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MOSCOVA, 20 (Agerpres).-— TASS
La 20 februarie Congresul al XX-lea

Uniunii Sovietice își continuă lucrările. In ședința din dimi
neața zilei de 20 februarie, care s-a deschis sub președinția lui 
M. A. Iasnov, au continuat discuțiile la Raportul de activitate a 
Comitetului Central al P.C.U.S. 
misiei Centrale de Revizie a
1. D. Mustafaev (organizația de partid din Azerbaidjan). Congre
sul a fost salutat în numele

Comunist din Indonezia de D. N. Aidit t
Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol, de I. Țe-

și la Raportul de activitate al Co- 
P.C.U.S. Primul a luat cuvîntul'

ț

Numeroase înscrieri la Jocurile 
Mondiale Universitare de iarnă 

de la Zakopane
ai sînt doar cîieva 
săptămîni 

Mcînd, pe
renurile 
d ioanele 
tiv'tatea

pînă 
toate te
și sta- 

țării, ac- 
sportivă 

va reîncepe să
pulseze cu toată tă
ria, Sfîrșitul lui

februarie, primele zile ale lui mar
tie, vor marca începutul unei ac-
ivități sportive competiționaie e
care o vom urmări cu interes me- 
•eu mai viu, activitateb-care — prin 
amploarea ei— va vorbi clar des
pre dezvoltarea continuă a miș
cării noastre sportive, despre ca- 
acterul ei de masă, despre succe-

'e e*.
Ne aflăm acum în acea perioadă 

1 anului cînd, în mai toate disci
plinele sportive, se definitivează 
ralendarele, se pun la punct deța- 
iile activității pe luni de zile înain
te. In aproape toate ramurile spor- 

. ive practicate la noi, programul 
tompetițîilor este în acest an mai 
oogat, completat cu noi întreceri 
organizate pe plan central sau lo
cal, îmbunătățit pe baza învăță- 
nintelor de anul trecut.

Cu multă bucurie au luat cunoș- 
ință iubitorii sportului de faptul 
:ă în acest an se va acorda o aten- 
•e deosebită competițiilor de jun- 
ri; această atentie este pe dcolin 
justificată, dat fiind că problema 
-idicăriî de cadre noi, a continuei 
eîmprospătări a loturilor echipelor 
runtașe și reprezentative este ca
racteristică sportului nostru. Este 
«uficient să arătăm aici preocupa
rea deosebită pentru juniorii fot- 
>aliști (care se bucură de un bogat 
>rogram competițional intern și in- 
ernațional în care sînt angrenate 
iute de echipe), preocuparea pentru 
■ompetițiile de atletism, natație, 
>aschet, sporturi nautice, etc. Grija 
entru juniori nu trebuie să se ma- 
lifeste însă numai prin programa- 
ea și organizarea cit mai multor 
ompetiții. Cel puțin Ia fel de im- 
rortant pentru obținerea roadelor 
lorite este și felul cum sînt orga- 
lizate, cum se desfășoară, în ce con- 
iiții materiale și tehnice, de ce 
jarticipare numerică și valorică se 
>ucură aceste competiții. In aceas- 
ă privință trebuie să arătăm că un 

' ispect negativ semnalat în anul 
recut — și de care trebuie să se 
ină seama în anul acesta — este 
nsuficienta atenție acordată faze- 
or regionale ale concursurilor și 
:ompetițiilor cu caracter republican 
le juniori. In concursurile republi
cane de juniori la atletism, sporturi 
nautice, baschet, natație, scrimă, 
.upte, organizate, anul trecut, s-au 
nregistrat o serie de lipsuri, lată 
rîteva exemplificări; la scrimă — 
Ieși au fost angrenate multe ele- 
nente ■— întrecerile nu s-au desfă- 
mrat în condiții bune din cauza 
aeglijenței comisiilor locale; la 
aaschet. competiția „Cupa orașe- 
°r“ a fost organizată în mod for- 
nal, comisiile locale alcătuind re
prezentative doar pentru a se pre
zenta la întreceri, fără preocupare 
jențru valoarea echipei, pentru se- 
ecționarea elementelor cu perspec- 
'vă fără grijă pentru respectarea 
-egulamentelor de vlrstă (ex Ciuj); 
a lupte, unele comisii regionale 
nu s-au îngrijit ca cei calificați să 
Șe poată prezenta în continuare la 
fazele superioare, este. Iată de ce 
socotim că primul factor de care 
depinde succesul competițiilor de 
juniori sînt comisiile regionale de 
specialitate, care trebuie să se În
grijească atît de mobilizarea unu' 
cit mai. mare număr de tineri, cit 
și de asigurarea unor cit mai bune 
condiții de desfășurare.

Firește, sarcini drn cele mai -im
portante stau și în fața colective
lor sportive care au echipe de ju
niori. Este de dorit ca echipele de 
juniori să aibă antrenori și instruc
tori din cei mai buni, știut fiind că

pregătirea din această perioadă, 
a junioratului, este piedestalul pe 
care se va ridica mai tîrziu măies
tria sportivă. Colectivele trebuie să 
acorde toată atenția materialelor și 
echipamentelor juniorilor, nu așa 
cum a făcut colectivul Flamura ro
șie Proletarul Bacău, a cărei echipă 
de fotbal juniori nu se poate an
trena din lipsă de echipament și 
materiale (cele 5 mingi existențe 
au fost date echipei de categorie 
B!...), treninguri, bocanci utilizabili 
etc. In Capitală, juniorii de la Ști
ința 'n-au putut participa anul tre
cut la faza regională a campiona
tului republican deoarece colectivul 
i-a trimis în acest timp la mare, 
ceea ce i-a privat — firește — și 
de participarea la finală unde a- 
veau șanse din cele mai mari.

Intr-o serie de sporturi s-a pre
văzut obligativitatea pentru echi
pele de categorie A de a avea și 
echipe de juniori (fotbal, volei, 
baschet). Această obligativitate nu 
trebuie îndeplinită în mod formal; 
antrenorii au datoria de a se stră
dui să prezinte echipe bine pregă
tite, in cadrul cărora jucătorii tineri 
să aibă ce învăța, să se poată pre
găti pentru categoriile superioare. 
La sporturile individuale antrenorii 
au obligația de a prezenta în con
cursuri elemente bine pregăt'te. 
care să facă față cerințelor compe
tiției. Prezentarea in întrecere a 
unor elemente nepregătite (așa cum 
s-a întîmplat la box și lupte) nu
mai pentru a atinge o anumită ci
fră de participare, reprezintă o ati
tudine incorectă, o dovadă de inca
pacitate și neseriozitate profesio
nală. In cadrul colectivelor sporti
ve cu echipe de juniori trebuie per
fect îmbinată munca de instru're a 
juniorilor cu cea de educație. Ju
niorii trebuie crescuți în spiritul u- 
nei depline sportivități, al înțele
gerii juste a importanței culturii 
fizice și a sportului. Atitudini ca 
cele manifestate în campionatul de 
anul trecut la rugbi de echipa de 
juniori Dinamo București și de unii 
juniori de la Știința Cluj constituie 
un exemplu negativ care nu trebu’e 
să se mai repete în nici o ramură 
de sport.

Trebui» să dispară și atitudinile 
de tip vechi ale unor conduceri de 
colective care — în goana după 
rezultate — recurg la unele fal
suri, introducînd în echipele de ju
niori elemente care au depășit vlrs- 
ta junioratului. Aceste practici ne
cinstite nu-și au locul în sportul 
nostru de azi și constituie și un 
dăunător exemplu educativ pentru 
tinerii sportivi (Cazul echipelor de 
fotbal Locomotiva Timișoara, care 
în 1955 a introdus în echipa de ju
niori elemente din echipa de tine
ret, Metalul Hunedoara, Progresul 
Satu Mare, etc.). Un alt aspect im
portant este acela al organizării 
fazelor finale, cărora este de dorit 
să li se acorde toată atenția. Gre
șeli ca cele săvîrșite anul trecut la 
scrimă, cînd finala campionatului 
de ta Orașul Stalin s-a desfășurat 
într-un complet anonimat, vor tre
bui în orice caz evitate De ase
menea, în programare*  întrecerilor 
se va avea în vedere ca acestea să 
nu coincidă cu perioade de examene 
școlare, lucru care influențează în 
rău atît pregătirea șcblară a tineri
lor sportivi, cit și însăși valoarea 
concursurilor respective, in caz con
trar, mulji juniori neputîndu-se pre
zenta la competiții.

Ținîndu-se seama de aceste cîte
va aspecte in ceea ce privește com
petițiile de juniori pe plan republi
can, organizindu-se de către co
misiile locale pe ramuri de sport 
și de către colective — sub în
drumarea și controlul comitetelor 
G.F.S. — cît mai multe concursuri 
și competiții de juniori cu caracter 
local, de masă, se vor putea obține 
în anul acesta succese și mai im
portante pe drumul îmbunătățirii și 
dezvoltării activității sportive com- 
petiționale a tineretului in țara 
noastră.

VARȘOVIA 17 (Agerpres). — 
PAP transmite:

Cea de a XI-a ediție a Jocurilor 
Mondiale Universitare de iarnă 
se va desfășura între 7 și 13 mar
tie tn R.P. Polonă.

La această mare competiție a 
tineretului sportiv studențesc și-au 
anunțat participarea echipe din 
U.R.S.S., R, Cehoslovacă, R.P.R., 
Finlanda, R.P. Bulgaria, Austria 
și R.P. Polonă. Pentru prima oară 
vor participa la jocuri sportivi din 
R.P. Chineză. Delegația chineză 
numără 30 de sportivi care vor 
lua parte la competiția de hochei 
pe gheață și la patinaj artistic.

De asemenea și-au mai anunțat 
participarea la probele individuale 
studenți din Bolivia, Islanda, Ger
mania occidentală și alte țări.

Comitetului Central al Partidului 
și în numele Comitetului’ ___ _ Kfl__ _1 J ■ rr'“ • 

denbal. K. E. Voroșilov, întîmpinat cu căldură de participanții la- ’ 
Congres, a rostit apoi o cuvîntare.

Ședința din după-amiaza zilei de 20 februarie
MOSCOVA 20 (Agerpres). — TASS transmite :
In ședința din seara zilei de 20 februarie a Congresului al 20-lea/ 

al P.C.U.S. âu continuat discuțiile pe marginea rapoartelor de activi- - 
tate ale Cenirtetukii Central al P.C.U.S. și Comisiei Centrale de 
Revizie.

In cadrul discuțiilor au luat cuvîntul A. N. Șelepin (secretar al» j 
C.C. al U.T.C.L. din U.R.S.S.), F. I. Dubkovețki (organizația de partid 
din Cerkassî), A M. Pankratova (organizația de partid din Moscova) j 
și P. I. Doronin (organizația de partid din Smolensk).

Din partea Partidului Comunist din Spania, Congresul a fost sa- 1 
lutat de Dolores Ibarruri și din partea Partidului Comunist din Ar- J 
gea-tina de V. “ ’

S-a făcut 
rapoartelor.

Congresul 
pHn și în întregime linia politică și activitatea practică a C.G. 
P. C. U. S.

Congresul a constituit o comisie, sub președinția lui N. S. Hruș- 
ciov, pentru pregătirea rezoluției Congresului al 20-lea în legătură cu 
raportul de activitate al C.O. al P.C.U.S. S-a adoptat de asemenea 
hotărîrea de a se aproba raportul Comisiei Centrale de Revizie a 
P. O. U. S.

Congresul își continuă lucrările la 21 februarie.

Codo villa.
apoi propunerea de a se închide discuțiile pe marginea

a adoptat în unanimitate hotărîrea de a aproba pe de
al

Duminică șl marți sala Floreasca va găzdui dubla întîlnire de volei 
dintre reprezentativele U.R.S.S. și R.P.R. Jucătorii sovietici și-au făcut 
un renume prin spectaculozitatea cu care acționează. Iată-l de pildă 
pe Andreev efectuînd un plonjon care nu mai necesită comentarii...

NOI INTILNIRI INTERNAȚIONALE 
ALE SPORTIVILOR NOȘTRI

Tot mai numeroase sînt întîlni- 
rile internaționale la care parti
cipă sportivii romîni. După întîl- 
nirile din cadrul Jocurilor Olim
pice de iarnă, după turneul echi
pei iugoslave de baschet Proleter și 
meciurile de tenis de masă cu re
prezentativa feminină a Angliei la 
București și reprezentativa mascu
lină a R- P. Ungare la Budapesta, 
noi întîlniri internaționale impor
tante vor pune la încercare gradul 
de pregătire al sportivilor noștri 
fruntași.

Astfel, peste cîteva zile, voleiba
liștii și voleibalistele vor întîlni 
puternicele reprezentative ale 
U.R.S.S. Fără îndoială, meciurile 
care se vor desfășura în sala Flo- 
reasca din Capitală la 26 și 28 fe
bruarie a. c., vor aminti spectato
rilor bucureșteni numeroase faze 
din ultima întîlnire disputată ta 
București între voleibaliștii celor 
două țări: meciul din cadrul cam
pionatelor europene, în care victo
ria ne-a revenit cu 3-1 și în urma 
căreia echipa noastră masculină 
s-a clasat pe locul doi. Vom re
vedea cu această ocazie pe Cons
tantin Reva, Smoleaninov, Cesno- 
kov, Scerbakov, Veiskoppf și a'.ți

voleibaliști sovietici fruntași. In 
deschidere la întîlnirile masculine 
se vor desfășura întîlniri între e- 
chipele reprezentative feminine. 
Ultimul rezultat: în cadrul cam
pionatelor europene de la Bucu
rești, reprezentativa U.R.S.S. a 
întrecut echipa noastră cu 3-0. 
Sportivele noastre vor înfrunta și 
de astă-dată o echipă puternică, 
din care nu vor lipsi 'cunoscuta 
polisportivă Alexandra Ciudina, ca 
și Vera Ozerova, Miniona Sakse și 
Antonina Moiseeva.

La 27 februarie, tot în sala Flo- 
reasca, reprezentativa noastră ma
sculină de tenis de masă va întîlni 
echipa R. P. F. Iugoslavia. Cu ju
cătorii iugoslavi de tenis de masă 
sportivii noștri s-au mai întîlnit de 
multe ori. Ultima întîlnire între 
cele două echipe masculine s-a 
desfășurat anul trecut tot la Bucu
rești și victoria ne-a revenit cu 
9-1. Acum, Harangozo, Vogrinc, 
Gabric, Bariovic și Marcovic W 
fi oaspeții noștri. Două zile mai 
tîrzlu, la 29 februarie, în sala Flo- 
reasca, jucătorii romîni vor parti
cipa la un turneu de tenis de masă 
la care vor lua parte și jucătorii 
iugoslavi.Un mare turneu internațional de șah la Dresda

La 28 februarie va începe la 
Dresda un mare turneu internațio
nal de șah la care vor participa 46 
șahiști din 11 țări. Printre concu- 
renți cei mai cunoscuți sînt marii 
maeștri Jurii Averbach (U.R.S.S.)

și Ludek Pachmann (R. <3eh.)
maeștrii internaționali Holmov 
(U.R.S.S.), Sliva (Pol), Duckstein 
(Austria) Uhhnann (R.D. Germa
ny UT'

—--------------------------------------J
Sportivi și activiști sportivi, 
propuși candidați ai F. D. P.

In ultimii ani, maestrul sportului 
Ilie Savel, valorosul nostru alergă
tor de garduri, a fost prezent la 
mai toate concursurile atletice. Vic
toriile cucerite pe stadioanele dife
ritelor capitale din Europa, sigu
ranța cu care trece obstacolele, i-au 
adus admirația iubitorilor de sport 
din țara noastră.

Și iată că, deși nu sîntem în plin 
sezon atletic, numele lui Savel este 
amintit din nou. Cetățenii din cif~ 
cumscripția electorală orășenească 
nr. 105 din București l-au propus 
pe sportivul fruntaș Ilie Savel can
didat al Frontului Democrației 
Populare tn viitoarele alegeri.

■4r
C. Rariucă, cel mai bun mecanic 

și cel mai talentat sportiv din gos
podăria de stat din comuna Ivești, 
regiunea Galați, a fost propus de 
tovarășii săi de muncă drept can
didat în circumscripția electorală 
regională nr. 60.

★

Intr-o adunare entuziastă, care a 
avut toc zilele trecute în circum
scripția electorală orășenească 117 
Orașul Stalin, a fost propus candi
dat al F.D.P. tovarășul Ilie Stelian, 
președintele C.C.F.S. oraș.

■ic

De curînd, la Lugoj a avut loc o 
adunare, în care salariații între
prinderii textile „Țesătoria Roșie" 
au propus drept candidat al F.D.P. 
în alegerile de deputați pentru sfa
turile populare pentru circumscrip
ția raională nr. 44 pe tov. Irina 
Csik, fruntașă în munca de coor
donare a sectorului industriei tex" 
tile și maestră a sportului

•ir
Cu cîteva zile tn urmă, în ca

drul unei adunări festive munci
torii, tehnicienii și inginerii de ta 
atelierele C.F.R. Timișoara au fă
cut propuneri de candidați ai F.D.P. 
în vederea alegerilor de deputați tn 
sfaturile populare. După ce tov' Ion 
Rusu, din partea F.D.P., a arătat 
importanța evenimentului de la U 
martie, tov. Cornel Lațcu a propus 
drept candidat pentru 'circumscrip
ția electorală orășenească nr. 156 
pe ing. Oscar Franciscovici, pe ca
re l-a caracterizat ca un element 
bine pregătit, conștiincios și atașat 
de muncitori. Au mal luat civîntul 
tovarășii D. Bodocan, N. Anton, N. 
Ungureanu și ing. Bogdănescu ca
re au adus completări ta caracteri
zarea făcută de tov. Lațcu, sublini
ind totodată aportul ing. Francis
covici pe linie de sport. Ca jucător 
al echipei de categorie A, Locomo
tiva Timișoara, ing. Franciscovici 
s-a dovedit a fi un sportiv de talent 
și disciplinat, un bun exemplu pen
tru întreaga echipă. Cei prezenfi 
au susținut cu căldură propunerea 
tăcută.



încă patru zile

O obligație statutară

Nu se poate spune că regula
mentul Spartachiadei de iarnă a 
tineretului n-a prevăzut inițial o 
primă etapă, destul de lungă, pen
tru ca toți cei ce doreau să se în
treacă la schi și patinaj, săniuț ți 
șah, tenis de masă, trintă sau 
gimnastică, să poată lua parte la 
concursuri. Perioada dintre 15 de
cembrie 1955 și 12 februarie 1956 
oferea activiștilor sportivi răgazul 
de a proceda în liniște Ia populari
zarea competiției, organizarea con
cursurilor și mobilizarea tineretu
lui. Numai că... în această peri
oadă iarna s-a încăpățînat parcă 
să întîrzie ți bucuria de a parti
cipa la concursuri de șah, tenis de 
masă, trintă ți gimnastică n-a pu
tut acoperi amărăciunea zecilor de 
mii de tineri doritori să se în
treacă in sporturile specifice iernii.

■ Pînă în momentul de față, la 
întrecerile Spartachiadei de iar
nă a tineretului desfășurate în re- 
f iu nea Constanța au participat

1.320 tineri și tinere. Cel mai 
mare număr de concurenți a fost 
înregistrat în raioanele Medgidia 
(8831) și Fetești (7972), iar pe 
comune cea mai bună mobilizare a 
fost realizată la Basarabi, N. Băl- 
cescu și M. Kogălniceanu (P. E- 
nache, corespondent).

■ Tinerii din satele raionului 
Rădăuți continuă cu succes acțiu
nea de confecționare a materiale
lor sportive necesare unei cît mai 
bune desfășurări a întrecerilor 
Spartachiadei. Numai în ultima 
vreme tinerii săteni au confecțio
nat 279 perechi schi, 695 săniuțe, 
36 perechi patine, amenaiînd tot
odată 12 pîrtii de schi și 7 pa

I NI
■ Sportivii din orașul Craiova 

se deplasează deseori în satele și 
comunele din împrejurimi, unde 
Tac demonstrații. De curînd, un 
numeros lot de sportivi a poposit 
în comuna Ișalnița. In fața unui 
mare număr de săteni sportivii cra- 
îoveni au făcut demonstrații de 
haltere, trîntă, box și scrimă. După 
terminarea demonstrației, mulți ti
neri din Ișalnița au cerut antre
norilor oaspeți diferite lămuriri.

■ Peste 100 studenți și membri 
ai corpului didactic de la Institutul 
Politehnic din Timișoara și-au pe
trecut o parte din vacanța de iarnă 
tntr-o tabără de schi, organizată 
de catedra de educație fizică a Ins
titutului. La sfîrșitul celor 6 zile, cît 
a durat tabăra, studenții timișoreni 
au organizat un concurs care a 
scos în evidență buna pregătire a 
multor componenți ai taberei.

