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Noi victorii, 1 Sportivi în vizită la „Casa alegătorului11
noi pași înainte

PRIETENIA OLIMPICA 0 REALITATE VIE

V j . < 'iL vj .............

...Petre Lupu, 
membru ai C.C. 
al P.M.R., Ma
ria Chițu, în
vățătoare, lu- 
liu Lengyel, di
rector al S.M.T.

Tășnad, Costache Antoniu, ar
tist al poporului, acad. Gh. Că- 
linescu, Petre Liip, țăran mijlo
caș, Gabriela Bernachi, locțiitor 
al ministrului Prevederilor So
ciale, Avram Bobar, muncitor 
la întreprinderea minieră’ Baia 
de Aramă, Aneta Toma, ingi
ner... lată doar cîteva din nu
mele celor propuși, în ultimele 
zile, candidați ai F.D.P. în ale
gerile de deputați pentru Marea 
Adunare Națională, în cadrul 
adunărilor de propuneri care au 
avut loc in regiunile Bacău, 
Baia Mare, București, Cluj, 
Galați și Hunedoara. Și aceste 
adunări, în care propunerile 
s-au oprit asupra unor cetățeni 
de nădejde ai patriei, oameni 
aflați pe cele mai avansate po
ziții ale luptei pentru pace și 
socialism, au constituit o ma
nifestare a adîncului democra
tism al orînduirii noastre de 
stat, a legăturii de nezdrunci
nat dintre partid, guvern și po
por. Dar acesta n-a fost singu
rul domeniu în care oamenii 
muncii își exprimă, în aceste 
zile, entuziasmul în munca paș
nică, constructivă și atașamen
tul față de statul democrat- 
popular. Din toată țara sosesc 
vești despre minunate înfăp
tuiri—noi victorii in lupta Pen
tru înflorirea economiei națio
nale, — realizate în toiul entu
ziasmului general care carac
terizează perioada de desfășu
rare a campaniei electorale.

La Reșița, laminoriștii au 
dat pînă acum mii de tone de 
oțel laminat, în contul anului 
viitor. In lupta pentru scăde
rea prețului de cost, metalur- 
giștii de la „Progresul" Brăila 
se angajează să realizeze pînă 
la 30 Decembrie economii egale 
cu valoarea unui rulou compre
sor. lată însă că, pină la 20 
decembrie, economiile realizate 
se ridicaseră la valoarea a 3 
rulouri compresoare. De altfel, 
în ziua de 21 decembrie întrea
ga industrie metalurgică și 
constructoare de mașini a în
deplinit planul anual, ca re
zultat al muncii entuziaste a 
muncitorilor, inginerilor. teh
nicienilor și funcționarilor din 
acest important sector al eco
nomiei naționale și al sprijinu
lui acordat de Uniunea Sovie
tică, constînd în minereuri, 
cocs, laminate, precum și di
ferite ma$ini și utilaje. La 
aceeași dată și-au îndeplinit 
planul anual industria mate
rialelor de construcții, industria 
linii și mătăsii, orecum și nu
meroase întreprinderi printre 
care C.F.R.-ul, mina de cărbuni 
Ghelar. etc. Sportivii patriei 
sînt mindri de faptul că printre 
vrednicii muncitori din aceste 
sectoare industriale se găsesc 
numeroși tineri care și-au făcut 
din sport un aliat în lupta pen
tru îndeplinirea înainte de ter
men a planului de Stat.

lată victorii cu care ne mîn- 
drim. Ele demonstrează din nou 
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Main Stadium-ul a încre
menit...

S<ta‘dionul care a clocotit 
entuziasm 
fenomenalei curSe a lui Vladimir 
Kuț, stadionul care a explodat 
parcă într-un tunet de aplauze, 
atunci cînd negrul Dumas a sărit 
2,12 și a urmărit cu răsuflarea tă
iată zborul suliței lui Danielssen, 
stadionul care nu și-a găsit nici Un 
moment astimpărul din clipa cînd 
a pătruns pe pistă purtătorul drape
lului grec, deschizătorul defilării 
olimpice, stadionul dominat de 
flacăra adusă în ștafetă, de pe an
ticul Olimp, este acum acoperit 
de cupola unei tăceri grave, a- 
dinci.

O sută de mii de oameni, in 
tribune. își îndreaptă privirile 
către heralzii aliniați fața stea
gurilor plecate ale celor 68 de na
țiuni reunite aici de ideia sacri a 
păcii olimpice.

Trompetele sună cu accente 
moționante, pătrunzătoare...

Și pe măsura ce sunetele lor se 
înalță în văzduh și se pierd din
colo de tribunele copleșite de mă
reția clipei, focul oiimpic arde tot 
mai slab.

Mai slab, tot mai slab, citeva 
pîlniiri, se stinge...

Cupa în care a ars flacăra mai 
fumegă cîteva clipe și apoi, în a- 
cordurUe imnului Olimpic, steagul 
alb cu cele 5 cercuri olimpice este 
cobori f de pe catargul în v ir ful 
căruia a fitfiit 17 zile.

de 
la ultimele ture ale

e-

Din 
XV/-a 
ale erei modeme a intrat și ea în 
filele istoriei...

5i cum istoricii cei mai pa- 
_ sionafi ai Olimpiadelor sînt 
ziariștii sportivi, iar cele mal 

bogate file de istorie olimpi
că le constituie paginile gazete
lor de sport, fie-ne și nouă îngă
duit să adăugăm cîteva coloane 
acestei istorii pe care o scriu, de
sigur, în aceste zile, în toate lim
bile pămîntului, sutele de slujitori 
oi cortdeiului, lingă ture am stat 
și am trăit clipe de intensă emoție 
sportivă în pupitrele lojei rezerva
tă ziariștilor în zilele de neuitat 
ale acestei veri australiene.

— Tu, care ai fost și acum pa
tru ani, la Helsinki — mi s-a a- 
dresat cineva acum cîteva zile — 
ai putea să afirmi că Olimpiada de 
la Melbourne s-a ridicat peste cea 
din 1952?

— Da, dacă aș pune în balanță 
numai unele rezultate, pur spor
tive, cifrele... a fost răspunsul 
meu. Dar sînt atîtea lucruri de 
care trebuie vorbit atunci cînd în-> 
cerci să formulezi păreri generale 
despre o competiție de asemenea 
proporții...

A XVl-a Olimpiadă, succesul 
**ei, au fost de la început, 

puse sub semnul unor îndo
ieli și incertitudini, care izvorau 
din faptul că participarea la in-

(continuare în pag. 6-a)

această clipă, cea de a 
ediție a Jocurilor Olimpice

deschise in fiecare raion din Capitală, 
numeroși oameni ai muncii, pentru a 

primi explicații in legătură cu legea electorală, cu probleme legate de 
viata de zi cu zi a circumscripției lor electorale. Printre cetățenii care 
vizitează aceste centre de îndrumare a alegătorilor se găsesc și nume
roși sportivi. Obiectivul aparatului fotografic a surprins un moment 
din vizita unui grup de rugbiști de la Locomotiva, la o „Casă a ale
gătorului" din raionul Grivița Roșie. lată-i ascultind lămuririle maes
trului sportului Gh. Pircălăbescu, d eputat in sfatul popular al Capi
talei.

La „Casele alegătorului", 
vin, după terminarea lucrului,

Experiența sovietica—sprijin
de cultura fizica și s

Tn anii regimului democrat popu
lar. mișcarea de cultură fizică și 
sport din țara noastră a cunoscut 
succese din ce în ce mai însem
nate. Se dezvoltă baza de masă 
a mișcării sportive, a crescut 
prestigiul sportiv al patriei, frun
tașii sportului nou din țara noa
stră sînt astăzi cunoscufi și aore- 
ciați în întreaga lume. La baza 
acestor succese au sfat, fără în
doială, grija părintească cu care 
partidul și guvernul i-a înconjurai 
pe sportivi, condițiile de dezvoltare 
asigurate mișcării de cultură fizică 
și sport de către regimul nosiru 
popular, munca activiștilor, teh
nicienilor și sportivilor noștri.

Pe drumul dezvoltării sate con
tinue, mișcarea de cultură fizică 
și sport a preluat si cultivat acele 
tradiții ale sportului romînesc al 
căror conținut sănătos corespunde 
vremurilor noi, găsind la fiecare 
pas, un prețios sprijin în studierea 
și aplicarea creatoare a bogatei 
experiențe a sportului sovietic.

Pentru a înfățișa cititorilor u- 
neie aspecte ale folosirii experien
ței sovietice în rezolvarea prin
cipalelor probleme ale soortuhu 
nostru, ziarul nostru s-a adresat 
tovarășului JON BALAS, vicepre
ședinte al Comitetului pentru Cul
tură Uzi că și Sport de pe lîngă 
Consiliul de Miniștri, care a făcut 
parte din delegația de activiști 
sportivi care a vizitat recent 
U.R.SS., cu rugămintea de a răs
punde la cîteva întrebări.

— IN CE MĂSURA A 
FOST FOLOSITA EXPE
RIENȚA SPORTULUI SO
VIETIC LA STABILIREA 
CADRULUI ORGANIZA
TORIC AL MIȘCĂRII 
NOASTRE SPORTIVE?

— Este îndeobște cunoscut fap
tul că pînă în anul 1949 forma de 
organizare a activității sportive a 
rămas clubul sportiv. Firește, după 
23 August 1944, odată cu înfiin
țarea O.S.P., acestor cluburi li 
s-a dat un conținut nou. cores
punzător cerințelor noii etape 
istorice de dezvoltare a statului 
nostru democrat-popular.

O excepțională victorie a sportivilor noștri 
în prima lor întîlnire internațională 

la handbal de sală
Invingînd ieri reprezentativa Belgradului, echipa 

Bucureștiului s-a calificat pentru sferturile 
de finală ale „Cupei Orașelor"

(Citiți amănunte în pag. a 4-a)

prețios în dezvoltarea mișcării 
port din țara noastră

Convorbire cu tovarășul Ion Balaș
VICEPREȘEDINTE AL COMITETULUI PENTRU CULTURĂ FIZICAC0NS(LIUL D£ M|n1șțriȘI SPORT DE PE LINGĂ

conse- 
conti- 

nostru.

In anii următori, ca o 
cință firească a avîntului 
nuu general al statului 
deci și al sportului, această formă 
s-a dovedit ou totul necorespun
zătoare și mult prea strimtă pen
tru a cuprinde masele din ce în ce 
mai largi ale tineretului dornic de 
a practica diverse discipline spor
tive.

Scopul mișcării sportive, și, în 
raport de aceasta, conținutul ei, a 
fost fundamental neorientat pe li
nia unei contribuții cit mai eficace 
la întărirea sănătății și la educa
rea comunistă a tineretului nostru 
pentru a-1 face cît mai apt pen
tru munca de înalta productivitate 
și pentru apărare. Dar pentru a- 
ceasta trebuia găsită o formă orga
nizatorică corespunzătoare în ca
drul căreia să poată fi 
conținutul socialist 
de cultură fizică 
Care trebuia 
formă ? fată o 
i s-a găsit 
după ce a fost 
experiența de mal bine de 20 ani 
a asociațiilor sportive din Uni
unea Sovietică. Asociațiile sportive 
— cele mai largi organizații spor-; 
tive de masă — cu statut propriu 
și avînd ca unitate de baaă colec
tivul sportiv organizat pe princi
piul locului de muncă: aceasta 
era forma organizatorică oe per
mitea angrenarea în practicarea 
sistematică a sportului de către 
sutele de mii de muncitori, țărani, 
funcționari, studenți și elevi. Miș
carea noastră de cultură fizică ți 
sport a aplicat cu încredere a- 
ceastă formă temeinic verificată 
de însăși practica vieții.

O mare importanță 
transformarea vechilor 
Nt Comisii centrale pe 
care devin organe obștești cu un 
rol deosebit în activitatea de cul
tură fizică- și sport.

In acest fel, s-a asigurat pentru 
acea etapă cadrul organizatoric 
just și cuprinzător, necesar dez
voltării mișcării de cultură fizică 
și sport Astfel s a putut trece la 
aplicarea principiilor socialiste 
care stau la baza sportului pus în 
slujba maselor largi, al cărui scop 
este fundamental deosebit față de 
trecut.

— DAR IN CEEA CE PRI
VEȘTE PROCESUL 
INSTRUIRE?

— Prin schimbarea formei 
nizatorice s-a asigurat, de 
premizele necesare creării
sistem propriu de educație fizică. 
In ceea ce privește procesul de» 
instruire trebuie spus că el a fost 
structural schimbat. în trecut, la 
noi, procesul de antrenament era 
egal, ca noțiune, cu automatizarea 
diferitelor deprinderi tehnice. To
tul se Mmita Ia aceasta. Folosind 
experiența

DE

orga- 
fapt, 
unui

al
Și 

fie

realizat 
mișcării 

sport, 
aceastăsă

întrebare căreia 
răspuns numai 

temeinic studiată

a avut 
federații 
ramură.

să dăm procesului de antrenament 
adevăratul său conținut, să-l trans
formăm într-un puternic proces 
pedagogic cu participarea conști
entă a sportivilor. Totodată, au 
fost folosite și mijloacele cu ajm 
torul cărora activiști sportivi din 
Uniunea Sovietică realizaseră în
deplinirea obiectivelor procesului 
de antrenament. Astfel s-a trecut 
la metoda de planificare. Se poate 
arăta că această acțiune a produs 
o adevărată revolujie și că în 
acei ani, s-au găsit destui acti
viști care să întrebe cu mirare: 
„Ce rost are planificarea în sport ? 
Ce se poate oare planifica în a- 
cest domeniu ?“ Curînd însă, im
portanța planificării a fost una-; 
nim recunoscută. Aproape tot atît 
de revoluționară a fost și intro
ducerea clasificării sportive, oar« 
este necesară nu numai pentru 
o precisă evidență a calității și 
cantității muncii sportive, ci șl 
pentru o cit mai exactă stabilire â 
valorilor în fieoare ramură da 
sport. Studiind experiența sovie
tică a fost introdus în țara noan

(continuare in pag. a 3-a).sovietică noi am reușit

Campionat 
Kaskaroa

Pe podiumul învingătorilor 
telar internaționale de atletism ale

de a lX-a ediție a
__ R. P, Romine:

(U.RS.S), L Soier (RP.R.) fi Shelton (S.U.A.).
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CanJîfefa colectiviștilor
din Bolintin - Deal

„Noi ue-am deprins să socotim 
priceperea și vrednicia omului du
pă faptele saîe. Și e bine să gîn- 
<lim așa 1“ Aceste cuvinte le-a 
rostit colectivistul Gheorghe 
Stuncu atunci cînd țăranii munci
tori din comunele și satele cir
cumscripției electorale Nr. 36 
(raionul Domnești) s-au siri-is 
pentru a propune candidatul lor 
in alegerile de deputați în Ma
rea Adunare Națională. El a ro
stit apoi numele Măriei Dinu.

Despre tovarășa Maria Dinu, 
au mai vorbit mulți alți colecti
viști și țărani muncitori cu gos
podării individuale din comuna 
Bolintin-Deal și din împrejurimi.

Condusă de această harnică și 
pricepută femeie, gospodăria co
lectivă „Grivița Roșie" a devenit, 
în cei cițiva aii de cînd a luat 
ființă, o puternică familie ai cărei 
membri se simt adevărați stăpîni 
pe rodai muncii lor. Un bogat in
ventar de unelte agricole, nume
roase vite crescute în gospodărie, 
saivane, magazii noi, un sediu în
căpător și bine amenajai — iată, 
pe scurt, o parte din ceea ce 
constituie astăzi avutul colecti
vei „Grivița Roșie". Despre veni
turile colectiviștilor vorbesc cu 
mindrie și mulțumire Dumitru 
Deftu, Nadejda Arsenie și alții 
care s-au convins că muncind la
olaltă pot aduce belșugul ii ca
sele lor.

Tovarășa Maria Dinu ți-a ctști- 
gat prețuirea oamenilor nu numai 
pentru abnegația și priceperea de 
care dă dovadă în conducerea 
gospodăriei „Grivița Roșie". Ea a 
adus un prețios aport la amenaja
rea căminului cultural din comu
nă, la dezvoltarea rețelei de ma
gazine psitru aprovizionarea lo
calnicilor cu produse alimentare, 
textile, încălțăminte etc.

Tineretul din comuna Boiinlin- 
Deal este recunoscător tovarășei 
Maria Dinu pentru contribuția și 
îndrumările pe care le-a dat in 
alcătuirea formațiilor cult ural-ar
tistice și a echipelor sportive, ves
tite în întreg raionul Domnești.

tetă numai cîteva din meritele 
pentru care tovarășa Maria Dinu 
și-a cîștigat stima și încrederea 
locuitorilor comunei Bolintin-Deal. 
care au hotărît să o propună can
didată a lor iii vederea alegerilor 
de deputați în Marea Adunare 
Națională.

lui

nive-
Bor- 
ino- 
apli- 
Jlie-I 

însemnate economii de

Muncitor de nădejde
Sutele de cetățeni din cartie

rul „Ilie Pintilie” Iași, întru
niți pentru a-și desemna candi- 

' datul în vederea alegerilor de 
la 3 februarie, au hotărît în 

; unanimitate să-i acorde
Emil Bordeianu cinstea și în
crederea de candidat al lor pen

etra circumscripția electorală Iași- 
1 Sud. Cine este Emil Bordeianu 
\ și care sînt meritele sale ? 
‘ Crescut și călit în rîndurile 
, muncitorilor ceferiști de la ate

lierele „Ilie Pintilie” Iași, Emil 
Bordeianu este astăzi unul din
tre cei mai pricepuți cazangii 
ai acestei unități. Perseverent 
și neobosit în muncă, luptînd 

' necontenit pentru ridicarea — 
1 lului său profesional, Emil 
‘ deianti este autorul multor 

vații tehnice care, puse în 
care, au adus atelierelor

1 Pintilie” 
materiale și combustibil.

Om tînăr, mereu vesel și op- 
’ timist, cazangiul Emil Borde- 
; ianu este un pasionat înotător șî 
1 jucător de popice și în ace- 
1 lași timp un entuziast sprijinitor 

al activității sportive din cadrul 
atelierelor „Ilie Pintilie”. El a 
jucat cîțiva ani în echipa de 
fotbal și a adus un prețios aport 

—-a membru al consiliului colec
tivului sportiv Locomotiva Iași. 
Purtător al insignei G.M.A., 
Emil Bordeianu îi sfătuiește pe 

‘ tineri să devină și ei purtători 
ai acestei insigne, aiutîndu-isă 
se pregătească pentru trecerea 
normelor.

