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REPREZENTANȚII NOȘTRI AU OBȚINUT SUCCESE CONCLUDENTE 
IN FATA ECHIPELOR DE TENIS DE MASA ALE R. CEHOSLOVACE

Primele jocuri în campionatele internaționale

Schimbul de flori dintre Angeh ca Rozeanu și Kveta Hrușkova a 
precedat cu cîteva clipe primele schimburi de mingi ale întrecerii 
feminine.

(Foto L. Tibor)

BĂIEȚII NE ÎNDREPTĂȚESC SPERANȚELE PENTRU STOCKHOLM
De Ia 1—lă la 5—2! și această 

răsturnare de valori în decursul a 
mai puțin de trei ani. Iată un 
progres, o performanță cu care pe 
drept cuvînt ne putein mindri. 
Progresul l-a înregistrat reprezen
tativa noastră masculină de tenis 
de masă care joi seara în sala ar
hiplină și entuziastă de la Flo- 
reasca, a făcut o elocventă demon
strație a maturității rale, intrecînd 
reputata formație a R. Ceho
slovace la un scor net, și dtiblind 
totodată victoria pe care o obți
nuse cu puțin timp mai înainte 
selecționata noastră feminină în 
țața jucătoarelor aceleiași țări.

Daca ne deprinseserăm ca fetele 
noastre să fie acelea care să ne 
aducă cele mai mari satisfacții 
sportive, de data aceasta băieții

loarea de atunci a sportivilor ro- 
mîni — și doar Gantner reușise 
în partida cu Tereba să aducă 
singurul punct culorilor țării.

n-au mai fort de acord să stea
mai prejos și au ținut și ei pasul 
pe drumul succeselor depline. Re
zultatul este cu atît mai îmbucu

Stipehrător cu cit pînă acum nu am 
reușit nici un meci favorabil in 
întilnirile cu jucătorii cehoslovaci. 
In precedenta confruntare (Brno 
1954) scorul 1 — 15 fusese mult 
prea sever — chiar și pentru va

Au trecut trei ani. Echipa ro- 
nrină pe care am văzut-o la lucru 
și atunci și acum, urcă treaptă 

cu treaptă spre virful ierarhiei

mondiale- Campionatele lumii de 
la Tokio, cînd am pierdut la limi
tă în fața actualilor deținători ai 
Cupei Swaythling, japonezii, au 
constituit primiri pas de rezonanță 
pe calea consacrării. Succesul ca
tegoric (5—2) repurtat în noiem
brie trecut la Belgrad asupra pu
ternicei formații a Iugoslaviei a 
reconfirmat public valoarea cres- 
cindă a echipei naționale mascu
line romîne. Actuala victorie — 
realizată și ea la diferență — îm
potriva celei de a doua echipe a 
lumii și de numeroase ori dețină
toare a titlului suprem, ne impune 
definitiv în fața celor mai exigenți 
specialiști. Da, vor zice unii, dar 
din echipa oaspeților au lipsit 
două nume consacrate: Andreadis 
și Tereba. îndoiala acestor scep
tici și veșnic nemulțumiți nu este 
însă decît prea puțin îndreptățită- 
Dacă Andreadis iși avea locul asi
gurat, în schimb Tereba nu poate 
fi considerat senator de drept, pre
zența lui în echipa cehoslovacă al- 
ternînd deseori cu aceea a lui lokar 
sau Vihnanovski. Și trebuie adău
gat că Stipek, în repetate rînduri 
omul de bază al foștilor campioni 
mondiali, a fost învins in două din 
cele trei meciuri de joi.

Toma Reiter, Tiberiu Harasztosi 
și Matei Gantner au arătat de la 
început dorința fermă de a răs
turna calculul hîrtiei, de a realiza 
un rezultat surpriză. Toți trei nu 
au precupețit nici un efort, au 
luptat cu multă hotărîre, au dove
dit o deosebită omogenitate și fo
losind din plin întreaga gamă a 
procedeelor tehnice și tactice au 
stîrnit în repetate rinduri ropote de 
aplauze, încheind partida cu brio.

Pe bună dreptate se poate spune 
că prin această remarcabilă 
carte de vizită, băieții noștri fac 
companie foarte onorabilă campi
oanelor mondiale Angelica Rozea- 
nu și Ella Zeller. Acest îndoit

(continuare in pag. a 8-a)

Sportivii patriei iau parte acti vă la campania electorală. La lo
curile de muncă, unde se străduiesc să obțină cît mai multe succese 
în cinstea zilei de 3 februarie, pe terenurile de sport, participînd la 
competițiile închinate alegerilor de deputați în Marea Adunare Națio
nală, sau activînd ca agitatori, ti nerii sportivi, recunoscători regi
mului democrat-popular pentru ex celentele condiții create mișcării 
sportive, își îndeplinesc cu cinste îndatoririle de buni cetățeni.

Obiectivul aparatului de fotografiat i-a surprins pe cîțiva dintre 
acești vrednici sportivi în p'.ină activitate pentru asigurarea victo
riei Frontului Democrației Populare în alegeri.

1. Atleții Marin Loman și Du
mitru Unguroaica lucrează în sec 
ția „sticlărie" a fabricii de bere 
„Rahova". Voleibalistele Florica 
Drăgan și Alexandrina Bulancea 
sint muncitoare în aceiași secție a 
fabricii. Iată-i pe toți patru, după 
terminarea orelor de muncă, mer- 
gînd din casă în casă pentru a dis
cuta cu cetățenii probleme în le
gătură cu apropiatele alegeri de 
deputați în Marea Adunare Națio
nală.

2. Uzinele „Tudor Vladimirescu" 
au început să fabrice și autobuze. 
„Sint mîndru că lucrez și eu la pro
ducerea autobuzelor", ne-a decla
rat strungarul Petre Tomescu, ju
cător în echipa de fotbal a uzinei, 
pe care-1 vedeți lucrînd la strunji- 
rea rolelor necesare mașinilor în 
construcție. „In trecut nici nu pu
team spera că se vor construi vreo
dată autobuze romînești. Și iată

că acum, intr-o u- 
zină nouă, fabri
căm autobuz: de o 
construcție moder
nă, elegantă. Bucu
ros de faptul că 
prin recenta Rezo
luție a plenarei C.C. 
al P.M.R. se pre
văd noi îmbunătă
țiri ale nivelului de 
trai al muncitorilor 
și stimulat dc apro
pierea alegerilor de 
la 3 februarie, am 
reușit ca din pri
mele zile ale anu
lui să dau cîte 30 
la sută role peste 
plan".

Cind am început 
să practic ciclismul 
— sint de atunci 
M de ani — totul, 
de la spiță pînă 
ia caschetă, trebu
ia să fie cumpărat, cu bani grei, 
din punga alergătorilor- Grupările 
sportive, interesate numai de spor
turile „majore", cele cu „rețete" 
consistente (fotbal și box), ofereau 
cu dărnicie cicliștilor respectivi... 
emblema grupării, încurajări ver
bale și câteodată, drept premiu, un 
obiect mai mult sau mai puțin util.

Cicliștii se antrenau fiecare cum 
îl tăia capul, sau cu metode pe 
care izbuteau să ie „fure" de pe la 
cei mai experimentați (foarte zgîr- 
ciți cu sfaturile tehnice). De antre
namente controlate, nici vorbă. 
Ba, să nu mint, uneori in timpul 
cursei tehnicienii și specialiștii din 
mașini ne strigau: „Haide! Trage 
acum ! Mai tare !“ Cam la acearta 
se rezumau îndrumările tactice.

Multe și grele sacrificii făceau 
pasionații sportului cu pedale de 
pe atunci. Cum pentru cursele pe 
etape sau antrenamentele mai se
rioase trebuia să lipsești cîteva 
zile de la lucru, nu de puține ori

Ieri...
aveai „plăcerea" să 
găsești, întoreîn- 
du-te la întreprin
dere, o scrisorica 
prin care erai a- 
nunțat că servici

ile tale nu mai sint de folos pa
tronului. Din această cauză mulți 
cicliști nu participau la cursele pe 
etape decît dacă-și puteau lua 
concedii. Dar, cîți cicliști nu-și vin
deau primăvara paltonul ca să-și 
poată procura cauciucuri, roți și 
alte piese! Despre condițiile de pe 
atunci pot vorbi foarte bine și co
legii mei Traian și Nae Chicomban, 
Gh. Șandrtr, G. Negoes’u și alții...

Și, totuși, cîțiva cicliști, cu prețul 
unor mari sacrificii personale, au 
izbutit performanțe de valoare care 
nu s-au datorat insă sprijinului 
grupărilor sportive sau al statului, 
ci exclusiv talentului și sîrguinței 
lor.

S-ar putea scrie sute de pagini 
despre epoca de pionierat a ciclis
mului nostru, pagini din care ti
nerii de astăzi pot învăța să pre- 
țuiască mai bine condițiile in care 
pot să practice astăzi sportul pe 
care l-au îndrăgit.

N1COLAE ION ȚAPU 
antrenor de ciclism

I
!

i

La ora cînd a- 
par aceste rînduri 

eu și întreaga echi
pă de ciclism a 
Republicii Populare 
Romine ne aflăm
pe mănoasa vale a Nilului, pentru 
a lua startul în cea de a IV-a ediție 
a „Turului Egiptului".

Plec pentru a treia oară în Egipt, 
după o pregătire atentă după ce atit 
cu cit și colegii mei am fost în
drumați cu grijă și dragoste de 
antrenori pricepuți. Posedăm ma
teriale de cea mai bună calitate.

Firesc îmi vin acum în minte 
amănuntele ..marii aventuri", pe 
care mi le-a povestit unul din cei 
patru cicliști care au participat a- 
cum 20 de ani, la„Turul Franței"
Fără o pregătire specială, fără an-

’ trenori și conducători, cu materiale 
> demodate față de cele din apus 
{ cicliștii romîni au abandonat după 
’ trei etape...
J Eu și toți cei care ne deplasăm in 
J fiecare an peste hotare, participînd
I la cele mai mari competiții inter- 
| naționale amatoare (Turul Egip- 
Îlui, Cursa Păcii. Cursa Sofia-

București, Turul Europei, ș.a.) a- 
vem posibilitatea să ne dezvoltăm.

să punem umărul 
la afirmarea cicli- 

y . smului nomînesc
Cl l peste granițe, să

contribuim la in- 
......  tărirea legăturilor 

de prietenie cu sportivii din cele
lalte țări.

Un ciclist virstnic îmi povestea 
odată că în vremurile trecute era 
o adevărată raritate să vezi in 
echipa țării tineri de 20-21 ani. 
Aproape că nici nu-mi vine să cred 
aceasta văzîr.d cum cicliști foarte 
tineri reușesc astăzi, datorită con
dițiilor și seriozității cu care se 
pregătesc, să fie selecționați în 
lotul R.P.R. Eu însumi sint un pro
dus al grijii deosebite pe care miș
carea de cultură fizică și sport o 
acordă cadrelor tinere. Materiale 
avem astăzi din abundență, în
drumare găsim in fiecare colectiv 
sportiv, iar școlile de tineret și 
numeroase curse cu caracter 
popular dau posibilitate, an de an 
elementelor talentate să se afirme.

Este evident că numai datorită 
grijii deosebite pe care statul de
mocrat popular o acordă mișcă
rii sportive, ciclismul ca și alte 
sporturi a putut obține în ultimii 
ani succese atit de frumoase.

CONSTANTIN DUMITRESCU 
maestru al sportului

3- Sportivii participă la nume
roase competiții organizate în în- 
lîmpinarea alegerilor. Uneori însă, 
locul de desfășurare al concursuri
lor este mai puțin obișnuit. De e- 
xemplu, în programul Casei alegă
torului din circumscripția electo
rală „Ilie Pintilie" din București 
stnt prevăzute și întreceri de șah 
care se bucură de o participare fru
moasă. Cîteodată, sportivii după ce 
capătă lămuririle solicitate, orga
nizează din proprie inițiativă cite 
o partidă „fulger" așa cum au tă
cut studentul Alexandru Crețu de
la I.S.E.P. si muncitorul Ion Ră
zor de la I.S.B., pe care-i vedeți în 
fotografie în plină întrecere.

(Foto: N. NICULESCU)
---------—B » —----

RECTIFICARE
Tovarășa Marta Zebreanu, oarei 

a semnat materialul intitulat „In 
contul anului 1966“ apărut în zia
rul nostru nr. 2947 din 10 iatrua-i 
rie a.c., nu este candidată F.D.P., 
ci deputată în sfatul popular al 
orașului Bacău,



Sportul este prietenul multora dintre harnicii metalurgist! reșițeni. Ei au la dispoziție baze sportive 
bine amenajate, dintre care stadio nul, a cărui vedere generală o re producem, constituie o aăevarata 

mlndrie a sportivilor „Cetății de foc".

REȘIȚA,» » *
AST AZI...

ț Munca educativă — un obiectiv important 
și în luni'e de iarnă

Cu cîtva timp înainte. Reșița primise Ca oaspeți delegați din 
Republica Democrată Germană. In vizita lor, ei poposiseră și 
la Casa de Cultură a orașului, în a cărei carte de onoare 

au scris următoarele: „întreaga noastră admirație pentru această 
localitate in care trăiesc și mun cesc vrednici și pricepuți făuritori 
ai socialismului".

Această succintă însemnare
mează fiecare vizitator a) Reșiței

1N CETATEA OȚELULUI

In primele ore ale dimineții, 
mii de oameni tineri sau virstnici 

■se îndreaptă spre porțile Combina
tului metalurgic, în care tonele de 
pțel proaspăt plămădit este trans
format după vrerea muncitorilor. 
Oțelari, laminatori, strungari, 
forjări și meseriași de alte specia
lități, dau viață celor mai diferite 
mașini, de la micul aparat electric 
pină la puternice locomotive.

Am poposit cîtva timp în secția 
•de laminoare a Combinatului. In- 
tr-una din luminoasele încăperi 
lucrează brigada de lăcătuși com
pusă numai din sportivi, lată-i pe 
fotbaliștii Eugen Potoceanu, Iosif 
Zarici, Ștefan Apro, pe schiorul 
Carol Miclo și alții, stăpînind cu 
siguranță mașinile cărora metalul 
brut li se supune, vrînd-nevrînd. 
Sînt pricepuți și sîrguincioși mun
citorii sportivi din brigadă 1 Gra
ficul secției arată că în întrecerea 
ce se desfășoară în cinstea alege- 
ri’or de deputați în Marea Adunare 
Națională, brigada sportivă își 
depășește cu 40—50 la sută planul 
pe fiecare zi. Făcusem cunoștință 
cu „veteranul" Combinatului-: Ca
rol Kaiser. Strungarul acesta, cu 
părul alb, și-a sărbătorit în ziua 
de 16 septembrie a lui ’56 cel de 
al 62-lea an de muncă.

— N-ar fi fost oare firesc să-mi 
sărbătoresc, la vremea cuvenită, 
sfertul și jumătatea de veac de mî- 
nuire a strungului ? mă întrebă 
Carol Kaiser.

— Fără 
să-l aerob.

Bătrînul 
cu vorba i

— Pe atunci cînd eram slugă a 
capitaliștilor, n-aveam să „sărbă
toresc" decit împlinirea anilor de 
mizerie și umilință. Cînd împreună 
cu alți muncitori îmi ceream drep
turile, patronii îmi ofereau carcera-

La vîrsta de 78 de ani. Carol 
Kaiser continuă să mînuiască 
strungul : îi este dragă meseria 1 

"Si, cu toate că nu mai are vigoarea 
de altădată, e1 încheie fiecare lună 
cu depășiri de plan. De aceea, a- 
•semenea multor alți muncitori ai 
Combinatului, Carol Kaiser a 
fost deseori evidențiat și premiat 
pentru realizările sale.

Pentru a vizita întregul- Combi
nat metalurgic din Reșița — mult 
dezvoltat în anii puterii populare 
— este necesar un timp îndelun
gat. Dar, cite un scurt popas la 
unele secții, este ce ajuns să olere 
imaginea entuziasmului și însufle
țirii cu care lucrează miile de 
muncitori din această uriașă în
treprindere, adevărată cetate a o- 
țelului.

i
MEREU, NOI CONSTRUCȚII

îndoială !, m-am grăbit

a clătinat din cap, apoi, 
domoală, mi-a spus :

— întinerește necontenit orașul 
nostru! Aceste cuvinte le rostesc 
localnicii înainte de a vorbi despre 
noile construcții ridicate recent la 
Reșița. Cea mai grăitoare exempli-
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exprimă 
de azi.

c părere pe care șio ior- 

a întineririi „Orașului-U- 
o reprezintă cartierul Lunca

fie are 
zină“ 
Pomostului. In numai cîțiva ani, 
în această pitorească așezare din 
apropierea Bîrzavei, s-a înălțat un 
mare număr de blocuri moderne, 
care cuprinde aproape 500 de apar
tamente.

Impunătoarea clădire a Casei de 
Cultură — o adevărată podoabă a 
Reșiței — atrage în mod deosebit 
atenția celor ce străbat centrul o- 
rașului. In acest nou și modern 
lăcaș de cultură, localnicii se 
bucură de posibilitatea de a pe
trece în modul cel mai plăcut o 
parte a timpului liber. Fie ocupind 
un fotoliu al sălii de lectură — 
citind cartea preferată — fie as- 
cultînd o conferință, sau luînd 
parte la cursurile de pregătire a 
ansamblurilor artistice, reșițeanul 
trăiește din plin clipe de desfătare 
spirituală.

Teatrul de Stat și cele trei ci
nematografe din Reșița sînt des 
frecventate de localnici. Și, pentru 
că veni vorba de teatru, amintim 

au primit de 
un 

reșițeni 
fc'osință bloc nou,

spital cu 180 de locuri, 
aproape

că artiștii 
curînd în 
modern.

Un nou
o creșă care găzduiește 
120 de copii, un magazin univer
sal și multe alte construcții recente 
au schimbat înfățișarea de altă 
dată a Reșiței.

— Ceea ce s-a construit la noi 
în numai cinci ani — spunea mon- 
terul Nicolae Melnic — nu s-ar fi 
făcut sub guvernare burgheză nici 
măcar in 50 ani ! De aceea, pentru 
alegerile de la 3 februarie, reșițe- 
nii ii vor vota cu dragoste și în
credere pe candidați! F.D.P.