■ La începutul acestei luni, spor
tivii din Moreni au primit în folo
sință sala de gimnastică a colecti- 
vului Flacăra, complet reamenajată, 
Primii care au început să se antre
neze în sală au fost participanții la 
întrecerile Spartachiadei de iarnă 
a tineretului și aspiranții G.M.A.

★ *

Aspect din con
cursurile de șah 
ale Spartachiadei 
disputate în sala 
sfatului popular 
raional Dej (Foto

IOAN MOLNAR)

★ ★ 
★

• • •

Dar iată că, la... „spartul tîrgu- 
lui”, spre sfîrșitul perioadei pla
nificate pentru prima etapă, iarna 
adevărată ți-a făcut, în sfîrțit, a- 
parițja, înghețînd apele ți acope
rind pămîntul sub un strat gros 
de zăpadă. In fața acestei situații 
s-a impus o prelungire a primei 
etape; măsura a fost binevenită, 
ea permițînd organizarea a sute 
de concursuri, în toate satele ți 
orațele țării ți angrenarea a zeci 
de mii de iubitori ai sportului de 
iarnă în practicarea lor activă.

Dar peste patru zile, adică la 25 
februarie, se termină ți prelungi
rea acordată pentru organizarea 
primei etape. In aceste zile, sarcina 
este una singură: să organizăm 
cît mai multe concursuri, să mobi
lizăm cit mai mulți tineri și tinere 
la start!

CONCURSURI...
tinoare. (S. Sonntag, corespon
dent).

■ Dintre colectivele sportive din 
Regiunea Autonomă Maghiară 
care au reușit să mobilizeze cel 
mai mare număr de participanți la 
startul întrecerilor Spartachiadei, 
se numără Voința-Odorhei (766 
participanți), Voința-Tg. Mureș 
(600 participanți), Avîntul-Tg. 
Mureș (505 participanți), Progre- 
sul-Tg. Mureș (498 participanți), 
Voința-Reghin (299 participanți) 
etc. (I. Păuș. corespondent).

■ Spartachiada de iarnă a tine
retului a trezit un deosebit interes 
printre sportivii satelor din raio
nul Pașcani. Astfel, la întrecerile 
de schi, șah, tenis de masă etc. au 
participat peste 5000 de sportivi, 
printre care 1000 de fete.

CÎTEVA rinduri
• 170 de tineri, elevi ai școlii pro

fesionale de construcții din Sibiu, 
își trec ultimele norme G.M.A. Ei 
au hotărît-ca pînă la sfîrșitul lunii 
să cucerească insigna. De curînd, 
și-au trecut normele de schi și 
turism.

■ Membrii colectivului sportiv 
Recolta Mihăilești din comuna cu 
același nume au analizat în ca
drul unei ședințe activitatea depu
să în cursul anului trecut. Pe mar
ginea dării de seamă prezentată de 
consiliul colectivului sportiv au 
avut loc numeroase discuții. Spor
tivii din Mihăilești s-au declarat 
nemulțumiți de faptul că în colec
tivul lor s-a pus accent numai pe 
fotbal. Ei au cenuit ca în anul a- 
cesta să se depună străduințe pen
tru ca cele 5 secții pe ramură de 
sport (atletism, volei, tir, fotbal și 
trîntă) să-și trăiască cu adevărat 
viața. A fost ales apoi noul consi
liu al colectivului.

■ Printre colectivele sportive cu 
o bogată activitate competițională 
din Orașul Stadiu se numără colec
tivul Voința. Sportivii acestui co
lectiv practică mai multe discipline 
sportive, printre care baschetul, 
schiul și scrima, unde obțin rezul
tata yafețlftase. Echipa de baschet

întreceri de schi 
la Fundata

Zilele trecute, în comuna Fun
data. regiunea Stalin,a fost mare 

sărbătoare sportivă. Se desfășurau 
concursurile de schi din cadrul 
Spartachiadei de iarnă a tineretu
lui. O întrecere pasionantă care 
avea să desemneze pe cei mai buni 
schiori ai satului...

Concursurile au început I Cei din
ții care au luat startul au fost pio. 
nierii. Pe o pîrtie ce măsura 300 m. 
cei mai mici participant și-au dis
putat întîietateă în proba de cobo- 
rîre .Primul loc a fost ocupat de... 
doi concurenți : Cornel Cojanu și 
Nicolae Sumedrea care au realizat 
timpul de 0,33.

Pe aceeași pîrtie, dar pe o dis
tanță mai mare cu 100 m., s-au des. 
fășurat apoi întrecerile rezervate 
juniorilor si seniorilor. In aceste 
nrobe învingători au fost: Buior 
Olteanit (juniori) și Nicolae Liță 
(seniori), ambii obținînd același 
timp : 0:34,6.

Deosebit de disputate au fost și 
probele de fond. La categoria celor 
mai mici, victorii i-a revenit din 
nou lui Cornel Cojanu care a stră
bătut distanța de 2 km. în 13’. La 
junioare, pe primul loc s-a clasat 
Sofia Voicu. iar la senioa-e Maria 
Giurgiu a sosit prima cu timpul de 
25,16.

Spectaculoase au fost și întrece
rile în proba de 10 km. fond pentru 
seniori. Aici, cel mai bun timp a 
fost înregistrat de Nicolae Idor, ur
mat de Ion Luțea și Vasile Cojanu.

Timpii înregistrați de acești 
schiori sînt destul de promițători 

și ne dovedesc că în comuna Fun
data există multi schiori cu pers

pective.

A. Dincă, (corespondent)

La obținerea acestui frumos 
succes o importantă contribuție au 
adus instructorii sportivi obștești 
D. Ciornei (comuna Lespezi), V. 
Ciobanu (Pașcani) și Ion Vizitiu 
și C. Țaipu membri în comisia ra
ională de organizare a Spartachia
dei. P. Constantin, corespondent.

■ La Săcele, raionul Stalin, cu 
prilejul concursurilor de schi din 
cadrul Spartachiadei de iarnă a 
tineretului au luat startul 200 de 
sportivi. In proba rezervată junio
rilor primul loc a fost ocupat de 
Gh. Filip (Recolta) urmat la cîte- 
va secunde de C. Ștefănescu (Re

colta) și I. Jianu (Șc. medie de 10 
ani). La seniori primele trei locuri 
au revenit schiorilor: T. Mihala- 
che, N. Vasile și C. Davidescu. 
(V. Secăreanu. corespondent).

feminină, proaspăt promovată în 
prima categorie a țării, se pregă
tește sub conducerea antrenorului 
Gheorghe Roșu. Echipa de scrimă 
activează în categoria B și obține 
de asemenea rezultate frumoase. 
Antrenamentele acestei secții sînt 
conduse de antrenorul Ladislau 
Szigeti care este și component al 
echipei.

■ Comitetul orășenesc C.F.S.

La Tîrnăveni sînt în plină desfășu rare lucrările de amenajare a tri
bunei stadionului 23 August. In fotografia trimisă de corespondentul 
nostru L. Fenichel se vede un aspe ct al stadionului, pe care lucrările 

ap încetat temporar, dio cajl.za intempeuțior

Este foarte adevărat că organi
zarea adunărilor pentru prezenta
rea dării de seamă în cadrul colec
tivelor sportive face parte din se
ria treburilor gospodărești, indis
pensabile pentru bunul mers al 
muncii în noul an de activitate. In 
același timp această acțiune repre
zintă o obligație statutară, în ca
drul căreia un organ ales — con
siliul colectivului sportiv — dă so
coteală adunării generale de felul 
în care și-a îndeplinit sarcinile, de 
felul cum a justificat încrederea 
acordată. Privită prin această 
prismă, organizarea adunărilor ge
nerale devine o sarcină obligato
rie pentru fiecare colectiv, iar ex
periența colectivelor fruntașe de
monstrează cît de folositoare este 
ea pentru îmbunătățirea muncii.

O preocupare deosebită o acordă 
acestei probleme colectivele aso
ciației Progresul. La Tg. Mureș, 
colectivul Progresul — un colectiv 
mare cu secții numeroase, dintre 
care 6 cu echipe în campionatele 
republicane — și-a analizat cu 
mtfltă atenție realizările și, mai 
ales, lipsurile, în cadrul unei adu
nări generale desfășurate de cu- 
ririd. Caracterul autocritic al dării 
de seamă prezentate de I. Bako, 
președintele colectivului, a consti- 

’ tuit pentru mulți dintre sportivi și 
antrenori un îndemn de a critica, 
la rîndul lor, unele lipsuri și de
lăsări (slaba mobilizare a tinere
tului la competițiile de masă, ne- 
participarea antrenorilor la activi
tatea G.M.A., starea deplorabilă 
a halei de sport a I.M.F. etc.). 
Planul de măsuri propus de con

INSTRUCT OAREA.

lnstructoarea sportivă i eodora 
Mihai

Astăzi, sportul a devenit un prie
ten drag tinerilor din comuna Agăș 
raionul Moinești. Și aceasta nu nu
mai pentru că zilnic sute de băieți 
și fete din această comună se an
trenează și se pregătesc în vederea 
competifiilor la cere vor participa, 
dar mai ales pentru că de cîțiva 
ani încoace rezultatele obținute de

Constanța a luat inițiativa organi
zării urnii curs de arbitri și ins
tructori pentru toate disciplinele 
sportive. Cursurile, în conducerea 
cărora au fost angrenați cei mai 
buni tehnicieni din oraș, au înce
put la 16 februarie și vor dura două 
luni.

(R. Schultz, Sever Șerban, Paul 
Andrei, C. Mustață, Ion Popescu, 
și T. Brener — corespondenți) — 

siliul colectivului a fost aprob: 
de adunarea generală și numero 
participanți la ședință și-au lu 
angajamentul de a sprijini acți 
nile inițiate de consiliu pentru îr 
bunătățirea muncii.

Reușite dări de seamă au pr 
rentat și colectivele Progresul d 
Cluj și Dorohoi. Ca urmare a ju 
tei îndrumări din partea asoci 
ției, adunările generale de dare < 
seamă ținute în colectivele Pr 
greșul s-an desfășurat la un niv 
ridicat.

De un succes deosebit s-< 
bucurat adunările generale ale c 
lectivelor Flamura roșie Alime 
tar Constanța și Flacăra 1 M 
Ploești, unde s-a procedat și<. 
reorganizarea consiliului.

Frumoase inițiative în acest d 
meniu au luat unele sfaturi a 
cercurilor sportive școlărești. As 

fel, la Sibiu cercul sportiv al Șei 
fii profesionale tracțiune C.F.R. 
organizat o adunare generală 
care au fost aleși și membrii co 
siliului colectivului (conform i 
strucțiunilor, acest cerc a fo 
transformat în colectiv).

Cu atît mai condamnabilă apa 
atitudinea unor consilii de cole 
five sportive ca Metalul, Avînt 
și Locomotiva Cluj, sau Progres! 
Hațeg, care nu s-au preocupat i 

loc pînă aeuni de organizarea ad’ 
nărilor generale de dare d- sef 
mă. Lucrul e cu atît mai trist, i 

cît felul în care se desfășoar 
munca în aceste colective, imput 
luarea de măsuri energice, cai 
n» fie sprijinite de toți menibi 
cnlprU-relor sportive respective.

sportivii din Agăș. situează cole 
tivul lor sportiv în fruntea cele 
lalte colective din raion și chiar d 
regiunea Bacău.

O scurtă trecere în revistă a t 
zultatelor realizate de sportivii d 
Agăș este edificatoare în areas 
privință Spre exemplu. în an 
1953 echipa feminină d- gimnasti, 
a colectivului sportiv din Agăș 
ocupai locul întîi pe raion și pe reg 
une, în Spartachiada satelor, iar 
finala acestei întreceri sportive i 
mase s-a clasat pe locul al treile 
In 1954. echipa de gimnas'ică s 
remarcat în cadrul campionatul 
asociației Recolta organizat la Or , 
șui Stal'n și tot în aces*  an au Ind 
put să se arirme pe plan region 
și raional cîteva tinere atlete (Vi 
rica Corbu, Liliana Postolescu, M 
ria Constantinescu, etc.) d<n com 
na Agăș. Anul trecut, ca urmare 
unei intense activități sportive 
care au fost angrenați mereu m . 
mulți tineri și tinere, rezultatele < 
fost și mai bune. De pildă, echi/ 
de gimnastică, în cadrul căre 
s-au evidențiat Elena Șerban. Elei 
Merlușcă, Ileana Condor. Lenu 
Vaideș, a cîștigat Cupa „3 Marții 
care s-a disputat la Tg. Ocna.

Din cele cîteva rezultate enum 
rate mai sus, în afară de valoar. 
lor — probă evidentă a rodnicei a 
tivități sportive din comuna Ag< 
— reiese și faptul că această aci
vitate datează de prin anul 195 
Acest prim pas coincide cu perio 
da în care și-a început act’vitaîi 
de instructoare sportivă Teodo, 
Mihai, o iînără profesoară de mat 
maticî, care pe lingă studiul alg 
brei și al geometriei, iubește mt. 
și sportul. Incepînd din acest a 
Teodora Mihai a fost animat oart 
activității sportive din comuna t 
găș. Muncind cu însuflețire, prof, 
soara de matematici de la sc.oa 
din comună a reușii să mobilized 
un mănunchi de tineri și tiner 
care au pornit a face primii pa 
în sport. Permanent în mijlocul lo 
profesoara Teodora Mihai a ști 
să-i îndrume și să-i încurajeze 
așa fel îneît greutățile începutul', 
au fost învinse mai ușor. Și cu c- 
rezultatele obținute erau mai bur\ 
ou atît instructoarea Teodora M. 
hai și-a înzecii eforturile, pentr 
ca activitatea sportivă din contur 
Agăș să capete un pronunțat card' 
ter dp mase.

In prezent, în comuna Agi 
există un centru de inițiere în sch 
organizat,cu sprijinul asociației P 
colta. unde, alături de sutele de t 
nerî țărani muncitori, 40 de fete di 
comună deprind ,.taina" alunecăr. 
pe schiuri. In același timn. echip 
de gimnastică, transformată acu 
în secție, a trecut la un stad!u mi 
avansat în practicarea acești 
sport: gimnastica la aparate. Pri 
grija asociației, colectivul snort: 
a fost dotet cu aparate necesare. / 
ceasta n fost o veste mare pentr 
instructoarea Teodora Mihai, rai 
s-a bucurat poate atît de mult i 
atunci cînd a aflat că este distins 
cu insigna „Merite sportive".

Al. Andronescu (corespondent



Activitatea la box
o ORADEA. —■ Finalele campio

natului republican de calificare, 
faza regionailă, au Întrunit 38 de 
pugiliști din Oradea și Salonta. Iată 

‘lista campionilor regionali, în ordi
nea categoriilor. St. Dande (Saion- 
Ța), P. Var adj (Oradea), V. Dara
ban (Or.), S. Ghinea (Or.), V. Bo- 
roș (Or.), D. Carbnfil (Or.), D. Mi- 
kloș (Or.), Gh. Cordovan (Or), l. 
Sakadi (Sal.), I. Lukacs (Sal).

Singer Zoltan, corespondent

• REGHIN. — întrecerile din ca
drul etapei regionale (finala) au 
'at următorii învingători (în ordi

nea categoriilor). JUNIORI. Gh. O- 
nache, I. Hegheduș, I. Banga, I. As- 
ztalos, I. Demeter, Ar. Nagy, I. Bo- 
gozi, M. Marariu. SENIORI. V. Mo- 
nonfăleanu, V. Makkay, D. Biadri- 
gan, Fr. Dobeș, D. Tiurzai, L. Zso- 
morL S-au evidențiat juniorii de la 
Voința Reghin și seniorii de la Dl- 
naimo Tg. Mureș.

L. Maior, ooresp.

pe terenurile de sport

Echipa feminină de Hr a R.P.R., care la campionatele europene din 
anul 1955 a cucerit titlul de campioană la proba de armă liberă ca
libru redus, poz'ția „în genunchi". Imagine din film.
Martor obiectiv al competițiilor 

sportive mai mari sau njai mici 
desfășurate de-a lungul și de-a la- 
ul lumii în anul 1955, aparatul de 

filmat a înregistrat pe zeci de mii 
ie metri de peliculă tpt ce a fost 
mai interesant, mai caracteristic. 
Din București au plecat spre stu
diourile de filme documentare ale 
altor țări imagini de la campiona- 
:ele europene de volei, de tir și de 
canotaj academic fete, de la inter
naționalele de atletism sau de la 
concursul de motocros de la Orașul 
Stalin. In același tinip. cineaștii' 
noștri primeau din diferite țări ale 
urnii relatările filmate asutma cam
pionatelor mondiale, europene și a 
altor evenimente de seamă. Așa s->a 
născut noul film documentar reali- 
:at în studioul . Al. Sahia": „Sport 
în 1955“, subintitulat pe drept ou- 
rint: „Cu aparatul de filmat pe 
terenurile de sport din Jumea în
treagă".

Cel care a urmărit producțiile cu 
lamă sportivă ale studioului nos
tru de filme documentare, își dă 
seama că de data aceasta se află 
in fața unei realizări cu totul deo

sebite. Se cuvine să amintim cîteva 
ifre. Sînt prezentate imagini de la 
3 campionate mondiale și euro- 
icine, desfășurate in 1955. precum 
jî de la alte peste 30 de evenimen
te care, la timpul lor, au reținut a- 
:enția opiniei publice sportive. Fil
mul are 900 rr. peliculă, ceea ce, în 
limbaj cinematografic. înseamnă 3 
acte (cel de anul trecut avea nu
mai 2 acte).

Ca într-un adevărat caleidoscop 
sportiv, se succed pe ecran crîmpeie 
pin viața tumultuoasă de pe stadi
oanele și terenurile de sport ale. 
lumii. Iată-î pe cei mai buni pati
natori din lume întreeîndu-se pe 
pista de gheață a stadionului Dî- 
namo din Moscova, apoî faze pal
pitante din întîlnirea decisivă a 
campionatului mondial de hochei 
1955 : Canada ■— U.R.S.S. Admiri 
năiestria lui Alain Giletti la pri
mul său campionat european de fa 
Budapesta și, cîteva clipe mai tîr- 
ziu, urmărești cu emoție coborîrile 
vertiginoase ale boburilor pe pîrtia 
campionatelor mondiale de la St. 
Moritz. Figuri de sportivi celebri 
îți devin dintr-odată cunoscute, 
proape familiare. Tată-i pe Bofvinic 
jIRcshcvski făcînd, primele mutări

întreceri de patinaj și hochei 
pe gheață in orașul Cluj

In ultimele zile orașul Cluj a 
găzduit o serieș.de întreceri la pa
tinai și hochei pe gheață. Sîmbătă 
și duminică a avut loc pe pati
noarul din centrul orașului în or
ganizarea comitetului regional 
C.F.S. „Cupa Orașelor" Ia patinaj 
viteză.

In cadrul probei de 1.500 m. ju
niori cat. II Gh. Catona (Miercu
rea Ciuc) a stabilit un nou record 
R.P.R. cu timpul de 2:46.3 (ve
chiul record îi aparținea tot lui și 
era de 2:47.2). Un nou record 
R.P.R. a realizat șt patinatoarea 
Iozefina Peter (Cluj) în proba de 
1.500 m. senioare cu performanța 
de 3:25.7 (vechiul record era de 
3:48.0 șf aparținea patinatoarei 

Gizi Kahane). Clasamentul gene
ral pe orașe este următorul: 1. 
Cluj 149 pct., 2. Miercurea Ciuc 
22 pct., 3. Orașul Stalin 15 pct.,
4. București 14 pct., 5. Tg. Mu
res 6 pct

■Ar
— Vineri șt sîmbătă s-a desfă

șurat primul campionat regional 
de hochei pe gheață Ia care au 

Cu aparatul de filmat

în meciul de șah U.R.S.S.—S.U.A., 
pe protagoniștii Turului Franței în 
clipele dificile ale travesării Ai- 
pilor, pe temerarul sportiv englez 
Donald Campbell — autorul noului 
record mondial absolut la bărci ou 
motor —_ pe gimnaștii sovietici 
Șahlin și Azarian care-ți cuceresc 
de îndată admirația prin înalta lor 
măiestrie, pe Shirley Strickland, a- 
devărată eroină a întrecerilor Fes
tivalului, pe Sandor Iharos, sporti
vul nr. 1 al lumii în 1955, pe ame
ricanul Anderson, recordman mon
dial de haltere și pe atîția alții. 
Filmul prezintă și aspecte din ac
tivitatea acelora dintre sportivii noș
tri a căror prezență în galeria ma
rilor figuri ale sportului mondial în 
1955 este pe deplin justificată : An
gelica Rozeanu, Ella Zeller, Ion 
Soter, Maind'a Balaș, Iilie Saved, 
Ion Opriș, Alexandru Popescu, Ja
cqueline Zvoneschi, voleibaliștii. 
Sînt arătate și cîteva din urmările 
pe care le aduce educația dolarului: 
în sportul occidental. Astfel, asiști 
pentru cîteva clipe la întrecerile 
unui nou gen de „sport" inventat 
în S.U.A.: săriturile cu patine, la o 
bătaie în lege, cu pumni și crose, 
în timpul unui meai de hochei des
fășurat în Germania occidentală, 
și apoi, la o versiune... fotbalistică 
a acestei bătăi : celebrul scandal 
de la mectol Napoli—Bologna.

