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De vorbă cu antrenorul Gh. Manițiu

BOBERII ROMINI SE PREGĂTESC 
PENTRU CAMPIONATELE MONDIALE

cu

In întîmpinarea 
alegerilor

Poporul nostru întimpină 
însuflețire un eveniment deosebit 
de important: alegerile de depu- 
tați în Marea Adunare Națională, 
care vor avea loc în ziua de 3 
februarie 1957.

In vederea acestui eveniment, în 
întreaga (ară se fac pregătirile ne
cesare. După cum prevede Legea 
pentru alegerile de deputați in 
Marea Adunare Națională, lucrările 
de întocmire a listelor de alegători 
urmează sâ fie încheiate cel mai 
ttrziu cu 30 zile înainte de data 
alegerilor. La 5 decembrie s-a ter
minat în întreaga (ară constituirea 
și confirmarea celor 437 comisii 
electorale de circumscripții, care 
cuprind 3059 membri — reprezen
tanți ai organizațiilor Partidului 
Muncitoresc Romtn, ai organiza
țiilor Uniunii Tineretului Muncitor, 
sindicatelor, cooperativelor, asocia
țiilor culturale ele- Au fost delimi
tate. stabilite și numerotate cele 
8600 secții de votare.

Alături de toți oamenii muncii, 
sportivii patriei noastre întimpină 
cu entuziasm alegerile de depu
tați d»t Marea Adunare Naționa
lă. Ei sini mindri că din riadurile 
lor, la trecutele alegeri — fle pen
tru Marea Adunare Naționalii, fie 
pentru Sfaturile populare — nu fost 
propuși și aleși reprezentanți ai lor, 
cum sînt maeștrii emeriti ai spor
tului Iosif Sîrbu, Angelica Rozea- 
nu, Ion Moina și alți sportivi ai 
patriei.

Apropiata aniversare a Republicii 
noastre populare — care va păși in 
cel de al 10-lea an de la 
marea sa — prilejuiește, de 
nea, inițierea unor acțiuni 
bite, încordarea eforturilor 
noi succese în producție și bt sport- 
Numeroase corespondențe primite 
la redacție vorbesc despre succe
sele deosebite pe care le realizează 
sportivii muncitori din diferite co
lective, precum și despre organiza
rea și desfășurarea unor competiții 
consacrate zilei de 30 Decembrie, 
dată pe care poporul nostru o va 
sărbători muncind cu și mai mult 
elan pentru îndeplinirea istoricelor 
hotărîri ale celui de al Il-lea con
gres al Partidului Muncitoresc Ro- 
min, pentru ridicarea treptată a ni
velului de trai material șl cultural 
al poporului muncitor.

procla- 
aseme- 
deose 
pentru

Zăpada insuficientă injreuaează pregătirile schiorilor noțtri

..Campionatele internaționale de schi ale R. P. Rt 
se vor dispută intre 3 și .7 martie

Viscolu; care a b intuit mai bine 
de o săptămînă în platoul Bucegi, 
— locul de desfășurare a pregă
tirilor schiorilor noștri fruntași — 
a împiedicat în mare măsură buna 
desfășurare a activității acestora. 
Adăugind la acest „incident" și 
lipsa de zăpadă care a început 
să se facă simțită, ne dăm seama 
că procesul de antrenament al 
schiorilor diferitelor asociații, at lăți 
aici, a avut mult de suferit Din 
această cauză, majoritatea schiori
lor și-au mutat „sediul" de pre
gătire în alte centre.

Astfel, fondiștii de la Casa Cen
trală a Armatei, Energia și FI. 
roșie, se antrenează actualmente 
pe pîrtiile din jurul cabanei Di- 
ham. Schiorii asociației Dinamo 
s-au deplasat în Poiana Stalin. 
Reprezentanții probelor alpine se 
pregătesc pe pîrtiile din Postăva
rul, iar fondiștii pe cele din Poiana 
Stalin. Trebuie amintit că șt aici 
zăpada se găsește în cantități in- 
sitfrciente.

O interesanta competiție de fotbal

Selecționata București, Dinamo București și Progresul București 
participă la „Cupa 30 Decembrie11 organizată de ziarul nostru

Fiindcă vremea se menține 
favorabilă și interesul fotbaliș
tilor fruntași este acela de a-și 
continua activitatea, ziarul nos
tru a luat inițiativa de a orga
niza o competiție dotată cu 
„CUPA 30 DECEMBRIE", re
zervată echipelor bucureștene. 
Cum se vede, amatorii de fotbal 
din Capitală au toate motivele 
să fie mulțumiți. Mai ales că 
la întrecere vor participa 
dintre cei mai buni jucători 
Capitală.

Este vorba de echipele: 
lecționata București, Dinamo Bu
curești și Progresul București.

unii 
din

Se-

Sub conducerea prof, sovietic Viktor Gheorgheevki Andreev

PREGĂTIREA ANTRENORILOR
DE GIMNASTICAROMINI

Timp de o lună sala „Dante 
Gherman" din Capitală a cunoscut 
o deosebită animație. De data a- 
ceasta oaspeții permanenți ai sălii 
nu erau gimnaștii și gimnastele 
noastre fruntașe, ci antrenorii și 
antrenoarele acestei ramuri sporti
ve. Ei frecventau un curs de per
fecționare și de reîmprospătare a 
cunoștințelor, ținut de profesorul 
Viktor Gheorgheevici Andreev, de 
la Institutul pedagogic din Mos
cova.

Dacă primul curs de antrenori, 
ținut de profesorul Kuznețov în a- 
nul 1949, a avut ca scop introdu
cerea practicării sistematice a gim
nasticii sportive în țara noastră, 
cursul recent desfășurat a urmărit 
ridicarea nivelului tehnic al antre
norilor și îmbogățirea cunoștințelor 
lor în privința metodicii gim
nasticii sportive. In același timp 
au fost prelucrate și noile exerciții 
de clasificare Ia toate categoriile, 
atît la bărbați cît și la femei, exer

Coborîtorii și slalomiștii de la 
asociațiile FI. roșie, Energia și 
C.C.A. se află la aabana Vîrful cu 
Dor, iar schiorii Științei l.C.F. 
la Padina. Ultimii se vor deplasa 
peste puțin timp în masivul Pa
ring, unde zăpada a căzut în can
tități suficiente pentru a le da po
sibilitatea să-și desfășoare progra. 
mul de antrenament înr condiții 
bune. In sfîrșit, schiorii asociației 
Voința, își continuă pregătirile — 
în vederea deplasării în R.P. Po
lonă — pe pîrtiile din jurul ca
banei Piatra Arsă.

CAMPIONATELE INTERNAȚIO
NALE DE -------SCHI ALE RP.R.

se vor disputa în 
catnpionaMe înter- 
' ' A-

Amil viitor 
fana noastră 
naționale de schi ale R.P.R. 
ceasta competiție se va desfășura 
între 3 și 7 martie în Poiana 
Stalin. Schiorii se vor întrece în 
următoarele probe: coborîrie, sla- 
lpm special, slalom uriaș și com
binata alpină. Pentru fondiști este 

Competiția se va disputa sistem 
turneu, adică fiecare echipă va 
juca ou fiecare dintre celelalte. 
Fiind vorba de trei echipe. în 
fiecare etapă a întrecerii va avea 
loc cîte un meci. Partidele vor 
fi programate joi 20 decembrie, 
duminică 23 decembrie și joi 27 
decembrie.

Dinamo București va uMiza 
formația cu care se va prezenta 
în meciul-retur din cadrul Cu
pei Campionilor Europeni de la 
30 decembrie. Progresul Bucu
rești va întrebuința de asemenea 
lotul complet, care se antrenea-

ciții care vor intra în vigoare anul 
viitor.

După cum se vede, obiectivele 
cursului n-au fost prea numeroase, 
dar îndeplinirea lor a cerut din 
partea antrenorilor o muncă susți
nută și perseverentă, lucru observat 
de altfel la majoritatea participan- 
ților. Analizând rezultatele acestor 
ore de predare, putem afirma cu 
certitudine că ele și-au atins pe de
plin scopul, precizînd anumite pro
bleme referitoare la planificarea și 
metodica antrenamentului cît și la 
tehnica elementelor din gimnastica 
sportivă. In cadrul cursului, pe 
lingă lecțiile teoretice, antrenorii au 
participat și la antrenamentele 
gimnaștilor și gimnastelor fruntașe, 
unii dintre ei lucrînd chiar în mod 
efectiv. Acest fact a permis ca 
problemele prezentate teoretic în 
legătură cu metodele de predare 
sau în ceea ce privește execuția 
tehnică a unor elemente să poată 
fi aplicate și practic, realizîndu-se 

15 km. 
această 

probe

cadrul

rezervată o singură probă: 
De menționat faptul că în 
competiție sînt Rezervație 
numai pentru schiori.

Săriturile speciale din 
campionatelor internaționale de 
schi ale R.P.R. vor avea loc pe 
trambulina mare din Poiana Statin. 
In același timp, se vor desfășura 
și săriturile pentru desemnarea 
oîștigătorului campionatului RiP.R. 
la această probă.

Pentru asigurarea unei largi 
participări s-au trimis invitații 
forurilor de resort din următoarele 
țări: Austria, Iugoslavia, R.D.G., 
Franța, Polonia, Italia, Bulgaria, 
Elveția și Turcia. Federația aus
triacă de schi a și răspuns acestei 
invitații anunțînd că va participa 
cu trei schiori Ia probele alpine 
st 2 săritori. Se așteaptă alte con
firmări.

De altfel a și fost alcătuită co
misia de organiare oare a început, 
să ia o serie de măsuri menite să 
asigure pe deplini reușita acestei 
competiții, ,

Multă emoție ne-a produs fe
lul cum se antrenau curajoșii 
noștri boberi. I-am zărit țrecînd 
în plină viteză cu motocicletele 
pe serpentinele Timișului, asal- 
tînd fără teamă orice viraj. La 
volanul unei mașini l-am zărit 
pe tînărul loan Neagoe de la 
Locomotiva Orașul Stalin.

Curiozitatea ne-a îndemnat să 
ne oprim din drum și să stăm 
de vorbă cu cunoscutul nostru 
bober, Gh. Manițiu, astăzi antre
nor, care se ocupă de pregăti
rea boberilor. Iată ce ne-a spus

ză acum în vederea meciurilor 
internaționale în perspectivă. In 
sfîrșit Selecționata București 
va avea în formație o serie din
tre cei mai buni fotbaliști ai Ca
pitalei ca frații Zavoda, Dungu, 
Bodo, Apolzan etc.

Avem toate motivele să spe
răm că vom urmări partide de 
bună calitate mai ates că fiecare 
dintre echipele participante este 
dornică să cîștige „CUPA 30 
DECEMBRIE".

Menționăm că toate intilnirile 
vor avea loc pe stadionul 
na mo și vor fi conduse de 
mai buni arbitri ai noștri.

Di
ed

astfel legătura dintre teorie și prac
tică, ceea ce constituie unui dintre 
cete mai pozitive aspecte ale 
cursului.

Pentru antrenoare au fost ținute 
patru lecții de gimnastică artistică, 
cu scopul de a fi repetate elemen
tele de bază ale acesteia, elemente 
ce sînt indispensabile în alcătuirea 
exercițiilor liber alese ta sol și 
bîrnă și care nu lipsesc nici din ca- 

(continuare in pag. 8-a)

PREM1EREÂ C£LOft MAI 
Al COMITETULUI PENTRU

Aseară a avut loc Ia sediul 
C.G.F.S. solemnitatea premierii ac
tivului obștesc din cadrul comisiilor 
centrale și subcomisiilor de pe 
lingă comisiile centrale.

Luind cuvfntul, la începutul șe
dinței, tov. Ion Balaș, vicepreședin
te al C.C.F.S., a subliniat impor
tanța contribuției activului obștesc 
din cadrul comisiilor centrale ' la 
îndeplinirea importantelor sarcini pe 
care mișcarea noastră de cultură fi
zică și sport le-a avut anul acesta, 
la obținerea importantelor succese 
pe care sportivii noștri le-au înre
gistrat în anul 1956. Totodată, vor
bitorul a insistat asupra misiunii 
pe care toți membrii comisiilor cen
trale o au șt pe viitor. Plecare tre
buie să dea dovadă de aceeași 
pricepere, de același interes pentru

fig ftg la premierea- de către, GjC.F^ a activiștilor obșțe^

și V. 
motoci- 
în tim- 

acum, 
vă po- 

«■ noss- 
a continuat antrenorul Ma-

el: „Timpul nu ne prea convine, 
în sensul că temperatura este- 
instabilă. Dar și în aceste con
diții noi nu ne dăm bătuți. Pen
tru ca băieții să se obișnuiască 
cu aerul rece și cu presiunea iui, 
ne-am propus ca prin cursele pe 
care le facem pe motocicletă, u- 
neori la viteza normală a bobu
lui, să completăm capitolul „aj 
comodarea cu vremea garoasă șî 
aer puternic". Continuînd discu
țiile ani mai aflat că și jocurile 
sportive pe care boberii le practică 
în sală (baschet, handbal, fot-, 
bal redus) le-au ajutat mult în 
pregătirea fizică. Antrenorul ne-» 
mai vorbit despre conducătorii 
de boburi Ene Heinrich 
Hogea care pilotează 
cleta cu multă siguranță 
pul antrenamentelor. Și 
pentru că am început să 
vestim despre pregătirile 
tre, t. —_____
nițiu, nu pot tirece cu vederea 
unele aspecte mai deosebite din 
viața noastră de zi cu zi. De e- 
xemplu, mai deunăzi, am inițiat 
întreceri la toate jocurile pe care 
te executăm în sală. Să vedeți 
cum: „bătrînii" au format o e- 
chipă, iar cei mai tineri 4‘a. 1 a 
fotbal, de pildă, echipa formată 
din Ene Heinrich, V. Hogea, 
Dumitru Schuster și Teofif Teo- 
filovici au opus o dirză rezis
tență formației tinerilor C. Dra- 
gomir, I. Neagoe și H. Pașov- 
schi. Pină ia urmă rezultatul a 
fost egal: 28—28“. q

In altă ordine de idei, antre
norul Gh. Manițiu a ținut să 
precizeze că spre deosebire de 
întrecerile din cadrul Olimpia
dei de iarnă de la Cortina D'Am
pezzo, unde comportarea boberi
lor noștri nu a fost la nivelul 
pregătirii lor, în acest an se va 
pune mult accent la antrenamen
te pe luarea starturilor cu bobul.

„Vrem — ne-a spus el — ca 
la campionatele monliale de bob 
de la Saint Moritz (E!veț*ay 
unde vor fi prezente oele mal 
bune formațiuni de bob din lume 
și unde țara noastră va fi re
prezentată de două echipaje (bob 
de 4 persoane și 2 persoanei 
să avem o comportare cît mai 
bună".

Am rămas plăcut surprinși 
cînd am stat de vorbă cu cu
noscutul bober Ene Heinrich, 

care ne-a spus: Sportivii noștri 
participanți la Olimpiada dc la 
Melbourne au reușit să realizeze 
cea mai frumoasă performanță 
din istoria sportului romînesc. 
Ei bine, și noi ne vom strădui 
ca la campionatele mondiale ce 
vor avea loc în curînd să nu ne 
lăsăm mai prejos.

N. OLARU

BUNI ACTIVIȘTI OBȘTEȘTI 
CILTURĂ FIZICĂ $1 SPOUT

a se realiza un pas înainte pe ca
lea ridicării sportului nostru.

In continuare, au tost premlațl 
445 membri ai comisiilor centrale, 
membri ai subcomisiilor din cadril 
comisiilor centrale, antrenori, arbi
tri, membri ai comisiilor regionale, 
orășenești.

La stirșitul ședinței festive a vor
bit tov. Ion Vaida, vicepreședinte 
al O.C.F.S., care i-a felicitat căl
duros pe cei prezenți, exprimîndu-șt 
încrederea în puterea de muncă a 
colaboratorilor voluntari ai Comite-' 
tului pentru Cultură Fizică șl Sport. 
In încheiere, tovarășul Ion Vaida 
a urat spor la lucru activiștilor 
voluntari, asigurîndu-i de întregul 
sprijin al C.G.F.S. pentru buna în
deplinire a sarcinilor lor.



LA BAIA MARE VOR PUTEA
ÎNCEPE ÎNTRECERILE DE

SCHI._

t

,,/n sflrșit, a început să ningă a- 
b undent. Tineri din regiunea noas
tră se vor putea întrece și te schi, 
patinaj sau săniuțe cu aceiași elan 
ett care concurează și la cetei alte 
discipline sportive cuprmse in 
Spartachiadăi".

Așa îți începe scrisoarea cores
pondentul nostru Vasile Săsâranu 
care ne-a trimis vești privind des
fășurarea Spartachiadei de iarnă a 
tineretului în regiunea Baia Mare. 
Din scrisoare, nu desprindem însă 
numai aspectul îmbucurător a! unei 
entuziaste participări, ci și pe aceia 
aî unei largi propagande în jurul 
competiției. Intr-adevăr, comisia re
gională a pus un mare accent pe. 
popularizare. Astfel, au fost tipă
rite pe plan local 500 afișe, distri
buite apoi comisiilor raionale, co
munale și sătești. .Acestea la rindn! 
ier au confecționat — conferă în 
drumurilor primite — lozinci mo
bilizatoare și fotomontaje. Gazetele 
de perele ale unor întreprinderi a a 
apărut în. numere festive tachinate 
deschiderii Spartachiadei de iarnă 
a tineretului, emu a lost cazul la 
J. C. ,,Gh. Gbaorglau-Dej* din Baia 
Mare. De asemenea, nația de ra- 
dte-ampliîicare din «rașni Baia

*. Mere acorda o mare atenție Sparta-
... «hiadri avi nd xilnic emismui cu Trr.^a, Atexartoro Gross, am a- 

privire la desfășurarea concursuri- eA pWS acum comisia rtgwna-
Mr. to a toast trri ședințe in care a a-

Friufce «te obiective cuprtme fa.
planul de munca, comisia regională . ___ .-.utiT organizare a SpartachiaSi și-a * răr-ore a «aime-

: • prepus cîteva pe care le cottside- trțter. .
râm demne de reținut. Este vorba Cm pntej». , acestor ședințe s * 

■' :♦ de atragerea în întreceri a urmi hudârît să se repartizeze tehnicieni,
; mare număr de femei, confectioua- ' imfrtictori șr'anrienoti dnf Ținti

rea de materiale și ecltipaenent șoora ta toate raioanele ea eaocinar
sportiv din resurse locate (schiuri, de a apta, cotectiveic sportive în

' ■ patine, sătouțe, garnituri de șah) organizarea concursurilor.
.1»

Să punem față in față. Intr-o 
disputa imaginară, două colective 
Sportive cu posibilități egale: 
Energia și Locomotiva din Oradea.

