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Angelica Rozeanu și Ella Zeller au reprezentat cu cinste 
culorile Republicii Populare Române

R.P.R.-AN GLIA 5*0
Duminică seara la meciul femi

nin de tenis de masă dintre echi
pele R. P. Romîne și Angliei sala 
Floreasca a fost din nou neîncăpă
toare. Mii de spectatori au populat-o 
pînă la refuz, iar ceilalți — care 
nu s-au putut număra printre feri- 
cățiTi posesori ai unui bilet de in-- 
trare — au trebuit să se mulțu
mească cu relatările radiodifuzate 
ale crainicului reporter.

Victoria în acest important mec! 
a revenit de o manieră categorică 
reprezentativei Republicii Populare 
Romîne. Angelica Rozeanu și Ella 
Zeller au luptat cu o ambiție deose
bită și eforturile lor remarcabile 
au fost încununate de un succes 
care se înscrie cu „majuscule" în 
palmaresul victoriilor noastre inter
naționale. Nu trebuie uitat I Echipa 
Angliei, alcătuită din renumitele Di
ana și Rosalinde Rowe-Gornett n-a 
fost niciodată înfrîntă la un scor 
atît de sever. Categoricul scor de 
5—O a fost completat pe aceeași 
linie și de raportul de seturi: IO—1 
pentru echipa noastră I

In prima partidă s-au întîlnit Ella 
Zeller și Rosalinde Rowe-Cornett. 
Avînd o serie de performanțe net 
superioare, reprezentanta Angliei era 
favorita calculului teoretic. De Ia 
început însă, Ella Zeller joacă cu o 
deosebită prudență. Fiecare minge 
este bine gîndită și serviciile sînt 
executate foarte variat. Surprinsă de 
această permanentă concentrare 
a adversarei sale, Rosalinde 
Rowe joacă nervos și pier
de și multe reture din ser- 
vici. Scorul evoluează astfel : 
2—2... 5—3... și apoi 13—7
pentru Zeller. Urmează o serie de 
schimburi spectaculoase. Zeller își 
menține avantajul, conduce cu 
19—8 și cîștigă cu 21—9. Sfaturile 
date înaintea cehii de al doilea 
set de Simons, conducătorul echipei 
engleze, îi ajută Rosalindei doar la 
primele puncte, cînd reușește să

înaintea întîlnirii de duminică 
Rosalinde și Diana Rowe ne-au 
declarat următoarele, pentru a 
fi transmise cititorilor ziarului 
„Sportul popular" :

„Sîntem deosebit de încîntate 
că vizităm orașul București pen
tru a doua oară și mulțumim 
tuturor pentru plăcuta grijă cu 
care am fost înconjurate perma
nent

In privința meciului de după- 
amiază, sîntem sigure că va fi 
o întîlnire foarte frumoasă.

Transmitem cu această ocazie 
tuturor sportivilor și sporjjve- 
lor din București cele mai sin
cere urări, iar prietenilor teni
sului de masă salutări din toa
tă inima".

Succes tuturor

Jucătorii romini de tenis de masă
au plecat la Budapesta

Sala „Sportcsarnok" din capitala 
R.P. Unglare va găzdui joi 16 februa
rie întâlnirea de tenis de masă dintre 
reprezentativele masculine ale Repu
blicii Populare Romîne și Republicii 
Populare Ungare. In vederea aces
tei întilniri, jucătorii rominj au 
plecat din București ieri dimineața, 
cu trenul. Au făcut deplasarea

Echipele reprezentative de tenis 
înaintea meciului de duminică

conducă cu 7—4. Efortul de voință 
al Ellei Zeller îi aduce însă din nou 
avantajul; de la 12—8 pentru ea 
începe să tragă în special pe reverul 
adversarei sale și domină din nou 
întregul set Conduce ou 17—8 și 
cîștigă setul cu 21—11, iar meciiil 
cu 2—0. Deci R.P.R.—Anglia 1—0.

Angelica Rozeanu o întâlnește apoi 
pe Diana Rowe. Jocul este variat, 
Diana Rowe trage liftat, dar repre
zentanta noastră își impune supe
rioritatea, respingînd cu multă si
guranță. Primul set este cîștigat cu 
ușurință: 21:7. Acum, Simons o 
cheamă pe Diana Rowe și-i spune 
să joace cu mingi lungi alternate 
cu mingi scurte, explicîndu-i că tre
buie neapărat să-și impună tceastă 
tactică. Intr-adevăr, această tactică 
echilibrează forțele în setul care a 
urmat, mai ales că Angelica Ro
zeanu a stat în apărare, necăutînd 
să dezorganizeze jocul adversarei 
siale printr-un joc de atac. Bineîn
țeles însă, diferența de valoare și-a 
spus pînă la urmă cuvîntul. Ange
lica Rozeanu a cîștâgaț cu 24—22 
un set care în final a fost deosebit 
de spectaculos și pasionant R.P.R. 
—Anglia 2—0

Încurajate de acest succes repre
zentantele noastre jucînd în proba 
de dublu reușesc să realizeze nu 
numai o nouă performanță ci șl 
un joc de o înaltă valoare. In
tr-adevăr, atît Angelica Rozeanu 
cit și Ella ZeCler apără cu sigu
ranță, atacă și contra atacă rapid 
și precis. In plus, un fapt pe care 
vrem neapărat să-l subliniem : în 
ceea ce privește mobilitatea, cele 
două jucătoare romîne au dovedit 
multă suplețe, o serioasă rezistență 
fizică și — ceea ce este foarte im
portant — o coeziune de o per
fecțiune cum n-am prea avut ocazia 
să o observăm la concursurile des
fășurate în țara noastră. Valoarea 
cuplului nostru a ieșit și mai mult 
în evidență, țlnînd mai ales seama 
de faptul că atît Dîana cît și Ro
salinde Rowe au jucat cu mult mai 
bine decît la simplu. Scorul seturi- 
lcr: 21 — 12, 19—21, 21 — 10 pentru 
reprezentantele noastre. A fost cea 
mai frumoasă și interesantă parti

maeștrii sportului Matei Gantner, 
Toma Reiter, Tiberiu Harasztosi, 
Mircea Popescu și jucătorul Otto 
Botner. Menționăm că întilnlrea 
interechipe se va disputa în for
mații de cîte patru.

După acest meci, jucătorii noștri 
vor participa la campionatele na
ționale ale R.P.U., care se vor des
fășura vineri, sîmbătă și duminică, 

de masă ale Angliei și R. P. R. 
(Foto MAX BANUȘ)

dă din întreaga întîlnire R.P.R.- 
Anglia 3—0.

In cea de a patra partidă, An
gelica Rozeanu primește replica Ro 
salrrrdei Rowe-Cornett Primul set 
este spectaculos și echilibrat. An
gelica Rozeanu, dînd dovadă de 
mai multă stăpîm’re de sine în mo- 

(continuare in pag. 3-a)

Dinamo București—Proleter (R. P. F. Iugoslavia) 69-63 (28-32) 
Proleter (R. P. F. Iugoslavia)—Selecționata București 91-75 (45-35)
Sîmbătă și luni seara sala Flo- 

reasca, plină pînă la refuz, a găz
duit primele două meciuri susți
nute în țara noastră de echipa 
masculină de baschet Proleter— 
Zrenjanân (R.P.F. Iugoslavia)? 
sîmbătă împotriva echipei noastre 
campioane Dinamo București, iar 
aseară cu selecționata Capitalei.

Fază din meciul Dinamo — Prole ier : M. Spiridon (Dinamo) a scă
pat de sub supravegherea lui Minja (Proleter) fi aruncă ța coș.

de deputați în
n Întreaga țară se 
simte pulsul pregă
tirilor tot mai însu
flețite care se des
fășoară în vederea 
importantului eve

niment de la 11 martie 1936, cînd 
milioane de alegători se vor pre
zenta în fața urnelor pentru a ale
ge In sfaturile populare pe cei mai 
vrednici dintre ei. |

Alegerile de deputați pentru sfa
turile populare sint o mărturie vie 
a înaltului democratism al regimu
lui nostru. Cu ajutorul sfaturilor 
populare, masele largi ale celor ce 
muncesc participă efectiv la rezol
varea treburilor obștești. Desfășura
rea campaniei electorale în vederea 
alegerilor de la 11 martie are loc 
în condițiile marelui avînt cu care 
oamenii muncii de la orașe și sate 
au pornit la înfăptuirea Directive
lor celui de al II-lea Congres al 
partidului. In cei cinci ani care au 
trecut de la alegerea primelor sfa
turi populare, noile organe ale pu
terii locale instaurate în țara noas
tră și-au îndeplinit cu cinste sar
cinile principale, acelea de a întă
ri alianța dintre clasa muncitoare 
și țărănimea muncitoare, de a des* 
coperi și valorifica resursele locale, 
de a conduce economia locală, de 
a contribui la culturalizarea maselor. 
In ceea ce privește acest ultim as
pect din activitatea sfaturilor popu
lare, opera de culturalizare a mase
lor, trebuie amintit și aportul adus 
tn dezvoltarea culturii fizice și 
sportului. Dezvoltarea pe baze de 
mase a mișcării noastre sportive 

.este strîns legată de sprijinul pri* 
■mit de organizațiile sportive din 
partea sfaturilor populare.

Un eveniment marcant în desfă
șurarea campaniei electorale 11 
constituie desemnarea candidaților 
Frontului Democrației Populare. A- 
dunările însuflețite care au loc în 
acest scop demonstrează interesul 
deosebit cu care masele populare 
așteaptă alegerile de deputați pen
tru sfaturile populare, dorința lor 
ca în aceste alegeri să candideze 
cei mai buni fii ai poporului, oa
meni destoinici și pricepuți, apără
tori devotați ai intereselor poporu
lui, luptători hotărîți pentru cauza 
socialismului. O mărturie a atașa
mentului profund al maselor față 
de regimul democrat-popular o 
constituie desemnarea primitor can
didați ai Frontului Democrației 
Populare pentru alegerile de la 11

Miine la Tg. Mureș: Proleter-Selecționata Tg. Mureș
Oaspeții* joacă miine în sala 

IMF. din Tg. Mureș, împotriva 
selecționatei orașului, cel de al 
treilea și ultimul meci al turneu; 
lui întreprins în R.P.R. In această 
întîlnire, reprezentativa orașului 
Tg Mureș va opune echipei Pro

sfaturile populare
martie 1956 in persoana con'ucl* 
torilor iubiți ai partidului și gu
vernului. Sînt propuși, de aseme
nea, drept candidați, membri și 
nemembri de partid, muncitori șl 
muncitoare, intelectuali, funcționari, 
ostași, conducători de organizații de 
partid, de tineret, sindicale, oameni 
care s-au arătat gospodari harnici, 
capabili sâ pună umărul cu nădej
de la rezolvarea treburilor obștești. 
In rîndurile celor propuși candidați 
se numără și reprezentanți ai miș
cării noastre de cultură fizica și 
sport, printre care tovarășul Mana
le Bodnăraș, președintele Comite
tului pentru Cultură Fizică și Spcrt 
de pe lingă Consiliul de Mini .tri, 
maestra emerită a sportului Ange
lica Rozeanu, maestrul emerit al 
sportului Gh. Lichiardopol, maes
tra sportului Lia Manoliu, an Teno
rul de ciclism Marin Nicu'escu. 
fotbaliștii timișoreni P. Cojereanu, 
Ștefan Kovacs, maestrul intem^io- 
nal de șah dr. Octav Traianescj șt 
alți sportivi și activiști sportivi.

Adunările în cadrul cărora ale
gătorii propun din rîndurile lor pe 
candidații în alegerile pentru sfa
turile populare scot și mai puternic 
în evidență deosebirea dintre de
mocratismul profund al regimultd 
nostru și falsa .,democrație" bur
gheză. In alegerile de odinioară in
tra în joc întregul arsenal de me
tode prin care burghezia falsifica 
voința poporului: ciomăgeala, mâs.- 
luirea voturiloț, intervenția directă 
în alegeri a poliției și jandarme
riei etc. Candidații de atunci nu 
aveau nimic comun cu interesele 
poporului d, provenind din rîndu
rile claselor exploatatoare, ei erau 
puși să apere interesele acestor 
clase.

Paralel cu desemnarea eandida- 
țîlor, campania electorală cunoaște 
In momentul de față și o serie de 
alte acțiuni. Una dintre acțiunTe 
importante ce se desfășoară în ca
drul pregătirii alegerilor este veri
ficarea de către cetățeni a listelor 
de alegători. întocmite de către 
sfaturile populare, listele de ale
gători au și fost afișate.

Alegerile de deputați pentru sfa
turile populare sînt o adevărată 
sărbătoare a poporului nostru mun
citor. Pentru fiecare sportiv este o 
datorie de onoare de a întâmpina a- 
ceastă sărbătoare cu noi realizări 
în muncă și în pregătirea sportivă) 
cu noi contribuții la opera de con
struire a socialismului.

leter o formație compusă din ur
mătorii jucători: M. Elek, V. Ka- 
dar, P. Zoizpn, T. Rettegi, C. 
Chiondea, G. Beregmery, R. Bodo, 
G. Fullop, B. Nagy, B. Koos. A 
Bokor și V. Ștefan. Intîlnirea v> 
fi condusă de S. Schapper (R.P.F» 
Iugoslavia) și S. Ferencz (R.P.R.).

DINAMO BUCUREȘTI — PRO
LETER (R.P.F. IUGOSLAVIA) 

69—63 (28—32)
Jocul de sîmbătă seara a 

avut tot din ceea ce con
stituie frumusețea baschetului: ac
țiuni rapide, spectaculoase, luptă 
pentru fiecare minge, evoluție de 
scor pasionantă.

Pînă să se ajungă la rezultatul 
final — 69-63 — în favoarea di- 
namoviștilor, foaia de arbitraj șt 
crainicul reuniunii au înregistrat 
situații foarte interesante, jocul 
fiind extrem de disputat, balanța 
Victoriei înclinînd cînd de o 
parte cînd de alta. „Dina
mo și-a însușit pe merit vic
toria', ne-a spus după meci 
conducătorul tehnic al echipei iu
goslave, Putnik. „Jucătorii romi ni 
au știut să folosească tactic pi- 
voții în repriza a doua. Dinamo 
este o echipă „grea". Dacă a luat 
conducerea e greu s-o surclasezi*-

Meciul n-a însemnat însă nu
mai luptă. Dimpotrivă. întrecerii 
neîntrerupte pentru rezultatul fi
nal i s-au adăugat frumusețea ac
țiunilor combinative ale atacurilor 
oaspeților — în care Vilmoș * 
fost cu adevărat „creierul" —, de- 
ciziunea și spontaneitatea acțiuni
lor reprezentanților noștri, efec
tuate cu succes mai ales de că
tre Marian Spiridon.

Pe ce au mizat cele două for
mații în întrecerea lor ? Proleter: 
pe un joc de combinații, bine reali
zat, datorită pregătirii tehnice ex
celente a jucătorilor săi, pe apli
carea unei apărări combinate 
„om la om" și „zonă" — cară

(continuare in pag. 3-a)



încă zece zile •••
Prelungirea primei etape a Spar

tachiadei de iarnă a tineretului a 
fost primită cu multă bucurie. In 
majoritatea regiunilor, fiecare din 
aceste zile fiind folosită pentru 
organizarea de noi concursuri, pen
tru mobilizarea a noi sute și sute 
de tineri la întrecerile Sparla- 

chiadei. Peste 1.000 de concurenți 
au participat la întrecerile organi
zate în raionul Turnu Măgurele; 
18.000 de tineri și tinere din raio
nul Lugoj au luat parte pînă a- 
cum la prima etapă a Spartachia- 
dei; în raioanele Piatra Neamț, 
Moinești și Tg. Neamț numărul 
celor care s-au întrecut în cadrul 
primei etape trece de 30000... Ase
menea vești am primit în ultimele 
zile din numeroase alte sate și 
orașe, de la colectivele sportive 
din Tîrgoviște și din raionul Dej, 
de la Fălticeni și Constanța, Ro
man, Ploești, Deva, Macin, Reși
ța... Fiecare scrisoare cuprinde 
numeroase cifre care dovedesc că 
marea competiție de mase se bu
cură pretutindeni de tn frumos 

succes, că activișlii sportivi mun
cesc cu entuziasm pentru buna or
ganizare a întrecerilor... Dar iată 
că pînă ia sfîrșitul primei etape 
mai sînt doar 10 zile. La 25 
februarie, cei mai buni dintre par
ticipant! își vor continua pregăti
rea pentru întrecerile fazei ra
ionale.

In aceste zile pot fi făcute mul
te. Mai ales că în unele locuri

(regiunea Constanța, raionul Sta
lin, raionul Aleșd, orașul Arad, 
regiunea Galați) se pare că ac
tiviștii sportivi nu au depus toate 
eforturile lor pentru succesul pri
mei etape a Spartachiadei. Fireș
te, aceste cîteva zile care ne mai 
despart de sfîrșitul primei etape 
trebuie intens folosite și de către 
colectivele sportive care au reușit 
pînă acum să organizeze multe 

'concursuri, să mobilizeze numeroși 
tineri în întrecerile de gimnastică, 
tenis de masă, șah etc. Vremea 
este favorabilă îndeosebi organi
zării întrecerilor de schi, patinaj 
și săniuș. Și sînt destul de mulți 
tinerii care, înscriși pentru a parti
cipa la astfel de probe, au aș
teptat cu nerăbdare gerul și ză
pada.

In cele mai multe locuri, primii 
participant la întrecerile Sparta
chiadei au devenit adevărați pro
pagandiști, îndemnîndu-i pe tova
rășii lor de muncă să se întrea
că în marea competiție a tineretu
lui. Activiștii sportivi au datoria 
să organizeze noi concursuri, cu 
prilejul cărora alți tineri să poa
tă cunoaște prietenia sportului. 
Cele 10 zile sînt suficiente pen
tru ca succeselor realizate pînă a- 
cum să ie adăugăm noi și fru
moase realizări în organizarea și 
desfășurarea primei etape a Spar
tachiadei de iarnă a tineretului.

Ca la Gherla, nicăieri
In sfîrșit, o nouă veste din 

orășelul despre sportivii căruia, 
nu odată, ziarul nostru a găsit 
multe cuvinte de laudă. Dar, în 
ultima vreme, fot atttea note cri
tice au înfățișat cititorilor noș
tri delăsarea și inactivitatea 
sportivilor din Gherla. Și, desi
gur, nu-i vina noastră că și de 
data aceasta vom semnala o 
stare de lucruri despre care 
titlul notei vorbește de la sine.

„Ca la Gherla, nicăieri"... 
lată și faptele:

Anul trecut, și-a încetat acti
vitatea școala medie de coope
rație din localitate! Și tot 
de-atunci întregul inventar 
de materiale sportive și 
echipament a încetat de a 
mai fi folosit. Despre „is
toria" acestui material și e- 
chipament sportiv ne-a
tov. Paul Anca, activist al co
mitetului regional C.F.S. Cluj. 
Este o... istorie destul d» ne
plăcută, din cuprinsul căreia 
aflăm că. sezisat de această 
situație, U.R.C.C. Gherla a tri
mis o adresă la București, că 
de la Centrocoop București a 
sosit la Gherla o altă adresă 
(cu numărul 210 941) în care 
se arată că întreg inventarul

scris

nu poate ji repartizai uecit pe 
baza unei hotărlri superioare .. 
Și, mai departe:... U.R.C.C, 
Gherla a revenit cu o altă a- 
dresă arătînd că, între timp, 
materialele și echipamentul se 
distrug...

Ce s-a întîmplat insă cu in
ventarul sportiv? Cităm din 
Scrisoarea tov. Paul Anca: ..bo
cancii de schi, garu'tuile de 
șah, schiurlle, pantofii de gim
nastică, treningurile, pantofii 
de atletism, tricourile, sulițele 
etc. zac de mai ' .
neîntrebuințate, prost întreți
nute...".

Credeți poate 
despre materiale și echipament 
sportiv în valoare de ctteva 
sute de lei? Nu! Inventarierea 
acestor materiale arată că su
ma se ridică la 55.977,70 tei, 
Ce nu se putea facq cu atîtea 
materiale și echipamente ?!

Și, toate acestea, în timp ce 
tinerii din oraș și din satele ra
ionului Gherla se străduiesc 
să-și completeze echipamentul, 
confecționînd totodată diferite 
materiale sportive pen'rv a par
ticipa în număr cî' ma’ mare 
la întrecerile Spartachiadei de 
iarnă a tineretului!

bine de un an

că este vorba

Îsî ziua sosirii trofeelor...

