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î Cit mai multe întreceri sportive 
ii timpul vacantei de iarnă!

Dacă stadioanele nu mai cu
nosc freamătul tumultuos al ze
cilor de mii de elevi prezenți 
în diverse întreceri — la atle
tism ca și la volei, la handbal 
ca și la baschet — în schimb, 
în sălile de sport ale școlilor 
activitatea continuă cu aceeași 
însuflețire.

Știri tot mai numeroase so
site din întreaga țară ilustrea
ză din plin elanul cu care elevii 
continuă să participe la diferite 
concursuri și competiții. La 
București ca și la Timișoara, la 
Cluj ca și la lași, elevii sint 
promotorii întrecerilor din ca
drul Spartachiadei de iarnă a 
tineretului, ca și al altor com
petiții cu caracter local.

Apropierea sezonului sportiv 
de iarnă reprezintă pentru elevi 
un adevărat îndemn către prac
ticarea unor sporturi mult în
drăgite ca schiul, patinajul șiuiayue

' săniușul.
fără îndoială, vacanța de 
așteptată cu multă nerăb- 

însemna un minunat 
realizare a 
avinta pe

va 
de 
se

dorinței lor 
piftiile în-

■arn& a *- 
face nume-

Și. 
iarnă 
dare 
prilej 
de a
zăpezite.

Și în vacanța de 
cestui an elevii vor 
roase excursii cu prilejul căro
ra, pe lingă bucuria unei plă
cute destinderi, ei vor putea tre
ce normele complexului G.M.A. 
sau organiza diferite întreceri 
pe grupe, interclase etc.

Și nu ne indoim, dragi citi
tori, că mul ți dintre cef car» 
vor drumeți pe potecile înzăpe
zite ale munților vor avea pri
lejul să fie părtași ai veseliei 
ce va antrena grupurile ds 
elevi.
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LA MELBOLRNE

A ÎNVINS SISTEMUL 
DE CULTURA FIZICA

Cu un finiș impetuos și irezisti
bil, sugestiv redai de desenatorul 
sovietic I. Semenov in clișeul alătu
rat, echipa Uniunii Sovietice a reu
șit să încheie victo
rioasă cea de a 
XVI-a ediție a
Jocurilor Olimpice 
de vară. 37 medalii 
de aur, 29 de ar
gint și 32 de bronz, 
au răsplătit efortu
rile reprezentanților 
patriei socialismu
lui, consfințind o 
biruință sportivă de 
proporții unice.
Confruntarea 

pe plan sportiv 
U.R.S.S. — S.U.A., 
care a constituit 
punctul principal de 
atracție al Jocurilor 
Olimpice, a purtat 
în afara caracteru
lui pur tehnic și u- 
nul de principiu: 
acela de a stabili 
într-o întrecere des
chisă, care sistem 
de educație fizică 
este superior, cel 
sovietic sau cel a- 
merican. Și s-a vă
zut (cifrele o de
monstrează) 
mișcarea de 
tură fizică 
sport din U.R.S.S. 
este net 
celei din 
nite ale 
este cea 
satâ din

Din prima zi 
deschiderii 
lor, iubitorii de 
sport din U.R.SS 
au urmărit cu aten
ție și încordare des
fășurarea întrecerilor, dorind 
toată inima victoria echipei lor. O 
vreme, echipa americană — profi- 
tind de avantajul acumulai la atle
tism — s-a aflat în frunte și pă
rea că e foarte greu să mai fie în
trecută. Dar sportivii sovietici, a- 
turnați de un fierbinte patriotism, 
au concurat excepțional în a doua 
parte a Jocurilor șl nu numai că 
au refăcut handicapul, dar au în
cheiat competiția cu un avan* 
zdrobitor de puncte, pricinuind ame
ricanilor cea mai grea înfrîngere 
sportivă pe 
dată.

„Succesul 
scrie ziarul 
torialul

a fost condiționat de o evoluție 
mai constantă în marea majoritate 
a disciplinelor impuse în program, 

excepția velelor, in toate ceie-

I
I

La Liege’

A început competiția internațională? 
Cupa Orașelor la

După cum se știe, anul acesta se 
desfășoară prima ediție a Cupei 
Orașelor la handbal de sală, între
cere în care sint angajate cele mai 
bune echipe din Europa, reprezen- 
tînd centre unde acest sport este 
larg răspindit. Printre formațiile 
participante se numără și echipa 
Bucureștiului, care va debuta ia 
competiție la 23 decembrie. aviad 
ca adversar reprezentativa Belgra
dului.

Alte formații au și sus;imit o se
rie de partide in cadrul Cupei Ora-

SOVIETIC 
ȘI SPORT

In care 
pânde ale . 
meri candor l 
Șl in sfirșit

handbal de sală

superioară 
Statele U- 

Americii. 
mai avan- 
lume.

a 
Jocuri-

Finișul „de aur* al echipei sovietice...
(desen de I. Semenov din „Komsomolskaia Pravda*)

din

care au suțertt-o oreo-

echipei sovietice -— 
Sooiețlii Sport în edi- 

său din 8 decembrie —

Mikenas ii felicită pe compatriotul său L.

lalte sporturi reprezentanții U.R.S.S. 
s au clasat în primele șase locuri, 
în timp ce sportivii S.U.A. (bine 
pregătiți la atletism, haltere și 
canotaj) n-au primit nici un punct 
în patru discipline olimpice".

Superioritatea sistemului sooletic 
de cultură fizică se vădește șl mal 
mult din aceea că 
intr-o probă cum 
ar fi pentatlonul 
modern (chinte -
serif a polisporiivi- 
tăfii) echipa
U.R.S.S. a învins 
de o manieră ca
tegorică și stră - 
lucită echipa ame
ricană, 
(unde 
emiteau 
tenfii la suprema
ție) U.R.S.S. a 
ocupat primul loc 
pe echipe acumu- 
llnd 33 puncte 
iar S.U.A. numai 
16, ca să nu mai 
vorbim de lupte 
clasice, disciplină

față de cete 41 
sporitei lor sovietici.' a- 
le-an revenit 

’ gimnastica, prilej de 
veritabil 
pentru 
U.R.SS.. 
disciplina 
americanii nici nu 
au contat.

In aceste condi
ții, diferența de 
125 puncte dintre 
U.R.S.S. șl S.U.A. 
(după clasamen- 

tul european și 140 
puncte după cel 
american) arată 
clar că actuala e- 
diție a Jocurilor 
Olimpice a fost 
net dominată de 
sportivii sovietici. 
Faptul este și 
mai semnificativ, 
dacă ținem seama 
că U.R.S.S. parii- 
cipă abia pentru a 
doua oară la 
jocuri. Victoria 
sportivilor sovie. 
tici la Olimpiadă 
a fost rezultatul 
grijii permanente 
pe care partidul 
comunist și guver. 
nul sovietic o 
manifestă fafă de 
mișcarea de cui ■ 
tură fizică, a fost 
rezultatul uriașei 
dezvoltări de masă 
a sportului in pa. 
Ma socialismului. 

Publicăm mai 
jos clasamentul pe 
națiuni al Jocuri

lor. Așa cum am mai scris, după 
numărul de medalii țara noastră 
se află pe excelentul loc 8. Din 
adiționarea de puncte al celor cla. 
sați în primele șase locuri, R. P. 
Romină figurează pe locul 11 din 
67 țări, rezultat care face cinste 
mișcării noastre sportive.

doar... 3.

triumf 
culorile 

a fost 
in care

șelor. Astfel, întrecerea a fost inao> 
gurată de meciul dintre reprezent*- 
tivele Liege și Esch-sur-Alzette, în
cheiat cu victori* primei echipe.

In z'ua de 25 noiembrie s-au des
fășurat două importante meciarL 
Primul dintre acestea a avut loc la 
Barcelona, unde, in prezența a 6.00B 
de spectatori, s-au Intiinit reprezen
ta ti vele Barcelonei și Parisu'ttt. 
Dupi na joc extrem de disputat 
victoria a revenit francezilor ca ace
rai de 13-14 (10-7), prin puadete 
insert*e de: Pxboc (4). ChasUnicr 
(4). Beaorts (î), Briafte (2K 
Beaucoert (3), Baaide (2). Byl. 
-Hoinaut și respectiv Pena (4), 
Fonbtovill* (3), Prejnm-a (3Ș, 
Casajuana (2). Guardia. Garda.

Tot 1* această dată s-a disputat 
la Hassloch (R.F. Germană) parti 
da d'ntre echipa acestui oraș șâ 

aceea a Uege-ului. Victoria a reve
nit la un scor categoric germanilor: 
27-8 (12-4). Pentru echipa învingă., 
toare — care se anunță ca princi
pală favorită a competiției — au în. 
scris: Korn (10), Stăh’-er (7) Schute 
(3>, A. Schjurer (2), H. Scheurtr 
(2). Schmatke (2) și ScHafmaa.

Echipele învingătoare s-au califi
cat pentru sferturile de finală, care, 
după toate probabilitățile, vor aven 
următoarea înfățișare: Paris — Hass
loch; Chorzow — Copenhaga; Est- 
-Berlin — Orebro (Suedia) și în
vingătoare* meciului București — 
Belgrad cu Praga.

Haria Diți a 
un nou record al 
la aruncarea suliței: 47,33 m-

In cursul zilei de marți s-a 
desfășurat pe stadionul Tinere
tului un concurs atletic care a 
cuprins numai probe de arun
cări. Cu acest prilej a fost în
registrat un nou record națio
nal de junioare și senioare la 
aruncarea suliței. Tn ciuda tim

stabilit
R.P.R.

marți s-a

Mărșăluitorul sovietic
Spirin pentru strălucita victorie repurtată in cursa de 20 km. De altfel, 
in această probă primele trei locuri au revenit reprezentanților, UdtȘȘ.

PUNCTE ȘlMEbALII

La box 
americanii 
mari pre.

■ ȚARA
cocut. rorAi 

perer n nr E vr
URSS"

37 29 52 15 22 9 622
SUA 32 25 <7 46 « 8 497
australia 15 a 13 9 10 5 239,5
germania 6 13 7 45 8 8 204
ungaria 9 10 7 8 H 5 493
ANGLIA 7 4f 6 9 8 462,5
ITALIA 8 8 9 6 3 4 461
SUEDIA 8 5 6 5 6 7 140
JAPONIA 4 10 5 6 4 5 430,5
F (LAN TA 4 4 5 6 6 6 105
ROMÎNlA 5 3 4 5 4 4 93,5
FINLANDA 3 4 40 6 2 3 94.5
POLONIA 4 4 4 6 2 7 70.5
CEHOSLOVACIA 1 4 4 8 2 9

Puternicul răsunet al succeselor 
sovietice la Jocurile Olimpice

Strălucita victorie a sportivilor sovietici la cea de a 
XVI-a ediție a Jocurilor Olimpice de la Melbourne continuă 
să se afle în atenția presei din toate continentele. Pînă și 
ziarele burgheze, reprezentante ale cercurilor ostile Uniunii 
Sovietice sînt nevoite să consemneze această' mare biruință 
a sistemului sovietic de educație fizică, să aducă elogii 
sportivilor sovietici care au demonstrat cu prilejul Olimpia
dei marea lor superioritate.

Citiți în pagina a 8-a spicuiri din presa străină cu 
privire la bilanțul Jocurilor Olimpice de la Melbourne»

pului nefavorabil și a terenului 
alunecos, reprezentanta asocia
ției Progresul, Maria Diți, a rea
lizat 47,33 m. Vechiul record 
de senioare (47,00 m.) aparținea 

i Anelizei Zîmbreșteanu și a' fost 
stabilit în 1955 la Varșovia. 
Vechiul record de junioare era 
de 46,19 m. și fusese realizat de 
Maria Diți în toamna acestui an 
la întîlnirea Romînia—Norve
gia. Și în celelalte probe ale. a- 
cestui concurs arbitrii au măsu
rat performanțe bune, dacă le 
raportăm la condițiile grele în 
care s-au desfășurat întrecerile 
Ciocan: 1. N. Răscănescu
(C.C.A.) 56,76 m.; 2. C. Du
mitru (Locomotiva) 55,39 in.: 
3. A. Sigmund (C.C.A.) 54,93 
m.; 4. C. Drăgulescu (Energia) 
53,78 m. nou record de juniori 
al R.P.R. — vechiul record 
de 53,71 m. îi aparținea: 
disc (b): 1. M. Raica (Ener
gia) 44,90 m ; 2. E. Vîlsan 
(C.C.A.) 44,60 ; 3. R. Coveianw 
(C.C.A.) 44,18 m. ; 4. L. Pur- 
dea 43,92 m. ; 5. S. Știrbii 4', 15 
m,; disc (f): 1. N. Barbu (IT- 
roșie) 40,08 m.; 2. G. Georges
cu (Progresul) 38,69 m.; “ 
Lucaci (Știința) 38,64 m.: 
utate: A. Raica .........
tn.; suliță (b) : A. Bizim (Ști
ința) 66,36 m. .

Concurînd în
Pernechi (Flamura roșie) a sta
bilit noi recorduri de sală la a- 
rtincarca greutății: 16,12 m. 
(greutate de 5 kg.) — nou re
cord de juniori categoria 15—16 
ani și 17—18 ani; și 27,0 m.,
nou record de juniori la arun
carea cu ambele mîini.

; 3. P. 
gre- 

(C.C.A.) 15.51

sală, Ștctan



SPARTACHIADĂ DE IARNĂ A TINERETULUI

După două săptâmîni de întreceri...
' Și ediția din acest an a Sparta- 
fchiadei de iarnă a tineretului a în
ceput sub cele mai frumoase auspi
cii. Pretutindeni, competiția a fost 
întîmpinată cu multă însuflețire 
firește, din dorința vie a sportivi
lor de a continua tradiția acestei 
importante acțiuni.

Afirmînd acest lucru, gîndul ne 
poartă la zecile de mii de partici- 
panți prezenți Ia starturile primelor 
concursuri, la numeroasele măsuri 
organizatorice pregătitoare (cons
truirea de materiale sportive, procu
rarea de echipament etc.) și în 
special la dlrzenia cu care s-au a- 
vîntat în întreceri cei mai mulți 
dintre participant!.

Prevăzătoare, majoritatea colec
tivelor sportive n-au așteptat căde
rea zăpezii, ci au organizat pînă 
acum concursuri la sporturile de 
sală (șah, tenis de masă, gimnas
tică și trîntă). Orientarea o consi
derăm bine inspirată, aceste disci
pline avînd multi adepți printre 
participanți.

Dar, îndreptarea atenției către 
organizarea concursurilor de sală, 
nu trebuie să însemne cituși de 
puțin neglijarea popularizării ce
lorlalte discipline cuprinse în Spar 
tachiadă, a căror activitate, dato
rită condițiilor atmosferice de mo
ment, n-au putut încă începe. Spu
nem aceasta, deoarece schiul, pati
najul și mai ales săniușul sînt spor

Tinere muncitoare de la fabrica de confecții Gh. Gheorghiu-De/ 
fn timpul unui concurs de gimnastică. (foto N. Niculescu)

Din. regiunea Stalin
După regulament, Spartachiada 

de iarnă a tineretului a început la 
1 decembrie. In regiunea Stalin 
însă, „febra” ei s-a făcut simțită 
cu mult înainte de această dată; 
. Acțiunea de pregătire a acestei 
mari competiții sportive de masă 
a început prin formarea comisiei 
regionale și a celor raionale și oră
șenești care vor răspunde de or*  
ganizarea întrecerilor, prelucrarea 
regulamentului în colectivele spor
tive și organizațiile U.T M. și or
ganizarea unui ciclu de confer 
rințe cu caracter sportiv.

Ziua de 1 decembrie a găsit ma
joritatea colectivelor sportive din 
regiunea Stalin pregătite pentru 
„start”. De altfel, chiar din această 
zi au început primele concursuri ia 
șah, tenis de masă și gimnastică. 
Dintre colectivele vrednice în or
ganizarea întrecerilor notăm : Re
colta Hălehiu, Energia Tractorul 
și Progresul Orașul Sta'in. Fia- 
mura roșie Mediaș.

Conform planului de muncă al 
comisiei regionale, se desfășoară 
o largă acțiune de amenajare de 
pîrtii pentru schi și săniuțe. P;nă 
acum au fost terminate pîrtiile de 
coborîre de la Săcele și Bran, 
trambulina de sărituri de fa Pre
deal și pîrtia pentru săniuș ame
najată la Orașul Stalin în Sehei.

Vrînd parcă să răsplătească 
ijiunca conștiincioasă a activiști
lor sportivi care au pus la punct 
aproape toate amănuntele pentru 
desfășurarea activității de schi și 
patinaj, vremea s-a schimbat și 

turi cu o mare priză printre tineri 
și de acest lucru trebuie ținut sea
ma în mod special.

Nu putem fi de acord cu acele 
colective câte așteptînd căderea 
zăpezii ri-ău făcut nimic pînă acum. 
Ne referim în special la colectivele 
sportive din regiunea Oradea — se 
pare că aici există o obișnuință în 
a întîrziâ organizarea acțiunilor 
sportive de masă — unde Sparta- 
chiada de iarnă a tineretului este 
încă în stadiu incipient

Ne întrebăm: n-ar îi oare mai 
bine ca — urmînd, exemplul celor 
de la fhogresul l.T.B. — (care 
și-au pregătit din vreme baza spor
tivă de la Tei pentru întrecerile de 
patinaj, schi și săniuș) colectivele 
sportive din întreaga țară să pună 
la punct toate detaliile legate de 
buna desfășurare a sporturilor de 
iarnă incluse în Spartachiadă ?

lată de ce se impune ca, paralel 
cu acțiunea de atragere a cît mai 
multor tineri în întrecerile de sală, 
consiliile colectivelor sportive să 
nu neglijeze rezolvarea acelor pro
bleme legate de concursurile în aex 
liber.

Schiurile, săniuțele, patinele să 
fie pregătite din timp, la fel ca și 
bazele sportive, astfel ca oaată cu 
căderea zăpezii să poată fi organi
zate cu succes primele concursuri.