Obiectul disputei: modal ia 
care acestea își desfășoară artrvv-

Mijioacele de luptă: „etectivui" 
de sportivi, bazele sportive, ma
terialele și ecbipaare otete.

Arbitrii dispută: cititorii rtodu 
ritor de față.

Să prezentăm pe unul dintre 
combatanți: colectivul Energia. In 
«ele șapte secții pe ramuri de 
sport, sub îndrumarea unor antre
nori de specialitate și instructori 
voluntari își desfășoară activita
tea aproximativ 40 la sută din 
numărul salariaților întreprinderii 
pe care o reprezintă, colectivă. Prin
tre preocuparite ihrportante • «te 
«enducerir colectivului se află pro
blema atragerii tineretului In ac
tivitatea complexului GMA și 
aceea a practicării unor ramuri 
de sport ca atletismul, luptele li
bere, gimnastica, șahul etc. Promo
varea elementelor tinere la echipele 
fruntașe este ilustrată prin fap
tei că anul acesta formația de 
fotbal, participantă la campiona
te! categoriei C, a fost întărită cu 
7 juniori, care s-au remarcat In 
decursul întrecerilor susțiaute. De 
asemenea, echipa de lupte clasice 
are în componența sa numeroase 
«temente tinere și □ serie de «re
zerve* cu reale însușiri fizice.

Conducerea colectivului Energia- 
Oradea, avînd sprijinul conducerii 
întreprinderii „înfrățirea”, fntre- 
țtee în condiții bone stadionul șl 
celelalte baze sportive proprii; 
materialele și echipamentele cores
pund necesităților. Este demn de 
amintit faptei că la Spartacbiada 
de vară a tineretului colectivul E- 
nergia-Oradea a fast reprezentat 
de aproape 500 partieipanți, iar 
acum sînt în curs de desfășurare 
«neeursuri de casă, la care iau 
parte numeroși membri ai colecti-

In ee privește colectivul Loco- 
nwtiva-Oradea, situații acestuia 
ne pune în imposibilitate de a-1 
prezenta sub același aspect. Nu
mărul sportivilor care își desfă
șoară activitatea în cete cîteva e- 
ehipe nu atinge cifra de 100, ceea 
ee, raportat la totalul salariaților, 
echivalează cu un procent de sub 
10 la sută. In cursul acestui an 
nici un membru al colectivului Lo- 
eomotiva-Oradea n-a devenit pur
tător al insignei G.MA. 

t - -J

<-

întărirea o^aniz^iorkă a cqjecti- 
velor spori ive's» atiHred nutotiutei 
de membri etc.

MASLRI ORGANIZATORICE IN 
REGIUNEA TIMIȘOARA-

ariitaj

msi- 
eererife de a sprijini activi- 
sportivă, sau, iu cei mai 
cai, Iși face snu’jtă pre- 

prin unde îndrumări cu prt-

Egate ca nusițr cu acelea ale 
colectivului Energia, bazele spor
tive aK Locomotivei ar corespunde 
necesități». dacă ar ii ia stare 
tonă.

Comportarea echipei de fotbal 
Locaamtiva-Oradea. care a fost 
retrogradată din categoria C, a 
produs o amară decepție tuturor 
salariat) lor feroviari din localitate. 
Care sînt cauzele care au adus co
lectivul sportiv Locomotiva Oradea 
în actuala sa situație?

Spre deosebire de alte conduceri 
aie organelor Radicale, conducerea 
sindicatului comitetului de linie din 
Oradea nu acordă nici un sprijin 
activității sportive. Puaindu-se pe 
poziția tunului care nu îndrăgește 
sportul, președintele acestui sindi
cat, loto Hn&~ant rămine insei 
tril la 
ta tea 
fericit 
zența .SKHKnHraHnH 
vtre la alcătuirea echipei de fotbal. 
Despre un ajutor din partea orga
nizației U.TM. în domeniul atra
gerii tineretnlui in sport și al edu
cării sportivilor din colectiv, nici 
vorbă nu poate It Numai așa se 
explică faptul că Ia Spartacbiada 
de vară a tineretului au participat 
80 eoncvrewți. iar in ceea ce pri
vește comportarea unor sportivi la 
locul de producție și pe terenul de 
sport se resimte serios lipsa unei 
munci de educație. Deși a fost seri- 
satâ, organizația U.TM. n-a luat 
niciodată în discuție fapte ca ace
lea ale fotbaliștilor Ion Bila și Gh. 
Giant, codași în producție, elemente 
ca atitudini vedetiste și manifestări 
înapoiate.

Asupra sprijinului și îndrumării 
primite de conducerea acestui co
lectiv din partea asociației Loco
motiva nu sînt prea multe de spus. 
In decurs de nouă luni, instructo
rul regional ai asociației. Ștefan 
Nagy. a vizitat colectivul o singu
ră dată. In cursul acestui an co
lectivul a mai primit vizita a trei 
activiști ai asociației, care au con
statat neajunsurile existente și au 
făcut făgăduieli, rămase însă fără 
urmări concrete.

Acesta este, pe scurt, modul în 
care-și desfășoară activitatea co
lectivele sportive Energia și Lo
comotiva din Oradea, unități .an
gajate* de noi într-o imaginară 
dispută. încheind prezentările res
pective, invităm pe cititori — ar
bitrii disputei — să aprecieze ei 
Înșiși asupra calificativelor cuve
nite...

■ * 8

. Pentru ca întrecerile de schi să 
se desfășoare cit teri bltte. comisia
regională a hotârit să înființeze 
două centre de seta dotate cu nu- 
terialete și echipamente necesar 
ia Seiuș și Oțelul Roșu. La aceste 
centre vor fi repartizați antrenori 
și tehnicieni care să îndrume pe ti
neri» concur enți.

★

După cum spuneam, in regiunea 
Timișoara, fatrecerile au început 
mat c« seamă ta școli. Corespon- 
dcatul X Popovici ne-a scris că în 
cadrul colectivului. școlar Energia 
S.P.E.E. 400 tineri au început să-și 
dispute întîietatea la șafi, 80 la te
rns de masă și 480 fa gimnastică. 
Deși pentru participante de la ora
șe trinta nu este prevăzută ta re
gulament. totuși tinerii de la Ener
gia SJ’.E.E. au cerut ca în colec
tivul lor să aibă ioc și astfel de. 
concursuri. Ca urmare, un număr . 
de 40 de tineri se întrec zilele a- 
cestea Ia trîntA

Concursurile Spartaebiadei .van 
bucurat de sprijinul direcțiunii șco- 
51 care a procurat materiale spor 
five necesare (atingi și palete pen
tru tenis de masă, garnituri de șah, 
teșiși etc.).

Informații
_ • Comisia centrală de tenis de 

cîmp anunță că înhre 17—27 de
cembrie 1956, va avea loc o 
consfătuire metodologică cu an
trenorii de categoria 1, a Il-a și 
stagiari din Întreaga țară. Con
sfătuirea se va ține la sediul 
C.C.F.S. din strada Vasile Con
ta. Deschiderea va avea loc în 
zjua de 17 decembrie la ora 16,30.

• Alune, incepind de la ora 9, 
are loc în sala Energia din bd. 
Schitu Mâgureanu nr. 6 confe
rința comisiei regionale de fot
bal București. Antrenorii, arbitrii, 
jucătorii, activiștii sînt invitați 
să participe

• Joi s-a disputat la Timi
șoara jocul-restanță din cam
pionatul masculin de bascheț din
tre Știința Timișoara și Progre
sul Tg. Mureș. Studenții au ter
minat victorioși cu scorul de 
71—50 (41—11).

însemnări despre micii canotori DIN TIMIȘOARA...
deseori 

ne-a a-
Din Timișoara primim 

veștii Deunăzi, poștașul 
dus o nouă scrisoare. Autorul ei: 
prof. WILLEMSZ LAD1SLAU. Con
ținutul: aspecte din activitatea sec
ției de canotaj a școlii sportive 
de elevi. Un material interesant din 
care spicuim cîteva însemnări:

...Școala ă avut, încă de la „start" 
o frumoasă victorie: 161 de elevi 
(84 băieți, 77 fete). Trebuie să re
cunoaștem că e vorba de un adevă. 
rat record. Dar, în secția de cano
taj a șeolii sportive de eievi din 
Timișoara au mai fost stabilite cî
teva „recorduri"- înainte de a le 
înfățișa cititorilor noștri, înainte de 
a-i numi pe... autori, trebuie să 
spunem însă cîteva cuvinte despre 
cei care au asigurat pregătirea corn, 
petentă a micilor canotori: antre
norii I. Paleay, T. Thierry, dr. A. 
Nasitz. Cum au muncit ei? Să în
cercăm să răspundem prin enume
rarea citorva dintre numeroasele 
succese obținute de membrii sec
ției:

Din experiența colectivelor sportive

La Voința Prestări Servicii, problema cotizațiilor
de... nerezolvatna mai e ■ ■■

N-Ani mai prezentat de mult în 
coloanele ziarului, aspecte din mun- 
ca^adș^niateBtivdinadciaiă a unui 
cSțțiG sportiv .Act sestâ muncă 

de cea d;- ris’.ruî-e, orga
nizare, propagandă etc. are-ua aci 
bine definit In existența unui colec
tiv sportiv. Cțva mai mult, de huna 
rezolvare a problemei administra- 
ter-imandare depinde, în general, 
activitatea efectivului. De cele 
mai multe <»L colectivele sportive 
care au rezolvat cu succes proble
mele legate și de acest resort, do
vedind o bună gospodărire, se i- 
dentifieă cu cotee-wrte fruntașe în 
activitatea sportivă.

★

Deuuăsi, pașii ne-ou purtat la 
sediul unui colectiv bucweștean: 
Vcința Prestări-Servicii. Cunoscut 
printr-o serie de succese în activi
tatea sportivă de masă și cea de 
performanță, colectivul Voința Pre- 
stări-Servicii a reușit ca in ultima 
vreme, mai precis in cea de a doua 
jumătate a anului, să înscrie in 
liedurile membrilor săi un munăr 
de peste 1.000 tineri, dintre care 
400 tinere. Parale! cu aceasta creș
tere impresionantă a numărului de 
membri, consătel colectivului a 
depus • deosebită străduință în ve
derea achitării cotizațiilor. Consec
venta și seriocitatea cu care a fost 
privită această problemă este re
flectată în mod. eficient prin faptul 
că din cei 2719 .membri cîți însu
mează la ora actuală colectivul Vo
ința Prestări-Servicii, un număr de 
peste ' 1800 și-au achitat cotizația pe

’ acest ân. Fruntași sînt salariații 
cooperativelor „Higiena", „Renova- 

. rea", „întreținerea" și „Dactilogra- 
fia". Resțul de membri sînt restau

1 țierF, Abrmwnai cu rffe lună sau 
două. (Nu din vma k>r, ci datori
tă specificului de producție; mici 
cooperative răspînrfife pe toată ra
za orașului).

bată, deci că este vorba de un 
colectiv în care cotizațiile — aceas
tă obligație elementară a fiecărui 
membru al colectivului sportiv

ți

lată cum
a colectivului 
minți de cît 
aceiaț spirit pnepodâresc?...

arată magazia de echipament și materiale sportive 
Voinfa Prestări-Servicii... Cerul oare vom putea a- 

mai multe colective sportive care să fie animate de

(Foto MARIUS PETRESCU

— Simion Stefan: campion re
publican de juniori; locui 3 în fi
nalele seniorilor.

— echipajul #4-/ (băieți): locul
3 în finalele de juniori.

— echipajul 8-j-l (fete): locul 3 
în campionatele republicane de se
nioare.

— echipajul 4 fără cir maci: locul
4 în campionatele republicane de 
seniori.

Este un „bilanț" incomplet pen
tru că ar trebui să adăugării aici 
numeroasele locuri fruntașe cuce
rite de membrii școlii sportive de 
elevi în toate competițiile locale, 
faptul că 29 dintre cei mai harnici 
elevi au obținut calificativul de 
instructori, etc.

Și acum, cîteva din metodele fo
losite: lecții de instruire la bacul 
fix și pe apă, lecții de instroire- 
antrenament pe apă. lecții tematice, 
de pregătire fizică generală, teh- 
nico-educative, excursii pe apă...

Scrisoarea oroi. WILLEMSZ LA
DISLAV cuprinde însă și relatarea 

sânt achitate într-un procent de 70 
la sută. Să nu stf Greadă însă că 
situația aceasta a existat întotdea
una. Nu mai departe decît la înce
putul anului, majoritatea membrilor 
erau restanțieri. Lucrurile s-au 
schimbat însă, atunci când tov. 
Gheorghe Dumitrescu— consilier 
ales în consiliul oolectivuhii — ana- 
lizînd situația financiară și stadiul 
încasării- cotizațiilor a găsit și re
zolvarea: în fiecare cerc sportiv au 
fost numiți responsabili administra 
tivi—financiari cu sarcina «te a 
încasa lunar cotizațiile. In unită- 
ti’-e mal mici. lucrul acesta a fost 
făcut de responsabilii de unități. 
Organizind altfel sistemul de înca
sare a cttizațiilor, colectivul Voința 
Prestări-Servicii se si'uează astăzi 
prinlr^ colectivele fruntașe pe țară 
în această acțiune.

<

*

In mod intenționat am întreprins 
această incursiune într-un colectiv 
al asociației Voința, de o® rece w-am 
așteptat ca prin specificul de 
producție al cooperativelor mește
șugărești, activitatea resortului Ad
ministrativ -financiar în ce privește 
încasarea cotizațiilor să se desfă
șoare mai greoi... Dăr, ne-am înșe
lat. Căci rezoîvind eu succes sarci
na încasării cotizațiilor, meritul 
colectivului Voința Prestări-Servicii "W 
este și mai evident. Spimbid aeeas- " 
ta ne gîndim că există numevMSe 
alte «otertive în care, deși ccwtf 
țitle sînt moft mai propice pentru 
încasarea cotizațiilor tacrurife' stau 
totuși altfel. (Energia 23 August. 
Flamura rație F.C.). Causa? O lip
să evidentă de preocupare pentru 
inoaearea cotizațiilor, de altfel o ca
racteristică generală a mullpr co
lective sportive. Iar urmările? Un 
sărac inventor sportiv, imposibili
tatea împrospătării stocului de ma
teriale și echipament sportiv etc.- 
Sduția? E simplă. Mai multă aten
ție muncii de Încasare a cotizațiilor. 
Așa se vn ajunge ea în colective să 
existe mai mult echipament, mai 
multe materiale sportive, știut fiind 
că acesta este rostul cotizațiile».

cîtorva greutăți pe care nu le pu
tem... uita, chiar cu „riscul" de a nu 
putea cuprinde în aceste cîteva rin. 
duri decît foarte puține aspecte 
pozitive ale activității desfășurate 
în secția de canotaj a școlii spor
tive de elevi din Timișoara, lată > 
dar cîteva din „doleanțele" micilor 
canotori- Ale lor și ale tehnicienilor 
care îi pregătesc. Școala sportivă 
de elevi nu a avut acces la bacul de 
iarnă în tot cursul anuhrt trecut, 
antrenorii an țintit lecții numai în 
aer liber, materialele sînt încă in
suficiente, s-a făcut simțită nece
sitatea unui program de studii...

Autorul scrisorii ne relatează și o 
serie de lipsuri în munca de pre
gătire a tinerilor canotori. Dar ele 
vor fi grabnic lichidate. N® pro
mit acest lucru tehnicienii din Ti
mișoara 
ei ptnă 
credem 
canotaj 
va cunoaște noi și frumoase suc
cese.

și munca desfășurată de 
acum ne îndreptățește să 
că, într-acfevăr, secția de 
a școîii sportive de elevi



Bogat program la handbalul de sală Au fost descurcați caapicsit

Fază din meciul Știința I.C.F. 
laeș (Știinfa) a depășit apărarea 
fără a fi jenat

*
Activitatea Ia handbal de sală 

va fi mîine mslt mai bogată decît 
la sfîrșitul săptăminii trecute. Pe 
de o parte, pentru că vor intra în 
întrecere și echipele feminine, iar 
pe de alta ’deoarece la Timișoara 
se va inaugura activitatea forma
țiilor masculine,în rîndul cărora sint 
echipe de certă valoare, ca Șii- 
ința. Energia Tehnometal, etc.

Cu aite ciivinte, abia în această 
duminică handbalul de sală are 
programul complet. Pentru că tot 
vorbim desprmprogram, trebuie să 
precizăm că in Capitală el v^ fi 
mult mai bogat Pe lingă cele pa
tru jocuri rriasculine, vor mai avea 
loc o întîlnlre feminină și două în
tre echipe de juniori, acestea din 
urmă contînd- pentru campionatul 
de juniori al Capitalei.

Dintre cele patru meciuri mascu. 
line, cel mai important este fără 
îndoială C.C.A.-Dinamo 6. echipe 
care au arătat la prima etapă că 
sint cele mai în formă. Firește, pri
ma șansă o au jucătorii de la 
C.C.A., a căror forță de atac este 
bine cunoscută. Dar, dinamoviștii 
au prezentat duminica trecuta o 
formație nouă, tînără, capabilă să 
răstoarne orice pronostic. In rest, 
jocuri foarte echilibrate. Recolta 
MA.-Locomotiva G.N.: Progresul 
I.T.B.-Știința I.C.F.; Energia Plo- 
ești-Energia 23 August, iată me
ciurile de duminică. Și, să recu
noaștem, numai privind lista de 
mai sus, ne putem face rapid o i- 
magine a disputelor dîrze și dina
mice care vor avea Ioc miine în 
sala Floreasca:

Înainte de a încheia, conside
rării de datoria noastră să atragem 
din nou atenția asupra arbitraje
lor. In cadrul primei etape am vă
zut arbitraje atît de diferite unu! 
de celălalt, îneît pe drept cuvînt

— Energia 23 August. Florin Ba- 
mctalu.rgițtilor ți aruncă la poartă 

(Foto: M. Petrescu)

jucătorii trebuie să-și adapteze jo
cul în funcție de arbitrul care con ■* 
duce partida. De asemenea, în con. 
dițiile de viteză — derutantă une
ori — în care se desfășoară me
ciurile de handbal de sală, arbitrii 
stat datori să-și dubleze atenția,. «-, ^’*”"7 s’po7t’

reștiului (Ion Kunst și Francisc 
Spier) vor urmări comportarea se. 
lecționabiliior.