Vrednicul sportiv timișorean

nice- este

acum.

Numele

arma in

și foștii săi învățăcei Petru Ni- 
eodirn și Pavel Gaida, pășește pe 
urmele lui Kovacs. Exemplul 
mai mult decit emuziasmant: Ște
fan Kovacs nu lucrează doar cu 
brațele și nu-și face 
lupta împotriva normelor doar din 
abilitate și experiență. Mărturie 
stau doar cele aproape 70 de ino
vații si ratidnalizări... Iar între
timp, prietenul drag, sportul, nu 
este uitat, nici neglijat. Omul care

cu ei. s-a dus pentru totdeauna 
vremea cînd fiecare dimineață în
semna pentru Ștefan Kovacs, ca 
și pentru milioanele de muncitori 
de pe îrureg cuprinsul țării, 
putui unei noi zile de chin. Tînă- 
rul nostru strungar începuse să 
muncească in aite condiții, irdr-o 
orinduire din care exploatarea fu
sese definitiv alungată. Vechiul 
său prieten, sportul, căpătase și 
el cu totul alt rol acum: din 
consolator se transformase în to
nic, în îndemn dătător de forțe

AL. GROSS

electorală Timișoara

Ștefan Kovacs de la „Electromo
tor” din Timișoara este bine cu
noscut cititorilor ziarului nostra, 
care nu odată au avut prilejul să 
afle despre minunatele fapte de 
muncă ale acestui vrednic sportiv 
din orașul de pe malurile Begăi.

Prietenia lui Kovacs cu sportul 
datează de mult, de pe vremea 
cînd tinărul ucenic, răzbit de 
muncă și de șicanele patronului, 
găsea un pic de mîngîiere bătînd 
mingea pe un maidan de lingă 
fabrică...

...Dar anii au trecut și odată

REȘ1TA UN CENTRU SPORTIV 
IN PLINA DEZVOLTARE

Prefacerile adinei petrecute la Re
șița sub regimul democrat-popular 
au dat și activității sportive un 
puternic impuls. Miile de sportivi 
reșițeni au la dispoziție 24 de baze 
sportive diferite, dintre care noul 
stadion constituie pentru ei o ade
vărată mind-ie. In „Orașul Uzină*  
sînt aproape 5000 de purtători ai 
insignei G-M.A.; 3 echipe de fot
bal. 3 echipe de handbal și cîte o 
formație de lupte și tenis de masă 
participă la campionatele republi
cane. Campionul R P.R. la gim
nastică — Andrei Kerekeș — este 
unul dintre numeroșii sportivi cres
cuți din rîndurile tineretului reși- 
țean.

Peste puțină vreme, sportivii re
șițeni își vor vedea îndeplinită o 
vie dorință : ei vor sărbători inau
gurarea noului bazin acoperit de 
înot, la a cărui finisare zoresc 
acum maeștri de specialitate.

IN FAȚA VIITORULUI

Reșițenii sînt 
veseli, dar mai

oameni harnici și 
ales optimiști. Op

timismul lor sănătos mi-a apărut 
în toată puterea sa atunci cînd îi 
auzeam discutînd despre recenta 
plenară a C.C. al P.M.R.

— Partidul se îngrijește de vi
itorul nostru, spunea cu vie satis
facție oțelarul Matei Stupnea, a- 
dresîndu-se unor tovarăși de mun
că. Se va îmbunătăți sistemul de 
salarizare —sublinie el— vom avea 
mai multe bunuri de larg consum, 
iar frații noștri de la sate ne vor 
putea aduce mai multe mărfuri ob- 
ținind, la rindul lor, cîștiguri spo
rite. Noi să răspundem partidului 
muncind cu și mai multă însufle
țire, pentru că numai astfel ceea 
ce azi e în proiect va deveni miine 
realitate.

tn munca, șa lata-l pe strungarul 
Ștefan Kovacs pornind asaltul 
împotriva normelor de muncă în
vechite și a metodelor perimate de 
lucru. Incepînd din 1951, victoria 
împotriva acestor dușmani al pro
ductivității începe să se conture
ze : strungarul Ștefan Kovacs a- 
iunge să dea cîte șase norme zil
nice în opt ore de muncă. Lunile 
și apoi anii încep să treacă mai 
repede pentru Kovacs. In 1956, el 
este mai... ,,bătriri’ cu 12 ani, 
vîrful săgeții de pe graficul său 
de muncă atingînd nivelul anului

Activiștii sportivi se străduiesc să rezolve, în perioada lunilor de 
iarnă, cele mai diferite sarcini ; de la asigurarea unei intense activități 
competiționale de sală pînă la întocmirea tuturor situațiilor statistice. 
Și totuși poate dintr-o greșită înțelegere, poate din comoditate, unul 
dintre cele mai importante obiective ale muncii sportive, este deseori 
neglijat : educația sportivilor. Nu odată am căutat să găsim explicația 
acestui fapt. Iată cîteva dintre răspunsurile prin care unii activiști 
sportivi „justifică" lipsa de preocupare pentru problemele muncii edu
cative : „Ce să facem, tovarășe, acum nu mai avem cazuri de indisci
plină. E iarnă. Fotbal nu mai este. Nici rugbi, nici handbal de cîmp“... 
,,Ce muncă educativă să desfășurăm acum? Să ținem ședințe? Să 
prelucrăm conferințe ?“...

Da. Trebuie făcut și asta. O ședință de analiză în secțiile de fotbal 
ale colectivelor din Baia Mare, Satu Mare, Constanța, Bacău sau Iași 
este binevenită mai ales acum cînd problemele pot fi dezbătute la... 
rece. Tot atît de binevenită poate fi și o conferință. Dar, nu numai 
la atît trebuie să se rezume munca educativă in lunile de iarnă.

Complet greșită este mentalitatea acelor activiști sportivi care 
așteaptă suspendarea unor jucători pentru diferite abateri disciplinare 
ca să-și poată trece în planurile de muncă : ședință educativă cu pre
lucrarea cazului sportivului x... ”
greșească ? Ne bucură oare faptul că putem să-1 criticăm apoi, să-l 
„săpunim" bine (cum spun unii activiști sportivi), sau să-1 încon- 
deiem la gazeta de perete ?

Intr-o serie de colective sportive cum sînt Flamura roșie Pitești
1 r o fl rod on T \ 1 « TT > • I ...... 1Vo.nja Oradea, Locomotiva Arad sau Energia Reșița, activiștii spor

tivi au găsit drumul care duce spre inima sportivului, calea spre în
drumarea acestuia, spre realizarea unei discipline conștiente. In aceste 
colective, și în multe altele, sînt organizate, de exemplu, excursii cu 
prilejul cărora jucătorii se cunosc mai bine, învață unul de la altul, 
Iși reproșează reciproc micile defecte, în mod sincer, prietenesc. Le
găturile de prietenie nu-i impiedică însă ca atunci cind unul dintre 
ei persistă în greșeli ceilalți să-1 critice cu asprime. Mai bine o mică 
supărare, la început decit să fie lăsat să comită greșeli mai grave. 
Supărarea trece repede cînd cel care te-a criticat îți este prieten. 
Altădată ai tu ocazia să-l ajuți. Fie arătîndu-i că a avut o compor
tare nesportivă, fie dojenindu-l pentru slaba lui activitate profesio
nală, fie mustrîndu-l pentru lipsurile în pregătirea sa sportivă, cole
gul tău de echipă va sfîrși prin a înțelege că îi întinzi o mină de 
ajutor. Pentru ca astfel de relații să existe în colective sportive cum 
sînt Locomotiva Ministerul Căilor Ferate București sau Flamura 
roșie Arad, a fost însă necesară o intensă muncă educativă, o cu
noaștere a sportivilor dincolo de terenul de sport.

Această cunoaștere a sportivilor, această legătură și încredere 
reciprocă, se realizează mult mai ușor în lunile de iarnă cînd scă- 
paii de... emoții, mai puțin aglomerați cu competiții sau antrenamente, 
sportivii nu mai văd în fiecare critică încercarea de a face să „fie 
scos d’n echipă", „să i se știrbească prestigiul" etc. Restrinsa activi
tate a unor secții in lunile de iarnă trebuie folosită pentru organizarea 
de cît mai multe întilniri ale sportivilor în cadrul ședințelor de analiză 
ale secției, în acțiuni generale ale colectivului, în excursii, în dez
baterea principalelor probleme sportive.

D GIRLESTEANU

Un nou imbold dat activității 
sportive st udențești

Una dintre importantele măsuri 
pentru îmbunătățirea activității 
politico-educative, culturale și 
sportive în rîndul studenților a 
fost înființarea Asociațiilor stu
dențești, organiziații profesionale 
care au drept scop stimularea 
studenților în munca de îinvăță- 
mînt, științifică, obștească, cultu
rală, artistică și sportivă, precum 
și rezolvarea problemelor gospo
dărești și de asistență socială 
ale studenților. Zilele trecute, a 
fost dat publicității Proiectul de 
statut al Asociațiilor studențești 

” proiect ce urmează
împreună cu propune- 
din partea membrilor 
studențești, aprobării 

pe țară.
sarcinile asociațiilor în

din R.P.R., 
a fi supus 
rile venite 
Asociațiilor 
conferinței

Enunțînd
toate domeniile de activitate stu
dențească, proiectul de statut pre
vede, la art. 12, obligațiile Asocia

și-a făcut din muncă un crez 
cetățeanul decorat cu Ordinul 
Muncii clasa III-a care se bucură 
de întreaga încredere a tovarăși
lor săi de muncă, a putut fi întîl- 
nit abia cu citeva zile în urmă ju- 
cind handbal in echipa fabricii 
sale, Electromotor.

Ca o dovadă de înaltă prețuire: 
oamenii muncii din orașul său l-au 
propus candidat al F.D.P. în cir
cumscripția 
Sud-Vest.

De ce să așteptăm ca sportivul să 
să-l

țiilor studențești, în domeniul acti
vității sportive a tineretului din 
instituțiile de învățămînt superior. 
„Asociația studențească— specifică 
proiectul de statut — organi
zează întreaga activitate sportivă a 
membrilor săi în cadrul colective
lor sportive studențești, dezvoltă ac
tivitatea sportivă de masă, com- 
petițională și turistică, participă 
la olimpiade sportive și la alte 
concursuri sportive interuniversi- 
tare organizate de Consiliile stu
dențești, participă la taberele stu
dențești, stimulînd creșterea con
tinuă a performâ nițel or sportive. 
Cele mai bune echipe sportive 
studențești, fruntașe ale concursu
rilor interuniversitare, vor putea 
participa la campionatele divizio
nare ale R.P.R."

Din această simplă enunțare se 
poate deduce de cită importanță 
se bucură activitatea sportivă în 
sarcinile generale ale Asociațiilor 
studențești și cît de multilaterale 
vor trebui să fie preocupările 
sportive ale asociațiilor. Aplicarea 
întocmai a acestei obligații sta
tutare va duce. Tară îndoială, la 
o considerabilă creștere a volumu
lui și nivelului calitativ al acti
vității sportixe studențești.

înot cu

bazin

în construcție, ia Tg.
In luna septembrie a anului- 

trecut la marginea, orașului Tg. 
Mureș au început lucrările de 
construcție a unui nou c implex 
spoiriiv. Noua bază sportivă va 
cuprinde un bazin de 
dimensiunile de 50X22 (adînci- 
mea apei de 2,50 m), un 
mai mic pentru copii cu dimensi
unile 22X5 (adîncimca apei 1,30 
m.), spălătoare, vestiare, precum 
și terenuri de baschet, volei, te- 
nis. etc. De asemenea se va ame
naja o plaje și mai multe solarii.

Muncitorii întreprinderii regio
nale nr. 2 de construcții se stră
duiesc să dea cît mai curînd în 
folosința tineretului, această fru
moasă bază sportivă. Astfel, 
echipa de dulgheri condusă de 
Al. Pere-s își îndeplinește norma 
zilnică în proporție de 200 la 
sută, instalatorii cu 180 la sută, 
fierarii și betoniștii cu 162 la sută 
iar săpătorii cu 57 la sută.

Ion Păuș 
corespondent
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Miine, Poiana Stalin și Azuga 
găzduiesc concursuri de schi

CONFERINȚA
COMISIEI CENTRALE DE HANDBAL

îndată după deschiderea sezo
nului de iarnă, schiul a devenit 
sportul numărul 1. De acum în
colo, — aproape în fiecare săp- 
tămină, — cei 
din țară vor 
să-și confirme 
în concursurile 
cut sau să dovedească saltul ca
litativ înregistrat între timp-

După disputarea primei com
petiții oficiale nu ne-am putut 
forma nici măcar o vagă părere 
asupra valorii și formei actuale a 
schiorilor noștri fruntași — în
deosebi la probele a’pine — de
oarece foarte mulți dintre ei nu 
s-au prezentat la start. Dar să 
sperăm că absențele vor dispare 
la următoarele concursuri și că, 
mîine vom putea urmări pe Mi
hai Bîră, Nicolae Pandrea, 
colae lovici. Aurel Albert, 
Theil etc. și alături de ei pe cei 
mai valoroși schiori ai

mai buni schiori 
avea posibilitatea 
valoarea arătată 
din sezonul tre-

Ni-
Klaus

asocia
țiilor Dinamo, Progresul, Știința 
și Recolta. De asemenea sperăm 
că asociația Locomo'.iva va înțe
lege cu ocazia concursului de 
mîine să acorde mai multă aten
ție acestei frumoase discipline 
sportive. Deosebit de interesantă 
va fi întrecerea de la Poiana Sta
lin dintre Bîră, Pa<ndrea (C.C.A )

Vești din box
• MIINE are loc tragerea Ia 

sorți a meciurilor din campiona
tul de calificare. Prima 
a anului 1957 se va 
marți, în Capitală-

Antrenorii bucureșteni 
tă mult interes pentru această 
competiție care pcate scoate ’a 
iveală tinere talente. Antrenorul 
Mielu D-oculescu a prezenfat o 
listă cu 14 înscrieri. Elevii săi 
sînt tineri începători care se an
trenează în cadrul secției de box 
a colectivului sportiv 
va ICCF.

• ACTIVITATEA 
ȚIONALA. Din cauza 
ponibi’ități, Fînâanda

reuniune 
desfășura

maniîes-

Locomoti-

INTERNA 
unor indis- 

și Suedia 
au fost nevoite să amin? întrece
rile internaționale proiectate pen
tru primele săptămini ale anului 
1957, printre care figurau și întîl- 
niri cu boxeri romînj.

S-a primit, în schimb, confir
marea din R. P- Polonă, astfel că 
în primele zile ale lui februarie, 
selecționata orașului 
pleca spre Cracovia 
ține cîteva întîlniri.

Echipa cuprinde o 
giliști experimentați

Craiova va 
unde va sus-

de pu- 
Mihai 

Trancă, Mihai Sioian, Const. lor- 
dache. Petre Deca, V. Mari uf ai 
și cîteva nume mai noi în 
boxul nostru: Vasile V’.nii'u. V. 
Murtaza, losif Olaru, Dumitru 
Prunoiu și Ion Văduva-

Pregătirea accslej echipe 
fost încredințată antrenorilor Pe
tre Alexandrescu și Gh. Dudutea- 
tiu.

In luna mai, selecționata Cra
covia

, într-o 
mînd 
Iova,
X»

• LA 10 FEBRUARIE, *în  vre
me ce pugiliștii din echipa Cri- 
îovei vor fi în R.P. Polonă, la 

•București va începe — în cinstea 
Congresului Sindicatelor C-F.'R.

— o competiție de box la care 
vor participa pugiliștii feroviari 
din R.D.G.. R.P. Bulgaria, R 
Cehoslovacă și R.P.R- 
St, vor disputa în

Lotul nostru — 
Mielu Doculescu, 
Gh. Marinescu își 
gătiri'.e peste o sâptămînă. 
cuprinde următorii boxeri : 
Morăruș, Saul Avram, C. 
due, I. Botez, I. Manea. M. Spă
tarii, I. Boceanu, D. Pînzaru, Pe
tre Riiptureanu, Gh. Tomescu, D- 
Cristea, C. Bilă, P. Sighinaș, I. 
Ailenei. C. Stăiescu. J. Buzea, 
A. Toth, Petre Zaharia și Al. Ghiță.

serie 
ca:

a

va veni în țara noastră, 
„vizită de răspuns", ur

să susțină tntîlniri fa Cra- 
Turnu Severin și Timișoa-

R.P. Bulgaria, 
întrecerile 

sala Floreasca. 
antrenat de 

C. Cionoiu și 
va începe pre- 

EI 
A- 

Calat-

Comunicat
Institutul de Cultură Fizică a- 

hunță pe cei interesați că între 
data de 25 ianuarie 1957 — 5 fe
bruarie 19o7 se va ține o sesiune 
a examenului de Stat.

La această sesiune 
.ienta toți absolvenții 
care nu au promovat 
de Stat

înscrierile pentru _____
siune se fac la Secretariatul 
stitutului pînă la data de 20 
htiarie 1957.

Informații suplimentare se

se pot pre-
Institutului 

examenul

această se- 
ln- 
ia-

Informații suplimentare se pot 
bere la Secretariatul Institutului.

și Cristoloveanu, Bîrsan (Dina
mo) in cadrul probei de slalom 
uriaș. In ceea ce privește 
concursul fetelor, Magdalena Ma- 
rotineanu (C.C.A.) prin valoarea 
și constanța ei, pleacă favorită- 
O altă dispută interesantă sea- 
nunță cea de la 5 km. senioare, 
datorită valorii apropiate a par
ticipantelor. La 10 km. fond se
niori. cîștigătorul concursului de 
săptămîna trecută, Constantin E- 
nache, are cele mai mari șanse 
de a-și îmbogăți palmaresul cu 
încă o victorie. Sîntem convinși 
că probele de fond rezervate ju
niorilor și junioarelor vor da loc 
unor dispute dirze, în care în
vingătorii vor fi separați de ur
mătorii clasați^ «tear de zecimi 
de secundă, lată programul con
cursurilor de mîine. Poiana Stalin 
Va găzdui în.ilnirea celor mai 
buni reprezentanți ai probelor 
alpine care vor lua startul 
doar într-o cursă: cea de slalom 
uriaș. Competiția este organizată 
de asociația sportivă Dinamo și 
este dotată cu „Cupa Dinamo"- 
Cealaltă Cupă „Flamura roșie" 
este rezervată fondiștilor și va 
fi organizată de asociația Fla
mura roșie pc pîrtiile din Azuga. 
Concurenții vor participa la ur
mătoarele probe: 10 km. seniori, 
5 km senioare, 5 km. juniori și 
3 km. junioare. Concursul de 
sărituri dotat cu „Cupa Borșa" 
care trebuia să se desfășoare mîi
ne la Borșa a fost amînat pentru 
joi 17 ianuarie.