Sarcina autorilor filmului (regi
zori Nelu Blidaru și E. Szckler) a 
fost dificilă. Din vastul material pe 
care l-au avut la dispoziție ei au 
trebuit să aleagă o parte relativ 
redusă, și această alegere a fost 
făcută cu discernământ. Aflat la a 
doua ediție a sa, filmul anului 
sportiv devine un subiect tradițio
nal pentru studioul Sahia. Se im
pune deci ca, așa cum performan
țele și recordurile sportivilor se îm
bunătățesc de la an la an, tot ast
fel să crească și calitatea acestui 
film închinat sportivilor lum'i. Do
cumentarul „Sport în 1955“ are 
totuși o serie de scăderi. Astfel, 
ideea de a filma după zia,r fotogra
fiile jucătoarelor din echipa repre
zentativă de handbal, nu este cea 
mai fericită. Spectatorul regretă 
că nu le_ ve>de pe jucătoarele de 
handbal în nici unul din meciurile 
susținute la Varșovia, după cum 
regretă că nu vede cursa cîștigă- 
toare ș lui Al. Popescu el, din nou, 
o fotografie din ziar a primilor 
trei clasați la proba de 200 m. flu
ture. Și ritnd te gândești că, studioul 

participat echipele Locomotiva și 
FI. roșie din Cluj. Ambele meciuri 
disputate au revenit echipei Loco
motiva cu același scor: 5-1.

— Echipele Avîntul Miercurea 
Ciuc, Metalul Orașul Stalin, Pro
gresul Gheorghieni și Știința Cluj 
participă la o competiție de ho
chei organizată de comitetul re
gional C.F.S. In primele meciuri 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate : Avîntul Miercurea Ciuc — 
Metalul Orașul Stalin 7-2 (0-0, 
4-0, 3-2). Au Înscris Fodor (3), 
Csaszar (2), Spirer și Szabo pen
tru Avîntul și Martonft. și Raco- 
viță pentru Metalul. Progresul 
Gheorghieni a întrecut Știința 
Cluj cu 6-3 (3-0, 1-2, 2-1). Golu
rile au fost marcate de Dobriban 
(4) și Kari (2) pentru Progresul 
și Kosal (3) pentru Știința. Vic
toria echipei din Gheorghieni se 
datorește în mare parte și faptu
lui că Știința Cluj participă la 
turneu cu o echipă alcătuită din 
rezerve. Competiția continuă astă
zi, în cazul cînd condițiunile at
mosferice vor fi favorabile.

ale lumii
„Sahia“ a avut câțiva operatori la 
Festival...

După părerea noastră, succesiu
nea imaginilor este prea rapidă, 
din care cauză multe scene de ma
re valoare tehnică nu pot fi savu
rate pe de-a-ntregul. Dorința, de 
altfel lăudabilă, a autorilor de a 
prezenta aspecte din cât mai multe 
competiții, nu s-a călăuzit întot
deauna și după criteriul importan
ței acelor competiții, în aprecierea 
timpului rezervat fiecăreia. De ase
menea, trebuie amintit că din film 
lipsesc unele evenimente sportive de 
mare importanță (câmp, europene 
de box, oamp. mondiale de pentat
lon modern, meciurile de fotbal 
U.R.S.S. — Franța și U.R.S.S. — 
R.P.U.). Desigur, aceste lipsuri pu
teau fî evitate, dacă filmul ar fi 
fost mai amplu. Față de valoarea 
documentară deosebită a filmului, 
față de interesul crescând pe care 
masele îl manifestă pentru sport, 
ne întrebăm de ce studioul „Sahia" 
nu a prevăzut mai multe acte pen
tru „Sport în 1955". Succesul net 
pe care îl obține în aceste zile noul 
docurrmtar sportiv este dovada si
gură că aceste filme-bilanț ale ac
tivității sportive mondiale din 
cursul unui an și-au cucerit dreptul 
la o existență de s>ne stătătoare pe 
ecranele cinematografelor noastre. 
Filmul ar mai fi avut de cîștigat 
dacă în locul simplei desfășurări în 
ordine cronologică a evenimentelor 
s-ar fi urmărit și o altă linie con
ducătoare. In cazul de față, această 
linie nu putea fi decât una singură: 
pregătirile pentru Olimpiadă. Nu 
trebuie uitat că, înainte de toate, 
anul 1955 a fost un an preolimpie. 
Din păcate, despre Olimpiadă nu se 
vorbește decît în final, și anume 
la... urările pentru 1956, ceea ce, 
evident, este prea puțin.

Privit în ansamblu, documentarul 
„S'port în 1955“ apare ca o exce
lentă realizare și nu trebuie să 
existe iubitor de sport care să nu-1 
vadă măcar odată, dacă nu de maî 
multe ori...

I. MANOLIU

Conferința
La lucrările conferinței comisiei 

centrale de tir, care au avut loc 
la sfîrșitul săptămînii trecute, au 
participat numeroși tehnicieni, 
sportivi fruntași și activiști volun
tari în problema tirului, reprezen- 
tînd comisiile locale din țară și 
diverse colective și asociații spor
tive. La conferință, au fost de ase
menea prezenți membrii comisiei 
centrale și reprezentanții C.C.F.S. 
In urma dării de seamă asupra 
activității comisiei centrale în a- 
nul 1955 și a rapoartelor comisii
lor locale din Cluj și Hunedoara, 
au urmat numeroase discuții al 
căror conținut a determinat sub
linierea realizărilor tirului nostru, 
dezvăluirea unor greșeli care îm
piedică o dezvoltare cantitativă șl 
calitativă mai grabnică, precum 
și stabilirea obiectivelor pentru a- 
nul în curs. Din discuțiile purtate 
și din concluziile trase de tov. 
Marcel Vlaicu — vicepreședinte al 
C.C.F.S.— și1 de președintele comi
siei centrale de tir, tov. Aurel 
Ungur, a reieșit că activitatea în 
anul 1955, al cărei vîrf a fost a- 
tîns cu ocazia organizării la Bucu
rești a primelor campionate euro-.

MEGAFOANE... MUTE
Asta ne place la tovarășii din 

conducerea colectivului sportiv 
Flamura roșie Sibiu. Că-s oa
meni inimoși și practici 1 Uite, 
de pildă, acum vreo două săp- 
tămîni, cînd au auzit că li s-a 
încredințat misiunea de a or
ganiza campionatele regiunii 
Stalin la patinaj artistic, și-au 
frecat mîinile plini de entuzi
asm șl, In frunte cu președin
tele Pascu Beta, au decretat :

— O să facem o organizare 
să de ducă buhul I...

Și. imediat, s-au și așternut 
pe treabă...

Mai întîi trebuia rezolvat 
capitolul „propagandă și agi
tație vizuală". Și l-au rezolvat. 
Au „trîntit" niște afișe — pic
turi nu altal — pe care au 
avut grijă să le lipească prin 
colțurile cele mai... dosnice, în 
așa fel incit să nu le... dibu- 
iești tuci cu detectorul I Nu e, 
deci, de mirare că după aceas
tă ... ofensivă de „populariza
re", în duminica concursului, 
abia dacă puteai număra tn 
tribune clțiva spectatori.

Deci, concursul putea să în
ceapă...

Dar cum? Perechile sosiseră, 
e drept, gheața exista, dar nu 
mergea... stația de radioficare. 
La celelalte sporturi, problema 
ar fi fost mai ușor de soluțio
nat. Se găsea cineva cu voce 
mai ... sonoră prin public, și 
ținea el locul... stației de ra
dioficare ! Dar la patinajul ar
tistic, ce te faci? Acolo pere
chile nu pot prezenta figurile 
artistice decît legănate de a- 
cordurile valsului. Ce mai în
colo încoace: patinajul artistic 
fără muzică, e ca„. nunta fără 
lăutari!

Cu tot frigul, sudoarea 
curgea... gîrlă de pe frunțile

„SÎNTEM PUTERNICI!’*
Nici vara colectivul sportiv 

Flamura roșie din Cisnădie nu 
se... omoară cu activitatea, dacă 
facem abstracție, bineînțeles, de 
meciurile echipei de hand
bal. Acum, cel puțin, o 
caldă amorțeală a cuprins în
treaga conducere a acestui co
lectiv sportiv, amorțeală care 
s-ar fi prelungit, cu siguranță, 
pînă în primăvară, dacă din 
partea colectivului sportiv Me
talul din Sibiu n-ar fi venit 
propunerea în legătură cu or
ganizarea unor întîlniri de vo
lei, la Cisnădie.

— Venim au o echipă de bă
ieți și una de fete! au spus 
sibienii. In ce privește depla
sarea. n-avem nici un fel de 
pretenție...

Oferta — să recunoaștem — 
era mai mult decît avantajoasă. 
„De acord" a răspuns imediat 
reprezentantul celor din Cisnă
die, tov. Ionel Petculescu, de 
teamă ca nu cumva sibienii să 
se răsgmdească... Și apoi, a a- 
dăogat:

— Să veniți „întăriți", că noi 
avem echipă puternică. N-am 
vrea să spuneți că v-am luat 
pe neașteptatei

Și sibienii au venit. Au ve
nit „întăriți" cum li se spuseseră.

comisiei centrale de tir
pene, a reprezentat un mare suc
ces, care a determinat creșterea 
remarcabilă a prestigiului țării 

noastre peste hotare.
înfăptuirile din anul 1955 au 

rămas mult în urmă în privința 
activității tirului de masă. Comi
sia centrală nu șî-a respectat an
gajamentul luat în conferința tre
cută privind răspîndirea tirului în 
rândurile tineretului, iar consiliile 
centrale ale unor asociații sporti
ve (Constructorul, Flacăra, Pro
gresul, Minerul, Recolta, Locomo
tiva, etc.) au continuat să se ocu
pe numai de un grup restrîns de 
sportivi fruntași. De altfel, lipsa 
de preocupare a acestor asociații 
sportive față de problemele tiru
lui' a fost dovedită și prin faptul 
că de la aceste asociații nu a par
ticipat la conferință nici un dele
gat. Acțiunile întreprinse pentru 
mobilizarea asociațiilor sportive 
în sprijinirea tirului n-au dat re
zultatele scontate, întrucît nici 
secția sport a C.C.S. nu s-a pre
ocupat de această problemă. Tine
retul este anevoie angrenat în 
practicarea tirului, deoarece stră
duințele comisiei centrale §5 ale 

organizatorilor. Telefoanele su
nau mereu după instalatorul 
Vijneschi, clțiva plecaseră să-l 
descopere pe ajutorul de ins
talator Steva, iar patinatorii șl 
spectatorii așteptau... In cele 
din urmă, organizatorii,, — 
practici cum îi știm — au gă
sit... sbluția. Unul din ei s-a 
plantat tn fața tribunei cu 
spectatori, a ridicat mîinile tn 
sus cerînd liniște și-apoi a cu- 
vîntat:

— Tovarăși spectatori... Da
că se află cumva printre dum
neavoastră cineva care se pri
cepe la radio... să poftească la 
stația de radioficare. Altfel nu 
putem începe !...

„S.O.S."-it n-a găsit însă e- 
cou în tribune. Ghinion! Prin
tre spectatori nu se afla nici 
un electrician.

Tocmai în clipa cînd organi
zatorii începuseră să facă fețe- 
fețe, iată că-și făcu apariția 
instalatorul Steva. El începu 
să meșterească la aparat și- 
apoi, — după cum ne infor
mează corespondentul nostru 
A. Stănescu, — pîlniile mega
foanelor prinseră glas. Numai 
că hlrliau atît de tare, îneît 
cineva care ar fi trecut 
prin dreptul patinoarului cu 
greu și-ar fi dat seama 
dacă în difuzoarele ace
lea se transmit melodii sau 
se... rîșnește cafea! Lucrul era 
și explicabil: instalatorul Ste
va fusese la o petrecere toată 
noaptea și, dehl, acum era prea 
mahmur ca să pună instalația 
pe roate !...

...Drept e, că la concursurile 
artistice de patinaj se obișnu
iesc multe și variate... „figuri", 
dar In nici un caz nu poate fi 
vorba șl de astfel de „figuri" 
de... organizare I...

La gară — nimeni. Noroc că tn 
oraș s-au întîlnit cu tov. Din
ed Cezar, președintele colecti
vului sportiv Flamura roșie din 
Cisnădie, care... ieșise la plim- 9 
bare. Tot se plimba tov. Dincă 
— i-a condus și pe sibieni pînă 
la sală...

După cum ne informează co
respondentul nostru C. Crețu. 
nu se făcuse însă nici o pregă
tire pentru meciuri. In primul 
rînd, nu se vedea picior de vo
leibalist din Cisnădie. E ade
vărat că tov. Dincă a avut toa
tă bunăvoința să-i adune, um- 
blînd din casă în casă și între- 
bind de... „cine vrea să joace 
volei?" (interesantă formulă de 
mobilizare, nu?) dar n-a putut 
strînge pînă la urmă decît cîți- 
va băieți. Fete — nici una. Așa 
stînd lucrurile, s-au alcătuit la 
repezeală niște echipe... mixte, 
care au jucat cît au jucat, ca 
să nu se... plictisească și apoi 
„concursul" s-a terminai.

Dehl Dacă n-au avut ce face 
sibienii și s-au apucat să-i de
ranjeze pe cei de la Flamura 
roșie Cisnădie din dulcea lor 
somnolență?

JACK BERAR1U 
GEORGE MIHALACHE

comisiilor locale n-au fost spriji
nite suficient de organizațiile 
U.T.M.

La sfîrșitul lucrărilor conferin
ței a fost stabilită următoarea 
componentă a comisiei centrale de 
tir: Aurel Ungur președinte, Au
rel Dobrescu vicepreședinte, I. 
Andronache vicepreședinte, C. lo- 
nescu, Gh. Lichiardopol, M. Ju- 
verdeanu, H. Maramovici, N. Ef- 
tîmescu, S. Antonescu, I. Predo. 
viei, B, Krigler, Gr. Ioanid, Ci 
Popovici, A. Suhală, Gh. Cojan, 
P. Goretti, L. Ciontolac, P. Ciai 
migiu, I. Zamfirescu, I. Sîrbu, P. 
Elekeș, I. Voiculescu, A. Alexan- 
drescu, C. Dobrotă, Gh. Chișolu. 
Șt. Popescu, Gh. Pasat, Gr. Dî- 
mancea, S. Tibacu, R. Iliescu, N. 
Iordănescu, M. Angelescu, I. Boc
șa, V. Toma, V. Buzinovschf, I. 
Zamora, I. Georgescu, M. Biro. 
N. Cristea, A. Gumă, I. Alexa, A', 
Andri ci, N Ursu, V. Pandilică, 
E. Emirzian, N. Barbu, D. Istu-. 
dor, I. Ciucă, I. Ciocan.

!
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UN TURNEU INTERNATIONAL DE BASCHET ȘI MAI MULTE ÎNVĂȚĂMINTE

Activitatea internațională de 
baschet a anului s-a bucurat 
în țara noastră de o reușită 

inaugurare, prilejuită de vizita pu
ternicei echipe iugoslave „Prole
ter" Apreciată unanim de cei care 
au văzut-o „la lucru", atît în R.P.F. 
Iugoslavia, unde de trei ani deține 
locul al doilea în campionat, cît 
și peste hotare, unde a reușit re
zultate excelente și numeroase vic
torii de seamă, echipa „Proleter" 
a demonstrat și cu ocazia turneu
lui în țara noastră că este o demnă 
reprezentantă a baschetului iugo
slav. Cele trei meciuri susținute de 
jucătorii iugoslavi la București și 
Tg. Mureș au scos clar în eviden
ță aceasta, fiecare dintre întîlniri 
constituind o bună propagandă 
pentru baschet și, totodată, un pre
țios schimb de experiență. Desigur, 
au reieșit — și mai ales pentru 
specialiști — o serie de impor
tante învățăminte; parte dintre ele; 
poate chiar cele mai însemnate, 
vom încerca să le trecem în re
vistă în rîndurile ce urmează...

Vom începe cu o scurtă caracte
rizare a jocului oaspeților noștri’. 
Măi precis, cu ceea ce constituie, 
fără doar șî poate, atît „secretul" 
randamentului, cît și al spectacu-i 
aozității baschetului prestat de 
echipa „Proleter"

In seara dinaintea meciului cu 
Dinamo, cînd baschetbaliștii 
iugoslavi au luat primul con

tact cu sala în care aveau să joace 
a doua zi, din tribune îi urmăreau 
mulfi dintre antrenorii noștri de 
frunte, cărora foarte curînd li s-a 
dezvăluit „secretul": stăruință, hăr
nicie, disciplină remarcabilă și un 
deosebit accent pus pe tehnica in
dividuală. In felul acesta, preciziei 
cu care acțiunile tactice le reușeau 
jucătorilor iugoslavi i-am găsit les
ne explicația. Intr-adevăr, cu o ast
fel de tehnică individuală, este nor
mal să gîndești cu aceeași viteză 
cu care circulă balonul, și chiar 
mai repede, așa cum le este posibil 
celor de la „Proleter", care găsesc 

cu iuțeală antidot la indiferent ce 
armă defensivă le opune adversarul. 
Din bogatul bagaj de cunoștințe 
tehnice — temeinic stăpînite — 
ei pot alege, pe rînd și cu maxi
mum de oportunitate, exact ceea ce 
slujește mai bine acțiunii tactice pe 
care vor să o întreprindă: pasele 
cu pămîntul, din săritură, din 
zbor, pe la spate sau pasele false, 
aruncările la coș deosebit de va
riate ’ca poziții și stil, fentele — 
în general, dar în special cele de 
privire — totul însă executîndu-se 
cu cît mai multă economie și cu 
un scop (bine definit, fie pentru cîș- 
figarea de teren (driblingurile 
sînt efectuate aproape exclusiv 
în adîncime), fie pentru elibe
rarea coechipierului de sub supra
vegherea adversarului, sau, în ultima 
instanță pentru înscrierea coșului. 
Iată prin ce Locî, Minja, Radoi- 
cicî, Katîcî, Engler și ceilalți ju
cători de la „Proleter" și-au cu
cerit binemeritatele aplauze și apre
cieri ale sportivilor din București 
și Tg Mureș, iată teea ce trebuie 
să însemne învățăminte și pentru 
jucătorii noștri ț

A început campionatul republican de popice 
pe echipe

Sportul popicelor cunoaște în țara 
(noastră o dezvoltare continuă.

In domeniul acestei discipline 
jsportive țara noastră ocupă azi un 
toc de frunte în Europa — în ceea 
ce privește numărul practicaințitor 
— după cum reese din comunica
tul recent al Federațiiei Internațio
nale de popice. Avem astăzi peste 
30.000 sportivi oare practică popiJ 
cele și la aceasta a contribuit —: 
între altele ■— și buna organizare 
în fiecare an a campionatelor re
publicane pe echipe și individuale. 
Fortirite conducătoare s-au străduit 
ca și în acest an să asigure cele 

jtaiaî bune condiții de întrecere, 
••yprin punerea la dispoziția echiipe- 
ilor a materialelor de bună calitate 
((popice și bile de ebonită).

In numeroase centre din țară 
XI .upeni, Bulcurești), s-au construit 

-moi arene de popice, amenajate cu 
•tot utilajul necesar. Sînt însă și 
"cazuri cînd sălile au căpătat alte 
destinații, ca de pildă, la Buhuși, 
unde sala a fost transformată în 
rnagazie de alimente. Pentru a ilus
tra popularitatea de care se bucură 
concursurile de popice în unele re
giuni ale țării, trebuie arătat că 
numai în regiunea Timișoara s-au 
înscris la ediția campionatului pe

Dictonul „cea mai hună apărare 
este atacul" rămîne valabil în 
majoritatea jocurilor sportive. 

