;
Glass (Germania) 83,5 m., 80,5 m.,
80,0 — 56,5 ; 55,0 — 53,0: 224.5 p.î 3. 
Bolkart (Germania) 80,0 m., 8L.5 m.;
56.5 — 57,5 ; 55,0 — 53,5 ; 222,5 ; 4.
Pettersson (Suedia) 220 p.; 5. Daes- 
cher (Elveția) 219,5 p.; 6. Kir;onen 
(Finlanda) 216,0 p... 42. N. Munteanu 
(Romlnla) 68,0 m.. Y0,0 m., 43,5 — 
46.0; 43,5 — 44,0; 175,0 p.; 51 săritori 
clarificați.

Forma{ia de bază, cu care e-1 
chipa de hochei a Uniunii 5o- 
vietice a repurtat strălucita 
biruință de ta Cortina D’Ampez
zo, cucerind simultan titlurile de 
campioană olimpică, mandată fi 
europeană.

De ta stingă la dreapta, rîn- 
dtri de sus: Vsevolod Bobrov, 
— căpitanul echipei: Nikolai 
Pucikov (portar}, Nikolai Solo* 
gubov, Ivan Tregubov (fun
dași): Evghenie Babici, Viktor 
Suvalov, rîndul de jos ; Iurii 
Krilov, Alexandr Uvarov, Va
lentin Kuzin, Alexei Gurișevt 
Nikolai Hllstov.

neuacjia $1 Administrația, București, str. Const. Miile Nr. 17 telefon 5.30.36—5.30.37. Nr. 1—9— 52 STAS 3452. Intr. Poligrafică Nr. 2 str. Brezoianu Nr. 23—25. Abo
namentele se fac la oficiile poștale prin factorii poștali și difuzorii voluntari din întreprinderi.