Maine dimineață va începe, în 
sala din str. Gh. Assan nr. 3 (lîngă 
T.A.R.O.M.), conferința anuală a 
comisiei centrale de handbal, la 
care vor participa numeroși antre. 
nori, arbitri și activiști obștești din 
țară și din Capitală. Lucrările con
ferinței vor dura miine dimineață 
și după amiază, luni dimineața 
și marți dimineața, urmînd ca 
luni după amiază participanții 
la ședință să asiste la jocurile 
de handbal de sală, care se vor 
desfășura în sala Floreasca de la 
ora 16.30.

In cadrul conferinței anuale a 
comisiei centrale de handbal vor 
fi prezentate o serie de referate 
importante, printre care și acela 
privind lucrările Congresului Fe
derației Internaționale de Hand
bal de la Stockholm, unde după 
cum se știe au fost luate hotăriri 
importante privind regulamentul 
jocului. De asemenea, se vor mai 
prezenta o serie 
vind activitatea 
tui sport.

Conferința va 
la amiază, cînd _ __
comisie centrală și cînd se va 
adopta planul de muncă pe 1957.

de informări pri- 
din cadrul aces

lua sfîrșit marți 
se va alege noua

Iaiă-i veseli și fericiți pe cam
pionii de handbal ai țării noastre. 
De la stingă Ia dreapta (in primul 
tind, in picioare): Horia Visoiu, 
prof. Ladislau Bara, Octavian ls- 
pan, prof. Constantin Lache (an
trenorul echipei). Constantin Ju
de. Ioan Moser. în al doilea rînd, 
jos : ing. Leonida Silvestrovici, ing. 
losif lacobofschi, Nicolae Ruiu, 
loan Mărgineanu, ing. loan Bar
bu, Ioan Wemer și Ioan Vlad.

(foto Agerpres)

AibI atletic 1956

Cele mai bune alergătoare

Magdal-na Mcrcfinanu 
poate fi considerată schioara 
1" a, țării noastre.

)
sjw a ,jUr.

IM METRI

12,3 (12,2) Ioana Luță (L)
12.3 (12,1) Alex. Sicoe (St.)
12.4 (12,4) Claudia Ruse (E)
12.5 (12.5) Ileana Blăgescu (CCA)
12.5 (12,2) Letitia Bardaș (L)
12.6 (12.3) Dora Copîndeanu (St.)
12,6 (13,1) Gabriela Luță (L)
12.6 ( — ) Sanda Bordan (V)
12.7 (12,7) Elena Naum (CCA) 

(12,6) Silvia Baltâgesci 
( —) Ileana Ziua

2M METRI
Ioana Luță (L) 
Alex. Sicoe (St.) 
Silvia Băităgescu 
Ileana Blăgescu 
Claudia Ruse (E)

<E) 
(CCA)

(St.) 
(Fl. 
)

Elena Naum (CCA) 
Gabriela Luță (L>

406 METRI
Florica Dumitru (L) 
Marilis Cuțui (St.)

(25,4)
25.» ( —) _ . .
26.2 (26,2) Dora Copîndeanu 
î«,3 (26.4) Aurelia Lipoczi
26,4 (26,5) Letiția Bardaș (L)
26.4 (26,6) — --------
26.5 (27.8)

56,9 (C0,»)
58,4 (60,8) . .
58,7 (59,3) Aurelia Lipoczi (Fl. rj

rj

59.5
58.6
66.1

(Ca,4) Irina Zegreanu (P) 
(59.1) Georgeta Mogoș (E) 
( — ) Elisabeta Buda (E) 

66.8 (63,4) Nina Pasciuc (St.) 
61,7 (61,6) Val. Tălmâceanu (FL rj 
61,7 (59,9) Anca Râdulescu (D)

M4 METRI
2:69.9 ( — ) Florica Dumitru (L) 

2:12.2 (2:15,1)) Nina Pasciuc (St.) 
2:12.5 (2:19,0) Elisabeta Buda (E) 
2:14.0 (2:18.4) Marilis Cuțui (St.) 
2:17.» (2:22.6) Irina Zegreanu (P) 
2:18,2 (2:163) Georgeta Mogoș (E) 
2:18,8 (2:16,1) Maria Mic lea (St.) 
2:18,8 (2:16,») Val. Tălmâceanu (Fl. 
2:19.4 (2:20.5) A)ex. Sicoe (St.) 
201,9 (2:25,8) Maria Ionescu (St.) 

8» m. GARDURI
113 (11,3) Ana Șerban (St.)
11.5 (12,9) Liana Jung (CCA)
11.6 ------— ‘ --------- —
12.»
12,1
12,1
12.3
12.3
12.4 ... _ _
12,6 (11,7) Met Davidovici (CCA)

(iii) 
(124) 
(12,1) 
(12,6) 
(12,2) 
( —) 
(12.1)

Silvia Bâltăgescu (E) 
Aurelia Manea (E) 
Xenia Miliutin (St.) 
Ant. Dragomirescu (L) 
Elena Streza (L) 
Theodora Roth (V) 
Maria Pândele (St.)

r.)

Probele de armă 
la Jocurile Olimpice

limpiada de la Melbourne a intrat de acum 
în istorie. Cronicarii 
tituie in reportaje și 

liză lupta sportivă purtată 
sprezece zile pe terenurile 
tala statului Victoria. Și _
sublinia eforturile organizatorilor, așa cum s-a 
Intîmplat în 1952 la Helsinki, aceasta se dato- 
rește pe bună dreptate faptului că multe, foarte 
multe stîngăcii de organizare și arbitraj au pre
judiciat rezultatele și 
întreceri.

La Melbourne s-a 
să confirme creșterea 
lor din ultimul timp, 
roșii participanți au reușit aceasta. Dacă nu ar fi 
existat impedimentele care s-au mai amintit (po
ligoanele improprii și vîntul capricios) majori
tatea performanțelor record ar fi suferit însem
nate modificări. Pe poligonul Williamstown s-au 
prezentat cei mai valoroși trăgători ai lumii (ex
cepție fac elvețienii) care posedau impresionante 
cărți de vizită și justificate pretenții la cucerirea 
titlurilor olimpice.

La armă liberă calibru mare lupta s-a dat între 
sovieticii Borisov și Erdman și finlandezii Ylonen 
și Taitto. Au învins sovieticii mai ușor deeît mă 
așteptam. Reprezentantul nostru C. Antonescu a 
ocupat locul 5 cu o performanță sub posibilită
țile sale. Chiar la valoarea sa medie nu putea 
însă ocupa un loc mai bun. El a început con
cursul cu poziția „picioare" contrar obișnuinței, 
sperînd să atenueze efectele mirajului foarte pu
ternice la începutul dimineții. Emoția firească 
unui start într-o competiție atît de mare în care 
debuta l-a făcut să piardă pe prima țintă 19 
puncte ceea ce reprezintă 10 p. sub valoarea sa 
medie. Sezisînd greșeala tactică a continuat con
cursul cu poziția „culcat" reușind astfel să intre 
în ritmul normal. Punctele pierdute n-au mai 
putut fi însă recuperate. Maestrul sportului Con
stantin Antonescu a terminat foarte bine con
cursul reușind, pe ultimele serii, să-l depășească 
pe adversarul său direct pentru locul 5, suedezul 
Sundberg.

Cred că un al doilea concurent romîn s-ar fl 
clasat și el în primele șase locuri. Lipsa lui atît 
la calibru mare cît și la calibru mic s-a făcut 
simțită. Răspunderea și asaltul adversarilor. în 
condițiunile participării noastre acolo au fost su
portate mai greu de un singur concurent. Intro
ducerea lui C. Antonescu la calibru mic a fost 
o soluție de ultimă oră (el nu a avut arma sa 
la Melbourne, întrebuințînd pe aceea a lui H. 
Herșcovici).

La armă liberă calibru mic disputa a fost mai

se grăbesc să recons- 
ample articole de ana- 
de-a lungul a cina
și în sălile din capi- 
dacă elogiile nu vor

spectaculozitatea diferitelor

oferit trăgătorilor prilejul 
însemnată a performanțe- 
Intr-o mare măsură valo-

aprigă. Europenii au avut întîietatea în concursul 
pe trei poziții. Singur canadianul Boa s-a inter
calat printre ei, ocupind locul 6. A ciștigat so
vieticul Bogdanov la egalitate cu cehul Horinek 
io plăcută surpriză). Sub posibilități favoritul 
nr. 1, sovieticul Borisov, clasat după Sundberg 
pe locul 4. Eu am ocupat locul 7 cu un rezultat 
sub valoarea mea. La mijlocul concursului în 
timpul poziției în picioare am avut o scădere, 
și astăzi inexplicabilă totaL pierzind 10 puncte 
pe ultimele 20 de focuri. O greșită orientare tac
tică m-a făcut să schimb ordinea pozițiilor, in
ter caii nd poziția în picioare la mijlocul concursu
lui tocmai cind vîntul avea intensitatea cea mai 
mare. Dealtfel toți concurenții care au făcut a- 
ceastă greșeală tactică (Boa, Sundberg, Jensen, 
ș.a.) au realizat sub posibilități. Un rezultat nor
mal la poziția în picioare m-ar fi clasat pe locul 
3 la proba de 3x40.

Concursul următor, 60 focuri culcat a furnizat 
o mare surpriză: canadianul Ouellette care a 
cîștigat cu maximum de puncte 600 600. După 
concursul de calificare, el părea periculos la 3x40 
(realizase 583 p.) și nu emitea pretenții la pozi
ția culcat (obținuse două rezultate sub 396 p. la 
calificare și 3x40). Sovieticul Borisov și-a apărat 
bine șansele clasîndu-se pe locul II cu 599 p. 
A urmat un „pluton" cu 598 puncte pe care l-a 
departajat „muștele*.  Ordinea: Boa, Horinek, 
Sîrbu, Krebs. Kongshaug. Sub locul 7 găsim o 
serie de trăgători care emiteau pretenții la pri
mele locuri: suedezul Kvissberg. americanii Jack- 
son și Wright finlandezul Taitto, sud-africanul 
Human (acasă realizase 800 p. din 800), japone
zul Ynokuma. filipinezul Jaime și australianul 
Thorsruth. Pot spune că la probele cu pușca de 
la J. O. rezultatele au fost cele scontate, iar 
ciștigătorii se numărau printre favoriți. Singura 
surpriză, așa după cum am arătat a fost cana
dianul Ouellette.

Nu pot trece cu vederea faptul că cele mai 
bune rezultate la calibru redus (3x40 și 60 focuri) 
au fost realizate într-o anumită parte a poligo
nului (Bogdanov, Horinek, Sundberg la 3x40 și 
Ouellette și Borisov Ia 60 focuri culcat, toți în 
partea dreaptă a poligonului sub protecția unui 
cort de 25 m. care juca și rohil de paravînt).

Condițiile inegale de concurs au lipsit o bună 
parte din trăgători de posibilitatea măsurării for
țelor lor cu ceilalți de la egal la egal. Cred că 
Ia campionatele mondiale de la Moscova (>9581 
toți trăgătorii vor beneficia de condițiut» optime 
de concurs și vor putea astfel sâ realtzeze per
formanțe la valoarea lor adevărată.

IOSIF SIRBU 
maestru emerit al sportului

Victoria unei adevărate echqpe
Ziua de 15 noiembrie 1956 va 

rămîne multă vreme vie în amin-, 
tirea profesorului Constantin La
che. Aceasta nu numai pentru că 
la data de mai sus simpaticul a- 
nimator al handbalului timișorean 
și în special 
de handbal 
împlinea 33 
și altceva.
pe care o antrena, i-a făcut cu 
acest prilej cel mai frumos ca
dou: titlul de echipă campioană 
a țării noastre pe anul 1956.

Să recunoaștem că este un ca
dou plăcut și, în același timp, un 
eveniment de neuitat. Și asta cu 
atît mai mult cu cît echipa stu
denților timișoreni pornise în 
primăvara anului 1956 în cam
pionat cu o carte de vizită deloe 
măgulitoare: locul IX în 1955 și 
doar 18 puncte realizate, deci nu
mai cu Un punct mai mult deeît 
Știința I-C.F., echipă care a re
trogradat atunci în categoria 3. 
Este adevărat că în timpul iernii, 
cu ocazia concursului republican 
de handbal de sală, echipa a a- 
rătat că pornise pe un drum nou, 
reușind să se califice în finala 
competiției, unde a cedat la ma
re luptă echipei C.C.A. Deci. în- 
tr-un fel oarecare, Știința Timi
șoara „avertiza" că în sînul e- 
chipei se schimbase ceva. Dar 
chiar că va „ataca” titlul de cam
pioană nu bănuia nimeni sau a- 
proape nimeni.

Spunem aproape, pentru că to
tuși exista cineva, care credea cu 
hotărîre și muncea neobosit pen
tru realizarea acestei . frumoasa 
victorii sportive: 
staniin Lache. Convingerea 
echipa

al echipei masculine 
Știința Timișoara, 
de ani. Mai era> 
Echipa lui, echipa

antrenorul Con- 
câ 

de care se ocupa poate 
cîștiga titlul.de campioană și-o for
mase la începutul anului cînd a 
conturat precis sistemul de joc al 
echipei (o apărare aglomerată 
din care să se poată declanșa 
atacuri cu superioritate numeri
că) și cînd a adoptat un sistem 
de pregătire adecvat sistemului 
de joc, cu accentul pe dezvolta
rea pregătirii fizice și a tehni
cii individuale. Pentru realizarea 
unei pregătiri fizice corespunză
toare antrenorul Constantin La
che a luat drept model planul de 
antrenament al unui semi-fon4 
dist, iar pentru ridicarea tehnicii 
el a individualizat antrenament 
tele- In atac. Știința Timișoara 3 
„operat" în special cu doi pivoți, 
urmărindu-se sau crearea unei 
bune poziții de tras la poartă sau 
obținerea loviturilor de la 17 m. 
în transformarea cărora echipa 
Știința Timișoara devenise o a- 
devărată specialistă,

Insă cel mai important 
al echipei timișorene a fost fap-1 
tul că ea a constituit un adeviD. 
rat colectiv, sudat sufletește, ca
re a luptat cu o energie rar în- 
tllnifă pentru obținerea victoriei. 
De aceea se poate spune că, dacă 
succesul • echipei a fost neaștep
tat, în schimb el este pe deplin 
meritat, ceea ce confirmă *“ ~ 
echipă fără nume sonore 
totuși 
cu care se pregătește, 
fecta colaborare 
brii ei și, mai 
de luptă — 
ces sportiv 
realizat de 
reni. Pentru 
ța Timișoara 
prof. Constantin

ca o 
poate 

prin conștiinciozitatea 
prin per- 

dintre toți metn- 
ales, prin puterea 
realizeze un suc*,  
proporțiile celui

să 
de
handbaliștii fitnișo- 
aceasta echipa Știin- 

și antrenorul ei, 
" i Lache au tot 

dreptul la felicitările noastre dar 
și obligația de a continua pro
mițătorul început.

CĂLIN ANTONESCU ]

titlul.de


ANUL PUGILISTIC 1956 (I)
încă un an s-a încrustat pe ră- 

țboju'l vremii. Un altul i-a luat lo
cul. Acum, ca și altădată, prilejul 
„schimbului de ștafetă" este folosit 
pentru Obișnuita trecere în revistă 
retrospectivă. Poate că firesc ar fi 
să ne îndreptăm privirile către vii
tor, străduindu-ne să descifrăm, a- 
tît cît ne stă în putință, perspecti
vele ce ni le oferă anul pugilistic 
1957, Totuși, bilanțurile sînt în tot
deauna mai mult decît utile. Arun- 
cînd o privire în urmă, la cele 12
l-uni  ale anului încheiat, putem des
prinde noi îndemnuri din succe
sele înregistrate, ca și folositoare 
învățăminte din lipsurile și greșe
lile care, s-au manifestat și în 1956. 
Multe sînt problemele care merită 
a fi aduse în discuție, dar noi 
vom zăbovi mai cu seamă asupra 
celor care prezintă o importanță 
deosebită sau necesită o mai grab
nică rezolvare.

Să ne oprim, în primul rînd, a- 
feupra activității internaționale â 
boxerilor noștri. Motivul acestei 
preferințe este lesne de înțeles. In
tr-adevăr, pe plan internațional, 
boxerii ne-au adus în 1956 satis
facții majore. Ecourile strălucitei 
lor comportări de la Jocurile Olim
pice nu s-au stins încă și nu se 
vor stinge, desigur, multă vreme. 
Pe ringul de Ia West Melbourne 
Stadium, reprezentanții boxului ro
mînesc au întrecut toate așteptările, 
dbținind victorii prețioase și intor- 
eîndu-se acasă cu mi mai ouțin de 
4 medalii olimpice. Performanța 
este unică în analele pugilismului 
nostru. Campionul olimpic Nico'.ae 
Linca, Mircea Dobrescu, profund 
nedreptățit la Melbourne, ca și la 
Helsinki, Gheorghe Negrea și C. 
Dumitrescu s-au întrecut pe ci în
șiși, succesele lor fiind demne de 
cea mai înaltă prețuire. Prin stră
lucitele lor victorii, repurtate în fața 
unor pugiliști de talia englezului 
Nicky Gargano, campion european, 
italianului Ottavio Panunzzi. irlan
dezului Fred Tiedt. americanului 
Pay Perez, irlandezului John Cald-

INFORMAȚII... INFORMAȚII... INFORMAȚII
IMPORTANTE MODIFICĂRI 

IN FORMAȚIILE BUCUREȘTE- 
NE DE VOLEI

Ca și în multe alte discipline 
sportive, perioada actuală este ca
racterizată de activitatea febrilă 
ce se duce pentru completarea 
loturilor. în vederea unei cît mai 
bune comportări din campionatul 
din acest an. Dintre cele mai im
portante transferări notăm pe a- 
ceea a maestrei sportului Tinela 
Pleșoianu de la Progresul C.P.C.S. 
la Dinamo București. Pentru Di
namo au mai cerut drept de joc 
Doina Ivănescu, Sonia Colceriu 
și Cornelia Moraru, de la Știin
ța I.C.F., a căror transferare este 
în discuție. Mai subliniem pleca
rea Nataliei Cernat de la Progre
sul C.P.C.S. la Locomotiva Bucu
rești, ca și transferarea jucătoa
relor Ileana Orlanda și Felicia 
Bogorin de la Voința Sibiu la 
Voința Orașul Stalin.