Și acum, citeva amănunte în le
gătură cu această primă întilnire 
internațională de handbal de sală 
pe care o susțin handbaliștii no? 
tri. Partida, contînd pentru Cupa 
Orașelor, organizată de ziarul 
francez de specialitate „LTquipe* 
și Federația Franceză de Handbal, 
va avea loc în sala Floreasca, du
minică 23 decembrie, cînd progra
mul va fi completat și cu trei me 
ciori din cadrul concursului repu
blican de handbal de sală rezervat 
echipelor feminine. Marți 25 de 
cembrie echipa Belgradului Va sus. 
ține o nouă intîînire cu reprezen
tativa Bucureștiului, Iar joi 27 de
cembrie va avea Ioc meciul Timf- 
șciar a-Belgrad, tot în sala Floreas. 
ca, urmînd ca tot atunci să se des
fășoare și jocurile masculine ami
nate de duminică 23 decembrie.

După cum se vede, amatorilor 
de handbal de sală din București 
Ie este rezervat un bogat program, 
în care se remarcă jocurile inter
naționale, primele în cedrul aces-

pentru a putea asigura norrnalabm 
desiășurare a partidelor

Mîine seară, la ora 19.15, 
intre meciurile Energia Ploești- 
Energia „23 August11 și Știința 
ICF-Energia Mija, va avea loc 
premierea echipelor clasate pe 
primele locuri în campionatele 
republicane de baschet. Totoda
tă, vor fi înmînate cupele „Sta. 
dion“, formațiilor care au înre
gistrat cele mai bune procentaje 
la aruncări libere în cursul cam
pionatului.

In sfîrțit, ca o ultimă problemă, 
vom preciza că jocurile masculine 
de mîine din București constituie 
un ultim criteriu în vederea defini
tivei sete: 'ionări a echipei Capi
talei car? va înfrunta, duminică 23 
decembrie, reprezentativa Belgra
dului. Cu ocazia jocurilor de mîi
ne cei doi antrenori ai echipei Bucu-

•ij

Vă amintim că...
...organizarea concursurilor 

in cadrul etapei I a Spartachia- 
dei de iarnă a tineretului revine 
consiliilor colectivelor sportive 
și organizațiilor de bază U.T.M.

...Spartachiada de iarnă a ti
neretului se organizează la schi, 
șah, tenis de masă, trînts, pa
tinaj, gimnastică și săniuțe.

...etapa I pe colective sportive 
se organizează între 1 decem
brie 1956 și 10 februarie 1957.

...la întreceri pot participa 
toți tinerii, băieți și fete, de 
la orașe și sate, începînd de 
la virata de 14 ani, dacă au 
fost admiși fa controlul medical.

...în cadrul etapei I la șah se 
poate organiza și o fază pe 
centre de comune.

Partide interesante în etapa a dona
30 Decembrie” laa

la
Aseară, în sala Dinamo din Ca

pitală au luat sfîrșit finalele cam
pionatului republican de lupte cla
sice pentru seniori. La încheierea 
acestei importante competiții este 
cazul să arătăm că mai multe slut 
aspectele negative care s-au mani
festat de-a lungul întrecerilor de
cît lucrurile pozitive. Pozitiv esteta 
primul rînd faptul că actualul sis
tem de desfășurare elimină factorul 
„sorți” din stabilirea ierarh ie-' celor 
mai buni luptători. Intr-adevăr, ca 
care au meritat au clștigat triton- 
rile de campioni. In a! doilea rind 
unii dintre sportivi fl. Donose. C. 
Ofițerescu) au utilizat acțiuni noi, 
necunoscute de către majoritatea 
luptătorilor noștri, actum învățate 
la cursul predat de către antreno
rul sovietic A. Lent In sfîryt, or
ganizarea a fost («Arte buni din 
toate punctele de vedere.

Dintre aspectele negative trebuie 
semnalat în primul rînd participa
rea unul număr neașteptat de mic 
de concurenți. ApuL o bună parte 
dintre cei care au luat „startul* 
în prima zi au depus ..armele* în 
următoarele două zile. fie fugind 
pur și simplu de lifttă (H Schna
bel-Energia S.M. Pîoești. St. Ciu- 
ciuleac-Energia S.M, Pk>eșt< 1. 
Strompel-Dinamo Craiova. Valen
tin Perju-Energia București șa.) 
fie depășind — intenționat — <-rmi- 
tatea la cîntarul oficia! (aci 'igu- 
rează un „Iot" maF'numcrosl, fie 
nemaiputînd face față acestui a- 
devărat „maraton de lupt?* din 
cauza slabei pregățirj.

In legătură cu aceasta trebuie 
subliniat faptal că unii luptători 
fruntași care au participat la fi
nalele de lupte de La Cluj și da 
la București nu au.joutut rezista 
efortului. Uzura întrecerii, obli
gația de a „face" categoria timp 
de 10 zile și uzura nervoasă au 
influențat negativ comportarea lor 
(A, Ruzsi, V. Popescu. I. Mureșan, 
1. Zentai ș.a.) mai. ales spre sfîr
șit. ul •

Din punct de vedere tehnic și 
tactic, nivelul campionatului sa 
situează sub aceia de anul trecut. 
Tactic, an corespuns " doar 
luptători, în special'’; cei

cîțiva 
...................... ._ . de Ia 
Dinamo București, dăf șl aceștia 
numai în anumite intfțniri. Tehnic, 
lucrurile stau și mai’1 rău, marea

majoritate a concurenților nerew* 
rind să încheie acțiunile începute^ 
De altfel, asupra acestor aspecte- 
negative a insistat în mod special 
și antrenorul A. Lent.

ta cele trei zile de concurs s au 
înregistrat unde surprize. Astfel 
A Ruzsi (Din. Buc.) a fost învins 
pe rînd de Gh Szabai 
C Ofîjerescu (Loc. Tim.) și L
Cernea (Energia BM). iar V„
Bularca (Energia BJri.) a cedat’
prin autota ș lui N Elefierie fProgr. 
Buc.) și prin tuș ha V*
Pap. Cei sul amlțî campioni au 
au avut insă prea multe compli
cații in drtunul Ier sare titlu

Un capitol special ii coostitaie 
arbitrajul, cei tuai slab din altnaa. 
vrane. S au dat unele decizii fla
grant nejuste (ia meciurile GAu. 
Szabad-I. Cernea, C. OGțeresce-As. 
Ruzsi și V. Popescu-D. Pană). In. 
urma contestațiilor înaintate im 
timp juriului de concurs, acesta * 
decis schimbarea rezultatelor lat 
primele două meciuri. O „mostră* 
de arbitraj: în meciul L Cer.nea —* 
Gh. Szabad un arbitru ft. Hor
vath) l-a dat învingător pe primat 
cu 5—1, iar alt arbitru (C. Weberu
l-a dat învingător pe Gh. Szabad^ 
tot cu 5—1 ! Și cînd te gindești 
că ambii arbitri activează în spor
tul luptelor de 25—30 ani •

în urma rezuttaletor oOținute •* 
cele trei zile de concurs, s-au sta* 
bilft următoarele clasamente:

Cat. 52 kgr.: 1. I. Cerne* (Ener
gia B. Mare), 2. Gh. Szabad. 
(C.CA.), 3. C. Ofițerescu (Loc^ 
Tim.), cat. 57 kgr.: L. M. Criste* 
(Energia Hunedoara), 2. D. <3ct- 
ctun (Energia „Mao Țze-dun“), 3k. 
~ Tîhan (Voința Tg. Mureș), cat. 

kgr.: 1. M. Solcz (Om. Buc.)_ 
M. Șandor (EL r. Arad), 3»
Popescu (Energia Reșița), ca*» 
kgr.: I. D. Cuc (Din. Buc.), 2. 
Lapșanschi (Energia B. Mare), 
H. Stock l (Voința Lugoj), cat. 
kgr.: 1. V. Pop (Energia B. 

“ ..............  (Progr.
Buc.), 3. V. Bularca (Energia B. 
Mare), cat 79 kgr.: 1. M. Beluși* 
ca (Din. Buc.), 2. N. Bacitt (Loc. 
Oradea), 3. I. lîrim (Energia Hu
nedoara), cat. 87 kgr.: I. T. Tarbă 
(C.G.A.). 2. V. Onoiu (Din. Buc), 
3. Gh. Popovici (Loc. Tim.), cat 
grea : 1. A. Suli (Din. Buc.), 2. Gh. 
Marton (EI. r. Cluj), 3. V. Coo- 
stantinescu (Progr. Buc.).
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In Capitală
3 .albii

HALTERE — Sala Facultății <Te 
Științe Juridice, era 16: campionatul 
asoc ației Știința.

NATAȚIE — Bazinul acoperit Flo- 
-reasca, ora 19,J9: concurs rezervat 
înotătorilor fruntași, organizat de 
comisia orășenească de specialitate.

ȘAH — Sala din str. Smirdan 
Mr. 5, ora ÎS: Finala campionatului 
individual R.P.R.. Continuarea par
tidelor întrerupte.

VOLEI — Cala Floreasca, ora 19: 
meci de antrenament cu public, în
tre lotul masculin de volei al RP-R. 
șl echipa Dinamo; ora 17, meci de 
antrenament intre lotul feminin și 
echipa Șt ința I.C.F.

POPICE ’ — '--------
gust" ora 
A.“. ora 
Participă < 
țară.

Rugbiul se poate juca și iarna. 
Aceasta nu este o simplă afirma
ție. Dacă vreți să vă convingeți, 
puteți veni duminică dimineața pe 
stadionul colectivului Energia ISP 
din șoseaua Olteniței unde se vor 
desfășura partidele din cadrul „Cu
pei 30 Decembrie". Asemenea ini
țiative pozitive se cer a fi genera
lizate în toate centrele rugbistice 
din țară, deoarece ele contribuie 
din plin — dacă timpul se men
ține favorabil — în intervalul din
tre campionate, la afirmarea aces
tui sport in plină dezvoltare.

Cea de a doua etapă a „Cupei 
30 Decembrie", programează în 
deschidere o partidă neechilibratâ, 
cel puțin aparent: Energia I.S.P.- 
Energia M-T.D. Desigur că, în ciu
da celor 12 puncte pe care le pri
mește dintru început, M.T.D. .tj 
poate emite pretenții justificate în

cele mai valoroasefața uneia din 
formații ale țării. Și totuși, elanul 
tinerilor muncitori de la uzinele 
metalurgice ar putea încurca soco
telile..

In cea de a doua partidă se vor 
întrece de la egal două formații 
de valori sensibil apropiate: Ener
gia Mine și Energia Republica, în
vinsele primei etape. Cu acest pri
lej, Energia Mine va încerca să se 
reabiliteze după eșecul surprinză
tor suferit în prima etapă și să-și 
valorifice posibilitățile în dauna 
Energiei Republica, care, la rîn- 
dul eî, va căuta să Se impună spre 
a dovedi, odată în plus, că merită 
promovarea în prima categorie a 
țării. In perspectivă deci, două în- 
tilniri interesante, care vor atrage 
desigur atenția iubitorilor de 
rugbi.

»d

Fază din meciul de categoria muscă: I. Cernea — A. Ruzsi. 
Proaspătul campion R.P.R. l-a fixat in pod pe A. Ruzsi.

— Arena „Energia 23 Au- 
i 9 și jarena „Recolta M. 
16; „Cupa 30 Decembrie", 
cel mai tineri popicari din

DUM1MCÂ

HALTERE — Sala Facultății de 
științe Juridice, ora 10: campiona
tul asociației Știința.

NATATIE — Bazinul acoperit Fio
roase*, ora 10: concurs rezervat îno
tătorilor fruntași, organ-zat de co
misia orășenească de spaeLCitata.

POPICE — Arenele „Energia 23 
August" șt „Recolta 3*. A.”, ora 9; 
„Cupa 30 Decembrie".

ȘAH — Sala <lln Str. Smirdan Xr. 
5, ora 17: finala Campionatului
H. P.R., individual (de urmărit In spe
cial partida Mititelu-Troianescu).

SCRIMA — Sala Dinamo ora 9: 
Concurs pentru ; union în cinstea 
zilei de 30 Decembrie. (Floretă 
băieți, floretă fete ș! sabie).

HANDBAL DE SALĂ — Sila Flo- 
rcasea, ora 14,30: Școala 117—Școala 
151 germană (junioare), 15: Progresul
I. T.B. — Știința I.C.F. (m).; 16.15:
Școala sportivă I — Școala sportivă 
II (juniori), 16,45: Recolta M. A. — 
Locomotiva Gara de Nord (m); 18:
Energia Pioești — Energia „23 Au
gust" București (m), ora 19,15: De
cernarea premiilor eclripelor cam
pioana de baschet; 19,30: Știința 
I.C.F. — Energia Mija (f), aejO: 
C.C.A. — Dinamo 6 (m).

RUGBI — Stadionul Energia I.S.P. 
(șos. Olteniței), ora 10,30; Energia 
T.S.P. — Energia M.T.D.; ora 11,30: 
Energia Mine — Energia Republica. 
Jocuri în cadrul „Cupei 39 Decem
brie'*.

Troiane-cu, Mititelu și Ciocîitca 
au repurtat joi noi victorii, ultimii 
doi — mai ales — în stil de mari 
campioni. Astfel, Mititelu, credin
cios tacticii sale de atac, a pornit 
din deschidere „ofensiva" contra 
poziției, aparent trainice, a tai Pali. 
Intr-adevăr, aceasta siguranță s-a 
dovedit a fi șubredă și nu i-a fost 
greu lui Mititelu, cu fantezia sa 
combinativă caracteristică, să gă
sească o frumoasă cale de mat, în 
fața căreia Pali n-a avut altceva 
de făcut decît să-și felicite adver
sarul pentru a cincia victorie con
secutivă.

Intîlnirile dintre Ciocîlfea și Ghi- 
țescu au oferit totdeauna partide de 
mare spectacol, veritabile „cioc
niri" între doi jucători nu numai 
de vîrste ci și de stiluri apropiate. 
De data aceasta însă, avînd albele, 
Ciocîltea a tranșat rapid vechea ri
valitate, obținînd o victorie „fulge
rătoare'* în numai 14 mulări, spre 
deziluzia spectatorilor care ar fi 
dorit, firește, o luptă mai lungă și 
mai echilibrată. Pitpinic n-a putut 
opune rezistență serioasă jocului

masiv al fruntașului clasamentului, 
Dr. O. Troianescu-

Toate aceste trei partide s-au Ier. 
minat în primele ore de joc- La cele
lalte șase mese a continuat o luptă 
aprigă și grea.
4X-—I '> ... —

In patru rînduri...
Șahîstului pan, eare 

so allă în prezent pe 
penultimul loc în cla
samentul finalei cam
pionatului republican.

Fapte absolut exacte
. Dovedesc în mod special

Că matale și in acte
Și in clasament ești... Pal 1

V. D. POPA

După ce în șase runde anterioare 
M. Rădulescu acumulase doar două 
puncte, iată că joi el a reușit să-și 
intre „în mînă" și să obțină o fru
moasa victorie la Reâcher printr-un 
ingenios sacrificiu de calitate, care 
a dus în cele din unrnă la cîștig de 
material.

Ultima partidă decisă a serii, cea 
dintre Halic și Samarian a fost vi
ciată de o puternică criză de 
timp. Descurcîndu-se mai bine în 
puținele secunde de gîndire pe 
care cei doi parteneri le aveau la 
dispoziție, Samarian a profitat de 
inexactitățiie lui Halic și a reușit 
să înscrie a treia victorie pe ta
bela de concurs.

Patru partide s-au întrerupt. Ne
grea are avantaj la Urseanu Iar 
Radovici la Drimer. Szabo, deși a 
ciștigat un pion la Sula, i-a lăsat 
drept „compensație" apreciabile 
șanse de remiză- Parlida Bălăncl- 
Gavrilă s-a întrerupt într-o poziție 
foarte complicată și greu de apre
ciat la o analiză sumară. Clar este 
că pe această tablă se va mai da 
o luptă de durată pînă la deci
zie.

Runda a 1 l-a nu a produs modi
ficări esențiale în clasament 
Un fapt devine clar: pentru titlul 
de campion s-a desprins un „cuar
tet" puternic alcătuit din Troianescu, 
Mititelu, Ciocîltea și Urseanu. Prmii 
doi se vor întîlni într-o partida de

cisivă duminică. In plus, Troianescu 
mai are partide dificile cu Reichef 
și Urseanu, iar Mititelu cu Urseanu, 
Szabo și Ghițescu. Dar, oare poate 
fi socotită ușoară vreo întilnire 
în actualul campionat? Partidale 
de pînă acum au arătat că nu.

Aseară în runda a XU-a cțici 
partide au fost rennze: Gavrdă- 
Mititelu, Szabo-Negrea, Ghițescu- 
Suta, Rădulescu-Halic și Samarian- 
Radovici, ultimele două la capătul 
unei lupte îndelungate. Drimer a 
ciștigat o partidă de mare spectacol 
Ia Ciocîltea, sacrificînd (într-o po
ziție foarte complicată) un nebun 
și obținînd atac decisiv la rege. 
Reicher și Urseanu au trecut cu 
ușurință peste Pali și respectiv 
Pitpinic. Partida Troianescu — Bă
lanei s-a întrerupt.

Clasamentul: 1. Troianescu 8’/2 
(1), 2. Mititelu 8V2. 3. Urseanu 
7V2 (1), 4. Ciocîltea 7, 5—6. Rei- 
cher — Radulescu 6:/2 p. etc.

— V. CH. —
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tXEMPLUL MĂRIEI 
TREBUIE

' Pentru unii, adică de fapt pen
tru cei mai mulți dintre atleții 
noștri, luna decembrie reprezintă 
perioada de tranziție între bogatul 
sezon competițional al anului 1956 
ți activitatea de intensă pregătire 
care va începe în scurt timp, în 
.vederea concursurilor anului 1957. 
Pentru alții însă, săptămânile care 
au urmat încheierii concursurilor 
din acest an, nu au însemnat o- 
dihnă ci prilej de muncă intensă 
și susținută. Alergătorii de semi- 
fand și fond nu și-au întrerupt 
antrenamentele nici un moment, 
ci doar au redus intensitatea lu
crului, iar aruncătorii au lucrat 
parcă mai serios decît oricînd. 
Prezența antrenorului sovietic Ba
zanov în țara noastră a fost folo
sită din plin pentru u.n rodnic 
schimb de experiență cu antreno
rii și atleții noștri fruntași. Dis
cuțiile purtate și cercetările efec
tuate au arătat că aruncătorilor 
noștri le lipsește, în general, forța 
și că din acest motiv rezultatele 
lor nu au atins încă nivelul la 
care aveau tot dreptul să ajungă. 
In baza concluziilor, ei au muncit 
cu mult temei și roadele acestei 
activități vor putea fi culese din 
plin în sezonul viitor, lată însă 
că pentru trei dintre ei roadele a- 
cestui minunat schimb de experi-

1953: A TREIA IN CAMPIONATUL CAPITALEI, 1956: CAMPIOANA ȚĂRII.., 
iată cartea de vizită a baschetbalistelor Energiei București

Tri urmă cu patru ani, iu primă 
Categorie de baschet a cămpiona-: 
țiului orășenesc București promova 
'Echipa Constructorul, despre care 
•puțini bănuiau că va ajunge în 
1956 campioana țării. Intre timp, 
publicul obișnuit al baschetului se 

‘familiariza cu patru dintre numele 
care aveau să rămînă pînă astăzi 
pe foile de arbitraj ale partidelor 
Energiei București: Viorica Armă- 

î'ștscu, Maria Eckert, Viorica Anto
nescu și Lucia Rusu. Privind „pal- 
•fliaresul" actualei campioane femi- 
tnîne, faci constatarea că la succe
sul de acum s-a ajuns printr-un 
crescendo, lent dar sigur: 1953: a 
treia echipă din Capitală; 1951: lo
cul IV în campionatul republican: 
'J955: locul secund în ierarhia celor 
mai bune echipe feminine: 1956: 
titlul de campioană a țării!