Adevărat exemplu de conștiin
ciozitate și devotament în în
treaga Iui activitate, cazangiul 
Emil Bordeianu și-a cucerit sti
ma și încrederea tovarășilor de 
muncă, a cunoscuților, a veci
nilor din cartier. De ^aceea, 
atunci cînd și-au propus candi
datul I» alegerile de dqputați în

t-o
sportOl popular

®ag. 2-a Nr. 2941

pro-

alegerilor de deputați in Ma rea Adunare

Voleibalista Elena Reman, sportivă de cat. 1 
mai bune muicitoare ale secției de cofetărie a cooperativei de 
ducție din Sibiu. Ea muncește cu și mai mult sirg acum, in cinstea 

alegerilor de deputați in Ma rea Adunare Naționali*
(Foto L Tibori

Sportivi — fruitași in producție

.A'.ao- T ze-d un*,  
mi noma: 

l diferite 
sportive ci și pentru 
și conștiinciozitatea sa 
Pe lista fruntașilor in

Perioada di Ure 
cembrie marchează 
devenit tradițional 
tarată a țării noastre: 
cărții. In aceste zile, mii de oame
ni ai muncii iși dau intilnire in li
brării pentru a-și procura ultimele 
noutăți literare, științifice sau teh
nice, pentru a sta de vorbă cu 
autorii preferați, pentru a discuta 
împreună despre uriașul avînt pe 
care l-a luat cultura in anii puterii 
populare.

Chiar fără a evoca soarta in
grată a scriitorilor în trecut, cînd 
un tiraj de cîteva mii de exem
plare reprezenta o adevărată 
„consacrare**, cifrele care indică 
tirajul și numărul titlurilor apă
rute în ultimii ani au darul să 
impresioneze pe oricine. Din 1949 
și pînă azi au apărut peste 22.000 
de titluri de cărți, dintre care 14.000 
originale, intr-un tiraj total de 
peste 260.000.000 de exemplare! 
Iată cifre care vorbesc de la sine. 
Iar dacă ne g'ndim la faptul că 
ele se referă la opere ale litera
turii clasice universale și la crea
ții inspirate de realitatea zilelor

— unde și-au început întrecerea 
mai bine de 300 de șahiști — sînt 
concludente. In regiune au obținut 
rezultate frumoase colectivul fa
bricii de lapte-praf din Remetea 
și cel al filaturii din Gheorghieni. 
Trebuie să remarcăm însă faptul 
că numărul insuficient de mingi de 
tenis de masă constituie o piedică 
în organizarea concursurilor 
această disciplină sportivă. 
Kadar, coresp. regional).

• COLECTIVELE sportive 
raionul Orăștie dau multă atenție 
pregătirii concurenților la Sparta- 
chiadă.. Succese frumoase au obți
nut pînă acum colectivele Recolta 
Jeledinți Balșa, Almaș și S.M.T. 
Orăștie, Școala profesională din 
Cugir, unde se desfășoară întrece
rile de șah și gimnastică, sub în
drumarea prof. N. Munteanu și 
Școala medie mfctă din Orăștie. De 
menționat faptul că școala din ' 
Cugir îșL vq măfi inventarul cu 30 
de săniuțe confecționate din resur
se locale, iar la. școala din Orăștie 
a început amenajarea unui club și 
a unui patinoar, (țih. Balogh).

• ÎNTRECERILE de șah, tenis 
, de masă și mai ales gimnastică,

se bucură de mult interes printre # 
eîevii școlilor din orașul Pitești.’ 
Astfel, la școa’â profesională-petrol 
s-au înscris "pînă acum 300’ de elevi, 
iar la școala medie mixtp Nr. 4, 
25(). întrecerile' ău început. Și elevii

Numele atletului Nicu Nicalae 
este bine cunoscut în nodurile s^- 
iariaților uzinei " ~
din Capitală, datorită i
succeselor repurtate în 
competiții 
priceperea 
în muncă, 
producție evidențiați in întrecerea 
ce se desfășoară in cinstea ani
versării Republicii și a alegerilor 
de deputați in Marea Adunare Na
țională, numele matrițerului .Nku 
Nieuiae este trecut Ia loc de cin
ste: zi de zî el fși depășește cu 
mult sarcinile de plan, făcîndu-se 
remarcat și prin executarea «nor 
piese de calitate superioară.

Perju Valerin, un tînăr bine 
legat, indeminatic, minuiește cu 
multă pricepere raboteza la care 
lucrează. La întrebarea asupra ran
damentului pe care II dă raboto- 
rul Perj», maistrul secției res
pective răspunde plia de malțu- 
mire: în care lucrează Per
ja și realizările obținute de 
actuala întrecere socialistă 
atras și mai mult admirația 
gii secții. Așa se și cuvine.
Perju este 
pa de lupte a colectivului nostra.

el *"

iatre- 
Daci

om de bază in ecH-

Ipasionat sportiv
Marea Adunare Nați 
dtorii de la atelierele „Ilie Pin- 
tfee" precum și cetățenii aces
tui cartier și-au îndreptat jri®- 
dul spre Emil Bordeianu.

(1 MANOL1U

mun-

Deși iarna nu și-a trimis pretutin
deni vestitorii, pregătirile partici
pant Hor la Spartachiada de iarnă a 
tineretului si.it încheiate. Și cînd 
zăpada se va așterne peste plaiuri, 
ei vor cunoaște aceeași însuflețiră 
ca și tinerii duș fotografie. Cu 
avînt și voioșie, -ei se vor întrece 

pe pîrtii I
fFoto: F. Hausleitner)

Pe scurt 
de la corespondenți

• CA REZULTAT al unei atente 
pregătiri anterioare, ediția de •- 
nul acesta a Spartachiadei de iar- ‘ 
nă se bucură de mult succes în 
Regiunea Autonomă Maghiară. La 
Tg. Mureș concursurile, £e șah și 
tenis de masa (deocamdată!) an
grenează up npmăr mare de con» 
curenți și exempfiîl cătectîvuiui B- fcelorlalte' ^cdli participa în mare 
nergm, unde se întrec 119 șalnștr, - - !a SpartackiadL'1 (L Rîzoiu)

. 34 de jucători, de tenis de masa, ‘ ’■ .■ '-n, 04: ue juca iui 1, uc teiriu uc maa®-, • - . •> • .•
afa .128 de Editori' ^șțejjiță' cu nedm •*»-N-AM  PUTUT afla-^rta mul-' dintelui. «latului, 

r» Armia *7  o rtaîlîr- al CO- + n H ocnrrv-c»arrăbdate pHma zaț/aSi^ Cahș) al co- te despre tlMfSșurarea Spartâchia- 
lectivelor Flamura roșie și Voința dei în satele raionului Reșița, pen-

fie și fruntaș in pro-e firesc să 
docție".

Pe graficele care ilustrează re
zultatele întrecerii muncitorilor 
din secțiile uzinei _Mao-Tze-dun~ 
sint trecute și numele cazangiu
lui Gh. Căliți — component al 
echipei de boz a colectivului — 
al lăcătușului Ion Păun, unul 
dintre cei mai buni jucători ai 
echipei de fotbal, precum și nu
mele multor altor sportivi ai co
lectivului Energia _Mao Tze dun".

21 și X de- 
un eveniment 
in viața cui- 

Decada

SMRUCHUN UE URM A UtfRtWlU!

la 
(V.

din

ficthrttatea sportivă in discuția adunării generale 
ne alegeri a organeier sindicale

Darea de seamă a comitetului de întreprindere de la uzinele 
textile Noiembrie*  din Capitală — prezentată cu prilejul adună
rii generale de alegere a organelor sindicale — a înfățișat sub as
pect pouitiv activitatea sportivă a colectivului acestei unități. Ce-i 
drept, conducerea uzinelor „7 Noiembrie" ca și comitetul de între
prindere au acordat sprijin colectivului sportiv, contribuind la ame
najarea unui teren de sport și la procurarea unor echipamente. Dar, 
din păcate, la aceasta s-a rezumat întregul sprijin; despre o îndru
mare și un control al activității colectivului sportiv, despre îndepli
nirea obligațiilor colectivului față de cerințele juste ale sutelor de 
salariați care doresc să practice sportul, darea de seamă n-a amin
tit nimic.

In schimb, slaba activitate a colectivului sportiv Flamura roșie 
_7 Noiembrie" a fost criticată de o serie de participanți la adunarea 
generală. Pe bună dreptate a fost criticat consiliul colectivului spor
tiv pentru că și-a concentrat atenția doar asupra echipei de fotbal, 
neglijînd activitatea altor secții pe ramură de sport. Faptul că nu
mai 30 la sută dintre cei aproape 600 membri ai colectivului au 
plătit cotizația la zi, ca și existența în întreprindere a numai 53 
purtători ai insignei G.M.A. au constituit de asemenea obiectul unor 
observații critice.

Despre aceste deficiențe ale colectivului sportiv darea de seamă 
n-a suflat nici un cuvînt. Era de așteptat ca, după ce ele au fost a- 

mintite în discuții, proiectul de hotărîre alcătuit în cadrul adunării 
generale să cuprindă și unele puncte privind îmbunătățirea activită
ții sportive. Realitatea este însă alta; proiectul de hotărîre nu pre
vede nimic în acest sens.

Desigur, este pozitiv faptul că în adunarea generală de alegeri 
a organelor sindicale din uzina „7 Noiembrie" problemele sportive 
și-au găsit locul atît în darea de seamă cît mai ales în discuțiile 
purtate ne marginea ei. Acest fapt e pozitiv mai ales dacă-1 com
parăm cu situația altor întreprinderi, ca de exemplu Fabrica de 
Confecții, unde adunarea generală s-a ocupat prea puțin de proble
mele sportului, de parcă acestea n-ar face parte integrantă din 
activitatea sindicală. Totuși, neincluderea îmbunătățirii activității 
sportive în proiectul de măsuri al noului comitet de întreprindere 
scade mult din aspectul pozitiv despre care vorbeam.

Noi urăm succes noului comitet de întreprindere al uzinelor 
textile „7 Noiembrie" și-i recomandăm totodată să-și îndrepte aten
ția și spre activitatea sportivă, ca latură importantă a muncii sin
dicale. PETRE DAVID

„DECADA CARȚIÎ"
noastre, pline de 
cific realismului 

umanismul spe- 
socialist, aceste

•r
7

z. > » < ' :• < < > . • .•<><>

cifre capătă o semnificație și mai 
profundă, dind o imagine desăvâr
șit de clară a uriașei revolufii cul
turale care se înfăptuiește sub 
ochii noștri.

Intre cărțile de popularizare și 
tehnică un loc de importanță și-a 
cîștigat cartea sportivă, care, și 

tru că tov. C. Mărășescu, preșe
dintele comitetului raional C.F.S. 
n-a primit încă nici o veste în a- 
ceastă privință. Dar dacă tov. Mă' 
rășescu și ceilalți membri ai co
misiei raionale de organizare a 
Spartachiadei vor continua să aș
tepte rapoarte în loc să treacă la 
acțiuni concrete de îndrumare și 
sprijin, prevedem că veștile care, 
pînă la urmă, vor sosi, nu vor ii 
îmbucurătoare. (I. Plăvîțu).

La Stefănești în căutarea 
întrecerilor

Un- pîriiaș ce-și poartă apele a- 
lene prin cîmpia învăluită în cea
ță, ne călăuzește spre Ștefănețti. 
Ocolește livezile și, după ce în
fruntă cîteva. zăgazuri, saltă ve
sel către așezarea care nu se des
lușește încă în decorul cenușiu. 
La margine de sat, pîrîiașul se 
pierde într-o lizieră iar noi apu
căm pe- o potecuță îngustă — du
pă «latul unui megieș — către 

casa lui Mitea lui Tîrlea — „spor- 
tistul"...

— Mitea ?... Apăi e plecat în 
jos, pe linie. -Vezi și’mneata... 
i — „S-apuc în jos pe linie ?" Nu 

. m-am încumetat de fel. mai ales 
că începuse a coborî îr.6erarea. 
„Ei bine, să vedem la Sfatl" am 
zis și, cu gîndul să dibuim cine-1 
preșc<iin_telc .colectivului sportiv; 
am deschis ușa La biroul.,, prese*  

..... , i
— -fiuqă, ssara l.- am, -mgmat î.
— Și dumneavoastră țoi cu

ea a cunoscut în anii aceștia o 
dezvoltare excepțiatală Cele peste 
400 de titluri intr-un tiraj de 
2.200.000 exemplare editate în 
cursul primului Cincinal, la care 
se adaugă cărțile apărute în acest 
an, vorbesc deopotrivă despre se
tea de lectură a sportivilor ca și 
despre atenția acordată tipăririi 
cărților din acest domeniu. Și în 
cadrul „Decadei cărții" printre 
noii „oaspeți**  ai rafturilor libră
riilor se găsesc cărți sportive, 
dintre care remarcăm’ două lu
crări recent apărute: „Idei noi în 
șahul artistic" de Paul Farago, cu 
un studia introductiv de S. Sama
rian și R. Voia și „Jocuri pentru 
copii și tineret", de IV. și C. Mu- 
jicicov și D. Branga. Conținutul 
lor interesant și tipărirea îngri
jită reflectă grija Editurii Tinere
tului de a pune la dispoziția spor, 
tivilor cărți cit mai utile și cît mai 
frumoase.

împreună cu întreg tineretul, 
sportivii iau parte la sărbătorirea 
„Decadei" întărindu-și legăturile 
cu acest neprețuit prieten care fe 
este cartea.

ne-a întîmpi-

nostru dar acum 
curs, la Hm. Vîl- 
încercați la școd- 
Sabina. Nota(i-vă 
Păunescu Sabinal

spartul (?! ?) 
nat el.

— Da! Căutăm pe președintele, 
colectivului...

— Apăi tovarășe, cum să zic, 
cu supărare ori fără, dar noi nu 
avem așa ceva. S-a ocupat un 
timp secretarul 
e plecat la un 
cea... Eu zic să 
lă, la tovarășa 
numele: Sabina!

Și. obosit cum eram, am plecat 
către școală,, care nu-i de loc a- 
proape...

— Tovarășa Păunescu ? Da, ea 
se ocupă cu ’spojdut dar numai e 
aici, la șcbală. "ETte doar profe
soară de educație fizică. Acum 
însă e plecată la Pitești și nu oă 
pot spune cînd se întoarce...

Soarta ne surâde... ironic. După 
atîtea investigații, grăbim din nou 
către casa cenușie a . lut Mitea 
Tîrlea. Poate ebsă dezlege această 
țesătură nevăzută, enigmatică, ta 
jurul.,, sportului'. Qaire, într-ade- 
văr, să nu se facă sport la Ște-, 
fănești ? Azi cînd unele cocmiM 
cunosc deja campionii crimei 
tape a Spartachiadei. cirri sute del 
tineri gustă din' bucuri 1? care 
ți "le prpeură vict'riz r •• teferi 
pare să... hiberneze.

Nu l-am găsit" nici ac- v.- 
tea. Era pleca* *,  la de
Colibași, probabil ta club. Am fțj 
sit însă... .cb.eia enigme:: 
vorîtă a cămin z-i'-'i' *̂<4  
lipsește pre,'- -:-
nu se face sport' Dar : 
rectorul 'că mâni ui adtoni ? G» 
fac tinerii ? Ce^fece comfct^ 
G.F.S. al rs: — u- 4

*Pe Wfrțednrtrie 
nu-l inv--r~. E tare
>->• • ^1 ace- -. C-11W
va «ari <nn nou, ca a se . lafl 
ăștia cu sportulV ■ '•

PETRE Ml



Experiența sovietică 
de cultură

(Urmare din pag- 1)

Mștră complexul sportiv G.M.A. 
‘Ca're a devenit baza educa-: 
kției fizice tocmai pentru că el re- 
fiflectă principiul multilateralității. 
"Am mai putea aminti în treacăt 
■despre principiul continuității, al 

'«eforturilor maxime și altele care 
-sînt cheia multor succese de răsu- 
: net mondial. Sînt firește doar cî- 
teva exemple, în această pro
blemă.

— CUM A FOST FOLO
SITA EXPERIENȚA SO
VIETICA IN CREAREA 
UNEI BAZE ȘTIINȚIFICE 
A SPORTULUI NOSTRU?

— Experiența sovietică ne-a fost 
ide un prețios ajutor și în realiza- 

i rea acestui important obiectiv. 
> Pornind de Ia ideea că spor
tul poate fi considerat o a-' 
devărată știință, activiștii spor- 

; tivi din țara noastră și-au în
dreptat de Ia început atenția spre 
crearea unei puternice baze știin
țifice a mișcării de cultură fizică 
și sport Ca urmare au luat ființă : 
Consiliul metodico-științific al 

• C.C.F.S., cabinetele metodico-șfiin- 
țifice regionale (Timișoara, Cluj, 
Tg. Mureș etc). Consiliul de cer
cetări științifice în domeniul cul
turii fizice de pe lingă I C.F. etc. 
Aceste organisme desfășoară as
tăzi o rodnică activitate. In diferite 
sesiuni sînt dezbătute, Ia un nivel 
din ce în ce mai ridicat, 
cele mai importante proble
me, este generalizată experiența 
profesorilor de educație fizică, a 
antrenorilor etc., sînt prezentate 
lucrări noi — importante contribu
ții la întărirea bazei științifice a 
sportului nostru. Tot la acest ca
pitol este bine să amintim de im
portanța acțiunii de reprofilare a 
fostului A.N.E.F. Astăzi, Institu
tul de Cultură Fizică cuprinde un 
htrmăr sporit de studenți: s-au 
organizat aici cadre pe discipline 
sportive, a fost introdusă din a- 
îtul Ui. specializarea pe ramură 
de sport, se desfășoară o intensă 
activitate științifică cu studenții.

— CE NE PUTETT SPU
NE DESPRE PRINCIPA
LELE SCHIMBĂRI IN
TERVENITE IN FORMELE 
DE ORGANIZARE A AC
TIVITĂȚII COMPETITIO
NALE?’

— Vechile forme competiționale 
sînt cunoscute: campionate la cî- 
teva sporturi, organizate pe bază 
de invitații, nici un fel de compe
tiție de masă etc. Erau forme în
guste, cu totul necor ^unzătoare 
față de dezvoltarea mereu cres- 
cîndă după 1944 a sportului, fața 
ide nc-ile sale sarcini. In trecut, 
,îormele competiționale făceau ca 
sportul să devină monopolul untâ 
oraș sau altul în timp ce în reci ” 
de alte orașe. în toate satele, multe 
ramuri sportive nici nu erau cu
noscute. Folosindu-se experiența 
sportului sovietic au fost orgzni- 

'zate, încă din primii ani ai regi
mului nostru democrat popular, 
numeroase competiții de masă: 
crosuri. Spartachiade etc., la care 
S-au înregistrat anual mai bine 
de 2.000.000 de participări. 