La băieți, cea mai importantă 
Schimbare este venirea lui Gh. 
(Eorbeanu de Ia Știința Cluj la 
E.C.A. — Militarii pierd pe Emil 
Wilwert și Romeo Lupan care. 
Jmpreună cu Radu Lăzărescu de 
la Locomotiva, au cerut să joa
ce la proaspăta echipă de categoria 
A, Energia Trustul III. Mai tre
buie să amintim de cererea de 
transferare a lui Marcel Rusescu 
de la Progresul I.T.B. la un co
lectiv încă nefitat. De asemenea 
au cerut transferări Mihai Cose 
și Z. Kozonich din echipa de ju
niori Locomotiva Timișoara, cam
pioana țării, pentru Știința Timi
șoara.

HUNEDOARA, BIRLADUL ȘI 
BRĂILA VOR FI ȘI ELE 

REPREZENTATE IN CAMPIO
NATUL DE RUGBI

Orice an aduce, cum e și firesc, 
unele noutăți pe ’ care desigur că 

•’amatorii de rugbi sînt nerăbdă
tori să le afle. Vom încerca să le 
•satisfacem această justificată 
■'dorință; furnizîndu-le ultimele 
noutăți rugbistice.

Dintre ele. cea mai importantă 
-8 considerăm promovarea în ca
tegoria B. a echipelor ENERGIA 
'5.M. HUNEDOARA, ENERGIA 
T.U.G. BRAILA, ENERGIA BIR- 
LAD, ȘTIINȚA I.M.F. BUC. SI 
ENERGIA M.T.D. BUCUREȘTI. 
Și astfel, rugbiul devine încet, în
cet, cu adevărat un sport care 
cuprinde întreaga țară

Mai semnalăm faptul că Ener
gia S.M. din Orașul Stalin va ac-

Talentat ut nostru semigreu, Ghe orghe Negrea, în plină acțiune, în 
meciul pe care l-a susținut anul trecut, la București, in compania 
redutabilului pugilist polonez Razi mierz Biet. Negrea a cîștigat îna

inte
well, chilianului Carlos Lucas sau 
sud-coreeamdui Hwang Ei Yung. 
reprezentanții noștri au contribuit 
din plin la definitiva consacrare 
internațională a boxului romînesc. 
Desigur, marele succes de la Mel
bourne ne creează și obligațiile co
respunzătoare, pe care nu trebuie 
să le subestimăm, mai ales acum, 
cînd se apropie cu pași mari cam
pionatele europene de la Praga.

In ultima vreme s-a pus cu mul
tă stăruință întrebarea dacă forai 
de specialitate a procedat bine tri- 
mițînd Ia Melbourne numai 4 bo
xeri. Oare dacă aveam acolo mâi 
mulți boxeri, succesul nu putea fi 
mai mare ? Firește, nici o surpriză 
nu era exclusă, dar părerea noas
tră este că s-a procedat foarte bine 

tiva anul acesta la Ploești, sub 
numele de Energia S.M. Ploești. 
In felul acesta. Ploeștiul va avea 
două echipe de rugbi în campio
natele naționale. Energia Flacăra 
activînd în continuare în catego
ria B.

Iată și cîteva amănunte referi
toare la principalele cereri de 
transferări «r imite de inspecția 
de rugbi. Au cerut transferul, 
printre alții, Paloșanu (Dinamo), 
Enache (Loc. Gr. Roșie), Horșa 
(Energia I.S.P.), Dumitrescu (Di
namo IX), pentru C.C.A.; Buda 
(Dinamo), Bostan (Loc. P.T.T.), 
pentru Locomotiva Grivița Roșie; 
Popescu (C.C.A.), Beregszaszi 
(C.C.A.), Rotaru (Dinamo) pen
tru Energia I.S.P.; Florescu și Cio- 
banu (Știința). Oiteanu (Dinamo 
IX) pentru Di'namo Buc.; Marin 
Ciobanu (Loc Gr. Roșie). Reus 
(Știința Buc.), Grigoriev și Dimi- 
triu (Dinamo IX), Valeriu (Loc. 
Gr. Rosie) pentru Locomotiva 
P.T.T., FL Ghiondea (Dinamo IX) 
pentra Energia Republica, Ghica 
Matei (Loc. Gr. Roșie) pentru 
Știința Buc.. Caligari (Loc. Gr. 
Roșie) pentru Energia Mine. Fă- 
gărășanu (Progresul Sănătatea) 
pentru Progresul F.B., etc.

ȘI TOTUȘI BASCHETBALIȘT1I 
I DIN ORAȘUL STALIN N-AU 

RETROGRADAT

Pe ultimul loc al campionatului 
masculin de baschet s-a clasat e- 
chipa Progresul Orașul Stalin. 
Și... totuși ea n-a retrogradat 
pentru simplul motiv că colega ei 
de asociație din Tg. Mureș i-a 
cedat locui. Schimbarea, aprobată 
de coitnisia centrală și de asocia
ție, este bine venită întrucît ma
joritatea jucătorilor de la Progre
sul Tg. Mureș au trecut la Dina
mo alcătuind acolo o echipă pu
ternică iar pe de alta rămîne re
prezentat în campionat un centru 
important. Condiția este însă ca 
echipa Progresul Orașul Stalin să 
se pună în sfîrșit pe o muncă 
serioasă spre a nu mai reedita... 
ultima performanță.

Noi cereri de transferări înre
gistrate la comisia centrală: Ele
na Tintorescu și Violeta Ză ădes- 
cu de la Știința 1CF la Progre
sul Invațămînt;' Ștefaniâ Tomes- 
cu de la Știința ICF la Locomo
tiva; Margareta Rogobete, Paras- 
chiva Varga, Geta Fiilop, Maria 
Covaci, Irina Maior, Viorica K6- 
ble toate de la Progresul Tg. Mu
reș la Flamura roșie Tg. Mureș. 
Ultimele transferări pot duce de 
asemenea la crearea unei echipe 
feminine mult mai puternice la 
Tg. Mureș, 

de limită.
așa, selecționîndu-se pentru Jocurile 
Olimpice numai elementele cele 
mai reprezentative și mai în for
mă. Mai mult, credem că și pentru 
campionatele europene din luna mai 
ar trebui să se păstreze aceeași 
formulă, poate ușor lărgită. Aceas
ta ar constitui un stimulent în pre
gătirea celorlalți boxeri și ar con
tribui la o cît mai onorabilă repre
zentare a boxului romînesc la cam
pionatele de la Praga. In orice caz, 
la „europene" vor trebui trimise 
numai acele elemente care se vor 
dovedi capabile să apere cu suc
ces prestigiul cucerit la Melbourne.

Dar și în afara Olimpiadei s-au 
mai înregistrat frumoase succese 
internaționale la box. Astfel, în a- 
nui care a trecut am mai consem
nat și alte rezultate remarcabile :

București: București — Paris 
16-4

Timișoara: Timișoara — Paris 
10-8

Zagreb: Dinamo București ■— 
Metalac Zagreb 13-7

Niș: Dinamo București — Rad- 
nicki Niș 14-6

București: Dinamo București — 
Metalac Zagreb 13-7

Craiova: Craiova — Metalac Za
greb 12-8

Poznan: Voința — Start Poznan 
12-8

Elblag: Voința — Start Elblag 
13-7

București: Energia DGSM — 
Udarnik Solia 12-8

Praga: R.P. Romînă — R. Ce
hoslovacă 10-10

Brno: R.P. Romînă — R. Ce
hoslovacă B 14-6

Singura înfrângere internațională 
a fost cea din meciul eu echipa de 
tineret a R.P. Polone, în care ti
nerii noștri reprezentanți nu au sa
tisfăcut decît parțial.

Bilanțul este sugestix' și comen
tariile nu ne mai apar chiar atit 
de necesare...

MARIUS GODEANU

VIITORUL ESTE AL LOR
Cei zece sportivi in tricouri 

negre, din rîndul cărora lip
sește doar unul singur pentru 
a completa lotul de volei al 
colectivului Locomotiva Linie- 
Timișoara, sînt foarte tineri. 
Povestea lor este insă ceva 
mai veche.

| MODIFICĂRI
ALE REGULAMENTULUI

DE HOCHEI PE GHEATĂ
Cu prilejul ultimei ediții a 

campionatului mondial de hochei 
pe gheață. Congresul Federației 
Internaționale de specialitate a 
hotărît modificarea regulamentu
lui de joc. Potrivit deciziei luate 
în cadrul acestui Congres, noul 
regulament de joc se va aplica 
începînd din anul acesta. De a- 
ceea. socotim foarte util ca arbi
trii, în primul rînd, și apoi jucă
torii și chiar spectatorii să cu
noască încă înainte de începerea 
campionatului principalele modi
ficări aduse regulamentului.

Vom spune dintr-un bun în
ceput că nu ne vom ocupa decît 
de modificările făcute în scopul 
de a se întări disciplina jucăto
rilor pe teren și pentru creșterea 
autorității arbitrilor. Asupra ce
lorlalte modificări vom reveni 
ulterior.

In ceea ce privește disciplina 
vom începe cu un nou articol in
trodus cu această ocazie : „Sim
plele proteste ale unui jucător, 
adresate arbitrului duc la elimi
narea jucătorului respectiv pentru 
10 minute cu drept de înlocuire”. 
De pildă, atunci cînd un jucător 
este eliminat pentru o greșeală 
de 2 sau 5 minute și protestea
ză. va mai căpăta o pedeapsă 
de’ 10 minute, însă cu drept de 
înlocuire. In acest caz, pe ban
ca de pedepse în afara jucăto
rului pedepsit va mai trebui să 
se așeze și jucătorul care după 
epuizarea primei pedepse intră în 
joc, pentru a înlocui pe cel sanc
ționat.

Ceea ce înseamnă că, pentru căl
carea disciplinei, o echipă nu 
poate întrebuința doi jucâto.î pe 
o anumită perioadă de timp.

Mai departe, tot în scopul în
tăririi disciplinei și a adoptării 
unei comportări sportive față de 
adversar, la capitolul goluri a- 

cordate se spune. „Atunci cînd 
un jucător al echipei în atac, fi
ind în posesia pucului și fiind in 
același timp în poziție clară de 
got. adică între el și poartă nu 
este nici un adversar, șl cînd 
portarul este scos din poartă, da
că în această poziție este atacat 
de un jucător al echipei adverse, 
care intră in joc in mod neregula- 
mentar din afara terenului, ar
bitrul va acorda gol chiar dacă 

pucul nu a intrat în poartă."
Tot la acest capitol se cuvine să 

subliniem paragraful din art. 44 
care precizează că:... „Dacă un 
jucător execută o lovitură de pe
deapsă și portarul va arunca 
crosa în drumul pucului, se va 
acorda gol, chiar dacă pucul nu 
a intrat în poartă”.

Printre celelalte modificări a- 
duse regulamentului vom trata 
acum mai pe larg art. 41 care se 
ocupă de disciplina jucătorilor și 
în care se spune:

a), se va aplica o pedeapsă de 
rea conduită oricărui jucător ca
re întrebuințează un limbaj gro
solan sau insultător față de ori
care persoană Unui jucător care 
își arată nemulțumirea față de 
arbitru sau care bate cu ctosa in 
gheață, manifesiîndu-și în acest 
fel nemulțumirea. Dacă un jucă
tor astfel pedepsit persistă să se 
comporte nesportiv, va fi elimi

...Cu patru ani in urmă au 
fost 28 de puști, aleși cu grijă 
de pe terenurile din apropie
rea Begheiului, de către un 
antrenor destoinic, Milorad 
Koin. Cu timpul, au rămas 
doar 11, cei mai buni la sport 
și la învățătură, cei mai sir- 

nat complet din joc, permițîndUr, 
se înlocuirea lui pe gheață;

d) o eliminare de 10 minute 
se va aplica oricărui jucător care 
dacă este pedepsit nu se va duce 
imediat și' direct la banca de 
pedepsire. De asemenea arbitrul 
va elimina tot pentru 10 minute 
jucătorii aceleiași echipe dacă a- 
ceștia se insultă între ei ;

e) o pedeapsă de rea conduită 
se va aplica oricărui jucător ca
re după ce a fost avertizat de 
arbitru, continuă să provoace un 
adversar pentru ca ac?, da să-și 
atragă pedepsirea.

Toate aceste nor prevederi vor 
trebui să fie aplicate strict de 
către arbitrii noștri pentru ca în 
acest fel comportarea jucătorilor 
în campionat să fie cît se poate 
de corectă. »

nî art. 65 se precizează că:”... 
un jucător va fi eliminat complet 
din joc dacă în mod intenționat 
lovește sau încearcă să lovească 
cu piciorul (patina) un jucător 
advers.”

Mai este de subliniat art. 68 
care prevede următoarele... ^ori
ce jucător care atinge sau ți
ne un arbitru, sau orice oficial 
chiar și mai puțin important, cu 
mina sau eu crosa sau dacă în 
mod intenționat împiedică sau 
lovește cu ' corpul un asemenea 
oficial va primi în mod automat 
o pedeapsă de eliminare pînă la 
sfirșitul jocului cu drept de înlo
cuire imediată.’’.

De asemenea, se vă aplica o 
pedeapsă minoră sau de conduită 
oricărui jucător care izbește în 
mod intenționat în mantinelă cu 
crosa sau cu patina. Rămîne la 
aprecierea arbitrului să acorde o 
pedeapsă minoră sau majoră ori
cărui jucător care se va face vi
novat de duritate inutilă.

Din cele de mal sus reiese clar 
că aceste modificări au o mare 
importanță pentru a se asigura o 
bună desfășurare partidelor din 
cadrul campionatului. Considerăm 
că este de datoria antrenorilor 
să le prelucreze cu jucătorii, pen
tru ca în acest fel sarcina arbi
trilor noștri să fie întrîicîtva ușu
rată. ’

IOSIF LUPU
președintele colegiului de arbitri 

de hochei pe gheață

Știința Ga-ați s-a calificat
pentru campionatul de hochei 

pe gheață categoria B
In ultima etapă a turneului de 

calificare pentru campionatul ca
tegoriei B, turneu care a avut 
loc la M. Cine, s-au disputat ur
mătoarele jocuri : Știința Galați 
— Energia Tg. Mureș 9—0 (4—0, 
3—0, 2—0) și Energia Petroșani— 
Progresul Arad 12—4 (2—1,
7—1, 3—2). Ca urmare a aces
tor rezultate clasamentul este 
următorul : . 1. Știința Galați 6 
pct.: 2. Energia Tg. Mureș 3 
pct. 3. Energia Petroșani 2 pct. : 
4. Progresul Arad 1 pct. Prima 
clasată (Știința Galați) s-a cali
ficat conform regulamentului în 
campionatul categoriei B.

Vasile Radar

guincioși în a desluși tainele 
voleiului și ale altor sporturi. 
Și așa, prin muncă perseve
rentă, serioasă, cu o îndrumare 
din cele mai bune, tinerii pe 
care-i priviți au crescut și o- 
dată cu ei au crescut și per
formanțele, rezultatele lor. As
tăzi ei au ajuns să cucerească 
pentru a doua oară titlul de 
campioni republicani la volei 
juniori și se pregătesc cu în
credere pentru viitoarele com
petiții în care vor înfrunta cu 
același succes — nădăjduim 
împreună cu ei — șî echipe 
mai serioase".

Ionel Hogea (4) Lucian Pru- 
neș (11), Aure! Drăgan (3), 
căpitanul echipei, Zeno Schlet 
(8), Adolf Aron (5). Nicolae 
Rusenescu (2). Mihai Costi 
(6), Zoltan Kozanici (7). Ni
colae Diminescu (9), Paul 
Martin (10) Alfred Fuchs, ta- 
lentații juniori ai Locomotivei 
Timișoara pe care îi vedem în 
clișeu împreună cu antrenorul 
și președintele colectivului lor, 
constituie pentru mulți un fru
mos exemplu.* * * * ^SPORTUL POPULAR* * * **

Pag. 4-a Nr. 2984



Hocheiștii la start!
Insfirșit..- După luni de zile de 

pregătire, după lungi șj neobosi
te peregrinări în căutarea gheții, 
cele mai bune echipe de hochei 
pe gheață din țara noastră 
începe întrecerea „nr. 1“ a 
lui: campionatul categoriei

După cum se știe, această 
petiție se va desfășura în 
etape. Prima dintre ele, 
preliminare, va începe luni . 
nuarie, urmînd să dureze 
joi 17 ianuarie. Cele opt i 
participante au fost împărțite în 
două serii astfel: SERIA I-a: Re
colta Miercurea Ciuc, Știinfa Cluj, 
Dinamo Tg- Mureș și Progresul 
Miercurea Ciuc; SERIA 
C.C.A., Energia Steagul 
Orașul Stalin, Flamura roșie Si
ghișoara și Progresul Gheorghi- 
eni.

Sistemul de disputare 
pionatului va fi același 
trecui adică în serii se 
sistem turneu numai tur, primele 
două clasate din fiecare serie ca- 
lificîndu-se pentru turneul final, 
unde jocurile se vor disputa tot 
turneu, însă cu tur și retur. Deci, 
după terminarea seriilor vom a- 
vea prilejul să asistăm la încă 
două competiții, prima fiind or
ganizată pentru desemnarea locu
rilor 1—4, iar cea de a doua pen
tru locurile 5—8.

Din păcate și în acest an sîn- 
tem în situația de a nu ști cu 
precizie locul de disputare al di
feritelor întreceri de hochei pe 
gheață, deoarece acest sport ră- 
mîne încă la discreția capriciilor 
vremii. Deocamdată s-a anunțalt 
că jocurile seriei l-a vor avea 
loc la Miercurea Ciuc, iar cele 
ale seriei a 11-a la Sighișoara sau 
Gheorghieni. Cît privește turneul 
final, orașul care îl va găzdui 
va fi desemnat numai în funcție 
cto .. buletinul meteoroiogic.