E drept, iarna n-a fost prea,,darnică" au zăpada, dar în cele 
ctteva zile tind a nins într-uin, întrecerile de săniuș n-au contenit 
pînă seara tirziu

Vizitînd zilele trecute colectivul 
sportiv „Locomotiva Grivița Ro
șie" din Capitală n-a mai fost 
nevoie să zăbovim la biroul de 
„informații", așa cum se întîm- 
plă de obicei. Portarul își face 
și de astă dată datoria cu aceeași 
sîrguință, însă azi trebuie să fie 
mai...... indulgent", pentru că aflu
ența oamenilor care-vin cu tre
buri la colectivul sportiv este ne
obișnuit de mare. Printre nume
roșii vizitatori am întîlnit și un 
activist de la asociație. Ducea (cu 
destulă greutate) un pachet volu
minos. Ghicisem că tovarășul meu 
de drum venise și el la „sport", 
după minerul unei cupe de ar
gint care, ieșit prin învelișul hîr- 
tiei, dădea la iveală nu numai 
conținutul pachetului ci și... sco
pul pentru care poposise omul în 
uzină. Și nu ne am înșelat cîtuși 
de puțin! Tovarășul aducea șapte 
cupe mari de argint și 14 plachete 
pentru participanții la competițiile 
organizate de asociația Locomo
tiva cu prilejul zilei de 16 Fe
bruarie.

Sosirea trofeelor n-a trecut ne
observată! In cîteva clipe mulți 
dintre sportivii din schimbul de 
după-amiază s-au adunat în jurul 
frumoaselor premii. Care din ele 
va reveni cicliștilor? Dar moto- 
cicliștilor? I-am lăsat însă pe a- 
ceșii tineri să admire în voie pla
chetele încrustate cu argint și am

schimbat subiectul discuțiilor. Tov. 
Petcu, președintele colectivului 
sportiv „Locomotiva Grivița Ro
șie", ne-a vorbit cu entuziasm 
despre munca lor în preajma zi
lei de 16 Februarie. In cinstea a- 
cestei zile de sărbătoare a cefe
riștilor au fost întreprinse unele 
acțiunj menite să ducă la o te
meinică întărire a bazei organiza
torice. Cel mai mult ne-a atras 
atenția preocuparea pentru alcătui
rea unei documentate dări de sea
mă în vederea adunării generale 
model, ale cărei lucrări se vor 
desfășura într-un viitor apropiat. 
Dar tot atîtea însemnări am fă
cut și despre viitoarea activitate, 
despre unele inițiative lăudabile 
care, în perioada următoare, vor 
duce la întărirea organizatorică, 
la îmbunătățirea radicală a mun
cii secțiilor pe ramură de sport. 
Este vorba în primul rînd, despre 
organizarea centrului de rugbi 

din „Parcul Copilului", unde vor 
învăța tehnica jocului cu balonul 
oval un număr de 40—50 de copii 
ai ceferiștilor, despre înființarea 
secției de handbal, despre cei 
7.947 muncitori care vor vizita 
frumoasele baze turistice din 
țară...

Apei ne-am făcut și alte însem-, 
nări : împrospătarea loturilor echi
pelor divizionare cu elemente tine
re și de talent (mai ales la fot
bal și rugbi), organizarea unor

demonstrații de haltere, lupte șl 
box, reușitul concurs de schi orga
nizat săptămîna trecută în „Parcul 
Copilului" cu participarea a 70 bă
ieți și 10 fete, construcția unei 
săli de sport la stadionul colect- 
vului ețc.

La plecare, n-a fost chip să ne 
despărțim chiar atît de ușor 

de activiștii sportivi de la Loco
motiva Grivița Roșie. Ei doreau 
să ne facă cunoscute și alte ac
țiuni întreprinse in cidstea iffiei 
de 16 Februarie. De aceea, pe 
filele carnetului de note au început 
să se înlănțuie un șir de no£ 
cifre și fapte, competiții de ciclo- 
cros, moto, demonstrații de hal
tere, întîlniri de tenis de masă 
și șah ca și întrecerile de schi 
din cadrul primei etape a Spar
tachiadei de iarnă a tineretului, 
organizată la Predeal, cu partici
parea a peste 800 de muncitori! 
ceferiști din Capitală, organizarea 
unei ture alpine în munții Bucegt 
pentru depunerea unei plăci come
morative și altele.

Tovarășii aveau dreptate! Sînt 
acțiuni și inițiative frumoase care 
merită, într-adevăr, a fi aduse la 
cunoștința tuturor celor care ur
măresc activitatea sportivilor ce
feriști. Și pentru răsp’ata acestor 
fapte vrednice de laudă sînt pre
gătite atîtea trofee...

In rindurile care urmează 
vom scoate în evidență o serie 
de... lipsuri care țin în Ioc ac
tivitatea în unele colective 
sportive. Și poate că acest gen 
de „evidențiere” ii va ajuta pe 
cei răspunzători să-și îmbună
tățească munca, meritînd apoi 
o evidențiere adevărată, sub 
un titlu adecvat...

Se caută un... inovator

Publicăm acest anunț pentru 
u veni în ajutorul colective
lor Progresul și Voința din 

Hațeg, care sînt în mare impas. 
Singurul lucru, care le-ar putea 
ajuta ar fi o inovație capabilă să 
înlocuiască mingile folosite îndeob
ște în tenisul de masă. Această 
problemă constituie acum preocu
parea principală: tenisul de masă 
este doar prevăzut în regulamen
tul Spartachiadei și... fără mingi 
nu se pot organiza concursurile, 
iar mingile care existau și-au dai... 
obștescul sfîrșit în fața impetuo
zității paletelor concurențelor. 
„Ce-i de făcut"? se întreabă cu în
grijorare activiștii celor două co
lective. Și această întrebare îi fră- 
mîntă într-atîta, tncît au uitat să 
facă formele necesare pentru a... 
ridica de la I.D.MS. cele 160 de 
mingi repartizate. De aceea, cele 
două colective caută cu disperare 
omul capabil să le scoată din în
curcătură. realizînd inovația despre 
care vorbeam.

Corespondentul N. Sbuchea ne 
anunță că cele două colective n-au 
găsit încă inovatorul mult căutat. 
In acest caz, poate că se va im-

NOTE ORI
pune cealaltă soluție, mai puțin 
ingenioasă dar mai... practică : 
cumpărarea imediată a celor 160 
de mingi repartizate.

Gheață da, patinaj ba I

Să nu vă închipuiți că la Alba 
lulia nu există tineri dornici 
să practice patinajul. Dimpo

trivă. Nu puțini sînt cei care rîv- 
nesc la gloria lui Evghenii Grișin 
sau a Lidiei Kondakova, în rîndtil 
tinerilor sportivi din Alba lulia. 
De mai mulți ani însă, ei sînt si
liți să-și țină patinele în cui timp 
de 12 luni pe an, iarna, ca și în 
mijlocul verii. Și asta nu pentru 
că natura i-ar fi blagoslovit pe lo
calnici cu o climă medi:eraneeană: 
Dimpotrivă. In ultimele două sep- 
tămîni cel puțin, mercurul din ter
mometre a scăzut aci la fel de 
mult ca și în restul țării, iar ge
rul aspru a prefăcut orice ochi de 
apă într-o oglindă de gheață. 
Chiar și eleșteul din oraș s-a 
transformat parțial în... acvariu, 
suprafața apei devenind un veri
tabil cristal, gros de zeci de cen
timetri. Cu toate acestea, tinerii 
din Alba lulia nu au unde patina...

După părerea corespondentului 
A. Gheza, ar fi vorba de o defi
ciență a comitetului raional C.F.S., 
care n-a trasat nici unui colectiv 
sarcina să amenajeze un patinoar. 
După părerea noastră însă, nu 
sarcinile lipsesc, ci inițiativa. Și 
încă nu e tirziu pentru ca nu nu
mai eleșteul dar și numeroase te
renuri de sport din opaș să fie 

transformate în patinoare, spre bu
curia tinerilor din Alba lulia și- 
cu sprijinul lor

„Nu-mi place sportul"

Nu-mi place sportul". Este un 
refren cu care s-au obișnuit de 
acum tinerii cooperatori din 

Drăgășani, de cînd îl tot aud rostit 
de tov. Mihai Ivan, președinte al 
cooperativei „1 Mai" și... preșe
dintele colectivului Voința. Dova
da cea mai concludentă că tov. 
președinte nu glumește, este reaua 
voință de care dă dovadă în rezol
varea oricărei probleme sportive 
și, mai ales, nepăsarea cu care lasă 
să zacă nefolostre cele 1000 kg. 
ciment procurate de colectiv în 
vederea amenajării unei piste de 
popice.

Mă rog, omului nu-i place spor
tul și pace! Sigur, în aceste con
diții nu era obligatoriu să f-e ales 
președinte .al colectivului sportiv; 
nu era obligatoriu și nici măcar 
recomandabil. Ce i-o fi făcut atunci 
pe cooperatorii adunați in ședință 
plenară să-l aleagă tocmai pe tov. 
Ivan în fruntea treburilor sporti
ve? Aceasta a fost întrebarea, fi
rească, pe care ne-am pus-o citind 
corespondența trimisă de tov. C. 
Stoican.

Se pare totuși, că alegerea tov. 
Ivan s-a bazat pe un fapt concr t, 
care arată că totuși afirmația-pe- 
fren atit de binecunoscută este des
tul de îndoielnică. Cum poate fi 
crezut un om care spune că nu-i

TICE
place sportul, atunci cînd o ade
vărată pasiune ii îndeamnă să 
practice zi de zi... ciclismul, pe 
una din bicicletele colectivului, în 
drumurile pe care le face între 
domiciliu, locul de muncă și... re
tur?

Este, deci, tov. Mihai Ivan un

SEARA 
...în sala clubului Filatura Lupenî, 

în care sportivii au foarte rar acces.

— Știi, sala e mereu ocupată, așa că-și fac și ei antrenamentele 
cînd... se odihnesc muzicanții.

dușman al sportului, sau nu? Iată 
o întrebare turburătoare, căreia el 
singur îi poate da un răspuns va
labil. Dacă da, să se rezume la... 
președinția cooperativei și să re
nunțe la cea a colectivului spor
tiv. Dacă nu, s-o dovedească 
prin muncă. Dar și intr-un caz și 
intr-altul, este recomandabil ca bi
cicleta colectivului s-o folosească 
doar în orele planificate exclusiv 
pentru antrenamente...

V. ARNAL'TU

DE DANS



Activiști sportivi și sportivi 
propuși candidați ai F.D.P.
Sala secției de montaj a întreprinderii „Elba" du Timișoara, 

cunoscut zilele trecute un freamăt deosebit. Muncitorii, tehnici
enii și inginerii întreprinderii din frumosul oraș de pe Bega 

s-au adunat să propună pe cei mai buni dintre ei drept candidați a< 
Frontului Democrației Populare în viitoarele alegeri.

Luînd cuvîniuL, tehnicianul Pavel Găita a propus candidat al 
F.D.P. în circumscripția electorală regională nr. 50 pe harnicul mun
citor Iuliu Urzică, președintele colectivului sportiv Metalul „Elba“- 
Timișoara.

Propunerea tovarășului Pavel Găita a fost primită cu însu
flețite aplauze, toți eei prezenți cunoscîndu-1 bine pe priceputul gal- 
vanizator Iuliu Urzică. EI este fruntaș în întrecere și excelent 
organizator al activității sportive în cadrul întreprinderii. Nu și^a 
precupețit nici forțele, nici timpul, pentru 3 organiza o activitate 
sportivă cit mai bogată. Și dovadă că a reușit sînt succesele pe care 
colectivul timișorean le-a obținut în anul ce a trecut: victoria echi
pajului de 8-j-l (juniori), campion republican de canotaj, succesele 
oelorlalțe echipaje în campionatele regiunii ca și buna comportare a 
echipelor de volei, fotbal și altele.

Pentru spiritul său gospodăresc, pentru dragostea cu care în
treprinde orice acțiune obștească, pentru succesele obținute în muncă 
și atitudinea sa tovărășească .galvanizatorul iuliu Urzică a fost pro
pus cand dat al F.D.P. în circumscripția electorală regională nr. 50. 
La aceeași adunare a fost propus candidat în circumscripția elec

torala regională nr. 61, strungarul inovator Ștefan Covaci, fot
balist la Metalul „Electromotor“-Timișoara.
Propunerea făcută de muncitorul Gheza Kohn a fost primită cil 

entuziasm. Cu multă căldură i-au susținut propunerea tovarășii Ghe- 
orghe Marocic și Ștefan Nagy, care au arătat că strungarul Ștefan 
Covaci este un muncitor apreciat, cunoscut pentru rezultatele sale fru
moase nu numai în întreprinderea „Electromotor", unde lucrează ci 
în întreaga țară. '

In ultimul timp, căutînd să introducă tehnica nouă, strungarul 
Ștefan Covaci, ajutat de inginerul Eugen Seracto, a automatizat 
prelucrarea unei piese mici fără a modifica strungul.

Astăzi, prin automatizarea strungului, Ștefan Covaci produce de 
6 ori mai multe piese!

„Cupa
BASCHET. — Principala întîi- 

nire a etapei a V-a a „Cupei 16 Fe
bruarie" s-a disputat sîmbătă între 
formațiile feminine Știința I.C.F. și 
Constructorul și a revenit, la capă
tul unui joc dîrz, echipei Construc
torul cu scorul de 46—40 (21—24). 
Așa după cum arată și rezultatul, 
studentele au atacat de la început 
și au reușit să conducă în perma
nență în prima repriză. După pauză 
însă, jucătoarele de la Constructo
rul au știut să folosească avanta
jul înălțimii și au decis partida în 
favoarea lor. Prin această victorie 
echipa Constructorul a cucerit „Cu
pa 16 Februarie". In sala Giulești, 
întîlnirile feminine Flamura roșie— 
Voința și Locomotiva — Progresul 
au prilejuit întreceri echilibrate 
terminate cu victoriile Flamurii roșii 
cu 37—28 (11 —11) și a Locomotivei 
cu 44—31 (22—12). Jocul masculin 
Progresul Arta — Știința I.C.F. a 
fost echilibrat și s-a sfîrșit cu o fru
moasă victorie a jucătorilor de la 
Progresul cu scorul de 68—57 (31—

R. P. R. — Anglia 5-0
(Urmare din pag. l-a)

mentele dificile cîștigă cu 23—21. 
De menționat câ la 18—17 pentru 
Angelica, Rosalinde Rowe-Cornett a 
dat dcuă tușuri și un neț preluînd 
conducerea cu 20—18. Al doilea 
set i-a revenit cu ușuirință Aingeli- 
căi Rozeanu cu 21 — 10. Ea a insis

Selecționata feminină de tineret a R.P.R.—Anglia 1-5
Jocurile desfășurate la Ploești 

au fost spectaculoase și s-au ri
dicat la un bun nivel tehnic. Tre
buie să menționăm că Ella Zel- 
Her a avut o comportare remar
cabilă, ca și în ajun, reeditînd vic
toria împotriva Dianei Rowe. Ea 
a fost la un pas de victo
rie în partida susținută cu 
Rosalind? Rowe-Cornett: pier- 
zînd ultimul set cu 22—20 
O frumoasă comportare au a- 
vut și celelalte două componente 
ale echipei noastre (Maria Golo
pența și Irma Magyari) care au 
prestat un joc curajos și au cîș- 
tigat fiecare cîte un set la Diana 
Rowe. Iată, pe scurt, desfășurarea 
partidelon: Maria Golopența — 
Rosalinde Rowe-Cornett 0—2 (9, 
112); Ella Zeller — Diana Rowe 
2—0 (13, 19). Ella Zeller a apă
rat foarte bine și a atacat deseori 
cu eficacitate; Irma Magyari — 
Rosalinde Rowe-Cornett 0—2 (12. 
8), reprezentanta noastră a fost 
timidă și a greșit multe mingi. 
Maria Golopența — Diana Rowe 
1—2 (21 — 19, 10—21, 9—21) Ma
ria Golopența a apărat foarte bine 
în setul întîi, și a atacat mingile 
favorabile, cîștigîndu-1 pe merit; 
Ella Zeller — Rosalinde Rowe- 
Cornett 1—2 (15—21, 21-14, 20— 
22) meciul a fost foarte interesant 
și, așa cum am spus mai sus Ella 
Zeller a fost la un pas de victo
rie; Irma Magyari — Diana Rowe 
1—2 (21—16, 10—21, 14—21) Ir

a

16 Februarie"
28). In urma acestor rezultate, „Cu
pa 16 Februarie" pentru echipele fe
minine a revenit formației Con
structorul care a totalizat 10 puncte. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
Locomotiva 9 puncte, Știința I.C.F. 
8 p., Voința 6 p.. Progresul 6 p., 
Flamura roșie 6 p.

In cadrul turneului masculin, ul
timele jocuri se vor disputa mîine 
după-amiază cu începere de la ora 
17,30 : C.C.A. — Metalul, Dinamo— 
Locomotiva P.T.T.

A. Papaianopol-corespondent 
VOLEI. — Sîmbătă și duminică 

S-a disputat în sala Giulești ultima 
etapă a competiției de volei dotată 
cu „Cupa 16 Februarie". Competiția 
a fost cîștigată de Locomotiva I.C.F. 
la băieți și Progresul C.P.C.S. la 
fete, singurele echipe neînvinse șl 
care au avut o comportare foarte 
bună de:a lungul întregii compe
tiții. In cele mai importante meciuri 
ale etapei s-au întîlnit la băieți Lo
comotiva I.C.F. și C.G.A., iar la 
fete Progresul C.P.C.S. cu Locomo

tat cu succes în jocul de atac. R-P.R.- 
Anglia 4—0.

In sfîrșit, ultimul meci a însem
nat un nou succes al Bilei Zeller, 
Ea a reușit să învingă categoric pe 
Diana Rowe cu scorul de 21—10, 
21—12. Ei!>la Zeller a apărat foarte 
sigur și a atacat decis, reailizîlnd de 
altfel și multe schimburi spectacu
loase. R.P.R.-Anglia 5—0.

ma Magyari a ajacat curajos, pu. 
nîndu-și de multe ori adversara în 
dificultate.

G. SEVEREANLI 
MAX BĂNUȘ

Dinamo București—Proteter (R.P.F. Iugoslavia) 69-63 (28-32)
Proleter R. P. F. Iugoslavia-Selecționata București 91-75 (45-35)

(Urmare din pag. l-a)
i 

s-a dovedit foarte incomodă pen
tru Dinamo, pe contraatacuri co
rect dezvoltate pozițional. Dina
mo : pe îmbinarea unui joc pozi
țional (în scopul angajării' pivo- 
ților) cu acțiuni de pătrundere, pe 
efectuarea unei cît mai strînse a- 
părări „om la om“ care să nu 
permită baschetbaliștilor de la 
Proleter — recunoscuți ca exce- 
lenți trăgători de la semidistanță 
și distanță — să intre în 
poziție favorabilă. Ce a de
cis meciul ? Părerea noastră 
este că, așa cum sublinia mai sus 
specialistul iugoslav, elementul 
principal al victoriei dinamoviste 
a fost întrebuințarea cu succes a 
pivoților în repriza secundă, cînd 
echipa noastră a făcut, de altfel, 
un joc superior celui prestat în 
prima repriză; în plus, un cuvînt 
liotărîtor au avut aruncările de la 
semidistanță ale lui Marian Spiri

Campionatul republican " 
de tenis de masa pe echipe

In prima etapă a campionatului 
categoriei A la tenis de masă s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
echipe femei: Constructorul Bucu
rești — Progresul Timișoara 3-0 
(Folea-Munteanu 2-0, Strugaru- 
Merkler 2-0, Szasz, Strugaru-Mer- 
kler, Munteanu 2-0); Progresul 
Cluj — Știința București 3-2 
(Gavrilescu-Magyari 0-2, Tompa- 
Barasch 2-0, Tompa, Gavrî- 
lescu-Magyari, Barasch 0-2, Tompa 
— Magyari 2—0, Gavrilescu — 
Barasch 2-1); Flamura roșie Ora
dea—Dinamo Constanța 3-0 (Ma- 
tei-Schreiber 2-0, Takacs-Melinte 
2-0, Matei Takacs - Schreiber, 
Melinte 2-0). Echipe bărbați : Fla
mura roșie Oradea — Dinamo 
Constanța 5-2 (Hegyesi-Bojogian 
2-0, Schwartz-Zlate 2-0, Sipos-Ba- 
rugian 1-2, Schwartz-Bojogian 
0-2, Hegyesi-Barugian 2-0, Sipos- 
Zlate 2-0, Schwartz-Barugian 2-1); 
Progresul Satu Mare — Dinamo 
Tîrgu Mureș 5-1 (Grunfeld-Verzar 
1-2, Leker-Iacobovicî 2-1, Ferber- 
Bernstein 2-0, Leker-Verzar 2-0, 
Griinfeld-Bernstein 2-0, Ferber-Ia- 
cobovici 2-1); Progresul Cluj — 
Voința Lemn Mobilă București 5-1 
(Gavrilescu-Saiabalian 2-0, Deme- 
ter-Stan Ilie 1-2, Paneth-Magyar 
.2-0, Gavrilescu-Stan llie 2-1, Pa- 
neth-Saîabalian 2-0, Demeter-Ma
gyar 2-0).

tiva M.C.F. Dacă în primul meci. 
Locomotiva (b.) a obținut victoria 
destul de ușor, în cel de al doilea 
echipa Progresul (f.) a trecut des
tul de greu — după cinci seturi — 
de Locomotiva. Primele două seturi 
au fost cîștigate de echipa ferovia
relor, dar apoi acestea au căzut și 
au dat posibilitate echipei campi
oane să-și adjudece victoria cu sco
rul de 3—2. Rezultatele etapei sînt 
următoarele : masculin: Locomotiva
l. C.F.—C.C.A. 3—0 (la 13. 13, 8),
Progresul — Locomotiva C.T.F.T. 
3—2 (16—14, 10—15, 7—15, 15,8, 
15—4), Dinamo — Voința 3—0 (la 
11, 11 ,13), feminin: Progresul
C.P.C.S. — Locomotiva M.C.F 3—2 
(13—15, 7—15, 15—10, 15—7, 15— 
13), Știința I.C.F. — Dinamo 3—0 
(la 3, 3, 5), Constructorul — Loco
motiva Gara de Nord 3—0 (la 8, 
2,8).