'Au fost radical schimbate for
mele de organizare a acti
vității competiționale. precum 
și formulele de disputare a 
diferitelor campionate, organizîn- 
'du -se, după exemplul sportului so- I 
vietie, campionate orășenești, ra
ionale, regionale care asigură dez
voltarea armonioasă a sportului 
în întreaga țară, contribuie la des
coperirea de elemente talentate și. 
în același timp, creează posibilita
tea unei îndrumări generale cores- I 
punzătoare. a unei continuități în 
practicarea sportului, condiție in
dispensabilă realizării marilor per- 
larmanțe.

— IN CE DOMENII DE 
ACTIVITATE S-AU ÎNRE
GISTRAT CELE MAI IM
PORTANTE SUCCESE IN 
URMA APLICĂRII EXPE
RIENȚEI SPORTULUI SO
VIETIC?

— Fără îndoială că experiența 
sportului sovietic a fost intens 
folosită cu rezultate din cele mal 
bune, atît în organizarea și des
fășurarea activității sportive de 
masă cît și în întărirea sportului 
de performanță. Prin crearea aso
ciațiilor și colectivelor sportive au 
fost cuprinși în activitatea spor
tivă de mase aproape 1.000.000 de 
oameni ai muncii care practică 
astăzi sportul în mod organizat, 
a Wind la dispoziție în mare rnșsoră. 
materialele și, echipamentele spor-

- sprijin prețios in dezvoltarea mișcării 
fizică și sport din țara noastră

numeroși sportivi romîni au vizi
tat Uniunea Sovietică, că în fie-:

tive necesare precum și mai bine 
de 8000 de baze răspândite pe în
treg cuprinsul țării. Sute de mii 
de tineri și tinere au cucerit in
signa complexului sportiv G.M.A., 
mii de alți tineri au devenit in
structori în colectivele noastre 
sportive, peste 100.000 tineri sînt 
astăzi sportivi clasificați.

In ceea ce privește sportul de’ 
performanță, tehnicienii noștri au 
aplicat cu același succes principiile 
de pregătire științifică din sportul 
sovietic. Ne amintim, de pildă, că 
în 1949 voleiul nostru se afla de 
abia la primii pași pe calea afir
mării sale internaționale, deși era 
practicat de multă vreme. Intîl- 
nirea voleibaliștilor noștri cu spor-: 
tivii sovietici în cadrul întreceri
lor organizate cu prilejul Festiva-: 
lu Iui de la Budapesta, demonstra
țiile voleibaliștilor sovietici făcute 
apoi un an mai tîrziu în sala Flo- 
reasca, au însemnat un prețios iz
vor de învățăminte pentru spor
tivii și tehnicienii de Ia noi. Sînt 
cunoscute succesele pe care le-au 
obținut apoi voleibaliștii noștri și, 
îndeosebi, cele realizate în ultima 
ediție a campionatelor mondiale 
de Ia Paris. Același lucru s-a în- 
tîmplat și în alte sporturi ca de 
pildă, gimnastica, luptele, basche
tul și altele, sporturi în dezvol
tarea cărora experiența sovietică 
a constituit un lactor din cele mai 
importante. Folosind principiile 
sovietice de bază ale antrena
mentului în pregătirea reprezen
tativelor noastre, au fost obți-: 
nute victorii de răsunet și într-o 
serie de alte sporturi, mai puțin 
dezvoltate în U.R.S.S. cum ar fi 
de exemplu handbalul, rugbttrl etc. 
Urt bilanț complet al mișcării de 
cultură fizica și sport din țara noa
stră ar sublinia desigur mult mai 
multe rezultate pozitive ale folo
sirii experienței sovietice.

— CARE AU FOST 
FORMELE Șl MIJLOACE
LE PRIN CARE S-A 
IRANSMIS EXPERIENȚA 
SPORTULUI SOVIETIC?

-- Formele" au fost și sînt ne
numărate. Țara noastră a fost și 
este vizitată de diferitele loturi 
de sportivi sovietici. Aproape că 
nu există disciplină sportivă la 
care să nu ne fi întîlnit cu spor
tivi din Uniunea Sovietică. Și, de 
fiecare dată, solii sportului sovie
tic și-au deschis cu drag inimile, 
au legat trainice prietenii cu spor-: 
tivii noștri, le-au împărtășit cu 
bucurie experiența lor. Același lu
cru l-au făcut și antrenorii sovie
tici care ne-au vizitat. De la an la 
an, calendarul sportiv bilateral a 
devenit mai bogat

Să nu uităm că, la rîndui lor. 

Echipa feminină de handbal I.R.M.C. Mija a promovat m categoria A
Și în regiunea Ploești jocul de 

handbal a prins serioase rădăcini. 
Dovadă sînt numeroasele echipe 
masculine și feminine care își dis
pută întîietatea în cadrul competi
țiilor cn caracter republican și lo
cal. Din rîndui acestor echipe, for
mațiile masculine. Energia Flacăra 
Rafinăria III Tefeajen și Energia 
Flacăra Tîrgoviște au activat și 
activează în categoriile care reu
nesc cele mai bune echipe din țara 
noastră.

De Ia an la an, nivelul de pre

tițiprele handbaliste (lin Mija, zlmbesc fericite. Aii și de ce: fa 
. anul vor juca in cadrul categoriei A. ■

care an pleacă în U.R.S.S. stu
denți romîni pentru specializare 
și aspirantură în domeniul culturii 
fizice și sportului, că delegații 
de activiști sportivi din țara noas
tră au avut posibilitatea’ să cu
noască în detalii formele de orga
nizare a activității sportive din 
Uniunea Sovietică, tehnica pregă
tirii sportivilor lor etc.

Un rol important în răspîndirea 
experienței sportului sovietic îl 
au presa și cartea sportivă, cine
matografia etc. In editura noa
stră de specialitate au apărut ne
numărate traduceri sovietice care 
sînt studiate cu interes în toată 
țara. ,.Teoria și practica culturii 
fizice" s-a dovedit de asemenea, 
un important mijloc de cunoaștere 
a experienței sovietice.

In general, activiștii și tehnicie
nii sportivi din țara noastră caută 
astăzi cu mult interes orice carte 
sau manual sovietic de spe
cialitate, răsfoiesc orice revistă 
sovietică, studiază chinograme etc. 
Această dorință de a folosi cît mai 
larg în mod creator experiența 
sovietică își găsește explicația și 
în faptul că sportul sovietic a de
venit, într-adevăr, cel mai avansat 
diin lume. Mărturie stau milioanele 
de oameni sovietici care se în- 
tîlnesc în competițiile de masă, 
zecile de mii de construcții și a- 
menajări sportive, uriașa dezvolta
re pe care o cunoaște sportul de 
masă în Uniunea Sovietică. Dar 
tur numai aceasta. Mărturie stau 
și strălucitele performanțe obținute 
de sportivii sovietici care au cu
cerit supremația în multe disci
pline sportive, evidenta superiori
tate a sportului sovietic în marile 
întreceri sportive, superioritate 
care a culminat cu excepționala 
comportare a lotului sovietic par
ticipant la Jocurile Olimpice de la 
Melbourne, unde U.R.S.S. a ocu
pat primul loc în clasamentul pe 
națiuni.

Sînt succese care-și găsesc ex
plicația firească într-o țară în care 
sportul este la îndemîrra a mili
oane și milioane de oameni.

Răspunzând întrebărilor ce mi 
s-au pus, m-am referit doar la ti
nete aspecte ale importanței aju
torului sovietic în dezvoltarea 
continuă a mișcării de cultură fi
zică și sport din țara noastră. Re
zultatele aplicării experienței so
vietice ne îndreptățesc să conti
nuăm intensificarea legăturilor 
noastre cu sportivii sovietici, prie
teni buni care ne-au acordat și 
ne acordă nouă, ea și sportivilor 
din celelalte țări de democrație 
populară, un sprijin larg, dezinte
resat, dat din toata inima.

gătire a echipelor a cunoscut un 
simțitor progres, și în ceea ce 
privește formațiile feminine, care 
au marcat o pronunțată ascenden
ță De pildă, echipele feminine Le-: 
comotiva Ploești și Energia 
I, R. M. C. Mija au reușit 
de fiecare dată, să ajungă la un 
pas de promovarea în categoria A 
din campionatul republican.

Tn acest an, Energia I.R.M.0. 
Mija, întreeîndu-se pe sine și-a 
putut realiza visul mult dorit. Dru
mul parcurs de această tînără 6-

Dr. 0. Troianesca (Progresai)
este nod campion

S-au înșelat spectatorii care, 
populînd pînă la refuz neîncăpătoa- 
rea sală din strada Smîrdan 5) se 
așteptau să asiste în ultima rundă 
a campionatului republican de șah. 
Ia o luptă acerbă, dusă pînă la e- 
puizarea tuturor resurselor de pe 
tablă. Ne-am înșelat și noi pror.os- 
ticînd o asemenea desfășnrare „so
sirii” din cursa șahiștilor, ca și 
organizatorii — de altfel — care au 
programat începerea partidelor Ia 
ora 16 (deci cu un ceas taai de
vreme ca de obicei) pentru a da 
timp suficient încheierii tuturor în- 
tîlniriior serii. De prisos această

Dr. O. Troianesca 
„precauție”. Runda a XVII-a, făcînd 
excepție de la cele anterioare, a fost 
cea mai „pașnică”, abundînd în 
egalități lipsite de culoare și nu
mite sugestiv în vocabularul șahist 
ca „remize de salon”.

Astfel, în partida Mititelu-Dri- 
mer, care se anunța pasionantă, 
(mai ales Mititelu — cu albele —; 
avea tot interesul să forțeze victo
ria perrtru a-1 ajunge „Ia potou”- 
pe Troianescu) s-a jucat doar pînă 
la „fatidica” mutare 13, cînd ambii 
parteneri — surprinzător — au că
zut de acord asupra remizei. Cîteva 
clipe mai tîrziu (coincidență), tot 
la mutarea 13, Troianescu și Ur- 
scanu consemnau egalitatea care 
aducea celui dintîi victoria în turneu 
și titlul de campion al țării.

Ciocîltea, căruia cîștigul în' între
rupta cu Radovici din dimineața 
aceleiași zile îi deschidea șanse reale 
la locul II, a manifestat o prudență 
deosebită în partida sa cu Reicher, 
aceeptînd de asemenea remiza, care 
nu l-a „servit” deloc, ci l-a aruncat 
tocmai pe locul IV. Cu același rezul
tat au luat sfîrșrt partidele Suta- 
Raăovici (14 mutări) și Bălanel- 
Samarian (21). Remize au fost și 
întîlnifile Pall-Ghițescu și Negrea- 
Halic, dar după consumarea a a-: 
proape 6 ore de joc.

Mișu Rădulescu, care și-a regăsit 

chipă nu a fost deloc ușor ținînd 
seamă că și adversarele, bine 
pregătite, urmăreau același țel. 

Rezultatele obținute tn faza in
terregională sînt însă elocvente. 
Echipe ca Flamura Roșie Oltenița 
(regiunea București), Recolta Pe- 
trești (reg. Hunedoara), Știința 
Bistrița (reg. Cluj) și Flamura Ro
șie Botoșani (reg. Suceava) au fost 
învinse în cele două meciuri. Ia 
scoruri categorice: 20—1, 18—0, 
II—0 și respectiv 14—1. Jucătoa
rele I. Boieru (căpitana echipei și 
maestro a sportului), A. Goicea, 
A. logoiu, M. Galița, E. Bică, Era. 
Popescu, E. Grigoriu, Val. Popes
cu, M. Duțu, F. Dumitrescu, E. 
Boidijar, E. Lăzăreseu, R. Blrzoi, 
M. Briceag, A. Dudu, au format 
lotul echipei. îndrumate cu atenție 
de antrenorul Caius Ștefănescu, ele 
nu numai că au realizat această 
performanță, dar s-au afirmat ca 
elemente de viitor. Un sprijin pre
țios au primit din partea organi
zației P.M.R., a sindicatului și 
chiar a direcțiunii care s-au intere
sat îndeaproape de activitatea sec
ției de handbal.

Sportivii ploeșteni așteaptă cu 
multă încredere evoluția echipei lor 
în competiția celor mai bune for
mații din țară și sînt convinși că 
ea va lupta pentru ocuparea unui 
loc fruntaș în clasament.

Dan Cuca șl 
M. Bedrosidn 

(Corespondenți)

de șah al R. P. R.
forma abia spre sfirșit::! turneului 
(V/2 puncte din 4 partide), a cîș- 
tigat cu eleganță și ușurință o fru
moasă partidă la Pitpinic, reușind 
și în acest an să se claseze între 
primii 5 șahiști ai țării. Ceea ce 
n-a putut face Iuliu Szabo, care a 
pierdut în deschidere o piesă !a 
Gavrilă, „tîrînd", apoi partida pute 
la mutarea 39-a cînd s-a recunoscut 
Învins.

Și astfel, cade cortina peste finala 
celui de al IX-lea campionat de șah 
al R.P.R. Spre deosebire de anii 
trecuți, de data aceasta finala a fost 
ultimul act al întrecerii șahiștilor 
țării, iar pentru desemnarea cam-, 
pionului nu mai este nevoie de ua| 
meci sau un meci turneu suplimen
tar.

Se impun cîteva concluzii, acum, 
la sfîrșitul campionatului. Firește, 
rîndurile de mai jos vor face doar 
începutul unei aprofundate analize 
pe care ne-o programăm într-un 
viitor apropiat. Ca aspect general, 
finala din acest an a campionatului 
republican de șah s-a ridicat la un 
nivel superior, atît sub aspectul 
Valorii tehnice cît și al luptei spor-i 
tive în sine. Mai exact spus, disputa' 
îndîrjită pentru primele locuri s-a 
împletit cu realizări șahiste valo
roase, care dovedesc maturitatea dț 
joc a maeștrilor noștri și, mai ales, 
a tinerii generații șahiste.

Victoria dr. O. Troianescu a fost 
nu numai așteptată, dar pe deplin 
meritată. Campionul a prestat un 
joc solid și serios. Putem afirma 
că fără ’„punctul mort” survenit în
tre rundele 12—14, avansul față de 
urmăritorii săi putea fi mult mai 
concludent.

CLASAMENTUL FINAL AL 
CAMPIONATULUI REPUBLICAN 

DE ȘAH PE ANUL 1956

1. Troianescu ll1/, p.; 2. Miti- 
tel» 11 p.; 3. Ursea»» 16’/, p.i 
4. Ciocîltea 10!/., P-: 5- Rădulescu 
10 p.; 6. DriiUer 972 P-; 7. Szabo 
V/r P-: 8. Negrea 9'/, P-: 0—10. 
Ghițescu, Reicher 9 p.; 11. Băla
nei 8>/2 P-; 48- Șuia 8 P-; 13- Ra
dovici 8 p.; 14. Halfc 7V, p.; 15. ’ 
Samarian 6 p.; 16.' Gavrilă 8 p.;
17. Fail S p.; 18. Pitpinic i p.

La punctaj egal ordinea con- , 
curenților a fost stabilită după 
sistemul Sonneborn-Berger. Gbi- 
țescu șt Reicher au punctaj al 
coeficienților egal). i

O veritabilă revelație a campio
natului a constituit-o tînărul Miti-! 
telu. Din runda a 5-a el a jucat diri 
ce în ce mai bine, realizînd și 
unele dintre cele mai frumoase par-( 
tide ale competiției, li reproșăm 
doar lipsa de combativitate din 
ultima rundă, cînd a lăsat imprw 
sia că este resemnat cu focul II.

Urseanu a avut un start exce
lent care i-a condiționat, în bună 
parte, succesul. Și, în sfîrșit, Ckx 
cîltea, clasat al IV-Ica Iă egalitate 
cu Urseanu, dar cu un punctaj al 
coeficienților mai slab, a jucat ine
gal, părînd obosit în tinete partide^

Despre ceilalți vom vorbi în vil*  
toardte noastre reveniri. ț

VALERIU ClilOSE f
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Invingind ieri, după un meci dramatic, echipa Belgradului

Reprezentativa Bucureștii! lui s-a calificat pentru sferturile de finală
I 
f

Deși învinși ieri
Tinerii noștri

Orașelor” la handbal de sală
Sîntem convinși că nici unul 

din cei peste 5.000 de spectatori 
prezenți ieri în sala Floreasca la 
meciul internațional de handbal 
dintre reprezentativele masculine 
ale orașelor București și Belgrad 
nu va uita curînd clipele de înal
tă tensiune trăite la această pal
pitantă întîlnire. Animată de o 
puternică voință de a învinge, e- 
chipa orașului București — fre
netic încurajată de public — a 
trecut peste emoțiile debutului 
său internațional în handbalul de 
sală și a reușit să învingă ruti
nata selecționată a Belgradului.

Victoria handbaliștilor noștri 
este cu atît mai importantă cu 
cît la un moment dat se putea 
crede că echipa Bucureștiului va 
fi o victimă sigură. Aceasta la 
pauză,cînd iugoslavii conduceau 
cu 10—5. După pauză însă; s-a 
produs... minunea I Jucînd mult 
mai agresiv în apărare și încer-

Cvijesici

cînd să forțeze mai des „zona*  
strînsă pe care o făceau handba- 
liștii din Belgrad, bucureștenii au 
egalat după 10 minute de joc șl 
apoi au luat conducerea. Din a- 
cest moment, mai precis din mi
nutul 42, ambele echipe se anga
jează într-o luptă extraordinară, 
în care — spre satisfacția noas
tră — jucătorii romîni sînt aceia 
care imprimă ritmul de joc și 
conduc „ostilitățile". Iugoslavii,

viteză, le 
în ce mai 

slabă, astfel îneît, în aplauzele 
furtunoase ale miilor de specta
tori, partida, ia sfîrșit cu victoria 
echipei noastre la scorul de 13-12. 