Simple date? Nu! Dovada unei 
pregătiri minuțioase, a unui efort 
■susținut, a dragostei de colectiv și 
.'a unei îndrumări competente. Echi- 
;pa a făcut un însemnat salt de 
’valoare, majoritatea jucătoarelor 
idevenind fruntașe, elemente pe care 
se bizuie reprezentativa noastră 
feminină.

Anul acesta^ Energia București 
a terminat victorioasă întrecerea cu 

^Știința I.C.F., principala ei adver- 
jsară, ți ne-a rămas încă vie în 
rhrinte disputa dintre cele două pre
tendente la titlu. Echipierele Ener
giei au fost mai sigure pe ele, au 
acționat cu mai multă precizie și 
și-au impus superioritatea prin ju
cătoarele înalte. Este vorba de pi- 
yoții echipei și ai naționalei: Vio- 

i'rica Antonescu șl Hilde Eordogh. 
SLe numim și le subliniem împreu
nă pentru că în caracterizarea lor 
se poate găsi cu ușurință un fac
tor comun: conștiinciozitatea, dra
gostea cu care își apără culorile 
^asociației în fiecare meci, atît 
Vicki, căpitana echipei, cît și Hilde, 
fosta jucătoare a Științei I.C.F. 
Maria Eckert și Xenia Nistor au și 
ele anumite asemănări. In primul 
rînd, ambele posedă o tehnică a- 
vansată care le permite să dea un

înotătorii fruntași dm Capitală 
din om pe tioc - star tari

■ Sîmbătă (ora 19,30) și duminică 
'(ora 10) bazinul acoperit de l-a 
Tloreasca va cunoaște iarăși o at
mosferă de sărbătoare. In aceste 
două zile, comisia orășenească de 
Tratație organizează un interesant 
concurs de înot la care vor parti
cipa toți înotătorii fruntași din 
Capitală. Scopul competiției este de 
a da concurenților posibilitatea 
să-și îmbunătățească performan
țele obținute pînă acum în bazin 
-acoperit.

După terminarea probelor de înot 
Tor continua meciurile de polo pe 
apă din cadrul competiției orga
nizată în cinstea zilei de 30 De
cembrie-

Dill, C. DRĂGULESCU Șl S ACAȚ1U 
URMAT Șl DE ALȚ1 ATLEȚI
ență au și putut fi culese: tinăra 
Maria Diți a și stabilit un excelent 
record la aruncarea suliței (senioare 
și junioare), Constantin Drăgulescu 
a obținut un nou record de juniori 
la aruncarea ciocanului, iar Szlg- 
mund Acațiu, la aceeași probă, a 
marcat cel mai bun rezultat al 
său.

Maria Diți, eleva școlii sportive 
de tineret din Cîmpulung Muscel, 
a început atletismul cu numai cîți- 
va ani în urmă, sub îndrumarea 
antrenorului Emil Drăgan. Seri
oasă și plină de rîvnă, a muncit cu 
perseverență pentru a-și însuși teh. 
nica atît de dificilă a aruncării 
suliței. A început cu rezultate mo
deste, cu puțin peste 30 metri. A- 
poi rezultatele sale au crescut an 
de an, aproape concurs de concurs.

Anul acesta a aruncat pentru 
prima oară peste 40,00 m. la me
ciul de juniori cu echipa Bulgariei. 
Mai apoi, sulița lansată de ea a 
prins să zboare tot mai des peste 
această distanță.

La meciul cu Norvegia a obți
nut cu 46,19m.. cel mai bun re
zultat al 6ău, nou record de junioare, 
Iar acum, marți, aruneînd 47,33 m 
ea a devenit și recordmană la se
nioare. Un frumos succes pentru 
tinăra Maria Dițr și o răsplată a 

Energia Constructorul campioană la baschet pe 1956 văzută de NEAGU
De la stingă, rindul de sus: Hilde Eordogh, Maria Eckert, Valeria Armășescu, Xenia Nistor, 

Viorica Antonescu și Grigore Avachian (antrenor).
Rindul de jos: Lavinia Diamandi, Constanța Pirvu, Lidia Sitoescu, și rezervele: Maria Voica, 

Litia Mușat și Maria Ouatu.
randament deosebit. Păcat că exce
sul de nervozitate, pe care-1 mani
festă uneori, le împiedică să-și va
lorifice din plin posibilitățile. La
vinia Diamandi, Valeria Armășes- 
cu și Constanța Pirvu au menținut 
echilibrul în teren, au asigurat for
mației omogenitatea și au îndepli
nit, uneori, sarcini speciale în de
fensivă. Un cuvînt special pentru 
Lavinia Diamandi, care s-a arătat 
foarte utilă în momentele grele în 
jocul de mișcare impus ecnipei în 
rolul de quasi conducătoare de joc. 
Lucia Rusu, Livia Mușaf și Lidia 
Andreescu au completat cu succes 
acest buchet de jucătoare fruntașe.

Este îmbucurător că rezultatele 
pozitive din fiecare meci au fost o 
consecință a trecerii — în mare mă
sură — de la concepția jocului 
static la jocul de mișcare (exemplu 
elocvent: meciul cu Știința Invăță- 
mînt), a măririi agresivității și im
plicit a eficacității (+ 21 puncte în 
medie de joc), a organizării unei 
apărări mai colective.

Nu vom încheia însă această 
prezentare festivă, fără a ne opri 
puțin și asupra lipsurilor echipei 
Energia București. Ne referim la 
necesitatea măririi bagajului de 
execuții tehnice, la’ omogenizarea 
mai pronunțată din punct de ve
dere al pregătirii și cunoștințelor, 
la mărirea preciziei în aruncările 
de la semidistanță și — mai puțin, 
pentru că în această privință se 
constată o ameliorare — la aban- 

muncii antrenorilor ei, Drăgan și 
Nagy.

Constantin Drăgulescu este un 
tînăr puternic care s-a impus cu 
autoritate în acest an. La Buda
pesta, în cadrul meciului echipe
lor de tineret ale R.P.R. și R.P. 
Ungare, el a obținut rezultatul de 
53,71 m. Pregătindu-se conștiin
cios sub supravegherea antrenoru
lui Nicolae Tacorîan el a reușit 
6ă-și îmbunătățească și acest re
zultat cu performanța de 53,78 m. 
care promite pentru anul viitor alte 
și alte rezultate din ce în ce mai 
bune. Față de anul 1955 Drqgu- 
lescu a marcat un progres de 
7,28 m

In sîîrșit, Szigmund Acațiu, de
și nu a stabilit decît un record 
personal merită a fi citat și el, 
fiind un tînăr de nădejde. Ținînd 
seamă de faptul că în acest an el 
a progresat la ciocan cu peste 6 
metri, putem aștepta ca în anul 
1957 să obțină performanțe de o 
valoare ?i mai ridicată. Ultimul 
său rezultat de 54,93 m. (al V-lea 
pe lista celor mîi bune performan
țe romînești) îl recomandă pentru 
aceasta.

Ne-ar bucura ca și ceilalți atleți 
fruntași să folosească exemplul a- 
cestor tineri și să se pregătească 
în consecință...

donarea veleităților de afirmare 
prin marcarea cît mai multor co
șuri.

Dar, desigur, mai bine decît noi, 
toate acestea le știe antrenorul Gri- 
gore Avachian ale cărui merite in 
obținerea performanțelor colectivu
lui Energia București sînt de ne
tăgăduit. Cu priceperea, rutina și 
deosebitele calități de conducător 
de joc pe care le posedă, antreno
rul Gr. Avachian și-a dus echipa 
la victorie.

Pe cinci o
Echipa de hochei pe gheață 

Recolta-Avîntul Miercurea Ciuc 
se pregătește cu intensitate în 
vederea apropiatei inaugurări a 
sezonului competițional. Acesta 
este faptul care se desprinde 
din rîndurile trimise redacției 
noastre de către prof. Dumitru 
Plopa, conducătorul lotului de 
jucători ai echipei de hochei pe 
gheață din Miercurea Ciuc.

Mai precis, după perioada de 
25 de zile de asidue antrenamen
te efectuate la lacul Bîlea, ju
cătorii de hochei din Miercurea 
Ciuc, cu excepția celor din lotul 
reprezentativ al țării, care s-a 
deplasat în R.D. Germană, și-au 
continuat pregătirile în localita
tea de la poalele muntelui. Har
ghita, unde temperatura se men- 

jCLUJ 14 (prin telefon de la tri
misul nostru). —< Din cauza unor 
delecțfuni de organizare, concursul 
de veriticare a loturilor republica
ne de tenis de masă a lost amînat 
cu o zi, și a început de abia vi
neri dimineață. Întrecerile urmă
rite cu viu interes de publicul clu
jean (datorită valorii înalte a par- 
ticipanților) se desfășoară în sală 
— bine amenajată — de la „la- 
nos Herbak“.

Primii care și-au început dis
puta, la cele patru mese de joc, au 
tost băieții. Ei se întrec în cadrul 
unui concurs eliminatoriu cu reca- 
liticare, sistem adoptat numai pen
tru proba de simplu. Acest sistem 
prevede două tablouri de jucători: 
unul al Învinșilor (aici vor intra 
cei care au pierdut in primul tur) 
șl al doilea, al ciștigătorilor din 
prima rundă. Pînala concursului de 
simplu urmează să aibă loc între 
primii clasați din cele două grupe. 
La această proba surpriza zilei (pi- 
nă la ora la care telefonez) o con
stituie victoria tînărului clujean 
Demeter asupra reputatului Reiter. 
Demeter a dovedit Irumoase cali
tăți de luptă, de voință șl în a- 
celași timp siguranță și multă re
gularitate. Reiter a jucat cu mingi 
bifate, puțin variat și a tost foar
te netiotărit in atac. Învingătorul 
putea să-și adjudece meciul chiar 
în trei seturi, deoarece a condus cu

Viitorul proaspetei formații cam
pioane a baschetului feminin este 
asigurat. II atestă cele două echipe 
de junioare ale colectivului, îndru
mate de Hilde Eordogh și Xenia 
Nistor și faptul că încă din acest 
sezon au fost promovate elemente 
tinere, (Maria Voica, Maria Ouatu). 
Energia București are însă a- 
acum o „grijă* în plus: să facă 
cinste titlului de campioană.

competiție la hochei pe gheața ?
ține favorabilă. Astfel, în fie
care zi ei se antrenează cîte 
4—5 ore pe gheață, insistînd în 
mod special asupra desăvârșirii 
tehnicii individuale și a pregă
tirii fizice. Cei mai în formă se 
arată a fi Fodor, Sprencz I și 
St .Tordk.

Pînă aci, toate bune. Gheață 
este, jucătorii se antrenează și 
așteaptă primele jocuri cu în
credere. Dar, ne întrebăm în 
mod firesc, de ce colectivul spor
tiv Recolta-Avîntul Miercurea 
Ciuc care are una dintre cele 
mai puternice secții de iiochei 
pe gheață din țară și care depu
ne atîtea eforturi pentru buna 
pregătire a jucătorilor săi, nu 
organizează o competiție ? E- 
chipe dornice de a participa la 
o asemenea întrecere sînt multe. 

2—U și a avut in al treilea set 
17—17. La acest scor însă a tras 
trei „revere* consecutiv atară, a 
mai greșit o minge și,., a pierdut 
setul. Un rezultat de seamă a rea
lizat șt tfnărul jucător Cobîrzan 
(16 ani) care a opus o dirză re
zistență renumitului campion ma
ghiar Berczik, în țața căruia a pier
dut la limită. Lăudabil că în “a- 
ceasta partidă (pe care Cobîrzan 
o începea cu un evident handicap 
de experiență) el a acționat calm, 
destășurînd un joc variat, cu momen. 
te de „țăcăneală" — jîentru a stu
dia intențiile adversarului — și a-și 
crea ocazii favorabile de atac. De 
asemenea, scoatem în evidență vic
toria juniorului Negulescu asupra 
urmi jucător mai rutinat, Gavri- 
lescu. In tine, trebuie să evidențiem 
forma bună arătată pînă acum de 
Paul Pesch, care l-a învins tără 
drept de apel pe Tiberiu Haraszto- 
si.

Concursul tetelor, ra- care parti
cipă șase jucătoare, ă reliefat su
perioritatea Ellei Zeller, care a ju
cat pînă acum în notă sa obișnui
tă, adică bine. Satisfăcător s-au 
prezentat Maria Gavrilescu și Geta 
Pitică. In schimb Marja Golopența, 
deși a ieșit victorioasă în partida 
cu Pitică nu a mulțumit întru to
tul deoarece a arătab'ti serioasă 
fluctuație in joc. De pildă, a pu
tut pierde setul II in care condu
cea cu 18—12, iar fir setul V — 
pe care l-a cîștigatu pînă la ur
mă — a condus cu 18—10, dar a 
trăit clipe de emoție deoarece 
adversara a remontat puternic 
hîind chiar șt conducerea (19—18). 
Totodată, trebuie spiff că a impre
sionat neplăcut țmuța . Măriei Go- 
topența din timpul partidelor, ea 
tăcîndu-și un obicei din a protesta 
sau a însoți unele momente ale 
jocului cu gesturi de nemulțumire.

Concursul Ioturilor republicane 
continuă, în afara simplurilor, cu 
desfășurarea probelor de dublu 
mixt (șase perechi înscrise intr-un 
turneu eliminatoriu), dublu băr
bați (cinci perechi înscrise într-un 
turneu tot eliminatoriu) și dublu 
fete (turneu de trei perechi), lată 
rezultatele tehnice înregistrate pînă 
acum:

SIMPLU BARBAȚI: preliminarii-' 
Pesch — Șirlincan 3—0. Deme
ter — Negulescu 3—0; tur 1: Pesch
— Harasztosi 3—0, Berczik —
Cobîrzan 3—2 (26—22, 21 — 12,
21 — 16, 22—24, 21 — 13), Gantner
— Gavrilescu 3—0, Demeter — 
Reiter 3—2 (21 —15, 21 —17, 17—21, 
11—21, 21 — 17); recalificare tur 1; 
Negulescu — Gavrilescu 3—1- FE
MININ: Golofiența — Pitică 3—2, 
Zeller — Tompa 3—1, Golofiența — 
Barasch 3—0, Pitică — lompa 
3—0. Zeller — Golopența 3—0. 
Gavrilescu — Barasch 3—0, Zel
ler — Barasch 3—6, Gavrilescu — 
Tompa 3—0.

★
Vineri după-amiază au fost în

registrate, rezultatele următoare:
Simplu bărbați, grupa „învingă

torilor" : Berczik — Pesch 3—0, 
Gantner — Demeter 3—0; grupa 
„învinșilor": Cobîrzan — Pesch 
3—2! (după un meci foarte echi
librat între doi buretiști care re
ciproc, au folosit la maximum gre
șelile), Reiter — Șirlican 3—2 (tî- 
nărul Șirlican a jucat foarte cura
jos), Harasztosi --- ’Demeter 3—0. 
In turneul fetelor s-a remarcat din 
nou Maria Gavrilescu, care a ob
ținut victoria cu 3—1 la Geta Pi
tică. Menționăm de asemenea suc
cesul Martei Tompa în partida cu 
Maria Golopența.

Sîmbătă șt duminică se va des
fășura în localitate. campionatul 
republican de juniori, la care sînt 
înscriși conctirenți în cele două 
probe de simplu.

C. SEVEREANU

Mai ales că în ielul acesta s-ar 
pulea verifica, în condițiuni de 
joc, pregătirile făcute pînă în 
prezent, ceea ce nu-i puțin 
lucru.

Se vede treaba că este foarte 
greu de învins această proastă 
tradiție de a juca hochei numai 
în lunile ianuarie și februarie!

S-or fi împăcat oare jucătorii 
noștri cu această situație ? Să 
se antreneze luni de zile pentru 
cîteva meciuri ? Noi credem că 
nu. Și cu atît mai mult cu cît 
chiar ei, se plîng că... joacă 
puțin I

In concluzie: este bine, șî, 
firește, ne bucurăm că echipa 
din Miercurea Ciuc se pregăte
ște intens în vederea primelor 
meciuri. Dar acestea, pe tind ?



r

* Pentru o mi bună pregătire ‘ 
L a cicliștilor in vederea '
I ;

competițiilor internaționale
Nu este un secret pentru ni

meni că, deși înzestrați cu'certe 
posibilități fizice (unanim re
cunoscute de specialiștii străini) 
cicliștii noștri nu au reușit 
totuși să obțină performanțele 
cele mai bune în marile curse 
internaționale la care au par
ticipat în sezonul 1956.

Și ace>astia — după cum se 
știe — din cauză că nu aveau 
finalitate în acțiuni. După ce 
se comportau excelent pe mai 
bine de trei sferturi din etape, 
ei capitulau pe ultimii kilome
tri. Și de ce toate acestea? Re
petăm ceea ce am mai subli
niat și în alte noduri: cicliș
tilor noștri le-a lipsit o mai 
bună orientare în pluton masiv, 
în plină viteză și permanent 
agitat, curajul și rezistența pe 
ultimii kilometri, pe străzile 
orașelor, în apropierea liniei de 
sosire, precum și îndrăzneala 
la intrarea pe velodrom.

Dar, vorbind despre aceste 
aspecte, trebuie să notăm că 
ele sînt determinate de o lacu- ' 
nă ceva mai veche, și anume: | 
lipsa unui velodrom și, în ace
lași timp, lipsa unor concur
suri pe circuite mici sau aler
gări pe străzile orașului.