Acum, cîteva cuvinte despre 
bitri- Pe baza unei hotărîri a 
misiei centrale, arbitrii care 
vor participa la cursul de perfec
ționare, organizat zilele acestea 
la Miercurea Ciuc, nu vor putea 
conduce jocuri din cadrul 
pionatelor 
este bine 
ne gîndim 
a suferit 
modificări.

Și în loc 
comandare, 
noștri fruntași. Să nu uite că mi
siunea lor 
de a juca 
ceea de a 
mic sport, 
însă datori să lase lîngă... i 
tinele „răfuielile1* personale, 
scad din frumusețea jocului- 
ceastă recomandare o facem, 
special, pentru jucătorii de 
C.C.A. și Recolta Miercurea Ciuc. 
care în Cele două 
pînă acum mai 
boit" decît au 
sperăm că în 
va începe luni 
joace hochei.

• Participanții din Capitală iși 
mai pot depune buletinele pentru 
concursul Pronosport nr. 2 (etapa 
din 13 ianuarie) pînă mîine, dumi
nică 13 ianuarie la ora 12.

După cum se știe programul con
cursului Pronosport nr. 2 cuprinde 
« meciuri din campionatul italian 
și 4 întîlniri din cadrul Cupei Fran
ței. Conform regulamentului francez 
meciurile de cupă se vor disputa pe 
terenuri neutre. Iată localitățile care 
vor găzdui cele 4 întîlniri progra
mate de concursul Pronosport din 13 
ianuarie:

Marsilia: Metz-Toujon; Montpellier; 
Nancy-Sete; Sochaux: Strasbourg- 
Besanțon și Lille: Rennes-Roubaix.

In caz de egalitate și după dispu
tarea prelungirilor regulamentare, 
meciurile de cupă se vor rejuca. 
Pentru concursul Pronosport — în 
situația de mai sus — este valabil 
pronosticul X.
• NOUTĂȚI IN ATRIBUIREA 

PREMIILOR IN OBIECTE LA „0” 
REZULTATE. De la aaa la an, de la 
etapă, la etapă, numărul pârtiei pun
ților care concurează la premiile în 
obiecte atribuite pentru ,,G’’ rezul
tate a crescut mereu. De altfel, in
teresul pentru acest gen de concurs 
se reflectă în număruFmare de pre
mii (motociclete, aparate de radio, 
ceasuri, ș.a.) care au fost distribuite 
în cele mai îndepărtate colțuri ale 
țării.

Pentru a stimula și mai mult par
ticiparea la „0” rezultate conduce
rea I.S. Pronosport a hotărît ca în- 
cepînd cu concursul din 20 ianuarie 
a.c. premiile în obiecte pentru „0” 
rezultate să fie atri'quite tot săptă- 
mînal însă după un alt sistem:

— Participantul cu cele mai multe 
variante cu 0 rezultate — o motoci
cletă I.J. 350 cmc.

— participantul clasat pe locul II
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venită, mai ales, dacă 
că regulamentul de joc 
o serie de imporfante

de pronosticuri, o le- 
adresată jucătorilor

nu este numai aceea 
pentru victorie, ci și a- 
populariza acest 
Pentru aceasta

Fotbaliștii lotului București 
s-au reîntors în țară — joi, pe 
bordul a două avioane — 
bagaj întreg de impresii și 
tiri, culese în scurtul, dar 
lor turneu în Grecia, 
zultatele obținute la 
tena nu au mulțumit; 
lecționată, oricum, o 
meci nul și un insucces nu cons
tituie un bilanț de natură să sa
tisfacă. Dar, scopul turneului a 
fost să deschidă posibilități de ac
tivitate pentru jucătorii noștri în- 
tr-o perioadă cînd la noi, în mod 
obișnuit, este vacanță, jucînd in 
țări ca Grecia, unde campionatul 
se află în plină desfășurare. Din 
acest punct de vedere, turneul 
și-a atins intr-o măsură scopul; a 
corespuns din punct de vedere al 
cunoașterii viitorului nostru ad
versar din preliminariile campio
natului mondial și cel mai bine 
sub raport propagandistic.

Am stat de vorbă la sosire cu 
membrii delegației noastre și în 
unanimitate ei ne-au subliniat 
succesele turneului în ce privește 
latura sa propagandistică

— „Sub acest aspect — ne spu- 
prof. Ion Siclovan, con- 
lotului — turneul a dat

nea tov- 
ducătorul

cu un 
amin- 
utilul 
că re- 
și A-

Poate
Pireu 
pentru o se- 
victorie, un

rezultate excepționale. Ca ținută 
și joc; băieții și-au îndeplinit din 
plin datoria: au făcut cunoscut și 
apreciat fotbalul nostru, fapt ilus
trat de modul elogios în care a 
analizat presa jocul echipei noa
stre și de atitudinea deschisă a 
publicului, to mod obișnuit zgîr- 
cit cu aprecierile față de echipele 
străine, dar foarte darnic cu noi 
din acest punct de vedere. Ziarele 
„Athlitiki iho" (Ecoul sportiv), 
„I. Vradini" (Seara), „Ethnos" 
(Națiunea), ețc. au lăudat echipa 
noastră pentru jocul său tehnic, 
spectaculos ,iar spectatorii au răs
plătit cu ropote de aplauze acțiu
nile jucătorilor. De altfel, in tot 
acest turneu ne-am bucurat din 
partea tuturor de o primire excep
țională. Pretutindeni am fost in- 
tîmpinați cu prietenie și înconju
rați de atenții care 
sion^t*.

Că antrenorul de 
pescu am stat de 
aspectele tehnice ale acestui tur
neu: „Echipa noastră a jucat din 
ce in ce mai bine, pe măsură ce a 
scăpat de oboseala călătoriei. Mai 
slabă in primul joc, și-a revenit 
complet în ultimul cînd a și avut 
cea mai bună comportare, desfă-

ne-au impre-

stat Gică Po- 
vorbă despre

ȘTIRI
ANTRENAMENTE IN PLIN LA 

ȘTIINȚA TIMIȘOARA

Noi vești de la Știința Timi
șoara : de la subreda’cția noastră, 
colaboratorul nostru A. Grcs ne 
informează că studenții se an
trenează intens în sală sub con
ducerea antrenorului Stepan. In 
vacanța de iarnă, fotbaliștii ti
mișoreni vor merge la Muntele 
Mic pentru 10 zile, excursie or
ganizată de Institutul Politehnic. 
La antrenamente participă : 
Curcan, Fucht — un tinăr jucă
tor — (portari), Sbîrcea, Brînzei, 
Florescu, Apter (fundași), Coje- 
reanu, Tănase, Andreescu, Co-: 
dreanu — junior — (mijlocași),- 
Gîrleanu, .Mazăre, Ciosescu, Fi
lip, Boroș, Lereter, Venturini, 
Manciu, Timar — toți aceștia 
din urmă fotbaliști tineri — (a- 
tacanți).

șurînd —pe un teren neobișnuit, 
mic și tare — un joc de un nivel 
tehnic care a entuziasmat. Inefi
cacitatea atacului insă, ne-a îm
piedicat să cucerim trei victorii. 
Ocazii au fost destule și multe 
șuturi la poartă, dar puține go
luri... Lipsă de calm, de precizie, 
de decizie, dar și un adversar... 
Un adversar înzestrat cu o putere 
de luptă excepțională. Se bate cu 

mare dîrzenie pentru orice minge. 
Jucătorii greci au o mare viteză, 
sînt extrem de combativi și au o 
detentă dezvoltată- Tehnic și tac
tic însă, șînt deficitari: nivelul teh
nic al fotbalului grec mi s-a pă
rut scăzut. Jucătorii eleni caută să 
compenseze lipsurile tehnice și 
tactice prin calități fizice și mo
rale și pe terenurile lor mici de 
multe ori reușesc mai ales că știu 
să se apere cu o tenacitate dezar
mantă. Pe terenuri mari și gazo- 
nate, calitățile pe care le au nu 
sint suficiente insă pentru a face 
față unui adversar superior ca 
tehnică. In preliminariile campio
natului mondial vor putea rezista 
jucînd acasă, in condițiile speci
fice, dar in deplasare, ia Belgrad 
și București, nu cred'.

— „Au însă cîțiva jucători buni 
— a intervenit Ozon. Mijlocașul 
dreapta Bebis de la Olimpiakos 
Pireu, centrul înaintaș Nestoridis 
și mai ales extrema stingă Pana- 
kis din Atena sînt elemente de va
loare superioară celorlalte. La a- 
cești jucători, pe lingă caracteris
ticile obișnuite (viteză, 
putere de luptă) găsești 
individuală și mișcare 
teren".

Discuțiile au durat 
care avea cîte ceva de 
Bone ne-a vorbit frumos de jocul 
înaintării noastre; Constantin s a 
plîns de terenul prea tare; Alexan- 
drescu ne a lăudat jocul cu capul 
al fotbaliștilor greci, mai ales 
detenta; Toma și Dungu ne-au 
subliniat succesul propagandistic 
al turneului; Georgescu ne-a vor
bit despre primirea cordială etc. 
Toți au fost de acord că echipa 
noastră merita alte rezultate și că 
numai ineficacitatea i-a răpit a- 
ceastă satisfacție. Ne-au invitat 
însă, la revanșa cu Atena din au
gust, la București

FLAMURA ROȘIE U.T.A. A 
ÎNCEPUT PR^N... TRATAMENTE 

MEDICALE

Profitînd de concediul jucăto
rilor, Flamura roșie Arad a tri- 

băile Hercuiane pe cei 
nevoie de tratamente sau 
olecat pînă acum — du
ne informează corespon- 

nostru E. Griinwald — 
Dm- 

Jurcă, Boi- 
Szekely (fost la Locomotiva 
loara). Zilele următoare 

pleca Petschowski. Băcuț II. 
reș. Serfozo. La Hercuiane 
dintre jucători care urmează 
tamente ușoare vor face și o 
rie de excursii în împrejurimile 
localității. Antrenamentele 
începe după revenirea de 
culane.

mis la 
care au 
băi. Au 
pă cum 
den tul 
Demșoreanu, Comart Sziics, 
san, Farmati, Capas, 
tos, r................... ''
T irpișoara).

dina- 
sînt 

mân
care

întîlniri de 
mult s au „răz- 

jucat hochei. Să 
campionatul care 
se vor hotărî să Fază din jocul București—Olimpiakos Pireu 1—1. Atac la poarta 

echipei din Pireu: Constantin (pe primul plan) in „duel aerian" cu 
stoperul advers Sulis

lui D intră la urnă.
Calcului variantelor qu ,,®” rezul

tate la buletinele de agenții se face 
în raport cu cotele taxei de parti
cipare-

Numărul premiilor obținute prin 
tragere din urnă este nelimitat.

Participanții care obțin „0” rezul
tate la un concurs sînt obligați ca 
pînă în joia următoare concursului 
să completeze și să depună comuni
cările tip care se găsesc la agenții, 
sau să comunice recomandat prin 
poștă cetntralei I.S. Pronosport — 
căsuța poștală 102 — specificînd: nu
mărul de variante cu ..0” rezultate, 
buletinul, chitanța și agenția unde 
a concurat. Neîndeplinirea acestor 
eondițiuni duce la pierderea dreptu
rilor variantelor cu ,,0” rezultate.

. • Iată cum arată programul con
cursului' Pronosport nr. 3 (etapa din 
20 ianuarie):

I. Homâ-Ataianta (camp, italian).
II. Palermo-Napoli (camp, italian). 

- III. Spal-JVFilan (camp, italian).
IV. lnternazionale-Bologna (camp, 

italian).
V. Fiorentina-Padova 

lian),
VI. Sarripdorla-Udinese 

lian).
VII. Lanerossi-Genoa 

lian).
VIII. Triestina-Juventus (camp,

italian).
IX. Marseille-Nîmes (câmp, fran

cez).
X. Monaco-Touiouse (câmp, fran

cez).
XI. Angers-Sedan (camp, fran

cez).
XII. Lens-Saint Etienne (camp,

francez). . ■ - .
MECIURI DE REZERVA

A. Refms-Sochaux (camp, fran
cez).

B. Strasbourg-Nice (camp, fran
cez).

C^'onosport
Ia cele mai multe variante cu ,,0” 
rezultate—o motocicletă Jawa 125 
cmc.

Restul variantelor cu ,,0” rezul
tate de la flecare concurs vor Ii in
troduse în urnă și li se vor atribui 
următoarele premii:

— 1 motocicletă Jawa 125 cmc.
— 3 aparate radio 
—2 aragazuri cu 3

telie.
In caz de egalitate 

partlcipanți, pentru

cu „0”

„Armonia” 
ochiuri cu bu-

înlr£ mai mulți 
,___ ______ ,______ ____ motocicleta I.J.
acordată la cele mal multe variante 
cu „B” rezultate, are prioritate par
ticipantul care a depus, pe numele 
său, un număr mai mare de variante 
la concursul respectiv. Dacă și în 
acest caz participants respectivi se 
găsesc la egalitate atribuirea moto
cicletei I.J. se face prin tragere la 
sorți între ei, urmînd ca eei elimi
nați prin această tragere la sorți să 
concureze în aceleași conditiuni pen
tru motocicleta Jawa.

Exemplu; la un concurs sînt patru 
partlcipanți care au cîte 62 variante 
cu „0” rezultate (A, B, C și D)î A, 
B șl C au depus cîte 300 variante, 
pe numele lor, iar D un număr de 
200 variante.

Motocicleta I.J. pentru cele mai 
multe variante se trage la sorți, de 
către comisia pentru stabilirea rezul
tatelor, între A, B șl C. Să presu
punem că a ieșit participantului C. 
Acestuia îi va reveni motocicleta 
I.J. Apoi va avea 16c o tragere la 
sorți între A și B pentru motocicleta 
Jawa. Să presupunem că i-a ieșit 
lui B. Variantele Iul A (care a fost 
eliminat prin tragere la soriți) Și ale

(camp.

(camp.

(eamp.

ita-

lta-

ita-

detentă, 
tehnică 

tactică in

mult. Fie- 
împărtășit.
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DINAMO BUCUREȘTI : 
LA 20 IANUARIE

START

Dinamoviștii bucureșteni și-au 
încheiat abia la sfîrșitul lui 
decembrie activitatea oficială. In 
consecință ei au intrat în conce
diu abia la începutul lui ianua
rie. Antrenorul Angelo Nicules- 
cu a convocat întregul lot la 
București la 20 ianuarie cînd 
vor începe antrenamentele.

CAMPIOANE REGIONALE
Din lista echipelor campioane 

regionale lipseau două. Vi le co
municăm acum: regiunea lași — 
Energia Met. Bîrlad; regiunea 
Ploești — Energia Fiac. Raf. 4 
Cîmpina.

Ne scriu cititorii
Se poate alcătui și altfel 
clasamentul la fotbal?...

Aproape că nu există iubitor al 
fotbalului care să se mulțumească 
numai cu vizionarea meciurilor cu 
caracter intern sau internațional. 
Acest sport este iubit prea mult 
pentru a nu-i fi comentate dife
ritele aspecte și discutate multiple
le probleme, în dorința de a-1 ve
dea progresînd mereu și atingînd 
nivelul care să-i permită rezul
tate tot mai bune.

In legătură cu aceasta ne scriu 
mulți cititori, din rîndurile marei 
mase de iubitori ai fotbalului. Din 
teancul de scrisori primite des
prindem pe aceea a tov. ÎL coL 
Ștefan Gheorghiu — București 
care face o interesantă propunere 
în legătură cu criteriile de alcătui
re a clasamentului, socotind că 
acasta poale și t-ebuie să sti
muleze pe jucători și echipe în 
pregătirea lor tot mai bună și In 
creșterea eficacității.

lată — pe scurt — ce propu
ne tov. lt. cal. Șt. Ghei gifu :

Criteriile de bază rămîn mai 
departe victoria, meciul nul și 
înfrîngerea.

Punctele însă, să fie acordate 
în felul următor: la victorii Ia 
1-2 goluri diferență, învingătorii 
să primească 2 puncte, iar în
vinșii 0 puncte; la victorii la 
diferențe de 3-4 goluri să se a- 

corde 3 puncte învingătorilor, iar 
învinșilor să li se scadă un punct; 
la victorii, la diferențe de 
5-6 goluri, plus 4 puncte în
vingătorilor și minus 2 puncte în
vinșilor ; la victorii la diferențe 
de 7-8 goluri, plus 5 punc'e în
vingătorilor și minus 3 puncte 
învinșilor și așa mai departe. La 
meciuri nule, echipa 
primească un punct, 
oaspe două puncte.

„Aplicîndu-se acest 
punctaj — scrie tov. 
Gheorghiu —cred că 
permanent un

gazdă să 
iar echipa

sistem de 
It. col. Șt.

va exista 
raport normal

între golaveraj și punctaj și si 
va exprima mai bine comportarea 
echipelor în campionat... Echipele 
vor fi obligate să pună accent 
deopotrivă pe pregătirea apărări
lor și înaintărilor, ăr juca sub 
lozinca "să marcăm cit mai multe 
goluri și să primim cit mal pu
ține", ar ajunge mai repede și 
mai sigur la mărirea eficacității 
înaintărilor. Intrucît campionatul 
viitor va începe tocmai în toam
nă, există o ocazie fericită de 
experimentare a sistemului pro
pus cu ocazia „Cupei primăverii". 
Propun . aceasta pentru a vedea 
la sfîrșitul competiției avantaje
le acestui sistem în comparație 
cu actualul sistem 
a clasamentului”.

N.R.— Sistemul 
cam complicat, dar interesant și 
merită să fie ’ discutat de tehni
cienii Direcției de Fotbal, căreia 
îi supunem această propunere.