V. Dumitru-corespondent
NATAȚIE:— Cluj (prin telefon). 

— Sîmbătă seara în bazinul acope
rit din localiitate s-a desfășurat un 
concurs de natație dotat cu „Cupa 
16 Februarie", organizat de consiliul 
regional sportiv Locomotiva Cluj. 
Au participat 105 înotători și înotă
toare din colectivele Locomotiva, 
Știința. Progresul, Fi. roșie și Vo
ința. Rezultatele tehnice: 100 m. 
fluture seniori: Alex. Csicki (Loc.) 
1:23,6; 100 m. bras seniori: Alex. 
Csiki 1:21,6; 100 m. fluture fete: E- 
caterina Orosz (Progr.) 1:26,5; 100
m. liber juniori cat. a Il-a: N. Toth 
(Loc.) 1:08,0; 50 m. bras fetițe: Ana 
Sebok (Voința) 45,1; 50 m. spate 
fetițe: Emiko Kovari (Știința) 45,3 
(nou record regional) ; 50 m. liber 
copii: N. Szabo (Loc.), 35,1. Clasa
ment general: Locomotiva 83 pct.. 
Progresul 34 pct.. Voința 22 pct.; 
Flamura roșie 19 pct., Știința 16 pct

Viorel Cacoveanu-cotesp.

don, ca și încrederea și dîrzenia 
cu care au acționat toți jucătorii.

Proleter a lăsat o impresie foar
te bună. Este o echipă care știe 
mult baschet și din evoluția ei 
jucătorii noștri trebuie să învețe 
ce înseamnă folosirea execuțiilor 
tehnice IN FOLOSUL ECHIPEI 
ȘI NU NUMAI IN SCOP DE
MONSTRATIV. Acțiunile de efect 
ale lui Minja, Vilmoș, Katie au 
avut nu numai spectaculozitate, ci 
și un scop precis. „Deși nu are 
înălțimea necesară unui pivot, 
spunea după joc Răducanu des
pre Katie, jucătorul iugoslav a a- 
juns să-și îndeplinească foarte 
bine misiunea, fiindcă se plasează 
minunat și aruncă cu amîndouă 
mîinile, din întoarcere". Jocul de 
concepție modernă practicat de 

oaspeți a confirmat valoarea 
înaltă a baschetului iugoslav.

Arbitrilor Schapper (R.P.F. Iu
goslavia) și Armășescu (R.P. Ro- 
mînă), li s-au prezentat echipele (în

Din „surprize” iii „surprize”
„SAPTAMINA ACEASTA, 
MECIURI DE HOCHEI 

„SURPRIZA11
...Așa anunța un afiș dt toate 

zilele așezat în central orașu
lui Sighișoara. Zeci și zeci de 
tineri din oraș se opreau tot 
mai des în fața afișului, îl ci
teau, îl răs-citeau și-apoi se-n- 
trebcui:

— Ce fel de... „surprize" 
or fi?

Dar despre aceste „surprize" 
aveau să ia cunoștință mai tlr- 
ziu...

Primul meci: C.C.A.-Flamura 
roșie Sighișoara. Meci „tare", 
nu? In seara aceea, aspectul 
patinoarului era ou adevărat 
sărbătoresc— Gheața lucea ca 
oglinda, mantinelele solide îm- 
prejmuiau terenul de joc iar 
tribunele erau înțesate de spec
tatori. Venise aproape toată Si
ghișoara. Doar... bunicile mal 
rămăsese, poate, pe acasă, sd 
vadă de-ale gospodăriei. Me- 
ciul-surpriză putea deci să-n- 
ceapă! Si a-nceput... A-nceput 
„surpriza" nu meciul, fiinddă 
pe patinoar a apărut doar o... 
singură echipă: aceea din loca
litate. In acest timp, echipa 
C.C.A., era la multe sute de ki
lometri de Sighișoara, tocmai la 
București, unde, lua parte la 
meciurile din cadrul „Cupei 16 
Februarie". Mă rog, se-ntîmplă 
și d-astea, dar, pentru specta
tori a fost, în orice caz, o ve
ritabilă ... surpriză.

Despre meciul „Selecționata 
București-Selecționata Sighișoa
ra" se poate spune că și el a 
fost tot o... „surpriză". Nu s-a 
jucat nici el!

Dar, săptămîna are șapte 
zile... Așa că s-a mai progra
mat un meci: echipa d» hochei

COMPENSAȚIE
Prea era frumoasă inițiativa 

Comitetului C.F.S. regional Hu
nedoara — de a organiza o 
competiție de volei cu concursul 
echipelor masculine și feminine 
— pentru ca echipa de volei a 
colectivului sportiv Metalul Hu
nedoara să rămînă... indiferentă. 
In consecință, în ziua de 5 fe
bruarie, voleibaliștii hunedoreni 
coborau din tren la Petroșani, 
pentru a susține meciurile pro
gramate cu echipele din Hațeg 
și Petroșani.

Regulamentul competiției pre
vedea că transportul privește 
echipele respective, cazarea 
fiind, in schimb, asigurată de 
organizatori. Dar, conform unui 
vechi obicei, care a fost dese
ori... pomenit la rubrica aceas
ta, în gară la Petroșani nu-i 
aștepta decît un peron pustiu 
și un vînt tăios care avea să-i 
însoțească multă vreme, în 
noapte, pe străzile Petroșani
lor... Noroc, însă, că sportivii 
aveau, ceva bani la ei, așa că 
au putut să plătească masa la 
restaurant și dormitul ta ho
tel. A doua zi, desigur, avea 
să se lămurească situația... De 
cu zori, oamenii s-au pus pe... 
căutate. Unde-i sediul Comite
tului C.F.S. Petroșani? L-au 
căutat vreo jumătate oră și 
cînd, în sfîrșit, l-au găsit, au

paranteză punctele înscrise): PRO
LETER : Vilmoș (9), Engler (15), 
Katie (16), Minja (15), Radojcic 
(4), Kurt, Kifer (2), Miroslavi'e- 
vici, Siflis (2). DINAMO : Cons- 
tantinide (3), Dan Niculescu, Na
gy (9).Em. Răducanu (20), Cojo- 
caru, Kari (9), M. Răducanu (8), 
Spiridon (20).
PROLETER R.P.F. IUGOSLAVIA- 

SELECȚIONATA ORAȘULUI 
BUCUREȘTI 91—75 (45—35) 
După cum arată și rezultatul, 

oaspeții au dominat categoric, iar 
evoluția scorului este chiar mal 
concludentă din acest punct de 
vedere. Echipa Proleter a făcut un 
joc superior celui practicat în me
ciul de sîmbătă, remareîndu-se în 
special prin siguranța în execuția 
paselor, promptitudine în efectua
rea contraatacurilor, agresivitatea 
șî spectaculozitatea pătrunderilor 
și prin precizia în aruncările la 
coș. S-au remarcat Loci Vilmoș, 
Radojcic, Kurc și Katie.

Tîrnăveni-Flamura roșie Sighi
șoara. Iarăși a fost o gheață 
minunată pentru joc, din now 
reflectoarele scăldau în lumină, 
întreg patinoarul, spectatorii au 
dat năvală la meci, așteptînd 
„surpriza". Și după vreo oră 
jumătate de așteptare în frig 
s-au lămurii despre ce „surpri
ză" era vorba. Echipa din Tîr- 
năveni n-a venit. Motivul? N-a 
venit pur și simplu.

O să ziceți că după toate- 
astea, sighișorenii s-au săturat 
de meciuri de hochei „surpriză"- 
Da’de unde? Nu-i cunoașteți 
pe sighișoreni... Nu renunță ei 
așa de ușor la hochei. Așa că înr 
clipa clnd s-a anunțat meciul. 
Progresul Gheorghieni-Flamura- 
roșie Sighișoara, tribunele și 
împrejurimile erau iarăși înțe
sate de spectatori... Cum însă 
organizatorii anunțaseră „sur
prize" pentru toată săptămîna, 
s-au ținut de cuvînt și de data 
aceasta...... Surpriza' a constat
într-o așteptare de două ore 
(la o temperatură de minus 12 
grade!) căci fiecare tși spunea 
plin de nădejde:

— Cine știe, poate ne fac cel 
de la Gheorghieni „surpriza" 
și... vin!

Ași! Doar nu erau să strice 
tocmai ei... regula stabilită. Așa 
că... n-au venit!

Cine-t vinovat de toate aces
tea?

Deocamdată. n>u se știe. Ctnd 
se va afla, însă, vor fi, pro
babil... surprize!

P. S. O mare... surpriză pen
tru cititori. Meciul Progresul 
Gheorghieni-Flamura roșie Si
ghișoara... s-a jucatl Cu o zi 
întîrziere, dar... s-a jucat.

Asta, zicem și noi... „surpri
ză" !

• ••
aflai că se„„ mutase. Pornește 
iar la drum și caută... Intr-un 
tîrziu au descoperii, ce-i drept, 
noul sediu, dar n-au găsit acolo 
pe nimeni. întreg activul spor
tiv era plecat la cabana Pa- 
rînguL, la un concurs de schi.

Știind că în Petroșani există 
o sală de sport a colectivului 
Știința, oaspeții au pornit în- 
tr-acolo cu speranța că vor da 
de urmele competiției de volei. 
Nici gînd de-așa ceva! Poate 
o fi ceva în sala școlii medii 
mixte de 10 ani, și-au zis cei 
din Hunedoara. Au făcut un 
nou ocol și-au dat și pe la 
școală. Dar, după cum ne in
formează corespondentul nostru 
M. Curcubătă, nici aici nu-i aș
tepta nimeni. Obosiți de aler
gătură, și înghețați de frig, vo
leibaliștii din Hunedoara au 
poposit, in cele din urmă, la 
fostul local al Comitetului CFS 
(actualmente, sediul 'U.T.M.). 
Și cum tot mai era timp ptnă 
la plecarea trenului care avea 
să-i ducă înapoi la Hunedoara, 
au început să joace... șah.

In fond, și șahul e frumos! 
Dar ca să constate lucrul aces
ta, nu trebuiau să bată drumul 
pînă la... Petroșani!

JACK BERARIU 
GEORGE MIHALACHE

T. Boian, corespondent

Selecționata Capitalei a practi
cat un joc spectaculos și totodată 
eficace în atac, în deosebf prin ac
țiunile individuale; în schimb jo
cul echipei a păcătuit prin lipsă 
de coeziune și organizare în de
fensivă, la aceasta adăugîndu-se 
și o serie de greșeli comise de con
ducerea tehnică de pe margine, a- 
tît în ceea ce privește coordona
rea jocului în ansamblu, cît și în 
modul cum au fost făcute schim
bările. S-au evidențiat Fodor, 
Costescu și Folbert, toți trei însă 
numai prin randamentul dat în 
acțiunile ofensive.

Au marcat : L6cî Vilmoș 32,
Radojcic 24, Katie 15, Minja 11. 
Kurc 6, Engler 2, Kifer 1 de la 
Proleter și Fodor 23, Folbert 10, 
Nedeff 9, Costescu 8, Eordogh 8, 
Borbely 6, Novacec 6, Em. Ră
ducanu 3, Ganea 2 pentru selec
ționata Capitalei.

Au arbitrat : S. Schapner (R.P.F. 
Iugoslavia) și P. Spiru (R.P.R.).



Campionatele republicane de scrimă 
nu se mai pot desfășura fără arbitraj electrici!
Duminica dimineață a început 

fn Capitală, campionatul republican 
de scrimă pe echipe al categoriei 
A. Desfășurarea întrecerilor se e- 
fectuează după noua formulă a- 
doptată în această ediție, prin 
care un trăgător nu are drept de 
participare decît la o singură ar
mă, iar toate meciurile din turul 
campionatului sînt reunite într-o 
etapă.

S-ar cuveni ca după două zile de 
întreceri, cea mai mare parte a 
articolului nostru să cuprindă cro
nica meciurilor disputate. Dar — 
cu regret — sîntem obligați să în
locuim filmul întîlnirilor cu o în
șiruire de deficiențe organizatorice 
care au influențat direct valoarea 
și desfășurarea normală a concursu
lui. Nu este vorba atît de denatu
rarea raportului de valori dinke 
echipe, cît despre denaturarea va
lorii generale a concursului și 
mai cu seamă a nivelului tehnic 
al acestuia.

Desigur, diferitele aspecte ne
gative din organizare și-au a- 
vut influența lor — în mai mare 
sau în mai mică măsură — asupra 
desfășurării concursului propriu- 
zis. Dacă schimbarea sălii în tim
pul concursului (s-a început la 
Progresul Finanțe Bănci și s-a 
continuat în sala Ministerului de 
Finanțe), precum și caracteristici
le necorespunzătoare ale ambelor 
locuri de desfășurare, au stînjenit 
desfășurarea normală a concursu
lui, oferind un spectacol neatrac
tiv, în schimb, unele arbitraje ne
competente și numeroasele arbitra
je incorecte au avut urmări de-a 
dreptul grave...

Aproape fără excepție, me
ciurile s-au rezumat la o dispută 
nesănătoasă între arbitrii de mar
gine, care — selecționați cîte doi 
din fiecare echipă ce se întllnea 
în meciul respectiv — ,.uitaseră1* 
total de cele mai elementare nor
me de corectitudine I Este inutil 
să mai dăm exemple concrete de 
arbitri de margine care au susținut 
valabilitatea sau nevalabilitatea u. 
nui tuș în funcție de interesele e- 
chipei sale, întrucît aproape toți 
au dovedit lipsă de obiectivitate. De 
multe ori arbitrii judecători n-au 
folosit curajos competența lor în 
rezolvarea acestor stări de lucruri 
ci — așa cum a fost cazul în tim
pul arbitrajelor lui Adalbert Gurath 
— s-au mărginit să constate lipsa 
de obiectivitate a arbitrilor de mar. 
gine și să... continue să „arbitre
ze1* în aceleași condițiuni.

Prin spectacolul nereușit din a- 
ceste două zile de concurs s-a ac
centuat și mai mult necesitatea or

FLACĂRA PLOEȘTI CEA MAI BUNĂ ECHIPĂ DE POPICE A ȚÂRII |

Echipa de popice Flacăra Ploești campioană R.P.R. pe anul 1955. 
De la stingă la dreapta, (începînd cu rîndul de sus): Th. Mihăi

lescu ; maestrul sportului I. Dines cu; V. Ivan; 1. Dragomirescu- N. 
Ioanid; Gh- Săndulescu,- E. Albu; Gh. Răducanu; V. Ionescu

Campionatul republican pe echi
pe al anului 1955 a constituit pen
tru cei aproape 34.000 de popicari 
care au luat parte la această com
petiție un mijloc eficient de ridi
care a nivelului tehnic. Datorită 
antrenamentelor metodice, bunei 
pregătiri fizice, majoritatea echipe
lor au reușit să realizeze în medie 

ganizării întrecerilor de floretă cu 
arbitraj electric. De altfel, acest 
lucru era prevăzut în regulamenul 
actualei ediții a campionatului, dar 
el nu a fost respectat din cauza 
unor forme birocratice de muncă șt 
a unor defecțiuni organizatorice 
care au făcut ca aparatura elec
trică să nu fie pusă la dispoziția 
concurenților. Este inadmisibil ca 
după doi ani de cînd floreta elec
trică a fost introdusă conform ho- 
tărîrii Federației Internaționale de 
Scrimă, să ne găsim încă în im
posibilitate de a organiza un ase
menea concurs 1

Revenind Ia desfășurarea propriu-' 
zisă a întrecerilor echipelor mas
culine de floretă, singurele aspec
te pozitive care se cuvin sublinia
te sînt: numărul mare de concu- 
rențî — cu precădere selecționați 
dintre elementele tinere cu frumoa
se perspective — intensitatea con
cursului, apropiată de tăria mari
lor competiții internaționale și 
comportarea bună a trăgătorilor 
de la Casa Centrală a Armatei. >

In aceste două zile s-au înregis. 
trat următoarele rezultate tehnice; 
C.C.A. (Tudor, Chelaru, Tapalagă, 
Zilahy) cu : Progresul Cluj 16—0, 
Progresul F.B. 13—3, Progresul O- 
radea 14—2, Dinamo Cluj 14—2, 
Metalul Satu Mare 15—1, Progre
sul Tg. Mureș 13—3, Flamura ro
șie Tim. 15—1 ; Progresul F. B. 
(Potra, Matei, Mureșanu, Olănes- 
cu, C. Marinescu) cu: Metalul S. 
Mare 13—3, FI. r. Tim. 14—2, 
Progr. Tg. Mureș II—5, Progresul 
Cluj 13—3, Dinamo Cluj 10—6. 
Progresul Oradea 12—4; Dinamo 
Cluj (Pellegrini, Uray, Balogh, U- 
glay) cu: FI. r. Tim. 9—7 .Progre
sul Tg. Mureș 9—7, Metalul S 
Mare 11—5, Progr. Oradea 11—5, 
Progresul Cluj 10—6; Progr. Tg. 
Mureș (Dvorjak, A. Csipler, Ho- 
vany, Dieneș) cu: Progr. Oradea 
9—7, Progr. Cluj 12—4, FI. r. 
Tim. 10—6, Met. S. Mare 9—-7, 
Progresul Oradea (Hertzeg II, Las- 
zlo, Gazdovics I, Gazdovics II, 
Bod) cu: Met. S. Mare 10—6, 
Progr. Cluj 10—6, FI. r. Tini 9-7, 
FI. roșie Timișoara (Torok, Altman, 
Tomka, Feisthamel) cu: Progr. 
Cluj 10—6, Met. S. Mare 7—9, 
Metalul S. Mare (Al. Csipler, Bot- 
ka, Haukler, Angy) cu Progresul 
Cluj (Kovacs. Kesthely, Wiesel, 
Tapalagă II) 9—7.

Astăzi va începe în sala Minis
terului de Finanțe de lingă liceul 
nr. 1. (fost Sf. Sava) concursul e- 
chipelor de floretă femei în a că
rui desfășurare va fi utilizată apa. 
ratura electrică.

peste 2.900 p. d. (masculin) șt 
2.600 p. d. (feminin). Invățînd din 
lipsurile întrecerilor din anii pre- 
dedenți, cînd rezultatele erau în 
mare măsură viciate de materiale
le de proastă calitate (bile de 
lemn și popice vechi), în 1955 fo
rurile de resort au asigurat cam
pionatului materiale de bună ca
litate (bile de ebonită), fapt care 
a contribuit în mod hotărîtor la 
obținerea unor rezultate reale și 
înalte.

In campionatul pe anul 1955 cea 
mai omogenă echipă s-a dovedit 
a fi Flacăra Ploești care a cucerit 
pentru a doua oară consecutiv 
mult invidiatul titlu de campioană 
republicană. Succesul Flăcării Plo
ești se datorește, în mare măsu

lată unul din puținele asalturi clare ale meciului Dinamo-Pro- 
gresul F.B.: Zoltan Uray (Dinamo) lovește pe tînârul Tănase Mureșa
nu (Progresul). (Foto I. Mihăică)

9
Bălanei pentru a
A treia partidă a meciului Bălă- 

nel-Ciociltea, pentru desemnarea 
campionului de șah al R.P.R. a 
confirmat încă odată dictonul mare
lui maestru sovietic Salo Flohr, 
care spunea: „Aproape toți șahiștii 
știu să joace la cîștig, puțini sînt 
însă aceia care știu să joace la 
remiză**.

Situația dinaintea acestei par
tide era cunoscută: Bălănel condu
cea cu 2—0 și avea nevoie doar 
de o jumătate de punct pentru 
a-și adjudeca titlul. Deși cu un 
handicap atît de greu Ciociltea a 
fost, de data aceasta, mult mai" 
stăpîn pe nervii săi. Acesta a și 
fost motivul pentru care ei a ales 
o cale pozițională de tratare a 
partidei impunînd adversarului 
său o poziție grea presărată cu o 
luptă îndelungată de manevre.