Iată acum cele mai importante 
momente ale meciului. Jocul l-au 
început iugoslavii, care înscriu 
chiar în primul minut prin Cvi
jesici. Puțin mai tîrziu, tot Cvi- 
jesid ridică scorul, în timp ce e- 
chipa Bucureștiului nu își găsește 
de loc cadența. In min. 4, Nedef 
încearcă să pătrundă, este faultat 
și arbitrul acordă lovitură de la 
7 m., pe care o transformă im- 
parabil Bulgara. După un minut, 
Nodea este faultat într-o s-tuație 
similară. Din nou 7 m. și din nou 
Bulgara înscrie. După 
bucureștenii iau conducerea prin 
Sauer, iar iugoslavii egalează prin 
Vucikovici (7 m.). Vucikovici ri
dică scorul la 4—3 pentru Bel
grad, Căliman egalează. Bulgara 
(7 m.) înscrie pentru noi și Milic 
egalează. Scorul este 5—5 și din 
acest moment iugoslavii se deta
șează net, mareînd pînă la pauză 
cinci goluri prin Cvijesici, Cvi
jesici, Milici, Markovici și Milici.

In repriza secundă, aspectul 
jocului se schimbă radical. Iu
goslavii încearcă să facă de
monstrație, iar bucureștenii... mar
chează. Ei joacă sobru, precis, 
foarte atent. Pe rînd. Bulgara 
(2), Nedef, Bulgara și Sauer în
scriu, iugoslavii fiind total de
pășiți. In min. 44, Sauer marchea
ză din nou printr-un șut puternic 
și acum, spre entuziasmul specta
torilor, bucureștenii conduc: 11-10. 
Pentru puțin timp însă, căci iu
goslavii egalează prin Vucikovici. 
Un șut al lui Nedef modifică insă 
din nou tabela de marcaj în_ fa
voarea noastră 1 Cu 7 minute îna
inte de terminare, Roger Cernat 
este eliminat pentru 5 minute. Iar 
iugoslavii beneficiază de o lovi
tură de la 7 m. pe care Sidea o 
apără printr-un reflex extraordi
nar. Mai sînt patru minute de 
Jucat cînd Milici aduce egalarea 
pentru echipa sa: 12—12. Se 
joacă — după cum vă imaginați— 
într-o tensiune de nedescris. Ul
timul minut de joc... O acțiune 3 
întregii echipe bucureștene la ca
pătul căreia Sauer trage impara- 
bil 1 Scorul de 13—12 pentru

obosiți și depășiți în 
dau o replică din ce

9

aceea.

Milici

modi- 
în- 
ale 

cărei merite sînt de necontesiat.
Au jucat echipele: BUCU

REȘTI: llie (Sidea)-Covaci, Ne
def, L. Nagy, Sauer, Bulgara, Că- 
litnan. Telman. Nodea. R. Cernat; 
BELGRAD: Prvuiovîci- Vucikovici, 
Marcovici I, Stankici, Vucinovici, 
Milici, Cvijesici, Markovici II, 
Anusici, Ștefanovici.

A arbitrat excelent Alfred 
Tschantz (Franța),

Oaspeții evoluează din nou în 
fața spectatorilor bucureșteni mii- 
ne cu începere de la ora 19, în 
sala Floreasca, întîlnind echipa o- 
rașului Timișoara.

CALIN ANTONESCU

București nu mal poate fi 
ficat! Publicul ovaționează 
delung echipa Învingătoare

0 frumoasă victorie internaționala

Energia D. fi. S. M.—Udarnik (Sofia)
6—2 la lupte

Dacă toate reuniunile de lupte ar 
semăna cu cea desfășurată ieri di
mineață în sala Dinamo, 
bucureștean n-ar mai ocoli 
de întreceri. Irrtr-adevăr, 
rea prietenească dintre 
DGSM și formația bulgară 
nu a fost numai’ de un nivel tehnic 
mulțumitor (caracteristică pe care 
o poate sezisa de multe ori doar 
ochiul unui specialist), dar a satis
făcut pretențiile publicului, datorită 
spectaculozității majorității meciu
rilor și dîrzeniei cu care s-a luptat. 
Dovadă a celor afirmate o consti- 
tuie înseși aplauzele „la scehă des
chisă" ale publicului pentru foarte 
multe din acțiuni.

Formația ploeșteană Energia ă 
obținut în această primă întrecere 
internațională pe care o susține Ia 
lupte o clară victorie cu scorul de 
6—2, în fața unei echipe bine pre
gătită, îri care au figurat trei maeș
tri ai sportului’ (Sotir Gagev, SfavF 
Slavov și Asan Pehlivanov).

Scorul a" fost.-.„ deschis de St. Ciu- 
ciuleac care Fa dominat categoria, 
mai ales în repriza de parter, pe 
Mehmet Pomokov, si de care a dis
pus la puncte. Al doilea punct perij 
tru ploeșteni a fost obținut de loan 
Cernea, care l-a învins, de aseme
nea la puncte, pe Sotir Gagev. în
trecerea a abundat în acțiuni de o 
parte și alta și a plăcut foarte mult. 
Cernea putea cîștiga mai detașat 
dacă era mai hotărît. Gagev — un 
luptător rutinat — a manifestat 
însă atitudini vedetiste. D. Pană a 
urcat scorul la 3—0 prin victoria 
la puncte realizată în fața puter
nicului luptător Svetoslav Stoicev.

publicul 
acest fel 

întîlni- 
Energia 
Udarnik

învingătorul n-a fost scutit însă de 
emoții, Stoicev egalîndu-i la un mo
ment dat avantajul acumulat In
tr-un meci viu aplaudat, A. Tampa 
a pierdut în fața lui Slavi Slavov. 
Avantajul a alternat în tot timpul 
întrecerii. V. Bularca l-a învins la 
tuș în min. 6 pe Tase Vukov, iar 
I. Mureșan a obținut o dificilă vic
torie în fața lui Iusuf Asanov. 
M. Croitoru a pierdut prin tuș în 
min. 6 în fața lui A. Pehlivanov, 
un specialist în ridicări. In sfîrșit 
S. Szasz a stabilit scorul întrecerii, 
învingîndu-I la puncte pe Iusuf 
Molov. Szasz a fost mai activ, a 
Încercat unele acțiuni .De remarcat 
arbitrajul corect prestat de V. Po- 
pcvici, Fr. Cocoș, Al. Tupicică și 
D. Kiss.

SPORTUL POPULAR A». «-a Nr. 2941

la Floreasca
voleibaliști 

nu ne-au inșelat increderea
REPREZENTATIVA SINDICALA A R. CEHOSLOVACE 
A ÎNTRECUT CU 3—2, IN CEL DE AL DOILEA MECI, 

ECHIPA SINDICALĂ A R P. ROMINE
După victoria obținută vineri cu 

3—0 de reprezentativa sindicală 
de volei a R.P.R., cred că erau 
foarte puțini cei dispuși să pro
nosticheze succesul echipei sindi
cale a R. Cehoslovace în a doua 
întîlnire cu voleibaliștii noștri. 
Poate de aceea, scontînd o nouă 
și comodă victorie a echipei sin
dicale a 
au venit 
neață la 
la apel" 
și ca un motiv de satisf; 
mai cu seamă de regret.

Cît privește regretul, el sar da
tora desigur și reușitei partidei din 
deschidere — susținută de două 
selecționate de tineret pline de au
tentice talente și chiar valori in
dividuale — dar îndeosebi meciu
lui „mare" al programului. A fost 
o întîlnire frumoasă, de un nivel 
tehnic și spectacular care a depă
șit cu mult în marea majoritate a 
timpului calificativului „satisfăcă
tor"', la aceasta adăugîndu-se și o 
palpitantă evoluție a scorului, fa
vorabil finalmente reprezentativei 
sindicale a R. Cehoslovace cu 3--2: 
15—13, 8—15, 18—16, 6—15, 15—8.

Mai importantă însă decît valoa
rea meciului este buna pregătire 
dovedită de echipa sindicală a 
R.P.R., printr-o comportare re
marcabilă și care ne-a prilejuit, o 
dată în plus, să ne întărim nă
dejdile în viitorul voleiului nostru. 
Și, ca să nu vă surprindă că putem 
emite asemenea elogii la adresa 
unei echipe învinse, să vă spunem

țării noastre, spectatorii 
în număr mic ieri dimi- 
Floreasca. Cei dați „lipsă 
pot considera absența lor 

'acție, dar

că din formație au lipsit de astă 
dată Ponova și Rusescu, fiind pre
zenți în schimb, ca titulari sau fo
losiți în mare parte din timp, 
Păunoiu, Fieraru, Drăgan și, mai 
puțin, Cozonici. Iar în afară de ei 
de asemenea numai tineri—Nicolau, 
Cherebețiu, Corbeanu și Crivăț —, 
toți dînd în genere satisfacție și 
confirmînd încrederea ce li s-a a- 
cordat.

Cu atît mai mult cu cît voleiba
liștii cehoslovaci — avînd în rîn- 
durile lor cîțiva consacrați, foști 
și actuali internaționali, cum sînt 
Laznicka, Rusek, Wesely, Weselko 
și Golian — s-au comportat ieri, 
mai ales în atac, la un nivel su
perior celui din meciul de vineri. 
Voleibaliștii romîni puteau totuși 
învinge, chiar cu greșelile grave 
comise de arbitrul L. Belina (R. 
Ceh.), mai cttSeamă în lupta la 
fileu și uneoriun momente impor
tante, dezavantajînd echipa noa
stră. Ei ar fi putut termina în
vingători, pe de o parte dacă nu 
se lăsau angrenați la începutul 
ultimului set în jocul iute dezlăn
țuit de adversar, iar pe de altă 
parte dacă în finalul meciului, 
după ce remontaseră de la 5—11 
la 8—11, ar fi acordat mai multă 
atenție jocului în linia de fund șl 
dublajelor.

Oricum însă, repetăm, experien
ța poate fi considerată reușită șî, 
ca atare, oricînd și cît mai des 
reeditată. Tinerii nu ne vor în
șela !

C. F1ERARU

La box: Energia D. G. S. M. — Udarnik Sofia 6-4!
Prezențind o echipă destul de 

„crudă”, cu elemente încă insu
ficient formate. Energia DGSM a 
reușit să smulgă totuși o neaștep
tată victorie pugiliștilor de la 
Udarnik-Sofia. Scorul de 6—4, 
cu care a luat sfîrșit această întîl
nire. nu reflectă însă în modul cel 
mai judicios situația din ring. Dacă 
tinerii boxeri de la Energia DGSM 
au urcat treptele ringului deciși să-și 
vîndă scump pielea și au luptat, în 
consecință, cu o ambiție care-i 
onorează, nu este mai puțin ade
vărat că oaspeții au fost superiori 
pe plan tehnic și — în plus — au 
fost nedreptățiți de decizia cu care 
s-a încheiat meciul de categorie 
grea. Socotind că un rezultat final 
de egalitate ar fi oglindit cu mai 
multă fidelitate cele petrecute sîm- 
bătă seara pe ringul din sala Di
namo, ne simțim totuși datori să 
subliniem cum se cuvine frumoasa 
performantă a tinerilor boxeri de 
la Energia DGSM. Handicapați de 
o evidentă lipsă- de experiență, ei 
au găsit resurse pentru a. face față 
cu succes unei confruntări cu o 
puternică selecționată, în care se 
găseau internaționali cl) vechi state 
de serviciu, ca Malezanov, Sarda
rian, Alexandrov și Borislav _ An
dreev. Rezultatul acestei întîlniri 
reprezintă, oricum, o excelentă a- 
firmare a tinerilor pugiliștî antre
nați de fostul campion Ștefan Ior- 
dache.

„Dreapta" lui
Sotir Semionov 
lui.

Dumitru Răgălie 
pe combativitate și forță în lovituri, 
a pornit la at-ec din primele secunde 
și toată repriza întîi și-a „plimbat” 
adversarul — Sotir Semionov (U) 
— din colț în colț. El a mai scăzut 
alura în reprizele următoare, dar 
avantajul cucerit în prima repriză 
s-a dovedit suficient pentru o me
ritată victorie la puncte. La cate-

D. Răgălie (Energia D.G.S.M.) a fost eschivată de 
’■ pregătește să lovească la rindul 

(Foto I. Mihăică)
Grădinarii (E) a pierdut 

la puncte în fața lui 
Mițe» (U). La categoria

(Udarnik) care se

(E), bizuindu-se

★
limitele categoriei muscă,

Croitoru (Energia D.G.S M.) execută un salt cu Pehlivanov (Udar
nik) dar va fă mine in „pod".

In cadrul reuniunii interna
ționale de la Dinamo, tov. 
Oreste Alexandrescu, vicepreșe
dinte al comisiei centrale de 
box, a înmînat cupe și plachete 
boxerilor din asociația Voința, 
cîștigători ai campionatului re
publican pe echipe.

goria cocoș, experimentatul Simion 
Alexandrov (U) l-a învins la 
puncte pe Petre Panait (E), după 
un meci în care pugilistul bulgar 
a contrat cu eficacitate atacurile 
dezordonate și fără orizont ale ad
versarului. „Veteranul” Gogo Ma
lezanov (U) a avut o sarcină u- 
șoară, în cadrul categoriei pană, 
plasînd numeroase lovituri în plin 
lui llie Moșescu (E), insuficient 
calificat pentru o întîlnire inter
națională. La „semiușoară", Mir
cea Albu (E), oarecum rigid și 
crispat, l-a întrecut la puncte pe 
Cișman Mițev (U), care s-a men
ținut multă vreme la nivelul adver
sarului său. După ce a fost „grog
gy” în fiecare repriză, dovedind o 
neobișnuită rezistență, „ușorul"

Dumitru 
categoric 
Alexartdr 
semiraijlocie 'Enuț Dănilă dotat cu 
o forță apreciabilă și-a dominat cu 
autoritate adversarul, campionul 
bulgar Hristo Zamfirov (U). S-au 
schimbat lovituri de o duritate ex
tremă, dar croșeurile lui Dănilă au 
marcat mai mult și mai eficace.

In limitele categoriei mijlocie- 
ușoară, în apreciabilă revenire de 
formă. Constantin lordache (E) 
l-a „pistonat” pe Arko Sardarian 
(U) cu numeroase directe de stînga 
din mișcare. Sardarian s-a men
ținut într-o espectativă prelungită. 
In repriza a IlI-a, arbitrul Ion Firu 
l-a descalificat pe Sardarian pen
tru căutarea intenționată a loviturii 
cu capul. Descalificarea, deși justi
ficată de prevederile regulamentare, 
nu era totuși indicată din cauză 
că mai era un singur minut pînă 
la terminarea meciului și Iordach® 
se conturase, oricum, în învingă
tor. In schimb, la categoria mijlo
cie, arbitrul Mihai Ghinescu a greșit. 
descalificîndu-1 în repriza a 11-a pe 
Nicola Neicov (U), care nu res
pecta comanda de „break”, atri-: 
buindu-i astfel victoria lui Petre 
Deca (E). La categoria semigrea, 
Borislav Andreev (U) a dispus prin 
abandon în rep. II-a de Nicolae 
Alexandru (E), care nu și-a apărat 
șansele cu seriozitate. In cadrul 
categoriei grea, Zamfir Ciocirlati 
(E) l-a învins la puncte pe Boris 
Andreev (U). Decizia este nejustăj

MARIUS GODEANU 'ț



bazinul a- 
a găzduit 
juniorilor 

de clasifi- 
Iată cîteva 

juniori 1.1 
1:12,8

Rezultate din concursul 
de natație din Capitală
Sîmbătă și duminică 

coperit de la Floreasca 
un concurs rezervat 
bucureșteni (categoria 
care a II-a și a IlI-a). 
dintre ele: 100 m spate 
Mihai Vasiliu (Știința) 
nou record R.P.R. de juniori cat.] 
II (vechiul record: Kaminschi cu 
1:13,9); 400 m liber junioare 1. M. 
Kasovitz (Energia) 6:12,3; 33 m 
liber fete 1. Ingrid Waechter* 1 
(Știința) 22,5; 33 m fluture băieți: 
V. Ștefănescu (Dinamo) 28,3; 200< 
m bras junioare 1. M. Ionescu 
(Progresul) 3:21,6; 66 m spate

acest scor oglindește 
diferența de valoare 
două echipe? A cres- 
mult clasa campionilor

versarilor 
însușească 
priză, Energia Republica a avut 
inițiativa, a dominat copios și a 
marcat 9 puncte. In partea a doua 
a jocului, deși a continuat să do
mine, Energia Republica nu mai 
reușește să-și mărească avantajul, 
ci dimpotrivă, din cauza unor gre
șeli în apropierea terenului pro
priu de țintă, primește 6 puncte. 
In felul acesta Energia M.T.D. a 
cîștigat............ .
versara 
fără a 
partidă.

In decursul 
cat: Cernat, 
(de la învingători) și Georgescu
I, Boicenco, Georgescu II (de la 
învinși).

ENERGIA I.S.P. — ENERGIA 
MINE 19—6 (8—6)

Derbiul etapei a coincis cu du
blul succes al redutabilei formații 
Energia I.S.P., care a cucerit, în 
afară de victoria de pe teren, și 
trofeul pus în joc. Echipa Ener
giei, în care au evoluat numeroși 
jucători tineri de talent ca: Matc- 
escu, Iacoveanu (este unul și ace
lași cu aruncătorul de ciocan), 
Sava, etc., a demonstrat o eviden
tă superioritate de-a lungul com
petiției, arăți nd totodată că va

fete 1. Irina Prodanof (Dinamo)] 
59,9; 66 m delfin băieți A. Rottman 
(Recolta) 55,8, 4x100 liber juniori.
1. Progresul 4:33,7 2. Energia
4:48,5; 400 m liber juniori 1. Mihai 
Vasiliu (Știința) 5:16,3: 100 m spa
te junioare 1. Maria Cașovitz (E-l 
nergia) 1:28,5; 100 m. fluture ju
nioare 1 .Maria Dan (S.S.T.) 1:46,61 
200 m bras juniori: Ștefan Ale
xandru (Progresul) 2:59,2; 66 m
spate băieți; A. Rotman 55,4: 4x106 
mixt juniori 1. Progresul 11 5:31,2;(
2. SST 5:52,7, 
man (Recolta) 
Aurel Breja
te.

Punctajul 
rile de înot 
torul: 1. Dinamo 85,50 puncte, 2. 