In baschet însă, nu. A arăîat acesta 
extrem de limpede toate cele trei 
meciuri ale turneului: Dinamo
București a reușit să învingă iar 
selecționata orașului Tg. Mureș să 
le dea oaspeților o replică atît de 
dîrză mulțumită în cea mai mare 
măsură modului în care și-au or
ganizat defensiva, după cum nu
mai defecțiunile grave din apă
rare au cauzat eșecul suferit de 
selecționata Capitalei. Și iată un 
singur, dar foarte elocvent exem
plu : în meciul cu selecționata Ca
pitalei, căpitanul echipei iugoslave, 
Ldci Vilmos, fiind marcat succesiv 
— dar numai defectuos — de 
cîțiva jucători bucureșteni, a în
scris 32 de puncte, dintre care 18 
trăgînd de la distanță, pe cîtă 
vreme în întîlnirile cu Dinamo și 
cu selecționata Tg. Mureș, fiind 
bine „ținut" de Dan Niculescu și 
de Kadar, nu 
și, respectiv 13 

Și, pentru că 
să menționăm 
ter" a dat un 
categoric pe atît de valabil vechii 
dileme: om la om sau zonă ? A

a marcat decît 9 
puncte.
vorbim de apărare, 
că echipa „Prole- 
răspuns pe cît de

oprească

Engler (Proleter) a primit balonul și se îndreaptă spre coș, Mihai 
Răducanu (Dinamo) îl urmărește insă îndeaproape, incercînd să-i 

acțiunea
Foto: MAX BANUȘ

Sînt numai cîteva dintre obser
vațiile prilejuite de vizita e- 
chipei iugoslave „Proleter". 

Folosind din plin toate concluziile 
reușitului schimb de experiență la 
care au participat, antrenorii și 
jucătorii fruntași vor reuși cu si
guranță să ridice și mai mult încă 
prestigiul internațional al basche
tului nostru.

CONSTANTIN FAUR 
EF. IONESCU

dică folosind o fericită combinație 
a principiilor acestor două sisteme 
defensive, de fapt o judicioasă suc
cesiune a celor trei soluții cunos
cute : om la om, zonă și om la om 
în zonă, utilizînd apărarea în zo
nă mai mult pentru a ajuta jocul 
de sub panou, unde nu beneficiază 
de aportul unui pivot înalt.

Putem spune astfel că turneul 
echipei „Proleter" a atras atenția 
asupra unui capitol aii pregătirii 
pe care deseori jucătorii noștri îl 
neglijează: apărarea. Se înțelege 
că nu pledăm pentru un joc bazat 
in mod exagerat pe defensivă, 
ci pentru obținerea unui echilibru 
între randamentul echipei în atac 
și randamentul .din apărare, singu
rul în măsură să asigure succesul. 
Este tocmai ceea ce tinde să reali
zeze echipa noastră campioană 
Dinamo București, care numai așa 
a reușit să întreacă redutabila for
mație iugoslavă ce ne-a vizitat 
tara.

din acest an 68 echipe mas- 
și 8 feminine, în R.A.M. 48 
masculine și 3 feminine în 
18 echipe masculine, etc. 
ri.'a au început în ziua

echipe 
cu line 
echipe 
Gluj 
întrecerile 
de 16 ianuarie.

Comisiilor regionale de popice le 
revine' sarcina de a asigura desfă
șurarea acestor concursuri potrivit 
cu regulamentul elaborat de comi
sia centrală, nu așa cum au proce
dat — anul trecut — unele comisii 
regionale, care au modificat datele 
fixate pentru diferite etape. Pentru 
reușita acestui campionat care are 
menirea să desemneze cea mai 
bună echipă de popice a țării, an
trenorii vor trebui să folosească 
învățămintele de la campionatul din 
anul trecut cînd majoritatea jucă
torilor s-au prezentat slab pregătiți 
din punct de vedere fizic. In pro
gramele de antrenament vor trebui 
introduse ședințe speciale de gim
nastică la aparate, așa cum pro
cedează antrenorii echipelor Flacă
ra Ploești, Metalul București și Vo
ința București. Pe de altă parte, 
ținînd'u-se seama de meciurile in
ternaționale pe care le vor susține 
popicarii noștri, forurile superioare 
vor trebui să promoveze în prima 
echipă a țării elementele care se 
vor afirma în cladrul acestei com
petiții.

N, OLARU

In sfîrșit, credem că mai este 
necesar să spunem cîteva cu
vinte și despre pregătirea prin

cipalului element de tehnică indivi
duală, cel care e menit să încheie 
orice acțiune tactică și, ades, să 
decidă învingătorul: aruncarea la 
coș. Acesta este de asemenea un 
capitol în care jucătorii iugoslavi 
s-au dovedit a fi de o rară virtuo
zitate, realizînd procentaje remar
cabile. Bazîndu-se pe o excelentă 
mînuire a balonului și pe precizia 
paselor, baschetbaliștii de la „Pro
leter" reușesc să execute cu rapi
ditate aruncarea, îngreunind astfel 
cu mult sarcina apărătorilor.

In această privință, a preciziei 
în aruncările la coș, jucătorii noș
tri fruntași au înregistrat în ul
timul timp o simțitoare creștere; 
inconstanța lor, care s-a manifes
tat uneori și în recentul turneu 
internațional, își are explicația 
tocmai în lipsurile din pregătirea 
generală amintite mai sus, din 
cauza cărora le scade puterea de 
concentrare și calmul, atît de ne
cesar în momentul aruncării la coș. 
Astfel, ei plătesc în atac greșelile 
comise în apărare.

Se fac pregătiri intense 
in vederea campionatului 

individual de schi al R. P. R.
POIANA STALIN (prin telefon 

de la trimisul nostru). Timpul foar
te schimbător (cînd plouă și bate 
un vînt puternic, cînd e frig sau 
ninge) produce destul de multe în
grijorări organizatorilor campiona
tului individual de schi al R.P.R., 
care va începe joi la Poiana Stalin.

De aceea, programul este nedefi
nitivat, dar se depun eforturi pentru 
ca cel propus de acum cîteva luni 
să poată fi îndeplinit. In orice caz, 
pe pîrtia Lupului și pe cea de sub 
teleferic există un strat suficient 
de zăpadă pentru ca întrecerile să 
se desfășoare în condițiuni bune, 
bineînțeles dacă amenajările nece
sare vor fi făcute la timp. Trebuie 
subliniat, de asemenea, interesul 
pe care îl depune în acest sens con
ducerea combinatului,

Numărul participanților la aceste 
întreceri va fi de aproximativ 400, 
dar cifra aceasta poate ff modifi
cată, deoarece este probabil că nu 
se vor prezenta în Poiana Stalin 
toți concurenții calificați în întrece
rile de zonă de la Orașul Stalin, Si
naia, Baia Mare, Reșița și Vatra 
Dornei. In orice caz, la toate probe
le se anunță o luptă foarte intere
santă; schiorii care au participat la 
Jocurile Olimpice de Ia Cortina 
D’Ampezzo vor trebui să lupte din 
toate puterile, avînd adversari foar
te puternici, care s-au antrenat in
tens pe pîrtiile de aici.

La ultimele antrenamente con
trolate și mai ales la întrecerile 
„Cupei C.C.A.“ care au luat sfîrșit 
ieri s-a constatat că majoritatea 
participanților dețin cea mai bună 
formă.

TUDOR VORNJCU

Cupa C. C. A. la schi 
a prilejuit întreceri interesante

Capriciile vremii au făcut ca 
întrecerile schiorilor, organizate la 
Poiana Stalin de Casa Centrală 
a Armatei, în cadrul campionatu
lui R.P.R. pe echipe, să sufere noi 
modificări de program. După nin
soarea abundentă care a împiedi
cat pregătirea pîrtiilor, s-a iscat 
o furtună de aer cald și mai apoi 
o ploaie torențială, care au topit 
rapid stratul destul de gros de 
zăpadă proaspătă, căzut în ulti
mele zile. Așa stînd lucrurile, or
ganizatorii s-au văzut nevoiți să 
hotărască programul de pe o zi 
pe alfa, iar în ultima duminică 
miile de iubitori ai schiului din 
Orașul Stalin au devenit prin for
ța împrejurărilor... sportivi activi' 
(pe săniuțe ori schiuri) în loc de 
spectatori entuziaști. Coborîrea, 
această probă a curajului, și sări
turile speciale, care urmau să 

aibă loc j>e trambulina mare
(inaugurată astfel în actualul se
zon) au fost amînate, așa îneît
ziua cea mai interesantă a con
cursului a fost, de fapt, o zi de... 
relache.

Dintre întrecerile ale căror re
zultate nu au fost încă publicate 
în ziarul nostru, desigur că cele 
mai importante au fost cele de 
slalom special seniori și senioare, 
desfășurate în cursul zilei de sîm- 
bătă. Totuși, sub aspectul luptei, 
al dîrzeniei și al interesului cu 
care au fost urmărite, întrecerile 
de ștafetă disputate în dimineața 
aceleiași zile s-au situat pe pri
mul plan.

Respectînd cronologia, ne vom 
ocupa mai întîi de ștafete. La 
3x5 km. senioare, ca și în întrea
ga competiție, principala luptă s-a 
dat între formațiile reprezentînd 
asociațiile Voința și FI. Roșie, 
principalele pretendente ale pri
mului loc în clasament. Dar, în 
afara înfruntării directe a acestor 
echipe, s-a mai dus o luptă la fel 
de interesantă și anume aceea din
tre diferitele concurente, care, in
diferent de șansa echipei lor de 
a sosi pe primele locuri, urmă
reau să aibă un loc cît mai bun 
în clasamentul individual al celor 
mai bune timpuri pe 5 km. Ast
fel, Elena Zangor (C.C.A.) a reu
șit să realizeze recordul pîrtiei, cu 
toate că ștafeta C.C.A. a ocupat 
de-abia locul 5. Timpuri foarte 
bune au obținut, de asemenea, Lu
cia Tabără (Voința), Elena Tam
pa (FI. Roșie), Eva Covaci (Vo
ința) și Ștefania Botcariu (Di
namo). De altfel, acestea vor fi și 
principalele concurente ale titlului 
republican la apropiatele campio
nate. Iată și clasamentul pe echi
pe: 1. Voința (Varga, Tabără, 
Covaci) 1 h 20,35; 2. Flamura Ro
șie 1 h 23,12; 3. Dinamo 1 h 
25,46; 4. Progresul 1 h 27,44;
5. C.C.A. 1 h 29,49; 6. Avîntul- 
Recolta 1 h 34,59.

In cea mai tehnTcă probă alipi- 
nă (slalom special) s-au înregis
trat rezultate neașteptate, cu ex
cepția primului loc pe care Mihai 
Bîră (C.C.A.) l-a cucerit merituos, 
mai ales prin inteligența tactică 
ce i-a caracterizat cursele din am
bele manșe. Cu toate că printre 
concurenți, și chiar printre arbi

O iniț'ativă demnă de urmat
Pîrtia Ciăbucet a „_z .uit dumi

nică dimineața un frumos concurs 
de schi, rezervat copiilor între 5—• 
15 ani și organizat din inițiativa 
asociației Locomotiva.

Cei peste 250 de concurenți șt 
concurente veniți din diferite re
giuni ale țării au dat dovadă de o 
pregătire tehnică bună și au oferit 
celor prezenți la aceste întreceri 
un spectacol deosebit de frumos.

Inițiativa asociației Locomotiva 
de a organiza un asemenea con
curs este lăudabilă și ea ar trebui 
urmată și de alte asociații, deoare
ce constituie un excelent mijloc de 
stimulare a activității celor mici și

trii probei, părerile asupra felnh 
de aranjare a porților au fost d 
ferite, unii susținînd că slalomt 
este prea strîns, iar alții... pre 
larg, ambele manșe (prima arar 
jată de V. Teodorescu, iar cea d 
a doua de Ion Coliban) au trie 
serios pe pretiendenții primelo 

locuri. Lipsiți de materialele c 
care concurează de obicei, N. Par. 
drea (C.C.A.) nu a luat startu 
iar Gh. Cristoloveanu (Dinamo 
nu a reușit să termine nici prim 
manșă (în bună măsură și pen 
tru faptul că a încercat să „mear 
gă“ mai tare decît permitea așe 
zarea porților și pregătirea 1 
din ziua concursului). Și alți „spt 
cialiști" ai probei (Bîrsan, Letci 
Albert etc.) au comis diverse gre 
șeii tehnice și mai cu seamă tac 
tice, fiind întrecuți de alți schior: 
Sub acest aspect, remarcăm drep 
merituoase comportările lui Cost 
Bîrsan, A._ Covaci, I. Mateî, M 
Enache, Bătușaru și ale altora cla 
sați pe locuri fruntașe. Clasamen 
tul: 1. M. Bîră (C.C.A.)
55,5+73,7 — 129,2 sec. 2. C. Bir 
san (Voința) 139,8 sec.; 3. A. Co 
vaci (Metalul) 145,9 sec.; 4. I 
Matei (Dinamo) 152,1 sec.; 5. M 
Enache (C.C.A.) 152,7 sec.; 6. M 
Bucur (Progresul) 153,5 sec.

La senioare s-a desfășurat o sin 
gură manșă, din cauza furtuni 
care s-a iscat înainte de începere 
manșei a doua. A cîștigat S. Zer 
man (FI. roșie) cu 48,9 sec. între 
cînd pe Mady Marotineam 
(CC A.) și Elena Epuran (Știin 
ța) care au concurat nu atît per 
tru obținerea cu orice chip a v 
toriei, ci mai ales pentru o nec<_ 
sară repetiție și acomodare ci 
zăpada, înaintea campionatelor re 
publicane, unde duelul lor cu Zer 
man va fi foarte interesant de ur 
mărit, ele prezentîndu-se acum lî 
o valoare sensibil egală.

Proba de ștafetă 4x5 km. mix 
a dat următorul clasament: 1. Vo 
ința 1 h 40,22; 2. Avîntul-Recolt 
1 h 43,16; 3. Metalul 1 h 44,06
4. Flamura roșie lh 46,33.

Iată ultimele rezultate ale probe 
lor desfășurate luni : Coborire se 
niori: 1. Radu Scîrneci (CCA 
2:40,4; 2. Gh. Cristoloveanu (Dina 
mo) 2:41,4; 3. I. Bîrsan (Dinamo 
2:43,6; 4. I. Berindei (Știința 
2:44,7 ; 5. I. Letcă (Dinamo) 2:48,6
6. N. Pandrea (CCA) 2:48,7. Coba 
rîrea s-a efectuat pe Pîrtia Lupullui 
Coborire senioare: 1. Hilde Velthe 
(Metalul) 1:20,3; 2. E. Suciu (Ști 
ința) 1:20,4; 3. M. Marotineani 
(CCA) 1:21,4; 4. E. Epuran (Ști 
ința) 1:22,6; 5. St. Zerman (Rl. ro 
șie) 1:23,1; 6. Cristoloveanu (Di 
namo) 1:48,4; Coborire junioare.
1. O. Schuleri (Rl. roșie) ; 2 G. Le 
xen (Știința) ; 3. M. Ghioarcă (Vo 
ința). Coborîre juniori: 1. I. Zain 
gor (Progr.) ; 2. Bălan (Avîntul) 
Săriturile speciale au revenit iu 
Comei Crăciun (CC?i) care a total 
liizat 212,06 puncte, urmat de Gh 
Frățilă (Dinamo) 199,5 pt., 1. Bîrii 
(Dinamo) 192,9 pt, D. Brenci (Vo 
ința) 187,4 pt„ Mașa (Voința' 
181,6 pte.

EM. VALERI U

mai ales de descoperire a noi ca
dre în această ramură de sport.

Iată și cîștigătorii diferitelor pro
be ale acestui concurs: FOND BĂ
IEȚI (8—12 ani): 1. P. Lent (Pre
deal); (12—15 ani) Gh. Bruetea 
(Or. Stalin); FETE (8—12 ani) 
Cristina Băjenaru (București); (124 
15 ani) Constanța Proca (Predeal); 
SLALOM URIAȘ BĂIEȚI: (8—15 
ani): Ion Bacp (Bușteni); FETE 
(8—12 ani): Adela Serboiu (Pre
deal); (12—16 ani) Natalia Deistan 
(București); COBORIRE BĂIEȚI 
(5—7 ani): C. Constantinescu (Pre
deal); 12—15 ani: Eugen Rusu 
(Predea).



Pregătirile echipelor din provincie se desfășoară în ritm intens, în 
ciuda zăpezii care acoperă terenu rile. In fotografie, un aspect de la 

un antrenament al echipei Știința Timișoara
Foto I. GIURAN

S-a încheiat turul campionatului 
republicani de scrimă

două zile ale turului 
de scrimă pe echipe 
s-au întîlnit și s-au 

de

In ultimele 
campionatului 
(categoria A) 
întrecut, în sala Ministerului 
Finanțe din Capitală, cei mai buni 
sabreri ai țării noastre. Numărul 
concurenților a fost mai mare ca 
oricînd (circa 40), iar valoarea lor 
a întrecut cele mai optimiste aștep
tări. Alături de sabrerii consacrați, 
care de ani de zileîși dispută întîie- 
tatea individuală și cea pe echipe, 
au apărut cu această ocazie nume
roase elemente tinere, a căror bună 
comportare a prilejuit înregistra
rea multor surprize. Spre deose
bire de ultimele campionate pe echi
pe, cînd titlul de campioană era 
disputat numai de formațiile C.G.A., 
Progresul Cluj și Progresul F.B. 
București (de fiecare dată cu cîș- 
tig de cauză ușor pentru echipa mi
litarilor), de această dată au parti
cipat la întrecerea pentru primele 
locuri și alte cîteva formații (Pro
gresul Tg. Mureș, Progresul Ora
dea, Metalul Satu Mare, etc.), al
cătuite cu precădere din elemente 
tinere. Chiar și pentru reprezenta
tiva Casei Centrale a Armatei, care 
păstrează de șase ani titlul de cam
pioană, disputa din ultimele două 
zile ale săptămînii trecute n-a mai 
fost atît de ușoară ca în trecut. Pre- 
zentîndu-se bine pregătită și cu un 
lot întinerit, C.C.A. a cîștigat din 
nou toate meciurile susținute, dar 
numai după ce a întîmpinat o dîrză 
rezistență din partea formațiilor 
provinciale. Lupta cu Progresul 
Cluj a fost mai grea decît oricînd, 
iar echipele Progresul Tg. Mureș, 
Progresul Oradea, etc. — deși în
vinse la scor — au fost totuși ad
versari redutabili pentru formația 
campioană. Celelalte formații con
sacrate — Progresul Cluj și Pro
gresul F.B. București — au avut 
de suferit mai mult de pe urma 
„asaltului" echipelor tinere. Progre
sul F.B., de altfel, a fost obligată 
să se mulțumească cu un rezultat 
egal în meciul cu Dinamo Cluj, iar 
în fața Progresului Oradea a tre-

O Vtie activitate s-a desfășurat du
rai niefă în sportul Jttpteilor. Faptul 
este explicabil deoarece peste numai 
două săptămîni, la 3 martie, echi
pele de categoria A se vor în
frunta în prima etapă a campiona
tului republican. La Lugoj s-au 
întîlnit Metalul Reșița, Locomoti
va Timișoara și Progresul 
goj. întrecerea s-a desfășurat 
sala^ teatrului și a revenit 
după cum ne informează

Lu- 
în

CO- 
respondentul A. Buhoi — Progre
sului, care a cîștigat „Cupa De-

Din cauza timpului nefavorabil 
«viscol -și zăpezi mari) meciurile de 
fotbal din campionatele francez și 
italian cuprinse în programul con
cursului (Pronosport nr 7 etapa din 
19 februarie h.956 nu au avut loc.

Datorită nedisputării acestor me
niuri. concursul a cuprins doar 4 
meciuri valabile și anume cele de 
handbal. Conform art. 22 din regu
lamentul concursurilor de prono
sticuri sportive care prevede că „In 
cazul cînd numărul întâlnirilor care a 
avut loc — inclusiv a întâlnirilor de 
rezerve — este de 8 sau mai mic de 
R. concursul respectiv se anulează 
întregul fond de premii se reportea
ză concursului următor”. Astfel pen
tru concursul nr. 8 de duminică 26 
februarie 1956 
de lei 471.115

• de premii al 
concursul nr. 
1956.

se reportează suma 
ce reprezintă fondul 
buletinelor depuse la 
7 din 19 februarie

Spre sfîrșitul oon- 
au fost ușor de-

buit să plece steagui, cu scorul de 
7—9.

Prin formula sa de desfășurare 
(toate meciurile în două zile) con
cursul a favorizat elementele tinere 
cu o pregătire fizică superioară. 
Trăgătorii mai vîrstnici (cum este . 
cazul celor de la Progresul F.B.) 
n-au reușit să țină pasul . cu 
intensitatea neobișnuit dte mare 
a întrecerii, 
cursului ei 
pășiți, nu prin tehnică, ci prin rezi
stență și putere de luptă. De altfel, 
concursul a arătat clar necesitatea 
împrospătării formațiilor noastre cu 
elemente tinere și asigurarea unei 
pregătiri fizice temeinice.

Dintre elementele evidențiate cu 
această ocazie, reținem pe trăgătorii 
consacrați I. Szantay (Progresul 
Cluj), I. Istrate, D. Mustață și 
C. Pelmuș (C.G.A.), precum și pe 
tinerii trăgători Ghilezan (Progre
sul Cluj), Tatar și Peterfy (Progre
sul Tg. Mureș), Szentpali și Elkan 
(Progresul Oradea), Koșa (Metalul
S. Mare) și Mezei (C.C.A.).