Pe velodrom, cicliștii au po
sibil tatea să-și dezvolte peda. 
lajul în pluton, în viteză ma 
ximă, în grupuri mereu frămin- 
tate; devirf mai curajoși și, 
ceea ce este ttiai important, ob. 
țin certe progrese în ceea ce 
privește rez’stența în regim de 
viteză, prin participarea la pro- ' 
bele pe 80, 100 de tururi, cu 
sprinturi la fieaare 3 sau 5 tu
ruri. Activînd pe velodrom, ei 
învață să ruleze cu măiestrie,, 
cu 45—50 km. pe oră, în plu
ton, cot la cot roată In roata, 
ghidon lîpgă ghidon. Învață 
să facă față zecilor de sprin. 
turi, atacuri și hărțu'eli, faze 
caracteristice și curselor inter
naționale de fond din ultimii 
ani.

Considerăm edificatoare de
clarația lui C. Șandru, după 
una din etapele ..Cursei Păcii" 
din 1956: „Ah, dacă nu ar ft 
„ruperile” și hărțuielile astea, 
aș putea alerga toate etapele cu 
39—40 km. pe oră“.

Sîntem în totul de acord cu 
această declarație, care vine 
tocmai să sublinieze lipsurile 
manifestate de cicliștii noștri 
fruntași.

Reiese, deci, clar că trebuiesc 
asigurate următoarele elemente, 
strict necesare unui progres evi
dent: velodrom, curse pe cir
cuit și cît mai multe sosiri din J 
probele de fond, pe pistă.

încheiem, notînd că: numai 
cu activitate pe velodrom și 
fără sosiri pe pistă, sau probe 
pe circuite mici, ori numai cu 
sosiri pe velodrom și curse pe 
circuite, dar fără o activitate 
temeinică pe pistă, problema nu 
va fi rezolvată decît parțial.

s /. EM. L
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■ Participanții din Capitală la 
concursul Pronosport nr. 50 din 16 
(decembrie își mai pot depune bule- 
finele pînă mîine duminică la ora 
12

După cum se Știe programul a- 
eestui concurs este alcătuit din me
ciuri echilibrate de handbal mascu
lin în sală și meciuri de fotbal din 
campionatele francez și italian. 
Fondul de premii ai concursului 
nr. 50 este mărit cu 56.352 lei re
portați de la concursul Pronosport 
nr. 49 din 9 decembrie.

La completarea buletinelor este 
bine să se țină cont și de even
tualele surprize care P°t duce la 
obținerea unor premii valoroase. 
(La concursul trecut, un buletin 
Pronosport cu 12 rezultate exacte 
ar fi adus posesorului său un pre
miu de circa 130.000 lei!) In plus, 
pe lîngă premiile în bani acordate 
variantelor cu 12, 11 și 10 rezultate 
exacte, la acest concurs mai sînt a. 
cordate și premii speciale pentru 
„0“ rezultate: o motocicletă I.J. 
de 350 cmc. pentru cele mai multe 
variante cu „0“ rezultate și o mo
tocicletă IJ. de 350 cmc. și 5 cea
suri Doxa prin tragere din urnă.

în același timp, nu trebuie uitat 
că pentru a putea lua parte la a- 
tribuirea premiilor acordate cu pri
lejul Anului Nou (4 motociclete 
I.J. de 350 cmc., 2 ceasuri Schaff
hausen, 10 ceasuri Doxa, lOapara-
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Joc egal, rezultat egal
Progresul București-Spartak Subotița 2-2 (2-0)

„CUPA PRIMĂVERII”
— Serii, date de disputare, amănunte de organizare —

Spectatori, neaș.e^.at de muiți 
și pentru ora nepotrivită și 
pentru o zi din cursul săptămî- 
nii, au fost prezenți joi după- 
amiază pe stadionul Republicii. 
Ei au vrut să vadă echipa Spar
tak Subotița care evolua — în al 
doilea joc din turneul întreprins 
în țara noastră — în compan a 
Progresului. De la meci au tre
cut aproape două zile și rezulta-

'lnternaf tonalul Tihomir Ognjanov 
S-a dovedit a fi un excelent teh

nician în partida de joi 

tul este cunoscut, desigur, spor
tivilor din toată țara: 2—2 (la 
pauză, 2—0 pentru Progresul).

Partida a avut două aspecte 
distincte, exprimate de altfel 
chiar de scor. Prima repriză a 
aparținut echipei bucureștene, 
care a dominat cu autoritate și 
a ținut într-o permanen-.ă stuc 
de alarmă apărarea oaspeților, 
condusa excelent de masivul, 
înaltul și totuși mobilul Ștefa
ne viei. In aceste 45 de minute, 
atacul Progresului, în care Dinu
lescu a dovedit că este „omul 
care trebuie", a acționat rapid, 
în adincime, a jucat mult pe 
partea stingă — unde P. Moldo- 
veanu se. descurca foarte bine — 
și a reușit să-și creeze nume
roase situații de gol. De altfel, 
jucătorii noștri se dovediseră 
chiar de la început în vervă, în
scriind (min. 4) un gol de toată 
frumusețea prin Dinulescu. In 
acest timp, Spartak juca destul 
de timid în atac, unde Ognja- 
nov demonstra — e drept — ex
celentele lui calitzți tehnice dar 
și încurca prin driblinguri inu
tile si întîrzieri de pase bunele 
intenții ale colegilor de linie. Și 
Progresul continua să domine, 
să atace. Dar multe mingi au 
fost respinse în ultima instanță 
de apărarea iugoslavă, iar altele 
au fost irosite de neînțelegeri 
de ultim moment ale înaintași
lor sau de eroarea de a-1 juca 
prea mult pe Ozon, păzit cu 
strășnicie de acest adevărat Go- 
liat, Ștefane viei. Totuși se a- 
junge adeseori și pînă la... Prvu- 
lovici, care intervine prompt. In 
min. 33 însă portarul iugoslav 
este făcut k. o. de un șut — eu 
efect — al specialistului în ase
menea lovituri, P. Moldoveanu, 
așa că Progresul ajunge la un

O’onosport
te de radio și 20 stilouri Pelikan) 
participanții trebuie să depună bu
letine și la concursul Pronosport 
nr. 50. Deoarece participarea ia 
aceste premii se face cu atîtea șan
se cîte variante se depun In total 
la primele patru concursuri din 
luna decembrie (2, 9, 16 și 23 ale 
lunii) este ușor de înțeles că de
punerea unui număr cît mai mare 
de buletine la concursul de dumi
nică mărește și șansele participan
tului respectiv de a obține cel pu
țin unul din premii. Spunem „cel 
puțin unu] din premii" deoarece 
numărul de premii care poate fi 
obținut de un premiat este neli
mitat! Iată de ce trebuie să fie clar 
pentru fiecare participant că este 
în interesul său să depună la 
concursul Pronosport nr. 50 un nu
măr cît mal mare de buletine.

■ Plata premiilor de la concursul 
Pronosport nr- 49 din 9 decembrie 
continuă în Capitală și astăzi du
pă amiază începînd de la ora 17 
la agențiile proprii Pronosport din 
raioanele în care și-au depus pre- 
miațij buletinele.

■ Programul concursului Prono. 
sport nr. 51 (etapa din 23 decem
brie 1956): 

avantaj oe nouă goluri. Și n-a 
lipsit mult ca scorul să devină 
3—0, dar Ozon și Dinulescu — 
singuri cu portarul — nu reușesc 
să introducă mingea in plasă și 
Prvulovici degajează cu piciorul 
în ultima fracțiune de secundă 
(min. 43).

„Dacă scăpăm cu o diferență 
mică de goluri în repriza întâi, 
n-am nici o grijă de repriza se
cundă" a spus antrenorul Spar- 
takului, în ajunul meciului. S-a 
dovedit că el cunoștea foarte 
bine posibilitățile jucătorilor săi, 
fiindcă în a doua parte a meciu
lui. fotbaliștii iugoslavi au deve
nit mult mai agresivi, au acțio
nat cu multă energie și a:i în
ceput să-și impună superioritatea.
Nu este mai puțin adevărat că 
Progresul a simțit mult absența 
lui Dinulescu, care a părăsit te
renul la 7 minute după pauză, 
înlocuitorul lui, Costea, a făcut 
greșeala de a accepta lupta corp 
la corp în care era net dezavan
tajat de fizic. Spartak a redus 
handicapul (min. 50), prin Țon- 
kovici și a egalat cu cinci minu
te înainte de fluierul final prjn 
Branislavlevici. In această re
priză oaspeții au fost mai buni 
și ne-au arătat că, pe lîngă o 
tehnică individuală destui de 
bună, sînt și foarte combativi și 
știu să întrebuințeze foarte bine 
corpul, calități caracteristice de 
altfel fotbalului iugoslav, Ognja- 
nov a făcut acum un joc de înal
tă clasă, a fost motorul atacu
lui, contribuind la puternica re
venire a echipei sale în repriza 
a doua.

Arbitrul C. Mitran a condus 
următoarele formații:

PROGRESUL: Cozma — Gh.
Toma, Caricaș, Soare — Ciocea 
(min. 78, Bratu), Știrbei—Oaîdă 
(min. 75, Blujdea), Smărănde- 
scu, Ozon, Dinulescu, (min. 52, 
Costea), P. Moldoveanu.
< SPARTAK : Prvulovici — To- 
piska, Ciopici — Boghesici, Ște
fanovici, Leskov — Ognjanov, 
jenovai (min. 74, Ciovîci), Ton- 
kovici, Tadici, Branislavlevici.

I. Dinamo București — Ț.D N.A. 
Solia ANULAT

II. București — Belgrad (hand, 
mase, sală)

III Torino — Padova (camp, i- 
talian)

IV. Sampdoria — Milan (camp, 
italian)

V Napoli — Juventus (camp, 
italian)

VI. Intemazionale — Fiorentina 
(camp, italian)

VII. Lanerossi — Roma (camp, 
italian)

VIII. Lazio — Triestina (camp 
italian)

IX. Marseille—Strasbourg (camp, 
francez)

X. Rennes — Lyon (camp fran
cez)

XL Sochaux — Nimes (camp, 
francez)

XII. Metz — Reims (camp, fran
cez).

MECIURI DE REZERVA
A. Saint Etienne — Toulouse 

(camp, francez)
B. Racing Paris—Monaco (camp, 

francez)
Se aduce la cunoștința partici- 

panfilor că meciul I (Dinamo Buc.. 
Ț.D.NA. Sofia) din programul 
concursului Pronosport nr. 51 din 
23 decembrie ESTE ANULAT. Par. 
ticipantii vor trebui deci să com
pleteze pronosticul la meciul de 
rezervă A. (St. Etienne—Toulouse).

După cum se știe, activitatea 
fotbalistică din primăvară va cu
prinde o competiție de tranziție de 
la campionatul de primăvară- 
toamnă la campionatul toamnă- 
primăvară. Este vorba de „Cupa 
Primăverii", care se va organiza 
separat pentru echipele de cate
goria A, B și C, în serii și în 
finale (la categoriile A și B).

Datele la care se vor disputa 
jocurile au fost stabilite ast - 
fel :

CATEGORIA A (două serii a 6 
echipe). Turul: 31 martie, 7, 14, 
21 și 28 aprilie. Returul: 5 și 26 
mai, 2, 23 și 30 iunie. Finala : 
7 iulie.

CATEGORIA B (patru serii a 
7 echipe). Turul: 7, 14, 21 și 28 
aprilie, 5, 12 și 19 mai. Returul: 
26 mai, 2, 9, 16, 23 și 30 iunie, 
7 iulie. Semifinalele : 14 iulie. 
Finala: 21 iulie.

La alcătuirea seriilor. Comisia 
centrală de fotbal a avut în vedere 
două criterii : valoric și geografic. 
Cum competiția pentru echipele de 
categoria A și B — de pildă — 
trebuie să se situeze la un nivel cît 
mai apropiat campionatului, să pre
zinte prin jocuri un cît mai mare 
interes și să servească lucrările de 
selecționare, Comisia centrală a a- 
probat proiectul de serii alcătuite 
după criteriu] valorii.

La alcătuirea seriilor la A și B 
s-a ținut seama de clasamentele 
campionatului din 1956. Echipele 
clasate pe locurile fără soț (1, 3. 
5, etc.) au fost incluse intr-o se
rie, iar cele elasate pe locurile cu 
șoț (2, 4, 6, etc.) în altă serie. 
S-a ajuns astfel ia următoarea 
componență aprobată- de Biroul 
Comisiei centrale :

CATEGORIA A
Serio 1: C.C.A., Știința Timi

șoara, Energa Pleoști, Dinamo 
Orașul Stalin, Progresul Bucu
rești și Recolta Tg. Mureș.

Seria a 11-a: Dinamo București, 
Locomotiva București, FI. roșie A- 
rad, Progresul Oradea, Energia 
Petroșani și Energia St. Roșu 
Orașul Staliu.

Fază din meciul de ioi: 
COZMA (Progresat București) 
a sărit spectaculos și refine ba
lonul sub privirile lui Gh. To
ma, Știrbei, Jenovai, Tonkovici.

(Foto L. T1BOR)

Note, știri,
ACȚIUNI POZITIVE

Recent, tînăra formație de cate
gorie B Progresul CPCS București 
a întreprins un turneu prin țară. 
Fotbaliștii bucureșteni au evoluat 
la Tg. Jiu (6—1 cu Energia), la 
Calafat (10—-0 cu Progresul) și la 
Băiiești (8—1 cu Progresul). Dar 
nu rezultatele în sine au impor
tanță, ci interesul stîrnit de vizita 
Progresului CPCS în aceste locali
tăți, în care pulsează viața sporti
vă, dar care simt nevoia unor 
schimburi de experiență realizate 

! prin vizita unor echipe valoroase, 
I Antrenorul A. Botescu, vorbindu-ne 

de acest turneu și utilitatea lui in 
centrele mici, sublinia că pretutin
deni interesul a fost foarte mare, 
că fotbalul practicat de Progresul 
CPCS a constituit o bună propa
gandă pentru acest sport și că ju
cătorii locali au putut cunoaște și 
învăța din meciurile disputate.

Inițiative ca aceasta ale asocia
ției Progresul — pentru că turneul 
Progresului ('PCS a fost inițiat de 
asociație — au un efect binefăcă-

CATEGORIA B
Seria 1: Locomotiva 1 inrișoara. 

Energia Hunedoara, Energia Me
diaș, Progresul Sibiu, Energia 
Reșița, Locomotiva Cluj și Ener
gia Baia Mare.

Seria a 11-a : Știința Cluj, E- 
nergia C. Turzii, Locomotiva A- 
r.ad. Energia Uz. Tr. Orașul 
Stalin, Energia Lupeni, Recolta 
Reghin și Energia Metalul Arad.

Seria a 111-a: Dinamo Bacău, 
Energia 1 Mai Ploești, Energia 
Moreni, Energia Cîmpina, Pro. 
greșul Focșani, Știința lași și Re
colta Fălticeni.

Seria a IV-a : Progresul 
O.P.C.S. București, Dinamo 6 Bucu
rești, Locomotiva Constanța, 
Știința București, Dinamo Bîrlad, 
FI. roșie Suceava și Locomotiva 
M.C.F. București.

Așa cum se prezintă, aceste se
rii asigură un echilibru, datorită 
forței apropiate a echipelor. Pro
gramul competiției — care va fi 
terminat în cîteva zile — va oferi 
deci, partide interesante care sa se 
ridice la valoarea celor dintr-un 
campionat.

CITEVA AMĂNUNTE 
DE ORGANIZARE

• Neparticipareă la un singur 
joc din „Cupa Primăverii" atrage 
după sine pierderea dreptului de 
participare la campionatul pe 
1957/1958.
• Echipele care nu pot participa 

vor anunța Direcția Fotbal din 
C.CJ’.SJC.M. pînă la data de 10 
februarie

• Echipele de categorie A, B șl 
O sînt obligate să participe cu o 
formație de juniori în competiția 
locală respectivă. In caz contrar, 
ele vor fi eliminate din campio
natul categoriei respective pe anul 
1957/1958.
• Au drept de joc numai jucă- 

torii legitimați pentru colectivele 
respective și avînd carnetul vizat 
pe anul 1957.

PREGĂTIRI PERTRU REVANȘĂ..
...De fapt, returul jocului Dina

mo București — ȚDNA Sofia, de 
la 30 decembrie, este o revanșă. Și 
e posibil ca dinamoviștii să se re
vanșeze. E foarte greu de presupus 
însă că ei vor reuși acest lucru la 
un scor care să le asigure califi
carea în turul următor al Cupei 
campionilor europeni. In tur ȚDNA 
a cîștigat cu 8—1.

Dinamoviștii își continuă insă 
pregătirile cu multă seriozitate. Ei 
au jucat miercuri la Giurgiu cu Fla
mura roșie. In această intî'.nire de 
antrenament, dinanjpviștii au folo
sit următoarea formație: Biriașu 
(Uțu) — Popa, Lazăr, Florian An- 
ghel — Călinoiu (Szekely), Nun- 
weiller — Boian (L' zăr), Nicușd'r, 
Ene, Neagu, Suru. Jocul s-a termi
nat cu scorul de 4—2 (2—l) în fa
voarea bucureștenilor, ale căror 
puncte au fost înscrise de Neagu, 
Sura și Ene (2). Dintre jucători, 
alături de Ene s-au mai evidențiat 
Lazăr — extrema dreaptă — Nun- 
weiller și Popa.

Ieri, Dinamo a făcut un antrena-; 
ment obișnuit.

rezultate
tor în dezvoltarea sportivă a cen-t 
trelor mici și exemplul ar trebui ur-t 
mat și de alte asociații. Turneele 
de propagandă sînt absolut ne
cesare.

O ACTIVITATE INTENSA...
...se desfășoară zilnic pe Stadio

nul Dinamo unde zeci de fotbaliști 
se întîlnesc între ei în jocuri redu
se — ca timp — de verificare. Uni 
numeros colectiv de antrenori, prin-; 
tre ca-c A. Niculescu, Gică Nfcu' 
lae, Baratki, Mărdărescu, Ambru^ 
lordache etc., verifică valoarea și 
posibilitățile tinerilor jucători, vii' 
tori titulari a> echipelor Dinamo.

SPARTAK SUBOTIȚA 
LA ORADEA

Mîine, echipa iugoslavă Spartak 
Subotița susține la Oradea ultimul 
joc al turneului său. Adversar îi vaL 
fi cîștigătoarea Cupei R.P.R. 1956^ 
Progresul Oradea. Intîlnireî csteȚ 
așteptată de sportivii orădeni cți J 
viu interes. '
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Vizîtînd expozîȘa regionala
de fotografii turistice

! întrecerile de atletism din cadrul ediției a XVI-a a J. 0 ■

T A devenit un bun 
obicei ca dintre fo
tografiile care re
prezintă colțuri tu
ristice, tipuri de oa
meni, așezări ome
nești, intr-un cuvînt 
tot ce are mai pito
resc țara noastră, 
cele mai frumoase 
să fie adunate de 
mai multe ori pe an 
în expoziții. îmbu
curător este faptul 
că aceste expoziții 
nu au loc numai 
în București, ci și 
în provincie, la Cra
iova, Iași, Timi
șoara și a 
rașe.