în ultimele 2—3 zile a început sa 
ningă abundent Zăpada care s-a 
așternut va oferi participa nților la 
aceste sporturi posibilitatea să-și 
înceapă activitatea.

Nu putem încheia această scurtă 
prezentare a desfășurării Sparta
chiadei în regiunea Stalin fără a 
aminti aportul substanțial pe care îl 
aduc organele și organizațiile U. 
T.M.. Aceasta este o urmare fi
rească a faptului că și la comitetul 
regional U.TM. există mai multa 
preocupare pentru sport.

Pe urmele unei cifre.,.
Trebuie să vă facem, de la înce

put o mărturisire: nu faptul că 
echipa de fotbal Flamura roșie - 
Metâloglobus a cucerit titlul de cam
pioană a raionului .23 August- 
ne-a purtat către întreprinderea din 
marginea Capitalei, ci o vorbă cu 
tîlc, aruncată într-o adunare în 
care se făcea bilanțul primei săp- 
tămini de la deschiderea Sparta
chiadei de iarnă a tineretului.

In această adunare, în care erau 
prezenți toți președinții comitete
lor C.F.S. din Capitală și secreta
rii comitetelor raionale U.T.M. a 
luat cuvîntul și tov. Vizitiu, pre
ședintele comitetului C.F.S. .23 
August". El a evidențiat (și toți 
cei prezenți au fost entuziasmați) 
colectivul sportiv (care de fapt este 
numai cerc sportiv) Flamura ro- 
șie-Metaloglobus care a deschis 
Spartachiada pe... pîrtiile Clăbuce- 
tului. la Predeal.

80 de tineri pe pîrtiile de la Pre

Popularitatea acestei grandioase 
competiții este de netăgăduit

Nu este totuși un motiv pentru ca 
consiliile colectivelor sportive să 
nu întărească munca de propagan
dă, care nu se desfășoară mulțu
mitor.

Acest aspect l-am înregistrat a- 
proape în toate colectivele sportive 
vizitate (chiar și în acelea în care 
au lost obținute frumoase realizări 
în ceea ce privește Spartachiada): 
el a reieșit, mai acut, cu prilejul 
conferința pe cehtre de regiuni or
ganizată recent la Bacău.

In citeva rinduri...
© Întrecerile de seni, patinaj ți 

sănințe ale colectivului sportiv 
Progresul l.T.B, se vor desfășura 
ia Toboc unde a fost amenajată o 
pîrtie pentru schi și săniuș și un 
patinoar de 60 x 30 metri. Con
cursurile de șah, gimnastică și te
nts de masa se desfășoară la se
diile cercurilor sportive ți la cel 
al colectivului.

• Colectivul sportiv Voința Pre
stări Servicii și-a luat angaja
mentul să înscrie pentru întrece
rile Spartachiadei 3003 membri 
cooperatori. De pe acum însă, a- 
ceastă cifră a fost depășită.

• Primele întreceri de șah și 
tenis de masă au fost organizate 
și în colectivele Locomotiva „Nav- 
rom", „C.F.R." și „Viitorul- din 
Brăila. Printre cei dintîi partici
panți au fost fruntași în muncă, 
inovatori ca: ing. Aurel Popescu 
de la Districtul 13, mecanicul Mi
hai Tudor și electricianul Toader 
Teodoru de la Atelierele Navale 
Viitorul ș. a.

• Peste 1200 membri ai colec
tivului sportiv Voința din Ploești 
vor participa la prima etapă a 
Spartachiadei de iarnă a tineretu
lui. Pentru buna desfășurare a în-, 
trecerilor au fost amenajate două 
cluburi. Acestea au fost înzestrate 
cu 25 garnituri de șah și 3 mese 
pentru tenis de masă. Folosind 
materiale din deșeuri sportivii coo
perativei „Tehnolemn" construiesc
săniuțele necesare concursurilor.

• „Mai multă preocupare pentru 
organizarea Spartachiadei de iarnă 
a tineretului- își intitulează scri
soarea trimisa redacției corespon
denții noștri Romulus și Zeno Radu 
din Oțelul roșu, care, vizitîad mai 
multe colective sportive din raio
nul Caransebeș au constatat că 
această competiție este neglijată. 
Așa stau lucrurile la Energia Oțe
lul roșu. Locomotiva și Progresul 
din Caransebeș ș. a.

deal! 80 de participant la primele 
întreceri ale Spartachiadei! Iată pri
lej de interesante înș ’mnări pentru 
oricare reporter. Numai că cifrele 
din blocnotesul președintelui nu 
s-au potrivit de fel cu... realitatea. 
Dintre cei 80 de „schiori" care au 
urcat în trenul de Predeal, numai 
...11 își merită cu adevărat titlul 
de concurenți. Restul au plecat 
doar în... excursie. Cum de s-au 
trans'ormat peste noapte în verita
bili schiori, nu putem bănui. Siguri 
sîntem doar de faptul că felul în 
care muncesc astfel de activiști 
nu ajută cu nimic scopului pentru 
care sînt organizate aceste frumoa
se întreceri. Dimpotrivă, în felul 
acesta se face un deservidu miș
cării noastre sportive. Sau, cum 
s-ar spune, încercăm să ne „furăm 
singuri căciula"!

P. M1HA1

EXEMPLE DEMIE DE URMAT
Clișeul de mai sus reprezintă 

partalul noului stadion al colecti
vului Voința-Oradea, inaugurat în 
urmă cu cîteva șăptămîr.i. Tere
nul frumos gazonat, împrejmuit de 
o pistă perfect nivelată, terenurile 
de baschet, volei și tenis încadrate 
de tribuna de beton cu o capaci
tate de 1200 locuri, pavilionul cu 
vestiare, băi și magazii — toate 
acestea trezesc admirația vizitato
rului.

Deosebit de important este fap
tul că această nouă bază sportivă 
complexă a fost construită — în 
cea mai mare parte — prin folosi
rea resurselor locale ale colectivu
lui Voința și cu ajutorul unor coo
perative din localitate. Vădind in
teres față de inițiativa consiliului 
colectivului sportiv Voința, o serie 
de cooperative locale au ajutat la 
construirea noului stadion punînd 
la dispoziție materiale din econo
miile proprii, iar sute de sportivi 
cooperatori au lucrat, în mod volun
tar, în timpul liber, laolaltă cu 
meșteri zidari, tîmplari, fierari etc., 
care s-au oferit să execute diferite 
lucrări; cooperativa de reparat ve
hicule, a donat colectivului panou
rile pentru terenurile de baschet, 
iar cooperativa „Lemnul" a confec
ționat obstacolele pentru pista 
GMA

Peste scurtă vreme membrii co
lectivului Voința vor fi chemați 
să sărbătorească inaugurarea noii 
săli de sporturi — aliată în veci

Deși iarna întârzie...
...să-și facă apariția pe plaiurile 

țării noastre, pregătirile pentru 
noul sezon se desfășoară cu febri
litate in multe colective sportive.

Zilele trecute am primit relatări 
interesante în legătură cu activi
tatea colectivului sportiv Energia 
din Tg. Mures.

★
Sportivii acestui colectiv au în

ceput pregătirile pentru sezonul 
de iarnă încă de la 15 noiembrie. 
Cei mai harnici sînt hocheiștii, care 
se antrenează sub conducerea lui 
•Bela Kocsis. Ședințele de antrena
ment (teoretice și practice) au loc 
de trei ori pe săptămînă și la ele 
participă un număr de 29 spor
tivi, dintre care 12 abia au împli
nit 18 ani.

De Ia 1 decembrie și-au început 
pregătirile și schiorii.

Secția de schi a colectivului, —■ 
recent reorganizată — contează de 
pe acum pe un număr de 32 mem
bri.

fn planul de activitate al aces
tei secții sînt prevăzute pentru a- 
propiatul sezon organizarea de 
concursuri populare pentru trece
rea normelor complexului G.M.A., 
mai multe deplasări la gospodăriile 
agricole de stat și gospodăriile co
lective din raionul Sîngiorgiu de 
Pădure, în vederea popularizării 
schiului printre tinerii din mediul 
sătesc, precum și o excursie pe 
schiuri Ia Răstolnița.

De asemenea, între 15 și 30 ia
nuarie 1957, consiliul de conducere 
al colectivului va organiza în îm
prejurimile Lacului roșu un con
curs de schi dotat cu „Cupa Ener
gia”. La acest concurs au fost in
vitați sportivi aparținînd colective
lor Energia din regiunile Hune
doara, Baia Mare și Regiunea Au
tonomă Maghiară. A mai fost in
vitată și o reprezentativă a co
lectivelor sportive din . regiunea 
Suceava.

Concursul va cuprinde probe al
pine de fond și sărituri. 

nătatea stadionului — amenajată 
tot prin posibilitățile proprii ale 
colectivului.

Construirea acestor baze spor
tive din resurse locale nu este un 
caz izolat. Multe din cele 400 baze 
sportive pe care își desfășoară 
activitatea sportivii din orașul și 
regiunea Oradea sînt rodul unor 
inițiative ale colectivelor, al ajuto
rului substanțial oferit de diferite 
instituții și întreprinderi. Iată cî
teva exemple: datorită sprijinului 
primit din partea țesâtoriei „Vasile 
Roaită", colectivul Flamura roșie. 
Oradea și-a amenajat o sală de 
sport, utilată cu materiale nece
sare practicării cîtarva disciplina 
La amenajările făcute în ultimul 
timp pe stadionul și în sălile de 
sport ale colectivului Energia a 
dat o prețioasă contribuție condu
cerea uzinei metalurgice „înfrăți
rea"

Comitetele executive ale Sfaturi
lor populare din Salonta, Beiuș, 
Sărmășag, Cefa etc. au o mare 
contribuție la amenajarea, noilor 
baze sportive cu care au fost îm
bogățite așezările respective.

Mai sînt multe asemenea exem
ple care ilustrează atenția și inte
resul cu care diferite conduceri din 
instituții și întreprinderi privesc 
problema construirii și întreținerii 
bazelor sportive. Sînt fapte care 
merită nu numai popularizarea 
prin presă, ci și prezentarea ca 
exemple ce trebuie urmate.

PETRE DAVID

In cadrul Spartachiadei de iar
nă a tineretului, în organizarea a- 
celuiași colectiv, se va desfășura 
între 10—20 ianuarie un concurs 
de schi rezervat pionierilor.

Sportivii din colectivul Energia 
Gheorghieni au înființat la începu-

Intocmai ca tinărul din fotograj 
fie, mulți vor fi acei care se vor 
strădui să învețe și în acest an 
tehnica acestei frumoase discipline.

tul acestei luni o secție de hochei 
pe gheață, cu sprijinul celor de la 
colectivul Energia Tg. Mureș.

Noua secție, care numără în prei 
zent 18 membri, a fost înzestrat? 
cu tot echipamentul și materialul 
sportiv necesar.

Inițierea iubitorilor acestei disci
pline sportive a fost încredințată 
instructorului Arpad Kari.

Ion Pâuș 
corespondent



îmbucurătorUn bilanț

IN CURÎND, LA lo.ooo METRI ÎNĂLȚIME.

Intr-una _din serile iernii tre
cute, urmăream cu atenție antre
namentele unor voleibaliști în sala 
Știința Agronomie.

Vocea hotărîtă a antrenorului 
întrerupea, la anumite intervale, 
fie exercițiile la aparate; fie exe
cutarea temelor tactice. După an
trenament, am stat de vorbă cu 
antrenorul echipei : Valerian A- 
nastasescu, proaspăt absolvent al 
I.C.F.-ului.. La discuția noastiă 
s-au alăturat și membrii echipei. 
Este vorba de formația colectivu
lui Energia I.O.R., una dintre 
fruntașele campionatului pe Capi
tală la volei masculin.

Astfel ara aflat că echipa a hiat 
ființă în anul 1954, din inițiativa 
unor entuziaști muncitori ai fa
bricii I.O.R. Dintre aceștia s-au 
remarcat: Alexandru Tudorache,
Stelian Niculescu și Alex. Ferno- 
lendo, astăzi jucători de bază ai 
echipei.

După ce, prin muncă voluntară, 
membrii echipei de volei au făcut 
utilizabil terenul construit cu ani 
în urmă, ei au pornit cu hotărîre 
să se pregătească. Apoi, au parti
cipat la prima competiție oficială: 
campionatul raional de volei. La 
început a fost destul de greu, mai 
aies că toți componenții echipei 
practicau voleiul numai din -anul 
1954. Lipsurile de ordin tehnic au 
fc«t suplinite destul de repede, 
prin dorința și unitatea de vederi 
a întregii echipe. Astfel, Energia 
I.O.R. a reușit să promoveze, încă 
din anul 1954, în campionatul oră
șenesc. Bucuria a fost mare, iar 
formația LO.R. a dovedit că poate 
juca bine și In compania unor e 
chipe de valoare. La sfirș'tul cam
pionatului orășenesc a obținut un 
meritat loc 5, la egalitate de 
puncte cu echipele clasate pe locu
rile III și IV.

In iarnă, pregătirile s-au inten
sificat iar sala Agronomia a găz
duit de multe ori, pînă seara tîr
ziu,' antrenamentele acestei echipe 
tinere. Practicarea sporturilor a- 
jutătoare (schiul, gimnastica și 
alergările pe zăpadăț a contribuit 
efectiv la dezvoltarea pregătirii 
fizice generala a jucătorilor. Bas
chetul, fotbalul în sală și exerci
țiile la aparate au avut un rol im
portant în dezvoltarea forței, vite
zei și mobilității.

Concurs de natajie
Slmbătă (ora 19,30) și duminică 

(ora 10) la bazinul acoperit Flo- 
reasca se va desfășura un impor
tant concurs de natație. In această 
perioadă de sfîrșit de an, se oferă 
înotătorilor posibilitatea de a-și 
îmbunătăți performanțele.

PEDAGOGUL SOVIETIC BAZANOV IN MIJLOCUL ANTRENORILOR DE ATLETISM DIN R. P. R.
Duminică dimineața s-a consu

mat într-un anonimat total un eve
niment care merita totuși să fie con
semnat: inaugurarea sezonului com
petițiilor atletice de sală. Protago
niști n-au fost atleții care, așa cum 
m-am convins mai tîrziu, preferă 
încă pista și gazonul stadionului, 
fie chiar acoperite de zăpadă, ci... 
antrenorii. Intrînd în sala Floreas- 
ca II și găsindu-i pe dr. Arnăutu, 
pe Krupka și pe Ladislau Kiss a- 
șezați în gropile de start, mi-am 
închipuit că, în loc de orice amin
tiri din tinerețe, ei se simt mai 
bine întîlnindu-se, ca vechi și sta
tornici iubitori de atletism, pe 
pista care le-a adus odinioară atîtea 
satisfacții. Nici vorbă de așa ceva. 
Văzînd cu cîtă precipitare este asal
tat arbitrul pentru a anunța rezul
tate și clasamente, cu cîtă îndîrjire 
este disputat fiecare loc, am înțeles 
că asistăm la un concurs în toată 
legea. Un concurs în care recu
noșteam printre participanți antre
nori din București și Cluj, Ploești 
și Cîmpulung, Oradea și Timișoara. 
Un concurs original, pentru că, 
orice s-ar spune, nu-ți este dat în 
fiecare zi să-l vezi pe nea Nicu 
Gurău sărind la... triplu salt fără 
elan.

Campionatul din acest an a gă
sit echipa ta cea mai bună for
mă; pînă la sfîrșitul turului ea s-a 
menținut constant pe locul doi ta 
clasament. Apoi, în perioada din
tre tur și retur s-,a insistat mai 
mult asupra pregătirii superioare 
a concepției tactice de joc, factorul 
de bază al succeselor întregii e- 
chipe. Și roadele s-au văzuit: la 
sfîrșitul campionatului, Energia 
I.O.R. a avut un avans de trei 
puncte față de cea de a doua cla
sată, obținînd astfel titlul de cam
pioană pe Capitală în seria I-

Făcînd un bilanț al succeselor 
obținute, conducerea colectivului 
și jucătorii apreciază meritele an
trenorului care s-a preocupat per
manent de îmbunătățirea condi
ției fizice a fiecărui jucător în 
parte, precum și d€ creșterea ni
velului tehnic și tactic al echipei.

Atîta timp cît echipa va cuprin
de sportivi de frunte și, totodată, 
fruntași în producție, ca opticia- 
nul C. Alexandrescu, montatorul 
inovator A.
maestru Gh. Popescu, opticianul 
S Nicolescu, care obțin și însem
nate depășiri de normă in produc
ție, sau inginerul Ștefan Șușu, șe
ful secției electrice și alții. Ener
gia I.O.R. va fi o formație valo
roasă, făcînd cinste intreprinderii 
pe care o reprezintă.

Fernolendo, ti nărui

Vasiie Dinescu 
corespondent

Duminică începe competiția echipelor 
handbal defeminine la sală

re
de

Prima etapă a concursului 
publican de handbal masculin 
sală s-a terminat. Nu s-ar putea 
spune că apariția handbalului pe 
programele de duminică mai pre
zintă o noutate pentru amatorii 
de sport Și totuși există o nou
tate care constă în aceea că du
minică se Inaugurează la Bucu
rești, Timișoara și Orașul Stalin 
concursul republican feminin de 
handbal de sală.