2311 echipe 
în Cupa 1957

In ediția 1957 a popularei 
«competiții Cupa R.P R. s-au pri- 
tomit noi înscrieri, din regiuni 
>?care nu comunicaseră lista for- 
Smațiilor care-și dăduseră ade- 
v)ziunea : 
« Regiunea 
«Regiunea 
«Regiunea 
«Regiunea 
W Totalul 
Latins cifra de 2.311 
tomai așteaptă tabloul echipelor 3 
«participante din regiunea Hu- y) 
«nedoara, singura care hu l-a« 
«comunicat pînă acum. y)
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de alcătuire

propus este

Pitești 
Craiova 
Oradea 

Baia Mare 
echiuelor

echipe 
echipe 
echipe 
echipe 

înscrise a
echipe. Se

176
236
127

90



„rw nu suri” h activitatea celui mai tînăr sport Noutăți in Gcmeniiil cercetărilor științifice

Cea mai trnără disciplină spor
tivă in țara noastră, hocheiul pe 
iarbă, a avut anul trecut o acti
vitate competițională destul de 
redusă.

Întrecerea principală, campio
natul republican, s-a desfășurat 
pe două faze: de zonă și turneu 
final. Jocurile fazei de zonă au 
fost organizate la Alexandria, Tr. 
Severin, Iași și Sighișoara. cu 
participarea a 1’3 echipe- Forma
țiile clasate .pe primele locuri în 
faze'e de zonă au ciștigat drep
tul de a .participa la iinală, care 
a reunit echipele FI. roșie M.I-U. 
Știința 1CF, Progresul Gheorghie- 
ni și Dinamo Cluj. Spre surprin
derea generală titlul de campioană 
a țării a revenit tinerei echipe din 
Ghcorghieni, Progresul.

Alai important însă decît amin
tirea modului cum s-a desfășurat 
campionatul este faptul că fina
la s-a desfășurat în condiții cu 
totml necoTcspirnzătoare din cau
za negj'ienții comisiei centrale 
d» hochei pe iarbă <ca și a foru
rilor sportive din Sibiu, unde a 
avut loc întrecerea pentru de
semnarea echipei campioane. Da
că ar -fi să amintim doar că la 
un moment dat turneul final era 
aproape compromis datorită fap
tului că colectivele din Sibiu nu 
au permis disputarea meciurilor

Din toată țara.,.
Pentru a găzdui întrecerile de 

hochei pe gheata, tineretul din ora
șul Sebeș a amenajai prin muncă 
voluntară o buză sportivă. Iniția
tiva tinerilor din Sebeș a fost spri
jinită de comitetul raional P.M.R„ 
Sfatul popular și comitetul regional 
C.F.S. Hunedoara.

Baza cuprinde un teren de ho
chei, un patinoar și o pistă pentru 
patinaj viteză ele 300 m. Au mai 
fast construite 180 metri liniari 
mantinele, o tribună cu o capaci
tate de 400 locuri precum și o ins
talație electrică necesară desfășu
rării jocurilor în nocturnă. Printre 
muncitorii care s-au evidențieri se 
numără și tractoristul Ion Dogaru. 
maistrul mecanic Constantin Botez, 
electricianul Mircea Piertar, Ion 
Nichifor, Martin Ștefan precum și 
hocheiștii fruntași Romulus și N'i- 
co'.ae Muntearm, Ghcorghe Ilăprian 
și Vaier Munteanu. *

M. Ruginescu și Gh. Dobrilă (co
respondenți voluntari).

★
Intr-un cadru festiv, s-a inaugu

rat de curînd, sala de antrenamen
te la box a școlii sportive de tine
te t din orașul Pitești. Sala este 
’complet renovată și utilată pentru 
practicarea acestei ramuri sportive.

Majoritatea tinerilor care urmea
ză cursurile acestei școli sînt mun- 
’citori din întreprinderi și elevi ai 
școlilor profesionale.

A. Anatolic (coresp. val.).
★

Tineretul din orașul Tg. Ocna își 
’petrece adesea tinwul -liber în fru- 
’rrrosul club Progresul ce s-a ame
ndat de curînd în localitate.

In afara celor 10 mese de șah și 
o masă peniru tenis, clubul va fi 
înzestrat, în curînd, cu o bibliotecă 
și 2 focuri șwbac.

■întrecerile din cadru! Sparta- 
Hvadei de iarnă a tineretului la 
șah și tenis de masă se țin acum 
in noua sa’ă și sînt în plină desfă
șurare. Rină în rrezent și-au dis
putat Inttietatea 24 de șahiști și 35 
de jucători de tenis de masă.

D. Dimiiriu (coresp. voi.).
★

In raionul Bistrița, Spariachiada 
de iarnă a tineretului cunoaște o 
'animație deosebită. Numărul parti- 
’cipantilor pe întreg raionul atin
ge cifra de 2167.

Rezultate frumoase a obținut co
lectivul sportiv Recolta care nu
mai în comuna Prundul Blrgăului 
a reușit să atragă la concursurile 
'de șah și tenis de masă un număr 
de 211 partlcipanți. Dintre colecti
vele din oraș o mențiune specială 
merită colectivul sportiv al școlii 
medii mixte, unde numărul oartic:- 
panților se ridică la 1044. Nu ace
lași lucru se poate spune insă des- 
’pre colectivul sportiv Progresul 
'Bistrița care nu acordă Spartachia- 
Kez importanța cuvenită.

O. Berbecariu (coresp. voi.).
♦♦>444
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d’m țara noastră: hocheiul pe iarbă
pe stadioanele ce le aparțineau și 
avem o imagine destul de clară 
asupra modului cum au înțeles 
organizatorii finalei campionatu-i 
lui să se preocupe de rezolvarea 
sarcinii ce le revenea.

Tot la capitolul campionat re
publican mai este necesar să 
semnalăm o deficiență. Anume că 
așa cum a fost conceput, cam- 
pio-natul n-a oferit prilejul echi

pelor caTe au participat la el 
să-și îmbunătățească nivelul pre
gătirii. Și aceasta pentru că, pro- 
gramîndu-se direct o fază de zonă, 
formațiile nu au avut posibilita
tea să participe in mod gradat la 
o competiție de pretențiile unui 
campionat republican- Așa se fa
ce că unele echipe (FI. roșie OF 
tenița, Dinamo Craiova, Voința 
Ploești, Progresul Sighișoara, 
Știința Timișoara etc ) au susți
nut PRIMELE LOR JOCURI O- 
FTCIALE în cadrul fazei de to
nă a campionatului republican. 
Pe de o parte modul greșit cum 
a fost conceput regulamentul 
campionatului iar pe de alta lip
sa inițiativelor în direcția orga
nizării unor întîlniri amicale pre
gătitoare au făcut ca nivelul 
campionatului să fie extrem de 
scăzut.

Singurul element pozitiv din 
activitatea anului 1956 poate ii V. B.

Fază din primul meci irrtemațio nai al jucătorilor noștri de hochei 
pe iarbă: București—Praga. (l oto : 1. Aliiiăică)

Au apărut
FOTBAL

Nr. 1 — IANUARIE 1957

cu un cuprins variat și intere
sant <îin care mențio.^im: 

TUDOR VASILE : -Fotbalul ro- 
mîwesc în pragul anului 
1957.

OOLOMAN BRAUN : Contfițiile 
deosebite ale perioadei pre
gătitoare din acest an.

GH. POPES CU:Pe marginea des
fășurării -campionatului cat. 

A.
N. BORISOVA: Specialiștii ita

lieni despre tactica moderna 
a jacului de fotbal.

C. TT7AȘCĂ: învățăminte din '
campionatul republican de 
juniori.

DR. F. LLEA : Aprecieri asupra 
L controlului medical la jucă

torii de fotbal fruntași în 
etapa actuală.

GH. DUNGU : Rolul tactic al por
tarului.
Cu Al. Apolzan despre cotn- 
prrtarea echipei C.C.A. și 
altele.

REVISTA DE ȘAH
Nr. 1

cuprinde un material bogat:
— Anul șahist 1556
— Din trecutul șahului. A doua

jumătate a secolului a XIX- 
lea. Steinitz și Cigorin p. 
Samarian).

— Semifinalele campionatului 
R.P.R.

— Teoria modernă. Varianta
schimbului în apărarea Grun- 
feld (II) de C. Botez

— Finala campionatului R.P.R. pe
echipe.

— Partide și finaluri (de la Olim- 1
piadă și alte turnee).

— Bibliografia literaturii șahiste
rom ine (M. Milescu).

— Activitatea șahistă în țară ; Ci
titorii au cuvin tul; Studii și pTO- 
Meme.

Abonați! revistei vor primi o- 
dată cu numărul 2'1957 o broșură 
gratuită, cuprinzînd partide de la 
Olimpiadă. Turneul Alehin și 
campionatul R.P.R.

ANUNȚ

In urma propunerilor primite 
din partea colaboratorilor și a 
cititorilor, colegiul de redacție 
al revistei ..Cultură Fizică1 șl 
Sport” a hotărît să prelungească 
termenul de predare al lucrărilor 
nentru concurs pînă la data d«*  
28 februarie 1»57. 

considerată vizita reprezentativei 
orașului Praga care a susținut, 
după cum se știe, trei întîlniri în 
țara noastră (una în Capitală și 
două la Oradea). Meciurile cu 
hocheîștîi cehoslovaci an ajutai 
efectiv celor mai buni jucători 
din țara noastră, grupați de alt
fel în București și la Oradea, 
să-și dea seama de gradul lor de 
pregătire și mai ales să constate, 
care sînt elementele de tehnică 
și acțiunile tactice cele mai mo
deme.

Deficiențe destul dț importante 
s-au semnalat și »n direcția ar
bitrajelor. La ora actuală arbitra
jele nu sînt unitare fiindcă pisă 
acum nu a fost organizat un curs 
pentru arbitri, in cadrul căruia 
să se pună de acord ceie două 
maniere existente de arbitraj. Or
ganizarea acestui curs se impu
ne pentru anul 1957.

In concluzie, părerea noastră 
este că principalele lipsuri din 
activitatea hocheiului pe iarbă in 
anul 1956 sînt următoarele, a) 
sistemul competițional este de
fectuos; b) activitatea secțiilor de 
hochei pe iarbă este sporadică șx 
tieorgani zată: ci arbitrajul nu 
este unitar In ceea ce privește in
terpretarea regulamentului.

revistele :
STADION

Nr. 1
cu cele mai recente eveni
mente sportive din țară și de 

pesțe hotare :
Cisltorii vor participa la un 
interesant CONCURS, intitulat. 
„CARE ESTE CEA MAI 
REUȘITA COPERTA DIN

ANUL 1956 ?“

de tenis s«au sfătuit
De curînd a avut Ioc la sediul 

C.C-F.S. o consfătuire metodică cu 
participarea antrenorilor de tenis 
din Capitală și din celelalte centre 
ale țării. Scopul acestei consfă
tuiri a fost clarificarea unor pro
bleme tehnice și trasarea unei li
nii unitare în stabilirea metodelor 
modeme de instruire și antrena
ment atît pentru sportivii începă
tori cît și pentru cei avansați.

Regretabil a fost însă faptul că 
o serie de antrenori — deși invitați 
să participe la discutarea acestor 
importante probleme pentru pro- 

■gresul tenisului nostru — n-au 
răspuns la chemare. Dintre aceștia 
cităm pe: Lorinczi (Timișoara), 
Morgenstern (Satu Mare), Nagy 
Balint (Oradea), Hie Ivan, Dem. 
Plomaritis (București).

In cadrul consfătuirii au fost 
prezentate următoarele referate: 
Metodica antrenamentului de tenis 
(Marin Bădin), învățarea tenisu
lui la copii (T. Grad), Despre pri
ze (Tudor Bădin), Lovitura de 
dreapta (Eva Stăncescu), Lovi
tura de stînga (Caralulis și Gh. 
Cobzuc), Loviturile cu efect și 
stopul (T. Grad), Lovitura din vo- 
leu (M. Bădin), Lovitura de smeci, 
lobul și lovitura din servici (T. 
Bădin)-

In concluziile generale au fost 
arătate care sînt sarcinile ce tre
buiesc îndeplinite de toți antreno
rii : a). Ridicarea de noi cadre 
(copii între 8—14 ani) ; b). Folo
sirea celor mai dotate elemente;

Sesiunile de comunicări în do
meniul culturii fizice și medicinii 
sportive organizate de cabinetele 
metodico-științifice din orașele Cluj 

și Timișoara au fost interesante 
prin originalitatea lucrărilor, prin 
faptul că subiectele au fost alese 
pentru rezolvarea practică a unor 
probleme actuale. Valoarea lucră
rilor a reieșit și din amplele dis
cuții purtate în cadrul sesiunilor, 
discuții care au reliefat elementele 
esențiale ale lucrărilor sau care au 
contribuit la completarea unor co-

Tretnue să precizăm că sesiunea 
de la Timișoara a cuprins, spre 
deosebire de alte sesiuni ale ca
binetului din Timișoara sau din 
alte orașe, multe subiecte din do
meniul învățăm in*,  ului superior, 
ceea ce constituie un aspect pozi
tiv ai sesiunii și ilustrează efica
citatea metodelor de stimulare a ca- 
drelor din învăță mint pentru pro
blemele de cercetări științifice. Dm 
păcate, nu același lucru se poate 
spune despre sesiunea cabinetului 
din Cluj, unde antrenorii și profe
sorii de educație fizică continuă să 
rămină in afara acestor preocu
pări care, de fapt, nu le pot fi decît 
folositoare. In schimb, și de astă 
dată au dominat prin cantitate și, 
mai ales, prin calitate, lucrările cu 
subiecte de medicină sportivă; Din
tre acestea se cuvine să subliniem 
în primul rînd lucrarea dr. Cons
tantin Crăciun și dr. Cornel Obraș- 
cu. întitulată „Tratamentul trau
matismelor sportive prin uttra-su- 
nete", prima lucrare de acest gen 
în țara noastră. Ia această lucra
re. cercetătorii au relevat faptul că 
tratamentul prin ultra-sunete con
stituie una din metodele cu mare 
eficacitate într-o serie de afecțiuni 
și că ea este superioară celorlalte 
metode terapeutice, mai ales în le
ziunile traumatice recente, în en
torse, contuzii, întinderi muscu
lare, etc. Cercetarea a fost efec
tuată pe 26 de sportivi, iar rezul
tatele au fost mai rapide șă mai 
complete decît cele realizate prin 
metodele obișnuite de fizioterapie.

Dintre lucrările prezentate la 
Cluj trebuie să mai evidențiem pe 
cele ale prof. dr. loan Fazekas și 
dr. Grigore Pașca despre ,,Sin- 
droame discale în sport" Și maes
trului emerit al sportului loan 
Moina care în referatul „Indica- 
tiuni metodice și sistematizarea 
exercit iilor în antrenamentul aler
gătorilor", arată importanța indi
vidualizării antrenamentului aler
gătorilor în funcție de tipul de sis
tem nervos. Interesantă este și lu
crarea prof. Adalbert Kovacs, 
„Cercetări asupra cursei de viteză 
prin metoda înregistrărilor grafi
ce" care se ocupă de studierea 
alergării de viteză prin înscrierea 
grafică (spidograf) și aduce pre
cizări în privința îmbunătățirii me
todelor de antrenament.

„Influența culturii fizice asupra 
dezvoltării fizice și procesului de 
învățămînt" a fost cercetată de dr.

c). Pregătirea tinerelor cadre tre
buie făcută cu regularitate pentru 
ca să se poată forma în timp dra
gostea și deprinderile pentru acest 
sport; d). Din punct de vedere 
al muncii educative, antrenorii au 
datoria (atît în ceea ce privește 
procesul de instruire cu capiii cît 
și cu cei vîrstnici) să Fie exemple 
•de conduită, <ei maî trebuind să im
prime disciplină în modul de a 
munci și să se bucure de prestigiu 
în rîndurile sportivilor, e). Docu
mentele de planificare (planuri de 
studii, programe de lucru, conspec
te de lecții și programele indivi
duale) sînt indispensabile în pro
cesul de instruire.

In rîndurile care urmează mă voi 
opri asupra principiilor mai im
portante care trebuie să stea la 
baza muncii tehnice a fiecărui an
trenor: 1. Trebuie respectate întoc
mai noțiunile metodice de predare 
a tenisului de cîmp la copii și a- 
vansați; 2. Se va practica un joc 
bazat pe priza schimbătoare cu 
respectarea celor trei variante: a) 
priză deschisă; b). priză ușor în
chisă pe partea dreaptă ; c). priză 
ușor închisă pe partea stîngă. 3. 
Se va observa ca executarea diver
selor procedee tehnice în jocul o- 
fensiv să fie executate cu brațul 
îndoit — la loviturile respective. 
4. De preferință se va imprima 
mingii un zbor plat — topspin — 
și cu efecte ajutătoare — lift șî 
taiu. 5. încadrarea loviturii în dai 

Onoriu Chețianu, dr. M. Ioanete, 
prof. C. Retty. Cercetarea a fost 
efectuată la școala pedagogică 
mixtă No. 1 din Cluj pe două 
grupe de același an. Grupa I avea 
12 ore de educație fizică pe săp- 
tămînă, iar grupa a Il-a numai 
două ore, adică atît cît e prevăzut 
în planul de învățămînt. După un 
an s-a constatat că elevii din 
grupa I au o dezvoltare fizică su
perioară față de cei din grupa a 
Il-a, iar rezultatele la învățătură 
au crescut și ele. B.azîndu-se pe 
rezultatele obținute, referenții au 
propus Ministerului Sănătății 
ridicarea numărului orelor de 
educație fizică în învățămîni de la 
două la șase ore.

La Timișoara, programul sesiunii 
acuprins 15 lucrări tratînd proble
me de organizare, de cultură fizică 
medicală, de fiziologie sportivă, de 
metodică și de învățămînt. Dintre 
comunicări trebuie remarcată în 
primul rînd aceea a cunoscutului 
antrenor prof. Cornel lovănescu. 
întitulată „Contribuții Ia studiul 
antrenamentului alergătorilor de 
food", în care este arătata o metodă 
combinată pentru planul anual de 
antrenament la alergarea pe dis
tanțele de 5.000 și 10:000 m. Stu
diile au fost efectuate pe atletul 
Ion Veliciu. Rezultatele obținute 
de el în anul 1955, la începutul 
anului 1956 și în toamna aceluiași 
an au subliniat eficacitatea acestei 
metode: Veliciu și-a îmbunătățit 
performanțele cu 56 secunde în- 
tr-un an.