Iată rezultatele tehnice înregis
trate: C.C.A. cu: Progresul Cluj 
10—6, Progresul Buc. 11—5, Pro
gresul Oradea 13—3, Dinamo Cluj 
16—0 w.o., Metalul S. Mare 14—2, 
Progresul Tg. Mureș 12—4, FI. r. 
Tim. 15—1; PROGRESUL CLUJ 
cu: FI. r. Tim. 15—1, Progresul Tg. 
Mureș 9—7, Metalul S. Mare 13—3, 
Dinamo Cluj 13—3, Progresul F.B. 
7—9, Progresul Oradea 11—5;
PROGRESUL F.B. cu: Metalul S. 
Mare 9—7, FI. r. Tim. 12—4, Pro
gresul Tg. Mureș 12—4, Dinamo 
Cluj 8—8, Progresul Oradea 7 —9; 
PROGRESUL TG. MUREȘ cu: Pro
gresul Oradea 13—3, Dinamo Cluj 
14—2, FI. r. Tim. 14—2, Metalul S. 
Mare 
DEA 
9-7, 
Cluj
FI. r. Tim. 12—4, Metalul S. Mare 
7—9; METALUL S. MARE cu: FI. 
r. Tim. 13—3.

11—5; PROGRESUL ORA- 
cu: Metalul S. Mare 

Fl. r. Tim. 14—2, Dinamo 
10—6; DINAMO CLUJ cu:

Vie activitate la lupte
putatului" pusă în joc. Luptătorii 
lugojeni au fost bine pregătiți din 
toate punctele de vedere, ceea ce 
dovedește seriozitatea cu care este 
privit campionatul în acest colec
tiv. In schimb, slab s-a prezentat 
Locomotiva, care a aliniat o for
mație nepregătită și incompletă. 
Progresul a învins ambele for
mații cu care s-a întîlnit: pe Me
talul cu 7—1 și Locomotiva cu 
8—0. Metalul a întrecut Locomoti
va cu 7—1. Dintre luptători s-au 
evidențiat S. Kovacs, A. Strubert 
și I. Hanțu (Progr. L).

onosport'
Datorită anulării concursului pro

nosport nr. 7 «din 19 februarie a.c. 
premiile speciale atribuite buletine
lor cu o rezultate ale acestui con
curs șe reportează concursului ur
mător.

Astfel pentru concursul prono
sport nr. 8 din 26 februarie a. c. se 
acordă pentru buletinele cu 0 rezul
tate următoarele premii speciale în 
obiecte :

2 motociclete „Moscva” partici- 
panților care obțin cele mai multe 
buletine cu 0 rezultate.

2 motociclete „Moscva”, 6 aparate 
de radio „Superelectromagnetica" și

NICI 0 ÎNTRERUPERE ÎN PREGĂTIRILE FOTBALIȘTILOR
echipelor de foibai, ma. a.vS ale celor de categorie A, 
duminică în ciuda timpului nefavorabil și a zăpezii 

terenurile. Aceasta do vedește că în rîndurile echipelor.

Pregătirile 
au continuat 
care acoperă 
antrenorilor și jucătorilor a intervenit o schimbare în bine, în atitu
dinea lor față de necesitatea unei pregătiri continue și temeinice, in
diferent de starea timpului. Pentru o bună comportare în campionat, 
se impune ca echipele să nu-și întrerupă antrenamentele nici de a- 
cum înainte, ci să-și respecte întocmai programele de pregătire stabi
lite. Colectivele au însă datoria să 
rilor.

■ Progresul București a jucat cu 
Dinamo 6 pe un teren acoperit cu 
zăpadă și pe un vînt puternic. To
tuși, antrenamentul a corespuns 
mai ales din punct de vedere fizic. 
Rezultat final: 3—0 (0—0, 2—0,
1—0) prin punctele marcate de 
Ozon, Cruțiu și Fl. Marinescu (au
togol). Formațiile: PROGRESUL: 
Cosma (Mîndru)-Gref (Pețenchi), 
Bratu, Soare (Pețenchi) — Ciocea 
(Maior), Știrbei (Maior) — P. 
Moldoveanu (Cruțiu, Coloși), Țîr- 
covnicu (Cruțiu), Ozon (Banciu), 
Smărăndescu (Dragomir), Blujdea 
(P. Moldoveanu). DINAMO 6: Su
gar — Fl. Marinescu, Motoc, Izghî- 
reanu—I. Nunwetller (Szekely), 
Niță (Vasilescu) — Balint, Tătă- 
rucă, Nagy, Nicolae (Marin Vasile), 
Chiriță.

■ Pe terenul II din Giulești s-au 
întîlnit Locomotiva și Progresul 
C.P.C.S.. care au prilejuit un joc

Toată atenția amenajării și întreținerii terenurilor de fotbal!
In pregătirea și activitatea com- 

petițională a unei echipe de fotbal, 
starea terenului joacă un rol prin
cipal. Un teren bun, bine nivelat 
și gazonat va contribui la buna 
pregătire a jucătorilor și la desfă
șurarea meciurilor la un nivel ca
litativ ridicat. De asemenea, un 
teren dotat cu toate instalațiile și 
amenajările necesare va determina 
pe jucători să se pregătească și . 
să joace cu plăcere. Dimpotrivă, 
un teren prost, lipsit de cabine și 
dușuri sau cu vestiare și instalații 
de apă prost întreținute, va in
fluența în rău pregătirea jucăto
rilor. Calitatea jocului este, deci 
în strînsă legătură cu calitatea te
renurilor, după oum echipamentul 
sportiv, mai precis ghetele și min
gile condiționează corecta învăța
re a fotbalului.

Cu toate acestea, problema te
renurilor este greșit înțeleasă și 
chiar ignorată de colectivele spor
tive. Dovada : slaba lor preocupa
re în această direcție. Analiza ac
tivității fotbalistice pe anul 1955, 
făcută cu prilejul conferinței co
misiei centrale, precum și nume
roasele controale făcute pe teren, 
au dus la concluzia că în 1955 ba
zele sportive nu au corespuns ne
cesităților ca număr și, în special, 
din punct de vedere al întreținerii 
lor, constituind una din cauzele 
care a determinat slabul nivel teh
nic al fotbalului. In principal a 
lipsit inițiativa locală pentru con
struirea de terenuri prin mijloace 
proprii, mai ales de terenuri de 
antrenament. Lipsa acestora din 
urmă a dus la întrebuințarea ma
ximă — pentru antrenamente și 
jocuri — a terenurilor de interes

Și la Cluj s-au întîlnit trei for
mații de categoria A: Construc
torul Cluj, Flamura roșie Cluj și 
Voința Tg. Mureș. De remarcat, 
buna pregătire a mureșenilor care 
au învins Flamura roșie cu 5—3 
și au terminat la egalitate cu 
Constructorul (3—3). De altfel, în
tr-o întîlnire amicală pe care au 
susținut-o acum cîteva zile, spor
tivii din Tg. Mureș, proaspeți pro
movați în categoria A. și-au între
cut colegii de asociație de la Baia 
Mare cu 7-1. Constructorul a în
vins Flamura roșie cu 4—3.

6 biciclete „Diamant" prin tragere 
din urnă.

Premiile speciale atribuite buletine
lor cu 0 rezultate de la concursul 
Pronosport nr. 5 etapa din 5 februa
rie 1956, au fost distribuite următo
rilor participanți:

Motocicleta „MOSCVA” acordată 
participantului cu cele mai multe 
buletine cu 0 rezultate a revenit lui: 
Cireașă Gheorghe din București str. 
Maria Roseti 45 care a avut 32 bule
tine cu 0 rezultate.

Motocicleta „MOSCVA” acordată 
prin tragere din urnă, a revenit lui 
Ulmeanu Ștefan București. Cele trei 
aparate de radio „Superelectromag- 
netica”: Gugiu Gh. din Alba lulia; 
David Clara din București și Dombi 
Iosif din Ditrău.

Cele trei biciclete „Diamant”: Ale- 
xandrcscu Nic. din București, Țira 
Francisc din Cluj și Dorobanțu Ște
fan din Buzău. 

ia măsuri pentru curățirea terenu-

/
interesant prin ritmul său rapid. 
Tehnic, însă, nu a putut corespunde 
din cauza zăpezii. Progresul 
C.P.C.S. s-a arătat a fi mai bine 
pregătită. Rezultatul: 1—1 (0—0), 
punctele fiind înscrise de Greavu 
(autogol) — pentru Locomotiva — 
și Mateianu — pentru Progresul. 
Formațiile: LOCOMOTIVA: Dungu 
(Coman)-Fodor (Dodeanu), Vărzan 
(Stancu), Macri-Neamțu, Langa 
(Bodo)-Bodo (Langa), Olaru, Ene 
If, Georgescu, Semenescu. PRO
GRESUL C.P.C.S.: Cîmpeanu-Bu- 
zeșan, Ioniță, Schweillinger (Grea
vu)-Jenei, Mihăilescu-Bîscă (Te- 
tea), Raab, Mateianu. Dumitrescu, 
Văcaru.

■ C.C.A. și-a început turneul în 
regiunea Cluj, la Cîmpia Turziî un
de a întîlnit echipa locală Metalul. 
Joc frumos, deși terenul era cu ză
padă. Meciul s-a terminat cu vic
toria Metalului la scorul de 5—4 

de apă sînt prost între-,

lipsuri au fost evidente 
începutul acestui an, in- 
munca de pregătire a 
în vederea viitorului 

Au fost echipe care

In- 
un 

a-și

republican, care — și din cauza 
lipsei de grijă față de ele — au 
ajuns într-o stare necorespunză
toare, improprie. Majoritatea tere
nurilor din provincie dintre care 
multe sînt gazonate — se prezintă 
prost: sînt denivelate, accidentate, 
cu gazonul crescut inegal. In cele 
mai multe orașe nu sînt terenuri 
de antrenament. Vestiarele și in
stalațiile 
ținute.

Aceste 
chiar la 
fluențînd 
echipelor 
campionat, 
s-au preocupat de asigurarea con
dițiilor de pregătire, deci și de te
renuri. Exemplul Flamurii roșii 
Rm. Vîlcea este elocvent: terenul 
a fost reamenajat și însămînțat, 
în mare parte prin muncă obșteas
că Ia care au fost angrenați peste 
1000 de sportivi ai orașului. Loco
motiva Simeria a luat de aseme
nea măsuri pentru a aduce îmbu
nătățiri terenului său. In schimb, 
exemple negative, de lipsă de pre
ocupare sau de inițiativă, sînt 
mult mai multe. Terenurile din Si
biu și Iași sînt într-o stare proas
tă. La Cluj nu se iau măsuri pen
tru împrejmuirea terenului de joc. 
Multe echipe, din lipsă de terenuri 
de antrenament în orașele lor, au 
fost nevoite să se pregătească în 
alte orașe (Știința Iași Ia Sinaia, 
Dinamo Bacău la Pitești etc ). A- 
vîntul Reghin și Progresul Sibiu 
au resimțit din plin lipsa de teren 
pentru a-șl începe pregătirile, 
săși echipa C.C.A. căuta, la 
moment dat, un teren pentru 
ține ședința de pregătire.

Problema terenurilor însă, 
buie rezolvată, și cit mai repede, 
în interesul fotbalului, în sprijinul 
acțiunii de îmbunătățire a activ»*  
tații fotbalistice în acest an. Peri- 
tru aceasta este nevoie de mal 
multă preocupare și inițiativă din 
partea colectivelor sportive, care 
trebuie să folosească la maximum 
resursele locale și nu să aștepte 
totul de-a gata. In seama colecti
velor cad o serie de sarcini care 
trebuie îndeplinite în cursul a- 
cestui an. In primul rînd, ele tre
buie să se îngrijească din timp de 
curăfirea terenurilor de zăpadă, 
făctndu-le practicabile șl în bună 
stare în vederea ultimelor antrena
mente și a jocuritor de campio
nat. Pînă la 1 martie, toate echi
pele de categoria A și B sînt o- 
bligate să aibă terenurile de joc în 
slare bună, îngrădite, dotate cu 
vestiarele și instalațiile de apă șî 
igienă necesare. Terenurile fără 
iarbă vor trebui să fie gazonate 
pînă la data de 1 iunie 1956. In 
ce privește echipele de categorie O, 
acestea vor îndeplini condițiunile 
de mai sus pînă la data de I apri
lie 1956 (pentru buna stare ț te» 
renurilor) și pînă la 31 decembrie 
1957 (pentru gazonarea terenuri
lor). Echipele regionale afr obli
gația să-și asigure un teren*  bine 
nivelat și cu instalații în stare de 
funcționare pînă la data de I. a- 
prilie 1956. Toate terenurile, in
diferent de categoria competițiilor 
care se vor desfășura pe efe, tre
buie înzestrate cu trusă.liĂgdigală

tre-

(1—1). Au marcat; Mureșan (3), 
Szigeti și Copil I (M), Bukossi, 
Alexandrescu (2) și Zavoda I 
(C.C.A.). Formațiile: METALUL: 
Nicoară (Carapeț)-Niculescu, Ban 
(Costea), Safar (Bustan ll)-Ruzici 
(Safar), Szabo (Ban)-Mureșan, 
Copil II, Szigeti, Copil I, Buruian, 
C.C.A.: Toma (Voinescu)-Zavoda
II, Apolzan, Ivănescu (Dumitres
cu)-Onisie, Bone-Cacoveanu (V. 
Moldovan), Constantin, Bukossi 
(Alexandrescu), Zavoda I, Tătaru,

■ Timp frumos la Timișoara: 7 
grade. Terenul acoperit însă, cu ză*  
padă. Pe marginea lui, peste 500 
spectatori, au urmărit antrenamen
tul Științei în compania Metalului 
Tehnometal. Scor final: 12-0 (7-0)', 
stabilit de: Dinulescu (3), Ciosescu 
(3), Filip (2), Mazăre, Gîrleanu, 
Lazăr și Gali (autogol). Echipa 
studenților a dovedit o bună pre
gătire. maî ales în linia de înain
tare.

■ Meci amical la Bacău: Dina- 
mo-Flacăra Ploești, care a atras pe 
terenul „Steaua Roșie“-acoperit Cit 
zăpadă-aproape 1200 de spectatorii 
Intîlnirea, care a verificat gradul de 
pregătire a echipelor, s-a terminat 
la egalitate: 3—3, la pauză 2—1 
pentru Dinamo.

prim ajutor, pînâcompletă pentru prim ajutor, pînă 
la data de 1 martie 1956.

Preocuparea pentru o bună șî 3» 
tentă îngrijire și întreținere a tere
nurilor și instalațiilor lor va ocupă 
un loc de frunte în activitatea con*  
ducerilor colectivelor sportive. O 
atenție specială trebuie acordată bu
nei funcționări a instalațiilor de 
apă. Sarcina păstrării și întreținerii 
bunurilor obștești trebuie încredin
țată. unor tovarăși cu dezvoltat 
spirit gospodăresc si îndrăgostiți de 
fotbal.

Forurile conducătoare • ale fot
balului vor controla în mod ri
guros aducerea la îndeplinire a 
acestor sarcini. Curînd (de la 4 
martie pentru czt. A, de la 18 
martie pentru B și de la 25 mar
tie pentru C) va începe reomolo- 
garea terenurilor de fotbal, de că
tre o comisie specială centrală 
pentru cele de categorie A, B șî 
C, de către comisii speciale regio
nale pentru celelalte terenuri. Pen*  
tru a fi reomologat, un teren tre
buie să îndeplinească următoarele 
condițiuni: să fie absolut nivelat, 
fără praf și gropi, și cu dimensiu
nile minime de 64 m. x 105 m.; să 
fie îngrădit cu gard de sîrmă ; să 
aibă plasele porților în bună stare, 
steaguri de colț de dimensiunile 
30/60 cm. și steaguri pentru ar
bitri de linie de dimensiunile 
30/60 cm.; să fie înzestrat cu tru
să medicală și targa; să aibă ves
tiare spețioase și luminoase, utila
te cu mobilierul strict necesar; să 
fie dotat cu instalații de apă și 

dușuri.
Terenurile care nu vor corespun

de acestor condifiuni nu vor fi o- 
mologate și, în consecință, vor fi 
suspendate, iar jocurile colectivii*  
lui respectiv vor fi programate 
pe alte terenuri.

Pentru a proteja terenurile de 
interes republican și a evita aglo
merarea lor cu antrenamente, co
lectivele sportive se vor îngriji ca 
pînă la 31 decembrie să-și amena- 
jeze cîte un teren simolu de antre
nament.

In ce privește stadioanele din 
București, administrațiile respec
tive se vor îngriji de pe acum pen*  
tru introducerea locurilor numero
tate. De la 18 martie, pe stadioa
nele „23 August", Republicii, Qț» 
namo și Giulești se vor vinde nu
mai bilete numerotate în baza că
rora spectatorii să-și aibă locurile' 
asigurate. Numărul biletelor puse 
în vînzare va fi în raport cu capa
citatea locurilor de stat în tribune 
și peluze. Numărul imprimat pe 
bilete trebuie să corespundă cu Io*  
cui și sectorul respectiv. In vede
rea introducerii locurilor numero
tate, administrațiile celor patru 
stadioane trebuie să ia măsuri pri
vind numerotarea locurilor, colt» 
fecționarea și montarea unor pa
nouri indicatoare, întărirea contro
lului, instruirea plasatorilor- etc.

Problema terenurilor trebuie să - 
preocupe în special colectivele ' 
sportive. Rezolvarea pozitivă a a- 
cestei importante probleme în lua 
mina celor de mai sus, va contri
bui în mare măsură la îmbunat^ i 
țirea activității fotbalului în țar*â v 
noastră.



îndrumări pentru
In rîndurile de față, voi da cî- 

teva îndrumări generale pentru ci
cliștii începători, tineri între 16-18 
ani.

In primul rînd, tînărul se va su
pune unui riguros control medical, 
și numai după ce a primit aviz fa
vorabil, va începe activitatea. In 
timpul iernii, va urma de 3 ori pe 
să"tămînă cîte 1—ll/2 oră un pro
gram la sală, axat pe exercițiile 
din complexul G.M.A. Activitatea 
la sală va fi completată cu: hal
tere ușoare, săritul corzii, antre
namente de box la sac (pentru în
tărirea brațelor), diferite jocuri 
sportive, etc. In această activitate, 
va evita eforturile excesive, țintnd 
seama că el se află într-o perioadă 
de creștere. Aci, este indicat ca ac
tivitatea lui la sală să se desfă
șoare sub supravegherea unui ins
tructor sau a unui sportiv cu ex
periență.

Odată sau de dona ori pe săptâ. 
mînă, dacă este zăpadă, va face 
scurte ieșiri pe schi. In caz că nu 
sînt condiții, aceste ieșiri vor ti 
înlocuite cu marș (cu bocanci de 
munte) sau crosuri ușoare.

Intrucît tînărul nu este încă des
tul de bine pregătit fizicește (în 
special cel care nu a avut nici un 
fel de activitate sportivă) nu tre
buie să înceapă activitatea pe șo
sele, pînă ce vremea nu este priel
nică. Pînă atunci, el își va stabili 
poți (ia corectă pe bicicletă, factor 
de mare importanță-

Iată în linii mari care este a- 
ceastă poziție : Șarta trebuie să fie 
perfect orizontală. Pentru a sta
bili înălțimea ei se procedează ast
fel : tînărul încalecă bicicleta, ob- 
servînd ca atunci tind pune tocul 
pantofului'1’ pe pedala lăsată în jos 
(perfect verticală) piciorul să fie 
bine întins, fără ca pentru aceasta 
să se schimbe poziția normală a 
ciclistului în șa. Ca să știe cît 
trebuie să împingă șaua înainte 
sau înapoi, pentru a afla unghiu
rile necesare unui pedalaj corect, 
procedeul este următorul: Ciclistul 
va sta în șa, ou bicicleta pe loc, 
pedalele aflîndu-se în poziție per
fect orizontală (poziția de atac). 
Lăsînd să cadă, de la genuchiul 
piciorului aflat pe pedala din față, 
un fir cu o mică greutate de plumb 
(cumpăna zidarului), firul, în cazul 
unei poziții corecte, trebuie să 
treacă la o jumătate de centime
tru înapoia axului pedalei.

Presupunînd că antrenamentul e- 
fectiv îl poate începe la 1 martie, 
iată, în mare, programul pe care 
trebuie să-l urmeze după ce a ru
lat în prealabil cîteva zile prin 
oraș, pentru acomodare.