Iată cîteva amănunte de orga
nizare. Echipele participante (ca
tegoria A) au fost împărțite în 
3 serii, după cum urmează : seria 
/: Flamura roșie București, Pro
gresul Orașul Stalin, Știința Ti
mișoara, Flamura roșie Mediaș; 
seria a II-a: Progresul Ministe
rul Invățămîntului, Progresul Tg. 
Mureș, Recolta Codlea. Energia 
Reșița; seria a IlI-a. Știința I. 
C.F. București, Flamura roșie Si
biu, Flamura roșie Sighișoara și 
Energia Mija. In cadrul seriilor, 
jocurile se desfășoară tur-retur 
(16, 23 decembrie și 6 ianuarie 
turul și 13, 20 și 27 ianuarie retu-

Toate bune, dar de ce s-au întîlnit 
antrenori din toată țara? Prilejul l-a 
oferit cursul organizat de antreno
rul sovietic N. I. Bazanov, cu par
ticiparea antrenorilor care se ocupă 
de pregătirea aruncătorilor noștri. 
Curs? „Tovarășul Bazanov l-a nu
mit „schimb de experiență", și de
numirea aceasta se potrivește mult 
mai bine cu atmosfera care a dom
nit în timpul celor trei săptămîni 
de muncă, îmi spunea Niculae Gu
rău. Niciodată în timpul lecțiilor 
sale, n-am simțit distanța dintre 
catedră și sală. Expunerile însem
nau mai mult un pretext pentru dis
cuții rodnice, în care fiecare inter
venea cu toate cunoștințele și ex
periența sa. Au fost vizionate fil
me documentare, au fost studiate 
kinograme ale aruncătorilor noștri. 
Esențial pentru reușita acestui 
schimb de experiență a fost și fap
tul că paralel cu activitatea 
desfășurată cu noi, antrenorii, to
varășul Bazanov a lucrat și cu cei 
mai buni aruncători ai noștri, reu
niți și ei pentru aceeași perioadă 
de timp la București".

Intr-adevăr, ideea de a-i chema 
în același timp și pe atleți s-a do
vedit fericită. S-a putut realiza în 
acest fel legătura dintre teorie și 

De mai multă vreme existau in
dicii că in întreg lanțul Carpa- 
ților iat» naștere „curenți de undă" 
deosebit de favorabili pentru zboru
rile cu planorul la mare înălțime. 
Ani de zile, zborurile în a-, 
cești curenți au rămas doar 
un vis pentru planoriștii noștri 
fruntași, dornici să aducă țării re
corduri și performanțe, de valoare 
mondială. Și iată că de curind... 
Dar mai întîi să explicăm ce sînt

Un explorator polar? Nicidecum. Pe cer au apărut nori lenticulari, 
semn că în aer sini curenți de undă. Și iată că planoristul Valeriu Po- 
pooici, echipat pentru zborul de altitudine, e gata de decolare, trdr-un 
simplu zbor de studii, el a atins 3200 metri cu ajutorul curenților de 
undă.

curenții de undă, acest izvor de 
performanțe în zborul fără motor. 
In anumite condiții atmosferice 
(variații de temperatură la înălțimi 
diferite), fenomene care se produc 
in lunile de iarnă, vintul, întîinind 
obstacole naturale (dealuri, munți) 
dă naș’ere așa numiților curenți de 
undă. In mișcarea lor ondulatorie și 
relativ paralelă cu suprafața pămîn, 
tului, acești curenți imprimă stratu-

echipele calificate 
final (cite 2 din

Reșița la 
Mija la 

cînd una 
organiza-

rul) urmind ca 
pentru turneul 
fiecare serie) să-și dispute locurile 
fruntașe la București în zilele de 
16—20 februarie 1957.

Toate jocurile din cadrul con
cursului republican feminin se vor 
desfășura duminică după-amiază 
în sălile din centrele în care ac
tivează echipele respective, cu 
unele excepții: FI. roșie Sibiu, FI. 
roșie Sighișoara, Recolta Codlea 
și FI. roșie Mediaș vor disputa 
meciurile în sala Tractorul din 
Orașul Stalin, Energia 
Timișoara, iar Energia 
București, bineînțeles 
din aceste echipe va fi 
toare.

Iată programul primei etape: 
BUCUREȘTI: Știința I C.F. — 

Energia Mija ; ORAȘUL STALIN: 
Progresul-Fl. roșie Mediaș; Re
colta Codlea-Stimța Min. Invăță- 
mîntului; H. roșie Sibiu-Fl. ro
șie Sighișoara ; TIMIȘOARA : 
Știința—FL roșie București; E- 
nergia Resita-Progresul Tg. Mu
reș.

practică, necesară oricărui proces 
de învățămînt, indispensabilă unui 
curs de antrenori.

Abia după terminarea concursu
lui am putut sta ,de vorbă cu ingi
nerul Bazanov. De ce „inginerul"? 
Pentru că, înainte de a fi antrenor, 
N. I. Bazanov a absolvit Institu
tul de Energetică din Moscova. A- 
poi, marea sa pasiune pentru sport 
și-a spus cuvîntul și el a urmat 
cursurile Institutului de cultură 
fizică. Și nu s-a mulțumit cu titlul 
de absolvent: s-a înscris mai de
parte. la aspirantură. Teza de di
sertație pe care o va susține în 
curînd se intitulează: „Influența 
antrenamentelor cu îngreunări ar
tificiale la dezvoltarea forței și vi
tezei aruncătorilor".

— Se pare că în scurta dvs. șe
dere în țara noastră, ați căutat să 
puneți în aolicare tocmai elementele 
din teza de dizertație.

— Este exact, ne-a răspuns N. 
I. Bazanov. Mi-am dat seama că a- 
runcătorii romîni lucrează prea 
puțin, în perioada dinaintea con
cursurilor, pentru dezvoltarea cali
tăților fizice generale, iar apoi fo
losesc lunga perioadă competițicna- 
lă numai pentru dezvoltarea tehni
cii. La începutul colaborării mele 

rilor de aer de deasupra o mișcare 
asemănătoare, oare se resimte ade
sea pînă la limita inferioară a stra- 
tosferei, 10—12.000 metri și chiar 
mai mult. Simultan cu aceste mani, 
testări atmosferice își fac apariția 
pe cer nori „lenticulari" (de forma 
unor lentile planconvexe) care ră- 
mîn nemișcați în punctele de ampli
tudine maximă ale undei. Partea 
urcătoare a undei reprezintă un cu
rent ascendent care poate fi folosit 

de planorist pentru cîștig de înăl
țime de peste 10.000 metri. Acești 
curenți creează posibilități pentru 
doborîrea vechiului record națio
nal de înălțime (4350 m. Mircea 
Finescu-București 1951) și pentru 
efectuarea unor zboruri de înălțime 
în vederea obținerii insignelor in
ternaționale de aur șl aur cu dia
mant pentru planorism.

Odată făcută această Introducere 
— poate puțin aridă dar necesară 
pentru familiarizarea cititorului cu 
aceste noțiuni — putem anunța că 
săptămîna trecută a tost constituit 
un lot de planoriști fruntași care 
cercetează în zbor acești curenți 
de undă ce se formează în Țara 
Bîrsei, în Bucegi, Piatra Craiului, 
Ciucaș și alți masivi- Fac parte din 
acest lot planoriștii sportivi: Mircea 
Finescu (București), Iosza Alexan
dru (Sibiu), Gîlcă Gheorghe (Iași) 
și Valeriu Popovici (Timișoara), 
care au obținut rezultate remarca
bile în concursurile de zbor fără mo
tor din ultimii ani. Ei lucrează sub 
conducerea încercatului Instructor 
de planorism Aurel Bucur (Cîmpi- 
na), ajutați de meteorologii Nico- 
lae Costescu și Constantin Mo- 
roianu, de piloți remorcheri — pla- 
noarele sînt ridicate în aer cu a- 
jutorul avioanelor remorchere — 
și de personal specializat. Plano
riștii studiază modul de formare 
a curenților de undă, tehnica zbo
rului în undă, folosirea aparate
lor de oxigen, comportarea în zbo
rul substratosferic etc- De aseme
nea, ei au fost supuși unor pro- 

cu ei, am executat o serie de probe 
de control care mi-au dovedit că cu 
cîteva excepții, aruncătorii romini 
au un nivel de calități fizice destul 
de scăzut. Pe baza datelor din lu
crarea mea și a experienței celor 
mai buni aruncători din lume, m-atn 
hotărît ca în aceste cîteva săptă- 
mîni să măresc volumul de efort, 
în special prin intensificarea lu
crului cu greutăți. Ultimele probe 
de control mi-au dovedit justețea 
acestui drum: toți aruncătorii se 
prezentau mai bine decît la în
ceput. Cel mai important este ca a- 
cum aruncătorii să nu-și termine 
antrenamentele, să continue să lu
creze intensiv, cu același volum 
pînă la primele concursuri din pri
măvara Iui 1957, după care să in
siste în egală măsură și asupra 
problemelor de tehnică. In acest 
fel, Festivalul de la Moscova îi 
va putea găsi bine pregătiți.

— Ce ne puteți spune despre co
laborarea cu antrenorii romini?

— A decurs în cele mai bune 
condițiuni, într-o atmosferă prie
tenească, de muncă. Am avut și 
eu de învățat lucruri noi de la an
trenorii dvs., care sînt în cea mai 
mare parte bine pregătiți și au o 
vastă experiență . (i.m.)

și zboruri de antrena- 
care planoristul Valeriu 
a atins înălțimea de 

într-un simplu zbor de 
curenți slabi. Condiția

be de barocameră pentru a Ii se 
cunoaște condiția fizică. Este vor
ba de o cameră ermetică din care 
se scoate aerul progresiv, se co
boară temperatura, se scade pre
siunea, se introduc vapori de apă 
(„nori"), creîndu-se astfel condi
ții atmosferice apropiate de cele 
de la marea înălțime.

Sportivul examinat respiră prin 
aparatul de oxigen, fiind în legă
tură radio-telefonică cu medicii 
examinatori. Planoriștii folosesc 
pentru zborul de undă planoare 
cehoslovace LUNAK și planoare 
romînești I S.3 cane s-au dovedit 
apte pentru zborurile de altitudi
ne și sînt prevăzute cu inhala- 
toare de oxigen, dispozitive de 
deschidere automată a parașutei 
în caz de nevoie și o serie de a- 
parate moderne pentru securitatea 
zborului șl a piloților. Pînă acum 
au fost efectuate zboruri de de
pistare a curenților — prezența 
norilor lenticulari fiind un indiciu 
sigur — ‘ '
ment în 
Popovici 
3200 m. 
studii în 
atmosferică se îmbunătățește însă 
cu fiecare zi, pe măsură ce vîntul 
se întărește. Condițiile materiale 
sînt și ele întrunite, perspectivele 
se arată a fi din cele mai promi- 
țătoare, planoriștii noștri putînd 
dobori acum o serie de recorduri 
sau stabili performanțe excepțio
nale. Mai cu seamă însă, pe baza 
experienței lotului de , undiști" pla
noriștii din țara noastră vor gă
si deschisă o cale rodnică spre zbo
rurile de altitudine — sursă sigu
ră de performanțe valoroase 
Este o inițiativă din cele mai lău
dabile pe care planoriștii noștri o 
salută, desigur, cu tot entuzias
mul. Și noi, de asemenea. Nu gă
sim însă de prisos să amintim că 
ne găsim în anul 1956 și că a- 
cești curenți au luat naștere în 
Carpații noștri încă din timpuri 
imemoriale. Fără îndoială, fo
rurile de specialitate au meritul 
de a fi dat curs acestui deziderat 
al planoriștilor noștri, care nu vor 
decît să aducă țării onoarea u- 
nor performanțe de valoare, și de 
a le fi creat condițiile necesare. 
Lucru care s-ar fi putut face mai 
de mult, dacă ar fi existat o mai 
intensă preocupare pentru presti
giul țării în domeniul aviației 
sportive. Dar, cum spune prover
bul, mai bine mai tîrziu decît 
niciodată.

Nădăjduim că aceste zboruri 
experimentale care se desfășoară 
acum la Orașul Stalin și condi
țiile materiale create reprezintă 
începutul unor măsuri menite să 
ducă la dezvoltarea sporturilor 
noastre aviatice în pas cu vremea. 
Pentru că, să recunoaștem cinstit, 
se simte o imperioasă nevoie. Iar 
în aviație, este Știut, a sta pe loc 
echivalează cu întoarcerea din 
drum...

ION VALERIU POPA

„ Unsprezece”!
MW ta sa«««

De curînd a apărut în librării 
romanul UNSPREZECE al scriito. 
rului Eugen Barbu. Romanul pre
zintă viața unei echipe de fotbal 
dintr-un oraș de pe malul Dună
rii. Romanul aduce o prețioasă 
contribuție la zugrăvirea specificu. 
lui vieții sportive de care tineretul 
nostru începe să fie legat tot mai 
mult.



ACTUALITĂȚI DIN BASCHET ȘI VOLEI
Tocmai atunci tind spectatorii 

•e deprinseseră să >a drumul să
lilor pentru a asista la întreceri 
de volei și baschet, campionatele 
republicane — atît de interesante 
In finalul lor — s-au terminat lă- 
«nd un gol în... preocupările spec
tatorilor. Dajr.|. programarea ră- 
mîne programare și ea nu a ținut 
cont nici de preferințele spectato
rilor, nici de micul „monopol" pe 
care voleiul și baschetul îl puteau 
avea în sezonul de iarnă, într-un 
covînt nu a avut în vedere speci
ficul acestor două sporturi. De 
•ceea credem că o analizare a pro
gramării campionatelor se impune 
mai mult decit oricînd.

Aceasta fiind situația, să vedem 
totuși ce întilniri vor avea bas- 
chetbaliștii și voleibaliștii noștri 
— acasă sau peste hotare — în tu. 
«ile care urmează.

sînt acelea duse cu echipa femini
nă poloneză Start care va. evolua 
în țara noastră între 28 decembrie 
ți 5 ianuarie. Programul baschet
balistelor poloneze va cuprinde 
întilniri cu Voința Orașul Stalin,

IA BASCHET ULTIMELE TREI 
RESTANȚE ȘI C1TEVA JOCURI 

INTERNAȚIONALE IN PERS
PECTIVA

In campionatele de baschet au 
mai rămas de disputat doar trei 
Jocuri — toate masculine — pen
tru a se putea da formă definitivă 
clasamentelor-. Partidele au fost 
programate astfel; la 13 decem- 

brie-Știința Timișoara-Progresul Tg. 
Mureș; la 16 decembrie-Dinamo 
Tg. Mureș — Știința Timișoara și 
Progresul Tg. Mureș — Progresul 
Arta. Aceste jocuri nu mai pot avea 
nici o repercusiune asupra situației 
retrogradării. Știința l.C.F. și Pro
gresul Orașul Stalin fiind echipele 
care vor juca în campionatul de 
calificare anul viitor. Din campio
natul feminin an retrogradat 
Energia Cluj și Progresul Tg. Mu
reș.

In ceea ce privește activitatea 
Internațională a echipelor noastre 
reprezentative și de colectiv sint 
In curs de perfectare citeva în- 
tâloiri. Cele mai avansate tratative

Teodora Simionescu (Știința l.C.F.) 
fi Viorica Antonescu (Energia Bucu
rești) tntr-un ,xtuel aerian".

(Foto: AL PETRESCU)

eelecționata orașului Tg. Mureș șl 
— eventual — un» sau două par
tide cu echipe bucureștene. Și 
fiindcă sin tem la capitolul întil
niri feminine, să anunțăm că tur
neul echipei cehoslovace SLO
VAN ORB1S, proiectat pentru 
sfârșitul acestei luni, a fost amî- 
nat. Energia București, organiza
toarea turneului, a propus o nouă 
dată — spre sfârșitul lunii februa-

Despre mistere, secrete 
ți.. seriozitate

Asta se intimpla odată Acum 
insă — pretutindeni — se pro
cedează altfel. Comitetul execu
tiv al A.I.B.A. (Asociația Inter
națională ds Box Amator) aho. 
tării ca la competițiile de mare ‘ 
amploare (Jocurile Olimpice, 
campionatele europene, jocurile 
mediteraneene etc.) S.4 FIE A- 
FIȘATE BULETINELE DE 
PUNCTAJ! Nu numai atît- Dar 
chiar la noi, sub ochii judecă- 
torilor-arbitri, supărați de „în
drăzneala" gazetarilor, funcțio
nează instalația electrică de la 
ringul metalic, pe care ei înșiși 
o pun in mișcare! La termina
rea meciului, fiecare judecă
tor aprinde becul roșu, alb 
sau albastru, divulgînd astfel 
înaintea miilor de spectatori 
marele „secret profesional". In 
momentul cînd „misterul" bule
tinelor de punctaj a fost risi
pit chiar de A.I.B.A., colegiul 
de judecători-arbitri din Bucu
rești agită din nou și fără rost 
această problemă. Anul trecut, 
la campionatele europene de la 
Berlin, gazetarii aveau acces la 
buletine, deși era vorba de o 
competiție de cea mai mare im
portanță și care, în ultima in
stanță, angaja prestigiul un5r 
națiuni Ceea ce a fost valabil 
la campionatele europene nu 
este valabil la reuniunile de la 
Giulești? Nouă ni se pore cel 
puțin hilar. Sau birocrația în
cepe să-și vire coada și în acest 
domeniu încă... neexplorat ?

MARIUS GODEANII

profesionale
Colegiul judecătorilor-arbitri 

de box din Capitală se află în
tr-o stare de vădită tulburare. 
Ultima sa ședință a dovedit-o 
cu prisosință. Judecătorii-arbitri 
se frămintă, se agită, nu-și mai 
găsesc liniștea. Care să fie mo
tivul? S-au ivit niscaiva contro
verse pe marginea aplicării re
gulamentului in ring? S-a hotă- 
rit (in sfîrșit) să se ia măsuri 
împotriva judecătorilor - arbitri 
care nu fac nimic pentru ridica
rea nivelului lor ? Se fac pregă
tiri pentru deschiderea unei 
școli de oficiali, de care se sim
te multă nevoie? Nimic din toa
te acestea ! Judecăforii-arbitrl 
din București au cu Mul alt 
motiv de discuție: trebuie sau 
nu să se permită gazetarilor 
consultarea unor anumite bu
letine de punctaj, imediat după 
terminarea reuniunii? Cum ar 
spune nefericitul prinț al Dane
marcei; asta-i întrebarea! Jude- 
cătorii-arbitri se ridică, pe-orea. 
ză, emit păreri, invocă preve
derile regulamentului, ți toate 
acestea cu un singur scop: ga
zetarii să nu-și bage nasul in 
buletinele de punctaj și. consta- 
tînd acolo nereguli sau erori, să 
le critice a doua zi în ziare!