Fotografii 
țara noastră 
chemați în fiecare 
ara de Consiliul 
Central al Sindica
telor să participe 
la cîte un concurs 
de fotografii turis
tice, care în 1956 
a ajuns la cea de 
a IlI-a ediție.

Cele mai fru- 
morse realizări ale 
fotografilor din re
giunea București 
au fost reunite în- 
tr-o expoziție des
chisă de curînd în 
localul 
calelor, 
exouse, 
primul 
mal, de fotografiile premiate.

Premiul I a fost acordat lui .Vr
eo ac Cristooeanu pentru creația 
intitulată „Inserare in Parcul de 
cultură" — o fotografie foarte su
gestivă care reprezintă luminile Ca
sei Scînteii, reflectate în undele li
niștite ale lacului Herăstrău. Două 
fotografii au primit premiul II. Este 
vorba de „Rapel" 
Ghr-orjhc Epuran și 
pe tac" aparținînd lui 
sim: Bun cunoscător 
lor alpinismului, Gh. 
si alte fotografii din 
crm ar fi cele intitulate „Umbre" 
„'n escaladă". „Bivuac* etc. Cu 
premiul III au fost răsplătite foto
grafiile .Muncă pașnică" de L. Ti
bor". „întrecere" de V. Cuca și 
„Port, rrs și sănătate* de L. și P. 
Voinescu.

Dar în această expoziție sînt și 
alte opere cel puțin la fel de valo
roase. Trebuie evidențiată în spe-

.flaper
Casei de Cultură a Sindi- 
Dintre sutele de fotografii 
privirile iii sînt atrase în 

rînd, așa cura este și nor-

r ea li za ta de 
de „Toamna 
Ermit Ghera- 
al probleme- 
Epuran are 
acest sport.

de Gh. Epuran. Premial 11.
cial ,JSiut Ghiol-Mamaia" de Șt. 
Biriotartu. De asemenea, trebuie să 
spunem cîteva cuvinte și despre „0 
plimbare matinală - Mamaia" de 
prof. Vladimir Or za. Fotografia 
„Dimineața la poalele munților Că- 
limani" de Mircea Kassargian, ara
tă frumusețile acestor munți, critre- 
erați mereu de alpiniști și turiști.

In expoziție- sînt și multe foto
grafii care reprezintă colțuri din 
diferite orașe. în special din Bucu
rești. Astfel, ing. Aron Grossman 
expune o frumoasă realiza-e intitu
lată ' „Pe bulevardele frumoasei 
noastre Capitale", care nrezintă, 
dintr-un unghi cu totul nou, B-dtil 
Magheru. De asemenea, tot în a- 
ceastă categorie intră și fotografiile 
„Cișmigiu", ..Bucaresli Posta Cen
trală" prezentate de Gh. Epatau.

Trebuie remarcată prezența stă
ruitoare a cunoscutului fotograf Ba- 
zii Roman, premiat la concursul de 
anul trecut, care expune și acum 
nenumărate fotografii, în special 
cu subiecte luate din Tara Moților 
și munții Apuseni.

Vă prezentăm

Echipa Voința
Aer.m cîteva luni. prezentind 

șansele combatanților înaintea pri
mului sunet de gang al campiona
tului republican de box pe echipe, 
făcusem o „profeție" oarecum în
drăzneață, așerind reprezentativa 
asociației Voința printre formațiile 
care urmau să emită pretenții jus
tificate la tithd de campioană. Pu
ține argumente păreau să sprijine 
afirmațiile noastre. Intr-adevăr, la 

. precedenta ediție a campionatului, 
Voința ocupase un loc nu prea„. 
fruntaș, lotul său apărea, în com- 

■parație cu cel al asociației Dinamo 
sau al C. C. A., destul de 
sărac în elemente de mare supra
față, iar în unele categorii- văde» 
chiar „puncte vulnerabile". Și to
tuși, după aprațpțj pittai Iwnt.s de 
întrecere, connrmml 'Intrutotul 

.așteptările. Voința a adeverit „pro- 
. fcția" noastră, cucerind titlul pus 
. în joc. Este un succes de presti
giu, obținut cu prețui unor mari e- 
forturi și care onorează, deopotri
vă. pe boxerii din asociația coope-

■ rației meșteșugărești, ca și pc an- 
. trenorii și conducătorii lor. Pentru 

a exemplifica este de-ajuns să 
. spunem că Voința a terminat com
petiția cu un palmares care nu 
cuprinde nici o înfrîngere. lată-11

Voința—Flamura roșie 22—18 
Voința—Dinamo 21—19

V Voința—C.C.A. 21 —19
Voința’—Progresul 23—16
Voința—Energia 21—19
Voința—Locomotiva 21— 1^

‘ ’ De cîtă dîrzenie au trebuit să 
dea dovadă pugiliștii de la Voința 
pentru a cîștiga la limită majorita
tea înfîlnirilor și pentru a ajunge 
îa acest rezultat final demn do 
toată lauda! Ga o formație !ip- 

1 sită de nume răsunătoare, dar bi- 
_pe pregătită, omogenă și însufleți
ri de dorința fermă de a învinge, 
Voința a trecut rînd pe rînd peste 
foate obstacolele care le păreau u-

nu fost cele mai puternice din istoria Olimpiadelor
patru ani în urmă, la înche- 
întrecerilor de atletism din 

la

Cu 
ierta 
cadrul Jocurilor Olimpice de 
Helsinki, lumea specialiștilor s-a 
arătat entuziasmată de rezultatele 
de-a dreptul excepționale pe care 
majoritatea competitorilor le-au 
realizat pe stadionul olimpic.

Atunci, în nu mai puțin de 24 
de probe din totalul de 31 înscrise 
pe programul întrecerilor, au fost 
stabilite noi recorduri olimpice, iar 
la alte trei probe, cifrele perfor
manțelor de ia Helsinki au egalat 
cele mai bune rezultate înregistra
te vreodată în cadrul J.O. Statisti
cienii acestui sport au comentat re
zultatele în fel și chip, au scos la 
lumină tot lelul de recorduri sta
bilite cu acest prilej (recordul de 
participare global și pe probe; re
corduri în ceea ce privește mediile 
primelor tfei sau primelor șase 
rezultate pe probe; etc.) și au a- 
juns la concluzia că. în ceea ce 
privește această disciplină sporti
vă. ediția a XVa a J.O. a întrecut 
cu mult precedentele ediții

După Helsinki atletismul a pă
șit și mai sigur pe dramul marilor 
succese. lapt ilustrat cît se poate 
de bine de rezultatele înregistrate 
în diferite competiții de amp’oare: 
campionatele eurooene din 1954, 
Jocurile Pan americane din 1955, 
cele două festivaluri aie tineretului 
din 1953 și 19b5, și campionatele 
internaționale ale R.P. Române.

In ultimii doi ani, mai cu seamă, 
cifrele recordurilor continentale si 
mondiale an fost supuse unei pre
faceri con'inue, în așa fel îneît, a- 
proape că nu a existat sfîrșit de 
săptămînă fără ca radioul sau »- 
gențiile de pre^ă să nu fi transmis 
vestea doborîrii a cel puțin unui 
nou record ai lumii. Cu toții am 
putut asista, intr-un fel sau altul, 
la febra unor intense pregătiri în 
vederea celui mai de seamă eveni
ment atletic de pînă aetitn. Jocu
rile Olimpice de la Melbourne. Fe
bra acestor pregătiri intense, mai 
intense poate ca orieînd. a tăcut 
ca înaintea începerii întrecerilor 
tabelele recordurilor mondiale să 
cuprindă foarte multe nume noi 
și bineînțeles tot atîtea rezultate 
noi, Ia cele mai multe probe. Ta- 
belele celor mai de seamă perfor
meri ai lumii arătau că 
Ground aveau să se 
întreceri de prim rang.

Și, întradevăr, așa a 
Astfel că Melbourne-ul 
cu mult tot ceea ce entuziasmase pe 
specialiști la Helsinki. Noi recor
duri olimpice au fost înregistrate

acum în 25 de probe (interesant, 
unele dintre recordurile din 1952 
au fost întrecute acum nu numai 
de unul, ci de patru, cinci, * sau 
chiar șase atleți...). La alte două 
au fost egalate recordurile, iar la 
una (20 km. marș) a fost stabilit 
primul record olimpic.

In comparație directă cu rezul
tatele de la Helsinki, cele obținute 
la Melbourne au o valoare cu 
mai ridicată și 
ansamblul lor.

individual. și
mult 

în

Față 
ale stabilite în Finlanda, acum 
Australia au fost înregistrate nu
mai 4 noi asemenea recorduri și e- 
galate alte două. Dar ce recorduri 
formidabile: 85,71 m. la suliță î 
39,5 sec. la 4 x 100 m.; 44,5 sec. la 
4x100 m. femei; 1,76 m. la înăl
țime femei... 6,35 m. Ia 
23,4 sec. pe 200 m.

lată acum un tabel, 
al rezultatelor ultimelor 
ții ale

de cele 10 recorduri mondi-
în

lungime și

comparativ 
patru edi- 

Jocurilor Olimpice :

BARB AȚI BERLIN
(1936)

LONDRA 
(1948)

HELSINKI
’952)

pe Cricket 
desfășoare ‘

și fost ! 
a întrecut

CAMPIOANA REPUBLICANA 
DE BOX PE ANUL 1956

Care este ex-nora insuportabile.
plicația acestui succes ? In primul 
rind, sprijinul, nu verbal, ci prac
tic, concret, primit din partea con
ducerii asociației. Nu exagerăm cu 
nimic daca afirmăm că Voința este 
una din puținele asociații care spri
jină cum se cuvine boxul, depune 
străduințe pentru mărirea număru
lui de secții de box din țară, uti
lează sălile de antrenament
echipamentele și materialele nece
sare și se îngrijește de încadrarea 
și salarizarea corespunzătoare a 
antrenorilor. Nu-i deci de mirare 
că în cadru! acestei asociații acti
vitatea pugilistică merge „strună" 
șt că succesele se înmulțesc pe zi 
ce .trece, f irește, <ț carte însemnată 
e^nțbwrite revțtj

’ Ire Mălai. Sanni

cu I

un excelent meci nul reușit în com
pania rutinatului 1. Dragnea, a 
dispus pe rînd de Șerbu Neacșu și 
Dumitru Negrea 1 Frumoase rezul
tate au mai obținut: Iosif Schwartz 
(meci nul cu Petre Popescu). Gh. 
Lache (meci nul cu V. Șchiopu) 
și C. Gherasim (victorii asupra Iui 
M. Trancă, D Burlaș și V. Cze- 
geli).

Rămine ca asociația Voința să 
acorde și de acum înainte același 
sprijin larg boxerilor săi, iar aceș
tia, la rîndul lor, să se străduiască 
să nu facă de rușine culorile 
care Ie apără.

MARIUS GODEANU

100 m. 10,3 103
200 m. 20.7 21,1
400 m. 46,5 46,2
800 ni. 1:52.9 1:49,2

1500 m. 3:47.8 3:49,8
5000 m. 14:22* 14:17,6

10000 m. 30:15.4 29 .-59,6
maraton 2.29:19.2 234:51.6

- 4 x 100 m. 39.8 40.6
4 x 400 m. 3:09,0 3:10,4
20 fan. marș —
oO km. marș 4JO:41.4 4.41:52,0
110 mg. 145 13T)
400 m.g. 52.4 51.1
3000 m.ob. 9:03.8 9:04,6
inăiț. 2.03 1,98
prăj. 435 430
lung. 8.06 7.82
triplu 16,00 15.40
greul. 16,20 17,12
disc 50.48 52.78
suliță 71^4 09.77
ciocan 56.49 56,07
decatlon 7340 6387

FEMEI

100 m. Î1.5 H,9
200 ra. — 24,4
4x100 m. 46.9 473
80 m.g. 11.7 11,2
lung — 5,69
înălț. 1,60 1,68
greutate — 13.75
disc 47.63 41,92
suliță 45.18 45,57

Cum se poate vedea. rezultatele
cele mai bune au fost înregistrate 
cu ocazia întrecerilor de la Mel
bourne. Cu acest prilej, așa cum 
am mai spus, vechile recorduri o- 
limpice au fost întrecute la o serie 
de probe, nu numai de unul, ci 
chiar de mar mulți atleți. Cîteva e- 
Temple : la 800 m. de către patru ; 
la 1.500 m. de nouă; la 5.000 m. de 
cinci; la 10.000 m. de cinci; la 
110 m.g. de doi ; la 3.000 m. ob
stacole de cinci ; la înălțime de 
patru ; la greutate de trei : la cio
can de șase ; la suliță de cinci 
etc. Este desigur o situație care 
vorbește de la sine...

Rezultatele de la Melbourne ar 
Ii putut fi fără îndoială și mai ba
ne dacă nu ar fi existat însă o serie 
de motive obiective. Astfel, data tîr- 
zie a jocurilor a fost totuși un 
handicap destul de important pen
tru majoritatea atleților din emis
fera nordică. Timpul rece și vîntul 
puternic din anumite zile, căldura 
toridă din altele, au fost adversari 
puternici pentru fiecare dintre com
petitori. (Anaintiți-yă numai de 
adiatele modeste înregistrate, 
finala cursei de 100 m. și 400 
la bărbați, cit mult inferioare 
zultateior din calificările acestor 
probe).
f trtrpfVfle «t -flWaSfcffi di» 

la'' ediție a . J.T). au fost doi

re
in 
m. 
re-

10,4
20,7
45,9
1:49,2
3:45.2
14:06,0
29:17,0
2.23:03,2
40,1
3:03,9

4.28:07,8
13.7
50.8 
8:45.4 
2,04
4.55
7.57
16,22
17.41
55,03
73,78
60,34 
7887

MELBOURNE
(1956)' jO : y

10.5
20.6
46.7
1:47,7
3:41,2
43:39,6
38*45,6
2.25:00,0
39.5
3:04,8

^f.31:27,0
430:42.0 

.13,3 
bQ.l 
8141.2

’2.>12
>4.56

-IĂ83
16,35
18.57

7937

11,5
23.4
44.5

1.76
16,59
53,69
53.86

de __
U.R.S.S.
multe titluri de campioni. Fată de 
întrecerile de la Helsinki, atleții' a- 
mericani, reprezentanți ai unei țări 
cu o veche tradiție în acest sport, 
s-au prezentat la un nivel mai înalt 
cucerind 16 medalii de aur, 10 de 
aigint și 5 de bronz (la Helsinki • 
15 de aur ; 9 de argint și 6 de 
bronz).

La a doua lor participare olimpi
că, atleții sovietici au avut o com
portare cu mult superioară Ia 
Melbourne, fața' de Helsinki. Fap
tul acesta este oglindit, pe de o 
parte, prin totalul medaliilor: 5 
de aur, 8 de argint și 9 de bronz 
(față de: 2 aur, 8 argint si 9 
bronz cît au avut în 1952), dar și 
prin faptul că din totalul atleților 
înscriși de U.R.S.S. 39 au reușit 
să se claseze în primele 6 locuri 
(Ja Helsinki, 32), în timp ce ame
ricanii au avut 42 de atleți clasați.

Continuînd tradiția marilor săi 
înaintași Nurmi și Zatopek, atletul 
sovietic Vladimir Kuț a reușit să 
cîștige medaliile de aur în probele 
de fond, r.u rezultate excepționale, 
fiind considerat pe drept cuvînt fi
gura cea mai proeminentă a trffre- 
cerilor atletice de la Melbourne. 
Dar despre aceste întreceri nisi 
sînt încă multe lucruri de spus...

atleții Statelor Unite și ai 
care au Cucerit cele mai

bwrite revină antrenorilor Pe- 
„„ Mălai, Sandu Iort și Gh. Baltă, 
ca și conducătorului tehnic al lotu
lui, Petre Epureanu, care au mun
cit pentru victoria Voințe:

De-a lungul campionatului. Voin
ța a folosit o echipă în care 
Constantin Gherasim, Vasile Bogoi 
și Ion Petrov au fost „senatori de 
drept". In cinci din cele șase în- 
tîlniri au evoluat Iosif Schwartz 
și Dumitru Adam, iar în patru 
întilniri au figurat pe program 
Gh. Stoian, Manon rloresctL Gli. 
Laclie și Liviu Coc. Performanța 
pugiliș'ilor de la Voința îc-se cu atît 
mai mult în evidență, cu cît unele 
elemente de bază — campionul re
publican Ludovic Ambruș, Ion 
Zlătaru, N. Stoian și M. Miclăuș 
— n-au intrat decît de puține ori 
în componența formației. Trebuia 
subliniate deopotrivă victoriile ne
așteptate înregistrate de unii pugi- 
liști de la Voința și care, uneori, 
au decis în ultima instanță, soarta 
întîlniril. De pildă, semigreul Gh. 
Gîlcă l-a întrecut la puncte pe Bă- 
trinu fanase (Flamura roșie), 
Liviu Coc l-a învins pe dinamovis- 
tal O. Cioloca, iar V. Bogoi, după

(Foto: M.
PETRESCU)

Jos : Liviu Cuc, 
Gherasim, /. 

Schwartz, D. Adam, 
N. Stoian.

fată lotul echipei 
Voința campioană 
republicană de box 
pe 1956. In picioa
re, de la stingă ia 
dreapta: Iulian
Mihai, Sandu Ion 
— antrenor, 
Lache, 1. 
P. Botez, 
ian, Gh. 
antrenor, 
ru, Gh.

Gh.
Petrof, 

Gh. Sto- 
Baltă —• 
/. Zlăta- 
Nicdbae, 

Gh. Gîlcă, V. Bo-



La Institutul de Cultură Fizică ă avut loc

Conferința de constituire 
a asociației studențești

Joi după-<amiaza, într-o atmos
feră de adevărată sărbătoare, a a- 
vut loc conferința de constituire 
a asociației studențești la Institu
tul de Cultură Fizică.

Conferința a fost deschisă de 
tov. VI. Simionescu.

După ce a salutat prezența prin
tre siudenți a delegației muncitori
lor și tehnicienilor de la Atelierele 
Centrale I.T.B., vorbitorul a ară
tat importanța Hotărîrii Biroului 
Politic zi CC al P.M.R. din 22 
iunie a.c. cu privire Ia unele mă
suri de îmbunătățire a muncii po
litice în riadul studenților.

In ocmtinua-re, vorbitorul a des- 
voitat proiectai rfe program al a- 
•ociației, subliniind rolul deosebit 
pe care acesta îl va avea în im
pulsionarea activității profesionale, 
culturale ți sportive a studenților.

La discuțiile care au urmat au 
taat cuvintui numeroși starieoți, 
cadre didactice ale Institutului, 
precum și invitați la coofertața.