In apărarea nimzo-indiană alea
să de Bălănel (cu negrele) 1. d4 
Cf6, 2. c4 e6, 3. Cc3 Nb4, Ciocîițea 
a adoptat continuarea lui Rubin
stein 4.e3, care dă albului o poziție 
solidă evitind noianul de mutări 
(a3, Ng5, Dc2, Db3) care au fost 
și ele mult uzitate în repertoriul 
maeștrilor și turneelor din toate 
țările. A urmat teoretic 4... 0—0, 
5. Nd3 c5, 6. Cf6 d5, 7. 0—0 și 
aici Bălănel a jucat 7... Cbd7, la 
fel ca în partida a doua cu Gli- 
gorici din recentul meci R.P.R. —
R.P.F. Iugoslavia, partidă pe care 
a pierdut-o, dar în care a ratat 
șansa de a obține o poziție bună.
8.a3.  La fel a jucat și Gligorici. 
Bălănel însă, temîndu-se de vreo 
inovație — și după partidă Cio- 

ră, seriozității cu care s-au antre
nat componenții ei punînd ac
centul pe o pregătire fizică cît 
mai bună. La fiecare antrenament, 
ei' au aruncat 200—300 bile, ceea 
ce a contribuit la menținerea con
diției- fizice. Sub îndrumarea mae
strului sportului Ion Dinescu și a 
lui Teodir Mihăilescu, ploeștenii 
au reușit încă de la întrecerile re
gionale să se afirme ca o echipă 
de un înalt niviel tehnic și cu o 
bună orientare tactică. Succesele 
echipei ploeștene se datoresc și 
sprijinului acordat de asociația Fla
căra care i-a asigurat condiții op-' 
time de pregătire și întrecere.

Ploeștenii s-au impus în cam
pionatul pe anul 1955, ca o echipă 
cu precise în aruncări și cu o

treia oară campioni
ci ițea a recunoscut că-i pregătise 
una — a preferat varianta de 
schimb. 8... cd: în locul retragerii 
8...Na5 pe care a jucat-o la Bel
grad. A urmat 9. ed: N:c3, 10. bc: 
ac:, 11. N:c4 Dc7, 12. Db3 Cd5 
și mult timp de acum înainte par
tida se va desfășura sub semnul 
manevrelor poziționale. 13. Nd2 
Cdf6, 14. Ce5 b6, 15. Nd3 Nb7, 
16. c4 Ce7, 17. Tfel Cg6, 18. Tadl 
Tfd8, 19. Nc3 Tac 8. Negrul cau
tă să atace pionii „atîrnați" ai al
bului. Dar așa cum arată în car
tea sa maestrul sovietic Lisîțin, a- 
cești pioni nu pot fi considerați 
slabi, cît timp figurile ușoare (ne
bunii) sînt plasate în spatele lor.
20. Nb2. Această retragere era ne
cesară pentru a evita legăturile 
neplăcute pe coloana ,.c“. 2O...C:e5,
21. T:e5! h6. Varianta 21... Cg4 
nu era periculoasă pentru albi Ar 
fi urmat 22. Th5 și albul este cel 
care capătă șanse de atac pe flan
cul regelui. 21...h6, 22. h3 Dc6, 23. 
Nfl Dc7. Mulțumit cu remiza, ne
grul adoptă o tactică de așteptare. 
Profitînd de pasivitatea adversa
rului său, Ciocîltea începe să-și 
regrupeze piesele în vederea ata
cului final. 24. Tdel Na6, 25. Tel 
Nb7, 26. De3 Dd6, 27. Nd3 Cd7, 
28. Th5 Cf6, 29. Th4 Te8, 30. Ne2 
Df8. Se apropia criza de timp și 
negrul a început să se gîndească 
la posibilitățile de apărare. 31. 
Tf4 Cd7, 32. Tg4 Cf6, 33. Th4 g5?l 
O înaintare pripită. La prima ve
dere pare că turnul alb este pier
dut, dar Ciocîltea, în criză de timp 
a pregătit o contra lovitură spec
taculoasă, ale cărei urmări Bălă
nel nu va mai avea timp să Ie cal
culeze 34. d5! ed: 35. Df3! Ce4, 
36. T:e4! T:e4, 37. Df6 Rh7? A- 
ceastă mutare duce rapid la pier
dere. Numai contra sacrificiul 37... 
d4 dădea negrului șanse bune de 
apărare, căci albul nu avea ni
mic mai bun decît să ia acest pion 
și după schimb finalul rezultat 
era aproximativ egal. Acum însă 
verdictul se va da în cîteva mu
tări. 38. Nd3 Tc6, 39. Df5+ Tg6, 
40. cd: Tf4, 41. De5 Th4, 42. Tc7 
și negrul cedează pentru că îm
potriva amenințării 43. T:f7-j- nu 
există apărare.

★
Aseară s-a jucat cea de a patra 

partidă a meciului.

disciplină excepțională. In întîlnf- 
rile din cadrul finalei, ei an în
vins pe rînd, echipe cu o bună 
pregătire tehnică ca Locomotiva 
Sibiu (5922—2875), Locomotiva 
lași (5906:—5855), Voința Craiova 
(5974—5706) și Progresul Oradea 
(6402—6090). De remarcat că în 
aceste patru jocuri ei au totalizat 
24.204 pct., în medie 6051 pct. de 
joc. Cele mai bune performanțe au 
fost obținute de maestrul sportu
lui Ion Dinescu (444 p. d.). Teodor 
Mihăilescu (444 p. d.) V. Ivan 
(440 p. d.) precum și alți popicari 
care au trecut granița a 400 popi
ce doborîte. In punctajul mediu 
cele mai bune rezultate au fost 
obținute tot de maestrul sportului 
Ion Dinescu (400 p. d.) și de V. 
Ivan (398 p. d.). In decursul jocu
rilor din cadrul campionatului re
publican, Flacăra Ploești a folosit 
un lot format din jucătorii: Teo
dor Mihăilescu, Ion Dinescu, Vic
tor Ivan, Ion Dragomirescu, Nico- 
lae Ioanid, Gh. Săndulescu, Gh. 
Răducanu, Vasile Ionescu, Enache 
Albu, Emil Ilie, Vasile Grămadă 
și Cristu Vînătoru.

Cucerind titluil de campioni ai 
R.P.R., petroliștii sînt deciși- ca și 
în viitoarele întreceri să justifice 
încrederea pe care și-au cîștigat-o 
în rîndurile iubitorilor acestui 
sport și să-și ridice necontenit 
măiestria sportivă.

N. OLARII

„Capă Orașelor” 
la patinaj artistic

CLUJ (prin telefon).— Sîmbătă 
și duminică s-a desfășurat în lo< 
calitate „Cupa Orașelor" la pati
naj artistic. Iată rezultatele teh
nice : fete: 1. Marieta Weînrich 
(Avîntul Miercurea Ciuc) 103,3 p.;
2. Ecaterina Pusztay (Progresul 
Cluj) 102 pct.; 3. Cecilia Weinrich 
(Știința Cluj) 99,6 pct. Băieți: 
R. Turușanko (Metalul Orașul 
Stalin) 151,6 p.; 2. Maxim Bindea 
(Progresul Cluj) 144,6 pct.; 3. St; 
Olah (Progresul Cluj) 121,7 p. 
Perechi: 1. Trude Konhert+Heu'- 
chert Berth (Metalul Orașul 
Stalin); 2. St. Balaș+Ec. Pusztay, 
(Prog. Cluj); 3. Bondițianu+Nf< 
sipescu (Progresul Cluj). In cla
samentul general reprezentativa 
orașului Cluj ocupă primul loc cu 
12 pct. urmată de reprezentativa 
Orașului Stalin 10 pct. și Miercti- 
rea Ciuc 5 pct.

de șah al R. P. R.
Bălănel, cu albele, a căutat de 

la început să simplifice jocul pen
tru a obține remiza. Ciocîltea însă, 
care trebuia să joace la cîștig, a 
adoptat apărarea indiana veche ur
mărind complicațiile. Evitîndu-Ie, 
Bălănel a intrat într-o poziție pa
sivă, de apărare. Negrul renunță 
la rocadă și la mutarea 18 sacri
fică pionul ,,g5“. Sacrificiul de 
pion este acceptat cu două mutări 
mai tîrziu, deoarece se pare a ntt 
fi corect. Intr-adevăr, albul preta 
inițiativa și creează diferite ame
nințări tactice. Ciocîltea își recîș- 
tigă pionul, dar dama neagră se 
depărtează prea mult de poziția 
precară a regelui său 1 Dublarea 
turnurilor albe pe coloana „e“ ur
mată de sacrificiul de turn la „e6‘‘ 
și „e7“ — e decisivă. In criză de 
timp, Ciocîltea pierde dama și ce
dează la mutarea 37.

Pregătirile juniorilor romîni 
pentru turneul F.I.F.A.

Lotul de fotbaliști-juniori al 
R.P.R. își continuă pregătirile în 
vederea turneului F.I.F.A. Cum se 
știe, anul acesta, turneul F.I.F.A. 
va fi organizat în R.P. Ungară și 
se va desfășura între 28 martie și 
2 aprilie. Juniorii noștri se antre
nează cu regularitate, gradul de 
pregătire atins fiind verificat în 
cadrul unor întîlnjrj amicale.

La Turda s-a inaugurat 
un bazin acoperit 

Ecaterina Orosz a înotat 
distanța de 1OO m. liber 

în 1:12,6, a doua perfor
manță a țării

CLUJ (prin telefon). — Peste 
1000 de oameni ai muncii din ora
șul Turda au asistat duminică di
mineață la festivitatea de inaugu
rare a bazinului acoperit din lo
calitate. Noul bazin, construit din 
inițiativa sfatului popular al o- 
rașului și cu sprijinul comitetelor 
regional și raional ale P.M.R., 

este cea mai frumoasă construcție 
de acest gen după bazinul acoperit 
Florcasca din București. In cadrul 
festivității de deschidere a luat 
cuvîntul tov. Iuliu Puia, secreta
rul sfatului popular al orașului, 
care a vorbit despre importanța 
acestei frumoase și utile baze spor
tive.

După festivitatea de deschidere 
s-a desfășurat un concurs de na- 
tație la care și-au dat concursul 
înotători fruntași din orașul Cluj. 
Cea mai bună performanță a fost 
realizată de către maestra sportu
lui Ecaterina Orosz, care a par
curs distanța de 100 m. liber în 
1:12,6 a doua performanță a țării, 
după aceea a maestrei sportului 
Sanda Platon (1:11,6). Menționăm 
de asemenea timpul realizat de 
înotătorul Alexandru Csiki (1:14,9 
Ia 100 m. bras).

După aceasta a urmat o partidă 
de polo pe apă între dou» se
lecționate clujene. Selecționata A 
a întrecut la capătul unui joc viu 
disputat pe selecționata secundă 
cu scorul de 5—4 (1—2).

Au marcat: Doleanu (2), Fe- 
renezi (2) Kines pentru învingă
tori și Bela iordachi (4) pentru 
învinși.

Odată cu deschiderea bazinului 
acoperit antrenorul Zeno Păltinea- 
ntt a inscris în colectivul Progre
sul, pe care-1 antrenează, peste 
100 de tineri băieți și fete

R. F1SCH



Activitatea la box
Primele reuniuni din cadrul 

campionatului republican de ca
lificare au fost departe de a 
satisface așteptările spectatori
lor. Ultima dintre acestea, des
fășurată duminică dimineafa 
în sala cinematografului „Bo- 
leslaw Bierut" a oferit, de a- 
semenea, o serie de intîlniri de 
slabă calitate. Boxerii, neexperi- 
mentafi și insuficient pregătiți au 
folosit din belșug lovituri nepermi- 
se, boxînd fără orizont, fără o 
preocupare cit de mică spre un 
box clar și tehnic. Printre ei, se 
numără: N. Bărbulescu, At. Gă- 
nescu, Gh. Eftimie și mulți alții.

S-au înregistrat următoarele re
zultate tehnice (în ordinea catego
riilor). M. Ionescu (Afet. M.R.) b. 
KO Gh. Moise (FI. r. Comerț);* N. 
Ichim (Constr.) b. p. M. Pîrvu 
(Met El.); A. Brișean (T.D.) b. 
dese. R. Șerban (Loc. Gr- R);
C. Ivan (Știința) b. p. C. Dobres- 
cu (Pr. ITB); Gr. Zaharia (Met. 
El.) b. p. F. Onisie (Loc. Gr. R.); 
V. Ionescu (Met. M. R.) b. KO 
St. Aurică (Met. K.G.); M. Radu
lescu (Știința) b. p. T. Pahonfu 
(Știința); O. Silberman (Știința) 
b. p C. Stoian (T.D.); Coc Savu 
(Constr.) b. p. Neacșu Dumitru 
(Met. El.); Bucur Alex. (Progr. 
Gosp.) b. p. Al. Gheorghiu (Loc. 
Gr. R.); Mircea Albu (Constr.) 
b. p. N. Bărbulescu (FI. r.); Gh. 
Eftimie (Met. 23 August) b .p. At. 
Gănescu (T.D.)

Viitoarea reuniune de box va 
avea loc joi 16 februarie ora 18, 
în sala Uzinelor ,,Mao Țze-dun” 
(tramvaiul 8).

lată, din relatărite coresponden
ților noștri, și alte rezultate înre
gistrate în fazele finale regionale, 
din (ară.

• BACĂU (prin telefon). — In 
sala CFR s-au disputat finalele 
fazei regionale a campionatului 
republican, lată boxerii învingă
tori: Muscă: V. Băianu (Bicaz). 
Cocoș: Nae Gheorghe (Bacău). 
Pană: N. Palan (Bacău). S-ușoa
ră: V. Murtaza (Bacău). Ușoară:
D. Grădinaru (Bicaz). S-mijlocie:
I. Cocoș (Bacău). Cat. mijlocie uș.: 
C. Boteș (Roman). Mijlocie: I. 
Bălan (Bacău). Semigrea: I. Roș
ea (Bicaz).

• CIMPULUNG. Peste 2.600 da 
spectatori au participat la cele 
două reuniuni care aveau să desem
neze pe campionii regiunii Pitești 
S-au remarcat pugiliștii din Pitești 
(antrenor Andrei Anatolie) și cei 
din Slatina (antrenor Patriciu 
Milcoveanu). De asemenea, trebuie 
evidențiat antrenorul Cp. Panai- 
tescu. In cîteva luni de activitate 
el a reușit să pregătească foarte 
bine o serie de tinere elemente, 
care au cîștigat patru tiluri de 
campioni regionali la juniori. Iată 
lista campionilor în ordinea cate
goriilor. JUNIORI. Gh. Ivașcu 
(CI.), Stan Mihai (Pit.), 1. Triță 
(Sl.)± C. Vlad (SI.), St. Pițigoi 
(Cl.), M. lordache (CL), I. Vi- 
șan (Pit.), D. Loghin (CI.). SE
NIORI. D. Fipinca (SL), D. Pân
dele (Si.), VI. Mofoc (Rm. V.), 
C. Alexandru (Pit.), Gh. Fine- 
ru (Pit.), Floarea Vtdu (Pit.).- (B. 
Robert, corespondent).

INFORMAȚII Qtanosport

Iată cum arată un buletin Prono
sport cu 12 rezultate exacte la con. 
cursul nr. 6 (etapa din 12 februa-' 
rie 1956) :

I Lens — Reims (camp, 
francez) I.

II. Monaco — Racing Paris 
(camp, francez) X

III Sochaux — Marseille
(camp, francez) 1

IV Strasbourg — Metz
(camp, francez) 1

V Lyon —- Bordeaux
(camp, francez) I

VI Toulouse — Nimes
(camp, francez) X

VII Sedan — Lille (camp
francez) Anulat

VIII Nancy — St. Etienne
(camp, francez) X

IX Troyes — Nice (camp.
francez) X

X Voința Timișoara —
FI. r. Lugoj (handbal 
iem.l 2

CU 33 UE ZILE ÎNAINTE DE CAMPIONAT Secțiile de fotbal
A mai trecut o săptămînă de 

pregătiri la fotbal și pînă la în
ceperea campionatului categoriei A 
au mai rămas 33 de zile. E lesne 
de înțeles deci, de ce pregătirile 
generale se intensifică, de ce an
trenamentele echipelor cuprind tot 
mai multe jocuri de pregătire la 
două porți. Omogenizarea și contu
rarea formațiilor care vor începe la 
18 martie pasionanta întrecere a 
celor mai bune echipe din țară, sînt 
alături de îmbunătățirea pregătirii 
tehnice și tactice — obiectivele ac
tuale ale antrenorilor.

O Sfîrșitul săptămînii trecute ă 
fost marcat pe lîngă aceste jocuri 
de antrenament, și de utn alt eve
niment, care se încadrează în seria 
de măsuri menite să ducă la îm
bunătățirea activității fotbalului în 
acest an: conferința pe țară a ar
bitrilor. Timp de două zile, arbitrii 
au dezbătut — pe marginea rapor
tului de activitate a colegiului cen
tral, a analizei arbitrajului pe anul 
1955 și a diferitelor referate valo
roase prezentate (despre concepția 
modernă de arbitraj, îndrumar pri
vind organizarea și activitatea ob
servatorilor pe linie de arbitraj etc.) 
— probleme legiate direct de îmbu
nătățirea arbitrajului în 1956. Dis
cuțiile — numeroase — au păcă
tuit uneori prin lipsa spiritului au
tocritic și prin coborîrea lor la ni
velul chestiunilor personale. In ge
neral însă, au cuprins cîteva impor
tante probleme ale arbitrajului (de 
exemplu Bîrsan — Galați, dr. Russu 
Gabriel — Cluj, Zaharescu — Pi-* 
tești etc.) și, prim numeroasele pro-' 
puneri făcute (N. Chelemen — 
București, I, Șerba-n—Craiova, Vizi* 
reanu—Cluj etc.), au contribuit la 
reușite lucrărilor conferinței. Ln con-- 
ctuziiile trase de tov. T. Finan și 
Tudor Vasile, au fost trasate o- 
biectivele pe anul acesta : ridicarea 
nivelului tehnic al arbitrilor si al 
arbitrajelor la înălțimea cerințelor 
jacului modern ; pregătirea și for
marea de noi cadre; promovarea de 
nci cadre bine pregătite în lotul 
republican ; organizarea comisiei de 
observatori; colaborarea strânsă în
tre arbitri și antrenori; reoiganjza-

PROGRAMUL CAMPIONATULUI REPUBLICAN DE JUNIORI
S Exil A V

Etapa I — 8 aprilie: Flacăra 1 Mal 
Ploești — Știința București; Progre
sul Corab’a — FI. roșie Bere Rahova 
Buc.; Dinamo Pitești — Locomotiva 
Craiova; Constructorul Craiova — 
Locomotiva MCF București; Tînărul 
Lhnamovist I București stă.

Etapa II — 15 aprilie: Dinamo Pi
tești-Progresul Corabia; Locomotiva 
Craiova — FI. roșie Bere Rahova 
Buc.; Constructorul Craiova-Știința 
București; Tînărul Dinamovist I 
București-Locomotiva M.C.F. Bucu
rești; Flacăra 1 Mal Ploești stă.

Etapa III — 22 aprilie: FI. roșie Be
re Rahova Buc. — Dinamo Pitești; 
Constructorul Oralova-Eocomotiva 
Craiova; Locomotiva M.C.F. Butfu- 
reștl-Flacăra 1 Mai Ploești; Știința 
Bucureștl-Tînărul Dlnamovist I Bucu
rești; Progresul Corabia stă.

Etapa IV — 29 aprilie: Dinamo Pi
tești — Locomotiva MCF București; 
Flacăra 1 Mal Ploești — Constructo
rul Craiova; Locomotiva Craiova — 
Tînărul Dlnamovist I București; Ști
ința București — Progresul Corabia; 
FI. roșie Bsre Rahova București stă.

Etapa V — 6 mai: FI. roșie Bere 
Rahova București-Locomotiva M.C.F.
București; Dinamo Pltești-ȘtUnța

XI. Știința Invățămînit Timi
șoara — Locomotiva Ti- 
mișoara (handbal fem.) I

XII. Școala 2 medie Timișoara
— Flamura roșie Arad
(handbal fem.) 2

Meciul VII: Sedan-Lille nu s-a 
disputat din cauza timpului ne
favorabil. In consecință, a fost a- 
nulat Pronosticul exact te me
ciul A de rezervă a fost acordat, 
conform regulamentului, tuturor 
buletinelor depuse, deoarece anula
rea nu a fost anunțată înainte de 
închiderea concursului.