Chestiinea pare minoră și de 
interes, ca să spunem așa, lo
cal. Ea poate avea însă urmări 
nesănătoase. Gindiți-vă, de pil
dă, că noi, in calitatea ne care 
o avem, sîntem în situația de a 
critica un rezultat greșit. Ne- 
știind care judecător se află tn 
culpă, putem foarte ușor arun
ca anatema asupra unuia... ne
vinovat. Un caz este — credem 
— destul de elocvent. Anul tre
cut, la faimosul meci llie Gheor- 
ghe — Zaharia Motea, dacă 
n-am fi consultat buletinele și 
n-am fi văzut acolo că judecă
torii dăduseră BINE decizia, 
i-am fi criticat pe nedrept. O- 
nestiiatea profesională ne cere 
să verificăm fiecare afirmație, 
lată de ce avem nevoie să con- 

buletinele

rie — urmînd să primească răs
puns.

Pentru echipele masculine există 
perspectivele unor jocuri cu echipa 
de tineret’ a R. P. Bulgaria, tot la 
sfîrșitul lui decembrie. Federația 
italiană de specialitate și-a dat 
consimțămintul pentru data mer 
clului revanșă R. P. Romină-Ita- 
lia: 18 mai la București. Totodată 
Federația italiană a propus un 
joc pentru reprezentativa noastră 
feminină, la 24 martie, în Italia.
LA 21 și 23 DECEMBRIE, VOLEI
BALIȘTI ȘI VOLEIBALISTE DIN 
R. CEHOSLOVACA VOR EVOLUA 

LA BUCUREȘTI
Unul din importantele evenimen

te sportive internaționale îl consti
tuie partidele dintre echipele re
prezentative ale R. Cehoslovace și 
R. P. Române, care vor avea loc 
la 21 și 23 decembrie in Capitala 
noastră. In perspectivă, meciuri de 
o bună valoare în care vor apare, 
pe lingă o parte dintre cei mai 

buni jucători și jucătoare ale lumii, 
și o serie de tineri promovați în 
ambele reprezentative. Loturile 
noastre au și început pregătirile în 
vederea acestor întilniri. Din lot 
fac parte următorii: Panova, Nico- 
Iau, Crivăț, Păunoiu. Rusescu, 
Cherebețiu, Corbeanu; Fieraru (Me
talul Or. Stalin) ; Cozonich,' Dră- 
gan (Loc. Timișoara), T.mirgazin 
(Știința lași) — antrenori Gh. 
Petrescu și N. Sotir — la 
băieți, Ana Susan, Florina Teo- 
dorescu. Elena Răzvanță, Lia Va
nya, Elena Simionescu, Elisabeta 
Ujvarossy (Cluj), Elena Roman, 
Maria Ștefan (Sibiu), Elena Mar- 
cu (București), Paula lordache 
(Fălticeni), Ana Zabara — antre
nori Victor Fulger și Ion Scurtu— 
la fete. In vederea acestor partide 
Ioturile noastre vor susține un nu
măr de antrenamente publice, pri
mul dintre acestea fiind programat 
astăzi la ora 18 în sala l.C.F, unde 
reprezentativa feminină a R.P.R. va 
întâlni voleibalistele de la Știința 
LC.F.

Și pentru că a venit vorba des
pre echipa feminină de volei Știin
ța l.C.F. vă putem anunța că ea 
va susține între 21 și 23 decembrie 
ax., la Belgrad, cîteva meciuri in 
cadrul unui turneu la care vor mai 
participa numai echipe iugoslave In 
proiect se află și un turneu a) re
prezentativei masculine io Turcia 
ți Iran.

Troianescu și 
la titlul de

După zece runde, ziua de odih
nă de miercuri a fost binevenită 
pentru participanții la finala cam
pionatului republican de șah, a- 
proape sufocați de ritmul rapid 
pe care-1 cunoaște în acest an 
desfășurarea competiției. Poate 

doar Dr. O. Troianescu și Miti
telu, care în ultimele runde au 
cîștigat cu regularitate, să nu 
fi fost mulțumiți de scurta pauză 
care le întrerupe seria succeselor. 
De altfel, nu încape îndoială că 
cei doi jucători au dominat a- 
ceastă parte a * campionatului. 
Troianescu s-a prezentat la con
curs într-o formă excelentă, poate 
cea mai bună din toate partici
pările sale la finală. In evoluția 
sa nu este impresionant atît nu
mărul victoriilor (șase în ulti
mele șapte runde) cît mai ales 
maniera în care au fost obținute, 
jocul prestat. In nici una din 
partidele cîștigate liderul n-a stat 
mai slab iar succesul nu i-a fost 
condiționat (cum se întîmplă u- 
neori) de o greșeală sau de o 
inexactitate a adversarilor. Un 
sacrificiu de damă departe cal
culat în partida cu Rădulescu

lată de ce avem 
sultăm, 
punctaj.

Intr-o 
punctai 
tr-un fel de mister. întocmai ca 
medicii ți avocații, judecă'orii 
aveau un .secret profesional" ți 
fineau la el ca la ochii din cap.

m teori, de

vreme,
rămîneau învăluite

buletinele de 
în-

Liderul clasamentului, Dr. O. Troianescu (dreapta) in timpul par
tidei șale, cu Drimer.

Doi dintre cei mai buni fondiști al țării noastre, Aldescu sl Olteanu 
(Dinamo) execută un reușit schimb de ștafetă.

(Foto: Gh. Epuran)

Se apropie deschiderea oficială 
a sezonului competițional de schi

Deschiderea oficială a sezonului 
competițional de schi se va face 
peste puțin timp. Astfel, pe data 
de 6 ianuarie vor avea loc în. trei 
centre de schi ale țării — Dihăm, 
Predeal și Borșa — concursuri ca
re vor inaugura această frumoasă 
activitate sportivă. In vederea a- 
cestor concursuri cei mai buni 
schiori ai țării și-au început pregă
tirile din timp. Realizarea dorinței 
lor de a se prezenta cît mai bine 
în întrecerile viitoare este condiți
onată însă de... zăpadă. După pre
gătirea pe uscat si acomodarea pe 
zăpadă, schiorii noștri au nevoie 
de un antrenament intens pe pante 
mai pretențioase. Dacă majorita
tea schiorilor noștri rămîn. deo
camdată, la cheremul zăpezii, cei 
de la Asociația Voința vor rezol
va acest neajuns deplasîndu-se 
27 decembrie în R.l?. Polonă, 
Zakopane, unde vor susține 
program de antrenament 
cu schiorii asociației Start.

Lotul schiorilor asociației Voin
ța cuprinde un număr de aproxima
tiv de 20 de băieți și fete. Pregăti
rile lor în frumoasa stațiune din 
R.P. Polonă vor dura pînă la 12 
ianuarie. In această situație asoci
ația Voința va fi reprezentată la 
concursul de deschidere a sezonului 
de schiorii care alcătuiesc garnitu
ra a doua.

lată pe scurt programul campio-

la 
la 

un 
comun

natelor și concursurilor din acest 
sezon.

Concursul de deschidere al sezo
nului. Alpine 6.1. Diham ; fond 
6.1. Predeal; sărituri 6.1. Borșa.

Campionatul R.P.R. individual 
a) probe alpine (seniori-senioare) 
etapa 1 13—17.111. Poiana, etapa 
a Il-a, 13—17.111. Sinaia, b). probe 
fond și sărituri (seniori-senioare) 
23—28.11. Poiana; c). toate pro
bele (juniori și junioare) 19—22 
111. Poiana.

Concurs republican pe echipe de 
tineret (tineri pînă la 21 ani) al
pine, 
dice, 
dice, etapa a 11-a 2—3.11 V. Dor- 
nei;
Bucegi; nordice, etapa a Ill-a 16 
—17.11. Predeal ; alpine etapa a 
111-a 20—21.11 Poiana.

„Cupa R.P.R." (reprezentative 
de asociații). Etapa 1 (Cupa Di
namo) : ’ sărituri 24.111. Borșa,
fond 6—7 IV. Sinaia—Bucegi, al
pine 13—14.IV. Sinaia. Etapa 11-a 
(Cupa Voința : sărituri 31.111. Bor
șa, fond 13—14.IV. Sinaia—Bu
cegi, alpine 27—28, IV. Sinaia. E- 
tapa 111-a (Cupa C.C.A) : sărituri 
7.1 V. Borșa, fond 20—21.IV. Si
naia—Bucegi, alpine 4—b. V. Fă
găraș.

In numărul viitor al ziarului 
nostru vom publica și calendarul 
asociațiilor sportive pentru sezonul 
de schi.

I-a 19—20.1. Semenic ; nor- 
etapa I 16—27.1. Borșa ; nor-

alpine, etapa a Il-a 2—3.11

Mititelu pretendenți principali 
campion de șah al R. P. R.
(și, ceea ce-i mai paradoxal, în
tr-o poziție complet blocată) un 
sacrificiu de nebun la Negrea 
într-o poziție care, de asemenea, 
aparent nu se preta la astfel de 
soluții spectaculoase, victorii cla
re la Halic, Șuta, Radovici, îl re
comandă pe Troianescu concuren
tul principal (și cel mai autori
zat) la primul îoc.

In ultimele runde spectatorii 
au urmărit „cu sufletul la gură" 
cursa „contra-cronometru" de 
ocamdată (cei doi nu s-au întîlnit 
încă) dintre Troianescu și Miti
telu. Acesta din urmă, reprezen
tant al tinerei generații de șa
hiști din care fac parte de a- 
semenea Ciocîltea, Ghițescu, Sza
bo, Negrea, s-a impus ca fiind cel 
mai valoros dintre ei. Poate mai 
puțin ponderat și calculat decît 
Troianescu (vîrsta sa explică a- 
ceasta) Mi'titelu a ales în par
tidele sale o singură cale : atacul. 
Indiferent dacă sorții l-au pus 
să conducă piese albe sau negre, 
el pornea invariabil la atac, dez- 
lănțuindu-se, aruncînd în aer 
podurile de retragere. Lozinca sa: 
numai înainte I O astfel de tac
tică i-a adus lui Mititelu cinci 
puncte în ultimele șase runde, 
l-a făcut principalul concurent 
al lui Troianescu la șefia clasa
mentului. Cei doi adversari se 
vor tntîlni într-o partidă decisivă 
în runda a 13-a, Mititelu avînd 
albele, culoarea cu care, îndeo
sebi, este periculos.

După un start „în trombă", 
Urseanu n-a putut susține rit
mul pe care și l-a impus, slăbind 
alura în ultimele 
cînd a realizat 
In schimb, I. 
31/» puncte din 
depășit acum 
start defectuos, 
nud fruntașilor,

Ciocîltea, dînd semne vădite de 
oboseală, după numeroasele con
cursuri internaționale la care a 
luat parte, face mari eforturi șă 
nu piardă contactul cu fruntașii 
Despărțit prin IV2 puncte de li; 
der, el va putea reface terenu.’ 
doar printe-un finiș excepțional, 
de care este capabil. Cam în a- 
ceeași situație se mai află imul 
din favoriți, T. Ghițescu, care, 
pierzînd prea multe partide (4) 
se află la două puncte de frun
tașul clasamentului. Reicher a 
pierdut în general întîlnirile în 
care a încercat să joace la atac. 
Lucrul acesta nu trebuie să-l des
curajeze, 
disciplină 
să ataci 
prinzător
ceste zece runde, 
campionului țării, 
pe care nu sîntem obișnuiți să-l 
vedem „plutind" undeva în coa
da clasamentului. Desigur, în cele 
șapte runde care au mai rămas ol 
poate să-și mai îmbunătățească 
locul în clasament, 
este scos din lupta 
de campion.

Rezultate tehnice: 
tr erupte : Ciocli tea 
V2—V2. Radovicj —
(runda a IX-a); Gavrilă — Pit- 

— Bălanei 
Șuta îrftre-

In șah ca și în oricare 
sportivă este mai greu 

decît să te aperi. Sur
de slabă a fost, în a- 

comportarea 
Ion Bălanei,

deși practic 
pentru titlul A

partide în- 
— Urseanu 
Szabo 0—1

Troianescu 
p.; 3. Ur- 

Ciocîitea 6 
Szabo, Ghițescu, Rei-

8—10. Rădulescu, 
Dri- 
p-; 
Sa-

PaU

patru runde 
doar l’/î puncte. 
Szabo obținînd 
patru partide a 

handicapul unui 
intrînd în pluto*

pinic 1—0; Pali 
V2—V2 ; Urseanu — 
ruptă (runda a X-a).

Clasamentul: 1.
7>/j p.; 2. Mititelu 7 
seanu 6 p. (1) ; 4.
p.; 5—7.
cher 5l/s p.; 
Halic, Negrea 5 p.; 11—13. 
mer, Radovici, Bălanei 4’/a
14. Șuta 4 p. (1); 15—16, 
marian, Gavrilă 4 p.; 17.
3*/»  p.. 18. Pitpinic 2 p.

VALERI U CHIOSE



AZI ÎNCEPE LA CLUJ ?

Concursul lotului reprezentativ de tenis de masa
Este pentru prima oară, în ul

timii cinci ani, cînd reprezentan
ții tinerei generații de tenis de 
masă își vor disputa întîietatea 
pentru cucerirea titlurilor de cam
pioni ai țării, în prezența frunta
șilor acestei discipline, membrii 
lotului republican. Totodată, ei 
vor putea să urmărească evoluția 
maestrei emerite a sportului Ella 
Zeller, a maeștrilor sportului Ha- 
rasztosi, Gantner, Reiter, Pesch. 
Atracția competiției die la Cluj 
o va constitui fără îndoială și 
participarea renumitului jucător 
maghiar Zoltan Berczik, care în 
decursul unei luni de cînd se află 
printre noi, nu a pierdut decît o 
singură partidă (la Reiter).

Indiscutabil că amatorii de te
nis de masă din Cluj sînt 
bucuroși că vor avea ocazia 
să vizioneze meciuri atît de inte

Popicarii noștri au realizat performanțe superioare 
ia campionatele republicane individuale

Diratre valoroșii pârtie panți la 
finalele de la Orașul Stalin doar 
4 sportivi: Margareta Szemany, 
Tiberiu Szemany (Tg. Mureș), E- 
rika Arion (București) și Petre 
Buhăescu (Roman) și-au văzut 
împlinita năzuința de a deveni 
campioni pe anul 135-5.

Despre Margareta Szemany s-a 
vorbit prea puțin pînă acum. To
tuși și-a înscris astăzi numele de 
campioană în dreptul a două pro
be pretențioase ale jocului de po
pice: 100 lovituri singuratice și 
100 izolate. încă înainte de înce
perea competiției, Margareta și-a 
propus să cîștige toate probele la 
care va participa. Acest angaja
ment ea și-l luase și în fața to
varășilor săi de muncă de la în
treprinderea „Ludovic Minski" din 
Tg. Mureș. Și iată că, după ce ob
ținuse pentru prima dată în 1954 
întîietatea la 150 lovituri mixte, ea 
a întrecut orice așteptări prin corn, 
portarea sa la ediția din acest an 
a campionatelor. Cu lansări din 
forță, cu o prfecizie matematică 
Margareta Szemany se apropia vă
dit de recordul mondial al probei 
de 100 lovituri singuratice. Ea a 
trebuit să doboare 81 de popice 
pentru a întrece pe recordmana 
mondială Lorraine Swerg (Elve
ția). Hotărît lucru n-a fost ușor! 
Acest prim succes parcă i-a dat 
Insă noi forțe pentru ca a doua 
zi să cîștige și proba de 100 izo
late cu performanța de 218 popice.

Soții Margareta și Tiberiu Szemany (Tg. Mureș) au cucerit fiecare 
cite două titluri republicane la popice

resante și, ținînd seama și de va
loarea superioară a majorității 
concurenților, de un nivel tehnic 
ridicat.

întâlnirile de simplu masculin și 
feminin ale fruntașilor acestui sport 
care încep joi, vor avea darul să 
cristalizeze oarecum posibilitățile 
actuale ale membrilor lotului re
prezentativ. Totodată se va putea 
aprecia dacă nu este cumva cazul 
ca în lot să fie introduse și alte 
elemente talentate, care s-au evi
dențiat în ultima vreme. In situa
ția cînd, de pildă, Pesch sau Mar
ta Tompa, Maria Gavrilescu etc, 
vor dovedi din nou buna lor pre
gătire, rezultat al unei munci te
meinice și perseverente, noi cre
dem că aceste elemente trebuie să 
lie selecționate imediat în lotul 
R.P.R.

Tot în cadrul întrecerilor femi
nine, Erika Arion (București) a 
dovedit a fi o bună tehniciană a- 
comodîn.du-se ușor cu orice pistă. 
Ea a avut un adversar greu de 
trecut în concurenta Maria Nadaș 
(Arad) pe care a depășit-o la o 
diferență minimă (487-486 p.d.) și 
s-a clasat, astfel, pe primul Ioc.

La probele masculine lupta a 
fost extrem de strt'nsă, Acealsta 
pentru că la finală participau spor
tivi cu o înaltă tehnicitate. Maes
trul sportului Tiberiu Szemany, 
sculptorul de la cooperativa „Arta 
populară" din Tg. Mureș n-a vrut 
să f e mai prejos de succesele ob
ținute de soția sa.

— Vezi, Tibi, ai grijă... Două 
titluri... Nu uita că eu mi-am în
deplinit angajamentul! i-a spus cu 
îndreptățită mîndrie soția sa 
Și Tiberiu Szemany a atacat 
îndrăzneț fiecare poziție a popice
lor. Nici o lovitură nu și-a greșit 
ținta. Tibi a realizat la proba de 
100 singuratice 88 p.d. rezultai 
care îl desiparte numai cu un punct 
de cea mai bună performanță a 
lumii deținută de Johan Luther 
(R.D.G). De asemenea, la proba 
de izolate T. Szemany a cucerit aJ 
doilea titlu de campion cu o per 
formanță bună: 275 p.d.

In sfîrșit, proba de 203 lo
vituri mixte s-a terminat cu victo. 
ria lui Petre Buhăescu (Roman) 
care a îmbrăcat pentru prima dată 
tricoul de campioni

N. OLARU

^^onosport
alte meciuri (Ghiță Pavel la me- 
cluf IX: St. Etienne — Monaco: 1 
în loc de 2, Vlădulescu Coriolan la 
meciul XII: Angers — Valen
ciennes: 2 în loc de 1, etc.).