'SST 84,50 p, 3. Progresul 82,00 p.
Duminică dimineață a luat sfîrșit1 

și competiția de polo pe apă pen
tru copii dotată cu cupa „Tînărul 
Dinamovist". Iată rezultatele teh
nice: copii: Tînărul Dinamovist —i 
Energia 5—1 (2—0); Progresul —
S.S.T. 4—0 (1—0); juniori: Voința 
—Energia 4—2 (3—0);. feminin: 
Știința — Progresul 4—2 (2—1). 
Clasamentul competiției 
torul; 1. Progresul; 2. 
Tînărul Dinamovist .

sărituri 1. A. Rot-
109,95 puncte, 2- 

(Energia) 101,39 punc- S SOFIA 23. (Prin telefon de la 
f corespondentul nostru TOMA
< HR1STOV). — La Sofia mai stâ- 
C ruie comentariile asupra primului 
) meci ȚDNA—Dinamo București din 
\ cadrul „Cupei campionilor euro-
< peni", meci care s-a încheiat, cum 
l se știe, cu neașteptatul scor de 
r 8—1. Mulți și-au pus și-și mai pun 
1 întrebările: 

C într-adevăr 
z dintre cele 
» cut atît de 
\ bulgari? Sau Dinamo a avut una 
( din acele zile proaste, obișnuite 
S în fotbal?
f Acestor întrebări le va răspunde 
I meciul retur de la 30 decembrie, 
v de la București, care este aștep- 
f tat cu viu interes aid.
I Vineri seară a sosit îa Solia lo- 
C tul olimpic bulgar care a partici- 
/ pat la turneul olimpic de la Mel- 
\ bourne. In întîmpinarea fotbaliș- 
S tilor a ieșit o mulțime imensă, ve- 
Z nită să salute pe cei mai buni 
* sportivi ai țării. Mi-a fost imposibil 
\ să stau de vorbă cu ei la sosire, în- 

lată cum arată un buletin Prono-C tr-atît erau de asaltați cu între- 
«port cu 12 rezultate exacte la con- S v- • j. „nlinti ve.cursul nr. 51 (etapa din 23 decembrie ( de Către Sportivii SOflOț
1966>. i niți la gară.

A trebuit să amin întrevederea 
cu ei pentru mai tîrziu. Azi dimi
neață l-am vizitat pe Crum Milev. 
antrenorul echipei ȚDNA, cu care 

discutat pe larg despre jocul 
la București. Cu acest prilej 
aflat că jucătorii echipei își 

vor începe antrenamentele luni și 
că vor susține unul sau două rae- 
ciuri de pregătire. Deși obosiți 

2 l după un drum atît de lung, antre
norul Milev crede că în cîteva zile 
jucătorii vor reuși să-și refacă for
țele cu care s-au impus în turneul

general după întrece- 
și sărituri este urmă-

este urmă-
S.S.T.; 3.

T. R.

C^onosport

I Dinamo București-T.D.N.A.
Sofia (Cupa Camp. Europ-
fottal) ANULAT

II București-Eelgrad (hand, 
mase, sală)

III Torino-Padova (camp, it.)
IV Sampdoria-Milan (camp, it.)
V Napoli-Juventus (eamp. it.)
VI Intemazionale - Fiorentina 

(camp, italian)
VII Lanerossi-Roma (camp, it.)
VIII Lazio-Triestina (camp, it.) 
IX. Marseille-Strasbourg (camp.

francez)
X Rennes-Lyon (eamp. francez)
XI Sochaux-Nîmes (camp, fran

cez)
XII Metz-Reims (camp.- francez)
A. Saint Etienne-Toulouse (cam

pionat francez)

La acest concurs au fost depuse 
aproximativ 627 000 buletine.

î
2
2 / am

de
1 % am
1
1
1

„Cupa 30 Decembrie” la rugbi a iuat sfirșit cu victoria Energiei I.S.P.
Uitima competiție oficială de 

rugbi programată anul acesta — 
„Cupa 30 Decembrie" — a luat 
sfîrșit cu victoria așteptată a for
mației de categoria A, Energia
i.S.P. Față de frumosul succes în
registrat de această competiție, nu 
putem să nu regretăm numărul 
redus de echipe participante.

Comportarea echipelor care au 
luat parte la această competiție 
merită calificative , pozitive, deoa
rece partidele desfășurate s-au ri
dicat de multe ori la un bun nivel 
tehnic și tactic, iar spectaculozita
tea jocurilor i-a satisfăcut cu pri
sosință pe temerarii spectatori care 
au înfruntat ieri frigul, venind la 
meci. Așa cum am amintit în cro
nicile trecute, „Cupa 30 Decem
brie" a dat din plin tineretului po
sibilitatea de a se afirma. Jucă
torii tineri au perseverat și în ul
tima etapă, pe linia bunei lor 
comportări din partidele preceden
te

ENERGIA M.T.D. — ENERGIA
REPUBLICA 18—15 (12—15)

Tînăra formație a Energiei 
M.T.D. a avut din nou o compor
tare deosebit de bună, întrecînd și 
echipa de categorie A — Energia 
Republica. Așa cum am prevăzut, 
elanul tineresc al celor de la 
M.T.D. a compensat nitina ad-

rQTBAL • FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL-•'FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL*

2—1. In min. 
lansează în adîncime 
care — deși flancat 
și Neacșu — reușește 
din unghi dificil dar

Toma a ieșit din poartă și plonjează. Nicușor însă va ridica mingea 
peste portar si va marca.

(Foto L. Tibor)

ȚDNA vine la București cu un avantaj de goluri 
și... numeroși suporteri!

lor, permițîndu-le să-și 
victoria. In prima re-

la limită partida, iar ad- 
ei a ' 
reuși

terminat competiția 
să învingă în vreo

jocului s-au remar- 
Pîrvulescu, Popescu

olimpic. Dintre jucători, o com
portare meritorie au avut la Mel
bourne: interul stînga Kolev, ex
tremul stingă lanev și fundașul 
dreapta Rakarov. Ei vor face parte 
duminică la București din formația 
clasică a TDNA-ului: NAIDENOV- 
RAKAROV, MANOLOV, COVA- 
CEV—BOȘKOV, S rOIANOV — 
MILANOV, DIMITROV, PANAIO- 
TOV, KOLEV, IANEV.

Aici la Sofia, deși toată lumea 
știe că balonul este rotund, nimeni 
nu crede că ȚDNA va pierde la 
scor sau că Dinamo va putea re
face handicapul de 7 goluri. To
tuși, interesul pentru returul jocu
lui este foarte mare. O dovadă 
grăitoare a acestui interes îl con
stituie faptul că atît „Balk.antu- 
rist“ cît și numeroase întreprin
deri din Sofia și provincie orga
nizează excursii la București cu 
ocazia meciului. Rămîne numai ca ■ 
timpul să se arate prietenos cu 
sutele (poate chiar miile...) de ex
cursioniști bulgari, iar jucătorii ce- 
Iot două echipe să presteze un fot
bal frumos care să satisfacă aș
teptările iubitorilor de fotbal din 
cele două țări vecine și prietene.

ev'dențe 
Pentru a 
situație, 

ca înce
pe anul 
carnetul- 
foți ju-

Introducerea
Actualul sistem de legitimare a 

jucătorilor de fotbal s-a dovedit a 
fi necorespunzător, întrucît a dus 
la contestații între colective și a 
determinat ținerea unei 
neconforme cu realitatea, 
evita pe viitor această 
C.C.F.S/C.M. a hotărît 
pînd cu campionatul 
1957—58 să fie introdus 
tip de legitimare pentru 
cătorii de fotbal din țară. In acest 

terilor sînt 
acte:

1. Tabele 
tate Ia toate 
modificări sau ștersături. Colecti
vele sportive își vor procura aceste 
tabele-tip de la comitetele CFS re
gionale, raionale și orășenești.

2. Buletinele de identitate pen
tru jucătorii seniori și junior' ci
vili, adeyerințe temporare eliberate; 
de organele de miliție pentru cei 
care și-au pierdut buletinele de 
identitate și certif'cate de naștere 
pentru jucătorii militari și copii 
pînă la vîrsta de 15 ani.

3. Cite două fotografii de fie
care jucător, recente și identice, 
de tipul celor de pe buletinele de 
identitate. Pe verso se vor scrie 
numele și pronumele jucătorilor și

pe< se va apl'ca ștampila colectivelor, 
clasamentul „Cupei S 4. Toate carnetele tip-asociație și 
s-a clasat Energia \ fișele personale ale jucătorilor, a- 
de M.T.D.. Mine și / I!ate Ia colective.

\ 5. Tabel nominal cu vizita
C cală.

I. OPRESCU J Colectivele de categorie A. 
D. CALIMACHI » precum și cele cu echipe în

execuțiile

emite pretenții mari la titlu în 
campionatul anului viitor. Jocul a 
fost plăcut și echilibrat, mai ales, 
în repriza I, cînd Energia Mîne a 
luptat de la egal Ia egal cu valo
rosul său partener. Apoi, pregăti
rea fizică și-a spus cuvîntul șj E- 
nergia I.S.P. a dominat cu autori
tate, înscriind de mai multe ori. 
In ciuda scorului mare, partida a 
fost de bună calitate, 
tehnice și concepția tactică a am
belor echipe satișfăcînd exigențele, 
spectatorilor. De asemenea, acțiu
nile persoriăle ale unor jucători 
(Bărăscu, P. Niculescu, Teodores- 
cu — de la I.S.P. și Neguiescu, 
Caligari de la Mine) au între
git spectaculozitatea acestui derbi 
rugbistic. S-au remarcat: Bărăscu, 
Rădulescu, Gabrielescu, Mateescu, 
Iacoveanu din echipa învingătoare 
și Dumitrescu, Mugur, Petrescu și 
Hilard de la învinși.

In urma acestor rezultate, 
primul loc în 
30 Decembrie"
I.S.P., urmată 
Republica.

Cupa 30 Decembrie

Selecționata București la egalitate cu Dinamo
Intîlnirea de ieri după-amiază 

a reușit, — prin desfășurarea ei in
teresantă, — să satisfacă în mare 
măsură miile de spectatori care 
nu au pierdut ocazia să semneze 
„condica" la Dinamo. Iar rezulta
tul de egalitate: 2—2 (0—1) cu 
care s-a încheiat partida a mulțu
mit pe toată lumea: spectatorii, 
antrenorii și, desigur, și pe princi
palii protagoniști, jucătorii.

Meciul a satisfăcut (și a servit 
scopului urmărit: verificarea și 
completarea pregătirii celor două 
echipe) pentru că s-a jucat rapid, 
jucătorii! au realizat combinații 
frumoase, chiar foarte reușite ca 
tehnică și spectaculozitate, s-a 
jucat fair și scorul a avut o evo
luție interesantă. Au fost însă și 
momente cînd partida a căzut sub 
nivelul așteptat, datorită unor e- 
xecuții tehnice defectuoase și a 
greșitei orientări taciice a unor 
jucători. Lucruri care, desigur, au 
fost reținute de antrenorii celor 
două echipe și vor constitui obiec
tul viitoarelor antrenamente.

In general, însă, partida de ieri 
a avut mai multe aspecte prin care 
să placă și a plăcut Chiar de la 
începutul ei, cînd echipele au por
nit rapid la atac. Dinamoviștii cons
truiesc în min. 2 un atac de toată 
frumusețea, terminat cu un șut 
puternic al lui Neagu, Ia „colț". In
tervenția de ultim moment a lui 
Toma a împiedicat deschiderea 
scorului. Apoi, selecționata a pre
luat inițiativa dar o serie întreagă 
de acțiuni, frumos desfășurate pînă 
la poarta Iui Uțu, sînt ratate fie 
din cauza înaintașilor (Cacoveanu 
min. 10 și 11, Ozon min. 15 șl 
17), fie din cauza intervențiilor 
prompte ale apărătorilor dinamo- 
viști. Scorul îl deschide Dinamo 
în min. 19 prin Nicușor, care — 
într-o acțiune personală — îi dri
blează pe Bone și Apolzan și a- 
runcă mingea în poartă peste Toma 
ieșit în întîmpinarea adversarului. 
Scorul rămîne neschimbat pînă Ia 
pauză, deși Tătaru (min. 23). 
Neagu (min. 28) și Ozon (min. 
29 și 43) au ocazii favorabile. 
După pauză, jocul este și mai a- 
nimat, presărat cu numeroase faze 
de poartă. In min. 67 Cacoveanu, 
bine lansat de Constantin, face o

carnetelor - tip de legitimare
scop, se aduce la cunoștința tutu
ror colectivelor sportive cu echipe 
de categoria A, B, C, regionale, 
raionale și orășenești că în peri
oada 9 ianuarie-31 iulie 1957 se va 
efectua operațiunea de legitimare, 
pe carnete-tip C.C.F.S., a tuturor 
jucătorilor — seniori, juniori și 
copii — care iau parte la jocuri 
oficiale și sînt legitimați la colec
tivele sportive. Delegații colective
lor sînt obligați să se prezinte la 
Serviciul de legitimări din Direc
ția Fotbal cu toate actele necesare, 
enumerate mai jos, la data progra
mării, cunoscînd faptul că în Caz 
de neprezentare la timp nu li se va 
acorda alt termen. De la data de 1 
august 1957, carnetele de 
mare tip-asociație își vor

’ valabilitatea.
Jn vederea relegitimării 

necesare următoarele

legit i- 
pierde

jucă-

nomintle-tip, comple- 
rubricile, citeț și fără

medi-

B, C, 
cjm-

în-
Și
73
pe 
de 
să
Și

cursă rapidă și centrează precis la 
Ozon, care — de data aceasta — 
nu pierde ocazia: 1—1. In-jnin. 
70, o fază aproape identică. Cen
trarea lui Cacoveanu produce 
vălmășeală la poarta lui Uțu 
Tătaru profită: 
Suru îl 
Nicușor, 
Apolzan 
înscrie, 
cu largul concurs al lui Toma, 
care a plonjat defectuos: 2—2,
scor cu care se termină acest meci, 
în care s-au remarcat Nicușor, cel 
mai bun de pe teren, Lazăr I, Că-: 
linoiu, Bone, Onisie și Tătaru. A 
condus arbitrul Șt. Ioriescu

BUCUREȘTI: Toma—Zavoda II, 
Apolzan, Neacșu—Onisie, Bone, 

Cacoveanu, Constantin, Ozon. Za
voda I, Tătaru.

DINAMO: Uțu—Popa (Izghirea- 
nu), Lazăr I, F. Anghel—Călinoiu, 
Nunweiller—Lazăr II (V. Anghel), 
Nicușor, Ene, Neagu, Suru.

R. V1LARA 
CLASAMENTUL COMPETIȚIEI

1. Progresul
2. Selcționata București
3. Dlnamo

11001:02
10 10 2:2 1
2 0 1 1 2:3 1

SCURTE ȘTIRI
BUCUREȘTI. 
am anunțat, 

clubul Vardar

• PROGRESUL
— care, după cum
— a fost invitat de
Skoplje să susțină două jocuri în 
Iugoslavia — a răspuns că este 
dispus să joace între 10 și 28 fe
bruarie. In ce privește turneul e- 
chipei Vardar în Romînia, Progre
sul a propus perioada 10—24 mar
tie. Datele precise urmează să fie 
stabilite ulterior.

• FEDERAȚIA indiană de fot-' 
bal a răspuns favorabil propunerii 
pentru un turneu al unei selecțio
nate din R. F. R. în India în luna 
iainuarie sau februarie. Un astfel 
de răspuns s-a primit și din Libia, 
pentru un alt turneu în ianuarie. 
Forul nostru de specialitate ur
mează să stabilească numărul jo
curilor și datele celor două turnee 
de comun acord cu fedeiațiile res-i 
pective.

pionatul regional, raional și oră
șenesc cu sediul în București, vor 
înainta toate actele de mai sus 
printr-un delegat autorizat, iar co
lectivele cu echipe în campionatele 
regionale, raionale și orășenești 
din țară printr-un tovarăș delegat 
la comitetul CFS respectiv, la data 
cînd este programat raionul, ora
șul sau regiunea respectivă. De 
exemplu: cu cîteva zile înainte de 
data programării la preschimbarea 
carnetelor, toate echipele dintr-un 
oraș, raion sau regiune își vor 
strînge carnetele la comitetul 
G.F.S. respectiv și le vor trimite 
la București, la Serviciul de legi-î 
timări, printr-un singur tovarăș, 
delegat și confirmat de comitetul 
CFS respectiv. In felul acesta șe 
evită deplasarea mai multor dele- 
gați. Spezele de deplasare ale de
legatului sînt suportate de toate 
colectivele interesate.

Se atrage atenția jucătorilor de 
fotbal că orice intenție de a induce 
in eroare Serviciul de legitimări 
prin date false sau dublă legiti
mare va fi sancționată cu suspen
dare automată pe timp 
rnujn

NOILE LEGITIMĂRI 
fectua concomitent cu 
barea carnetelor tip-asociație. Pen-: 
tru legitimarea de noi jucători, co
lectivele vor prezenta următoarele 
acte: 1. Tabele-tip ■ 2. Buletine de 
identitate ale jucătorilor (sau 
adeverințe temporare eliberate de 
organele de miliție) sau certificata 
de naștere; 3. Dovada de produc
ție; 4. Dovadă eliberată de comi
tetul CFS respectiv că jucătorii 
nu sînt legitimați și nu au jucat 
la alt colectiv; 5. Două fotografii 
recente și identice, format mic.

de 'mini-:
un an.

se vor e-: 
preschim-

DIRECȚIA FOTBAL
DIN C.C.F.S./C.M.
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o vie
(Urmare din pag. 1) 

treceri ridica probleme impor
tante de organizare, de deplasare, 
de aclimatizare. Îndoielile au fost 
justi;icate și dacă ele n-au fo-st în 
totul' confirmate, in schimb ne-am 
dat seama că cei ce le manifestau 
n-o făceau pur și simplu din- 
tr-un scepticism neîndreptățit. A 
fost o Olimpiadă desfășurată în 
coidițti mai grele decît cea de a 
XV-a, față de care s-a găsit in 
inferioritate și ca număr de țări 
participante și — mai ales — ca 
număr de concurenți.

Primul motiv: distanța extraor
dinară a locului de desfășurare, 
Melbourne, față de Europa și A- 
merica, cele două continente care 
furnizează deobicei cel mai mare 
număr de țări și sportivi concu
renți. In aceste condiții nu e de 
mirare că s-au găsit unii care — 
desigur, cu o netă de exagerare 
să denumească Olimpiada de la 
Melbourne ,,Olimpiada popoarelor 
asiatice". Pentru că, în fapt, la 
aceste Jocuri țările asiatice și cele 
africane «:• fost cr anta;ate de po
ziția lor geografică, lucru care 
le a remis ț< o deplasare și ° 
aclimatizare mai ușoară. Ș: cum 
marea moioritote a țărilor europene 
au deplasat, din rațiuni lesne de 
înțeles, delegații numeric mult re
duse fofă dt Helsinki, pe stadion, 
pe Strâtili <*nșnlui  sau în Sxlril 
Olimpic, elementele care să-i de
termine te cei de care vo'bejn 
mai sus să vorbească despre „O- 
limpiadă asiatică" au fost destul 
de numeroase.