In urma trierii celor 508.800 bule, 
tine depuse la concursul nr. 6 eta
pa din 12 februarie a.c., au fost 
găsite:

35 buletine cu 12 rezultate exacte
773 buletine cu 11 rezultate

exacte.
6.436 buletine cu 10 rezultate

exacte.
Omologarea concursului va avea 

loc astăzi după-amjază. 

rea colegiului central și a colegiilor 
din țară.; întărirea îndrumării și 
controlului activității colegiilor. De 
asemenea, âu fost anunțate o serie 
de măsuri, printre care:

Noua alcătuire a colegiului cen
tral: T. Firan-București, E. Kroner- 
București, P. Badea-Qrașul Stalin, 
M. I^orch-Tg. Mureș, P.. Kroner- 
București, I. Drăghici-București. G. 
Russu-Uuj, T. Asztelds-București, 
VI. Fi eru-București, S. Segal-Bucn- 
rești, L Șerban-Graiova, N. Ghele- 
men-Bucureștî, M. Grădinaru- 
Iâși, N. Bruckner-Constanța, I. Țe- 
peneag-Timișoara, Gh. Iova-Oradea; 
crearea linei comisii speciale de de
legări pe lîngă fiecare colegiu și în 
cadrul colegiului central, delegarea 
arbitrilor pentru toate jocurile de 
categorie A, B. și C înainte de în
ceperea turului și a returului; dele
garea de observatori privind arbi
trii; redactarea de materiale teh
nice pentru arbitri.
• In țară, echipele de fotbal au 

susținut duminică meciuri de antre
nament. Flacăra Ploești a jucat cu 
Progresul CPCS București, de care 
a dispus cu 2-1 (0-0), punctele fi
ind însorise de Zaharia, Drăgan și 
— respectiv — Dumitrescu. Pro
gresul Oradea a întîlnit echipa Fla
mura roșie Oradea. Scor final: 3-0 
(1-0) realizat de Florea, Toth și 
Cuc. Echipele timișorene au jucat 
„îți familie" : Locomotiva I a întîl
nit Locomotiva II, cu care a termi
nat la egalitate (3-3) prin punctele 
marcate de Bădeanțu (2), Avasi- 
lichioaie, Țig anine (2) și Iovan ; iar 
Știința I a dispus de Știința II cu 
5-1 (3-0), golurile fiind marcate de 
Ciosescu (3), Lazăr, Gîrleanu, — 
respectiv — Brînzei. La fel s-a an
trenat și Minerul Petroșani: echipa 
întîi a întrecut echipa a doua cu 
S-2 (1-1)). Au marcat: Munteanu 
(2), Demien (2), Paraschiva, Ga
bor, respectiv — Cotruț și Moldo
van. Flamura roșie Arad a fă
cut antrenament la două porți. De 
la antrenament a Spoit Boitoș. lin 
sfîrșit, Flacăra 1 Mai Ploești a ju
cat cu juniorii Flăcării Ploești, de 
care a dispus cu 2-1 (0-1).

București; Progresul Corabia-Locomo
tiva Craiova; Tînărul Dlnamovist I 
București-Flacăra 1 Mal Ploești; Con
structorul Craiova stă.

Etapa VI — 13 mai: Constructorul 
Craiova-Fl. roșie Bere Rahova Bucu
rești; Flacăra 1 Mal Ploești-Dlnamo 
Pitești; Locomotiva M.C.F. București- 
Știința București; Tînărul Dlnamovist 
I București-Progresul Corabia; Loco
motiva Craiova stă.

Etapa VII — 2» mai: Locomotiva 
M.C. Bucureștl-Progresul Corabia; 
Tînărul Dinamovist I București-Fl. 
roșie Bere Rahova București; Cons
tructorul Craiova-Dlnamo Fitești; Lo
comotiva Cralova-Flacăra 1 Mai Plo- 
eștl; Știința București stă.

Etapa VUI — 27 mai : Știința Bucu
rești-Locomotiva Craiova; Fi roșie 
Bere Rahova București-Flacăra 1 
Mai Ploești; Dinamo Pitești-Tînărul 
Dinamovist i București; progresul Co- 
rabia-Constructorul Craiova; Locomo
tiva M.C.F. București stă.

Etapa IX —3 iunie: Tînărul Dlna
movist I Bucureștl-Construotorul 
Iraiova; Locomotiva Craiova-Locomo- 
tlva M.C.F. București; Flacăra 1 Mal 
Ploeșta-Progresul Corabia; Știința
București-Fl. roșie Bere Rahova 
București; Dinamo Pitești stă.

Premiile speciale atribuite bule
tinelor cu „0“ rezultate de la con
cursul Pronosport nr. 4 etapa din 
29 ianuarie 1956. au fost acordate 
următorilor participanți:

Motocicleta I.J. 350 cmc acordată 
participantului cu cele mai multe 
buletine cu 0 rezultate a revenit 
lui Furdi Victor din București, str. 
Cărăruia nr. 7 care a avut 64 bu
letine cu 0 rezultate.

Motocicleta I.J. 350 cmc acorda
tă prin tragere din urnă, a reve
nit lui Gîscă Mihai, Buhuși, str. F. 
Sîrbu nr. 28.

Cite un aparat de radio ,.Super- 
electromagnetica" : Pachef Petre, 
Chitite, str. T. Vladimirescu 20, 
Tăcu Gh. Galați, str. Daciana nr. 
5, Guran Eugen, Lipova, str. Bran- 
covici 23.

Cite o bicicletă ,,Diamant" : Co- 
bilanski Cornel. Timișoara, str. 
Jdanov 1, Bacu Ciulei, Rm. Sărat, 
str. M. Basarab 98, Stăniș Nic. 
corn. Vinga, raionul Arad.

In urnă au fost introduse 328 
variante valabile cti 0 rezultate.

In dezvoltarea fotbalului, un rol 
principal revine secțiilor respec
tive ale colectivelor sportive. Aici, 
în colective, în secțiile lor de fot
bal, trebuie să fie crescuți ridicați 
și promovați jucătorii tineri care 
asigură cadrele de mîine; aici 
trebuie asigurată o temeinică e- 
ducație și pregătire jucătorilor de 
toate categoriile și de toate vîr- 
stele; în secțiile de fotbal, trebuie 
îndrumată și întărită activitatea 
profesională a sportivilor, trebuie 
organizată viața lor culturală. In
tr-un cuvînt, așa cum sublinia de 
altfel și raportul de activitate al 
comisiei centrale, secțiile de fot
bal tretuie să-și ducă o viață sta
tutară, conformă cu regulamentul 
de funcționare a colectivului spor
tiv, devenind — ca toate secțiile 
pe ramură de sport — nuclee im
portante de instruire și antrena
ment și creînd mereu mai mulți 
fruntași, nu numai în sport, ci în 
primul rînd, în viața economică 
socială șr culturală a patriei. In 
felu] acesta, secțiile de fotbal pot 
da echipelor reprezentative spor
tivi bine educați și pregătiți, capa
bili de comportări demne de pre
stigiul sportiv al patriei.

Analizînd activitatea secțiilor de 
fotbal reprezentate în competițiile 
oficiale — de la cele orășenești 
pînă 1a cele republicane — din a- 
nul 1955, ajungem 1a concluzia 
că au fost secții cu o frumoasă 
și rodnică activitate în această 
privință (Flamura roșie Arad, 
Progresul F. B. etc.). Multe dintre 
secțiile de fotbal însă, nu și-au 
dus 1a îndeplinire sarcinile care 
le reveneau pe linie educativă, or
ganizatorică și administrativă, 
confundînd activitatea lor cu aceea 
a echipei sau a echipelor (Loco
motiva Constanța, Metalul ,,23 Au
gust" etc.). Lipsite de îndrumare 
și control din partea conducerii 
colectivelor respective — mai ales 
în ceea ce privește organizarea și 
conducerea corespunzătoare, — u- 
nele secții de fotbal și-au depășit 
atribuțiile, ocupîndu-se de proble
me tehnice (pregătirea și forma
rea echipelor etc.) și lăsînd tot pe 
seama antrenorilor multe chesti
uni organizatoric-administrative, 
care în mod normal le reveneau 
lor. Nu de puține ori antrenorii 
Ronai (Locomotiva București) și 
M. David (Știința Iași), de pildă, 
au rezolvat problema mijloacelor 
de deplasare pentru anumite me
ciuri sau probleme profesionale ale 
jucătorilor.

Imixtiunile în treburi pur tehni
ce au făcut însă ca majoritatea 
conducătorilor — de secții, colec
tive și chiar de întreprinderi — să 
alunece pe panta profund greșită 
a goanei după rezultate imediate, 
transformînd întreaga activitate 
fotbalistică într-o continuă preocu
pare pentru găsirea mijloacelor de 
atingere a acestui „obiectiv". De 
aici, altă goană, de data aceasta 
după jucători formați în alte co
lective, imprimarea unei note de 
duritate accentuată meciurilor de 
campionat etc. Toate acestea 
au avut efecte contrare inte
reselor superioare ale fotbalului. 
Indreptîndu-și atenția exclusiv spre 
rezultatele imediate, conducătorii de 
colective și secții și-au neglijat 
sarcinile și atribuțiile. Ei au ig
norat probleme esențiale ca: orga
nizarea secțiilor și a muncii lor, 
întărirea secțiilor prin atragerea 
de elemente pricepute și capabile 
să ducă la îndeplinire toate sarci
nile secțiilor. Au neglijat munca 
educativă cu sportivii și' creșterea 
cadrelor, două probleme de bază 
ale activității fotbalistice (de 
exemplu: Locomotiva Craiova,
Știința Craiova, etc.). Au submi
nat autoritatea antrenorilor și au 
îndrumat greșit jucătorii, determi- 
nînd și tolerînd abateri de la dis
ciplina în muncă și comportări ne
sportive pe terenurile de sport 
(Locomotiva Timișoara, Locomoti
va Constanța etc.). In mare mă
sură procesul de instruire-antre- 
nament a fost influențat în rău.

Rezultatul ? Intilnirii’.e de cam
pionat au fost transformate în lup

Pregătirile echipelor bucureștene de fotbal
Echipele bucureștene de fotbal 

au folosit ziua de duminică pen
tru antrenamente la două porți.

■ Astfel, echipa I a C.C.A. s-a 
antrenat cu o echipă formată dim 
restul jucătorilor săi. La sfîrșitul 
celor 70 minute, cit a durat antre
namentul, scorul a fost de 5-3 în 
favoarea echipei C.C.A. I.

■ Locomotiva București s-a an
trenat în compania echipei sale 
de juniori.

Jucătorii echipei I au marcat 13 
goluri,- iar juniorii 3.

■ Pe terenul din str. dr. Stai- 
covici, Progresul F.B. s-a antrenat 

te de uzură, calitatea jocului ră- 
mînînd pe plan secundar; și-au 
făcut apariția tactici retrograde, 
cu accent strict defensiv, cu sco
pul de a obține victorii cu orice 
preț; nivelul general al fotbalului 
a scăzut, necorespunzînd cerințe
lor de dezvoltare a mișcării de 
cultură fizică și sport în etapa ac
tuală.

Lipsurile dfn activitatea fotba
listică trebuie lichidate și acea
stă acțiune nu poate fi dusă la 
bun sfîrșit fără contribuția colecti
velor sportive și a secțiilor de fot
bal, care trebuie să joace în acea
stă privință un rol hotărîtor. Pen
tru aceasta sînt necesare o serie 
de măsuri imediate. In primul 
rînd, colectivele sportive trebuie 
să se îngrijească — avînd spriji
nul organizațiilor de partid, 
U.T.M. și al comitetelor de între
prindere respective — ca secțiile 
de fotbal să-și aleagă conducerile 
pînă la 1 august, atrăgînd pe cei 
mai competenți activiști obștești, 
cu ridicat nivel politic, ideologic, 
de preferință foști jucători de fot
bal, așa cum a făcut Metalul Re
șița care a ales la conducerea sec
ției pe fostul său jucător Nea- 
grău. Planurile de muncă ale sec
țiilor trebuie să cuprindă sarcini 
concrete defalcate pe mebrii con
ducerii, să reflecte obiectivele fot
balului pe 1956 și, în primul rînd, 
problema creșterii cadrelor. Colec
tivele trebuie să ajungă în situa
ția să-și bazeze activitatea pe pro
priile forțe, fără să mai apeleze 
la jucători formați în alte colecti
ve, lucru care nu va mai fi po
sibil în viitor.

O deosebită atenție va trebui 
acordată educației și activității 
profesionale a fotbaliștilor. Aceș
tia nu trebuie să fie rupți de pro
cesul de producție, ci să fie aju
tați să se califice, dacă nu au o 
meserie, sau să-și ridice nivelul 
profesional, să-și continuie stu
diile. Trebuie stabilită o legătură 
trainică între sportivi și masa de 
oameni ai muncii din întreprinde
rea sau instituția respectivă și 
aceasta se statornicește în primul 
rînd prin participarea efectivă a 
sportivilor la procesul de produc
ție. Secțiile de fotbal se vor în
griji să asigure toate condițiunile 
necesare unei bune desfășurări a 
muncii de instruire-antrenament și 
a activității competiționale. Vor 
întări autoritatea antrenorilor prin 
asigurarea unei libertăți de ac
țiune în problemele tehnice și prin 
înlăturarea oricărei imixtiuni în 
procesul de instruire, vor înlesni 
o colaborare permanentă între an
trenor și medic. Singurele în drept 
să exercite un control în munca 
tehnică a antrenorilor sînt cole
giile de antrenori și colegiul cen
tral. Asociațiile și colectivele spor
tive pot și trebuie să controleze 
activitatea generală — educativă 
și organizatorică, — precum și 
modul în care se aplică îndrumă
rile și dispozițiile forurilor con
ducătoare ale fotbalului. Ele nu 
vor proceda în nici un caz la vreo 
reziliere de contract fără avizul 
prealabi] al colegiului central. In 
caz contrar, vor pierde dreptul de 
ș angaja alt antrenor.

Aciivitatea competițională tre
buie privită cu multă grijă. Echi
pele de categorie A, B șl C vor 
avea înscrise în competiții oficiale 
echipe de juniori și copii, iar cele
lalte numai echipe de juniori. An
trenorii și instructorii de juniori 
și copii se vor bucura de tot spri
jinul secțiilor. De asemenea, a- 
cestea trebuie să asigure tuturor 
echipelor echipamentul și materia
lele sportive necesare — cantitativ 
și calitativ — antrenamentelor și 
jocurilor. Măsuri serioase trebuie 
luate pentru păstrarea și îngriji
rea lor, întărindu-se spiritul gos
podăresc și simțul răspunderii fa
ță de avutul obștesc.

Organizîndu-se și muncind ast
fel, secțiile de fotbal se vor ridica 
1a înălțimea rolului și sarcinilor 
lor importante, contribuind din 
plin la îmbunătățirea activității 
fotbalului.

împreună cu echipa de juniori, 
de-a lungul a două reprize a 45 mi
nute.

■ Dinamo București a susținut 
o partidă de antrenament împre
ună cu echipa Flamura roșie Bere, 
Rahova. Antrenamentul (două re
prize a 30 minute) a folosit jucă
torilor pentru acomodarea cu jo
cul în aer liber. In timpul antre
namentului au fost marcate 7 go
luri de către Ene, Suru, Nicușor, 
Vasile Anghel, Radu Tudor (Di
namo), Varga și Bucurescu (FI. ro
șie).



ULTIMELE PROBE DIN CADRUL CUPEI METALUL LA SCHI CARNET ATLETIC
POIANA STAI.IN 13 (prin tele

fon). — Duminică s-au desfășurat 
la Poiana Stalin ultimele probe 
din cadrul Cupei Metalul, compe
tiția care marchează etapa a doua 
a campionatului R.P.R. pe echipe.

Programul ultimei zile a fost 
deosebit de aglomerat, deoarece 
toate probele programate sîmbătă 
au fost aminate pentru a doua zi 
din cauza timpului nefavorabil 
(viscol puternic). Cu toate aces
tea, probele s-au desfășurat în 
condițiuni normale, deoarece orga
nizatorii au depus eforturi mari 
pentru o cit mai bună reușită a 
concursului.

Prima probă, care s-a desfășurat 
duminică, a fost cea de 4x5 ktn. 
mixt juniori (doi juniori și două 
junioare). Această probă a dat 
naștere la o luptă pasionantă în
tre echipele asociațiilor Voința și 
selecționata Avintul—Recolta. îna
inte de ultimul schimb, schiorii se
lecționatei Avintul Recolta acu
mulaseră un avantaj de 1 min. 30 
sec. Făcînd o cursă excelentă, fon- 
distul Ion Leampă (Voința) a reu
șit să recupereze în ultimul schimb 
timpul pierdut de coechiperii săi 
și să-și întreacă chiar pe linia 
de sosire adversarul direct, adu- 
cînd astfel o meritată victorie e- 
chipei sale, tată rezultatele tehni
ce înregistrate: 1. Voința (Ion 
Bogdan, Grete Bonfert, Aneliese 
Billes, Ion Leampă) lh. 54’41”; 2. 
Avîntu] Recolta lh.54’42”; 3. Fla
mura roșie 2h.05’49”; 4. Știința 2h. 
09’17”; 5. Metalul 2h.09’39”; 6. Lo
comotiva 2h.13'37”.

Ștafeta 3x5 km. senioare a pri
lejuit de asemenea o luptă dîrză 
între echipele asociațiilor Voința 
și Flamura roșie. La capătul celor 
15 km. sch!oarele de la Voința au 
reușit să-și întreacă adversarele cu 
35 secunde. Rezultate: 1. Voința 
(Lucia Tabără, Etelka Varga, Eva 
Covaci) lh.38’10”; 2. Flamura ro
șie lh.38’45”; 3. Avintul Recolta 
lh.43’41”; 4. Știința lh.47’29”; 5.
Progresul lh.49’14”; 6. Metalul 
lh.58’00”. Cel mai bun timp reali
zat în cadrul ștafetei pe 5 km. a 
fost obtinut de Elena Tarnpa (Fi. 
roșie): 30’33”.

Ștafeta 4x10 km. seniori a fost 
cîștigată cu destulă ușurință de 
fondiștii asociației Dinamo. Rezul
tate: 1. Dinamo (Gh. Olteanu, I. 
Sumedrea, Vasile Bunea, M. Duca-

Cupa C. C.
Pe pîrtiile din Poiana Stalin se 

va desfășura mîine dimineață o 
nou competiție de schi organizată 
de Casa Centrală a Armatei și 
dotată cu „Cupa C.C.A.". Această 
întrecere este deosebit de intere
santă deoarece rezultatul ei va fi 
determinant în alcătuirea clasamen
tului final al campionatului R.P.R. 
pe echipe. De altfel, Cupa C.C.A. 
este ultima etapă din cadrul cam
pionatului și din această cauză 
este de așteptat ca întrecerile pe 
care le va prilejui să fie deosebit 
de dîrze. In momentul de față, pe 
primul loc în campionatul R.P.R. 
pe echipe se află schiorii asocia-

AU APĂRUT
REVISTA CULTURA FIZICA ȘI 

SPORT Nr. 2/195€ CU URMĂTO
RUL CUPRINS:

— * * * Pentru ridicarea nivelului
activității sportive în țara noa
stră

I. ILICA: Combaterea viciilor de 
atitudine la studenți

4— Dr. MIRON GEORGESCU și GH. 
CONSTANTINESCU: Probleme
actuale ale voleiului în țara 
noastră

f- EMIL GHIBU: Problemele antre
namentului sportiv

— LI VIA COSTA și FELICIA DUN
CAN: Exercițiile de ansamblu cu 
aparate portative

— BOMEO VILARA: Tehnica mo
dernă a aruncării greutății

— FRANCISC SFIER: Principii și
reguli în tactica jocului de hand
bal

— TOSIF TEODORESCU: Cîteva pro
bleme de educație fizică în acti
vitatea pionierilor

— KURT SCHEERMESSER: Cum se 
antrenează jucătorii fruntași de
popice din R.D. Germană

— DUMITRU I. OPRÎȘESCU: Cum
putem organiza o lecție de schi 
în învătămîntul superior

— Nete bibliografice

revista „FOTBAL” nr. 2 — fe
bruarie 1956 — cu următorul sumar:

TTCU SIMTON — Stabilitatea ju
cătorilor și antrenorilor în colec- 
t’vele sportive, premiză a dezvo-1-

' tării calitative a fotbalului în 
tară.

X ȘTEFĂNESCU — Activitatea fot
balistică în țara noastră trebuie 
îmbunătățită

OCTAV LUCHIDE — Cupa R.P.R. — 
1955 (TI)

ru) 3h 07'52"; 2. Flamura roșfe 
311.14'50”; 3. Avintul Recolta 3h. 
15’33”; 4. Metalul 3h,15'37”; 5.
C.C.A. 3h.l5’52”; 6. Voința 3h. 
16’35”. Vasile Bunea a realizat pe 
19 km. cel mai bun timp 44’57”.