Concursul Pronosport nr. 49 din 
9 decembrie trebuie deci să con
vingă participanții 1^ concursurile 
de pronosticuri sportive că nu este 
suficient să indice o surpriză ci 
să-și asljgure și rezultatele nor
male! Și o primă ocazie pentru a 
aplica acest principiu îl constituie 
chiar concursul Pronosport din a- 
ceastă săptămînă. Aceasta cu atit 
mai mult cu cît, pe lingă un pro
gram deosebit de interesant (2 
meciuri de handbal, 6 meciuri din 
campionatul italian și 4 din cam
pionatul francez) concursul nr. 59 
din 16 decembrie vă oferă ocazia 
de a obține atît premii mari pen
tru 12, 11 și 10 rezultate exacte — 
fondul de premii fiind mărit cu 
56.352 lei reportați de la concursul 
nr. 49 — cit și premii pentru »0“

FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL

Rînduri despre echipa noastră Nr. 1: C. C. A.
La sfîrșitul lui noiembrie 1953 

— pe o vreme mohorâtă și rece, 
ca orice început de iarnă — A- 
polzan și coechipierii lui îmbră- 
cau pentru a treia oară conse
cutiv tricourile de campioni, sta
bilind astfel o performanță pe 
care nu o mai realizase mei o 
echipă românească. Prilej de mare 
bucurie pentru fotbaliștii Casei 
Centrale a Armatei care încheiau 
victorioși și în 1953 — după 
cum o făcuseră în 1952 și în 
1951 — duelul cu eterna lor ri
vală, Dinamo București.

Dar 1954 aduce echipei C.C.A- 
o neașteptată deziluzie: Flamura 
roșie Arad își amintește că titlul 
a poposit cîndva și în orașul de 
pe malurile Mureșului și — ne
băgată în seamă la început, dar 
imposibil de ajuns la sfîrșit — 
își adjudecă primul loc în clasa
ment. C.C.A., la numai un punct 
în urma arădenilor, încearcă sen
timentele pe care le trăiau — 
probabil — dinamoviștii în anii 
de duel cu ea.

Campionatul anului 1955: start 
puternic al dinamoviștilor bucu- 
reșteni. Ei nu sînt însă scutiți 
de emoțiile unui dramatic final 
de campionat, pe care-1 cîștigă 
pină la urmă cu un avans de 
trei puncte... produs exclusiv al 
ultimei zile de întrecere. Energia 
Ploești — principala adversară 
a lui Dinamo — este pe locul II 
iar Progresul București „copilul 
năbădăios al campionatului" se 
află pe al III-lea. Dar C.C.A. ? 
Unde este C.C.A. ? Ca să-i afli 
numele trebuie să parcurgi pînă 
la jumătate clasamentul echipelor 
de categoria A, fiindcă formația 
militară se găsește abia pe 
locul VI... Comentariile pesimiste 
nu se lasă așteptate.

Piatra de încercare pentru for
mația militară urma să fie, așa
dar, campionatul din 1956. Și 
iată că echipa C.C.A., care nu 
mai prezenta pentru unii garan
ția unor performanțe superioare, 
reușește nu numai să recîștige 
după trei ani titlul și să-și în
scrie pentru a patra oară numele 
pe lista campioanelor, dar reali
zează o importantă schimbare de 
concepție de joc care îi aduce — 
pentru anul acesta — calificativul 
de cea mai valoroasă formație a 
fotbalului nostru. Cum a fost po
sibil ca Apolzan, Onisie, Bone, 
Zavoda I, Victor Dumitrescu și 
ceilalți să găsească resursele teh
nice, încrederea și moralul pe 
care doi ani de insuccese le 
uzează în orice caz ?

Părerea noastră — arătată în 
numeroase ocazii — este că ex
plicația principală a revenirii pe 
prim plan a echipei C.C.A. stă 
în AMBIȚIA pe care toți jucă
torii, începînd cu Toma și Voi- 
nescu și tenninînd cu Tătaru, au 
avut-o de a dovedi că mai știu 
și pot juca un fotbal bun. Nu 
este de !oc neglijabil modul in
spirat și rezonabil în care colec
tivul tehnic (antrenorii Ilie Savu 
și Ștefan Dobay, consilierul ing. 
Virgil Economu și prof. Victor 
Cojocarii) a știut să pregătească 
și să orienteze tactic echipa. Din- 
tr-un unsprezece care își datora 
performanțele mai mult valorii 
apărării, C.C.A. a devenit o echi
pă completă cu preocupare spe
cială pentru îmbunătățirea ata
cului. Vorbele ne sînt sprijinite 
de cifre:

rezultate exacte (o motocicletă 
I.J. de 350 cmc. pentru participan
tul cu cele mai multe variante cu 
„0“ rezultate și o motocicletă l.J. 
de 350 cmc. și 5 ceasuri Doxa prin 
tragere din urnă). Nu trebuie uitat 
de asemenea, că participanții care 
vor să ia parte la atribuirea pre
miilor de Anul Nou (4 motociclete 
I.J., 2 ceasuri Schaffhausen, 10 
ceasuri Doxa, 10 aparate de radio 
Stasfurt și 20 stilouri Pelikan) 
trebuie să continuie participarea Li 
concursul Pronosport nr. 50.. Cu . 
cît vor depune mai multe buletin» 
cu atît șansele de premiere vor H 
mai mari. " .

• Iată .acum rezultatele exacle. 
Înregistrate în etapa din 25 noiem. 
brie a campionatului italian: Fio 
rentina — Genoa: 1-0; Inter — 
Roma: 3-2; Juventus — Milan: 0-1; 
Lazio — Udinese: •2-1; Padova —• 
Lanerossi: 1-1; Palermo — Torino: 
1-0; Sampdoria — Atalanta: 2-2; 
Spal — Napoli: 2-0; Triestiria — 
Bologna: 0-0. Rezultatele acestei 
etape publicate în revista „Progra
mul Pronosport” nr. 139 sînt gre-

r

C.C.A. — campioana din 19b t
— a înscris 43 goluri (Dinamo 
București marcase 521). C.C.A.
— canini oana din 1952 — a
marcat 46 goluri (Dinamo Bucu
rești avea 51 goluri la activ!), 
C.C.A — campioana din 1953
— se afla pe locul V ca efica
citate cu 27! goluri înscrise.

C.C.A. — campioana acestui 
an — a marcat ■■ 64 de goluri. 
Aproape de trei ori cit a realizat 
in anul 1953. Fără comentarii. 
Ba, cu unul singur : acela al an
trenorului llie Savu : „Nu pot să 
spun Ia ora actuală care com
partiment este inai bun, atacul 
sau apărarea? In price caz, nici
odată nu ne vom lăsa tentați

Onisie a fost unul dintre cei mai 
constanți jucători ai echipei C.C.A. 

în anul 1956

de tactici defensive. Înțelegem să 
jucăm în spiritul fotbalului mo
dern, ofensiv prin excelență''.

Fotbaliștii de la C.C.A. au a- 
juns la această treaptă supe
rioară a concepției de joc fiind
că au înțeles să fie interpreți fi
deli ai jocului de perspectivă: 
acțiuni rapide, surprinzătoare, cu 
multă și largă circulație a balo
nului și a jucătorilor cu și fără 
minge, și cu lovituri — cu cît 
mai multe lovituri puternice și 
precise la poartă. Acestea sini 
„secretele" jocului nou cu care 
C.C.A. a apărut anul acesta pe 
stadioanele noastre. Secrete... 
destul de cunoscute, aplicate de 
o echipă care a ținut cu tot dina-

Note, știri,
ȘI „JOS" SE JOACA FOTBAL!...

Cei care au urmărit „deschide
rea" finalei Cupei R.P-R. au a- 
vut ocazia (și în același timp satis
facția) să asiste la un bun specta
col fotbalistic oferit de două echipe 
de „jos", din regiune: Flamura ro
șie „F. C. Gheorghiu-Dej“ (antre
nor Ion Kluge) și Flamura roșie „7 
Noiembrie" (antrenori Matei Du
mitrescu și Colea Vîlcov). Faptul 
că disputau un meci decisiv (al 
treilea pentru calificarea în cate
goria C) n-a împiedicat echipele 
să practice un joc bun, deschis, o- 
fensiv, dinamic, plin de energie, 
dar corect. Cei 22 de jucători n-au 
„stopat" nici un moment efortul, 
ci au jucat în același ritm epui
zant și — mai ales — nu s-au în
chis în defensivă disperată atunci 
cînd unii sau ceilalți au condus, 
așa cum au făcut anul acesta mul, 
te din echipele noastre din catego
ria A sau B.

Ținuta lor sportivă și jocul lor 
bun Și plăcut, mai ales al textilișfi- 
lor de la „7 Noiembrie", a adus 
ambelor echipe aplauzele — meri
tate — ale miilor de spectatori 
poate pentru prima dată martori ai 
unui fotbal de calitate practicat de 
două formații de categorie „infe
rioară". Jucătorii și antrenorii lor 
merită felicitări. Ropotele de aplau
ze cucerite trebuie să le fie însă 
Imbold în munca viitoare.

EXEMPLE

In mod obișnuit, din cauza unei 
greșite mentalități a colectivelor 
sportive care găsesc totdeauna 
„țapi ispășitori" în antrenori, pre
zența mai îndelungată a unui an
trenor la o echipă provoacă sur
priză, Am început să ne obișnuim 
cu desele schimbări de antrenori 
sau — pentru că există și astfel de 
cazuri — cu peregrinările unora 
dintre ei, uneori la intervale foarte 
•curte.

In schimb, jucătorii nu prea dau 
ocazia unor asemenea surprize- 
Sînt printre ei și „Păsări călătoa
re• ** (de genul lui Ciobanu), dar 
majoritatea au stabilitate, dove- 

• Ați văzut rezultatele con
cursului Pronosport nr. 49 din 9 
decembrie ?

Desigur, că în fața panoului cu 
rezultate privirile dumneavoastră 
s-au oprit mai îndelung asupra 
„surprizelor” : Racing Paris — Se
dan: 2, St. Etienne -» Monaco: 2 
și — în special — Loc. Gara de 
Nord — Energia Ploești: X. Ațt 
considerat desigur că „X”-ul de la 
handbal va const tui o „triere” ca
tegorica și absența variantelor cu 
12 rezultate exacte v-a făcut să 
credeți că ați avut... dreptate!

Dar, lucrurile nu stau chiar așa. 
Rare ori există un rezultat care să 
.încuie” toți participanții. Și o 
iovadă concretă o constituie în
săși „prezența" ,,X"-urilor la me
ciurile de handbal de pe buletinele 
unora dintre participanții mai pre- 
cauți de la concursul nr. 49 din 9 
decembrie (exemplu: Ghiță Pavel 
din Bocșa Romînă, Vlădulescu Co- 
rîolan din Timișoara, etc.). Și dacă 
acești part'cipanți n-au avut 12 re. 
zultate exacte — ceea ce le-ar fi 
adus un premiu de circa 130.000 
lei — motivul îl constituie indi
carea de pronoetiouri greșite la

dinsul să se reabiliteze. Și a 
reușit. Cu o formație: Voinescu. 
sau Toma, — Zavoda 11, Apol
zan, V. Dianttrescu, — Orusie, 
Bone — Cacoveanu, Constantin, 
Alexandrescu, Zavoda I. Tătaru. 
modificată numai în cazuri ex
treme, ceea ce este de lăudat și 
imitat. Și despre care am vrea 
să mai spunem ceva: este o e- 
chipă ai cărei componenți joacă 
de mult timp împreună, prezea- 
tînri astfel garanția omogenității 
ca valoare și pregătire. In plus, 
transplantările efectuate (Caco
veanu și Constantin) și jucătorii 
de rezervă folosiți mai mult. (V. 
Moldovan, Ivănescu, Bukossy) i 
s-au potrivit de minune.

încă o dovadă că în alcătuirea 
eahiipalor antrenorii trebuie să 
dea dovadă de tact și chiar — 
am zice noi — de orientarea 
unui diagnostician care are da
toria să „vadă" cum se vor lega 
în aceeași formație temperamen
tele, stilurile, posibilitățile oame 
nilor pe care vor să-i între
buințeze sub unsprezece tricouri 
de aceeași culoare. încheind scur
ta noastră prezentare, să subli
niem că „diagnosticienii" de la 
C.C.A. s-au achitat perfect de 
misiunea lor în privința com
pletării formației și, în special, 
a menținerii în echipă a jucă
torilor experimentați și... de loc 
terminați, după cum bine s-a 
văzut.

C.C.A. a încheiat un an de 
frumoase succese interne și in
ternaționale pe care jucătorii e- 
chipei militare le vor păstra ca 
plăcute amintiri. Dar, sipre a 
adăuga la aceste amintiri altele 
— la fel sau mai interesante și 
mai frumoase — ei nu trebuie 
să considere că și-au îndeplinit 
misiunea prin ceea ce au făcut 
în 1956. Nu O zicală adaptată la 
sport sună așa : „E mai greu să 
aperi titlurile și performanțele 
decît să le cucerești". Fotbaliștii 
de la C.C.A. au datoria să ne 
dovedească în anul care vine, nu 
numai că știu zicala, ci că o 
și aplică. Noi așteptăm. Pînă a- 
tunci însă, nu uităm să-i felicităm 
pentru succesele din 1956

EFT1MIE IONESCU

rezultate
dind legătură trainică cu colecti
vele lor.Printre ei se numără in
ternaționalul Mari, stoperul echi
pei Energia Cîmpia Turzil. In ciu
da lungii lui cariere fotbalistice, 
Mari se menține încă la nivelul ju
cătorilor buni, fiind sufletul echipei 
sale, în care activează de peste 10 
ani. Prin experiența și jocul său 
calm, calculat, dar plin de energie 
și elan, Mari insuflă întregii echb 
pe și în primul rînd jucătorilor ti
neri, încredere și dragoste de co
lectiv.

Alături de Ștefan Filote, Iosif 
Covaci, Mircea Luca. Dumitru Ni- 
culaîe-Nicușor, Andrei Mercea, Au
rel Crîsnic etc., Alexandru Mari ră- 
mîne în fotbalul nostru un ■ exem
plu de seriozitate și perseverență 
pe terenurile de sport și în afara 
lor.

TOT DESPRE DINAMO-TDNA

Deși nu a confirmat încă la So
fia data de disputare a întîlnirii 
retur cu ȚDNA, Dinamo București 
este preocupată în prezent de pro 
blema arbitrilor acestui joc. Inițial 
se obținuse asentimentul federației 
austriace pentru trei arbitri, printre 
care Jiranek. Amînarea meciului a 
adus însă indisponibilitatea acestor 
arbitri. Și acum, Dinamo urmează 
să ia legătura din nou cu forul de 
Ia Viena pentru a obține delega
rea altor trei arbitri austrieci. In 
caz contrar, va fi solicitată federa
ția iugoslavă sau cea poloneză.

CITEVA JOCURI AMICALE

Cluj; Știința-Flarnura roșie Ja
nos Herbak 3—1 (2-1)- Au mar
cat: Papiu, Georgescu (2), respec
tiv Munteanu.

Tg. Jiu: Progresul CPCS Bucu- 
rești-Energia Tg. Jiu 6—I (1—1). 
Au înscris: Mateianu (2), Cristes- 
cu (2), Raab, Naum, respectiv Ti- 
bîrcă.



Juniorii, 
in fruntea clasamentului

„Cupei 30 Decembrie”
Inițiativa asociației Energia de 

a organiza „Cupa 30 Decembrie" 
la rugbi, a fost binevenită, deoarece 
s-a asigurat posibilitatea unor e- 
chipe — din păcate numai patru — 
să-și prelungească activitatea 

competițională.
Prin însăși componența echipelor 

care participă, competiția este 
deosebit de interesantă, deoarece 
se întrec formații care reprezintă 
categoriile campionatelor A, B șl 
juniori.

încă din prima etapă, am to6t 
martorii unei plăcute surprize: 
frumoasa comportare a juniorilor 
de la Energia M.T.D. Conduși de 
cîțiva „vîrstnici”, dintre care Dra- 
goș Țenescu’ a excelat, rugbiștii a- 
cestei echipe au realizat un rezul. 
tat meritoriu întrecînd puternica 
formație de categoria B Energia 
Mine București.

Comportarea celorlalte formații 
din prima categorie a țării, care 
participă la această competiție (E- 
nergia I.S.P. și Energia Republi
ca), nu a corespuns așteptărBor 
publicului spectator. Mai deciși In 
atac și cu o linie de trei sferturi 
agresivă, rugbiștii de Ia Energia 
I.S.P. și-au adjudecat victoria In 
partea a doua a meciului.

La sfîrșitul săptămînii se va 
desfășura penultima etapă a „Cu
pei 30 Decembrie”. Iată progra
mul etapei viitoare: Energia I.S.P. 
— Energia M.T.D. și Energia Mi
ne — Energia Republica.

Clasamentul acestei competiții 
este următorul:
1. Energia
2. Energia
3. Energia
4. Energia

M.T.D. 
I.S.P. 
Bepublica 
Mine

I 1 I 11<: 81
II b • îl ni i 
10 0 1 um 1 
10 0 1 9:11 1

Fază din meciul Selecționata Știința — Dinamo Berlin, care prin 
rezultatul lui (9—9) a contribuit serios la creșterea prestigiului hand
balului nostru.

(Foto I. Mihăică)

ECHIPELE NOASTRE DE HANDBAL NE-AU REPREZENTAT 
CU CINSTE PESTE HOTARE

Se poate spune, într-adevâr, că 
anul acesta echipele noastre de 
handbal au avut o bogată activi
tate internațională. Poate mai 
mult decînd otricînd. echipele de 
handbal din diferite centre ale 
țării au primit vizita unor for
mații de peste hotare ori s-au 
deplasat ele în străinătate, dis
putând o serie de turnee încheiate 
cu rezultate dintre cete mai bune.