Evenimentele politice btler- 
naționale care au precedat 
si chiar au continuat conco
mitent cu Jocurile Olimpi

ce. au constituit un al doilea ele
ment care a îngreunat t»t mai ma
re succes de participare al Jocuri- 
î°r ..Climatul special al AusPaiiet 
constituia un obstacol de care tre
buia tinut seama de la mceput- 
l.rtă î’’să că — neplăcută excep 
ție — primăvara acestui an calcu
lată intr-un anumit pronostic cli
materic a fost în Australia cu to
tul neobișnuită. In tot timpul celor 
3—4 săptămîni ta care ne referim 
vremea a 
nind toate
Ploi reci, 
la ceas la 
tăios, iată 
dat deloc
al, Olimpiadei, care au contribuit 
la o stare de- proastă dispoziție 
generală, mai ales peitru sportivi. 
De foarte multe ori. antrenamen
tele și chiar concursurile au avu! 
ide suferit, mulți sportivi îmbo’nâ- 
vindu-se. La Ballarat, de exemplu, 
pînă la concursul de canotaj aca
demic n-a fost nici o zi calmă, cal
dă, ceea ce a făcut ca aproape 
7(^/0 din sportivii de oici să su
fere de răceală, de guturai. Jar la 
Melbourne, parcă văd o după «- 

miază de aitrenamente pe stadie 
nul Satului Olimpic în care via
tul îi dărima ștacheta lui Gufotr- 
ski, Iolanda Balaș nu știa cum xă 
se înfofolească mai bine, iar Li
tuev și Savel se adăposteau de via
tul rece în spatele unor lăzi răs
turnate. Nu mai spun de 
care a influențat 
tele la alergări și 
un de neînțeles la 
100 metri băieți.
Condițiile atmosferice tn care a 
„căzut" Olimpiada, n au fost deloc 
un aliat al succesului competiției.

Si ne-am m^i <dat seama, la 
Melbourne, de un element 
v care a cintărit greu în balanța 

impresiei generale. Australienii, 
lipsiți de experiența organizărilor 
mari sportive, s-au găsit în fața 
unor probleme — să le- zicem de 
„fineță" organizatorică — pe care 
nu le-au știut rezolva la nivelul 
pretențiilor Olimpiadei. Australie
nii sînt buni spprtivi, practicanți 
entuziaști ai înotului, ai turismului, 
criketului, amatori mari de specta
cole hipice (derbyul este ca și o săr
bătoare națională la ei) sau de me
ciuri de bassebal și fotbal austra
lian, dar n-au larga concepție des
pre sport, complexitatea de cunoș
tințe snortiue a europetflor. De a-
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ceea, după numeroase păreri, aus
tralienii au cam fost pe alocuri de
pășiți de greutățile organizării, 
pe care n-au știut să le rezolve 
operativ și exact. Pentru a nu fi 
rău înțeleși, trebuie să arătăm că 
australienii au făcut totuși toate e- 
forturile, au arătat o deosebită bu
năvoință, s-au străduit ca totul să 
iasă cit mai bine.

Cit despre bazele 
cestea au satisfăcut 
nice și mai puțin pe
tatorilor. Multe din ele au fost ter
minate in pripă, chiar în zilele 
premergătoare întrecerilor. Sub 
așteptări ni s-a prezentat chiar 
stadionul principal, hi cadrul că
ruia se îmbină 5 concepții de con
strucție, 5 feluri de tribune, con
struite în faze diferite ale istoriei 
stadionului. !n plus, construcția in

sportive, a- 
cerințele teh- 
cele alespec-t

la biu, cu cei francezi, pe negrii 
din Kenya jucind... fotbal pe o 
pajiște din marginea Satului O- 
limpic cu o echipă combinată 
anglo-poloneză.

Toate acestea au fost răspun
suri clare pe care sportivii o- 
limpici, in imensa lor majo

ritate, le-au dat defăimătorilor și 
ațițătorilor, din păcate prezenți și 
în coloanele unor ziare care, in zi
lele Olimpiadei, publicau în prima 
pagină fotografii și reportaje cu 
vădit sens provocator. Au fost 
multe încercări de a izola pe s aor
tic ii sovietici de simpatia publi
cului, simpatie care a crescut zi 
de zi. Dar, în fața splendidelor 
victorii ale lui Kuț, în fața extra
ordinarei demonstrații de artă gim
nastici a lui Ciukarin, Azarian, 

La fini na. Muratova, în fața măies
triei lui laș in sau Netto, in fața

Desigur că vă sînt cunoscute succesele sportivilor de la Casa 
Centrală a Armatei. In definitiv, este puțin probabil ca printre 
cititorii noștri să fie vreunul care să nu fi auzit despre fotbaliștii, 
rugbiștii, baschetbaliștii sau hocheiștii C.C.A.-ului! Cu toate acestea, 
există o secție a clubului bucureștean, care, deși se numără printre 
primele din sportul respectiv, este totuși mai puțin cunoscută. Este 
vorba de secția de patinaj artistic, în rândurile căreia se af’lă și 
cunoscutul cuplu Minculescu-Fieraru, de atîția ani campion al țării 
noastre.

Astăzi vă vom prezenta cîteva aspecte din activitatea de pre
gătire a acestei secții, care, după cum se vede, va avea un cuvânt 
greu de spus la campionatele republicane. In afară de cuplul de 
mai sus, din secția de patinaj artistic a C.C.A. mai fac parte 
patinatoarele Vera Curceac și Alexandrina Vasilescu. întreaga secție 
și-a început antrenamentele în luna octombrie, prin organizarea unor 
ședințe de balet, prin gimnastică și printr-o temeinică pregătire fi
zică generală. După aceea, activitatea de pregătire a continuat prin- 
tr-o perioadă de 2 săptămîni la lacul Bîlea, unde, profitînd de 
vremea excelentă, patinatoarele de la C.C.A. s-au putut antrena in 
cele mai bune condițiuni.

Insfîrșit, revenită la București, secția de patinaj artistic a C.C.A. 
a continuat ședințele de gimnastică și balet, iar de cîtva timp s-a 
deplasat ia Gheorghieni și Miercurea Ciuc, unde antrenamentele au 
intrat în faza finală, premergătoare campionatului. După cîte se vede, 
și anul acesta secția de patinaj artistic a C.C.A. este pusă pe... 
fapte mari! In curind vom avea confirmarea acestui lucru, pentru că 
nu ne mai desparte prea mult timp de data la care vor avea loc 
campionatele republicane.

Ieri, in concursul republican de handbal de sală

fost potrivnică, răstur- 
calculele anterioare 

vreme schimbătoare de 
ceas, zile înnorate vini 
lucruri care n-au pfe- 

penfru succesul sportiv

vîntu! 
direct rezuUa- 
care ne-a servit 
105 in finala la 
Hotărit lucru!

Un aspect dintr.a serie a curs ei de 1560 m.
Conduce suedezul Waern, urmat de Scott (Noua Zeeiazdă). 

ciștîgitO' a! seriei, Nielsen (Dane marca) și Suhanov (U.R.SS.) 
(Foto John Uarlow) 

invincibilității canotorului Ivanov, 
furia defăimătorilor s-a dovedit 
neputincioasă. Sportivii sooietia 
și-au cucerit unanime simpatii, au 
repurtat aplauze peste tot unde au 
evoluat. Oamenii cinstiți din tri
bune au aplaudat sincer pe spor
tivii sovietici. ciștigători ai Olim
piadei in toate clasamentele, fiind 
cuceriți nu numai de măiestria 
sporiivă, dar și de comportarea 
demnă, exemplară a tinerilor pur
tători ai treningurilor albastre cu 
literele albe CCCP.

Toate încercările de a tulbura 
prietenia olimpică au primit o lo
vitură tie moarte fn momentul 
cînd, pe masa lui Kent Hoaghes. 
președintele comitetului de organi
zare al acestei ediții a J.O. a so
sit o scrisoare a unul tinăr stu
dent cftitez, spectator anonim.

„De ce să defileze la Olimpia
dă, fiecare țară separat? De ce 
sportivii din toate țările să nu fa
că o coloană comună, coloana ti
neretului prieten, domic de pace 
și de înțelegere?"

Aceste- cuvinte erau conținutul 
de esență al scrisorii.

Și dit rindurile ei s-a născut 
iHeea care poate va statornici o 
nouă regulă de protocol olimpic: 
defilarea tuturor sportivilor înlr-o 
coloană unică, la ceremonia de în
chidere.

Și, la Melbourne, la 3 decem
brie, pentru prima dată au defilat 
sub flamura oRmoică, cot ta cot. 
americani și ruși, australieni si 
rom-nl, norvegieni și pakistaiezi, 
grea, chinezi, italieni

RADU URZICE.ANU

formă circulară a tribunelor face 
ca vizibilitatea să nu fie bună de
cît din prea puțin- puncte de pe 
stadion. Poligonul de la William
stown a fast plasat pe malul mării, 
expus vinturilv, ceea ce a con
știent un handicap pentru trăgă
tori. As schimb. Swimming Pool-u! 
Și — mai ales — West Melboume 
StatEum-u! unde s au desfășurat 
întrecerile de box fi gimnastică 
au oferi! condiții excelente de con
curs șt de vizionare.

f*  ar sportivii cinstiți veniti la 
deDar w*

Melbourne de la distante 
mii și mii de kilometri 

știiut sa învingă â distanțelesZUur să învingă ă distanțele și 
dif cuătțile drumului și greutățile 
unui carnal neobișnuit, atunci cînd 
a fost vorba să se adune sub fal
durile steagului olimpic A XVI-a 
ed t e a locurilor Ogmvice de vară 
a fost — astfel — o expresie pu- 
terrăcă a prieteniei sportive olim
pice care s-a manifestat deplin. -n 
pofida încercărilor făcute de tetele 
cercuri dușmănoase de a o înă
buși

StsorUtm ssei’td ți ret ameri
cani. sportive cu strai, ml și cei ro- 
mini. francezi, polonezi, indieni, 
spaniei cu pirieu galbeni, albă sau 
neagră an legat In zilele Olimpia
dei prietena puternice, s-aa cunos
cut mai de aproape, și-au dat sea
ma că intre ei na sir.t și nu pot 
fi bariere

Pe Maia Stadium, o sută de mii 
de oameni au fost nsarterii îmbră
țișării calde pe care Lituev a da
t-o lui Davis. Southern și Cul- 
breafh. alături dg care a alergat 
in finală la WM m. garduri. Are- 

ia-i spectatori, d .oă ce au aplau
dat victoria lui Kuț la !0ffW m. 
au aplaudat orietenestile leii: dări 
pe care ți le-au mi'esat unul al
tuia primii trei clasați d probei, 
sovieticul Kuț. maghiarul Kova.s 
ți australianul Lamrence. lnlrecin- 
du-se de-a lungul a cinci zile, pen. 
tailoniștii au avut timpul să se 
cunoască poate mai bine decît alți 
sportivi ccncurcnți la o aceeași 
probă. La â. dovezile de prietenie, 
de adevărată înțelegere a sensului 
întrecerilor olimpice au fost și mai 
numeroase. Desigur că. nu va uita 
ușor argentinianul Riera ajutorul 
pe care i l-a dat Dumitru Țintea 
In pădurea de la Oakland, la re
cunoașterea traseului în proba de 
călărie. Iar finlandezul L’iuiuosvtsc 
iși va ddtice aminte totdeauna ch 
plăcere de gestul profund sportiv 
al lui Likyardopol care — nevrînd 
să primească medalia de bronz 
fără luptă — l-a așteotai pe poli
gon pe adversarul său pînă seara 
tirziu, pentru a se întrece cu el în 
luptă dreaptă, prietenească.

Dar prietenia s-a vădit și mai 
mult dxit pe terenurile de sport, 
in Salul Olimpic, in viața, cpmună 
de zi cu zi. Locuitorii Heidelberg- 
t 'iii i-,au văzut adeseori pe sporti
vi' ameficahtr‘M vizită la cei so

vietici, pe cri bulgari tnergînd braț

Nici unul dintre cele trei me
ciuri feminine de handbal desfă-i 
șurate ieri după amiază in sala 
Floreasca n-a oferit vreun dubiu 
asupra eventualului cîștigător. In 
primele două, avantajul echipelor 
gazdă era prea covîrșitor și for
mațiile oaspe n-au putut face alt
ceva decît să opună o rezistență 
cit mai onorabilă. Așa de pildă, 
prima repriză a meciului Progre
sul Min. Jnvățămîntului — Ener
gia Refița s-a terminat cu scorul 
de... 10—0. Jucătoarele reșițene 
au manifestat în prima parte a jo
cului o totală nesiguranță, ne
reușind să acționeze eficient în 
atac și nici să-și găsească ritmul 
in apărare. Abia în cea de-a doua 
jumătate a reprizei secunde ele 
încep să opună o rezistență; era 
insă prea tirziu pentru a spera 
mai mult decît o reducere a han
dicapului, așa că meciul se termină 
cu scorul de 16—-4.

Cu toată diferența mai mare de 
scor între echipele FI. roșie Stea
gul roșu București și FI. roșie 
Mediaș — 15—2 (8—0) — jocul 
a părut mai... echilibrat, datorită 
curajului și mobilității cu care a 
jucat formația din Mediaș. Din

păcate însă, jucătoarele oaspe au 
dovedit multă imprecizie în șut 
(Ziss Ecaterina de pildă, posesoa
rea unei forțe deosebite în lovi
tură, a tras cîteva șuturi conse
cutive alături sau peste poartă) 
Și, în general, ineficacitate în 
atac.

Al treilea meci. Flamura roșie 
Sibiu — Energia Mija 16—7 
(8—2) a oferit foarte puține faze 
atrăgătoare. In general, meciul a 
fost confuz, presărat cu greșeli 
tehnice de-o parte și de alta.

La Țg. Mureș, jocul Progresul 
— Recolta Codlea s-a terminat cu 
scorul de 2—1 (0—1).

La Orașul Stalin, în cele două 
meciuri feminine de cat. A s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
FI. r. Sighișoara — Știința IC.F.
11— <6 (7—2); Progresul Orașul 
Stalin — Știința Timișoara 11—8 
(6-3).

Iată și rezultatele cîtorva me
ciuri disputate la Timișoara: mase, 
cat. I. Energia Tehnometal — Re
colta Variaș 53—18 (25—6);
Știința Tim. T — Progresul 
l.T.A.T. 29—17 (17—6); Energia. 
3 Reșița — Recolta JimboUd
12— 12 (4—8).

1

4

Energia Hunedoara a rămas 
în campionatul republican de lupte pe echipe

Chiar înaintea meciului de baraj 
dintre Energia Hunedoara și Voința 
Lugoj nu exista nici un dubiu asu
pra învingătorului. Hunedorenii cu 
o formație călită în întrecerile cam
pionatului categoriei A., unii dintre 
ei evidențiați în campionatul indi
vidual pentru seniori (M. Cristea —• 
campion la cat. 57 kgr., I. lfrim al 
treilea Ia cat. 79 kgr.), porneați 
favoriți în fața Voinței care alinia 
o echipă „cîrpită” și destul de slab 
pregătită. Sigur este că nici în cazul 
cînd A. Gheorghief și T. Dragomir 
(care au întîrziat) s-ar fi prezentat

în timp la cîntar, Voința 
putut obține un rezultat 
Astfel, Energia a învins 
de 6—2.

Victoriile Energiei au 
bute de M. Cristea care 
o victorie rapidă în fața Iui N. 
Stanciu, Ad. Fullop (învingător Ia 
puncte), I. Ghibu, I. lfrim, O. KIucs' 
și M. Manolache (toți patru învin
gători prin tuș). V. Hirschmann șl 
II. Stockl au „salvat” onoarea lugo
jenilor, învingînd la puncte pe Rasa 
si respectiv Grăjdan.

nu ar fi 
favorabil, 
cu scorul

fost obți- 
a obținut

CAMPIONI... DIN OFICIU!...
<

lată cum și-ar închipui (desi
gur) un activist sportiv, „tabloul" 
ideal a! desfășurării unei compe
tiții eu caracter republican: in e- 
tapele de colectiv, raion, regiune 
(cu caracter de masă Și în același 
timp de seleefie) o adevărată nă
vală de concurenți. bine pregătiți 
Ia nivelul fazei respective, dornici 
să se califice în finală unde — 
alături de maeștri ai sportului și 
alți sportivi fruntași — să lupte 
pentru cinstea de a cuceri cel mai 
înalt titlu de campion al țării...!

Cît de departe este tabloul de 
mai sus de cele ce s-au întîmplat 
în realitate cu ocazia desfășurării 
campionatului republican de lupte 
clasice pentru seniori. De pildă. Ia 
Hunedoara au fost declarați din... 
oficiu campioni regionali cei 7 
sportivi prezentați la cîntar de E- 
nergia Hunedoara. Unde este ca
racterul de masă și de selecție al e- 
tapei?... Răspunsul nu este prea 

tereu de dat. I
La Chif uhfi di Are „campionii"

nici nu s-au mai obosit 
cîntar. Ei au fost „selec-

de regiune 
să vină la 
ționați" după... antecedente și pre
ferințe. Și pentru ca totul să 
poarte amprenta autenticității, a 
fost întocmit un proces verbal, în 
dreptul specificației categoriilor

respective a fost trecut cîte un 
nume și... gata campionii. A sem
nat președintele comisiei locale 
(tov. Borșan), a semnat tehnicia
nul comitetului regional CFS (tov. 
Cucu) și a fost semnat și un 
membru (tov. A. Toczauer) al 
comisiei de organizare a campio
natului regional. O analiză destul 
de sumară a... desfășurării cam
pionatului regional a dus la des
coperirea acestei mistificări și ast
fel regiunea Cluj nu a mai avut 
reprezentanți la finală. Vă dați 
însă seama ce fel de finaliști ar 
fi fost 1 „reprezentanții" Clujului.

Aceste două exemple vin si» H«-

streze o situație foarte serioasă, 
care dăinuie de mulți ani și care »■ 
parent nu-și găsește rezolvarea. 
Cauzele acestei situații le găsim in 
dezinteresul multor colective pen
tru acest sport, în munca superfi
cială a unor comisii locale, a lip
sei de control și îndrumare a co
misiei centrale.

Soluții pentru remedierea acestor 
grave lipsuri există. Un schimb 
experiență între unele comisii 
gîonale fruntașe cum este — 
pildă — aceea din Timișoara 
cele codașe (citate mai sus și 
tele) ar fi foarte util, 
nea un control mai eficace și tinete 
măsuri mai... tari din partea fo
rului de conducere (acolo unde 
este cazul) se vădesc a fi foarte' 
necesare.