Pe trambulina mijlocie din Po
iana Stalin s-au desfășurat săritu
rile speciale pentru seniori și ju
niori. La seniori locul I a fost 
cîștigat de Cornel Crăciun (C.C.A.) 
cu 205,6 p. (41 m. + 39,5 m.). Pe 
locurile următoare s-au clasat în 
ordine D. Brenci (Voința) 195,1 p. 
(41 m.+39,5 m.), N. Bîrsan (Vo
ința) 186,2 p. (39 m. + 38 m.), Gh. 
Frățilă (Dinamo) 184,4 p., Bujor 
Pipoș (C.C.A.) 183,8 p. și loan 
Czintos (Metalul) 192,9 p. Deși 
s-a clasat pe locul IV Gh. Frăți
lă (Dinamo) a avut cele mai lungi 
sărituri : 41 m. + 41,2 m.

Sărituri speciale juniori: 1. T. Pe- 
terfy (Voința) 194,3 p. (38,5 m.-ț-, 
32,5 m.); 2. Klaus Scheminger 
(Voința) 184,9 p. (32,5 rn + 35 m.);
3. I. Vușmuc (FI roșie) 182,3 p. 
(32,5 m.+ 34,5 m.); 4. Ion Colțer 
(Dinamo) 171,7 p.; 5. N. Vișan 
(Avintul Recolta) 157,6 p.; 6. C. 
Sărăcuțu (Metalul) 148,7 p.

Proba de coborîre senioare s-a 
desfășurat pe pîrtia Lupului (pînă 
în Poiana Cristianului). Iată re
zultatele tehnice: 1. Eiisaveta Su- 
ciu (Știința) 68,9 sec.; 2. Ilona 
Mikloș (Locomotiva) 71,4 sec.; 3. 
Stanislava Zerman (FI. roșie) 
72,9; 4. Siegrid Klein (Voința) 
73,8 sec.; 5. Hilde Welter (Meta
lul) 79,3; 6. Viorica Albert
(C.C.A.) 82,7 sec. (22 concurente 
înscrise, au luat startul 15).

Proba de coborîre seniori s-a 
desfășurat pentru prima oară în 
anul acesta pe pîrtia Lupului. Un 
rezultat deosebit de bun l-a reali
zat reprezentantul Casei Centrale 
a Armatei, Radu Scîrneci, care a 
cîștigat, de altfel, această cursă. 
Rezultate: 1. R. Scîrneci (C.C.A.) 
2:40,6; 2. M. Bîră (C.C.A.) 2:41,0; 
3. I. Bîrsan (Dinamo) 2:42,9; 4. 
Gh. Cristoloveanu (Dinamo) 2:45,6 
(menționăm că Gh. Cristoloveanu 
a realizat un timp bun, dacă ți
nem seama de faptul că a avut 
numărul de start 44); 5. I. Be- 
rindei (Știința) 2:46,0; 6. I. Letcă 
(Dinamo) 2:49,8; 7. M. Bucur 
(Progresul) 2:50,8; 8. M. Enache 
(C.C.A.) 2:51,2; 9. I. luga (Me
talul) 2:53,5; 10. N. Lupan (Dina-

A. la schi
ției Flamura roșie urmați îndea
proape de cei de la asociația Voința. 
Programul celor cinci zile de con
curs este următorul: 15 februarie: 
fond 15 km. seniori, 5 km. senioa
re, slalom uriaș seniori, senioare, 
juniori, junioare: 16 februarie: fond 
5 km. juniori, 3 km. junioare, sla
lom special juniori și junioare: 17 
februarie: 4xl0km. seniori, slalom 
special seniori și senioare: 18 fe
bruarie: 3X5 km. senioare, sări
turi speciale seniori și juniori; 19 
februarie: ștafetă 4X5 km. mixt, 
coborîre seniori, senioare, juniori, 
junioare.

N. VILCOV — Analiza campionatu
lui republican de tineret din 1955 

Prof. I. SICLOVAN — Pe .marginea 
discuției pentru precizarea unei 
concepții unitare de joc în fot
balul nostru

Dr. GRIGORE BÎRSAN — Unele as
pecte ale arbitrajului în diago
nală

NISTOR GAVRILA — Aspecte din 
pregătirea echipei de juniori 
Știința Cluj

N. PETRESCU — Preluarea cu ca
pul prin răsucire

L. ROPOT — Probleme actuale ale 
arbitrajului în fotbal

M. GOLDENBERG și GH. CLIBA— 
Prmii pași în fotbal călăuziți d'e 
centrele de copii

A. PESCARU și D. GIRDAN — Din 
activitatea unei secții de fotbal 

VLADIMIR GROSARU — Despre
dozarea efortului în antrena
mentul juniorilor de la Locomo
tiva Orașul Stalin

V. BOGUCEAROV — Victimele sen
zației

* * * — Declarația maestrului Mtaș-
karkin despre sezonul fotbalistic 
internațional al Uniunii Sovie
tice

r. MÂNU — O sută de ani de fotbal 
în Anglia.

• ♦ — Din cbmpionatul de fotbal
al R.P. Ungare pe anul 1955 

MATTY — Umor

REVISTA DE ȘAH
Nr. 2

cuprinzând un bogat material: Par
tide de la campionatul R.P.R. și de 
la turneul internațional de la Za
greb; un articol asupra noutăților 
teoretice în deschiderile campiona
tului R.P.R.; despre șahul artistic; 
numeroase probleme și studii din 
concursul internațional pe 1956; 
Noul campion — schiță de E. Stăn- 
culescu. 

mo) 2:55,0. (Ati luat startul 44 
schiori).

La sfirșitul celor patru zile de 
întreceri, schiorii asociației Fla
mura roșie, acumulînd cel mai 
mare număr de puncte au cîștigat 
„Cupa Metalul". Iată și clasa

mentul general pe echipe de aso
ciații: 1. Flamura roșie 8300,40 p.;
2. Voința 7727,42 p.; 3. Știința 
7155,4 p.; 4. Progresul 6900,54 p.; 
5. Metalul 6780,61 p.; 6. Avintul— 
Recolta 6294,41 p.; 7. Dinamo 
6219,17 p.; 8. C.C.A. 6174,88 p.;
9. Locomotiva 5430,30 p.

Datorită numărului mare de 
puncte pe care l-au acumulat în 
întrecerile Cupei Metalul, schiorii 
asociației Flamura roșie au trecut 
pe primul loc și în clasamentul 
general al campionatului R.P.R. pe 
echipe, loc pe care-1 ocupau pîtja 
acum schiorii asociației Voința, 
înaintea ultimei etape a campio
natului R.P.R. pe echipe clasamen
tul general are următoarea înfă
țișare: 1. Flamura roșie 15095,42 
p.; 2. Voința 14813,44 p.; 3. Pro
gresul 12932,62 p.; 4. Metalul
12495,09 p.; 5. Știința 12330107
p.; 6. Dinamo 11650,92 p.; 7. A- 
vintul Recolta 11513,03 p.: 8 
C.C.A. 10431.76 p.; 9. Locomotiva 
10169,74 p.

Tiberîu Roman (C.C.A-) 
a stabilit trei recorduri R.P.R. 

la haltere
Duminică dimineața a avut loc 

în sala Progresul Buletinul Ofi
cial o întîlnire amicală la haltere 
între echipele Flamura roșie Bu
curești și Progresul Buletinul O- 
ficial. întâlnirea a luat sfîrșit cu 
rezultatul de 5-2 în favoarea echi
pei Flamura roșie.

In afară de concurs mai mulți 
halterofili fruntași au făcut tenta
tive de record. O formă exce
lentă a arătat halterofilul de 
categorie ușoară Tiberiu Roman 
de la C. C. A. care a doborit 
trei recorduri republicane. La pro
ba împins Roman a reușit 95 kg. 
(vechiul record: Gheorghe Ienciu 
— 92,5 kg.), la aruncat 127,5 kg. 
(vechiul record: 125 kg. — Nelu 
Segaî) și la totalul celor 3 pro
be 315 kg. (vechiul record: Gheor. 
ghe Ienciu 307,5 kg.). La proba 
smuls Roman a reușit 92,5 kg. Un 
rezultat bun a obținut și Gheor
ghe Ienciu, care, la totalul celor 
trei probe, și-a egalat vechiul re* 
cord: 307,5. Iată alte rezultate: 
Con.stan.fin Tăbtrcea (Flamura ro
șie) 310 kg. la categoria semi
grea; Ionescu. Lisias (Progresul) 
280 kg. la categoria ușoară; I. Isac 
(Flamura roșie) 290 kg. la cate
goria mijlocie.

0 frumoasă inițiativă
Consiliul regional București al 

asociației sportive Dinamo a or
ganizat în luna noiembrie a anu
lui’ trecut un cabinet tehnic cu 
scopul de a contribui la îmbună
tățirea activității de Instruire-an- 
trenament, la îmbogățirea cunoș
tințelor cadrelor tehnice care al
cătuiesc aparatul tehnic al consi
liului regional (antrenori, profe
sori, medici). Cabinetul a iost or
ganizat după modelul celor exis
tente în Uniunea Sovietică, cu- 
prinzînd în planul de muncă dez
bateri pe teme tehnice, tactice, 
științifice etc.

Planul tematic al cabinetului, 
alcătuit în colaborare cu Direcția 
de cercetări științifice de pe lingă 
C.C.F.S/C.M. și cu Institutul de 
Cultură Fizică, a cuprins pînă a- 
cum o serie de referate, filme do
cumentare sportive, precum și or
ganizarea unei biblioteci. Dintre 
lucrările prezentate evidențiem re
feratul antrenorului Al. Cosma 
„Exerciții pentru dezvoltarea cali
tăților fizice", al antrenorului Al. 
Popescu „Exerciții pentru îmbună
tățirea îndeminării", al dr. Rogoz 
„Sistemul muscular", „Elemente de 
biomecanica" etc.

Inițiativa consiliului regional 
București al asociației Dinamo 
este un fapt pozitiv, care fă
ră îndoială contribuie în mod e- 
fectiv la îmbunătățirea muncii de 
instruire-antrenament. Organizarea 
acestui cabinet trebuie să consti
tuie un exemplu pentru celelalte 
colective și asociații sportive, ca
re au datoria să înțeleagă că ase
menea inițiative nu pot fi decît 
folositoare în acțiunea pentru ri
dicarea măiestriei sportivilor noș
tri.

Sîmbătă și duminică s-au desfă
șurat în București, Arad, Oradea și 
Timișoara întrecerile din cadrul con
cursului atletic de sală prin cores
pondență dotat cu „Cupa orașelor".

In Capitală concursul s-a desfă
șurat în sala Floreasca II, în con
dițiuni bune. Iată rezultatele înre
gistrate cu acest prilej: BARBAȚI: 
30 m. plat (finală): 1. Th. Ficleanu 
(C.) 4,2; 2. V. Duțu (L) 4,3; H. C. 
D. Băbeanu (C) și I. Wiesenmayer 
(D) 4,2; lungime: 1. D. Petrescu 
(C) 6,90 nou record republican de 
sală; 2. S. Ioan (CCA) 6,89; 3. I. 
Niculescu (D) 6,53; 4. E. Ignat (L) 
6.25; 5. P. Păunescu (P) 6,20; tri
plu: 1. P. Păunescu (P) 13,52; 2.
S. Ciochină (D) 13,03 ; 3. Al. Mareș 
(M) 12,86; 4. M. Carp (M) 12,68; 
înălțime: 1. C. Dumitrescu (St.) 
1,85; 2. L. Rogulschi (FI. r.) 1,65; 3. 
R. Voinescu (D) 1,65; H. C. X. Bo
boc (FI.) 1.85; prăjină: 1. Z. Szabo 
(CCA) 3.60; 2. Gh. Constantin (O) 
3,40; 3. V. Petcu (C) 3,30; H.C. M. 
Dumitrescu (St.) 3,90 și C. Adler
(Șt.) 3,60; greutate: 1. A. Raica 
(CCA) 14,92; 2. M. Ivanov (D) 
14,72; 3. M. Raica (C) 14,63;
4. I. Vorovenciu (Șt.) 13,95;
5. I. Heller (C) 12.95; 35 m. 
garduri (finala): 1. M. Ursac (L) 
5,4; 2. N. Bercaru (L) 5,5; 3. I. Wit
tman 5,6; 4. P. Păunescu (P) 5,7; 
FEMEI: 30 m. plat (finala): 1. Ioa
na Luță (L) 4,6; 2. Claudia Ruse 
(M) 4,7; 3. Silvia Băltăgescu (M) 
4,8; 4. Iuliana Marin (P) 4,9; 5. 
Gabriela Luță (L) 5,0; lungime: 1. 
Gabriela Bellu (CCA) 5,28 nou re
cord republican de sală; 2. Ioana 
Luță (L) 5,10; 3. Victoria Seitan 
(D) 4.74; 4. Adina Catoenescu (C) 
4,74; 5. Magdalena Ionescu (L) 
4,71; 6. Silvia Băltăgescu (M) 4,70; 
înălțime: 1. Adela Chivăran (P) 
1,40; 2. Paula Constantinescu (C)
I, 35; 3-4. Magdalena Ionescu (L) și 
Antoaneta Dragomirescu (L) 1,30; 
greutate: 1. Melania Velicu (FI. r.)’ 
12,81; 2. Alexandrina Tănase (P)
II, 86; 3. Lia Manoliu (C) 11,16; 4. 
Anelise Zîmbreșteanu (CCA) 10,01; 
cu ambele mîini: Melania Velicu 
21,74 m. nou record republican de 
sală; 35 m. garduri (finală): 1. Lia
na Jung (CCA) 5,7; 2. Silvia Băltă
gescu (M) 5,9; 3. Antoaneta Drago
mirescu (L) 6,1; 4. Magdalena Io
nescu (L) 6,3; 5. Paula Constanti- 
nescu (C) 6.5.

★'
Hala de sport din Timișoara a 

găzduit întrecerile din cadrul „Cu
pei orașelor". In tot timpul concur
sului în sală a fost un frig excesiv.

Iată acum cîteva din cele mai 
bune rezultate înregistrate în ca
drul acestui concurs : lungime fe
mei : 1. Maria Mariș (St.) 5,31 nou 
record republican de sală (cele șase 
sărituri ale sale au măsurat: 
4,93—5, 30—5, 25—5, 31—5, 21—D); 
2. Elisabeta Bernaski (St) 5,08 
nou record republican de sală pen
tru juniori; înălțime : 1. Elisabeta 
Karbach (C) 1,41 ; 30 m. plat (fi

Programul campionatului categoriei A
la rugbi pe

ETAPA I — 18 MARTIE

C.C.A.—Locomotiva I.C.F.; Lo
comotiva Grivița Roșie—Construc
torul Orașul Stalin; Dinamo IX— 
Dinamo București; Știința Cluj— 
Minerul Petroșani; Constructorul
T.S.P. Buc.—Progresul Sănătatea.

ETAPA II — 25 MARTIE

Știința Cluj—Locomotiva I.C.F.; 
Constructorul T.S.P. Buc.—Dina
mo IX; Progresul Sănătatea—Lo
comotiva Grivița Roșie; Minerul 
Petroșani—C.C.A.; Dinamo Bucu
rești—Constructorul Orașul Stalin.

ETAPA III — 1 APRILIE

Locomotiva I.C.F.—Minerul Pe
troșani; Dinamo București1—Pro
gresul Sănătatea; Constructorul 
Orașul Stalin—Constructorul T.S.P. 
București; C.C.A.—Știința Cluj; 
Locomotiva Grivița Roșie—Dina
mo IX.

ETAPA IV — 8 APRILIE

Dinamo IX—Locomotiva I.C.F.; 
Știința Cluj—Locomotiva Grivița 
Roșie; Constructorul T.S.P. Buc.— 
C.C.A.; Progresul Sănătatea—Con
structorul Orașul Stalin; Minerul 
Petroșani—Dinamo București.

ETAPA V — 15 APRILIE

Locomotiva I.C.F.—Dinamo Bu
curești; Constructorul Orașul Sta- 

nală) : Luiza Pascu (L) 4.6; 35 m. 
garduri: Ana Șerban (Șt.) 5,6; 
30 m. plat bărbați Fr. Kecsmeti 4.1; 
înălțime: I. Anghel 1,75; prăjină: 
Simion Blaga 3,50.

★
Sala Flamura roșie U.T.A. a a- 

dăpostit concursul atleților arădeni. 
In cadrul acestui concurs Eva Ma
yer, sărind 1,50 m. la înălțime a 
stabilit un nou record republican 
de sală. La greutate juniorul Ște
fan Perneki a aruncat 13,78 m. cu 
mina dreaptă și 11,10 m. cu mîna 
stingă. Totalul de 24,88 reprezintă 
un nou record republican de sală 
pentru juniorii de categ. I.

★
Rezultatele concursului de la O- 

radea nu ne-au parvenit pînă la înj 
chiderea ediției. Aceste rezultate ca 
și clasam-ntul competiției „Cupa 
orașelor" le vom publica într-unul 
din numerele noastre viitoare.

$
In ziua de 4 februarie s-a desfă

șurat la Timișoara cel de al pa
trulea concurs de sală din acest 
an. La întreceri au luat parte atleți 
din localitate, dar și din Arad șî 
Reșița. In cadrul acestui concurs 
au fost înregistrate cîteva rezultate 
remarcabile: lungime femei: 1 Eli
sabeta Bernaski (are 17 ani) 4,88; 
Luiza Pascu 4,74 ; greutate : Olga 
Jaba 9,54 ; Zitta Venczel 9,21 ; înăl
țime : Eva Mayer 1,44; Elisabeta 
Karbach 1,40; Eugenia Borza (ju
nioară din categ. a Il-a) 1,35 ; 30 m. 
plat bărbați : I. Gebauer 4,2; E. 
Schimf (are 15 ani) 4,2; 35 m. 
garduri: M. Gramba și C. Galescu 
5,8; înălțime: I. Anghel 1,72; T. 
Maglod și Oct. Bogdan 1,60.

(Al. PandeZe-corespondent)
★

Comisia orășenească de atletism 
din București, organizează începînd 
de astăzi, de la ora 18, un curs 
pentru pregătirea arbitrilor de at
letism din Capitală. Cursul se des
fășoară în localul comitetului oră
șenesc C.F.S. din'str. Vasile Aleo 
sandri nr. 6.

★
Sîmbătă și duminică se va desfă

șura în sala Floreasca II din Ca
pitală un nou concurs pentru at- 
leții bucureșteni.

SPORT LA ZI
• HOCHEI PE GHEAȚA. — 

Echipa Locomotiva Cluj a jucat 
sîmbătă șî duminică la Arad. Ia 
primul meci, clujenii au întâlnit 
selecționata Aradului, cu care au 
terminat la egalitate: 4-4 (3-2, 
1-2, 0-0). Duminică, oaspeții au 
întrecut Progresul Arad cu 4-2 
(1-0, 2-1, 1-1).

anul 1956
lin—Minerul Petroșani; C.C.A.— 
Progresul Sănătatea; Locomotiva 
Grivița Roșie—Constructorul T.S.P. 
Buc.; Dinamo IX—Știința Cluj.

ETAPA VI — 22 APRILIE

Locomotiva I.CF.—Progresul Să
nătatea; Minerul Petroșani—Con
structorul T.S.P. Buc.; Dinamo 
București—Știința Cluj; Construc
torul Orașul Stalin—Dinamo IX; 
C.C.A.—Locomotiva Grivița Roșie.

ETAPA VII — 26 APRILIE

Locomotiva Grivița Roșie—Lo
comotiva I.C.F.; Dinamo IX— 
C.C.A.; Știința Cluj—Constructorul 
Orașul Stalin; Constructorul T.S.P. 
Buc.—Dinamo București; Progre
sul Sănătatea—Minerul Petro
șani.t

ETAPA VIII — 3 IUNIE

Locomotiva I.C.F.—Constructo
rul Orașul Stalin; C.C.A.—Dinamo 
București; Minerul Petroșani—Lo
comotiva Grivița Roșie; Dinamo 
IX—Progresul Sănătatea; Știința 
Cluj—Constructorul T.S.P. Buc.

ETAPA IX — 17 IUNIE

Constructorul T.S.P.—Locomoti
va I.C.F.; Progresul Sănătatea— 
Știința Cluj; Minerul Petroșani— 
Dinamo IX; Dinamo București1— 
Locomotiva Grivița Roșie; Con
structorul Orașul Stalin—C.C.A.



romîni,
Pe marginea clasamentelor

printre cei mai buni din
publicate de revista italiană „II Canottaggio”

a
Tot mai numeroase sînt disci

plinele sportive în care, potrivit 
ierarhiei mondiale și europene, 
sportivii romîni se situează pe 
locuri de frunte. Succesele re
marcabile obținute de sportivii 
noștri in ultimii ani au fă
cut ca despre țara noastră, 
despre mișcarea noastră spor
tivă și succesele ei să se vorbeas
că tot mai elogios în coloanele 
a numeroase ziare și reviste spor
tive de peste hotare. In articole 
de privire generală asupra perfor
manțelor intr-o disciplină sportivă 
oarecare, în tablouri asupra celor 
mai bune rezultate, în reportaje 
privind pe fruntașii mondiali sau 
europeni în respectivele sporturi — 
aceste publicații au tot mai des 
ocazia să citeze numele și perfor
manțele reprezentanților patriei 
noastre. Alături de numele multi
plei noastre campioane mondiale 
An elica Rozeanu, alături de ci
frele realizate de Soter, lol 'nda 
Balaș, Savel sau Opriș, alături 
de excelentul 1.04.4 realizat de 
înotătorul Alexandru Popescu pe 
100 metri fluture, canotorii romîni 
s-an situat în anul trecut, pe 
locuri de cinste în ierarhia mon
dială și europeană. O privire re
trospectivă asupra performanțelor 
lor în anul 1955 ne prilejuiește 
enumerarea — cu justificată mîn- 
drie — a unei serii de performan
țe printre care: cucerirea unui titlu 
de campioni europeni și a patru 
locuri 2 în canotajul academic, 
realizarea tnor timpuri exceptio
ns te în unele probe de caiac-ca- 
noe.