Prima săptămînă, marți 20 km., 
joi 25 km., duminică 35 km., în

Conferința comisiei
Recent au avut loc impor

tante consfătuiri pentru activi
tatea baschetului: conferința comi
siei centrale și consfătuirile an
trenorilor și arbitrilor de baschet

— Conferința antrenorilor de 
baschet a fost foarte utilă pentru 
activitatea viitoare a acestor teh
nicieni. Spre deosebire de alți ani, 
la conferința din anul acesta an
trenorii au discutat cu mult curaj 
și competență problemele pregătirii 
baschetbaliștilor. La luarea în dis
cuție a celor mai importante as
pecte din munca antrenorilor au 
contribuit efectiv materialei^ pre
zentate în cadrul conferinței: Stela 
Rusa: Raportul colegiului central; 
Emil Manea: Dezvoltarea basche
tului nostru și perspectivele lui; 
Gheorghe Luca: Aspecte din meto
dica învățării baschetului; Victor 
Tibacu: Pentru ridicarea elemente
lor tinere; Dan Chiriac: Colabora
rea dintre antrenori șl arbitri. Pla
nul de muncă pe anul 1956 al ca
fegiului central al antrenorilor a 
fost prezentat de Aristeia Hrișcă

— Consfătuirea arbitrilor a con
stituit și ea un sprijin pentru vii
toarea activitate a acestui corp de 
tehnicieni ai baschetului. De pildă, 
raportul colegiului central, prezen
tat de C. Armășescu a ocazionat o 
Serie de interesante discuții. Aces
tea au scos la lumină faptul că 
conducerea colegiului a neglijat ri- 
dicarea_ arbitrilor din provincie, în
cred in jind majoritatea partidelor' 
arbitrilor bucureștenf. Ca un as« 
pect negativ al conferinței trebuie 
menționat faptul că cei mai mulți

cicliștii începători CAMPIONATUL DE TENIS DE MASĂ Gimnastele au participat
rulaj ușor, media orară fiind de 
20—22 km. (pe drum asfaltat și 
cu bicicletă semicurse). Va utiliza 
un pas mic. De pildă, angrenaj cu 
47 dinți și pinion cu 20 dinți. Sau 
48x21, 46x19, etc.

— Săptămînă a doua; marți 25 
km., joi 25, duminică 45, tot pe
dalaj moderat. Săptămînă a treia, 
programul din prima săptămînă, 
însă cu o medie de 22—24 km./h. 
Săptămînă a patra, programul din 
săptămînă a doua, cu media orară 
de 24—26 km.

De la 1 aprilie, după-amiezele 
fiind mai lungi, vremea mai bună 
(și totodată tînărul avînd de acum 
o oarecare pregătire), programul 
va fi următorul:

— prima săptămînă: marți 30 
km., joi 35, ‘ iar duminica 50—60, 
eu o scurtă oprire la jumătatea 
distanței. Săptămînile următoare 
vor avea același program. Dacă în 
a dona duminică a lunii aprilie este 
programat concurs pentru începă
tori, sportivul va putea lua parte, 
fără să facă eforturi exagerate. 
Dacă nu e concurs, el își va face 
antrenamenul său duminical: 50-60 
km.

Dacă în zilele de antrenament 
plouă abundent sau vremea este 
prea aspră, activitatea pe șosea va 
fi înlocuită cu 1—l*/i  oră la sală 
(jocuri, gimnastică etc.). La sfîrși- 
tul fiecărui antrenament pe șosea 
ciclistul se va duce direct acasă. 
Va face baie, se va șterge bine, 
freeîndu-se pe tot corpul cu un pro
sop aspru (ceea ce ține loc, în 
bună măsură, de masaj) și se va 
odihni în așternut călduros cel 
puțin o oră înainte de cină. După 
cină, el nu va mai Ieși în oraș.

• HANDBAL. — Lș Timișoara 
s-au disputat duminică noi întreceri 
de handbal redus. Partidele femi
nine s-au desfășurat în cadrul cate
goriei B a Cupei de Iarnă. Iată 
rezultatele înregistrate: feminin: FI. 
roșie I. T. Lugoj — Constructorul 
Timișoara 5—4 (2—2); FI. roșie 
Jimbolia — FI. roșie Industria Lîniî 
Timișoara 2—1 (1—0)’; Locomotiva 
Timișoara — Voința Timișoara 
1—1 (0—0); masculin: Metalul
Tehnometal — Recolta Giarmata 
12—12 (8—4); Știința Timișoara— 
Recolta Jimbolia 19—9 (8—3);
Progresul Timișoara — FI. roșie
I.R.P. 13—9 (6-6). (A. Gross,
coresp.).

® HOCHEI. — Sîmbătă și dumi
nică a jucat la Arad echipa Voința 
din Miercurea Ciuc. In primul mecf, 
oaspeții au învins Selecționata 
Arad A cu 3—1, iar în cel de al 
doilea au cedat cu 1—3 Selecțio
natei B a Aradului. (Șt. Weinber
ger, coresp.)^

Programul pentru luna mai și
următoarele va fi aceiași ca 
luna aprilie. Mediile orare vor creș
te treptat: 25—27 km., 26—28 km., 
27—29 km., și chiar mai mult dacă 
realizează asemenea viteze fără să 
se resimtă în mod deosebit. La 
antrenamentele de joi, ei va acce
lera cît mai mult ritmul pedala- 
jului. Aceste antrenamente — cro
nometrate — constituie de fiecare 
dată și un control al nivelului teh
nic atins.

De la jumătatea sezonului, dacă 
a obținut rezultate bune în cursei» 
de începători, tînărul ciclist va pu
tea lua parte și la unele antrena
mente ale cicliștilor cu experiență, 
însă pe distanțe scurte și în mod 
progresiv: 10, 15, 20 km... Către 
sfîrșitul sezonului ej se va putea 
verifica concurînd și în alte probe 
decît cele pentru începători, însă 
sub atenta observație a unui antre
nor sau ciclist mai vîrstnic.

în

CONSTANTIN SIMIONESCU 

centrale și consfătuirile antrenorilor și arbitrilor de baschet
dintre arbitrii bucureșteni au stră
lucit prin... absență. In cadrul con- 
sfătuirii au fost prezentate refe
ratele : Octav Dumitriu : Colabora
rea dintre antrenori și arbitri; Dan 
Chiriac și Lucian Vasilescu: Pro*  
blema „pașilor"; De asemenea, con
ducerea colegiului a prezentat o 
serie de materiale privind normele 
de funcționare al tuturor colegiilor 
de arbitri pe anul 1956. Concluziile 
conferinței și planul de muncă al 
colegiului central au fost prezen
tate de președintele colegiului, Dan 
Chiriac.

— Lucrările conferinței comisiei 
centrale au prilejuit o completă tre
cere în revistă'a activității baschet
ului pe anul 1955. La aceasta a 
contribuit raportul biroului comi
siei centrale prezentat de prof. 
Leon. Teodorescu, cît și discuțiile, 
deosebit de utile prin aspectele im
portante pe care le-au relevat șt 
prin curajul cu1 care au fost criti
cate o serie de lipsuri. Menționăm 
observațiile critice asupra activi
tății trecute a comisiei centrale 
precum și recomandările pentru 
viitoarea activitate a comisiei cu
prinse în 
baschetului 
activității 
principialitatea biroului în unele 
probleme privind 
de jucători, lipsa 
a biroului față 
siile centrale, modificarea sistemu
lui competițional actual care lasă 
o prea mare pauză în activitatea 
echipelor, dezinteresul față de ele
mentele tinere și mijloacele greșite

problema 
încurajarea 
locale, ne-

discuții : 
feminin, 

comisiilor

transferările 
de atenție 

de subcomi-

Cea de a doua etapă a campio
natului de tenis de masă al R.P.R. 
pe echipe s-a soldat cu următoarele 
rezultate:

Echipe bărbați: Progresul S. 
Mare — Progresul București 5—4: 
Ferber — Negreanu 0—2 (12,10), 
Leker — Ionescu Soare 2—0 (9,14), 
Jeney — Angelica Rozeanu 0—2 
(14,17), Leker — Negreanu 1—2 
(20—22, 21—8, 12—21), Ferber — 
Angelica Rozeanu 0—2 (13,6), Je
ney — Ionescu Soare 2—1 (21— 
13, 17—21, 21—19), Leker — An
gelica Rozeanu 2—1 (28—26, 12— 
21, 23—21), Jeney — Negreanu 
2—1 (21—11, 17—21, 21—9), Fer
ber — Ionescu Soare 2—1 (21—16, 
19—21, 21—17). Constructorul Buc. 
—Dinamo Tg. Mureș 5—1: Pesch— 
Bohm 2—0, Șirlincan — Bernstein
1— 2, Naumescu — Iacobovici 2—0, 
Pesch — Bernstein 2—0, Nau
mescu — Bohm 2—0, Șirlincan — 
Iacobovici 2—0. Voința Arad — 
Voința Lemn-Mobilă Buc. 5—2: 
Papp — Magyar 2—0, Androna
che — Martiniac 2—1, Covaci — 
Stan llie 2—0, Andronache — Ma
gyar 2—1, Papp — Stan Hie 1—2, 
Covaci — Martiniac 1—2, Andro
nache — Stan llie 2—1. Fi. roșie 
Buc. — FI. roșie Oradea 5—0: 
Santalena — Schwartz 2—1, P. 
Teodorescu — Hegyesi 2—0, Plos- 
caru — Spitz 2—0, Santalena — 
Hegyesi 2—1, Ploscaru — Schwartz
2— 0. Progresul Cluj — Dinamo 
Constanța 5—0: Paneth — Baru- 
gian 2—1, Gavrilescu — Bojogian 
2—0, Demeter — Zlate 2—0, Pa
neth — Bojogian 2—1, Demeter— 
Barugian 2—0. Intîlnirea restantă 
Constructorul Buc. — Voința Arad 
a luat sfîrșit cu victoria primei 
echipe cu scorul de 5—0. Rezultate 
tehnice: Șirlincan — Andronache 
2—0, Naumescu — Covaci 2—0, 
Pesch — Papp 2—0, Naumescu — 

Af. Antonescu, P. lordăchescu și M. Dănescu (C.C.A.) echipa câști
gătoare a primei competiții motocicliste a anului
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utilizate pentru atragerea lor în ac
tivitatea de baschet, problema să
lilor (Timișoara, Oradea), populari
zarea baschetului (presa, radioul), 
metode utilizate cu succes pentru 
atragerea elementelor feminine In 
practicarea baschetului (cazul ora
șului Hunedoara), lipsa de iniția
tivă a colectivelor (cazul orașului 
Iași), problema educației jucători
lor, atitudinea necorespunzătoare a 
antrenorilor față de arbitri, apli
carea experienței din țările cu bas
chet avansat, interesul pentru sec
țiile de baschet de copii,

In cadrul conferinței a fost pre
zentat referatul: Organizarea acti
vității baschetului în rîndurile ti
neretului (antrenor Lucian Vasi- 
lescu). Planul de muncă pe antil 
1956 a fost prezentat de tov. Hugo 
Halpern. Au fost alese apoi comi
sia centrală și biroul comisiei cen
trale de baschet.

Din partea C.C.F.S.-ului a luat 
ouvîntul tov. vicepreședinte Ion Ba
laș care a arătat care sînt obiec
tivele baschetului pe anul în curs, 
insistînd asupra problemelor de 
mare importanță cît și asupra mo
dului cum trebuie realizată cola
borarea dintre C.C.F.S. și. comisia 
centrală.

In încheierea lucrărilor to<v. Eu
gen Bantea, președintele comisiei 
centrale a tras concluziile confe
rinței și a arătat obiectivele impor
tante care stau în fața activiștilor 
de baschet din țara noastră pe anul 
în curs.

Iată componența comisiei cen
trale de baschet; Eugen Bantea, 

Bucu-
3—0:

Andronache 2—1, Șirlincan — Păpp
2—1.

Echipe femei: Știința 
rești — Progresul Timișoara 
Mariana Barasch — Virginia Vucu 
2—0, Irma Magyari — Dita Mer
kler 2—0, M. Barasch, I. Magyari— 
V. Vucu, D. Merkler 2—0. Flamura 
roșie Buc. — Flamura roșie Ora
dea 3—1: Livia Vasilescu — Ta
kacs 0—2, Luci Slăvescu — Euge
nia Matei 2—0, L. Slăvescu, L. Va
silescu — Takacs, Elena Hegyesî 
2—1, L. Slăvescu — Takacs 2—0. 
Progresul Cluj — Dinamo Con
stanța 3—0: Marta Tompa — Irina 
Schreiber 2—0, Maria Gavrilescu— 
Rădica Melinte 2—0, M. Tompa,
M. Gavrilescu — I. Schreiber, R. 
Melinte 2—0.

Iată clasamentul campionatului
masculin al categ. A.:
1— 2. Constructorul Buc. 2 2 8 10: 1 4
1— 2. Progresul Cluj 2 2» OJO: 1 4

3. Progr. S. Mare 2 2 0 10: 5 4
4. FI. roșie Buc. 211 9: 5 1
5. Progresul Buc. 2 11 9: 9 3

0— 7.F1. t. Oradea 9 11 5:H
6— 7. Voința Arad 2 11 5: 7 3

8. Voința Lemn-
Mobilă Buc. 2 0 2 3:10 2

9—18. Dinamo Constanța 2 6 2 2:10 2
9—18. Dinamo Tg. Mureș 2 0 2 2:10 2

A fost inaugurată activitatea competițională
Ia motocidism

Inaugurarea activității ccmnpeti- 
ționale la motocialism a avut loc 
duminică în condițiuni cu totul ne
favorabile. Cursa die regularitate 
„Gupa 16 Februarie", amânată cu o 
săptămînă din cauza condițiilor at
mosferice, nu s-a putut disputa nici 
duminica aceasta, așa cum fusese 
prevăzut în regulament Traseull 
competiției a trebuit să fie scur
tat la numai 15 km.

Leon Teodorescu, Hugo Halpern, 
llie Gheorghe, M. Stănescu. Dan 
Ghiriac, L. Zaharovfcj, Emil Ma
nea, Cristian Cismaru, Marcel E- 
fraim, Ef. Ionescu, Edgar Gîță, 
Ana Netolinschi, Petre Marin, Ioa
na Tăuceanu, Alex. Barau, Xenia 
Nistor, Al. Dănilă, Dan Niculescu, 
Stela Rusu, Ștefania Tomescu, Sa- 
șa Benjamin, Silvia Popescu, Gh. 
Diamandi, Magda Niculescu, An
drei Folbert, Mihai Nedef, Eva 
Ferencz, Gh. Filipescu, I. Schufer 
(toți din București), Sigmund Lu- 
pu (Focșani), A. Kakucs, Leonard 
Voisa (Tg. Mureș), Al. Milac, Em. 
Fabri, Paraschiva Delj, L. Nagy, 
Iolanda Darabas (Oradea), L. 
Sanft, I. Smilovici (Iași), I. Sza
bo (Suceava), I. Bîrgoreanu, Gh. 
Pascu (Bacău), Mihai Dumitrașcu 
(Satu Mare), Nic. Damian (Cons
tanța), Șt. Stănescu (Ploești), 
George Popescu (Craiova), Fr. 
March, M. Bachner (Timișoara), 
Elsa Sebestyen, Al. Șerban, I. 
Stupiar (Cluj), Ion Dumitru, Gh. 
Roșu (Orașul Stalin), V. Kervor- 
kian (Galați), Victor Berescu (Tg. 
Jiu), Petre Darie (Rm. _Vîlcea), 
Lazăr Istrate, Sever 
(Hunedoara), Alex. Panu 
Ernest Vadasz (Arad).

Biroul Comisiei Centrale a fost 
constituit astfel: Eugen Bantea, 
președinte, Leon Teodorescu, Hugo 
Halpern, llie. Gheorghe, Milan_Stă
nescu, 
rovici. Emil Manea, Cristian Cis- 
niaru, Marcel Efraini, Ef. Ionescu, 
Edgar Gîță, Ana Netolinschi, Pe
tre Marin, Ioana Tăuceanu, 
membri»

Bivolaru 
(Pitești).

Dan Chiriac, Leonard Zaha-

an
la primul lor concurs 

in acest
Primul concurs de gimnastică din 

acest an a avut loc sîmbătă după- 
amiază (exerciții liber alese) și du
minică dimineața (exerciții impuse), 
în sala de la Stadionul Tineretului 
din Capitală. C<t acest prilej s-a 
verificat nivelul actual de pregă
tire a gimnastelor noastre frunta
șe. Rezultatele obținute de ele con
stituie un oriteriu de selecționare 
în vederea întâlnirilor internațio
nale care vor avea Ioc peste puțin 
timp.

Ca ci concluzie generală asupra 
concursului, se poate spune: bine 
pregătite la exercițiile liber alese, 
gimnastele mai au de eliminat încă 
anumite greșeli ce s-au observat 
la exercițiile impuse. Au arătat o 
formă bună: Elena Mărgărit, Emi
lia Vătășoiu, Sonia Inovam și Geor- 
geta Hurmuzache. Elena Lcuștean 
n-a concurat, fiind accidentată.

tată clasamentul general după 
două zile de concurs: 1. Elena 
Mărgărit 70,87 p.; 2. EmiMa Vă
tășoiu 70,30 p.; 3. Sania Inovau 
69,41 p.

Plecarea în cursă s-a dat din 
fața atelierelor Grivița Roșie Mo- 
tooicliștii au străbătut drumul pe 
șoseaua Piteștiuliui numai pînă fti 
dreptul bornei kilometrice 17,500 
unde au întîlnit — înzăpezit — au
tobusul care transporta arbitrii pe 
traseu. Nemaiputînd continaia cursa 
din cauza lipsei arbitrilor la pos
turile fixe de control, mo'.ocicliștiî 
au luat stratul din dreptul acestei 
borne înapoi spre București. Prin 
aceasta, tradiționala competiție 
„Gupa 16 Februarie" s-a desfășurat 
într-o singură etapă și anume cu 
plecarea oficiată din dreptul bor
nei kilometrice 17,500 și sosirea în 
fața atelierelor Griviița Roșie. Cla
samentul a fost întocmit pe baza 

primite de 
de 15 km., 
cornplimen- 
proba de

punctelor de penalizare 
alergători pe distanța 
precum și a concursului 
tar pentru departajare, 
tir.

Iată acum clasamentul final at 
competiției : echipe: 1 C.C.A. (M. 
Antonescu, P. lordăchescu, M. Dă
nescu) 0 penalizări — 221 p. pro
ba de tir; 2. Voința (V. Stănescu,
I. Petou, R. Crfetescu) 0 pen. — 
189 pct. tir ; 3. Metalul (O. Rado
vici, N. Popescu, V. Ionescu) 0 pen.
— 185 pct. tir; 4. Locomotiva (N.
Buiescu, M. Dumitrescu, R. Asian) 
0 pen. — 172 pct tir; 5. Locomo
tiva (A. Florescu, B. Berindei, Oi 
Buțnaru) 0 pen. — 98 pct tir ; 6. 
Voința ( I. Piele, D. Tcjpciu, I. M-i- 
litani) 4 pen. — 165 pct tir; 7. 
Metalul (B. Predescu, Q. Grigores- cu, o m.-----u.-.o —
109
V.
78 pct. tir; 2. Murgit Șerban
(Recolta) 0 pen. — 75 pct tir; 3.
N. Sădeanu (Q.QA) 0 pen. — 58 
pct tir; 4. D, Luptt (Prog.) 0 pen.
— 44 pct tir; 5. I. Șterba (Avîn- 
tul) 0 pen. 80 pct tir; 6. T. Du- 
mitrîu (Știința) 1 pen. — 80 pct 
tir.

P. Gheorghiu) 27 pern 
pct. tir. Iitxiîvidiiail: 

Njculescu (Loc.) 0 pen.
L



SCHIMBĂRI ÎN CALENDARUL
INTERN AL FOTBALULUI

Pregătirile echipeiior noastre de 
fotbail sîht în plină desfășurare, în 
vederea campionatului care — ta 
categoria A — va începe la 18 mar
tie. In programul acestei categorii 
însă vor rntervejii cîteva modiiicâri, 
în urma perfectării meciului 
R.PF. Iugoslavia — R.P. Romînă 
pentru 22 a priite, a cererii federa
ției suedeze de a se fixa jocul R.P. 
Romînă — Suedia la 17 iunie în 

loc de 24 iunie și a schimbării da
tei partidei R.P. Bulgaria — R.P. 
Romînă de la 30 la 9 septembrie, 
zi în care se sărbătorește aniver
sarea eliberării Bulgariei. Astfel 
că turul campionatului categorie A 
urmează să albe Ioc Ia datele de 
18 și 25 martie, 1, 8, 11 și 29 apri
lie. 6, 13, 20 și 27 mai, 3, 10 și 24 
iunie.

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

Despre unele probleme ale alpinismului
Desfășurarea primei etape a 

competiției alpin® „Cupa de iarnă" 
ar fi trebuit să ne pună în față, 
încă de mai mult timp, cîteva pro
bleme tehnice ale alpinismului.