Astfel nu vom mai avea prilejul 
să discutăm despre etape de masă 
fără concurenți și campioni din— 
oficiu.
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CiB se desfășoară antrenamentele cicliștilor noștri

După cum am anunțat, un grup 
de 11 cicliști au început de la 1 
decembrie pregătirea pentru Turul 
Egiptului. Intrucît unii sportivi ru
laseră mai susținut în luna noiem
brie, parcurgînd peste 1000 km, iar 
alții scăzuseră simțitor pedalajul, 
cei 11 alergători au fost împărțiți 
în două grupe. Prima: Șandru, Șe
larii, Munteanu, V. Ionescu, Gane 

Dumi- 
I. Va- 

și Tudose, iar a doua: C. 
trescu, Moiceanu, Poreceanu, 
sile și Calcișcă.

Pînă la 12 decembrie, 
grupe s-au antrenat separat. Cu o 
pregătire mai avansată, grupa lui 
Șandru a parcurs un anumit kilo
metraj, avînd și un alt ritm, iar 
grupa lui Dumitrescu a executat 
un program diferit de al celei din- 
tîi. In ambele formații s-a proce
dat la intensificarea antrenamente
lor individuale, distanțele • și efor
turile au crescut treptat, s-a insis
tat asupra dezvoltării rezistenței 
în regim de viteză (deseori peda- 
laj în urma motocicletei), s-a u- 
tilizat un pas mic, urmărindu-se pfjn 

cerut 
decît 
s-au

spor-

aceste

doi antrenori, I. Goci- 
N. Voicu, grupele s-au 
făcînd antrenamente în

au avut loc uneori pe

realizarea de viteze ridicate 
frecvență mare: ceea ce a 
cicliștilor mai multă suplețe 
forță pură. în completare 
făcut crosuri ușoare, jocuri 
tive sau plimbări prin pădure.

La 12 decembrie, in urma con
sultării graficelor și a însemnări
lor celor 
man și 
contopit, 
comun.

Ieșirile 
vreme frumoasă iar alteori în con
diții grele: ceață, nori, umezeală, 
mizgă pe șosea, vînt sau frig. In 
medie, kilometrajul a fost de 80— 
120 km, ținînd seama că etapele 
din „Turul Egiptului" sini scurte 
și de șes. Totuși, urcușurile nu 
au fost neglijate total.

Intre 15 și 18 decembrie au avut 
loc și trei antrenamente de control 
pe 80, 100 și 120 km. In legătură 
cu aceste antrenamente-contro- 
late am stat de vorbă cu antreno
rul de stat, prof. N. Oțeleanu, care 
a urmărit o vreme pregătirea ci
cliștilor. Din discuție am desprins 
următoarele :

In aceste trei antrenamente spe
ciale au fost create diferite sche
me tactice : tentative de „evadare" 
din pluton (unele reușite, altele 
nu), ruperi, atacuri prin surprin
dere, urmărirea „fugarilor", regru
parea plutonului și apoi din nou 
acțiuni de destrămare a grupului. 
Au fost întreprinse și acțiuni in
dividuale, în afara celor indicate 
de antrenori. Astfel, s-a lăsat să 

• La Zagreb s-a desfășurat un 
turneu feminin de handbal redhs la 
care au participat reprezentativele 
Ungariei, Franței și Iugoslaviei. Iată 
eîteva rezultate: lngoslavia—Ungaria 
»-S-, Ungaria—Franța 11-2: Iugosla
via—Franța S-4.

Blanc, iar echipele de 
Varșovia.

• Reprezentativa de 
Teheranului a susținut 
la Muncheh unde a întîlnit echipa 
F.C. Bayern. Oaspeții au fost În
vinși cu scorul de 63-45 (24-26).

• Titlul de campion internațional 
al Angliei Ia tenis pe teren acoperit 
a revenit austriacului Fredy Huber 
eare a învins în finală pe Geoffrey 
Palsh cu scorul de: 7-5, 7-5, 7-9, 6-4.

• Turneul internațional de tenis 
desfășurat la Rio de Janeiro 
nit italianului Pletrangeli 
dispus în finală de suedezul 
son cu 9-7, 6-2, 6-3.

• Reprezentativa secundă 
ehei pe gheață a R.F. Germane a 
dispus de naționala Elveției cu sco-
,nil ,*a  s-2. i (1

• Viitoarea ediție a campionatelor 
europene feminine și de jani.rl la tir, 
va avea loc în prima jumătate * lu
nii septembrie 1957 la Belgrad.

• La 10 februarie 195" va avea loc 
dnbla Intîlnire de box dintre repre
zentativele Poloniei și R.F. Germa
ne. Echipele A ar urma să *e thtîl- 
neaseă în unul din orașele R.F. Ger-

- - - - juniori la

a reve- 
care a 
Davids-

• Lâ'4 campionatele mondiale de 
tenis de masă care se vor desfășura 
între 7-15 toirtie- 1957 Tas Stockholm.,- 
s-au înscris pînă în prezent 25 de 
țări.

baschet a 
o întîlnire

de ho-

se dezvolte și inițiativa indivi- 
du»lă, curajul, combativitatea și 
orientarea personală.

O serie de alergători, ca de 
pildă C. Șandru și Dumitrescu 
(deșt acesta a rulat mai puțin în 
luna noiembrie) s-au dovedit bine 
inspirați în acțiunile întreprinse, 
avînd totodată și o formă avan
sată. La capitolul combativitate 
s-au înscris în frunte Șelaru, Mun
teanu, Poreceanu și în bună mă
sură Tudose. Primul antrenament 
controlat a fost cîștigat de Șan
dru, al doilea de Poreceanu, iar al 
treilea (în care au lost alcătuite 
două echipe distincte) i-a revenit 
tot lui Șandru.

In ceea ce privește mediile ora
re generale, ele nu au fost impre
sionante (în jurul a 35 km), dar 
s-a gonit pe alocuri și cu 40 km. 
Explicația stă în faptul că pe cea
ță, vînt și frig, nu se poate rula, 
bineînțeles, ca în luna august sau 
septembrie. După fiecare cursă a 
avut loc analiza lucrului și s-au 
făcut observațiile necesare cu pri
vire la unele erori. Astfel, A. Șe- 
laru a atacat prea mult din fața 
plutonului (ceea ce nu este indi
cat), iar Tudose, Poreceanu șî, în 
parte, Munteanu utilizează păsuri 
prea mari. Și așa mai departe.

— Cum apreciați pregătirea în 
acest an ?

— Am urmărit antrenamentele 
pînă la 12 decembrie. Metodele a- 
plicate de cei doi antrenori sînt 
temeinic concepute și, în linii mari, 
au dat roade destul de bune Pînă 
acum. S-a reușit ca, în scurtă vre
me, majoritatea celor 10 alergători 
(Moiceanu. fiind indisponibil, a 
părăsit lotul) să se situeze la un 
nivel sensibil egal.

— Ne-ați putea da un clasa
ment al cicliștilor oină la 18 de
cembrie ?

— Un clasament propriu-zis, 
firește că nu. Dar, o lista in or
dinea valorii, apreciată de mine 
șî de antrenori, se poate alcătui. 
Șandru este indiscutabil cel mai 
în formă și vădește o poftă ex
traordinară de goană. II urmează 
Șelaru, D. Munteanu, C. 
trescu (care progresează de la o 
zi la alta), Poreceanu și alții.

— Cînd se va încheia perioada 
de pregătire ?

— La 1 ianuarie. Și pînă atunci, 
desigur, acest clasament (dacă 
vrei să-l numești astfel) va suferi 
modificări. In orice caz, la 1 ,a" 
nuarie, aprecierile definitive le vor 
face Gociman și Voicii care ur
mează să prezinte C.C.F.S. com
ponența echipei noastre pentru 
Turul Egiptului.

— Ce credeți despre comporta
rea noastră în Egipt ?

— O părere, ori cit de judicios 
ar fi formulată, este și prematură 
și riscantă. Cuvîntul hotăritor îl 
vor avea însă cicliștii selecționați, 
antrenorul care îi va îndruma ?>• 
bineînțeles, desfășurarea etapelor, 
singură în măsură să demonstreze 
dacă am înregistrat progrese in a- 
cest sens.

Dumi-

O nouă clasificare sportivă in U. R. S. S.
fncepind de la 1 ianuarie 1957, 

intră în vigoare în U.R.S.S., o 
nouă tabelă de clasificare spor
tivă. Faptul că numai după doi 
ani vechea tabelă se dovedește 
insuficientă pentru a evalua re
zultatele sportivilor, demonstrează 
în mod grăitor progresul • în
registrat de mișcarea de cultu
ră fizică din U.R.S.S. Avalanșa 
performanțelor de valoare, creș
terea vertiginoasă a măiestriei 
sportive, înoirea necontenită a re
cordurilor, au dus la o - situație 
în care vechiul sistem de clasi
ficare în loc să constituie un 
stimulent și un motor al spor
tului de performanță, reprezintă o 
frînă în dezvoltarea lui. Iată de 
ce, fără întîrziere, Comitetul U- 
nional pentru Cultură Fizică șî 
Sport a purces la stabilirea unor 
normative noi, superioare celor 
vechi și care reflectă fidel ne
cesitățile actuale ale sportului 
sovietic.

Consultînd tabelele publicate 
•în eîteva numere consecutive ale 
ziarului „Soviețki sport'1, obser
văm at-noua- xlasificare pretin
de performante -cmjmilt $u|teciaa»e- 
pentru acordarea titlului de

Adnotări la vizită
Echipa feminină

ori campioană republicană 
greșite, înrădăcinate dintr-o 
lungată activitate, iar la 
dintre ele chiar vîrsta făceau a- 
ceastă deficiență extrem de greu de 
remediat In același timp atacul, 
redutabil încă, începuse totuși a 
întîmpina dificultăți din cauza pro
greselor înregistrate la blocaj și în 
linia a doua de echipele adverse — 
Știința I.C.F. ți Locomotiva Bucu
rești — participante la lupta pen
tru primul loc. Efecurgfnd din aces
te premize, concluzia raționamen
tului — deci însăși soluția — a 
fost, după cum veți vedea, firească 
și perfectă: trebuia făcut totui_(cu 
elementele existente la ora aceea) 
pentru ca echipa să cîștige prin 
ofensivă mai muit sau cei puțin 
tot atît cit pierdea din cauza 
rării, așa dar să poată ataca deci
siv, pentru ca adversarul să aibă 
posibilități minime de contraatac.

In sprijinul acestui scop, pe lin
gă execuția blocajelor și a servicii
lor puternice în care realizase deja 
un însemnat progres, echipa a exer
sat mai întîi cu deosebită atenție 
preluarea serviciilor iar apoi, le
gat de aceasta, atacul rapid, din 
prima pasă. Pentru început (mai 
exact, în 1955) numai cu trăgătoa
rele principale, iar după aceea — 
în 1956 — angrenînd în această 
pregătire 
accent pe 
și direcție 
în general 
ționarea combinațiilor tactice ofen
sive. Bineînțeles însă, fără a ne
glija străduințele pentru ameliora
rea — pe cît posibil — și a miș
cării în teren.

Aproape că am epuizat astfel în
săși prezentarea echipei campioane: 
într-adevăr, rezultatele pozitive ob
ținute în pregătire la toate capi
tolele enunțate mai sus au dus 
Progresul C.P.C.S. la recucerirea 
titlului în 1955 și la cîștigareă lui 
— pentru a cincea oară —în 1956, 
performanță care dă dreptul jucă-

de cinci
Intrucît rîrldurile de față se adre

sează mai cu seamă cunoscătorilor 
voleiului, îmi pot îngădui să încep 
cu o întrebare... de specialitate. 
Iată :

ce face o echipă de volei al că
rei joc defensiv prezintă scăderi ?
— Desigur, depune eforturi în pre
gătire pentru a-și ameliora apăra
rea. Așa e, însă... nu totdeauna, 
după cum (să-mi iertați compara
ția și incursiunea întreprinsă în do
cumentarea dumneavoastră cinema
tografică) 2X2 = cîteodată 51 
Dacă ați acceptat cindva aceasta
— fie chiar într-un film — vă rog 
să credeți că și o echipă deficitară 
la capitolul capacității sale defen
sive poate afla uneori rezolvare nu 
in accentul pus pe pregătirea apă
rării, ci in îmbunătățirea...ataculuL

In orice caz, verosimilă ori ba. 
asta a fost soluția adoptată de an
trenorul Nicolae Tărchilă înaintea 
campionatului 1954/1955, cînd a în
ceput să se ocupe și să răspundă 
de echipa feminină Progresul 
C.P.C.S.-București. Și, după toate 
aparențele, cum veți vedea, n-a 
fost de loc prost inspirat.

El primea ca „zestre” o formație 
fruntașă a voleiului nostru, cu jus
tificate pretenții la cucerirea titlu
lui suprem sau, mai bine zis, la 
recucerirea lui, deoarece era vorba 
de campioana din 1951, 1952 și 
1953, dar nu și din 1954, cînd în
vinsese Știința I.C.F. Deci, o echipă 
de ridicată și recunoscută valoare, 
însă într-un moment de derută, în 
oarecare declin al comportării și 
„carierei” sale. Poate din cauza a- 
tacului ? Bineînțeles că nu, cînd 
lotul echipei dispunea de două din
tre principalele trăgătoare ale re
prezentativei țării — Natalia Cer- 
nat și Tatiana Avacum — și de 
Tinela Pleșoianu. Apărarea era 
„buba", în mare măsură din prici
na defectuoasei, lentei mișcări în 
tefen a jucătoarelor, a căror nesa
tisfăcătoare bază inițială a pregă
tirii fizice și ale căror deprinderi

al sportului. Astfel, la 
se cere maestrului 

o performanță de 10,4

maestru 
atletism, 
sportului 
sec pe 100 m. sau 21,1 sec. pe 
200 m, 47,0 sec. pe 400 m., 
8:50,0 la 3j000 m. obstacole, 7,60 
m. la săritura în lungime, 15,50 
el la triplu salt, 60 ni. la cio
can, 73 m. la suliță, 17 m. la 
greutate, 6800 puncte la decatlon. 
Și în probele feminine standar- 
durile necesare obținerii acestui 
titlu reprezintă performanțe de 
invidiat: 11,7 sec. pe 100 m., 
6 m. la lungime, 49 m. la disc, 
51 m. la suliță, 15 m. la greutate, 
etc.

Ne-a atras atenția în mod spe
cial tabela standardurilor la hal
tere. Explicația este lesne de 

. găsit. In ultima vreme performan
țele de valoare la atletică grea 
au căpătat în U.R.S.S. un veri
tabil caracter de mase. Iată de 
ce au fost introduse următoarele 
jlornje în ordinea categoriilor: 
ce*  mai ușoară 305. kg., seini- 
ușoară 327,5 kg., ușoară 355 kg., 
seniimijlocie 390 kg., mijlocie 415 
hg„: sdmigrea . 425 kg., grea fHS

• kg,-«B*  tgeMareat .CăMatW
cord al R.P.R. nu sie înoau„.—

1 1 / /z §u / J

de volei Progresul C.P.C.S.

înde- 
unele

apă-

și ridicătoarele, punînd 
alternarea .— ca forță

— a loviturii de atac și 
pe varietatea și perfec-

în norma de 
lui în noua 
sovietică. ,

O noutate 
față de aceea

maestru al sportii- 
clasifieare sportivă

foarte interesantă 
_-r_ .. din vechea tabelă
îHtilnim la polo pe apă. Astfel, 
nu este suficient ca un jucător 
să facă parte dintr-o echipă cla
sată pe primele trei locuri la 
campionatul U.R.S.S. sau să facă 
parte din reprezentativa țării 
pentru a primi titlul de maestru 
al sportului. El trebuie să înoate 

400 m. în100 m. în 1:04,5, 400 m. în 
5:25,0, să arunce mingea la 25 
m. cu mina dreaptă și 16 în. 
cu mîna stingă, să aibă un coe
ficient de precizie de 4 aruncări 
din 5. Pentru portari se cere o 
performanță de 41, sec. pe 50 
m. bras și 32 sec. pe 50 m. 
liber. De asemenea, portarul tre
buie să iasă din apă 1,25 ni 
cu ambele mîini și 1,35 m. cu 
o mînă.

In general,In general, nouă clasificare 
este mult mai pretențioasă față 
de cea-: veche, în. toate < discipll- 

— „ țele sportive. ~Nu încape îndoială
w îrt
aaarează progresul sportului sovieuc*

Echipa feminină 
de volei Progresul 
C.P.C.S. văzută de 
NEAGU. De la 
stînga la dreapta : 
Natalia Cernut, Vi
orica 
Tineta
Stefania 
Maria 
Nicolae 
( antrenor ), 
Avacum, 
'Mușat,

. Ardeleanu.
Pleșoianu, 

Crișani, 
Predescu. 

Tărchilă 
Tatiana 
Felicia 

Victoria 
Grilnberg și /iespi
ua Mavrocordat.

toareior și antrenorului ia binenet 
ritate și călduroase felicitări.