In articolul de față, tocmai des
pre aceste excepționale timpuri 
ale caiaciști lor și canoiștilor noș
tri vrem să vorbim. Discuția ne

Graficul de concurs la patinai - viteză, 
mijloc de îmbunătățire a performanțelor

Patinajul—viteză se numără 
printre disciplinele în care nu 
pot fi obținute rezultate de va
loare dacă sportivul, în tentativa 
îui de record, nu este condus de 
pe margine de antrenor sau de 
către un coleg de echipă. Noțiu
nea de conducere se referă, în ca
zul nostru, ța informarea sporti
vului de către antrenor asupra 
timpilor realizați pe tur sau mai 
exact, la anunțarea respectării sau 
nu a timpilor propuși prin gra
fic.

Această metodă, de a conduce 
pe patinatori de pe margine, este 
utilizată cu mare succes de pati
natorii sovietici, iar în ultimul 
timp ea a fost adoptată și de 
către sportivii noștri fruntași. Pen
tru a lămuri pe patinatori cum se 
întocmește un grafic și cum pot 
să-și îmbunătățească performan
tele cu ajutorul lui, vom da în 
rîndurile care urmează cîteva e- 
xempfe de grafice, pentru mai 
multe distanțe, precum și toate lă
muririle necesare.

Graficul trebuie întocmit în ra
port direct cu posibi itățile pa
tinatorului și, deci, eu pregătirea 
sa fizică și tehnică. Iată de ce

Timp propus

Secț. T Tur.
200 m. 400 m.

2 Tur.
1000 
m.

3 Tur.
1.400

m.

4 fur.
1.8J0

m.

5 Tur.
2.200 

m.

6 Tur.
2.600

m.

7 Țur.
3.000 

m.

8 Tur.
3.400

m.

9 Tur.
3.800 

m.

10 Tur
4.200 

m.

11 Tur
4.600 

m.

12 Tur 
5.000 

m.
Con

cluzii
27 1.16 2.05 2.54 1 3.43 4.32 5.21 6.10 6.59 7.48 8.37 9.26 1 .15

Titnp realiz. 28 1.16 2.04 2.53 | 3.41 4.30 5.20 6.10 6.58 7.46 8.34 9.23 10.11
Se comunică 

alergă
torului

- 1 = + I + 1 + 2 + 2 + 1 = + 1 + 2 + 3 + .3 + 4

La 500 m. antrenorul nu poate 
cronometra decît prima sută de 
metri, care — de cele mai multe 
ori — este decisivă pentru timpul 
întregii distanțe. Ea trebuie par
cursă în mod normal adică: în 
12,6 sec., pentru timpul propus de 
53 sec.; în 12,4 sec. pentru timpul 
de 52 sec.; 12 sec. pentru timpul 
de 50 sec.; 11,8 sec. pentru tim
pul de 49 sec.; 11,6 sec. pentru 
timpul de 48 sec. și 11,4 sec. pen
tru timpul total propus de 47 sec.

Pentru distanța de 1500 m.,
graficul trebuie întocmit ținînd 
seama de specificul distanței res
pective: viteză aproape ca la 500 
metri și rezistență de fond. Iată 
de ee este recomandabil ca prima 
porțiune de 300 m. să fie par
cursă cu o secundă în minus pe 
tur, față de timpul propus. Acea
sta va scuti pe patinatori de „su
focare”. 

esie prilejuită de un articol apă
rut in numărul din decembrie 1955 
al cunoscutei reviste de speciali
tate italiană „II CANOTTAGGIO”, 
articol intitulat „DE1 PAGAIA- 
TORI EUROPEI" și semnat de 
L. SOUDOIS. Pe baza unor rezul
tate înregistrate în campionatele 
internaționale, în diferite regate 
internaționale, sau în intîlnirile 
bilaterale interțări ale anului 1955, 
L. SOUDOIS face o clasificare a 
celor mai buni caiaciști și canoiști 
de pe continentul nostru. El a ți
nut seama în alcătuirea acestor 
clasamente, atît de plasamentul 
concurențelor unul față de altul în 
diferite curse, cît și de timpurile 
realizate de ei, de diferențele care 
i-au separat într-o cursă sau alta. 
Firește, exactitatea unor asemenea 
clasamente nu este aceeași ca, de 
exemplu, la atletism sau natație. 
Aceasta, din cauză că în canotaj 
intervin unele elemente care fac 
ca o comparație a timnurilor să 
nu fie riguros exactă (tăria vîn- 
tuîui, tipul de ambarcațiune dife
rit, curentul unor ape, turnantele 
la fond și uneori chiar... exactita
tea măsurătorii). Cu toate acestea, 
cifrele vorbesc clar și în canotaj.

înainte de a arăta cum vede L. 
SOUDOIS ierarhia europeană în 

nnthr. trebuie să arătăm 
că dinnTSwialuI pe care el îl ci
tează ca sfînd Ia baza clasamente
lor sale lipsește întîlnirea R.P. Ro- 
mînă — R.P. Ungară, desfășurată 
la Snagov în luna iunie, întîlnire 
ale • cărei rezultate sînt de natură 
a aduce unele modificări în clasa
mentele publicate de „IL CANO
TTAGGIO"

Dar, iată care sînt aceste cla
samente, în care (deși nu sînt in
cluse rezultatele întîlnirii noastre 

este recomandabil să se țină seama 
de timpii realizați de patinatori 
(care vor să-și întocmească gra
ficul), pe fiecare tur, la antrena
mente. Cu ajutorul acestor timpi 
și cunoscîndu-ne posibilitățile, vom 
alcătui graficul avînd în vedere 
dozarea efortului, variația și con
stanța frecvenței, punctul mort, 
respirația, etc.

In graficul de concurs vom recti
fica timrii exceslvj realizați la an
trenamente, eăutînd să uniformizăm 
la maximum dozarea efortului, ast
fel îneît turele să fie parcurse îr.tr. 
un tempo cit mai constant. Antreno
rul. sau colegul de echipă care 
urmează să ne ajute va avea a- 
supra lui graficul și ne va urmări 
cu cronometrul în mînă, amintin- 
du-ne de fiecare dată diferențele 
de timp realizate față de cele pro
puse. El va anunța deci, numai: 
plus 1, plus 2, egal, minus 1 etc. 
Aceste diferențe pot fi comunicate 
sportivului și prin gesturi, întin- 
zînd mîna și arătînd patinatorului 
un deget sau două, ținute în sus 
sau în os. după cura am stabilit 
diferența (față de grafie) în plus 
sau în minus.

Alergătorii consacrați acordă 
primului tur, după secțiunea de 
300 m., un avantaj de 1,5 sec. 
față de media generală pe tur. 
Celui de al doilea tur-plus. 0,5

1,500 m. (timp general propus 2’.50” sau 2’.40”
Secțiune

300 m.
1 Tur
700 m.

2 Tur.
1.100 m.

3 Tur.
1.500 m.

Timp propus 35” .0 43”.8 44”.8 46”.0

Timp realizat 33”.0 41”.0 42”.O 44” .0
Se comunică 
alergătorului — 2 — 2 — 2 - 2

Distanțele de 5.000 și 10.000 m. 
se parcurg în mod uniform cu oa- 
reeare accelerări, însă minime, 

pe primele ture. Graficul se for
mează în aceiași fel cu cel indi
cat la începutul articolului cău- 
tînd să acordăm o toleranță ia

cu ungurii, intilnire in care unii 
sportivi romîni au obținut rezul
tate -excelente), caiaciștii și cano-

Mircea Anastasescu

iști» romîni ocupă locuri din cele 
mai bune:

CAIAC SIMPLU 1.999 METRI

1. Frederiksson (Suedia) o
2 Cepciansky (Cehoslovacia) la 0,33
3. Gantois (Franța) 0,70
4. Christiansen (Danemarca) 0,80

5. Scheuer (Germania occid.) 0,90
6. Hatlaczki (Ungaria) 1,00
7. Ljung (Suedia) 1,90

8. Kleine (Germania occid.) 2,80
9. ANASTASESCU (ROMlNIA) 4.06

10. Klingers (Olanda) 5.00

După cum se vede, suedezul 
Frederiksson, campion olimpic la 
Helsinki și apoi campion mondial 
la Macon, rămîne omul nr. 1 al 
probei, „tatonat” de Cepciansky 
care a marcat un mare progres. 
Anastasescu ocupă un loc merito-

Comunicarea trebuie să fie fă
cută scurt și atunci cînd. alergă
torul se află la 6—8 metri de in
formator. In cazul cînd patinato
rului r se vor comunica diferențele 
de timp în momentul în care 
el va n în dreptul informatorului 
sau îl va fi depășit el nu va auzi 
nimic.

Odată informat asupra felului în 
care a parcurs distanța și dacă re
zultatul obținut este mai slab 

decît cel propus în grafic patina
torul nu va trebui în nici un caz 
să mărească brusc ritmul alergă
rii ci va face aceasta în mod pro
gresiv. Dacă graficul propus a 
fost depășit pe primele ture fără 
eforturi deosebite, sportivul nu 
trebuie să reducă din elan, ci 
își va continua alergarea în ace
lași ternpo.

Graficele variază de la distan
ță la distanță, fără însă ca struc
tura lor să sufere prea mari modi
ficări. Iată cîteva exemple de gra
fice:

5.000 m. (timp general propus 
10 min. 15 sec. Media pe tur 49 
sec.).

sec., iar pentru turul al treilea 
mai puțin cu o secundă. Iată un 
exemplu de grafic cu timpii pe 
fiecare secțiune: 

turele în care patinatorul intră la 
„punctul mort”.

Prof. VLADIMIR BULAT
campion absolut al R.P.R.

G. ȘTEFANESCU 

riu în proba de 1000 metri, dat 
fiind că — după revista italiană — 
el este, în general, un om de 
„sprint pur”. Numai 4 secunde di
ferență de Frederiksson și locul 9 
din Europa (așa cum îl vede re
vista italiană) înseamnă pentru 
Anastasescu un îndemn să lucre
ze pentru a acumula mai multă 
rezistență, element care-i va asi
gura un Ioc mai bun la 1000 me
tri.

CAIAC SIMPLU 10.090 METRI

1. Fabian (Ungaria) 0 ,
2. Hatlaczki (Ungaria) la 1,7
3. Cepcianski (Cehoslov.) 2,0
4. Andersson (Suedia) 9,0
5. Fredriksson (Suedia) 10,5
6. Scheuer (Germ. occid. ) 12,2
7. Fromming (Danemarca) 14,7
8. Hansen (Danemarca) 17,7
9. Salzner (Austria) 24,9
10. Pettersen (Norvegia) 31,5

După cum se vede, nici în pri
mele 10 locuri și nici in următoa
rele 7 pe care revista le publică, 
nu figurează nici un romin. In 
meciul R.P.R.—R.P.U. de anul 
trecut, la această probă, Hatlaczki 
(care figurează aici pe locul II) 
l-a întrecut pe Mircea Anastasescu 
cu numai 13 secunde pe 10.000 
metri. Această diferență între cei 
doi caiaciști i-ar asigura lui Anas
tasescu in clasamentul de mai sus, 
un loc egal cu cel al lui From
ming (7), care este distanțat de 
Fabian cu 14,7 sec., exact diferen
ța dintre Fabian și Anastasescu.

CAIAC DUBLU 1000 METRI

I. Vagyoczky-Szigeti (Ungaria) 0
2. Wetterson-Surdin (Suedia) la 1,0

3. Ostrand-SJodellius (Finlanda) 1,2
4. Kleine-MUtenberger (Germ, ocj 1,5
5. Scheuer-Schmtdt (German, oc.) 1,6

6. Schmidt-Wurtz (Danemarca) 2,1
7. Kramer-Noller (German, oc.) 2,7
8. Raub-Windermann (Austria) 3,6
9. Klabouch-Jemelka (Ceh.) 4,3

10. Lingfors-Vredberg (Suedia) 4,5

Pini aici, și nici în locurile ur
mătoare (pînă la 16), nu figurea
ză nici un echipaj romin. Notăm 
Insă, ca foarte important, faptul 
că la Snagov, în meciul R.P R.— 
R.P.U. echipajul maghiar Va
gyoczky-Szigeti (aflat în acest 
clasament pe locul I) s-a clasat pe 
locul 3, întrecînd echipajul nostru 
Oprea-Balint cu numai 2 zecimi 
de secundă. (Pe primele 2 locuri 
s-au clasat atunci la egalitate e- 
chipajele maghiare frații Mesza- 
ros și Uranyi-Sovanyi care în cla
samentul revistei italiene ocupă 
locurile 13 și 14). De altfel. în 
comentariile asupra clasamentului 
respectiv, L. Suodois arată că aici 
s-a produs în ultima vreme o „re- 
înoire totală” și că un clasament 
precis este foarte greu de făcut

CAIAC DUBLU 10.090 METRI

1. Ljung-Heuriin (Suedia) 0
2. Vagyoczki-Szigeti (Ungaiia) la 2
3. Klaboucli-Jemelca (Ceh.) 21,2
4. Lingfors-Wredberg (Suedia) 21,9
5. Raub-Wiedermann (Austria) 26,2
6. Uranyi-Sovanyi (Ungaria) 36,8
7. Noller-Krammer (Germ, oc.) 50,6
8. Schmldt-Ackers (Germ. Occ.) 55,8
9. Lnndberg-Raakoski (Finlanda) 59,9

10. Wetterstrom-Sundin (Suedia) 85,1
II. Gnlbrandsen-Ostby (Nerv.) 95,1
12. OPREA-BALINT (ROMINIA) 99,6 
13 .Scheuer-Schmldt (Germ. Occ.) 100,8
14. Koch-Kwast (Olanda) 103
15. Skwarski-Gorski (Polonia) 103,1

CANOE SIMPLU 1090 METRI

1. Vokner (Cehoslovacia) 0
2. Fagerstrom (Finlanda) la 3,8
3. Kutriev (URSS) 6,4
4. Johanssen (Germ. Occ.) 7,2
5. Hernek (Ungaria) 9,1
6. Wetterstrom (Suedia) 8,9
7. ISMAILCIUC (ROMlNIA) 9,3
8. Silaev (URSS) 9,8
s. Blaak (Danemarca) 10.5

Polacek (Cehoslovacia) 11,3

Cehoslovacul Vokner este cel 
mai bun canoist pe această distan
ță în anul 1955. Reprezen'aniiit 
nostru Simion Ismailciuc este cla
sat pe locul 7, dar acestui clasa
ment i se pot aduce importante co
rectări. Astfel, Ismailciuc l-a bă
tut în 1955 de două ori pe maghiar 
nil Hernek (odată la Snagov, în 
meciul R P.R—R.P. Ungară și 
apoi la Poznan. în întrecerile Fes
tivalului). La Poznan, pe primul 
loc s-a clasat Ismailciuc (5.026) 
apoi Hernek (5.07), Silaev (5.12) 
și Capek. Prin urmare, Ismailciuc 
are un loc mai bun (în cei mai 
rău caz, locul 5), înaintea lui Her
nek. Trebuie să mai notăm aici că 
Hernek, învinsul lui Ismailciuc de 
două ori, 1-a învins la rîndul lui 
— în cadrul meciului R.P.U — 
Sued:a — pe suedezul Wetterstrom 
cu 14 secunde, iar Ia rîndul său 
Wetterstrom l-a învins pe Fager- 
stom (al doilea în acest clasa
ment) în cadrul meciului Suedia— 
Germania occid. — Finlanda.

CANOE SIMPLU 19.999 METRI
1. Vokner (Cehoslovacia) 0
2. Poupa (Cehoslovacia) la 7,6

3. Johanssen (Germ. Occ.)
4. Buharin (URSS)
5. Ellas (Cehoslovacia)
6. Capek (Cehoslovacia)
7. Silaev (URSS)
8. Wettersten (Suedia)
9. Fegerstom (Finlanda)

10. Baak (Germ. Occ.)
11. Parti (Ungaria)
12. Hernek (Ungaria)

89,6
81,1
98,5

Lipsa de informație asupra me
ciului R.P.R. — R P.U. face ca re
vista italiană să nu-I claseze pe 
reprezentantul nostru L. Rotman, 
care l-a învins la Snagov pe Her
nek cu 70 de secunde! Această 
performanță îl clasează pe Rot- 
man, în oriefc caz, printre primii 
10 din Europa.

CANOE DUBLU 1900 METRI
In această probă, reprezentanții 

noștri I. Lîpalit și A Aghei sînt 
clasați pe locul prim După victo
ria din cadrul meciului R.P.R.— 
R.P.U. asupra campionilor mon
diali Vieland-Halmai, ei s-au im
pus din nou, la Festival, unde au 
întrecut pe Jakunin - Osepov 
(URSS), Koubek-Purchart (Ceho
slovacia) și Csonka-Sasvari (Un
garia). Iată clasamentul celor mai 
Suni din Europa la această probă:
1. LIPALIT-AGHEI (ROMlNIA) 0
2. Koubek-Purchart (Ceh.) la 2,0
3. Finn-Haunstott (Danemarca) 4,1
4. Schindler-Waldner (Austria) 5,7
5. Novotny-Stejsitaf (Ceh.) 6,5
6. Drews-Soltau (Germ. Occ.) 7,2
7. Jakunin-Osepov (URSS) 8,2
8. Csonka-Sasvari (Ungaria) 114
9. Vieland-Halmai (Ungaria) 11,9

10. Thomas-Meynart (Germ. Occ.) 15,7

CANOE DUBLU 10.000 METRI

1. Jakunin-Osepov (URSS)
2. Sieger-Zigler (Ceh.) ia
3. Kouhek-Purchait (Ceh.)
4. LIPALIT-AGHEI (ROMlNIA)

0
12,2 
29,2 
48,6

5. Drews-Soltau (Germ. Occ.) 61,2
6. Schindler-Waldner (Austria) 73,8
7. Becker-Otten (Germ. Occ.) 7’,»
8. Botiev-Smirnokin (URSS) 115,8
9. Vieland-Halmai (Ungaria) 130,1

10. Lindbock-Blonaqblst (Suedia) 149,5

Locul pe care sînt plasați Aghei 
și Lipalit la această probă ni se 
pare just. Socotim însă că dife
rența față de Sieger-Zigler este 
exagerată, deoarece la Festival 
Aghei și Lipalit, clasați pe tocul 
II, au fost întrecuți de Sieger-Zi
gler doar cu 11.7 sec.

CAIAC SIMPLU 500 METRI
Din nou o probă în care un re

prezentant al țării noastre ocupă 
locul prim în Europa. Despre 
Mircea Anastasescu. revista „IL 
CANOTTAGGIO” scrie: „Tîitărul 
romîn Anastasescu își confirmă 
superioritatea în sprintul pur; al 
treilea la Macon (NR. la campio
natele mondiale) el este acum cu 
puțin înaintea campionului lumii, 
Frdîriksson”.

Iată cum arată clasamentul a- 
cestei probe:

1. ANASTASESCU (ROMlNIA) 0
2. Fredriksson (Sued’a) la 0,2
3. Petterson (Norvegia) 14
4. Christiansen (Danemarca) IA
5. Sorensen (Danemarca) 2,9
6. Stjernberg (Finlanda) 3,4
7. Nikitin (U.R.S.S.) 4,7
8. Kaplaniak (Polonia) 5,4
9. Johansson (Suedia) 5,8

10. Osteriund (Suedia) 6,3

In anul 1955, Mircea Anasta
sescu a ieșit de trei ori învingător 
In concursuri internaționale pe a- 
ceastă distanță: Ia București de 
două ori (în meciurile cu R.D.G. 
și R.P.U.) și la Festival

★
Toate aceste clasamente vorbesc 

dar despre categorica afirmare a 
canotajului nostru pe plan inter
național.