Lucrarea „Aspecte de sănătate 
publică legate de problema defl- 
cienților fizici" întocmită de dr. 
Ancușa, dr. Cătină, dr. 1’etrovid 
și pTof. Santa Olariu, a arătat re
zultatele a 3.030 de examinări de 
elevi între 7—16 ani din regiunea 
Timișoara, dintre care 1.076 din 
mediul urban și 1954 din mediul 
sătesc. Lucrarea reliefează impor
tanța conlucrării dintre medic și 
profesorul de educație fizică în 
prevenirea deficiențelor îizice.

Alte lucrări importante și care 
au stîrnit un viu interes au fost: 
„Din experiența pregătirii echipei 
de handbal Știința Timișoara" 
(prof. C. Lache); „Organizarea Și 
funcționarea cursului de cultură 
fizică medicală în regiunea Timi
șoara" (prof. C. Eilhardt și prot. 
C. Bucur) etc. *

In general, sesiunile de la Cluj 
și Timișoara au fost reușite, acea
sta datorită în mare măsură și ex
celentei organizări. Ca punct ne
gativ: prezența total nesatisfăcă
toare a antrenorilor, care și de 
astă dată au dovedit că sînt de
parte de a înțelege importanța cer
cetărilor, științifice ca mijloc de 
progres. Absența celor mai mulți 
antrenori este cu atît mai regre
tabilă cu cit ei au în față o serie 
de exemple (prof. C. lovănescu, 
prof. C. Eilhardt, prof. C. Lache, 
șa.) pe care ar trebui să le ur
meze.

pași și execuția ei din mișcare- 5. 
In schimburile rapide de mingi să 
fie folosite torsiunile și contrator- 
siunile.

Sub aspectul tactic: 1. Se va 
căuta să se imprime sportivilor 
concepții tactice ofensive. 2. îm
pletirea armonioasă a acțiunilor 
ofensive cu cele defensive. 3. Prac
ticarea unui joc ofensiv Ia fileu.

In afară de cele expuse — în 
linii mari — mai sus, s-a mai in
sistat în cadrul consfătuirii res
pective și asupra efectuării con
trolului medical periodic, control 
care nu a fost întotdeauna respec
tat de majoritatea jucătorilor de 
tenis a echipelor de categoria A 
precum și asupra legăturii perma
nente și colaborării care trebuie să 
existe între antrenor și medicul 
sportiv.

Este cazul să arătăm că această 
consfătuire metodică va avea un 
rol foarte important în dezvolta
rea viitoare a tenisului, deoarece 
cu acest prilej a fost dată îndru
marea pe care trebuie s-o urmeze 
antrenorul în concepția modernă 
a tenisului de cîmp, lăsîndu-se la 
o parte jocul static și defensiv de 
pe fundul terenului și optîndu-se 
fără rezerve pentru jocul ofensiv, 
din mișcare, cu acțiuni decisive Ia 
fileu, singurul care poate asigura 
cu adevărat perspective de pro
gres.

MIRCEA R1ZEA 
antrenor de stat pentru tenis



MELBOURNE,
„Oricare ar fi îngrijorările noas

tre cu privire la evoluția relațiilor 
internaționale, nimeni nu poate 
spune că cea de a XVI-a Olimpia
dă n-a fost utilă. Este remarcabil 
că în ciuda turburărilor politice 
grave ale momentului prezent, 
spiritul Jocurilor s-a menținut pi- 
nă la. capui..."

Aceste rînduri apărute, după în
cheierea Jocurilor Olimpice, în zia
rul englez conservator „DAILY TE
LEGRAPH” sînt una din miile de 
mărturii ale succesului marei în
treceri de la Melbourne, în rare 
spiritul olimpic, de înfrățire a ti
neretului întregii lumi prin spor*,  
a cunoscut un triumf fără prece
dent. Că, din acest punct de ve
dere, Olimpiada de la Melbourne 
a constituit un succes uesăvîrșit, 
este opinia aproape unanimă a 
presei din toate țările. Ziarele re
marcă. de asemenea, valoarea de
osebită a multor performanțe ob
ținute în diferite discipline spor
tive, a căror semnificație crește 
dacă ținem seama de faptul că 
majoritatea atleților se aflau după 
siîrșitul sezonului, iar condițiile 
atmosferice din limpid J.O. au fost 
foarte puțin favorabile.

lată „puncte . cîștigate” — și 
chiar cu brio — de Olimpiada de 
la Melbourne, prima care s-a des
fășurat la antipozi. Nu este mai pu
țin adevărat, totodată, că au fost 
și multe „puncte pierdute", defici
ențe grave, care au dat naștere la 
critici justificate. De oricîtă bună
voință și entuziasm ar fi dat do
vadă organizatorii australieni, ei 
s-au arătat în mtdfe privințe lip
siți de experiența necesară regizării 
unei competiții de asemenea am
ploare.

, Au fost multe „găuri” în orga
nizare, datorate în mod evident, 
grabei cu care an fost puse la 
punct instalațiile' — a scris zia
rul din Roma „GIORNALE 
d'lTALIA”.

Ziarul italian critică și condi
țiile de organizare a întrecerilor 
de canotaj de pe lacul Wendouree, 
ca și organizarea cursei cicliste 
de fond.

Ziarul suedez „SVENSKA DAG
BLADET" face un bilanț al defici
ențelor de organizare numindu-le 
„Lucruri adevărat... de necrezut". 
Ele sînt, în ordine; „Proasta in
stalație a tabelei indicirui numărul 
de ture de parcurs pentru fondiști, 
nepriceperea crainicului, cazul ri
dicol al impasibilității de a se in
terpreta imnul itatian la ceremo
nia de premiere a ciclistului Ercole 
Baldini"... Australienii nu sconta
seră, probabil, pe o victorie italia
nă la Jocuri._

In privința arbitrajelor la pro
bele de gimnastică, ziarele fran
ceze „L’HUMAMTE" și „L’EQUl- 
PE” arată că reprezentanții so
vietici au fost adesea frustați de 
puncte prețioase la care aveau 
dreptul. Arbitrii au fost departe de 
a fi imparțiali, ceea ce n-a putut 
împiedica totuși victoria gimnaș- 
tilor U.R.S.S., care au demonstrat 
o superioritate covîrșitoare. La a- 
cest capitol, alt ziar francez „LE 
PAR1S1EN LIBERE", scrie: „No
tele atribuite rușilor (N.N. gim- 
naști și săritori de la trambulină) 
erau sistematic diminuate față de 
valoarea mișcărilor executate...”

Paul Dupont, un trimis special al 
Iui „L’EQUIPE” face un adevărat 
rechizitoriu a! organizării probelor 
de atletism. Sub titlul „Melbourne 
nu era demn" să organizeze Jocu
rile...” ziaristul francez descrie în 
culori foarte... cenușii întrecerile 
de pe Ma-in Stadium. Reproducem 
cîteva pasaje din acest material :

„...Un cuvînt despre organiza
rea acestor Jocuri: ea a rămas 
foarte departe de perfecțiunea ce
lei de la Helsinki și pe care Ro
ma vrea s-o depășească in I960. 
Multe greșeli au fost comise chiar 
înainte de începere: standardurile 
olimpice care au fost fixate pen
tru calificarea la concursuri dove
deau ignoranța unora dintre „pon
tifii” I.A .A.F. în fapt, aceste pro
be de calificare, simplă formali
tate, cu excepția săriturii în lun
gime, nu serviră propriu zis 
la nimic. A fost un noroc că la 
Melbourne ș-au prezentat mai pu-

IN UMBRĂ
distanței

puiea

și ea 
s'abi 
mai

fini înscriși, din cauza 
mari, altfel, orartul fixat nu 
fi respectat.

Organizarea tehnică a fost 
mediocră! Starterii au fost 
in general și au devenit și 
slabi, către sfirșit. Tabloul luminos 
(N.N. pentru afișarea rezultatelor), 
atit de util la Helsinki, s-a dove
dit insuficient la Melbourne i ca 
și crainicul, de altfel, el nu indica 
decit rezultatele primelor trei.

Judecătorii de concurs au fost 
de o încetineală revoltardă: de 
exemplu concurența la săritura în 
înălțime n-aveau dreptul să sară 
decit atunci cind numărul lor era 
afișat (fără a se ține seama de 
forfaituri) astfel că prima încerca
re, la 1,70 m. a durat trei sferturi 
de oră. pînâ cind un prim concu
rent a trecut înălțimea! Oficialii 
nu făcuseră apelul înaintea înce
perii probelor și aileții nici n-au 
fost întrebați le ce înălțime vroiau 
să înceapă.

Cronometrajul a lăsat și <d de 
dorit: el a fost extrem de fante
zist la 100 m., inir-o cursă Baker 
fiind creditai cu același timp ca și 
Morrow, deși între aceștia era o 
distanță de mai mult de un metru. 
Timpurile Ia 10.000 m. au fost 
rectificate Ia 8 zile după desfășu
rarea cursei și nimic nu ne poa*e  
dovedi că ele sînt cele reale! Apoi 
conversiunea distanțelor 
(de la „picioare") a fost 
ea pe bază fantezistă._

.„Melbourne, așa cum

ta metri 
făcută și

mai 
ceho- 

canoe

fusese 
prevăzut mult înainte, era nedemn 
de a organiza Jocurile... MariF be
neficiari ai Olimpiadei au fast ho
telierii și restauratorii care și-au 
văzut cifrele de afaceri crescind 
foarte serios, în mare parte dato
rită tarifelor speciale”.

SPECIALIȘTII CEHOSLOVACI DESPRE PROGRESELE CANOIȘTILOR ROMÎW
Succesul obținut de canoiștii 

romîni la cea de a XVI-a ediție 
a Jocurilor Olimpice de la Mel
bourne a fost considerat de pre
sa sportivă din numeroase țări 
ca o veritabilă surpriză. In Ce
hoslovacia însă, țara care a dat 
campioni mondiali și olimpici Ia 
această disciplină, succesul ro- 
mînilor a fost înregistrat ca 
normal și așteptat. Nu trebuie 
să uităm că primii instructori de 
canoe ai sportivilor romîni au 
fost maeștrii emeriți ai sportului 
din Cehoslovacia. Jan Brzak-Felix 
și Bohumil Kudma. In cei 3 ani 
care s-au scurs de atunci, spor
tivii romîni și-au însușit toate 
tainele acestei discipline noi, s-au 
antrenat cu perseverență reușind 
să întreacă pe canoiștii maghiari 
și sovietici, socotiți printre cei 
mai buni în Europa.

Credem interesant să reprodu
cem părerea maestrului emerit al 
sportului Bohuslav Karlik, un 
pionier al sportului canoei în Ce
hoslovacia. Acesta a publicat un 
amplu articol în pagina de speri 
a ziarului „Mlada Fronta", în 
care analizează situația canota
jului european și se ocupă în 
mod special de succesele canoi
știlor romîni.

„La toate edițiile Jocurilor 
Olimpice — scrie Bohuslav Kar
lik —, sportivii cehoslovaci au 
avut de apărat pozițiile cucerite 
de ei în această disciplină, și au 
trebuit să facă față atacurilor 
susținute ale echipajelor celorlalte 
țări participante. La ultima e-

CIFRE GRĂITOARE
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Un grup de cicliști albanezi aiiniați la startul unei probe.

UN POPOR MIC, DAR 
CU MARI REALIZĂRI

S-au împlinit 11 ani de la 
memorabila data a proclamării 
R.P. Albania. Acest act politic 
de importanță istorică, petre
cut la 11 ianuarie 1946 a de
venit posibil în urma eliberării 
țării de sub ocupația fascistă 
prin lupta eroică a poporului 
albanez și cu ajutorul frățesc 
al Armatei Sovietice. In felul 
acesta. Albania a rupt pentru 
totdeauna cu feudalismul, cu 
exploatarea moșierilor și capi
taliștilor, pășind ferm pe dru
mul luminos al dezvoltării so
cialiste.

Rareori găsești un exemplu 
mai elocvent al uriașelor rea-

Maeștrii en 
ai sportului 
BrzaJt-Felix și 
hu.mil Kudma 
constituit cei 
bun dublu 
slovac

diție, de pe primul loc, care se 
părea că nu-1 vom părăsi nici 
odată, ne-am văzut tocmai pe 
locul... șapte.

La Melbourne, pe primele trei 
locuri la toate probele s-au cla
sat sportivii din Romîaia, 
Uniunea Sovietică, Ungaria și 
Franța. Pentru cele trei meda
lii de aur, sportivii romîni tre
buie să fie recunoscători Festi
valului Mondial de la București. 
Atunci au fost invitați la Bucu
rești maeștrii emeriți ai sportu
lui Jan Brzak-Felîx și Bohumil 
Kudrna. Totuși ar ii gre
șit să se creadă că acolo unde 
se duc antrenorii noștri în ca
litate de profesori, învingătorii 
olimpici cresc ca... ciupercile după 
ploaie.

Despre canoiștii rcmîni știam 
foarte puțin, Ina'nte de a pleca 
la Moscova Ca instructor, șt'am 
doar că a avut loc o întîhnre 
între canoiștii romîni și cei ma
ghiari. Am aflat de lupta acerbă 
dusă între dublul romîn Ismail- 
ciuc-Alexe și cel maghiar. 
Am mai aflat cu această ocazie 
că Alexe fiind la capătul puterilor 
a leșinat. In acea întîlnire, cred că 
voința sportivilor romîni a fost 
mai puternică de cît pregătirea 
fizică.

Cind antrencrul de stat Vacek 
ne-a povestit această întîmplarc, 
am revăzut ca prin vis în
ceputurile noastre în această dis
ciplină sportivă, cînd la fel luptam 
pentru obținerea victoriei. Și a- 
tunci mi-am dat seama că spor
tivii romîni prezintă un „peri

vertiginoasă dezvoltare 
o cunoaște Albania de 
S-a scris despre pro- 
impresionante obținute

lizări de care este capabil un 
popor, chiar un popor mic, care 
șî-a cucerit libertatea, ca în a- 
ceastă 
pe care 
astăzi, 
gresele
de poporul albanez pe tărimul 
industriei, agriculturii, artelor, 
al dezvoltării culturale. Sportul 
a cunoscut de asemenea, un 
mare avmt în noua Albanie.

ACOLO, UNDE S-A PLECAT 
DE LA ZERO...

Intr-adevăr, s-a plecat de 
la zero, căci nu se poate vor
bi despre o activitate sportivă 
organizată in Albania dinain
tea anului 1944. In timpurile 
de tristă amintire ale regimu
lui antipopular, existau în în
treaga țară doar... 1200 spor
tivi. Erau reprezentanții clase
lor exploatatoare, fii de capi
taliști, pentru care sportul era 
un mijloc de distracție în via
ța de permanentă lene și hu
zur. Și totuși, poporul era dor
nic să facă sport adevărat. A 
dovedit-o faptul că la primele 
competiții de masă, organizate 
după eliberare, s-a prezentat 
un mare număr de partici
pant.

De la început, organizarea 
mișcării sportive în R.P. Al
bania, s-a făcut pe baze noi. 
sănătoase. Sistemul de edu- 

col" foarte serios pentru canoi
știi noștri

Un simbure de haz are și ul
timul „sfat" pe care antrenorul 
nostru Vacek l-a dat celui mai 
bun canoist rom in, Ismailciuc. 
După întîlnirea cu canoiștii ma
ghiari, Ismailciuc își dădea sea
ma că la J. O. la proba de 
canoe simplu va fi o luptă deo
sebit de grea. Ceri nd sfatul lui 
Vacek daca n-ar fi mai bine ca 
el să nu concureze la proba de 
simplu, acesta s-a grăbit să în
tărească fiotărirea Iui Ismailciuc, 
Multi tehnicieni de-ai noștri s-au 
bucurat în sinea lor, socotind că 
în felul acesta concurentul ceho
slovac Vokr.er scapă de un ad
versar dificil. Nimeni nu sa 
gîndit însă la dîrzenia unui alt 
canoist romîn, Rotman. care a- 
vea pînă la urmă să cîșt ge două 
medalii de aur".

Analizînd aceste succese ale 
canoiștilor noștri. Karlik ajunge 
la concluzia că în Romînia se lu
crează în general bine și că se 
poate prelua din experiența noa
stră.

„Mulți se vor întreba: ce au 
făcut sportivii Tomîni ca să ob
țină asemenea performanțe? Noi 
în Cehoslovacia avem cea mai 
lungă cursă, Budejovice-Praga, 
al cărei traseu măsoară 190 km. 
Credeam că este cea mai lungă 
cursă din lume și mulți dintre 
concurenții noștri în frunte cu 
antrenorul canoiștilor de la clu
bul Dukla (U.D.A.) consideră că 
ar trebui desființată această com

cape fizică din R.P. Albania 
se bazează pe complexul G.P.M. 
(Gata pentru muncă și apăra
re), sistem creat pe baze pur 
științifice și cu un larg carac
ter de mase.

In momentul de față există 
în R.P. Albania 1187 colective 
sportive, r<*unind  aproape 64000 
membri. Trebuie să consem
năm că pînă în luna iulie 1956, 
65.000 tineri și tinere au înde
plinit normele complexului 
G.P.M. La dispoziția maselor 
de sportivi stau instructori și 
antrenori calificați, absolvenți 
ai școlii „Vojo Kuch»“ sau ai 
diferitelor institute de învăță- 
mint superior din U.R.S.S., Po
lonia, Bulgaria, Cehoslovacia, 
Ungaria. A crescut și măiestria 
sportivilor albanezi care în 
cursul anului 1956 au stabilit 
numeroase recorduri ale țării. 
Numai Ia natațte, de pildă, au 
fost întrecute 16 recorduri. Mul
te altele au fast consemnate Ia 
atletism, haltere, tir, etc. In 
R.P. Albania există la ora ac
tuală peste 3.000 de sportivi 
clasificați, dintre care 500 au 
prima categorie.

PERSPECTIVE MĂREȚE

Cel de al doilea plan cinci
nal deschide posibilități și mai 
largi de dezvoltare mișcării de 
cultură fizică. In cadrul lui, 
statul a alocat peste 30 milioa
ne leka, construcției de stadioa
ne și terenuri de sport. Astfel, 
va fi amenajat un stadion la 
Dures, un mare parc sportiv la 
Tirana, o piscină la Tirana, o 
alta la Dures etc. Se prevede 
creșterea colectivelor sportive 
la 1.364 în 1960 iar a sporti
vilor clasificați la 5380. Sută la 
sută va crește numărul spor
tivilor cu categorii superioare 
de clasificare.