Firește că prima concluzie care 
s-ar putea trage din această con
statare este aceea că handbalul 
nostru, atît cel masculin cit și 
cel feminin, se poate prezenta 
în orice întîlnire internațională 
cu... fruntea sus. Aceasta, pentru 
că rezultatele obținute în 1956 
ne dat*  dreptul să afirmăm că 
handbalul nostru nu este cu ni
mic mai prejos — ca nivel teh
nic și ca răspîndire în rîndurile 
tineretului — de ce*  din alte țări, 
cu o mai veche tradiție în acest 
sport.

Dar, pentru a ilustra și mai bine 
afirmațiile făcute mai sus să tă
cem o incursiune printre rezul
tatele turneelor întreprinse anul 
acesta de echipele noastre peste 
hotare. Mai întâi, o precizare: este 
vorba de echipele diferitelor aso
ciații, și nu de formațiile repre
zentative ale țării. In plus, nu am 
luat în discuție decît rezultatele 
obținute în deplasare.

Nu se poate să nu începem cu 
turneul întreprins spre sfîrșitul 
lunii iulie de echipa masculină 
a C.CA. în R. D. Germană. Por
niți spre patria handbalului, cu 
pretenții modeste, dar dornici să 
reprezinte cu cinste țara noastră, 
handbaliștii de la C.C.A. au reu
șit totuși să termine turneul ne
învinși, cîștigînd cele două jocuri 
pe care le-au susținut la Krausch
witz și Magdeburg. Rezultatele 
acestor partide 10—9 (4—6) în 
primul joc și II—9 (8—6) în 
cel de al doilea vorbesc de la 
sine despre dîrzenia cu care s-a 
luptat perftru victorie, despre 
sensibilul echilibru de valoare din
tre formații.

In cea de a doua jumătate a 
lunii septembrie o selecționată fe
minină a asociației Progresul s-a 
deplasat în R.P.F. Iugoslavia, 

unde a susținut trei jocuri. Din
tre acestea, handbalistele de la 
Progresul au pierdut primul (la 
Subotița, cu Spartak: 2—4), iar 
pe celelalte două le-au cîștigat 
(la Novisad, cu Vojvodina : 7—4, 
iar la Pancevo, cu reprezentativa 
Vojvodinei: 9—1).

In sfîrșit, formația masculină 
Energia Tehnometal din Timi
șoara a întreprins la sfîrșitul 
lunii septembrie un turneu. în 
R.P. Ungară. Cu acest prilej, 
metalurgjjtii timișoreni au întâl
nit cele mai puternice formații 
maghiare, în fața cărora s-au 
comportat excelent. Astfel, după 
ce în primul joc, disputat la Bu
dapesta, au pierdut în fața echi
pei Vasas Budapesta cu scorul 
de 5—10 (3—6), handbaliștii de 
la Energia Tehnometal au cîști- 
gat următoarele două întîlniri: 
cu Csepeli Vasas 19—14 (10—7) 
și cu Voros Lobogo Martfui 18— 
10 (10—6).

Desigur, celor care nu urmă
resc cu atenție activitatea din 
handbal evoluția peste hotare a 
echipelor noastre poate _să li se 
pară totuși destul de „săracă" în 
evenimente. Pentru aceștia repe
tăm că față de alți ani ea este 
cu mult mai largă și, în plus, 
încheiată cu rezultate superioare. 
De aceea, considerăm că princi
pala sarcină pentru anii viitori este 
de a stimula în rîndid asociații
lor sportive organizarea unor a- 
se menea turnee.

Cît mai multe întîlniri interna
ționale pentru echipele de hand
bal din țara noastră înseamnă 
asigurarea creșterii continue a a- 
cesiui sport, care ne-a reprezen
tat cu atâta cinste în 1956 pe plan 
internațional.

“ CALIN ANTONESCU

VEȘTI NN PLOEȘTI
In regiunea Pîoești, în cadrul 

campionatului regional de hand
bal de sală s-au înscris și acti
vează 9 echipe. Prima etapă a 
campionatului regional desfășu
rată duminică după amiază în 
sala stadionului Energia a scos 
la iveală buna pregătire tehnică 
și fizică a echipelor Energia 
SAL Ploești și Energia Cîmpina 
care au reușit să-și întreacă net 
adversarii. Un aspect negativ a! 
acestei competiții l-au oferit 
handbaliștii din Moreni care au 
înțeles să inaugureze acest cam
pionat prin forfait.

Mircea Angelescu

Un număr de 24 șahiști de ca
tegoria întîi și a doua împărțiți 
în două grupe, se întrec în ca
drul optimilor de finală ale cam
pionatului republican masculin de 
șah pe anul 1957. Fără a se ri
dica la un nivel tehnic deosebit, 
întrecerile sînt urmărite cu in
teres de iubitorii acestui sport 
din localitate. După 8 runde, în 
clasamentul grupei de la uzina 
1 Mai. conduc cu 6 și jumătate 
puncte Nicolae Zamfirescu și 
Cristache Dinescu, iar în grupul 
al doilea Ion Mitroiu cu 8 puncte 
și Gh. Niculescu cu 7 puncte.

loan Oprescu

Pentru popularizarea sportului cu haltere
In paginile zia

relor din țară a- 
par prea puține 
știri, cronici sau 
reportaje privind 
sportul halterelor. 
Tot astfel la com
petițiile care se 
organizează numă
rul spectatorilor este 
foarte mic. In mod 
justificat antre
norii și halterofil 
Iii se întreabă de 
ce s-a ajuns la a- 
ceastă situație. îmi 
voi permite să-mi 
spun părerea. In 
primul rînd, spor
tul cu haltere este 
puțin cunoscut fi
ind practicat de un 
număr mic de spor
tivi, nu este spriji
nit de asociații și 
colective, și, în plus, 
forurile competente 
organizează foarte 
puține concursuri. 
Acestea sînt moti
vele rămînerii în 
urmă a spoitului 
cu haltere. Ce con
statăm? Intr-un an 
întreg, halterofilii nu 
au avut decît două 
competiții: campio
natele individuale 
și campionatele pe
echipe. Cercetînd calendarul pe 
anul viitor vom întîlni o si
tuație puțin îmbunătățită pen
tru că celor două întreceri obiș
nuite ii s-au mai adăugat concursu
rile care se vor organiza la unele 
categorii. Numărul competițiilor va 
fi totuși, și în 1957, prea mic- De 
asemenea, pentru halterofilii frun
tași vor trebui organizate mai mul
te concursuri internaționale, fie 
inter-țări, fie inter-cluburi. Este 
inadmisibil ca halterofili ca Bi. 
rău. Cazan și alții să par
ticipe într-un an doar la 2—3 
concursuri internaționale! Co
misia centrală și inspecția de hal
tere vor trebui să remedieze neîn
târziat această mare lipsă care frî< 
nează direct dezvoltarea discipli
nei halterelor. Ce fac colectivele 
sau asociațiile pentru acest sport? 
Foarte puțin sau chiar nimic. Aso
ciația Flamura roșie este singurul 
exemplu pozitiv, în schimb Loco
motiva a început să „miște" dar 
colectivele Energia. Voința și chiar 
Știința, din provincie, sînt consem
nate cu o foarte slabă activitate. 
Am lăsat special la urmă asocia
ția „Recolta", care, cu un an în ur
mă a avut doar un singur colec
tiv, la Oradea, cu activitate des
tul de slabă desfășurată de un e- 
fectiv de 8 membri. Cu sprijinul 
asociației care a înțeles să stimu
leze activitatea la haltere, astăzi 
sportivii „Recoltei" se pot mîndri 
cu înființarea unor centre de an
trenament la Galați, Tg. Mureș, 
Craiova și București. Acestea des. 
fășoară o rodnică activitate sub 
conducerea antrenorilor de specia
litate făcînd demonstrații reușite 
în mediul rural. Poate fi dată ca 
exemplu activitatea centrului din 
Galați, care, cu prilejul unei de
monstrații a obținut rezultate fru
moase. După demonstrație a urmat 
un concurs popular, în cadrul că

Iată un minunat exercițiu pentru începători șl a- 
oansați. Ridicarea halterei cu o singură mină mă
rește forța, siguranța și îndemînarea concurențitor.

In clișeu: Lazar Baroga „aruncă" haltera cu bra
țul drept.

ruia s-a evidențiat tânărul strungar 
Ignat Stefan care a ridicat fără 
stil, 82,5 kg. Cine știe, „necunos
cutul" Ignat Stefan poate va de
veni cîndva campion! De altfel sco
pul concursurilor populare este toc
mai acela de a descoperi noi ta
lente-

Asociația „Recolta" va organiza în 
anii viitori încă 3—4 centre de 
antrenament și fără îndoială că 
munca însuflețită a antrenorilor va 
da roadele dorite. Iată cum, prin- 
tr-o activitate intensă, prin elan 
și sîrguință, munca în domeniul 
popularizării sportului cu haltere 
poate pvea roade dintre cele mai 
bune. Exemplul asociației „Recolta" 
poate servi și celorlalte asociații.

GH. PITICARU 
antrenor de haltere

------ .--------------------------------

Concurs de aeromodele 
prin corespondență

Duminică dimineața, cei mai 
buni sportivi aeromodetiști din 
țară vor lua startul în prima 
competiție aeromodelistică de 
iarnă, în aer liber: concursul 
de planoare A2 (prin corespon
dență).

Interesanta întrecere sporti
vă, inițiată și organizată de 
cercul clubului C.S.MU.B. din 
Capitală, în conformitate cu re
gulamentul Federației Interna
ționale de Aviație, va avea loc 
în următoarele localități: Arad, 
Cluj, Craiova. Iași, Tg. Mureș, 
Timișoara și București (terenul 
școlii sportive de aviație de la 
Popești Leordeni).

Rezultatele definitive vor fi 
cunoscute în cursul săptămînii 
viitoare.

Dorim ca rîndurile de față să 
constituie o contribuție în plus la 
rezolvarea problemei selecționării 
viitorilor jucători de tenis, pe 
baza unor criterii de fiziologie 
în cadrul problemelor moderne de 
medicină sportivă.

Aceste criterii nu reprezintă 
măsurile obișnuite de control cli
nic al celor care doresc să prac
tice o ramură sportivă, ci sînt 
criterii pe baza cărora este posi
bil să se stabilească un diagnos
tic biologic al aptitudinilor spor
tive, pe de o parte, iar pe de altă 
parte chiar al aptitudinilor spor
tive pentru performanță. De ase
menea, criteriile enunțate se pot 
transforma în modalități obiecti
ve de urmărire a progresului rea
lizat de aceste cadre, pe drumul 
spre performanță, spre forma 
sportivă, pe bază de antrenamen
te judicioase.

Subliniind încă o dată că e vor
ba de aspecte medicale funcționa
le, în problema selecționării cadre
lor pentru tenis, declarăm de la 
început că singure aceste puncte 
de vedere sînt insuficient*  pentru 
o reală selecționare și că tot atît 
de indispensabilă este și contri
buția tehnicianului de specialitate, 
care va aviza asupra îndemînării 
subiectului, a abilității lui etc.

Aspecte medico-sportive ale selecționării noilor cadre la tenis
In cercetările efectuate în ca

drul secției de medicină sportivă 
de pe lingă spitalul Colțea, noi 
procedăm la diagnosticul biologic 
al aptitudinilor sportive folosind 
un complex metodologic pe care-1 
descriem sumar în rîndurile ce 
urmează:

— se procedează, în prima fa
ză, Ia înregistrarea a o serie de 
date obținute în urma unei anam- 
neze sistematice (cuprinse în 
„fișa sportivă" din serviciul nos
tru), care să ne orienteze în pro
blema aspectelor principale ale 
sistemului nervos al subiectului 
examinat; apoi la această anam
neză se adaugă o explorare obiec
tivă a reactivității care utiiizează 
de preferință pletismografia di
namică, reflexul motor cu întărire 
verbală după tehnica lui Ivanov- 
Smolenschi. electroencefalografia 
etc.; în aceste condiții se poate 
sezisa aspectul fundamental al 
dinamicei nervoase a viitorului 
sportiv;

— în cadrul acelorași probe 
funcționale, un rol deosebit acor
dăm explorărilor hemodinamice, 
folosind pe de o parte metoda 
sfigmografică după formulele lui 
Broemser-Ranke și pe de altă 
parte studiul radiologie al hemo- 

dinamicei, în care un rol deose
bit au determinarea sîngelui res
tant din cord, radiokimografia 
înainte și după efort, proba de 
distensie a cordului și aprecierea 
depozitelor pulmonare de singe; 
tot pentru explorarea aparatului 
cardio-vascular, mai utilizăm e. 
lectrocardiografia în condiții de 
repaus și de efort; de cele mai 
multe ori efortul este reprezentat 
de efortul specific al probei res
pective sau de un efort standard 
pe pistă rulantă;

— treptat, explorarea cuprinde 
și aspectele majore ale funcției 
respiratorii, așa cum o permite 
aparatura lui Knecht, Haldane;

— în sfîrșit, în cadrul cercetări, 
lor de biochimie utilizăm în pre
zent explorarea piruvicemiei — 
în care considerăm reflectată sta
rea funcțională a cortico-suprare- 
nalei — și studiul coenzimei A 
prin determinarea giutationului 
sanghin și cu ajutorul testului cu 
acid hipuric.

Chiar din această sumară înși
ruire . a complexului metodologic 
se poate constata că organismul 
e privit în ansamblul său și că 
explorările, care se referă la 
studiul componentei nervoase a 
subiectului (incluzînd și aspecte 

de activitate nervoasă superioară) 
dau o imagine completă a capaci
tății de adaptare a aparatului 
cardio - vascular (hemodinamica 
permite înregistrarea debitului- 
bătaie, a minut-volumului, a vi
tezei undei pulsaltile în aortă, a 
rezistenței periferice în circuit și 
a rezistenței elastice - vasculare), 
îar hemodinamica radiologieă re
flectată de asemenea î.n studiul sîn
gelui restant eficiența mijloacelor 
de adaptare la efort, ca și radio
kimografia, de altfel, cu eviden
țierea tipurilor pulsatile; constan
tele respiratorii explorate subli
niază sinergismul funcțional între 
aparatul cardio-vascular și apara
tul respirator; în sfîrșit, fapt foar
te important, metodele biochimice 
—în special studiul coenzimei A— 
permit concluzii în legătură cu 
substratul energetic al viitorului 
sportiv.

Ce-i oferă tehnicianului, antre
norului, modul acesta de exami
nare ?

El e pus în fața unor date care 
subliniază în mod pregnant exis
tența, uneori chiar în mod nativ, 
a unor calități biologice deosebite 
pentru o viitoare activitate spor
tivă (unii copii și tineri au înăs- 
cută o astfel de capacitate spe

cială de adaotare la efortul spor
tiv); posedînd datele care rezultă 
din acest diagnostic biologic, teh
nicianul va putea stabili, indirect, 
și limitele pînă la care trebuie 
„întins" antrenamentul, acesta in- 
dividualizîndu-se în funcție de 
constantele funcționale și de de
ficiențele ce apar în legătură cu 
funcționarea diferitelor sisteme și 
tehnică, antrenorului i se poate 
răspunde în mod obiectiv dacă 
sportivul a atins stadiul de antre
nament, cu caracteristicile unei 
reale forme sportive (pot fi sezi- 
sate și aspecte de supraantrena- 
ment, efecte ale întreruperii an
trenamentelor etc.).

Acest lucru este posibil astăzi 
întrucît cercetările de specialitate 
au reușit să profileze amănunțit, 
în foarte multe ramuri sportive, 
aspectele funcționale ale unui 
sportiv de performanță antrenat

Noi credem că, astfel, din co
laborarea specialiștilor care asi
gură studiul aspectelor medicale 
descrise cu specialiștii care asi
gură însușirea aspectelor tehnice 
ale activității sportive — în ca
zul nostru, ale tenisului — se 
poate asigura o științifică și rod
nică selecționare a viitoarelor ca
dre.

Dr. ION ȘTEFAN 
membru în comisia centrala 

de tenis
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AU ÎNCEPUT FINALELE CAMPIONATULUI INDIVIDUAL 
LA LUPTE CLASICE

Ieri au început în sala Dinamo 
finalele 
de lupte 
cintarul 
mai 85 
numărul 
faptul că Lugojul este reprezentat 
numai de un singur concurent, deși 
orașul acesta se mîndrește cu o 
veche tradiție în sportul luptelor. 
Un alt oraș, Clujul, nu are nici un 
reprezentant calificat din etapa de 
regiune, deoarece concursul fiind 
viciat, rezultatele sale au fost a- 
nulate. Cel mai mare număr da 
concurenți provin din regiunile Bu
curești, Baia Mare și Autonomă 
Maghiară. Cu toate acestea — în

campionatului republican 
clasice pentru seniori. La 
oficial s-au prezentat nu- 
concurenți, cu mult sub 
prevăzut. De remarcat

afara categoriilor muscă și semi
grea unde participă numai cîte 6 
concurenți — a fost nevoie de al
cătuirea a cîte două serii de cate
gorie, primii doi clasați în fiecare 
serie urmînd să se întilnească pen
tru desemnarea campionilor.

In cursul zilei de ieri s-au des
fășurat unele meciuri „cheie”- Din- 
tre acestea întîlnirea Gh. Szabad 
(CCA)-A. Ruzsi (Dinamo Bucu
rești) a reținut în mod special a- 
tenția. Mai bine pregătit și mai ho. 
tărît, Gh. Szabad a învins clar la 
puncte. El e virtual campion al 
categoriei muscă. întrecerile con
tinuă pînă vineri seara.

Tineretul s-a impus in 
de lupte

finalele campionatului 
libere

AMENAJĂRI TURISTI
CE IN R.P. BULGARIA

E

Marți dimineața au luat sfîrșit 
Ia Cluj finalele campionatului re
publican individual de lupte libere 
pentru seniori. In ultima zi nu s-au 
mai produs schimbări esențiale în 
ordinea stabilită în ajun, astfel că 
tricourile de campioni au revenit 
luptătorilor care se situaseră în 
fruntea clasamentelor în penulti
mul tur. Unii dintre campionii a- 
nului trecut au reușit să-și păstre
ze titlurile (A. Ruzsi, Fr. Harry, 
N. Popovici, V. Popescu), iar ală
turi de aceștia au îmbrăcat pentru 
prima oară tricourile de campioni 
tinerii I. Ghincea și I. Pintea, care 
s-au mai remarcat și cu alte ocazii. 
In general, tineretul a dat un vi
guros asalt locurilor fruntașe în 

clasament, dovedind că și-a însușit 
cel mai bine acțiunile specifice a- 
cestei discipline sportive.