Prezența de două ori a repre
zentanților tării noastre în fruntea 
clasamentelor celor mai buni caia
ciști și canoiști din Europa, pre
zența de multe alte ori a sportivi
lor romîni între primii zece ai di
feritelor probe sînt dovezi ale 
unui mare pas înainte făcut de 
caiacul și canoea noastră. Toate 
aceste succese se explică prin ca
litățile deosebite ale sportivilor 
noștri, prin munca temeinică de 
pregătire pe care au desfășurat-o, 
prin condițiile de antrenament care 
li s-au asigurat, ca și prin pricea 
perea antrenorilor care i-au pregă
tit

RADU URZICEANU



Sportivii sovietici Intim pin ă cel de al XX-lea Congres al P.C.U.Ș. 
care se deschide astăzi 14 februarie la Moscova, cu noi succese in 
muncă și în activitatea de pe stadion. Acestui eveniment de seamă 
din viața popoarelor Uniunii Sovietice i-au fost închinate deopotrivă 
realizările în producție și performanțele din întrecerile sportive. In 
cinstea Congresului, sportivii, antrenorii, activiștii de cultură fizică 
și-au luat angajamente concrete pentru a traduce in viață cuvintele 
Directivelor Congresului în care se arată drept sarcină importantă 
„Să se asigure dezvoltarea viitoare a culturii fizice și sportului mai _ ___ _  y_ • i__ _ : • __cu seamă printre elevi și tineret".

lată cum privește această sarcină maestrul emerit al sportului 
Nikolai Ozolin, care în cadrul unui articol apărut în ziarul „Soviețki 
Sport" din 9 februarie 1956, scrie următoarele:

„Tineretul constituie viitorul sportului sovietic. încă de pe acum 
trebuie să pregătim schimbul vestiților noștri maeștri, campioni și 
recordmani ai țării, ai Europei și ai lumii. Iar acest schimb este toc
mai tlnăra generație, sînt elevii.

Scurt, dar deosebit de clar, partidul ne-a arătat drumul viitoarei 
dezvoltări a mișcării de cultură fizică și sport. Noi, vom depune toate 
eforturile pentru a îndeplini sarcinile ce ne-au fost trasate".

Campionatul de șah al U.R.S.S,
l.a Leningrad a început meciui- 

turneu pentru titlul de campion 
unional de șah, la care participă 
marii maeștri Iuri Averbach, Boris 
Spasski și Mark Taimanov. După 
cum se știe, în cel de al 23-lea 
campionat de șah al U.R.S.S. cei

trei șahiști au ocupat la egalitate 
primele locuri cu 11 puncte fiecare.

Prima partidă a meciului s-a 
disputat la 11 februarie între Tai- 
manov și Averbach. S-a jucat a- 
părarea Nimzovici. l.a întrerupere, 
Taimanov are un pion în plus.

FOTBAL PESTE
NICE ȘI LENS CONDUC LA EGA
LITATE IN CAMPIONATUL 

FRANCEZ
PARIS 12 (prin radio). — Pe un 

timp friguros, pe terenuri acoperite 
de zăpadă s-a desfășurat ieri în 
Franța cea de a XXIII-a etapă din 
cadrul campionatului de fotbal. A 
fost o etapă liniștită, în care nu 
s-au înregistrat surprize. Un rezul
tat apare totuși mai deosebit: este 
vorba de înfrîngerea categorică a 
campioanei Franței — Stade de Re
ims — de către Lens, care prin a- 
ceastă victorie ajunge echipa Nice 
în fruntea clasamentului. Reims, 
care suferă a treia înfrîngere con
secutivă, a pierdut în felul acesta 
contactul cu echipele din fruntea 
clasamentului. Iată rezultatele com
plete ale etapei de duminică : Lens— 
Reims, 4—1; Monaco—Racing 0—0; 
Sochaux — Marseille 3—1 ; Stras
bourg—Metz 3—1; Lyon—Bordeaux 
5—2; Toulouse — Nimes 2—2; Nan
cy — St. Etienne 2—2; Troyes — 
Nice 2—2. Meciul 
a fost amînat din 
nefavorabil.

In urma acestor 
mentul arată

Sedan — Lille 
cauza timpului

astfel:
rezultate clasa-

1. Nice 23 12 6 5 47:30 30
2. Lens 23 14 2 7 43:37 30
3. Lyon 23 11 5 7 37:33 27
4. Reims 23 10 6 7 41:32 26
5. St Etienne 23 9 8 6 '7:39 26
6. Monaco 23 10 5 8 41:34 25
7. Toulouse 23 9 7 7 39:34 25
8 Sedan 22 10 5 7 35:34 25
9 Racing 23 10 4 9 45:39 24

3C. Nancy 23 9 6 8 42:42 24
11 Sochaux 23 9 5 9 37:34 23
12. Marseille 23 8 7 8 32:34 23
13. Metz 23 7 6 10 36:49 20
14. Strasbourg 23 8 3 12 37:41 19
15. Nîmes 23 6 6 11 43:45 x8
16. Bordeaux 23 6 5 12 30:45 17
17. Lille 22 7 2 13 39:47 16
18. Troyes 23 4 6 13 30:52 14

MECI AL FOTBA-AL TREILEA 
LIȘ1ILOR MAGHIARI IN IUKUIA

Duminică, echipa reprezentativă 
a orașului Budapesta a susținut al 
treilea joc din cadrul turneului ce-1 
întreprinde în Turcia. Jucînd la An
kara, în fața a 35.000 spectatori, 
fotbaliștii maghiari au obținut cea 
de a treia victorie, învingînd cu 4-2

NOTtfXHBHț
„Agitație în fotbalul german", 

„Așa a fost înmormîntat unspre- 
zecele de la Berna", „Pînă aici, 
domnule Herberger, nu mai de
parte", sînt traducerile titlurilor 
apărute în ziarele vestgermane și 
elvețiene, („Der Sport", „Sport 
Zărich") pe care le publicăm în 
facsimilul de mai sus. Și aseme
nea titluri, în care se vorbește des
pre fotbalul vest-german și des
pre antrenorul federal al echipei 
reprezentative de fotbal a R. F. 
Germane, sînt nenumărate...

losef Herberger a devenit o per
sonalitate cunoscută în lumea fot
balului mondial. După ce repre
zentativa Germaniei occidentale a 
cîștigat campionatul mondial, lui 
'Herberger i se aduceau nenumă
rate elogii pentru felul în care a 
pregătit echipa. Triumful său a 
fost însă de scurtă durată, pentru 
că, așa cum se știe, nu mult după

La Varșovia șî Zakopane studenții sportivi 
întîlni pentru a 11-a oară
studenții din multe țări ale lumii 
veniți să-și dispute întîietatea în pri
ma ediție a J.M.U. de iarnă. De a- 
tunci, studenții sportivi s-au mai 
întîlnit de încă nouă ori în cadrul 
Jocurilor de iarnă, fiind oaspeții El
veției (de 3 ori), ai Austriei (de 2 
ori), ai Italiei, Suediei, R. Ceho
slovace și Republicii Populare Ro
mîne (Poiana Stalin, 1951).

Și astfel, după 32 de ani, stu
denții polonezi au prilejul să găz
duiască din nou pe prietenii lor 
sportivi de pretutindeni. De data a- 
ceasta însă, terenul de întrecere va 
purta decorul iernii. Două localități:

se vor
Cortina d’Ampezzo a prilejuit 

confruntarea celor mai de seamă re
prezentanți ai sportului de iarnă din 
toate colțurile lumii. Dar odată stin
să flacăra jocurilor olimpice, ani
mația de pe terenurile de hochei și 
pistele de patinaj, de pe pîrtiile de 
schi și de pe cele de bob, nu a în
cetat.

Calendarul competițiilor interna
ționale prevede pentru iubitorii 
sporturilor de iarnă noi întreceri. Nu 
încape nici o îndoială că cea mai 
importantă dintre acestea este a 
Xl-a ediție a Jocurilor Mondiale 
Universitare de Iarnă care se va 
desfășura peste puțină vreme în 
R. P. Polonă.

Tradiția Jocurilor Mondiale Uni
versitare este veche și bogată. Ini
țiativa organizării primei ediții a a- 
cestor mari întreceri sportive a a- 
parținut studenților din Franța. Cu 
toate acestea, prima ediție a Jocu
rilor Mondiale Universitare de Vară 
a fost organizată de Polonia în 
1924. Patru ani mai tîrziu, Cortina 
d’Ampezzo — gazda din acest an a 
întrecerilor olimpice — îi primea pe

Varșovia și Zakopane, au fost alese 
ca loc de desfășurare a întrecerilor 
dintre 7 și 13 martie. Nici nu se pu
tea o alegere mai bună. Intr-adevăr, 
meciurile de hochei și concursul de 
patinaj artistic — programate la 
Varșovia — vor beneficia de un ex
celent patinoar artificial: Torwar, 
cu o capacitate de peste 5000 de 
locuri. Zakopane, pe ale cărui pîrtiî 
se vor întrece schiorii este o locali
tate renumită în întreaga lume, 
fiind considerată ca o veritabilă ca
pitală a sporturilor de iarnă din Po
lonia.

HOTARE
(1-0) echipa reprezentativă a ora
șului Ankara. Au marcat Puskas, 
Gzibor, Csordas și Bozsik; Aii și 
Rohec pentru învinși. Miercuri, echi
pa Budapestei va juca la Istanbul, 
iar în caz că timpul va fi favorabil, 
duminică, tot la Istanbul, urmează 
să aibă loc întîlnirea R.P. Ungară— 
Turcia.

„CUPA CAMPIONILOR 
EUROPEI"

La 12 februarie s-a disputat la 
Milano întîlnirea revanșă din cadrul 
sferturilor de finală ale „Cupei cam
pionilor Europei", dintre echipele 
Milano și F. C. Rapid Viena. (In 
primul joc desfășurat la Viena me
ciul a luat sfîrșit cu un rezultat 
egal: 1 — 1). La Milano echipa gaz
dă a obținut o categorică victorie, 
cu scorul de 7—2 (3—1), calificîn- 
du-se astfel în semifinalele compe
tiției.
CAMPIONATUL AMERIC1I DE 

SUD
La Montevideo a continuat cam

pionatul Americii de Sud. Uruguay 
a întrecut Chili cu 2—1 (1-0). 
Chili — Peru 4—3, iar Brazilia și 
Uruguay au terminat la egalita
te : 0—0. In urma acestor 
jocuri clasamentul se prezintă ast
fel:
1. Uruguay
2. Argentina
3. Brazilia
4. ChiH
5. Paraguay
6. Peru
MIINE VA 
ÎNTÎLNIRE _____ .
TATIVELE ITALIEI ȘI FRANȚEI

Mîine, la Florența, în ciuda in
temperiilor neobișnuite care s-au 
abătut anul acesta asupra Italiei, 
naționalele de fotbal ale Jtaliei șr 
Franței se vor înfrunta în prima 
lor întîlnire pe anul 1956. In ve
derea acestui meci ambele forma
ții s-au pregătit cu minuțiozitate. 
Astfel, italienii nu au avut dumi
nică etapă de campionat. „Selec
ționații" au întîlnit echipa^ Ales
sandria din divizia secundă, de 
care au dispus cu 3—1. Francezii 
nu au întrerupt campionatul, du-

minică desfășurîndu-se o etapă 
normală. Se pare că ei își vor 
păstra echipa care a obținut per
formanțe înalte anul trecut.

Intîlnirea de la Florența este a 
19-a dintre reprezentativele 
două țări.

Tot mîine, la Marsilia, se 
întîlni echipele B ale celor 
țări.
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Reprezentanții
au obținut un strălucit succes la campionatele mondiale 

de patinaj viteză
OSLO 13 (Agerpres). — Cam

pionatele mondiale masculine de 
patinaj viteză, desfășurate sîmbătă 
și duminică pe stadionul Bislet din 
Oslo, s-au încheiat cu un succes 
categoric al sportivilor sovietici. In 
trei din cele patru probe ale com
petiției locul întîi a fost ocupat 
de reprezentanții U.R.S.S., iar Oleg 
Goncearenko a cucerit titlul de 
campion mondial absolut. învingă
tor în proba de 5.000 m., Goncea
renko s-a clasat excelent și în ce
lelalte curse, recucerind acest titlu 
pe care l-a pierdut în 1954 la To
kio în favoarea lui Șilkov. De re
marcat este faptul că locurile 2 șl 
3 au fost ocupate de Merkulov șî 
Grișin. O surpriză a acestor cam
pionate a fost tînărul norvegian 
Seiersten care a cîștigat proba de 
10.000 m. și s-a clasat al patrulea 
la multiatlon. Campionul mondial 
de anul trecut, Sigge Eriksson, nu 
„s-a văzut" decît în proba de 5000 
m. avînd o comportare slabă în 
celelalte curse. Boris Șilkov s-a 
dovedit același bun vitezist, dar în 
cursele lungi nu a putut ră lupte 
.de la egal cu Goncearenko și Mer
kulov, excelenții săi coechipieri. De 
menționat forma ascendentă a luî 
Grișin care și-a îmbunătățit mult 
pregătirea pentru cursele de fond, 
ocupînd în consecință locul trei în 
multiatlon.

Campionatele mondiale de patinaj

de la Oslo, care s-au desfășurat 
pentru a 50-a oară, au cunoscut 
un succes de public nemaiîntîlnit- 
In cele două zile de concurs peste 
60.000 de spectatori au umplut tri
bunele stadionului Bislet, întrece
rile s-au desfășurat în condiții bune, |~ 
pe un timp frumos, la o tempera
tură de minus 7 grade.

Iată rezultatele tehnice înregis
trate în cele două zile de concurs:

500 m.: 1. I. Mihailov (U.R.S.S.) 
41” 9/10; 2. I. Grișin (U.R.S.S.) 
42” 2/10; 3. Gjestvang (Norvegia) 
42’’ 4/10 ; 5.000 m.: 1. Goncearen
ko (U.R.S.S.) 8’07”7/10; 2. Eriksson 
(Suedia) 8’09”l/10; 3. Seiersten 
(Norvegia) 8’10“9/10; 1.500 m.:
l. Șilkov (U.R.S.S.) 2’11 ”6/10; 2. 
Grișin (U.R.S.S.) 2’12” ; 3. Mihai
lov (U.R.S.S.) 2T3”6/10; 10.000
m. : 1. Seiersten (Norvegia)
16’43”3/10; 2. Goncearenko 
(U.R.S.S.) 16’47”7/10; 3. Johanes- 
sen (Norvegia) 16’49”7/10.

Clasamentul după patru probe: 
1. Oîeg Goncearenko (U.R S.S.) 
campion mondial absolut 188.255 
puncte; 2. Merkulov (U.R.S.S.) 
188,297 puncte; 3. Grișin (U.R.S.S.) 
188,660 puncte ; 4. Seiersten (Nor
vegia) 188,688 puncte; 5. Șilkov 
(U.R.S.S.) 189,122 puncte; 6. Eriks
son (Suedia) 189,677 puncte: 7. 
Johanessen (Norvegia) 190,062 
puncte; 8. Mihailov (U.R.S.S.) 
190,339 puncte.

Săptămîna trecută a 
la Moscova întîlnirea 
dintre echioele U.R.S.S. și R.F.t 
Germane. Intîlnirea s-a termi-< 
nat cu victoria echipei U.R.S.S.' 
la scorul de 16—4. i

In fotografie, o fază din tnej 
ciul dintre Vladimir Enghibariam 
(U.R.S.S.) și Franz Siemes, 
(R.F.G.), cîștigat de primul la\ 
puncte.

PE SCURT

In Deutschlands Fussball rumort es
So ging es mit der 

«Elf von Bern» bergcb!
Bis hieher, Herr Herberger —»• 

nicht weiter!
cîștigarea titlului mondial o serie 
de jucători s-au îmbolnăvit de 
icter. Condeie „indiscrete" din pre
sa mondială au avut atunci cu
rajul să aștearnă pe hîrtie adevă
rata cauză a îmbolnăvirii lui Eckel, 
Mai, Ottrnap Walter, Rahn, Schaf
fer și a celorlalfi. Rezultatul? Her
berger a fost adus pe banca acu
zaților! Procesul a dezvăluit că ic
terul jucătorilor a fost cauzat de 
„injecfiile miraculoase" pe care 
medicii le-au administrat echipei 
după refeta „Herberger". La pro
cesul care a avut loc în 1954 la 
Munchen, acuzatul Herberger a 
fost „achitat" (!) avîndu-se în ve
dere „meritele" sale de la Berna 
din finala campionatului mondial...

Au trecut de atunci aproape 20 
l'uni. In fotbalul vestgerman nu

s-au produs schimbări, numai că 
echipa „campionilor" a gustat de 
nenumărate ori din cupa înfrîn- 
gerilor.

„A fost destul, pînă aici, dom
nule Herberger" — spun in cor 
tot mai multe voci vestgermane, 
scrie ziarul „Der Sport" din R.F. 
Germană. Acum înșiși germanii 
occidentali s-au săturat de „price
perea" domnului Herberger! Vino
vatul principal al situației detesta
bile în care se află fotbalul din 
R.F. Germană este același losef 
Herberger. Ziarele apusene, in 
frunte cu cele care sînt în slujba 
guvernului de la Bonn, il acuză 
pe actualul antrenor federal ca 
fiind principalul vinovat al „ruși
nii pe care campionii mondiali au 
adus-o sportului cu balonul rotund 
din țara lor".

lată ce scrie, printre altele, zia
rul vestgerman „Der Sport". „După 
ce Herberger a distrus o echipă cu 
injecțiile sale, el s-a încăpățînat 
să mențină în formație jucători îm- 
bătrîniți, fără să privească în jur 
sppe a promova elemente noi, ti
nere. Va trebui să căutăm un drum 
nou, metode noi, o echipă nouă, 
pentru că altminteri fotbalul nos- 
stru se va menține la un nivel 
mediocru, ba mai mult, el se 
duce de rîpă".

La aceasta
făcut decît o precizare: echipa 
Herberger s-a și dus de rîpă. Ulti
mele performanțe vorbesc de la sine. 
Șase tnfrîngeri din opt meciuri...

(I. O.)

noi nu am avea

va

de 
lui

• Ieri s-a disputat la Viaregglo, 
In Italia, finala turneului Interna
tional de fotbal rezervat echipelor 

de juniori. Victoria a revenit echi
pei Spartak Fraga care a întrecut 
cu 2—1 (1—8) echipa Milan.
• Echipa de lupte clasice a U.R.S.S. 

a obținut la Stockholm o prețioasă 
victorie cu 5—3 în fața reprezentativei 
Suediei.
• înotătorul Japonez Nagasawa a ob

ținut un nou record mondial In proba 
de IM m. fluture: 1:00,5. Concursul a 
avut loc la New Hawan, într-un bazin 
de Z5 m. (Vechiul record mondial a 
aparținut americanului Wlgins cu 
1:91,5).
• După cum anunță ziarul francez 

„L’Equipe** și ziarul suedez „Idrotts- 
blated“ atlețit australieni Dawe Step
hens și John I.andy vor întreprinde un 
turneu în primăvara acestui an, în mai 
multe țări din Europa.

e Echipa de haltere a R.P. Polone a 
întrecut la Varșovia, reprezentativa 
Franței cu scorul de 5-2. Iată învingă
torii în ordinea categoriilor: Petrak 
(P) 275 kg,; Zlellnsky (P) 305 kg., Ml- 
halek (P) 332,5 kg.; Firmin (F) 365 kg.; 
Bohunek (P) 370 kg., Debouf (F) 4M 
kg.; Bialas (P) 402,5 kg. Acesta din
urmă a corectat trei recorduri ale țării: 

) la total, 127,5 kg. la împins șl 155 kg. 
/ la aruncat

> • Iată citeva rezultate obținute la
> Varșovia cu prilejul unul concurs in-
> ternațional de atletism, pe teTen aco-
> perit: înălțime Levandovski (P) 1,99 
? m., greutate Kwiakowskt (P) 15,52 m„ 
A prăjină Luckman (R.P.F. Jug.) 4.M m. 
,< 80 m. g. femei Staneșclci (Jug.) 11,4, 
,< lungime bărbați: Kropidlowski (P.) 
,< 7,08 m.

o In cadrul turneului „Celor cinci 
,< națiuni* s-a disputat sîmbătă la Lon- 
,( dra întîlnirea dintre echipele naționale 

de rugbi ale Angliei șl Irlandei. Engle- 
zii au desfășurat un joc excelent și au 

X repurtat o victorie categorică cu scorul 
*> de 20—0. In urma acestei întllnirl, cla- 
'> samentul competiției este următorul: 
>> 1. Țara Galilor 6 p.; 2—4. Anglia, Sco- 
7 țla și Franța cîte 4 p. 5. Irlanda 2 p. 
>> Toate echipele au susținut cîte 2 întîl- 
’> nlrl.

’> • Echipa de lupte clasice a U.R.S.S.
>> care se află în turneu în Suedia, a 
7 susținut la 12 februarie la Gotteborg, 

o nouă Întîlnire în compania re- 
prezentativei suedeze. Luptătorii so- 

ivietici au învins cu scorul de 6-2.

• La 11 februarie s-a disputat în 
sala clubului sportiv al Universității 
din Moscova întîlnirea de baschet 
dintre echipele feminine ale U.R.S.S. 
și R.P. Bulgaria. Baschetbalistele so
vietice au obținut victoria cu scorul 
de 93—68 (54—31).
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