,3*octa/ta stoddn/aoscd — tata 
calea cea mai bună spre crearea

■ intre activitatea pro]e- 
riemaiă fi era cultural-spor firii 
fi educativă" — a apus prof. 
Letm Teodor eseu. El și-a mani
festai «Mwtafved că ta activita
tea aBodfeției se w înregistra

multe succese demne de toată 
lauda.

Asistenta Emilia Cotbu a ac
centuat asupra necesității ca stu
denții Institutului să se pregătea
scă pentru a deveni intelectuali 
de tip nou și specialiști desăvîr- 
șiți în profesiunea pe care au 
îmbrățișat-o.

Prof. Ion Siclovan. director 
adjunct al institutului a subliniat 
faptul că proiectul de program cu
prinde un bogat bagaj de idei. Vor
bitorul și-a manifestat convinge
rea că prin constituirea asociației 
se va reuși să se imprime studen
ților mai mult spirit de disciplină. 
In acest sens, recomandă ca în 
vederile consiliului ce va fi ales, 
la loc de cinste să stea șt proble
ma educației.

Cu mult interes a fost ascultat 
muncitorul Anton Gh. de Ia Ate
lierele Centrale I.T.B. care a făcut 
o trecere în revistă a principalelor 
realizări ale regimului nostru de 
democrație populară, mențenînd 
condițiile tot mai bune pe care 
guvernul și partidul Ie-au creat 
s'udențîmii.

A urmat apoi alegerea consili
ului de coaducerț a asociației ți 
a tetegațifor Ia confer»!* «rfee- 
neaaeă a asociațiilor studențești.

COMUNICATUL BIROULUI COMISIEI
CENTRALE BE BOX

, Infcuca echipele D.namo si CC A 
nu s-an prezentat ta dntarui oi.- 
eial pentru intîlnirea din cadrul ul
timei etape a Campionatului repu
blican pe echipe, conform prevede
rilor regulamentului. SE DA MECI 
PIERDUT AMBELOR ECHIPE CU 
SCORUL DE 0—30. In consecință, 
înblnirea desfășurata îra ztaa de M 
decembrie 1938 în sala Dinas» se 
consideră fit atara compeffțieț. •

In urma acestei hotărîri, clasa
mentul definitiv al Campionatului 
republican de box pe echipe din a- 
rtal 1956, este urmă torul:

1. Voința «cit izs:w» i«
2. Dinamo i < « 1 114:11» 13
3. Progresul cm MI:1U 12
4. C.C.A. ( j| 3 i«:m 11

5. Baergta
4. Locomotiva
T. H. rație

— Const denrut

«2(4 ittrli»
• iv» italia»
4 14 5 N:H* 

ca act de gra

a i i
> » 

, „ t— ■— Jva
indisciplină reprezentarea ia *ala 
și ora trxată pentru cintar a tor- 
aiațiitor Dinamo și CCA,' Biroul 
Comisiei Centrale decide trimiterea 
delegaților asociaților, respectiv, 
C. Nour și M- Spakow, in țața co
misiei de disciplină.

— Se precizează, de asemenea, 
că țimnd seama de hotărîrea luată 
în ședința Biroului Comisiei Cen
trale de box din VM. 1956, ve
chiul regulament de box (19531 
este abrogat, râtmnnd în vigoare 
regulamentul A.I.B.A., dil-tzat la 
timp. Aceasta, pină la apariția nou
lui regulament al comisiei centrale 
de box.

asupra

Din C&fUătânuz&i
Din cele 16.000 fotolii de pluș dra Palatul SportarHer spectatorii owscowfi

vor urmări campionatele mondiale de hochei pe gheață
Amil acesta sezonul sportiv de 

iarnă a început la Moscova mai de 
vreme ca orieînd. Faptul nu s-a da
torat venirii mai timpurii a frigu
lui și zăpezii ci... noului Palat al 
Sporturilor construit în Parcul 
„Ltijntkt", în imediata apropiere a 
stadionului „V. I. Lenin", unde poți 
avea — la comandă — o gheață 
mai bună decît cea „confecționată" 
de cel mai năpraznie ger siberian.

In timpul desfășurării J. O. de 
iarnă de la Cortina D’Ampezzo, 
cînd a avut loc și turneul de hochei 
pe gheață care a contat drept cam
pionat mondial și european, rfști- 
gat de echipa U.R.S.S., Federația 
internațională de hoch’i pe gheață 
(L.LH.G.) a acordat Uniunii So
vietice dreptul de organizare a 
campionatelor mondiale și euro
pene pe anul 1957. Totodată, con
form noilor disponținni s-a hotărî t 
ca, începînd din amil 1957, aceste 
întreceri să se dcslățove numai pe 
patinoare artificiale acoperite.

Era normal deci ca Secția Unio
nală de hochei să țină seama de 
Boile dispozițiupi și să acționeze în 
consecință. • Concomitent cu lucră
rile de eortstrneție a stadionului 
„V I. Lenta" au început și cete ale 
noii hale sportive, o sală imensă cu 
o capacitate «te 16.000 locuri, cu 
nrt teren de joc in lungime de 200 
ol și cu instalațiile cete mai mo 
derne pentru obținerea suprafeței 
de gheață necesară desfășurării 
jocurilor de hochei.

Noua construcție a fost termina
tă într-ur» timp record. In cursul 
lunii octombrie au și avut foc pri
mele meciuri dintre cele mai bune 
echipe ale Uniunii Sovietice. Tre
buie să arătăm că în U.R.S.S. se 
poate juca hochei Începînd din luna

Echipa Uniunii Sovietice, campioană mondială și olimpică 
oetomhrie, cn contați» ca jucătorii 
din Moscova și Leningrad să se 
drplaiteze în «rașelc din nord, cian 
a* fi hkwosibirsk, Celeabimk șa. 
•. Primii oaspeți de peste hotare 
•zare au evoluat pe noul stadion din 
Moscova au fost hachciștu ceho
slovaci. In zilele de 12 . și 13 de
cembrie. au avut loc în ..capitala 
Uniunii Șpvictice.dw^ intilniri prie
tenești întrțț reprezentativele celor 
două țări. lumină a corei intensitate medie

Interesante sînt impresiile Iui Gî“ “es?e de 1000 de luxi. O tabelă de 
Zelenaj, repxWgrpț ‘ sțorfer* Rar 
dtodifuziunii cehoslovace care, îm
preună cu colegul său M. Zouliar, 
însoțește echipa reprezentativă ce
hoslovacă în toate turneele peste 
Ware. Iată ce a declarat el: Jle- 
preeenfatwa cehoslovacă de hochei 
a evoluat pe toate stadioanele de 
iarnă din Europa, dar cel de la 
Moscova întrece orice așteptare. In- 
chiptriți-vă o sală cu 16.000 fotolii 
în pluș, cu reflectoare care inundă 
terenul într-o bae de lumină. In ca
zul cirul in sală se organizează

fuoase sub tribune. Instalațiile mo
derne pot produce în cel mai scurt 
timp q gheață de saidote superipa- 
să necesară desfășurării ■oatrUar. 
Ik umpul meciurilor ^nețierseaud 
nu mai puțin, de 804 refLtciooee a- 
ranpde ia 64 de grupuri. Moi iris- 
iu M de reflectoare peplru jfisuu. 
așa «4 reporterii foiagrqfi au aa 
nevoie de aparate pu megafieș. Un 
metru pătrat de teren gfimeștț. o 
lumină a corei intensitate

Considerațiuni tehnico - tactice
campionatului republican de rugbi

concerte, numărul locurilor poate 
fi mărit pină la 18.000. Spectatorii 
nu fumează în sală deoarece ei au
la dispoziție câteva fumoare somp-

j -martțj efrentaă eutartțf-kumeie ju
cătorilor și rn'tibtul în care au în
scris. De asemenea, un ceas dec- 
trie ține la curent pe spectatori si— 
jucători cu timpal de joe“.

Cea de a 23-a etație a campio
natelor mondiale și a 3a-a ediție ■ 
campionatelor europene de hochei 
care vor avea loc Ia Moscova între 
24 februarie și 5 martie 1957, se va 
desfășura în condiții optime și 
putem spune de pe acum, că 
spectatorii care vor turnări întrece
rile celor m. bune reprezentative
de bocitei pe gheață din lume, vor 
vedea jocuri de uii nivel excepțio
nal.

(V. B )

De curînd s-a încheiat cea mai 
importantă competiție internă a 
rugbiului: campionatul R.P.R., a 
cărui desfășurare a durat aproape 
nouă luni și a ridicat o serie de 
probleme deosebit de importante 
pentru viitoarea ediție a campiona
tului republican.

Trebuie să amintim, în primul 
rînd, inconstanța unor formații 
manifestată de la o etapă ia alta. 
Această afirmație se referă la echi
pe fruntașe, ca C.C.A, Locomotiva 
Grivița Roșie și Energia LS.P. Bu
curești, și la o serie de echipe din 
partea a doua a clasamentului, ea 
Dinamo IX, Energia S.M. Orașul 
Stalin, ș.a.

Credem că inconstanța în com
portarea acestor echipe se datoreș- 
te în special neserio’r.ății cu care 
s-a făcut pregăfi-ea fizică și apoi 
«judicioasei planificări a antrena
mentelor. D. asemenea, rezultatele 
slabe rea’izate de unele formații 
fruntașe sînt o consecință și a sub
aprecierii valorii adversarilor. In 
această privință sint elocvente ur- 
Biătoarele rezultate: Locomotiva 
Grivița Roșie cu Locomotiva P-T.T.. 
C—0, cu Dinamo IX 3—Energia 
I.S.P. cu Dinamo IX 3—3, cu Loco, 
motiva P.T.T. 0—3, Dinamo Bucu
rești și C.C.A. au întrecut greu E- 
nergia S.M. Orașul Stalin cu 3—fi

lată, deci, cum o serie de forma 
ții în componența ««ărora »e află 
jucători bine cunosci^, au tre
cut grei» peste echipe „ușoare", 
de valoarea scăzută. S-ar putea 
motiva că aceste rezultate sînt 
explicate și de creșterea valo
rii echipelor din „subsolul* clasa
mentului. Desigur că acest lucru 
este adevărat, dar nu el explică în 
primul rînd rezultate ca acele» de 
mai sus. Asemenea rezultate au 
fost posibile întii datorită unui joc 
strict de apărare practicat de echi-

• 4 - -2 -u i

pele slabe, iar în al doilea rînd jo
cului deslînat al formațiilor frue- 
ta șe.

O lacună care s a făcut obser
vată maî ales în partea a doua a 
campionatului se referă la capito
lul tehnică și tactică.

InLr-adevăr, procedeele tehnice 
executate la antrenamente indivi
duale cu dibăcie de majoritatea ju
cătorilor diferitelor echipe, an lă
sat mult de dorit alună cînd au 
iost executate în condiții de joc. 
Ne referim io primul rînd la pase, 
aruncate de cele mai multe ori îa 
întîmplare, la loviturile de picior 
din alergare, bătute fără... „cap", 
îa placaje făcute îndeosebi Ia git 
etc-

In ce privește elementele de tac
tică, putem spune că ele nu au im. 
brăcat forme diferite care să rezol 
ve într-un mod favorabil situa
țiile ivite la un moment dat pe te* 
ren. De asemenea, execuțiile com
binațiilor tactice din momente fi
xe (repimerile de la centru, „22" 
și margine, așezarea jucătorilor din 
linia de trei sferturi fața de gră
mada ordonată, etc.) au dat echi
pelor în apărare posibilitatea să 
rezolve cu ușurință aceste acțiuni 
greșit orientate. In această pri
vință pot fi date ca exemple atît 
formațiile fruntașe, cît și echipefe 
mai slabe.

In cronicile unor întîluiri subli
niam comportarea satisfăcătoare a 
înaintărilor care duceau „greul” jo
cului. in schimb, în majoritatea 
cazurilor nu am avut prilejul să fa. 
cern aprecieri elogioase privind jo
cul liniilor de trei sferturi. Acest 
compartiment nu a practicat «n 
rugbi variat în care acțiunile ofen
sive să fi pus în dificultate pe ad

versarii dteecți. CaUipo.neuțS liniilor 
de trei sferturi au greși/ în primul 
rînd, prin așezarea față de grăma
dă și margine, iar apoi prin însăși 
așezarea greșită a jucătorilor unii 
față de ceilalți De asemenea, ata
curile liniilor de trei sferturi au 
fost în majoritate laterale, fapt 
care a privat jucătorii-aripi de 
posibilitatea de a acționa într-un 
spațiu convenabil. Tot la acest ca
pitol trebuie să amintim de lipsa 
«Ie fantezie a jucătorilor liniilor 
dinapoi, precum și de numărul ma
re de lovituri de picior fără adre
să.

Toate aceste cauze au dus, ine
vitabil, la o scădere a spectaculo
zității întîfnirilor din acest sezon-

O caracteristică — pozitivă — a 
campionatului din acest an a con
stat în faptul că antrenorii unor 
echipe au renunțat la alcătuirea 
formațiilor „tabu", înlocuind o se
rie de jucători vîrstnici și neeores- 
punzători ci» elemente tinere, care 
au corespuns din toate punctele de 
vedere. Este cazul echipelor Ener
gia I.S.P., Dinamo București, Lo
comotiva Grivița Roșie, Progresul 
Sănătatea. De asemenea, sub as
pect disciplinar această ediție a 
crescut muft față de cea din anul 
trecut Eliminările de pe teren au 
fost mult mai rare, iar motivele 
care le-au cauzat au fost mai pu
țin grave.

Desigur că în perioada de pre 
găti re a viitoarei aclivități compe- 
tiționale, colectivele sportive cu 
secții de rugbi vor trebui să se 
străduiască pentru înlăturarea as
pectelor negative și totodată să 
persevereze în acțiunile pozitive 
începute, astfel ca să se poată în
registra un progres evident în acti
vitatea din 1957.

ION OPRESCU
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SPORTIVII PĂMINTURILOR NOI

Departe, spre răsărit, se în
tind nesfîrșitele stepe ale re
giunii Cikalov. Se aflau aici 
mari suprafețe de pămînt ne 
desțelenit, tare ca piatra, din 
care doar ciulinii sărăcăcioți și 
arbuștii hibrizi își trăgeau cu 
greu vlaga. Pînă într-o zi... 
O zi cînd tineri entuziaști, 
comsomohști din Moscova și 
Leningrad, din Kiev și Tbilisi 
au hotărît să le transforme în 
cîmpii mănoase. In scurt timp 
au rost create aici 4 sovhozuri 
și în maî puțin de cinci luni 
120.000 hectare de pămînt au 
Iest date cuîturilor.

>n primele zile, mecanizatorii 
an locuit m corturi, au mîncat 
la bucătării vo'.ante, s-au în
călzit Ia lămpi de spirt, înfrun- 
tind cu curaj toate greutățile 
vieții de campanie. Dar curind, 
construcții temeinice de cără
midă au luat locul bivuacu
rilor, case frumoase s-au ridicat 
pe tocurile unde odinioară dom
neau mărăcini. Și, ca pretutin
deni unde își duce viața tine
retul sovietic, au răsărit tere
nuri de «port. încă înainte ca 
sovhozul „Vostocinîi" să fi avut 
un sediu... stabil, tinerii au 
netezit un teren și între două 
porți s-at» și încins aprige me
ciuri de fotbal. Printre mem
brii sovhozului s-au găsit nume
roși tineri cunoscători în ale 
sportului. Unii erau chiar in
structori sportivi. Ej au fost 
cei care au pus bazele colec
tivului ce avea să numere 
eurînd peste 100 de membri.

Consiliul colectivului s-a a- 
pueat de treabă. Au fost crea
te secțiile și echipele, a fost

procurat din resurse locale 
inventar sportiv, s-au amena
jat prin muncă obștească un 
teren de sport și o pistă de 
atletism. Treburile sovhozului 
mergeau bine. Recolta anului 
trecut a fost bogată aducind 
venituri mari. Aceasta a per
mis colectivului să-și îmbogă
țească baza cu o sală de 
sport, să ridice o tribună în 
fața stadionului, să-și pro
cure inventar sportiv și cărți 
de specialitate foarte căutate » 
în biblioteca clubului. Sovho
zul „Vostocinîi" a ajuns să 
fie cunoscut în întreg raionul, 
nu numai pentru bogata sa 
productivitate ci și pentru 
sportivii săi iscusiți. La Spar- 
tachiada raională tinerii de la 
„Vostocinîi" au ocupat locul 
II în clasamentul general ob- 
ținînd victorii la volei, gim
nastică și fotbaL Cu acest 
prilej, 46 membri ai colecti
vului sportiv au îndeplinit 
normele categoriei a III-a de 
clasificare unională.

Acum, în zile de iarnă, cînd 
muncile agricole s-au încheiat 
iar eimpiile stau sub mantia 
albă a zăpezii, tinerii din 
sovhoz își pun schiurile Și 
pleacă în curse lungi. Pe pista 
de atletism, acoperită de o 
gheață ca oglinda, alunecă 
patinatorii, se desfășoară con
cursuri inte«esante. Membrii 
sovhozulm doresc să organi
zeze și o echipă de hochei. Nu 
încape îndoială că vor reuși.

Sportul a pătruns temeinic 
in viața cuceritorilor pămîn- 
turitor noi. EI îi ajuță în 
muncă, le ușurează succesele 
în bătălia grea a desțelenirii.



Congresul Federației Internaționale de specialitate a hotarit:

Modificări structurale 
ale regulamentului de baschet

— MELBOURNE 12 (Agerpres).
Cu prilejul Jocurilor Olimpice 

a avut loc la Melbourne cel de-al 
cincilea congres mondial al Fede
rației internaționale de basclîet la 
care au participat reprezentanți a 
32 de țări. Congresul a hotărît mo
dificări importante în regulamentul 
jocului de baschet. Aceste modifi
cări vor intra în vigoare la 1 iulie 
1957, dar nu vor fi aplicate la cam
pionatele europene, la turneul in
ternațional de la Moscova și Ia 
campionatul mondial feminin din 
anul viitor.

Noile modificări constituie o a- 
devărată revoluționare a jocului de 
baschet care va deveni mai rapid 
și mai spectaculos. Iată cele mai 
importante dintre ele:

1. — Liniile limitative ale spa
țiului de 3 secunde, care erau trase 
perpendicular pe stilpii de susține
re a panoului, vor îi înlocuite cu 
două sferturi de cerc fiecare cu 
raza de 1,80 tn. In timpul execu
tării loviturilor libere jucătorii vor 
trebui să se afle în afara acestei 
zone.