Concursul s-a desfășurat la un 
nivel tehnic mult superior întreceri
lor de anul trecut. Acest lucru se da- 
torește în mare măsură atenției spe
ciale acordată luptelor libere în 
acest an, cînd au fost organizate 
cursuri pentru antrenori și tineret 
sub conducerea antrenorului ma
ghiar C. Karpaty. Creșterea nivelu
lui tehnic al luptelor libere în țara 
noastră va impune o triere firească 
a luptătorilor. Astfel, specialiștilor 
în lupte clasice le va fi din ce în 
ce mai greu să concureze în între
ceri de lupte libere șî vor fi obli
gați să se consacre unui singur 
stil.

Unele întîlniri desiâșurate de-a 
lungul campionatului au fost deo
sebit de apreciate prin spectaculo
zitatea lor, prin rapiditatea acțiu
nilor, prin dîrzenia cil care s-au 
întrecut concurenții (Ghincea-Fer- 
dinand, 1. Pintea—Gh. Horvath, 
Fr. Harry—C. Hathazi, etc.). In 
concurs s-au prezentat șl unii lup
tători cu o slabă pregătire tehnică, 
dar înzestrați cu calități fizice ex
cepționale (Brăileanu—Tulcea, Ve- 
reș—Tg. Săcuiesc). Fiind vorba de 
elemente susceptibile de importan
te progrese, asupra lor trebuie în
dreptate în mod special privirile 
antrenorilor.

Iată acum 
opt categorii

cat. 52 kgr.: A. Ruzsi (Din. Buc.),
2. I. Bobei (Știința Buc.), 3. C. 
Ghineț (Energia S.M. PL), cat. 57 
kgr. 1. I. Ghincea (Energia O. Sta
lin), 2. G. Ferdinand (Energia 
Cluj), 3. A. Kosa (Voința Tg. M.). 
cat. 62 kgr.: 1. V. Popescu (Din. 
Buc.), 2. I. Zentai (Voința Tg. M-),
3. M. Brad (Voința B. Mare), cat. 
67 kgr. 1. I. Pintea (Voința Tg. M.), 
2. Gh. Horvath (Voința Buc.), 3. 1. 
Bătrîn (Energia O. Stalin), cat. 
73 kgr.: Fr. Harry (Energia O. 
Stalin), 2. C. Hathazî (Voința Tg. 
M.), 3. P. Aberman (C.C.A.), cat. 
79 kgr.: 1. N. Popovici (Din. Buc.),
2. ~I. Mureșan (Energia O. Stalin),
3. Ilie Gheorghe (Energia (Buc.), 
cat. 87 kgr.: 1. Fr. Bolla (Voința 
Tg. M.), 2. T. Tarbă (C.C.A.), 3. 
M. Croitoru (Energia S.M. PL), 
cat. grea: 1. Gh. Marton (FI. roșie 
Cluj), 2. V. Constantinescu (Progr 
Buc.), 3. P. Dașcău (FI. roșie A- 
rad).

clasamentele în cele 
de greutate:

De curînd, 
turistică de 
fost înzestrată cu o nouă 
cabană, pusă la dispozi. 
ția celor ce îndrăgesc 
munții. Noua construc
ție se află la o înălțime 
de 2145 m. și este situa
tă chiar pe ruta ce duce 
spre vestita mînăstire 
de la Rila.

O altă cabană va fi 
construită în curînd pe 
malul celui de al 
lac din apropierea 
știrii Rila, la o 
dine de 2306 m. 
cabană va avea o capa
citate de 100 paturi și 
un restaurant bine apro
vizionat

stațiunea 
la Rita a

doilea 
mînă- 

altitu.
Noua

asociației Locomotiva din 
R.P. Romînă au evoluat la 
Sofia în jocuri de de
monstrație. Dinamismul 
acestui joc a plăcut spec
tatorilor și rezultatele nu 
au întîrziat să se arate, 
începutul a fost făcut de 
asociația ,,Dinamo”, unde 
tineri muncitori, studenți 
și elevi au organizat o 
secție de rugbi, au tre
cut la antrenamente și 
de curînd au evoluat în 
fața publicului sofiot pe 
stadionul ,,Vasil Levski”. 
Spectatorii care înfrun
taseră frigul au urmărit 
cu un deosebit interes e- 
voluția celor două echi
pe, răsplătmdu-le cu a- 
plauze pentru jocul pres-

NOI STADIOANE DE 
IARNA IN SLOVACIA

c
S-a spus odată, că nicăieri nu se 

vede mai bine caracterul omului 
decit la supărare... Aserțiunea este 
valabilă desigur și pentru unii ga
zetari americani, iar supărarea 
care le-a dezvăluit — din nou — 
defectele de caracter (și la care ne 
referim aci) a fost provocată di re
centele succese ale sportivilor so
vietici la cea de a XVI-a Olimpia
dă. a

Urmărind zi de zi emisiunile pos
turilor străine de radio, în timpul 
desfășurării Jocurilor de la Mel
bourne, ne-am putut da seama mai 
bine ca oricînd de acest adevăr. 
In primele zile ale J. O., cind spor, 
tivii americani cucereau lauri în 
întrecerile de atletism, posturile de 
radio de peste Ocean jubilau pur 
și simplu și nu uitau să aminteas
că de fiecare dată, chiar în buleti
nele de știri obișnuite, care este 
„avansul de medalii" al echipei 
S-U.A. față de cea sovietică. Sta
tistica a continuat — pe aceeași 
notă de senzațional proprie emisiu
nilor americane — pînă la citeva 
zile înainte de terminarea Jocuri
lor. Atunci, brusc, crainicii trans
oceanici au uitat să mai.. numere 
și peste bilanțul Olimpiadei s-a 
așternut tăcerea. Ceea ce se petre-

PRIMELE ÎNCERCĂRI
Acum un an, două re

prezentative de rugbi ale

Unul din adăposturile care se află în munții Rila.

Am scris de nenumă
rate ori (despre avfntuJ 
pe care l-a luat hocheiul 
pe gheaiță, devenit as
tăzi sportul cel mai 
popular în Cehoslovacia. 
Acest lucru a fost posi
bil daiorită creșterii ne
încetate a stadioanelor 
de iarnă pe întreg cu
prinsul țării. In felul a- 
cesta tinerii dornici să 
practice acest sport au 
posibilitatea să se antre
neze pe 17 stadioane de 
iarnă în condiții optime 
sub supravegherea celor 
mâi buni antrenori. Con
comitent cu aceasta, au 
fost Înființate școli de 
hochei pe gheață pentru 
copii.

Singura regiune a ță. 
rli mai „săracă” în sta
dioane de iarnă era Slo
vacia. Existau stadioane 
doar la Bratislava și Zl- 
lina și acestea construi
te în ultimii ani. Pentru 
a remedia lipsa stadioa
nelor și în alte orașe 
mari din Slovacia. de 
curînd a început o cam
panie de construcții noi, 
astfel că orașe ca Trna- 
va, Kosike și Trencin vor 
fi înzestrate cu noi pa. 
tlnoare artificiala.

UN BOGAT PROGRAM 
INTERNAȚIONAL AL 
SPORTIVILOR DIN 
SATELE R.P. POLONE

Pentru sportivii frun
tași ai asocilafiei L.S.Z.

(Recolta) din R.P. Polonă 
anul care vine se anunță 
deosebit de bogat In în. 
tîlniri internaționale. Pî- 
nă în acest an, sportivii 
dim satele Poloniei
participat la citeva înfil. 
nici internaționale,

an

cu 
probe de atletism și schi, 
alături de sportivii aso
ciațiilor „ Sokol” din 
Cehoslovacia și „Trak
tor’' dini R. D. Ger 
mană.

In anul 1957, sportivii 
polonezi vor participa la 
întreceri de călărie ală
turi de sportivii fruntași 
din R.D. Germană și R. 
Cehoslovacă. De asenie- 
nea, ei vor primi vizita 
călăreților din Uniunea 
Sovietică, R.P. Ungară, 
R.D. Germană și R. Ce
hoslovacă.

Schiorii asociației vor 
pleca în R.D. Germană 
pentru a participa la 
concursurile internațio
nale la care se vor în
trece sportivii asociațiilor 
„Traktor" (R.D. Germ», 
nă), „Sokol" (R. Ceho
slovacă). Cicliștii polo
nezi vor organiza com
petiția „Circuîtul Recol

tei”, iar halterofilii vor 
primi vizita colegilor lor 
din asociația 
nik” din 
tică.

Tot în 
avea loc 
tice internaționale Ia care 
vor participa sportivii 
din satele Cehoslovacei, 
R.D. Germane, Uniunii 
Sovietice, Bulgariei și 
Poloniei.

„Kolhoz-
Uniunea Sov.e-

R.P. Polonă vor 
concursuri atle-

U.K..S.S.-CEHOSLOVACIA
(1—4, 0—4, 4—4) LA HOCHEI 

MOSCOVA (Prin radio) Ieri seară, 
pe gheața stadionului de iarnă din 
Parcul „Lujniki” s-a desfășurat în
tîlnirea internațională de hochei pe 
gheață dintre reprezentativele Uni
unii Sovietice și Cehoslovaciei. Cei 
16.004 de spectatori prezenți în tri
bune, au putut urmări un joc de 
înalt nivel tehnic d'sputat cu o deo
sebită dîrzenle insă în limitele re
gulamentului (nici un Jucător nu • 
tost eliminat).

Golul victor'ei a fost obținut 
jucătorii sovietici în min. 18 din 
priza întîia prin Gurițev.

Astăzi are loc meciul revanșă.
• CU PRILEJUL unui concurs _ 

natație, echipa feminină a Olandei 
a stabilit recent un nou record mon
dial în proba de ștafetă 4 x loe m 
mixt reallzînd 4’53”1/1«. Vechiul re
cord mondial era de 4’54”3/10. Cele 
patru componente au realizat urmă
toarele timpuri: loo m. spate: Joke 
de Korte 1’14”S/1»; ico m bras: Ada 
Den Haan 1’20”; 100 m fluture: Le- 
gerberg l’14”3/10; loo m Uber: Gas- 
tetaars l’«3”»/10.

de 
re-

de

• IN PRELIMINARIILE campio
natului mondial de fotbal zilele tre
cute s-a desfășurat in orașul Wol
verhampton întîlnirea dintre echi
pele reprezentative 
Danemarcei. Victoria 
baliștilor englezi cu 
(2-1).
• PE STADIONUL 

din Tirana s-a disputat 
meciul de fotbal dintre echipele se
lecționate ale orașelor Pekin 
rana. După o repriză egală, tn oare 
fiecare echipă a înscris 
punct, la reluare fotbaliștii albanezi 
au maroat încă trei goluri, întîlnirea 
luind sfîrșit cu scorul de 4-1 (1-1) 
în favoarea selecționatei orașului 
Tirana. Meciul a fost condus foarte 
bine de arbitrul sovietic Alexandr 
Menșcikov.

® ACTUALMENTE se află în vi
zită in Cambodgla echipa selecțio
nată de fotbal a orașului Șanltai. In 
primul meci desfășurat la 10 decem
brie fotbaliștii din R.P. Chineză au 
întîlnît echipa reprezentativă a Cam- 
bodglci, repurtind victoria cu scorul 
de 1-0 (0-0).

ale Angliei și 
a revenit fot- 
scorul de 5-2

Kemal Stafa 
duminică

ți Ti-

cîte u»

Victorii care supără
cea la Melbourne părea să nu-i 
mai intereseze cituși de puțtn...

In fața evidenței, însă, și a ts- 
riașului răsunet pe care l-a avut în 
lume strălucitul succes al delega
ției sovietice la Melbourne, comen
tatorii apuseni au fost nevoifi să ia 
din nou cuvîntul. Și cum nu le cat. 
venea să spună direct că echipa 
U.R.S-S. a obținut primul loc în 
clasamentul neoficial pe națiuni, ei 
au încercat să disimuleze faptele 
sub o întreagă țesătură de „caisi- 
derații" sofistice.

Un astfel de „comentariu" a fost 
transmis de la postul vest-german 

(evident o
sucursală europeană a celeilalte 
„voci" binecunoscute — și rău fa
mate — Vocea Americii; apropie
rea de nume este și una de idei). 
Acesta a încercat să arate că 
„deși sovieticii au obținut cele mai 
multe victorii olimpice, e!e au fost 
inferioare ca... vaioare celor ame
ricanei” (După cum se vede, ame
ricana p'J nevoie de avocați și ii 
găsesc — probabil, la preț modic 
— în Republica de la Bonn). Spu
ne „Vocea Germaniei" că nu se pot 
compara victoriile de la atletism.

„Vocea Germaniei"

cu cele de la gimnastică de pildă. 
Gimnastica ar fi, chipurile, uft sport 
„inferior", tn care nu se cere spor, 
tivului nici imaginație, nici liberă 
fantezie, un exercițiu pentru oa
meni care acceptă să devină ...au
tomate", adevărați roboți ., lată 
la ce concluzii absurde poate duce 
o pledoarie puțin abilă. Cum se 
poate pretinde, de exemplu, că un 
aruncător de greutate depute mai

Și totuși,,Turul ciclist al Egiptului™ va avea loc
Știrea apărută în presă că cea 

de a patra ediție a marii competi
ții cicliste din țara piramidelor, 
„Turul Egiptului” se va desfășura 
totuși în cursul lunii ianuarie a 
produs o mare satisfacție. Spunem 
TOTUȘI, pentru că poporul egip
tean a trecut recent prin grele în- 
cercări pricinuite de invazia an- 
glo-franco-israeliană, iar momen
tul nu părea, firește, propice orga
nizării unei competiții internațio
nale de amploarea „Turului Egip
tului".

Poporul egiptean s-a apărat 
însă cu vitejie și, sprijinit de ac
țiunile popoarelor prietene și dor. 
nice de pace, el se află acum pe 
calea refacerii, pregătindu-se să-și 
reia viața pașnică și constructiva.

Prin ultima telegramă, trimisă 
de Federația egipteană de ciclism, 
se face cunoscut că a lV-a ediție 
a „Turului Egiptului” se va des-

mult efort imaginativ decit un 
gimnast la exerciții liber alese? 
Acesta din urmă este un ade
vărat artist care-și construiește 
exercițiul cu migală dublată det 
fantezie și inventivitate.

Dar cum poate îndrăzni un ga
zetar, care se pretinde Și spot 'iv,i 
să tragă asemenea linii de graniță 
intre valoarea unui sport și a al
tuia?... Unele sporturi pot fl, de
sigur, mai spectaculoase decit al-, 
fele, sau să se bucure de mai multă 
răspîndire. Victoriile la fotbal vor\ 
fl totdeauna mai „zgomotoase" de
cit cele la canotaj, de pildă. Dar 
prin aceasta ultimele nu vor fi mai1 
puțin valoroase. O victorie pe te
renul de sport, mal ales cînd este 
obținută la Olimpiadă, este tot
deauna frumoasă. Pentru a în(ele-t 
ge sensul ei, trebuie bisa să iubești 
cu adevărat sportul, să pricepi ceea 
ce este prețios în el. Ar fi însă să 
pretindem prea mult de la sala- 
riații „Vocilor" din occident, care im. 
puie urechile celor ce vor să-i as
culte cu tot soiul de minciuni, de 
diferite calibre și sub diferite for
me de prezentare, dar mereu în' 
contradicție cu logica și realitatea.

fășura în aceleași condiții ca a- 
nui trecut Cu alte cuvinte, tra
seul nu va Fi modificat — cum se 
anunțase în prima comunicare pri
mită din Egipt — șr, deci, cara- 
vana ciclistă urmează să poposeas
că și în acest an la Suez și Port 
Said, orașe capăt de etapă.

Cu acest prilej, delegații țărilor 
participante la marele concurs ci
clist vor putea să vadă, cu propriii 
lor ochi, distrugerile sălbatice pe 
care le-au săvîrșit trupele imperia
liste, agresoare.

Desigur, organizarea unei ase- 
menea competiții, în cu totul alte 
condițiuni de cît cele din edițiile 
anterioare, nu este de fel ușoară. 
Cu toate acestea, pregătirile pen
tru „Turul Egiptului” sînt în curs, 
strădania forurilor egiptene, în 
conjuctura actuală, fiind demnă de 
toată lauda.

Federațiile cicliste din diierite 
țări, care au participat și în alți 
ani la competiția de pe valea Ni
lului, au primit cu satisfacție invi
tația de a lua parte la întrecere 
și în acest an. Potrivit ultimelor 
știri apărute în presa pMoneza. ci
cliștii respectivi — unii dintre ani

matorii cursei de anul trecut și 
cîștigători ai cîtorva etape — sa 
pregătesc intens, tiînd dornici să 
realizeze o comportare șl mai bu. 
nă.

Poșta internațională din zilele 
următoare ne va aduce, desigur, 
noi vești cu privire la pregătirile 
sportivilor din numeroasele națiuni 
invitate să participe la această 
competiție.

Din punct de vedere sportiv, în
trecerea prezintă o însemnătate 
deosebită. Și iată de ce. In timp 
ce în luna ianuarie, In majoritatea 
țărilor europene iama este în toi., 
iar șoselele sînt acoperite cu ză
padă, ceea ce întrerupe pedalajul 
pentru o lungă perioadă, în Egipt,' 
e o vreme destul de caldă (asemă
nătoare lunii septembrie de la noijf 
și cicliștii participant Ia „Turul E- 
giptului” fac un excelent antrenai 
ment parcurgînd peste 1500 kilo
metri. Acest antrenament este cît 
se poate de bine venit pentru pre
gătirea în vederea marilor cured 
din sezonul competițional 1957, care 
se deschide ca de obicei, în Europa*  
cu tradiționala alengafe „Curs*  
Făcii”.