Dar n-am vrea să fim înțeleși 
greșit. Dacă am insistat atîta asu
pra modului fericit de rezolvare 
ales’ de Nicolae Tărchilă pentru e- 
chipa sa, în nici un caz să nu se 
creadă cumva că socotim pozitive 
sau lăudabile cauzele care iau 
impus această soluție. Și nu numai 
fiindcă ne amintim de un vechi 
proverb, conform căruia— „cu uh 
ciorul nu mergi de multe ori Ia an 
pă”, zicală ce e norma! să fie irw 
tarifă chiar de evoluția, de con
tinua creștere calitativă așteptată 
de Ia echipele cu care-și dispută 
întîietatea Progresul C.P.C.S.: azi 
doar Știința LC.F. și Locomotiva 
București, mîine poate multe altele.. 
Sînt însă lacune care — indiscu
tabil — pi.' fi și trebuie înlăturatei 
Desigur, nu bătînd din palme, ci 
în timp. Și credem că pînă la în- 
ceperea campionatului din anul vii
tor e suficient timp. Ne referim 
Ia îmbunătățirea consister^S a pre
gătirii fizice generale, însă murai 
ta o acțiune care să fie neapărat pre
cedată de primenirea, de comple
tarea și chiar de întinerirea lotului 
de jucătoare folosit in campionatul 
trecut: Tineta Pleșoianu (căpitan*  

Natalia Cerr.at. Tatiana 
Mușat. Victoria 

Crișan. Maria 
Marocordat st 
(ultima utiliza-, 
patru etape).

din acest punct de

a avut destulă 1

echipei),
'Aoaciim. Felicia 
Griinberg, Ștefania 
Predescu, Despina 
Viorica Ardeleanu 
tă doar în primele

Și, deoarece le-am enumerat, să 
facem tot aici și cuvenitele eviden
țieri, spunînd că primele patru att 
avut o contribuție specială la cuce-» 
rirea titlului în acest an. dar șl 
subliniind că toate merită o men4 
țitine pentru combativitatea lor; 
pentru disciplina și conștiinciozita
tea lor în pregătire, ele dînduf 

antrenorului 
vedere foarte puțină bătaie de cap. 
Căci altfel... a avut destulă 1

Vorbind însă de „durerile” antre
norului Nicolae Tărchilă, — <id 
loc personale, în definitiv — atim 
gem’ ultimul punct al discuției. 
Pentru aceasta, nu avem de făcut 

. altceva decît sa informăm pe cei ce 
nu știu că — în genere — echipa 
noastră campioană nu s-a putut 
pregăti anul acesta >n condiții sa
tisfăcătoare, ea neavînd niciodată 
repartizate statornic o sală sau un 
teren ca lumea : azi la un ștrand 
de pe malul lacurilor, mîine lă 
l.T.B. sau în sală Recolta; cînd 
în sala de Ia Academia militară, 
cînd, după 17 noiembrie... nicăieri | 

. E clar, nu ? Dar și trist...
Făcînd observația că, fără rezol-, 

varea în viitor și a acestei pro
bleme, singure primenirea și Com
pletarea lotului de jucătoare nu 
vor putea ajuta echipei feminine 
Progresul C.P.C.S. să-și păstreze 
titlul, noi.,.- am încheiat. In mod 
logic, au cuvîntul asociația și co
lectivul sportiv, bineînțeles dacă 
nu cumva intenționează să aban
doneze disputa pentru onoarea de 
a avea și în 1957 o echipă cam
pioană. Ceea ce, să recunoaștem, 
nu le-ar face de loc cinste...
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tetului popular al orașului Pekin, vicepreședinte al Comitetului pe 
întreaga Chină al Consiliului Consultativ Politic Popular, membru 
în Biroul Politic și secretar al C C al Partidului Comunist Chinez.

In clișeu: oaspeții chinezi ii vizită la Marea Adunare Națio
nală.

C Răspunzînd invitației Marii Adunări Naționale, vineri a sosit 
iS în (ara noastră, intr-o vizită de prietenie, o delegație a -Adunării 
C Reprezentanților Populari din în treaga Chină și a Comitetului 
I popular al orașului Pekin, în frunte cu tovarășul Pin Cijen, vice- 
\ președinte al Adunării reprezentanților populari, președinte al Corni-

RSTCHOTM»
SERVICIUL NOSTRU DE RADIO 

VA COMUNICA
• LA COLONIA în fața a 60.000 

spectatori reprezentativa R. F. Ger
mane a obținut — în sfirșit — o 
victorie, după atîtea insuccese, în- 
trecînd naționala Belgiei cu 4-1 (2-1).

• IN CAMPIONATUL ITALIAN 
s-au înregistrat o serie de mari 
surprize. Astfel Roma, performera 
«tapei trecute a cedat cod’așei Lane 
Rossi cu scorul de 1-0, iar liderul 
Milan — jucînd la Genova — a fost 
întrecut de Sampdoria cu scorul de 
3-2. He notat că în etapa din 16 de
cembrie Sampdoria fusese învinsă 
cu 5-1 de Roma. Derbiul Internazio- 
nale-Fiorentina desfășurat pe sta
dionul San Siro din Milano a reve
nit primei formații. Astfel duelul 
dintre atacul Florentinei condus de 
Virgili — centrul atacant al naționa
lei Italiei — și apărarea în fruntea 
căreia a strălucit portarul Ghezzl — 
din ,,Squadra azzura” — a fost cîști- 
gat de ultima. In fruntea clasamen
tului se află acum cele două forma
ții milaneze. Iată de altfel rezulta
tele celei de a 12-a etape: Intemazio- 
nale-Fiorentina 2-1, Bologna-Genova 
3-1, Lane Rossi-Roma 1-0, Lazio-Trie- 
stina 2-0, Napoli-Juventus 1-2, Pa- 
lermo-Spai 0-0, Sampdoria-Milan 3-2, 
Torino-Padova 0-2, Atalanta-Udinese 
3-1 (întrerupt în min. 75 din cauza 
zăpezii). Clasamentul: Milan, Inter- 
nazionale 16 p., Fiorentina 15 p., Ju
ventus, Sampdoria 14 p., Padova 13 
p., Roma, Napoli, Triestina 12 p., 
Udinese, Lazio 11 p., Torino, Atalan- 
ta, Palermo, Spăl, Bologna, Lane 
Rossi’ 10 p., Genova 8 p.

Sportul apropie popoarele
Ecourile Olimpiadei au depășii cu 

mult perimetrul pe care ziarele de 
specialitate îl numesc în limbaj o- 
bișnuit .lumea stadioanelor". Nici 
nu-i de mirare. In viața omului 
modern noțiunea de sport capătă 
rezonanțe profunde șl ia loc ală
turi de literatură, muzică și arte în 
sfera unanim recunoscutelor ce
rințe culturale.

Iată de ce impresiile despre 
Olimpiadă ale unor oameni care 
nu au 'egături directe cu activi
tatea de pe terenurile de sport 
sînt totdeauna interesante și in
structive. O încercare in acest 
sens, pe cit de ingenioasă pe 
atît de reușită a făcut-o ziarul 
„Soviețki sport", care, luînd le
gătura (direct sau telefonic) cu 
o serie de personalități din viața 
artistică, științifică și culturală 
mondială, publică declarații ine
dite din care spicuim cîteva

★
New York. La numărul de te

lefon WFF77—754 răspunde bine
cunoscuta voce de bas a lui Paul 
Robeson.

„Ce părere aveți despre Jocurile 
Olimpice ?

„Jocurile Olimpice au o impor
tanță uriașă pentru cauza păcii. 
Prin intermediul sportului ele u- 
nesc oamenii de pe întreg globul. 
Olimpiada dezvoltă sentimentul 
prieteniei și a fraternității spor
tive".

„Care a fost echipa dvs- pre
ferată ?“

„Fără îndoială, cea americană. 
Aceasta nu mă oprește însă să 
felicit călduros pe sportivii so
vietici pentru marele lor succes 
de la Melbourne".

Ultimele cuvinte au fost rosti
te de Robeson în limba rusă:

„Salut pe toți oamenii care 
trăiesc în pace și prietenie".

★
Anna Segers, autoarea celebru

lui roman „Morții rămin tineri" 
a comunicat redacției în scris 
părerile sale:

„Cunosc destul de puțin spor
tul și ezit să mă pronunț asupra 
părții tehnice a Jocurilor Olim
pice. Dar, salut din inimă orice 
acțiune care adună laolaltă tine
retul lumii- Structural, tineretul 
iubește cu pasiune viața iar spor
tul nu este decît o formă a dra
gostei sale de viață. Tineretu
lui îi este cu totul străină ura 
față de aproapele său, iar Jocu
rile Olimpice reprezintă expri
marea practică a dragostei de 
viață și a spiritului prietenesc 
care unește tineri din diferite 
țări.

★
„Sportul nu numai că dezvoltă 

și întărește organismul — a de
clarat savantul de renume mon
dial în domeniul fiziologiei cre
ierului academicianul K. Bikov 
— dar, educă voința, încrederea 
•n sine, agilitatea, calități proprii 
sportivilor. Totuși, o asemenea 
concepție asupra sportului mi se 
pare unilaterală. Sportul are și 
darul de a apropia popoarele, de 
a întări legăturile de prietenie. 

In această lumină privind lucru
rile, la Melbourne n-au avut loc 
doar competiții sportive, ci și în- 
tîlniri amicale cu prilejul cărora 
tineri din diferite țări au pronun
țat cuvîntul universal „PACE", 

★
N-a fost ușor de găsit în ace

ste zile popularul cîntăreț și ac
tor francez Yves Montand. Pre
ocupat de turnarea ultimului său 
film și de pregătirea lungului

Paul Robeson

NOTE tXTERNt F A R A COMENTA R 11...
„ROCK AND ROLL"... trei cu

vinte care s-ar putea traduce prin: 
„dansezi pină cazi jos"... Este nu
mele unui dans frenetic a cărui 
modă a început să bîrrtuie prin A- 
merica și țările Europei apusene, 
făctnd adevărate ravagii. In rit
mul unei muzici atonale și spas
modice, dansatorii se învîrtesc în 
ritm trepidant, cuprinși parcă de 
o criză de epilepsie. Melodia (sau 
ceea ce are pretenția de a fi așa 
ceva) continuă ca o chemare de 
tam-tam, neîntreruptă, obsedantă, 
pînă la totala epuizare a muzi
canților și completa imbecilizarea 
dansatorilor. „Pierdere totală a 
personalității" — promite pnacti- 
ca acestui dans și mostrele foto
grafice și auditive ce ne stau la 
îndemînă au darul să ne con
vingă.

Mai poți traduce cuvintele en
glezești „Rock and roll" cu ex
presia romînească : „curată nebu
nie". O nebunie care ia forme din
tre cele mai diferite și tinde să 
iasă din cadrul striot al... distrac
ției. „Rock and roll“ pare să devi
nă în Occident un adevărat stil 
(te viață, un mod original de a ve
dea lucrurile sau — „filosofic" 
vorbind — un nou „Weltans
chauung"... Este probabil un înlo
cuitor pentru defunctul „mod de 
viață american", după încercarea 
nereușită de a exporta peste 
Ocean această frenezie bolnăvi

turpeu pe cared hitreorinde în 
răsărit, simpaticul șansonetist a 
stat prea puțin pe acasă, astfel, 
că, mai multe seri la rînd, tele
fonul a sunat zadarnic.

Dar cu răbdare și perseverență, 
încercarea a reușit pină la urmă. 
Și lată că la celălalt capăt al fi
rului Yves a răspuns: .

„Consider că trebuie gă salu
tăm cu toții asemenea acțiuni 
cum ar fi Jocurile Olimpice. Ele 
au un rol important în netezirea 
căilor spre înțelegere între po
poare".

„Ați urmărit evoluția întrece
rilor ?

„Oarecum. Am fost foarte, 
(foarte ocupat. In clipele libere 
m-a pasionat desigur lupta spor
tivă. Personal m-am bucurat mult 
de fiecare succes al Franței, al 
„minunatei Franțe" cum ne place 
s-o numim. Dar, se înțelege, ne-a 
fost greu să concurăm cu rușii, 
americanii și australienii.”

„Practicați sportul ?
„înot puțin și joc (foarte prost) 

șah. Doresc mult șă-i văd la lu
cru pe sportivii sovietici".

Nu va fi greu de satisfăcut a- 
ceastă dorință pentru câ de câte
va zile Ives Montand împreună 
cu soția sa silt oaspeții Uniunii 
Sovietice, unde vor da mai multe 
concerte. Iar în timpul liber, 
pașii îi vor purta fără îndoială 
și pe terenul de sport.

cioasă proprie tinerilor fii și fiice 
de bancheri și capitaliști, care vor 
„să trăiască intens"...

Rock and roll-ul nu ocolește de
sigur nici terenurile de sport- Și 
chiar dacă rugbiul american — 
unde frenezia vecină cu demența 
e „la ea acasă" — nu prinde rădă. 
cini în Europa de apus, în schimb 
„spiritul" rock and roll-ului pare 
să cuprindă alte domenii spor
tive. Am adunat aci cîteva exem
ple, pe care vi le oferim în prezen
tare succintă, fără comentarii. Le 
considerăm de prisos, fiindcă din 
exemplele de mai~ jos se desprinde 
clar concluzia că în sportul din 
țările apusene apar din ce în ce 
mai pregnant fenomene de deca
dență, caracteristice unei societăți 
în descompunere.

• O ECHIPA
engleză de rugbi, 
activlnd în cam
pionatul comita
tului Midlands, a 
contestat ultimul 
ei meci pe motiv 
că un suporter al 
echipei adverse a 
pus praf <He scăr
pinat tn cele 15 
tricouri ale jucăto-

rtlor.
• IN CURSUL meciului de 

rugbi A. S. Roma-Rugby Roma, 
desfășurat recent in capitala H»- 
Uet. arbitrul BracngUa a ftt su

Au luat sfirșit semifinalele 
campionatului U.R-S.S- de șah

MOSCOVA (Agerpres). — 
TASS transmite:

In orașele Leningrad și Harkov 
s-au încheiat întrecerile semifina
lelor celui de al 24-lea campionat 
unional de șah. In grupa de la 
Leningrad pe primele cinci locuri 
s-au clasat marii maeștri B. 
Spaski, A. Toluș, maeștrii K- 
Kiaman, L. Aronin și A. Hasin, 
care au totalizat cite IU/2 puncte 
fiecare. Locurile 6 și 7 sînt împăr
țite de V. Mikenas și E. Stoliar 
cu 11 puncte fiecare.

O luptă la fel de strî-nsă s-a dat 
și în semifinala de la Harkov. 
Primele trei locuri au fost ocupate 
de I. Boleslavski, V. Tarasov și 
R. Nejmetdinov cu cîte lU/j 
puncte fiecare din 18 posibile. Pe 
locurile 4 și 5 s-au clasat A. Ban- 
nik și R. Holmov cu cîte 11 
puncte, iar locul 6 a fost ocupat 
de R. Aronson cu 10'/2 puncte.

La turneul final al campionatu- 
lu! unional de șah participă primii 
6 clasați din cadrul fiecărei grupe 
semifinale, desfășurate la Lenin
grad, Harkov și Tbilisi.

pus unui tratament deosebit de os
til din partea suporterilor uneia 
dintre echipe. Exasperat de hui
duielile și fluierăturile care nu se 
mai terminau, arbitrul a aruncat 
fluierul și căfărîndu-se pe grila
jul de sîrmă împrejmuitor a pă
truns in tribună unde a luat la bă
taie pe cifiva spectatori. In încăie
rarea produsă au fost rănite cîteva 
zeci de persoane...
• VREȚI să știți 

rfăt ce se compune 
„arsenalul1' folosit 
la fiecare meci de 
suporterii liderului 
campionatului fran
cez de fotbal St. ’ 
Etienne? Iată o lis
tă furnizată de
ziarul „L’Equipe": tobe, cornuri 
de vtnătoare, clopote de vaci, 
trompete, petarde... Dar „arma" 
prii ci paid pare a fi un strigăt de 
luptă importat din Camerun, finu
lui african de unde este originar 
Njo-Lea, centrul atacant al echipei 
St. Etienne-

• „A FOST o veritabilă cori
da"... — afirmă handbaliștii se
lecționatei Parisului despre meciul 
lor susținut la Barcelona com
pania reprezentativei locale. In ul
timele minute, furia spectatorilor 
(care vedeau echipa tor pierzlnl) 
a atins paroxismul și ei au înce
put să arunce în făcătorii fran- 
oezi cu... monede metalice, singu-

• IN CEA DE A XVI-a ETAPA A 
CAMPIONATULUI FRANCEZ, St. 
Etienne a mai pierdut un punct pe 
teren, dar a cîștigat unul în ..cla
sament, deoarece urmăritorul său 
direct. Lens, a pierdut pe teren pro
priu în fața lui Angers cu categori
cul scor de 3-0! Dar iată celelalte re
zultate ale etapei: St-Etienne-Tou- 
1 o lise 0-0, Reims-Metz 5-2, Soch-aux- 
Nimes 3-1, Marseille-Strassbourg 3-1, 
Racing-Monaco 2-1, Nice-Nancy 3-2, 
Sedan-Valenciennes 3-0, Rennes-Lyon 
2-1. — Clasamentul: St. Etienne 24 
p., Lens 22 p., Reims 21 p., Sochaux, 
Marseille 19 p., Racing, Angers 18 p., 
Nimes 17 p., Toulouse, Nice, Mona ce 
16 p., Sedan 14 p., Valenciennes 13 
p., Lyon, Nancy 12 p., Remnes. Stras- 
sbourg 11 p., Metz 9 p.

• DIN CAUZA VREMII NEFAVO
RABILE 6 meciuri au trebuit să fie 
amînate în prima ligă engleză. In 
celelalte întîlniri care au avut loc 
s-au înregistrat rezultatele: Arsenal- 
Bolton 4-0, Lutton-Charlton Athletic 
4-2 Burnley-Cardiff 6-2, Newcastle- 
Sunderland 6-2, Wolverhampton W.- 
Blackpool 4-1.

• La Dortmund (RFG), Partizan 
Belgrad a învins cu 4-1 (2-0) Borus
sia campioana Germaniei Occiden
tale. La Gelsenkirchen va evolua — 
în primul meci din cadrul turneului 
întreprins în R.F.G. — Dukla Praga 
campioana R. Cehoslovace.

• Intr-un meci amical desfășu
rat la Novisad, echipa locală Voj- 
vodina a dispus cu scorul de 1—0 
de Ferencvaros (Budapesta)'.

Numărul viitor al ziaru
lui nostru va apare joi 27 
decembrie la orele obiș
nuite.

rele corpuri caitondente avute la 
îndemînă. O adevărată risipă de 
mărunțiș...

o LA TOKIO, in cursul unei 
reuniuni de „karate" (luptă japo
neză cu tauri) toreadorul Masu- 
satsu Oyama a provocat nemulțu
mirea generală a spectatorilor, 
care au fost pe punctul de a-l lua 
1° bătaie. „Vina" lui Oyama este 
că a prelungit prea mult (9 min- 
50 sec.) lupta sa cu un taur de 
5D0 kg. pe care l-a ucis cu o lovi
tură de sabie. Cunoscătorii afirmă 
că Oyama (care cîntărește 81 kg.) 
putea să „lichideze" taurul mult 
mai rapid și... fără să se servească 
de sabie.

• IN CAPITA
LA Austriei înce
puse de curind mo
da fotbalului fe
minin... Viertezele 
pline de tempera
ment se întreceau ; 
chiar intr-un cam 
pionat al lor, iar
de curind contractaseră un meci cu
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o reprezentativă a Germaniei oc
cidentale. Meciul nu va avea loc 
însă, fiindcă Liga feminină de fot
bal a Austriei este pe cale de di- 
soluție. Se spune că președinta 
(Mitzi) și cu secretara (Grei, 
s-au luat la bătaie pentru... och. 
f'umoși ai unui fotbalist.
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