2. — O echipă care se află in 
posesia mingii va trebui să o »- 
ronce după 30 de secunde, iar un 
jucător nu va putea să păstreze 
balonul mai mult de 5 secunde. Dacă 
prima regulă nu a fost respectată 
mingea va trece la echipa adversă 
la fel ca și în cazul cind un jucător 
aflat în posesia mingii o face să

Pregătirea
(Urmare din pag. 1) 

drul exercițiilor impuse. Față de 
acest rol important, considerăm că 
lecțiile au fost insuficiente — în 
această direcție — și se impune ca 
pe viitor să se organizeze un curs 
de gimnastică artistică în centrele 
unde gimnastica sportivă este mai 
dezvoltată.

în privința desfășurării cursului 
în general, am solicitat și părerea 
prof. V. G. Andreev, poate ce! mai 
indicat să refere asupra Iui. lată 
ce ne-a declarat printre altele acest 
pedagog : „Am fost mulțumit de 
pregătirea antrenorilor participanți 
la curs. Ei au arătat mult interes 
pentru a-șj îmbogăți bagajul de 
cunoștințe sau pentru a clarifica

Pentru capitaliștii olandezi—„Important e.„ 
să nu participi la Olimpiadă...9*

Avem în față o fotografie. Trei 
oameni triști, Hertk Visser, record
manul european la săritura in 
lungime. simpatica sprinteră 
..Puck" Brouwer — Van Duyne și 
un antrenor de atletism, privesc 
grav paginile unui ziar. Stă scrisă 
acolo o veste proastă pentru ei, ca 
și pentru toți sportivii olandezi: se 
anunța retragerea Olandei de la 
Jocurite Olimpice...

Fotografia aceasta este veche de 
aproape o lună și a fost luată la 
Heidefberg. salul olimpic de lingă 
Melbourne. Ea rămîne totuși pre
zentă in stricta actualitate, fiindcă 
gestul Olandei continuă să fie co
mentat tn cercurile sportive de pre
tutindeni.

Motivul retragerii Olandei, care 
se alăturase Spaniei franchisie și 
Elveției, a fost unul cu adevărat 
senzațional. Comunicatul Comitetu
lui olimpic olandez glăsuia: „Spor
tivii olandezi nu vor concura ală
turi de cei sovietici..." Mai departe, 
in motivarea acestei atitudini, con- 
d-cătorii sportului olandez se solida
rizau cu bandele cont rar evoluțio- 
nwe din Ungaria, cu membrii ban
delor fasciste înarmate care devas
tau frumoasa capitală a Unga
riei, comițlnd acele atrocități ca
fe au îngrozit lumea întrea
gă. Intențiile Comitetului o’impic 
olandez nu puteau lăsa nici un du
biu, deoarece în continuare, aces
ta promitea ca sumele Obținute din 
economiile neparticipării ia I.O. să 
le alocate ajutorării „rejugiaților" 

e-n Ungaria, cei care au fugii de 
zeama judecății drepte a poporului, 
deoarece au comis asasinate și ja
furi

Si cît de fățarnică era această 
promisiune se poate vedea din făp

tașă. intenționat, lovind-o de un 
adversar.

3. — Regulile excepționale pen
tru ultimele 3 minute de joc au fost 
desființate.

4. — Regulile relative la pena
lizări au suferit de asemenea im
portante schimbări: a). Dacă un 
jucător aflat în zona sa de apărare 
comite o greșeală asupra unui ad
versar care reușește un coș, punc
tul este acordat, dar nu se mai a- 
cordă o loviturii liberă suplimen
tară decît dacă atacul nereglemen
tar a fost intenționat. Jucătorul în 
cauză este sancționat cu o singură 
greșeală personală, b). In aceeași 
situație, fără realizarea coșului, 
arbitrul acordă două lovituri li
bere. c). Cazul cind un jucător a- 
flat in zona sa de apărare comite 
un atac nereglementar asupra ad
versarului, fără ca acesta să fie 
în poziție de tras, se sancționează 
cu o lovitură liberă, d). Dacă un ju
cător din echipa atacantă comite o 
greșeală în zona adversă, reușind 
totodată să înscrie, nu *e acordă 
coșul iar echipa aflată iu apărare 
nu va obține lovitură liberă, intrind 
numai in posesia mingii, e). In 
cazul unei duble greșeli na se a- 
cordă lovitură liberă pentru aid o 
ec.-ipi. Se acordă greșeală perso
nală celor doi jucători care au co
mis neregularitatea șa mingea se 
pune în joc de la centru,

antrenorilor
utteie probleme, cum ar fi de pildă 
planificarea antrenamentului de 
gimnastică sportivă pe un an de 
instruire. Mi-a părut rău că timpul 
cane ne-a stat la dispoziție nu 
mi-a permis să sistematizez In su
ficientă măsură materialul pre
dat. In orice caz cred că refm-
prospătarea cunoștințelor a fost 
bine venită șt folosul ei va fi do
vedit in activitatea viitoare a an
trenorilor".

Așteptăm ca învățămintele însu
șite de elevii cursului predat de V. 
G. Andreev să se oglindească in 
curînd în activitatea tuturor antre
norilor, ceea ce va duce Ia ridica
rea nivelului tehnic al gimnasticii 
sportive din țara noastră.

EVA LUPU

tul că la acea dală majoritatea 
componenților totului olimpic olan
dez se aflau deja în Australia, par- 
ticipînd la concursurile pre-olimpl- 
ce de la Pukapunyal și Bendigo. 
Cheltuelile fuseseră deja făcute..

Despre ce economii putea fi vor
ba? Desigur nu banii lipsesc mag
naților din Haga. Decizia Comitetu
lui olimpic olandez rtu era decît 
expresia urii neputincioase pe care 
o poartă imperialiștii față de stalul

Henk Visser (centru) n-a avut 
prilejul să-și ap<ere șansele în cea 
mai trumoasă întrecere sportivă. 
N-au vrut conducătorii Comitetului 
olimpic oHandez...

Ea Jocurile Olimpice
In echipa unită a Germaniei sportiv» din R.D.G.

Pentru prima oară după război, 
la cea de a XVI-a ediție a Jocu
rilor Olimpice, sportivii celor 
două Germanii au fost reprezen- 
tați de o si-ngtfră echipă. „Ger
manii uniți la Olimpiadă I; Un 
prim pas înainte pentru realiza
rea unității Germaniei; Prin 
sport la unificarea Germaniei"— 
iată citeva titluri sugestive pu
blicate înainte de olimpiadă în 
presa din R.D. Germană și din 
țările socialiste, care exprimau 
năzuința milioanelor de germani 
cinstiți, dornici să-și vadă pa
tria unită, într-un singur stat 
democratic și iubitor de pace.

Conducătorii mișcării Pportive 
din R,D. Germană au făcut mari 
eforturi pentru a traduce în via
ță această năzuința a sportivi
lor din răsărit și apus, dar bu
nele lor intenții au fost ignorate 
și respinse multă vreme de li
derii sportului vest-german. Lu
crurile au stat astfel încă și a- 
nul trecut, cind conducătorii spor
tului din R.F. Germană au refu
zat să includă în loturile olimpi
ce pe sportivii din R.D. Germa
na. Dar succesele crescînde și 
performanțele excelente ale spor
tivilor din Germania Democrată 

convins pe „fuhrerii" sportu
lui din Germania Occidentală, că
rora nu li se putea ajunge aici 
cu prăjiraa la nas, că este indis
pensabil ca Germania să fie re
prezentată la Olimpiadă de o sin
gură echipă. Era și firesc. Fără 
sportivii din R.D. Germană, Re
publica Federală nu putea alinia 
o echipă capabilă să facă țață 
unei competiții de asemenea an 
ploare. Primui pas în direcția u- 
rtificării loturilor olimpice a fost 
făcut cu prilejul Jocurilor Olim
pice de iarnă de la Cortina 
D’Ampezzo cind sportivul Harry 
Glass (R.D.G.), inclus în echipa 
Germaniei, s-a clasat pe locul 
III la proba de sărituri speciale. 
Dar unificarea masivă a loturi
lor sportive din est și vest s-a 
făcut la Jocurile Olimpice de 
vară de la Melbourne. Din oei 
139 sportivi ai echipei unite ger
mane, aproape jumătate au fost 
selecționați din R.D. Germană. 
Valoarea și pregătirea excelentă 
a sportivilor din R.D. Germană 
nu s-a desmtnțit. Dirzenia și 
elanul cu care au hiptat pe te
renurile de sport, au constituit 
un exemplu pentru colegii lor de 
echipă din Germania de Vest-

Din cele 4 medalii de aur cu
cerite de Germania la Melbourne 
două au fost obținute de sportivii 
din R.D.G. Excelent s-au com
portat atleții și atletele. Studeo- 
tul din Leipzig, Klaus RicMzen 

sooietic și față de tinerii sportivi 
ai U.ES.S. care aveau să cuce
rească lauri in întrecerile olimpi
ce.

Zadarnice au fost apelurile lan
sate de Kent Hughes, președintele 
comitetului de organizare a celei de 
XVI-a Olimpiade, de al ți membri 
de vază ai acestui comitet, ca și de 
însuși președintele Comitetului o- 
Umpic internațional Avery Brun
dage. Conducătorii olandezi vroiau 
să fie .Intransigenți". Ei nu au as
cultat nici părerile propriilor lor 
sportivi, care doreau cu ardoare 
să ia parte la Olimpiadă. Atleții 
olandezi, prezenți la Heidelberg, au 
mers pină acolo incit au declarai 
că preferă să se angajeze ca oa
meni de serviciu in satul olimpic, 
decît să fie nevoiți să părăsească 
locul de desfășurare a Jocurilor... 
tar ca un ultim răspuns, acum ci- 
teva zile, patru înotătoare olandeze 
(De Korte, Den Haan, Legerberg 
și Gastelaars) au doborit un re
cord mondial, arătind că puteau 
reprezenta cu cinste țara lor la 
Olimpiadă.

Inutil a mai insista asupra fap
tului că atitudinea membrilor Co
mitetului olimpic olandez a fost 
reprobată de toți participant, la 
J.O., ca și de întreaga opinie pu
blică mondială. Tn fața dezaprobă
rii generale, ei sînt nevoițl acum 
să-și justifice această atitudine. Și 
iată cum o fac. Un membru mar
cant al C.O. olandez a declarat zi
lele trecute că rezultatele Olimpia
dei au demonstrat că retragerea 
Olandei a fost pe deplin justificată. 
•„N-am dat prilej ca sportivii noștri 
să fie ridiculizați de profesioniștii 
sovietici..." — sună declarația. 
Chipurile, succesul delegației sovi- 

hain a ocupat locul II la 1.500 
m. Atletele -din R.D. Germană 
au obținut 3 medalii de argint 
(2 Stubnik și 1 Kohler) reali- 
zînd 16 puncte, în timp ce at
letele din R.F.G. au obținut o 
singură medalie de bronz, prin 
Mariana Werner și au totalizat 
doar 7 puncte! Făcînd bilanțul 
probelor atletice (fără să socotim 
ștafetele) atleții din R D.G. au 
acumulat 24 puncte iar cei din 
R.F.G. 22 puncte. Evniple evi
dente se pot da și în alte dis
cipline. La natație, Zteroid la 400 
m., Helga Schmidt la 100 m. 
spate și Mariaten Elsen la 200 
m bras au realizzl 9 puncte în 
finală, în timp ce germanii din 
vest au avut o singură finalistă 
(Hape Krey). La boz. tînărui 
muncitor berlinez Wolfgang Beh- 
rend (R.D.G.) a cucerit medalia 
de aur. Frumoasă a fost șt com
portarea canoiștilor, canotorilor, 
cicliștilor (Thuler și Schur), a 
halterofilului Miske, e'.c

Fără îndoială că aportul spor
tivilor din R.D.Germană putea Ti 
și mai mare, îndeosebi la spor-

UA.SX—Cehoslovacia 2-2
Moscova 13 (prin radio). — 

Joi seara, pe stadionul de iarnă 
din „Lujniki" a avut loc al doi
lea meci de hochei pe gheață 
dintre reprezentativele Ualunîî 
Sovietice și Cehoslovaciei. Ca 
și la prima întîfnire, cei peste 
12.000 de spectatori au putut ur
mări un joc de înalt nl.et teh
nic, cu faze rapide care dove
deau înalta măiestrie a jucători
lor celor două selecționate.

Prima repriza se termină cu 

cur* cAMMOKn_o« «uzopvwi

In cadrul optimilor de finală ale 
„Cupe-, campionilor Europeni'' s-au 
mai disputat două jocuri. La Madrid 
a avut loc al treilea med dintre 
Reel Madrid și Rapid Viena. După 
cum se știe in pru-iele două partide 
victoriile au fost împărțite («-2 si 
1-3). In jocul desfășurat joi fotbaliș
tii spanioli au cîștigat cu 2-D. cali- 
ficindu-se astfel pentru sferturile 
de finală.

Meciul retur dintre Slovan Brati
slava și Grasshopers Zii rich nu

etice la J.O. se daioreșie efortului 
unor sportivi profesioniști, care 
n-au altă meserie decît... baiului 
mingii sau alergarea pe stadion.

Poaie nici n-ar trebui să răspun
dem unei afirmații atît de absurde. 
Sistemul sportului profesionist es
te incompatibil cu noțiunea de stat 
socialist și n-a ființat niciodată in 
Uniunea Sovietică. Știm cu toții că 
în țările socialiste, sportul este un 
bun al oamenilor muncii, un mij
loc de recreație și nici de cum un 
scop in sine, un mijloc de ciștigare 
a existenței. Oameni care să n-ai
bă altă profesie decît sportul nu 
există în Uniunea Sovietică. Iar 
pentru domnii conducători olim
pici olandezi vom spune că la 
Melbourne au adus medalii olimpice 
Uniunii Sovietice, asemenea spor
tivi ca avocatul Șatkov, marinarul 
Vladimir Kuț, învățătorul Ardalion 
Ignatiev... Ei sînt iubiți și admirați 
nu numai de publicul din tribune. 
Ci și de tovarășii lor de muncă.

’Aceste calomnii aruncate de diri
guitorii sportivi burghezi asupra 
sistemului sovietic de cultură fizi
că și sport nu sînt decît expresia 
neputința lor. Ele nu vor putea 
stăvili progresul mișcării sportive 
a popoarelor sovietice și nici nu 
vor putea sta în jțglea victoriilor 
și a recordurilor pe care le obțin 
sportivii ce poartă cu mîndrie stema 
Uniunii Sovietice pe piept.

Capitaliștilor olandezi le-au dat 
un ferm răspuns sportivii din 
U.R.S.S., S.U.A., Germania, Anglia 
și toate cele 67 țări participante la 
J.O., pe care i-au reunit Intr-o at
mosferă de pace șl fraternitate în
trecerile puse sub straja flacărei o- 
limpice.

au fost „vioara întna”
tarile pe ecnipe fotbal și polo 
pe apa, — la care in mod com
plet nejust Germania a fost re
prezentată de echipe vest-germa- 
ne. Este limpede că în aceste e- 
chipe trebuiau să-și găsească loc 
elemente de valoare ca poloistul 
Gerhardt Albrecht, și fotbaliștii 
Muller, Troger, frații Wolf și 
alții. Introducerea acestor jucă
tori ar fi întărit cu siguranță în 
mod simțitor aceste reprezenta
tive.

Prin comportarea ior, sportivii 
din R.D.G. au reușit să fie la 
Melbourne în atenția generală a 
spectatorilor. Faptul că Germa
nia a ocupat locul IV în clasa
mentul pe națiuni este în primul 
rînd meritul sporiivMor din R.D. 
Germană, pentru că la Melbour
ne ei au acumulat cele mai 
multe puncte. S-ar putea spune 
deci, că în ecrv’pa unită a Cal
mantei sportivii din R. D. Ger
mană au fost „vîoira intîia’’.

I 
I. OCHSP.NFEL»

In meci revanșa;

(0-0; 2-1; 0-1) la hochei
un scor alb. in repriza secundă. 
I» un atac al jucătorilor sovietici, 
unul din fundașii cehoslovaci, 
în loc să degajeze pucul în spa
tele porții, îl introduce în pro
pria poartă In min. 14. Bobrov 
înscrie cel de al doilea gol. Cu 
două minute înainte de' sfîrșitul 
reprizei Vlach reduce din Handi
cap. In ultima repriză hoclieiș'ii 
cehoslovaci egalează prin Vanek 
(min. 16), astfel că întiinirea ia 
sfîrșit cu scorul de 2—2.

HOTm
s-a mai desfășurat la Zii rich cum 
era inițial programat, pentru că fot
baliștii. cehoslovaci Inu 'au primit 
viza de Intrare în Elveția I Astfel, 
meciul a avut loc la Mtlncben (R.F. 
Germană) și s-a terminat cu victoria 
elvețienilor cu scorul de 2-0. Cum 
în primul meci Slovan învinsese nu
mai cu 1-0, Grasshopers s-a calificat 
pentru turul următor

DE PRETUTINDENI
• Echipa Fiorentina face noi ra

colări de jucători. Patronii clubului 
sînt în tratative cu clubul Nancy 
pentru a-1 cumpăra pe internaționa
lul francez Piantonl.

• Echipa vest-germanâ Alemannia 
din Aachen a întrecut la Fraga 
cu 2-1 formația locală! SpaTtak So- 
kolovo.

• Intre S Martie și S aprilie 19S7 
se va desfășura campionatul Ameri- 
cli de su<2. Partidele vor fi conduse 
de trei artitri europeni: Steiner șl 
Hleger (Austria) și Elis (Anglia).

• Numai 7.500 de spectatori au 
asistat la meciul dintre reprezen
tativele secunde ale R.F. Germane 
și Elveției. Intîlnirea a avut loc la 
Zurich și a luat sfîrșit cu scorul de 
2-1 în favoarea oaspeților. Ziarul 
„Sport” din localitate scrie că „me
ciul a fost de o valoare tehnică foar
te slabă. Puținii spectatori » re
gretat desigur faptul că aa asistat 
la această partidă”.

..Merele premiu al orașului Praga 
ia baschet”

In capitala R. Cehoslovace a în
ceput turneul internațional femi
nin de baschet dotat cu „Mărețe 
premiu al orașului Praga” la care 
participă 7 echipe din URSS, R.P. 
Polonă, R.P. Bulgaria, R.P.F. Iu
goslavia, Franța și R. Cehoslova
că. In prima zi s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate: Slovan Praga 
—PUC Paris 85—53 (43—32) ;
AZS Varșovia—Spartak Praga So- 
kolovo 57—47 (34—25) ; Udarnic 
Sofia—Crvena Zvezda Belgrad 
78—58 (33—22). Meciurile desfă
șurate joi, în ziua a doua a turneu
lui, s-au încheiat astfel: Udarnik 
Sofia—PUC Paris 69—41 (34—19); 
Slovan Praga—Crvena Zvezda 
Belgrad 75—60 (43—27) ; Institu
tul de Aviație Moscova —AZS 
Varșovia 72^-57 (31—22)*