Practicarea în timpul iernii a 
alpinismului solicită, indlsoutabil, 
o serioasă pregătire fizică, ceea ce 
lipsește alpiniștilor noștri. Majo
ritatea alpiniștilor nu practică, de 
asemenea, acele sporturi compli
mentare pe care le cere perfecțio
narea spartului preferat. Majorita
tea alpiniștilor noștri nu practică 
schiul și nu stăpânește noțiuni cu
prinzătoare despre orientarea în 
teren. Ei sînt lipsiți de o metodă 
unică de instruire — metodă care 
pâ>ă la această oră nu a ajuns să 
fie cunoscută — și în consecință 
fac numai antrenamente necoordo- 
nate.

Fom'sîa centrală de alpinism și 
colegiul de antrenori nu au reușit 
pînă în prezent să determine aso
ciațiile sportive să treacă la o ac
țiune salutară și anume la organi
zarea unor tabere alpine speciale 
(de preferință înaintea marilor în
treceri). în cadrul cărora pe baza 
acumulării experienței tuturor an
trenorilor, alpinjștii să ajungă a 
cunoaște un proces de instruire 
sictematizat, canabil de a le ridica 
măiestria. Antrenamentul se face 
de altfel numai în virtutea cunoș
tințelor unui singur antrenor. De 
aci se ajunge foarte lesne și în 
mod firesc la practici individua
liste. O piidă grăitoare în această

Canotorii se pregătesc
in timpul iernii, activitatea 

canotorilor nu este aproape cu 
nimic mai redusă decît în se
zonul competițional. In aceste 
zile concursurile, antrenamentele 
pe apă sînt înlocuite cu lecții 
de antrenament Ia bac, cu șe 
dințe de antrenament în sală, 
cu practicarea unor sporturi 
complimentare. Activitatea din 
lunile de iarnă stă la baza re
zultatelor de mai tîrziu...

Gonștienți de acest lucru, ca
notorii din Arad, unul din cele 
mai importante centre de cano
taj din țară, se antrenează cu 
conștiinciozitate. In fotografia 
noastră, un aspect de la antre
namentul la bac al sportivilor 
de la Voința Arad, unul din co
lectivele tinere care duc o inten
să activitate și care — anul tre
cut — a înregistrat o serie de 
remarcabile succese. Actualmen
te, peste 50 de tineri se antre
nează sub conducerea antreno
rilor Petre Lascu. Tiberiu Ma- 

, rineaș ’on n,,a

.s-a dat plecarea în primul 
ciclocros al anului...
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privință este secția alpină a C.C.A., 
al cărei antrenament se face „în 
secret". într-o tabără organizată 
pe principiul muncii colective și 
al rodului experienței comune a 
alpiniștilor avansați, s-ar mai pu
tea ajunge și la folosirea, prin ro
tație, a materialelor tehnice, fapt 
oare ar soluționa, în același timp, 
în mod economic, una din proble
mele care-î frămîntă pe alpiniștji 
noștri.

Tot în aceste tabere ar putea 
funcționa un cabinet metodic, con
stituit din antrenori și alpiniști a- 
vansați, oare, desigur, ar atenua, 
în primul rînd, tendințele de in
dividualism exagerat și apoi ar li
chida cu totul practicile stră
ine de spartul nostru care 
mai dăinuie în această disci
plină. Alpinjști ca Alexandru Flo- 
ricioiu (Voința) și Tudor Hurbean 
(Dinamo) urmează un drum cu a- 
devărat ascendent, realizînd perfor
manțe de seamă, fiind ajutați sin
cer de antrenorii lor în procesul de 
desăvîrșire tehnică. Mai sînt însă 
și alpiniști — și încă foarte muiți 
— care cad victime, cu ușurință, 
unui soi de alpinism despre care 
nu se poate spune că e „solitar" 
dar în nici un caz sport de echipă. 
Dacă, de pildă, putem spune că 
antrenorul Gh. Roșculet, (Dinamo) 
constituie un model, dovedind se
riozitate, dragoste față de culo
rile asociației și înalte cunoștințe 
tehnice, în schimb antrenorul 
C.C.A., cunoscutul alpinist E. Cris- 
tea, face în mod sistematic din 
orice problemă a alpinismului „o 
problemă de club", pentru ca mai 
tîrziu s-o transforme chiar într-o 
problemă personală. Alpinistul și 
antrenorul E. Cristea socotește u- 
nele performanțe ale sale și une
ori ale altora drept redute inexpug
nabile, frîmînd sau stingherind astfel 
elanul tineresc al altor sportivi de. 
frunte.

Ar fi nimerit ca asociațiile 
sportive să treacă de îndată 
la organizarea unei tabere pen
tru alpiniști. In acest cadru 
lărgit, cu ajutorul cadrelor teh
nice calificate, se va ajunge, fără 
putință de tăgadă, să se facă pași 
înainte în acest sport. Pînă atunci 
secțiile alpine ale asociațiilor noa
stre nu vor reuși să satisfacă ce
rințele alpiniștilor noștri însuflețiți 
de dorința de a obține noi și va
loroase succese.

CONST. MESSINGER
Președinte at Comisiei centrale 

de alpinism

F. Wittman (C.C.A.) și Dinamo 
învingători in primul cidocros 

al sezonului
Prima competiție de eielocros a 

anului, desfășurată duminică, dimi
neață în organizarea colectivului 
sportiv Locomotiva Grivița Roșie 
și dotată cu „Cupa 16 Februarie", 
a supus pe ooncurenți ta un se
rios efort datorită atît condițiilor 
atmosferice defavorabile cît și tra
seului care a fost acoperit de polei. 
Totuși, cei peste 65 de concurenți 
prezenți la startul probelor au lup
tat cu multă însuflețire pentru vic
torie și pentru o comportare me
ritorie. întrecerea a fost deosebit 
de disputată și cîștigătoru! probei 
rezervate băieților a fost decis 
doar pe linia de sosire, cînd F. 
Wittman, conctucînd cu mai multă 
îndemînare bicicleta, a reușit sâ-1 
întreacă pe principalul său adver
sar, M. Voinescu (Dinamo), cu o 
roată.

Iată acum rezultatele tehnice în
registrate: Băieți: 1. F. Wittman 
(C.C-A.) a parcurs 7 km. în 25 
min. 25 sec., 2. M. Voinescu (Di
namo), 3. D. Dragomir (Recolta), 4. 
R. Schuster (Dinamo), 5. D. Mun- 
teanu (Dinamo), 6. Ion Moraru 
(Progresul) 7. N. CiucUrbici 
(C.C.A.) 8 Gh. Calcișcă (Dina
mo), 9. N. Stepanian (C.C.A.), 10. 
N. Pelcaru (C.CA.) ; Fete : 1, Ma
ria Bisac (Progresul) a parcurs 
4 km. în 23 mân. 15 sec. 2. Eug. 
Baltag (Locomotiva), 3. Iosefina 
Oprea (Locomotiva) ; Clasament 
pe echipe băieți; 1. Dinamo 42 
pct., 2. C.CA. 68 pct., 3. Metalul 
172 pct., 4. Voința, 5. Progresul,
6. Recolta, 7. Știința, 8. Locomo
tiva, 9. Flamura roșie, 10. Școala 
sportivă de tineret; Clasament pe 
echipe fete: 1. Locomotiva 5 pcL>
2. Progresul 6 pct.

Activitatea in jurul „balonului oval”

Se preconizează organizarea imui campionat european
b Principala competiție de rugbi 

imtertări din Europa este, fără în
doială, turneul „Celor cinci na
țiuni", care se desfășoară în fie
care an. Anul trecut, competiția a 
fost cîștigată de echipa Țării Gali
lor, 8a egalitate de puncte cu Fran
ța, dair cu un esaveraj mai bun.

La această tradițională compe
tiție participă echipele naționale 
ale următoarelor țări: Franța, An
glia, Scoția, Irlanda și Țara Gali
lor. La 25 februarie se va desfășu
ra pe stadionul Colotnbes din Pa
ris o întîlnire pe care o putem 
numi „cheie", între echipele Fran
ței și Angliei. Cu acest prilej se 
va vedea dacă tinerii jucători Fran
cezi introduși în acest an în for
mație vor face față celebrului „pa
chet" de înaintași englezi. Pînă 
atunci, iată clasamentul competi
ției :
1. Tara Galilor 2 2 0 0 17: 6 6
2. Anglia 2 1 0 1 23: 8 4
3. Scotia 2 1 0 1 15: 9 4
4. Franța 2 10 1 14:20 4
5. Irlanda 2 0 0 2 8:34 2

b Rugbiul începe să cucerească 
tot mai muiți sportivi și în America 
de Sud. Se joacă rugbi în Argen
tina, Brazilia, Chili, etc. In Argen
tina activează peste 150 cluburi, 
dintre care 16 participă în cam
pionatul primei divizii. Cele mai 
bune echipe: Atletico, San Isidro, 
care a reușit un meci egal cu e- 
chipa Franței în 1954, cînd aceasta 
a întreprins un turneu în Argen
tina, și Atalaja din Buenos Aires. 
După spusele unui ziarist argenti
nian — Hugo Condoleo — care a 
acordat un interviu ziarului fran
cez de sport L’Equipe, rugbiul ar
gentinian este o îmbinare între 
rugbiul englez și cel francez. „Rug
biul nostru este englez, iar stilul 
nostru francez. In general, jucăm 
la mină, dar cînd plouă folosim

Campionatul republican de baschet feminin
Campion aiul republican de bas

chet feminin a debutat printr-o 
etapă în care s-au înregistrat sco
ruri mari, care oglindesc diferența 
de valoare dintre echipe. Surprin
zătoare pare înîrîngerea studente
lor din Cluj de către Știința In- 
vățăniînt București. Trebuie să 
precizăm însă că din formația de 
anul trecut o singură jucătoare — 
Suzana Șerban — a mai jucat în 
formația Știința Cluj.

Prima etapă a scos în evidență 
unele defecțiuni de organizare, 

surprinzătoare mai ales prin fap
tul că s-au produs la Cluj și... 
la București. La Cluj ora dispu
tării meciului n-a fost cunoscută 
din timp, din care cauză au asi
stat puțini spectatori, iar in Ca
pitală delegatul comisiei centrale 
a absentat, ceea ce a dus la în- 
tîrzierea programului și la dispu
tarea meciurilor „la ceas" și nu 
la cronometru.

Iată acum rezultatele înregis
trate:

Constructorul București — Pro
gresul Tg. Mureș 76—44 (30-23). 
Au înscris: Maria Ekert 17, Vio
rica Antonescu 23, Lavinia Dia- 
mandi 6, Vali Armășescu 4, Xe
nia Nistor 8, Hilde Eordogh 18 
pentru Constructorul și Georgeta 
Fiillop 5, M. Kovacs 10, Marga
reta Rogobete 9, Irina Mayor 1, 
I. Koble 15, I. Simon 4 centru Pro
gresul.

Știința lnvățămînt București —

CARNET
CONCURSUL DE SALA DE LA 

ORADEA

Sala Dinamo din localitate a •- 
dăpostit săptămîna trecută între
cerile din cadrul competiției — prin 
corespondență — dotată cu „Cupa 
Orașelor". Iată rezultatele înregis
trate: BARBAȚI: 30 m.: 1. G. Za- 
noni 4,2; 2. Fr. Szabo 4,2; 3. C. 
Krupka 4,2; 35 m.g.: 1. V. Pop 5,7;
2. G. Zanoni 5,8; lungime: 1. L. 
Panyik 6,07; triplu-salt: 1. L. Păl- 
tinișeanu 12,61; înălțime: M. Dră- 
gan 1,60; greutate: M. Drăgan 
10,76; FEMEI: 30 m.: 1. Maria Un- 
gor 4,8; 2. Ana Galiș 4,8; 3.
Ileana Jobagy 4,8; 35 m.: 1. Maria 
Ungor 6,0; 2. Eva Kiss 6,3; lungi
me: 1. Maria Ungor 4,80; 2. Vic
toria Pazmany (are numai 14 ani) 
4,77 — nou record de sala pentru 
junioare de categoria a Il-a; înăl
țime: Maria Bochiș 1,33; greutate: 
Maria Cociomaroș 9,08. (Lad. Kiss 
— corespondent).

și jocul cu piciorul, care însă în
cetinește afura jocului..."

ei Echipele italiene de rugbi se

internaționalul Andre Sanac, este 
binecunoscut și în Romînia, unde 
a jucat împreună cu echipa U.S.A. 
Perpignan, al cărei căpitan este.

In fotografie el „deschide" un 
balon pe care l~a cules din mar
gine.

pregătesc cu cea mai mare serio
zitate în vederea viitorului sezon 
internațional. Baza acestei pregă
tiri o constituie campionatul na
țional, alcătuit din două divizii (în 
prima divizie joacă 10 echipe Iar 
în divizia secundă 18).'Dar nu 
sînt neglijate nici întMnirile inter
naționale. Deși la 11 decembrie 1955 
au întrecut, la Rana, echipa națiq-

Știința Cluj 75—34 (3*  19). Au! 
marcat : Adriana Florescu 12,
Florentina Mîrșan 2, Emilia To- 
dirașcu 6, Anca Pop 21, Ana Fi- 
rimide 24, Irina Rizescu 8. Ju- 
lieta Namian 2, pentru bucurcștcn- 
ce și Șerban Suzana 11, Ida Baria
4, Clara Mike 6, Areta Racovită 
2, Doina Matei 11, pentru clu- 
jence.

Voința Orașul Stalin—Știința 
I.C.F. București 32—57 <14 20).
Au marcat: Hanelore Klaus 8, 
Elena Roșu 4, O. Cucuruz 16, A. 
Kropfel 4, pentru Voința și Vio
leta Zăvădescu 13, Ștefania To- 
mescu 6, Teodora Simionescu 8, 
Elena Dragomirescu 14, Irina Bol- 
dog 8, Zamfirița Belu 6r. Niculina 
Simionescu 2 pentru Știința I.C.F.

Metalul Sluj — Locomotiva 
C.F.R. București 13—41 (7-17).
Au marcat: Bugar 4, Bismark 2, 
Varody 2, Tana 2, Herd 2, Vass 
1 pentru cluience și Viorica Cons
tantin 15, Doina Vasilescu 9, An- 
toaneta Sidea 7, Simona Poenaru
5, Mioara Luca 3, Eva Ferencz 
1, Magda Niculescu 1.

Progresul Oradea — Flamura 
roșie Oradea 58—48 ( 21-26). Fla
mura roșie a dat destul de mult 
de lucru baschetbalistelor de Ia 
Progresul. Textilistele au atacat 
mai precis și mai organizat în 
prima repriză. Spre sfîrșitul jocu
lui însă ele nu și-au mai păstrat 
calmul și Progresul, cu jucătoare 
mai rutinate, a obținut victoria.

ATLETIC
CONCURSUL DE SALA 

DIN CAPITALA
Comisia de atletism a orașului 

București a organizat sîmbătă șl 
duminică un concurs pentru atlețit 
din Capitală. lata rezultatele înre
gistrate: BARBAȚI: 50 ni. (serii): 
1—2. Șt. Prisiceanu și Gh. Radu
lescu 6,2; 55 m.g. (finală): I. Gh. 
Stâne! 8,2; 2. E. Ignat 8,4; 3. P. 
Păunescu 8,5; lungime: 1. R. Lic
ker 6,52; 2. I. Niculescu 6,47; 3.
E. Ignat 6,41; triplu-salt: 1. M. 
Carp 12,73; prăjină: V. Petcu 3,40;
2. Gh. Constantin 3,40; greutate: 1. 
N. Ivanov 14,49; 2. M. Raica 14,34;
3. I. Heller 13,82; FEMEI: 50 m. 
(serii): 1. Ioana Luță 7,1; 2. S. 
Băltăgescu 7,2; 3—5. Oltea Haiduc, 
Liana Jung și Iuliana Marin 7,3; 
40 m.g. (finală): 1. Liana Jung 
6,4 — record de sală egalat —; 2. 
Elena Streza 6,8; lungime: 1. Iu
liana Marin 4,85; 2. Adina Caloe- 
nescu 4,82; 3. Oltea Haiduc 4,79; 
înălțime: 1. Adela Chivăran 1 58;
2. Georgeta Mogoș 1,38.

nală a Cehoslovaciei cu 17—6, to-i 
tuși italienii au vădit serioase lip
suri tehnice. Pentru a și le reme
dia, italienii au invitat numeroase 
echipe de valoare din străin tate. 
Astfel, la 20 decembrie la Roma, 
echipa A. S. Roma Rugbi, una din 
fruntașele campionatului italian, a 
întîlnif puternica formație engleză 
Trinitiy College din Cambridge cu 
cane a terminat la egalitate: 6—6, 
după o partidă care a entuziasmai 
asistența. Aceeași echipă engleză 
a învins după două zile echma ita
liană Rugbi Roma cu 12—8.

O lună mai tîrziu, Italia a fost 
vizitată de puternica echipă sud- 
africană „Springboks", care a ju
cat sub titulatura — Reprezenta
tiva Universitară Sudafricană. Din 
cele 8 întîilniri susținute în Italia, 
rugbiștii sudafricani au cîș'.'gat 7. 
Iată rezultatele lor: cu C.U.S. Pa
dova 28—6 ; cu Parma 16—6 : cu 
Milano 11—0; cu reprezentativa 
universitară a Italiei 11—6; cu 
selecționata Romei 22—6; cu A- 
quila 45—14 și cu C.U.S, Torino 
29—6. Singura victorie a itallrni- 
lor a fost realizată de echipa din 
prima divizie — Rovigo — care a 
cîștigat cu 15—8.

b Aceste date apar cu r’tît mal 
interesante cu cît, de curin'!, Fe
derația Franceză de Rugbi a n-o
pus forurilor competente, care con
duc activitatea rugbiului ania'K, 
organizarea unui campiona! euro
pean de rugbi XV la ca-e să na-tt. 
cipe următoarele șase țări: An"Ea, 
Franța, Romînia, Italia, R F. Ger
mană și Cehoslovacia sau Spania. 
La ora actuală, acest campionat nu 
a fost încă definitivat, dar nu în
cape nici o îndoială că organiza-i 
rea sa ar aduce un deosebit folos 
progresului acestui sport barbă-, 
iese.

D. C. J



Securile de 
de volei

De obicei, în preajma unei între
ceri internaționale se creează o at
mosferă specifică. Antrenamentele 
celor care ne vor reprezenta devin 
iot mai intense, iar iubitorii sportu
lui respectiv se interesează de pre
gătirile sportivilor. De acest lucru 
ne-am convins încă cdată duminică 
seara, cu prilejul meciurilor de ve
rificare susținute de reprezentati
vele de volei ale țării noastre, care 
vor întîlni la sfîrșitul acestei săptă
mîni puternicele echipe ale Uniunii 
Sovietice. Intr-adevăr, în sala Flo- 
reasca au fost nesperat de mulți 
spectatori dacă ținem seama că era 
vorba de o simplă verificare a ju
cătorilor. Acest fapt dovedește însă 
popularitatea de care se bucură vo
leiul, interesul purtat de masa de 
spectatori pentru buna pregătire a 
jucătoarelor și jucătorilor reprezen
tativelor noastre.

In prima întîlnire, selecționata I 
feminină, alcătuită din Rodica Să- 
deanu, Sonia Colceriu, Ana Susan, 
Natalia Cernat, Elena Răzvanță șl 
Ana Zabara a întrecut cu 3—1 se
lecționata a Il-a formată din Tinela 
Pleșoianu, Georgeta Snop, Florina 
Teodorescu, Cornelia Timoșanu, Eu
genia Metopadov și Veronica Za- 
ma. De fapt, în aceste jocuri nu a 
contat atît rezultatul, cît forma e- 
chipeî care ne va reprezenta. In 
general, se poate spune că selec
ționata I a jucat bine. Cele două 
elemente promovate în prima for
mație (Ana Zabara și Ana Susan)

Intr-unui din numerele sale pe 
luna ianuarie, ziarul francez de 
sport „L’Equipe” consacră o pagină 
întreagă trecerii în revistă a acti
vității fotbalistice internaționale din 
Europa pe anul 1955.

Imbinînd statistica rezultatelor 
cu aprecieri de multe ori aproxima
tive asupra valorii tehnice a dife
ritelor formații, ziarul francez reu
șește să stabilească în mare, valo
rile ierarhice ale fotbalului euro
pean. Și într-adevăr, pentru nimeni 
nu prezintă îndoială că echipa R.P. 
Ungare, neînvinsă în cele 16 me
ciuri susținute de la terminarea 
campionatului mondial, și echipa 
U.R.S.S., de asemenea neînvinsă în 
jocurile din 1955, întrunesc toate 
sufragiile pentru primele două 
locuri. Sîntem de acord, de aseme
nea, cu acordarea locului trei bra
vei echipe franceze, care pînă la 
meciul susținut cu Belgia a 
obținut succese răsunătoare, supli
nind unele deficiențe tehnice cu 
o admirabilă voință. Nu se poate 
trece însă cu vederea unele inad
vertențe și omisiuni pe care le im
plică însuși modul oarecum arbij 
trar de a stabili ordinea valorică 
în fotbalul european, care, în cazul 
de față, are la bază aproane exclu
siv criteriul rezultatelor. Dar chiar 
așa fiind, apare curios faptul că 
echipa Scoției, la un coeficient a- 
proape egal țu Italia, este clasată 
pe locul 4, în timp ce aceasta din 
urmă este situată pe locul 7. In 
ciuda crizei în care se zbate în ulti
mul timp, fotbalul italian deține 
încă o clasă (ne referim în special 
la tehnică) cel puțin egală celei de 
a 3-a clasate. Rezultatul meciului 
de la Bologna este edificator în 
acest sens.