Echipele romînești de fotbal 
solicitate in străinătate

Echipele noastre fruntașe de fot
bal, ca și selecționatele se bucură 
de frumoase aprecieri peste hotare, 
unde sînt solicitate să joace.

• Astfel, Progresul București se 
află în posesia a două oferte : una 
din Iugoslavia pentru două jocuri, 
după toate probabilitățile în ianua
rie sau februarie; alta din Grecia 
unde are asigurate patru întîlniri 
la Salonic, la 25, 26 și 30 decem
brie și la 1 ianuarie. Tratativele se 
aftă într-un stadiu avansat și dacă 
timpul scurt nu va fi o piedică pen
tru pregătiri, fotbaliștii de la Pro
gresul vor pleca in Grecia.

• Echipa C.C.A., al cărei turneu 
In Anglia a avut ecou în cercurile 
fotbalistice din Europa, a primit 
o invitație din Italia unde a fost 
solicitată să joace la 26 decembrie 
la Milano cu Internazionafe. Ia 1 
ianuarie la Firenze cu Fiorentina 
și la 7 ia.iuarie la Roma cu Lazio. 
Echipa campioană a fost nevoită 
Insă, să decline invitația pentru 
aceste date deoarece majoritatea 
jucătorilor săi sint selecționați în

Recordurile mondiale de atletism 
stabilite la -fo*  urile Olimpice 

an w omologate de Federația internațională
Tn ultî na sa ședință de iuci j 

congresul Federației internaționale 
de atletism amator (IAAF) a omo
logat noile recorduri mondiale sta- 
bi'ite cu prilejul concursurile- de 
a letism din cadrul celei de a 
XVI-a ediții a Jocurilor Olimpice 
Noile recorduri mondiale omologa ■ 
te sint: 85.71 m la aruncarea suli
ței. Danielsen (Norvegia); ștafera 
4 x 100 m SUA 39" 5'10: săritura 
tn înălțime femei Mildred McDa 
niel — 1,76 m: ștafeta 4 x 100 m 
femei Australia 44° 5'10. Congre
sul nu consideră reglementar sti
lul „spaniol" inițiat de aruncăto
rul Erausquin și nu va omologa ni- 
cio astfel de performanță ca record. 
De asemenea s-au adus modificări 
în programul campionatelor euro
pene de atletism care vor avea 
loc în anul 1958 în Suedia. Con
gresul a inclus în programul cam

NEW YORK TIMES: „Sportivii sovietici au obținut 
superioritatea asupra S.U.A.“

Ziarele din lumea întreagă elogiază comportarea sportivilor sovietici 
la Jocurile Olimpice

„Uniunea Sovietică a lăsat cu 
mult în urmă cele 67 de țări — 
acesta este rezultatul Jocurilor 
Olimpice de la Melbourne**;  ,,La 
Jocurile Olimpice Rusia a ieșit 
învingătoare la totalizarea punc
telor și numărului medaliilor-', — 
sub aceste titluri ziarele ameri
cane au publicat reportaje con
sacrate închiderii celei de a 
XVI-a ediții a Jocurilor Olimpice.

„Participînd pentru a doua 
oară la Jocurile Olimpice — 
scrie ziarul „NEW YORK TI
MES” — sportivii sovietici au 
obținut superioritatea asupra 
S.U.A., iar Uniunea Sovietică a 
devenit „țara campioană'*.  Co
mentatorii sportivi ai ziarului su
bliniază că în timpul Olimpia
dei din 1952 sportivii sovietici au 
demonstrat în mod clar măies
tria lor la atletism, box, cano
taj academic, tir, pentatlon mo
dern, iar acum au arătat din 
nou o clasă înaltă la lupte, hal
tere, baschet, fotbal, în special, 
gimnastică.

Presa americană remarcă, în 
mod deosebit, succesele atletului 
sovietic Vladirtțir Kuț, care, du
pă părerea ziariștilor este un 
sportiv excepțional.

„Rușii — scrie ziarul „SPORTS 
ILUSTRETED" — au continuat 
progresul lor pe plan sportiv pe 
care l-au demonstrat lumT la 
Helsinki cu și mai multă putere 
la Jocurile Olimpice din 1956“ 
Ziarul „United States News and 
World Report**  subliniază că unul 
din ^actorii succesului sportivi
lor sovietici este caracterul de 
masă al sportului în Uniunea 
Sovietică.

In ziarele și revistele ameri
cane au fost publicate nume

reprezentativa care va pleca în 
Grecia la sfîrșitul acestei luni. 
Tratativele însă nu au fost aban
donate ; C.C.A. a propus și clubul 
fnternazionale a fost de acord în 
principiu ca turneul proectat să 
aibă Ioc in aprilie și să cuprindă nu
mai două jocuri, dintre care unul la 
Milano. In schimb Internazionale 
a invitat pentru luna ianuarie e- 
chipa de baschet a C.C. A.-uIui. 
Dacă cele trei jocuri ale baschetba- 
liștilor vor fi perfectate, atunci tur
neul fotbaliștilor va fi definitivat 
cu prilejul zeestei deplasări.

• Datele turneului selecționatei 
București in Grecia nu au fost 
încă comunicate de federația elenă 
(forul nostra a propus datele de 
3, 6 și 9 ianuarie). Pregătirile e- 
chipel noastre vor începe simbătă.

Data plecării este în funcție de 
data primului meci la Atena.
• O selecționată rominească a 

fost invitată în Siria, pentru cîteva 
Întîlniri in luna ianuarie. Realiza
rea acestui turneu ar crea posibi
litatea prelungirii lui in L<ban.

pionatelor și proba de 400 m plat 
pentru femei. De asemenea s-a 
prelungit durata disputării campio. 
natalor europene de la 5 la 6 zile.

(Agerpres)

„Grazia” a pornit spre patrie
La 11 decembrie, ora 8 diminea

ța, din raia portului Melbourne a 
plecat spre patrie vasul sovietic 
„Gruzia*.  Pe bord se găsesc spor
tivii sovietici participanți la cea 
de a XVI-a ediție a Jocurilor O- 
limpice, 90 de sportivi cehoslovaci 
și delegația olimpică a R. P. Bul
garia

La plecare sportivii au fost con
duși de numeroși locuitori ai ora
șului Melbourne care au schimbat 
cu ei daruri urîndu-le călătorie 
plăcută.

roase fotografii ilustrind priete
nia dintre sportivii participanți 
la Olimpiadă și în mod deosebit 
relațiile dintre sportivii sovietici 
și americani.

Comentatorul sportiv al ziaru
lui „CHRISTIAN SCIENCE 
MONITOR" într-un articol inti
tulat .Cele mai prietenești 
Jocuri care s-au desfășurat vreo
dată" a scris că sportivii din 
toate țările „s-au întrecut într-o 
atmosferă prietenească iar satul 
olimpic a fost locul înțelegerii 
perfecte între tineri".

Cercurile sportive și presa pa
riziană au acordat o mare a- 
tenție desfășurării celei de a 
XVl-a ediții a Jocurilor Olimpi
ce. Comentatorii subliniază în 
unanimitate că anul acesta în
trecerile de la Melbourne au pri
lejuit o luptă foarte dirză.

Majoritatea ziareipr scot în e- 
vidență strălucitul succes pe 
care l-au obținut sportivii sovie
tici. In mod deosebit atenția pre
sei este îndreptată asupra per
formanțelor obținute de Vladimir 
Kuț, cîștigătorul a două medalii 
de aur în probele de 5000 și 
10.000 m. cu care prilej a stabi
lit și noi recorduri olimpice.

Comentind victoria categorică 
a lui Kuț în cursa de ÎO.WO m. 
corespondentul special al ziarului 
sportiv francez „EQU1PE" a 
scris: „Rareori un Învingător a 
lăsat impresia unei asemenea forțe 
excepționale".

Ziarele pariziene sînt unanime 
în aprecierea că gimnaștii șt 
luptătorii sovietici au demonstrat 
în mod categoric superioritatea 
asupra adversarilor lor din alte 
țări. După părerea comentatori
lor sportivi, rezultatele excelente

In timp ce 'Jizitau stadionul Progresai, jucătorii de la Spartak aa fost Invitați să pozeze reporte
ra tai nostra fotografic. Primul din dreapta, antrenorul Bane Sckulici.

(Foto: M. PETRESCU)'

Progresul București si Spartak Subotița (Iugoslavia) vă invită azi 
la un meci de fotbal pe Stadionul Republicii

In continuarea turneului pe care-1 face în țara noastră, e- 
chipa iugoslavă Spartak din S ubotița a poposit în București, 
unde azi iși va măsura forțele cu Progresul București. Intîlni- 
rea se dispută pe Stadionul Re publicii, cu începere de la ora 
14,15. sub conducerea arbitrului Co nstantin Mitran. Echipele, care 
premd o întrecere interesantă dată fiind valoarea pe care o 
reprezintă, vor alinia următoar ele formații:

PROGRESUL: Cosma — Toma, Bratu, (Caricaș), Soare —Cio- 
cea. Știrbei—Oaidă, Smărăndescu, O zon. Dinulescu, P. Moldoveanu.

SPARTAK: Prvulovici — Bo gheșici, Ciopici — Kilianovici, 
Ștefanovici, Leskov — Ognjanov, Jenovaj, Tonkovici, Tadici, Bra- 
nislavlevici.

Deși vine pentru a treia oară 
oară în Rominia, echipa Spartak 
Subotița joacă pentru prima 
oară în București, oraș care le-a 
făcut o frumoasă impresie.

Spuneam că Spartak vine pen
tru a treia oară în Rominia. 
Intr-adevăr, la 1 mai 1947 for
mația iugoslavă a întrecut la Ti
mișoara pe CFR cu 4—3 (3-2) ; 
o zi mai tîrziu, întîlnind pe IȚA 
la Arad, a terminat nedecis:
1— I (0—0). Anul trecut a evo
luat din nou la Timișoara; de 
data aceasta combinata Loco
motiva—Știința a cîștigat cu
2— 1.

Pe fotbaliștii iugoslavi i-am 
întilnit ieri dimineață în holul 
hotelului „.Ambasador". „Vă 
rog să notați că am fost primiți 
atit de bine peste tot unde am 
fost în Rominia, incit nu am 
simțit nici un moment că sîn- 
tem în străinătate" — au fost pri
mele cuvinte cu care ne-a în- 

ale luptătorilor și gimnaștilcr 
sovietici se datoresc nu numai 
forței și rezistenței ci și unei 
tehnici avansate.

Trecînd in revistă rezultatele 
Olimpiadei, ziarul „L*  HUMA- 
NITE“ subliniază că sportivii 
sovietici au întrecut cu mult pe 
sportivii din S.U.A. „Aceasta 
era de prevăzut — scrie ziarul 
— pentru că în Uniunea Sovie
tică sportul are un larg caracter 
de masă**.

★
Presa sudamericană publică 

articole mari consacrate rezulta
telor Jocurilor Olimpice. Ziare
le subliniază că sportivii sovie
tici au cucerit 37 medalii de 
aur. întrecînd simțitor pe spor
tivii din S.U.A.

Ziarul „EL DIA" care apare 
la Montevideo scrie că toți spe
cialiștii sportivi sînt acum de 
acord că sportivii sovietici au 
obținut victoria asupra celei 
mai puternice echipe olimpice a- 
mericane. „Uniunea Sovietică — 
continuă ziarul — și-a demon
strat superioritatea în mai mul
te ramuri sportive decît la O- 
limpiada din 1952".

Ziarele acordă calificative 
înalte măiestriei sportive a 
campionilor olimpici Vladimir 
Kuț și Viaceslav Ivanov, „Me
dalia de aur în cursa de 10.000 
m. — scrie ziarul Uruguayan „LA 
MANANA" a fost cucerită în
tr-un mod strălucit de Kuț că
ruia îi aparține și recordul mon
dial pe această distanță". Zia
rul „LA MANANA**  scoate în e- 
vidență succesul fotbaliștilor so
vietici care după o luptă dîrză 
au învins echipa Iugoslaviei".

(Agerpres) 

tîmpinat tov. Mihai Sele, condu
cătorul echipei de fotbal Spar
tak Subotița. O surpriză: tov. 
Sele șt'e perfect romînește, astfel 
că ne-a fost cu atît mai ușor să 
aflăm și alte amănunte asupra 
fotbaliștilor care ne vizitează.

— Echipa noastră a luat ființă 
în 1944, imediat după eliberare 
și a luat denumirea de „Spar
tak" de la numele unui jucător 
de fotbal din Subotița care a 
murit vitejește în luptele parti
zanilor împotriva hitleriștilor. 
Echipa n-a fost niciodată cam
pioană, dar în Î950 s i clasat 
pe locul III, cel mai bun de 
cind activează în campionatul 
iugoslav. Anul acesta, după ter
minarea turului, ne aflăm pe 
locul V. Spartac reprezintă pe 
muncitorii feroviari din Subotița.

An.renorul echipei este Bane 
Sekulici, de 26 de cri internațio
nal în echipa A a Iugoslaviei 
și o veche cunoștință a fotbaliș
tilor romîni. „Am jucat de mul
te ori împotriva naționalei Ro- 
miniei sau a selecționatei Bucu- 
reștiului, la noi sau la București, 
înainte de cel de al doilea război 
mondial. M-am intîlnit de multe 
ori cu fotbaliștii romîni în ca
drul Jocurilor Balcanice de la 
Sofia, Atena, etc." Bane Sekulic*  
ne-a informat că în cadrul clu
bului Spartak activează — cu 
mult succes — nu mai puțin de

Diverse... din fotbal
CU CE VITEZA ZBOARA 
BALONUL DE FOTBAL?

Un grup de operatori cinemato
grafici din Anglia au fost curioși 
să afle cu ce viteză zboară mingea 
în urma unui șut puternic, cite în- 
vîrtituri face balonul în traiectoria 
sa, cîți kilometri aleargă un jucă
tor într-un meci. Grupul operato
rilor cinematogralici din Anglia a 
filmat cu un aparat special, un 
meci de fotbal, și în urma unor 
calcule au ajuns la cîteva rezultate 
interesante. De pildă, s-a constatat 
că un șut puternic executat de la 
11 metri dă mingii o viteză de: 180 
km pe oră, iar un fotbalist alear
gă în medie în cursul unui meci 
10—15 km.

RECURGIND LA... BUNICI
...Se știe că toate cluburile pro

fesioniste italiene din prima divizie 
folosesc jucători sudamericani, sue
dezi, danezi, elvețieni, etc. și că 
în această țară există în permanen
tă un adevărat „du-te-vino“ al fot
baliștilor profesioniști de peste ho
tare. In ultimele zile s-au petrecut 
două asemenea cazuri. Pe de o 
parte danezul Rassmussen care a 
activat 4 ani la clubul Atalanta s-a 
reîntors în patrie, deparece în urma 
Unui grav accident a fost nevoit 
să abandoneze fotbalul. Pe de altă 

2b stc^i pe ramură de sport. 
Ha.. Jbalistele colectivului sînt 
campioane ale Iugoslaviei; cu- 
noscuții jucători de tenis de 
masă Harangozo și Gabric fac 
parte din același club; boxerii: 
Ștefanovici și Toth, și ei cam
pioni ai Iugoslaviei, sînt tot din 
Subotița.

Am stat apoi de vorbă cu cu
noscutul Ognjanov, de 30 de ori 
selecționat în echipa națională, 
unul din cei mai buni înaintași 
iugoslavi.

„Din activitatea mea, — ..e-a 
spus el, — păstrez cele mai fru
moase amintiri de la meciul meu 
de debut: Iugoslavia—Dane
marca disputat în 1950 la Co
penhaga. Eu am marcat atunci 
un gol din cele 5 înscrise de 
noi. Apoi, meciul disputat la 
Londra în 195! cu reprezentati
va An liei: 2—2, prima intîlni- 
re cu U.R.S.S. la Olimpiada de 
la Helsinki (5—5) și ultimul 
meci susținut acum cîteva săp- 
tămîni la Glasgow cu Scoția, 
Scoțienii au cîștigat numai prin 
condiția lor fizică extraordinară, 
însuflețirea cu care au jucat și 
încurajările nesfîrșite ale publi
cului scoțian, care știe să-și ducă 
echipa la victorie.

In încheierea rîndurilor noas
tre, iată cîteva cuvinte spuse de 
Bane Sekujici antrenorul echi
pei : „Jucătorii mei, fiind pentru 
prima oară în București, vor în
cerca să dea fot ce pot pentru 
ca meciul ce-1 vor oferi specta
torilor să fie cit mai frumos. 
Noi știm că Progresul București 
este o echipă tehnică și valoroa
să. Adresez publicului bucureș- 
tean un cald salut din partea 
tuturor jucătorilor de la Spar
tak". | 

parte, clubul Fiorentina a racolat 
pe cunoscutul internațional elvețian 
Riva IV de la F.C. Chiaso. Cu 
Riva este o poveste asemănătoare 
cu cea a sudamericanitor Schiaîiino, 
Virgili, Gomez ș.a. pe care italie
nii i-au descoperit peste noapte că 
«înt... italieni. Dar Riva este născut 
în Elveția. Pentru n-l scoate cetă
țean italian, racolerii au pretextat 
că unul din... bunicii lui Riva s-a 
năseijt la cîteva sute de metri de 
granița... italiană!
FOTBAL FARA OFSAID DAR- 

EXPERIMENTAL
Cu titlu de experiență, a avut Ioc 

recent un joc de fotbal puțin o- 
bișnuit. Două din echipele frun
tașe ale fotbalului iugoslav. Steaua 
Roșie și Partizan din Belgrad 
au susținut un meci în care nu s-a 
ținut seama de regula ofsaidului; 
loviturile de la tușă s-au făcut cu 
piciorul, iar cornerul s-a executat de 
pe locul unde a ieșit mingea. Ex
periența nu a dat rezultate poziti
ve. Jocul nu a fost nici mai spec
taculos și nici mai rapid. Poate 
numai un singur lucru i-a bucurat 
pe spectatori. In cursul celor 90 de 
minute s-au marcat 11 goluri. Vic
toria a revenit echipei Steaua Ro
șie cu 7—4.

I. O.
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