SS luăm și cazul Romîniei. care 
bineînțeles — pe noi oe intere

sează mai mult In aprecierile zia
rului „L’Equipe”, Romînia a fost 
clasată în rîndul țărilor cu un fot
bal de nivel mai scăzut și este înse
mnată pe harta fotbalistică a Euro
pei cu negru, indiciu că ar face 
parte din categoria B a unui proiec
tat campionat european preconizat 
de ziarul sus amintit și Ia care ar 
urma să participe echipele împăr- 
ilte după valoarea lor — mai pu
ternice sau mai slabe — în două 
Serii: A și B.

Intr-un clasament publicat ante
rior de același ziar, Romînia era 
clasată pe locul 12, și dacă nu ne 
tnșală memoria, Ia sfîrșitul anului

ale reprezentativelor 
ale R. P. R.

au dovedit nu numai talent, ci și pu
tere de luptă și dorință de încadra
re în jocul colectiv. Avem de făcut 
însă o observație în privința con
tinuității în efort: se întîmplă de
seori ca echipa să aibă momente 
de „cădere". Or, aceste situații pot 
fî eliminate printr-o mare atenție, 
mai multă concentrare.

Ponova, Plocon, Miculescu, Mu- 
șat, Crivăț, Rusescu au alcătuit se
lecționata I masculină, care a în
trecut cu 3—2 selecționata a Il-a: 
Medianu, Botez, Derzsi, Lăzărescu, 
Cherebețiu, Corbeanu. Jocul a fost 
spectaculos și a plăcut. Ar fi bine 
însă ca pînă duminică să se insiste 
mai mult asupra întăririi coeziunii 
și măririi eficacității echipei.

de tenis de
BUDAPESTA (prin telefon). — 

După trei zile de desfășurare, în
trecerile individuale ale campio
natului de tenis de masă al R.P.U. 
au luat sfîrșit, fiind desemnați ur
mătorii campioni: simplu bărbați: 
Elemer Gyetvai, simplu femei: Gizi 
Farkaș, dublu bărbați: Gyetvai- 
Szeppessi, dublu femei: Fantusz- 
Kerekeș, dublu mixt: Gizi Farkaș- 
Ferenc Sido.

La aceste concursuri au luat 
parte și reprezentanții noștri Rei
ter, Gantner, Harasztosi, Popescu 
și Botner. Ca și în întîlnirea inter- 
echipe, jucătorii romîni au concu
rat sub valoarea lor. Mai bine s-a 
comportat Matei Gantner care a 
fnvins pe rînd cu același scor: 3-0

Pe marginea unui 
clasament international 

al reprezentativelor 
de fotbal

1952, înti-un bilanț asemănător, zia
rul „L’Equipe” situa fotbalul romî- 
nesc ca al 5-lea din lume, orientîn- 
du-se după faptul că în turneul 
olimpic de la Helsinki obținuse un 
bun rezultat (1-2) cu echipa Unga
riei. Acest lucru ne-a măgulit, dar 
trebuie să recunoaștem că era prea 
mult. După cum trebuie s-o spunem 
că acum este prea puțin.

Este adevărat că în 1955 repre
zentativa romînă a avut o compor
tare inegală, obținînd 2 victorii cu 
Norvegia și Belgia, 2 meciuri egale 
cu Bulgaria și Polonia și 2 înfrîn- 
geri cu Suedia și R.D. Germană. 
Fără a avea pretenția ca fotbalul 
romînesc să fie creditat cu un stan
dard tehnic net superior, credem 
totuși că valoarea lui, la ora ac
tuală, poate egala pe aceea a mul
tor țări, considerate de „L’Equipe” 
printre primele 14. In afară de 
aceasta, victoria cu 1-0 asupra Bel
giei, care la rîndul său a învins 
Franța cu 2-1 (cît de curios este 
acest joc al rezultatelor!), pledează 
pentru un clasament mai bun al 
fotbalului romînesc.

Nimeni nu pune ia îndoială bu
nele intenții ale cronicarilor de 
fotbal de la ziarul „L’Equipe”; dar 
ținînd seama de circulația largă a 
acestui ziar și de autoritatea pe care 
o exercită în lumea sportivă, clasa
mentele și aprecierile întocmite de 
el ar putea influența organizațiile 
cele mai importante ale fotbalului 
internațional (FIFA, Uniunea euro. 
peană etc.) aducînd indirect preju
dicii fotbalului din unele țări.

Dincolo de valoarea lor informa
tivă și documentară, aceste clasa
mente ar putea servi ca puncte de 
plecare în luarea unor hotărîri im
portante. Ținîndu-se seama de 
aceste clasamente, s-ar putea face 
greșeli sau denaturări, ca de pildă, 
în alcătuirea seriilor eliminatorii 
pentru viitorul campionat mondial; 
s-ar putea ca unele țări, conside
rate prea slabe, să fie omise de la 
participarea în diferitele mari com
petiții, cum ar fi Cupa campionilor 
europeni. Cupa Europei Centrale.

Forurile de specialitate din Ro- 
mînia sînt dornice ca echipele ro- 
mîne d» fotbal să participe la toate 
competițiile sus amintite, să su^ină 
întîlniri cu echipele de prima clasă, 
echipe „etalon”, cum le numește 
ziarul francez. Dacă ofertele lor sînt 
refuzate, desigur că nu ele poartă 
vina pentru această situație.

(Agerpres)

Turneul internațional de tenis 
de la Moscova

In sălile stadionului Dinamo a 
început la 19 februarie concursul 
internațional de tenis la care par
ticipă cei mai buni jucători din 
R.P. Ungară, Norvegia și U.R.S.S.

In cel mai interesant meci al 
turneului masculin campionul 
U.R.S.S.. Andreev, I-a învins pe 
fostul campion maghiar Gulyas cu 
6—2 și 8—6.

Iată alte rezultate: Iancso 
(R.P.U.)-Hansen (Norvegia) 8—6, 
6—2, Adam (R.P.U.) - Ozerov 
(U.R.S.S.) 6—1, 7—5, Asboth
(R.P.U.)-Hones (Norvegia) 
6—2.
In competiția feminină s-au 
gistrat următoarele rezultate: 
sen (Norvegia)-Filipova (U.R.S.S.) 
6-2, 4—6, 6—2, Erdodi (R.P.U.)- 
Preobrajenskaia (U.R.S.S.) 6—1, 
2—6, 7—5, Kormoczi (R.P.U.)- 
Kuzmenka (U.R.S.S.) 6-1, 6—2.

6—4,

înre- 
Niel-

pe Pek, Arvai și Sebok. El a pier
dut cu 1-3, în sferturi de finală, 
la Bubony finalistul probei. De 
menționat faptul că Bubony a în
vins în 16-imi pe fostul campion 
mondial Sido cu 3-2, iar în semi
finale pe Szeppessi cu 3-1 (7-21, 
21-10, 21-19, 21-10). Mircea Popes
cu a fost întrecut în 16-imi de 
Gyetvai cu 3-0. Botner a cîștigat 
primele două jocuri cu 3-0 la Imbor 
și Sekelieiti, cedînd la Berczik cu 
1-3 tn 16-imi. Harasztosi l-a eli
minat în turul I pe Vareny cu 3-1 
și a pierdut apoi la Gaal cu 0-3. 
Toma Reiter l-a întîlnit în primul 
meci pe Hamori la care a pierdut 
cu 2-3. Jucînd în proba de conso
lare Reiter s-a clasat pe locul I 
învingîndu-1 în finală pe L. Farkaș 
cu 2-0. Toți cei cinci jucători ma
ghiari care i-au învins pe jucătorii 
romîni întrebuințează palete cu bu
rete.

ta proba de dublu bărbați pe
rechea Reiter-Gantner s-a calificat 
pînă în sferturi de finală, unde a 
fost învinsă de cuplul J. Farkaș- 
Hamori cu 3-1. Harasztosi cu Po
pescu au pierdut în 16-imi cu 1-3 
la dublul Somogy-Halâsz.

Iată alte rezultate mai intere
sante: simplu bărbați: semifinale' 
Gyetvai-Koczian 3-0 (14 17, 19), 
finala: Gyetvai-Bubony 3-1 (21-12, 
18-21, 21-8, 21-8); simplu femei: 
sferturi de finală: Fantusz-Kerekeș
3-0,  semifinale: Fantusz-Eva Koc- 
zian 3-0, finala: Gizi Farkaș-Fan- 
tusz 3-0 (14, 18, 15); dublu băr
bați: finala: Gyetvai, Szeppessi- 
Sido, Koczian 3-1 (17-21, 21-17,
21-18, 21-15), dublu femei: finala: 
Fantusz, Kerekeș-Karpathi, Maros- 
volgv 3-1 (21-13, 21-17, 14-21,
21-13), dublu mixt: finala: G. Far
kaș, Sido-A. Simon, Foldy 3-0 (17, 
17, IU.

Dubla intilnire de baschet 
dintre echipele Franței și U-R-S-S.
PARIS, 18 (prin radio). Sîmbătă 

seara a avut loc la Paris, la Pa
lais des Sports, dubla întîlnire de 
baschet dintre echipele reprezenta
tive ale Franței și Uniunii Sovie
tice. Această confruntare, prin echi
librul ei, ca și prin faptul că echi
pele Uniunii Sovietice și Franței 
se întîlneau pentru prima dată la 
Paris, a stîrnit un deosebit interes, 
la partide asistînd aproape 15.000 
spectatori.

In întrecerea feminină, victoria 
a revenit reprezentantelor Uniunii 
Sovietice, care și-au demonstrat 
încă odată înalta lor clasă, cîști- 
gînd cu scorul de 39—30 (21—12).

Echipele masculine se întîlneau 
pentru a treia oară. In prima întîl
nire în 1953, la Moscova, echipa

• Duminică, s-a desfășurat la Lu
xemburg campionatul mondial de 
clclocros. Competiția a fost cîștigată, 
pentru a treia oară consecutiv, de 
francezul A. Dufraisse, care a parcurs 
distanța de 24.399 m. tn l»i:25^. Com
patriotul său Meunier a sosit al doilea 
la 39 sec.
• Reprezentativa de box a R. P. 

Polone a învins cu 14—6 echipa Ger
maniei occidentale. Meciul a avut loc 
la Varșovia.
• La 14 aprilie va avea loc la Viena 

meciul internațional de fotbal Aus
tria—Brazilia.
• La Basel, echipa de handbal de 

sală a Elveției a terminat la egalitate, 
18—18 eu reprezentativa Germaniei 
Occidentale.
• La un concurs de sărituri de pe

SURPRIZA LA ISTANBUL
TURCIA — R.P. UNGARA 3-1 (2-0)

La 
me- 
Un-

BUDAPESTA (prin radio). 
Istanbul s-a desfășurat duminică 
ciul dintre reprezentativele R. P. 
gare și Turciei. Victoria a revenit sur
prinzător gazdelor cu scorul de 3—1.

întîlnirea disputată în fața a 35.000 
de spectatori a fost deosebit de spec
taculoasă și s-a ridicat la un bun 
nivel tehnic. Fotbaliștii din echipa 
gazdă au jucat cu mult elan obțl- 
nînd în min. 7 primul gol, prin Lef
ter. După alte 30 de minute de joc 
echilibrat, același Lefter ridică sco
rul la 2—0 în urma unui penalti. 
După pauză, în min. 46 de joc, la o 
învălmășeală, Nedim marchează al 
treilea gol. Echipa maghiară revine 
puternic în atac, dar apărarea gazde
lor este la post. Se remarcă portarul 
Turguay, care salvează goluri gata 
făcute. In min. 81, Puskas marchează 
unicul gol al reprezentativei maghia
re

După 
să din 
a fost 
mare surpriză. E 
reprezentativa maghiară nu a suferit 
nici o înfrîngere de la finala campio
natului mondial încoace.

Arbitrul iugoslav Stefanovlci a con
dus următoarele formații:

TURCIA: Turguay-B. Aii, Nad. Ah- 
med-Mustafa, Nusret-Ifhendiar, Kos- 
cun, Nedim, Kadri, Lefter.

R.P. UNGARA: Farago-Buzanski, 
Szojka, Lantos-Bozslk, Kotasz-Toth II 
(Csordas), Machos, Tlchl (Hidegkuti), 
Puskas, Czlbor

NUMAI 4 MECIURI IN CAMPIONA
TUL ITALIAN

Din cauza timpului nefav orabll (vis
col, zăpadă) etapa 19-a a campio
natului italian nu s-au disputat decît 
4 meciuri din cele 9 programate. De 
remarcat că trei echipe au pierdut 
pe teren propriu: Juventus. Pro 
tria șl Napolt. Iată rezultatele: 
Torino: Triestina — Juventus
(0—0). La Rom: Roma—Genova 
(1—0).La Napoli: Novara — Napoli 
2—0 (0—0). La Busto Arslzlo: Spăl— 
Pro Patria 2—1.

IN FRANȚA, ETAPA DE CAMPIO
NAT A FOST AMINATA

cum transmit agențiile de pre- 
străinătate, victoria gazdelor 
meritată și ea constituie o 

știut, de-altfel, că

Pa-
La

1—0
2—0

Din cauza terenurilor impractica
bile și a timpului complet nefavora
bil. etapa de duminică din campio
natul francez a fost amtnată. Ea se

Echipa de fotbal Dinamo București 
a plecat aseară la Sofia

Lotul de fotbaliști de la D namo 
București a plecat aseară la Sofia, 
în vederea unor pregătiri comune fa 
care a fost invitat de Sparlak So
fia. Au făcut deplasarea, sub con
ducerea tov. A. Aman, secretarul 
consiliului regional Dinamo Bucu
rești, următorii jucători : Birtașu, 
Toma, Băcuț II, Szoko, FI. Anghel, 
Gălinoiu, Băcuț I, Bartha, Nicușor, 
Ene. Neagu, Stiru, Radu Tudor, Ni- 

sovietică a cîștigat cu 80—51, iar 
în 1954 la Milano, în cadrul Cupei 
Meirano, sovieticii au cîștigat din 
nou cu 52—47.

In prima repriză avantajul a a- 
parținut pe rînd ambelor echipe. 
Spre sfîrșitul reprizei, echipa so
vietică ia conducerea și termină re
priza în avantaj. (29:25). In repri
za secundă, francezii își reorgani
zează jocul, aplică o strictă apă
rare de zonă, datorită căreia nu 
mai primesc decît puține puncte. 
Ei egalează la 29 (în min. 21) și 
iau avantaj terminînd victorioși cu 
scorul de 61—55. S-au remarcat din 
echipa învingătoare: Monclar, An
toine și Beugnot. Din echipa sovie
tică au ieșit în evidență Bocikarev 
și Stonkus.

trambulină desfășurat la St. Moritz, 
Harry Glass (R.D.G.) a cucerit primul 
loc cu sărituri de 72 și 6>,5 m.

PE SCURT
• Echipa selecționată de lupte cla

sice a Belgiei a întrecut duminică Ia 
Paris formația Franței cu scorul de 
6—2.
• Duminică la Madison Square 

Garden (New-York) a avut loc o reu
niune atletică pe teren acoperit. Cu 
acest prilej, Parry O’Brien a aruncat 
greutatea la 18,72 m. Aceasta consti
tuie cea mal bună performanță rea
lizată pînă acum (recordul mondial

Hwm
va desfășura la o dată care se va 
anunța ulterior.

CEI MAI BUNI DIN EUROPA

jucători

ziarul 
publicat 
jucători,

Beara

Numeroase ziare de sport din Eu
ropa apuseană au organizat o anchetă 
cu privire la cei mai buni 
de fotbal pe anul 1955.

După terminarea anchetei, 
..Narodni sport" (Zagreb) a 
clasamentul primilor trei 
care se prezintă astfel:

Portari: lașin (U.R.S.S.),
(lug.), Viola (Ital.); fundași dreapta: 
Hanappi (Austria), Buzanski (Unga
ria), Posipal (R. F. Germană); fundași 
stînga: Cervato (Italia), van Brandt 
(Belgia), Marche (Franța); mijlocași 
dreapta: Ocvlrk (Austria), Boszik (Un
garia), Wright (Anglia); mijlocaș cen
tru: Ferrario (Italia), Gustafsson (Sue
dia) Bașașkin (U.R.S.S.); mijlocași 
stînga: Neto (U.R.S.S.) Szojka (Un
garia), Boșkov (Bulgaria); extreme 
dreapta: Boniperti (Italia), Finney 
(Anglia), Miguel (Spania); interi 
dreapta: Kocsls (Ungaria), F. Walter 
(R.F. Germană), Travassos (Portuga
lia); centri înaintași: Kopa (Franța). 
Mtiutinovicl (Iugoslavia), Ozon (Romî- 
nia); inter stînga: Puskas (Ungaria), 

Vukas (Iugoslavia), Salnikov (U.R S.S.); 
extreme stînga: Czlbor (Ungaria), Ilin 
(U.R.S.S.), Vincent (Franța).

DE PRETUTINDENI

• Echipa de fotbal Garbarnia Kra- 
kov (Polonia) a plecat zilele acestea 
în R.P. Chineză, unde va susține nu
meroase întîlniri cu fotbaliștii chi
nezi.

• După cum anunță ziarul „Narodni 
sport" din Zagreb echipa Vasco de 
Gama (Brazilia) va întreprinde un 
mare turneu în Europa. FotbaHștll 
brazilieni ar urma să joace la 18 iu
nie la Belgrad.
• Cu toate că șl în R. D. Germană, 

Iama în acest an este deosebit de 
grea, activitatea Ia fotbal continuă. 
Duminică, de pildă, pe un ger de 
minus 15 grade și o zăpadă de 20 cm. 
s-au desfășurat toate meciurile pro
gramate în competiția organizată de 
Toto (Pronosportul din R.D.G.) la care 
participă, în mal multe serii, toate 
echipele din liga I șl a Il-a.

Recent și-au început pregătirile re
prezentativele A șl B ale R. D. Ger
mane. Miercuri la Magdeburg. echipa 
A a întîlnit echipa locală Motor, de 
care a fost învinsă 
zen, reprezentativa 
egalitate (1—1) cu 
cală.

cu 4—3. La Baut- 
B a terminat la 

o selecționată lo-

țulescu, V. 
gheț. Lotul 
trenorii A. 
bach.

Anghel, Boian și Ma
mai este însoțit de an- 
Niculescu și P. Stein-

A fost alcătuită echipa de 
tenis de masă a Angliei 

pentru campionatele mondiale
LONDRA (Agerpres). —
Federația engleză de tenis de 

masă a alcătuit lotul echipei Angli
ei care va participa la campiona
tele mondiale de la Tokio. Echipa 
masculima cuprinde pe Johnny 
Leach, Richard Bergman și Brian 
Kennedy, iar cea feminină este al
cătuită din surorile Rosalinde și 
Diana Rowe și Ann Haydon. După 
cum transmite agenția Associated 
Press, la această ediție a campio
natelor federația engleză de tenis 
de masă va trimite un lot restrins 
de jucători deoarece a avut difi
cultăți în procurarea sumei «îeoesa. 
re efectuării călătoriei ta Tokio. Cu
noscutul jucător și antrenor englez 
Victor Barna a fost selecționat ca 
rezervă dar va face deplasarea pe 
spezele echipei Indiei, în caWtate fle 
manager al acesteia.

In aer liber este de 18,54 m. și apar
ține lui O’Brien) Cu prilejul aceleiași 
reuniuni, Richards și Don Laz au 
sărit 4.99 m. în cadrul probei de să
ritură cu prăjina. (Cu o săptămînă 
înainte Richards sărise 4,67).
• Campionatele mondiale de volei 

care se vor desfășura în luna septem
brie la Paris, se anunță a fi cele mal 
disputate din cîte au avut loc pînă 
acum. In afară de cele mal bune echi
pe continentale, și-au anunțat parti
ciparea și echipele reprezentative ale 
Statelor Unite și Braziliei care par
ticipă pentru prima dată la un 
campionat mondial. Brazilienii de
butează în Europa, iar americanii 
au întreprins un turneu In anul 1954, 
cind au întrecut Iugoslavia cu 3—1 
și Franța cu 3—9.