Astfel, prin grija partidului 
și a statului democrat-popular, 
sportului albanez îi sînt sorti
te noi și noi succese.
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petiție. Romînii însă au o com
petiție de mare fond care se 
desfășoară pe Dunăre și care 
măsoară... 800 km. Canoiștii ro
mîni ne-au arătat, catea pe care: 
o avem de urmat. Să nu uităm 
că în această întrecere participă 
canoe de 10 und^zpot ieși în 
evidență calitățile necesare unui 
colectiv bine sudat. Sportivii no
ștri preferă să se întreacă la pro
bele de simplu pentru ca n meni 
să nu-î supere sau., deranjeze.

Inc? din anul L)5d am pwrt 
desfășurarea unei mari compe
tiții internaționale: Devin-Brati- 
slava-Marea Neagră. Forurile de 
specialitate din Ungaria și Bul
garia au fost de acord și părerea 
mea este că și farurile de spe
cialitate din Romîw'a nu se vor 
opune.

.Astăzi reînoiesc această propu
nere- sperînd că în curînd vom asis
ta la o întrecere grandioasă, șt noi, 
ca.noiștii cehoslovaci, vom învăța 
rcum de la prietenii și foștii no
ștri elevi, sportivii romîni-*.

Desigur că aprecierile maestru-' 
lui Bohuslav Karlik nu pot de 
cît să ne măgulească, mai ales 
că vin din partea unui specialist 
în această disciplină sportivă. Ar 
fi interesant să se analizeze și 
propunerea î«i legătură cu între
cerea de mare fond de pe Du
năre.

V. BENKOVSKY
z»♦♦♦♦» 
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Astăzi, la Luxor, începe 
a „Turului ciclist al

Astăzi se va da plecarea in pri
ma etapă, Luxor—Kena (70 km ) 
din cea de a IV-ia ediție a 
„Turului ciclist al Egiptului". La 
start se aliniază din rou cicliștii 
bulgari, care au obținut pînă a 
cum două categorice victorii pe e- 
chipe : în 1955 și 1956. O atare 
carte de vizită ni-i arată drept 
marii favoriți ai cursei, echipa 
bulgară avînd în Nendo Hristoy 
(victorios în 1956) ți Boian Ko- 
țev (clasat pe locul II în 1955 și 
1956), doi cicliști de prim plan.

Anul acesta, însă, trebuie făcută 
o oarecare rezervă în acest sens, 
dat fiind că, înainte de plecarea 
din Sofia, B. Koțe-v a făcut urmă
toarea declarație unui corespon
dent al agenției bulgare de presă : 
„Invitația federației egiptene de 
ciclism a sosit cam tirziu și din 
această cauză noi nu ne-am putut 
antrena decît puțin timp. In total, 
am acoperit abia 800 km. și, fire
ște, lucrul acesta nu este suficient. 
Sperăm însă că, odată sosiți în 
Egipt, să avem posibilitatea con-

Luni, Ia handbal, 
in sala Floreasca

Luni după amiază vor avea ioc 
în sala Floreasca meciuri din con
cursul republican de handbal, dOpă 
următorul program: ora 15,30: 
Știința I.C.F. — Energia Mija 
(fem.); 16,30: FI. roșie Buc. — 
Știința Timișoara (fem.); 17.30:
Energia Ploești — Recolta Buc. 
(mase.); 18,45: Progresul Min. 
învăț. — Recolta Codlea (fem); 
19,45: Știința I.C.F. — Dinamo 6 
(mase.); 21: C.C.A. — Energia 
23 August (mase).

Sportivii cehoslovaci în ajutorul populației egiptene
Înainte de a părăsi orașul Cairo,- 

la 9 ianuarie, membrii echipei ce
hoslovace de fotbal Dukla Praga,- 
care a întreprins un turnul în E- 
gipt, au fost primiți de președin-" 
tele Gamal Abdel Nasser. Fotba
liștii cehoslovaci au foslt însoțiți 
de Ambasadorul R. Cehoslovace 
în Egipt. Arnost Karpiszek. Dele
gația a înmînat președintelui Nas
ser suma de 100.000 finiți pentru

Aurel Șelarii, mezinul echipei 
noastre.

tinuării antrenamentelor, astfel ca 
începerea cursei să ne găsească in 
cea mai bună formă".

. Alți aspiranți îndreptățiți la o 
comportare de frunte, sau chiar 'a 
victorie, sînt și sportivii din R.D.G. 

Anul acesta, R.D.G. a trimis din 
timp în Egipt prima garnitură, în 
frunte cu Schur și Tueller, care 
au mers admirabil la Olimpiadă. 
O altă formație redutabilă este și 
cea poloneză, aflată de aproape 
două săptămîni în Egipt. O echipă 
absolut tînără, din care remarcăm 
pe combativul Grabovski și „spe
ranța nr. I” Pancze (19 ani). 
Alți cicliști europeni de certă va
loare sînt și iugoslavii V. Petro- 
vici (cîștigător al etapei contra 
timp în 1955) și D. Jugo, fondist 
cu sprint remarcabil.

In ceea ce privește cicliștii din 

a fi donată locuitorilor orașului 
Port Said care au avut de suferit 
de pe urma agresiunii anglo-franco- 

israeliene. Președintele Nasser a 
mulțumit sportivilor cehoslovaci 
pentru darul lor și a sublimat că 
acest gest va contribui și mai 
mult la întărirea legăturilor prie
tenești dintre popoarele Egiptului 
și R. Cehoslovace.

a IV-a ediție 
Egiptului" .

Egipt, Libia, Liban și alții oare 
au acumulat o prețioasă experien
ță în edițiile anterioare ale cursei, 
s au pregătit minuțios și pot aduce 
unele interesante surprize. Desigur, 
libanezul Muradian (care a purtat 
tricoul galben în 1955) și libianul 
Singhalta (cîștigătorul etapei a 
IV-a în 1955), ca și alți valoroși 
alergători din Orientul Mijlociu, 
vor avea un cuvînt de spus.

Faptul că o bună parte dintre 
cicliștii europeni se află de mai 
multe zile pe valea Nilului, unde 
au făcut antrenamente de aclimati
zare și studiu, constituie desigur 
un serios handicap pentru alți 
participanți, printre C3re și cicliș
tii noștri, sosiți în Egipt în ajunul 
plecării în competiție.

Totuși, ținînd seama de moralul 
sportivilor noștri, ca și de faptul 
că ei posedă c bună condiție fizi
că, se poate ccnta pe o recuperare, 
într-o oarecare măsură, a acestui 
handicap Dintre reprezentanții 
noștri, cei mai în formă sînt: G 
Șandru, căpitanul echipei, și G 
Dumitrescu, în frumoasă revenire 
pe ultima parte a perioadei de pre
gătire. De asemenea, cei trei de- 
butanti, St. Poreceanu, C. Tudose 
și A. Șe'aru, se află și ei la un 
nivel apropiat cu ceilalți doi ci
cliști, astfei că sînt îndreptățite 
speranțe într-o comportare bună 
pe echipe.

I

Echipele participante, aliniate in timpul desfășurării festivității de 
deschidere.

SPORTIVII SOVIETICI, ÎNVINGĂTORI Al OLIMPIADEI
DE LA MELBOURNE, FELICITAT! DE CONDUCĂTORII

SOVIETICI $1 DE OASPEȚII CHINEZI
MOSCOVA (Agerpres). — TASS 

transmite: încă din prima zi a 
noului an în sălile Palatului -Mare 
al Kremlinului răsună muzica. 
Aici, în fața pomului de iarnă fru
mos împodobit, se distrează șco
larii.

La 9 ianuarie, la balul de la 
Kremlin au venit sportivii •— par
ticipant la jocurile olimpice, acei 
care într-o luptă sportivă dîrză au 
obținut glorioasa victorie la Olim
piada de la Melbourne.

M. Davîdov. secretar al comite
tului orășenesc Moscova al 
U.T.C.L. din U.R.S.S. se adresează 
celor prezenți. El îi felicită pentru 
minunata victorie repurtată și le 
urează noi succese în muncă, în
vățătură și sport.

Are apoi loc un program artistic.
In toiul serbării în sala Gheor- 

ghi își fac apariția tovarășii, 
N. A. Bulganin, N. S. Hrușciov, 
A. 1. Mikoian, Ciu En-lai, premie
rul Consiliului de stat al Republi
cii Populare Chineze și alte per
sonalități. Cei prezenți întîmpină 
pe oaspeți cu aplauze furtunoase 
și aclamații de salut-

N. S. ’Hrușciov se adresează 
sportivilor sovietici cu cuvinte de 
salut. El îi felicită în numele Co
mitetului Central al P.C.U.S. și al 
guvernului sovietic pentru victoria 
obținută pe arena sportivă inter
națională

— Ați demonstrat bine posibili
tățile voastre și măiestria voastră 
— a spus N. S. Hrușciov — ați a

părat cu cinste onoarea sportivă a 
patriei noastre.

In prezent principalul este să 
nu ne îngîmfăm. Pe viitor veți a- 
vea de făcut față unor competiții 
sportive și mai serioase. Trebuie 
să întăriți și să dezvoltați forțele 
morale și fizice, trebuie să desă- 
vîrșiți măiestria în toate discipli
nele sportive. Comitetul Central al 
Partidului Comunist și guvernul 
sovietic sînt foarte mulțumiți, foar
te bucuroși de succesele voastre.

De microfon se apropie Ciu En- 
lai, premierul Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chineze, 
care salută pe sportivii sovietici în 
numele poporului chinez, al guver
nului Republicii Populare Chineze 
și al Partidului Comunist Chinez.

— I-rații voștri chinezi — a 
spus Ciu-En-lai — în prezent ră- 
mîn încă în urmă în domeniul 
culturii fizice și sportului. Dar 
peste 10 ani sportivii chinezi vor 
ști să obțină succese mari- Spor
tivii noștri trebuie să meargă a- 

■ tătari de voi și să învețe de la 
voi.

Fie ca în toate domeniile de 
activitate popoarele Chiriei și 
U.R.S.S. să meargă întotdeauna 
mină în mină.

In numele sportivilor învingă
tori în cea dea 16-a ediție a 
Jocurilor Olimpice a luat cuvîntul 
campionul olimpic Vladimir Kut; 
maestru emerit al sportului din 
U.R.S.S. El a mulțumit Partidu
lui Comunist și guvernului sovie
tic pentru grija față de sportivi, 
față de dezvoltarea sportului so-
vietic. r

Tovarășii N. A. Bulganin. N. S. 
Hrușciov, A. I- Mikoian, Ciu En- 
lai, He Lun, Van Zria-sian, Liu 
siao și-au luat apoi un călduros 
rămas bun de la sportivii sovie
tici.

★
Da 10 ianuarie Comitetul unio-nal 

pentru cultură fizică și sport a oferit 
o recepție în cinstea sportivilor so
vietici care au participat la cea de 

a XVI-a ediție a Jocurilor Olim
pice de vară de la Melbourne. Da 
recepție au participat campionii o- 
limpici și alți me-mbri ai echipei 
U.R.S.S., antrenori, arbitri, conducă
tori ai diferitelor organizații sportive 
precum și alte personalități.

Reprezentanții noștri au obținut succese concludente in fața echipelor de tenis de masă ale R. Cehoslovace
(Urmare din pag. 1)

succes trebuie să însemne un im
bold și mai puternic pentru pre-

DIN 11 PARTIDE: R. P. ROMlNĂ OPT VICTORII, 
R. CEHOSLOVACĂ TREI...

Dubla întrecere internațională 
a fost deschisă de meciul femi
nin dintre reprezentativele celor 
două țări care și-au disputat în
tâietatea după sistemul Cupei Cor-'" 
billon. Primele mingi au fost 
schimbate de către Angelica Ro- 
zeanu și Kveta Hrușkova, una 
dintre cele mai rutinate jucătoare 
ale lumii. Fără să strălucească, 
Angelica Rozeanu a cîștigat cu
2—1 (13,—17,7) la capătul unei
partide în care ea nu și-a valori
ficat constant jocul ofensiv, in- 
trind deseori în ritmul lent, de 
țăcăneală și de speculare a gre
șelilor, imprimat de Hrușkova. 
Spre deosebire de primul meci, 
confruntarea dintre Ella Zeller și 
campioana junioară cehoslovacă, 
Vendula Svarcova, a prilejuit o 
dfepută plină de dinamism, înche
iată cu victoria ultimei la scorul 
de 2—1 (—17, 16, 12). Tînăra ju
cătoare cehoslovacă, un autentic 
talent, a impresionat publicul bu- 
cureștean printr-o apărare de 
mare spectaculozitate, care se bi- 
zuie pe o „respectabilă" alonjă 
și reflexe prompte. Ella Zeller a 
început cu multă dezinvoltură- me
ciul conducînd aproape majorita
tea acțiunilor și terminîndu-le cu 
lovituri decisive. Pe parcurs jucă- 
toarea romînă a slăbit alura ca 
pînă la urmă să nu-și mai gă
sească ritmul și siguranța în faîa 

gătirea viitoare pentru o compor
tare la cel mai înalt Jiivel în con- 
frunt«rea cu cele mai bune „palete" 
ale lumii de la Stockholm.

unei apărări hotărîte- Proba de 
dublu a fost cîștigată cu ușurință 
2—0 (17, 13) de cuplul A. Rozea
nu—E. Zeller în fața perechii 
Svarcova—Krejcova. In ultima 
partidă Angelica Rozeanu prin a- 
tacuri extrem de reușite susținute 
continuu, a destrămat apărarea 

Svarcovei cucerind o victorie con
fortabilă cu 2—0 (13, 11) și pe
cetluind scorul final al întîlnirii 
R.P.R.—R. Cehoslovacă la 3—1.

Credem că victoria reușită de 
Reiter la Tokar, în primul meci al 
întîlnirii selecționatelor masculine, 
a servit drept tonic pentru com- 
ponenții naționalei romîne, fiind 
în același timp de bun augur pen
tru desfășurarea întregii partide. 
El a pus în derută — printr-o 
apărare îndîrjită sau prin mingi 
liftate, dirijînd mingile cu efec.e 
variate — pe Tokar un jucător cu 
multă experiență. îmbucurător că 
Reiter, folosind un joc inteligent 
șl în fața primei „palete" a ior- 
mației cehoslovace Stipek și depă
șind cu succes impasul din primul 
set, a cîștigat și de această dată, 
aducînd o contribuție hotărîtoare 
Ia victoria finală într-un moment 
cînd scorul întîlnirii era strîns, 
putînd lua o altă întorsătură.

Stimulat de primul succes al Iui 
Reiter, Harasztosi s-a comportat 
și el la înălțime treoînd la o 
„mustață" de victorie în partida 

cu Stipek, în urma unui joc spec
taculos care a fost gustat din plin 
de public. In fața lui Vihnanov- 
ski campionul nostru a cîștigat 
rapid, făcînd dovada calităților 
sale. Gardner, deși și-a adus a- 
portul substanțial la succesul e- 
chipei noastre prin cele două vic
torii obținute la Vihnanovski și in 
special la Stipek (meci care a 
entuziasmat de multe ori, dovedind 
maturitatea jucătorului romîn), a 
arătat o oarecare inconstanță în 
comportare.

Rezultate tehnice: R.P.R. — R. 
Cehoslovacă 5—2. Reiter—Tokar 
2—0 (17,19) Harasztosi—Stipek 
1—2 (16, -19, -19), Gantner—
Vihnanovski 2—1 (-17, 16, 9), 
Reiter—Stipek 2—1 (-15, 14, 18), 
Gantner—Tokar 1—2 (13, -8, -13), 
Harasztosi—Vihnanovski 2—0 (16, 
14), Gantner—Stipek 2-0 (20, 13).
AU ÎNCEPUT CAMPIONATELE 

INTERNAȚIONALE
Surpriza primei zile a campiona

telor internaționale a furnizat-o tâ
nărul Andronache, care a reușit 
să-i învingă pe rînd, datorită stilu
lui său bătăios, pe campionii R. P. 
Chineze — Van Ciuan iao și R. P. 
Bulgaria — Karanecev. O altă sur
priză, de data aceasta neplăcută, 
a produs-o Gantner, care a pier
dut, după cinci seturi, la tânărul 
jucător chinez Hu Bin ciuan. De 
menționat că Gantner a fost con
dus cu 2-0 la seturi. El a cîștigat 
apoi următoarele două seturi, refă- 
cînd handicapul, dar în ultimul set. 
deși a condus cu 18-12 și a avut 
mecibal la 20. a pierdut în cele din 
urmă cu 21-23 ! I

La fete Angelica Rozeanu și Ella 
Zeller s-au calificat în t&rurile ur
mătoare. De evidențiat și victoria 
tinerei Mariana Barasch asupra 
campioanei Belgieî, Ghislaine Ro
land- . ■

Alte rezultate tehrnce înregis
trate: simple masculin: Fu Tzi-fan 
(R.P. Chineză) — Popov (R.P.Bul
garia) 3—1; Peterfi (R.P. Unga
ră) — Dinu (R.P.R.) 3—0; Hudec 
(R.P.F. Iugoslavia) — Nazarbe- 
gian (R.P.R.) 3—0; Wihnanowski 
(R. Cehoslovacă) — Cian Ian-fun 
(R.P. Chineză) 3—1; Tokar (R. 
Cehoslovacă) — Bottner (R.P.R.)
3—0; Berczik (R.P. Ungară) — 
Kiracev (R.P. Bulgaria) 3—0; 
simplu femenin: Swarkova (R. Ce
hoslovacă) — Ana Lelia (R.P.R.l 
3—0; Citin Ciu-hui (R.P. Chineză) 
— Folea Catrinel (R.P.R.) 3—0; 
Krejkova (R. Cehoslovacă) — Lu
cia Cobîrzan (R.P.R.) 3—1; Zeller 
(R.P.R.) — Babichian (R.P.R.) 
3—1.

C. SEVEREANU 
N. MARDAN

Iată programul de mîine și du
minică:

s Îmbată
Ora 9-13: Concursul de consolare 

băieți și fete.
Ora 18,34-21,30: Turul III simplu 

băieți și simplu fete; turul I și II 
dublu fete; turul II dublu băieți; 
turul I și II dublu mixt.

DUMINICA
Ora 9-13: Turui III și semifinale 

dublu mixt; semifinale simplu și 
dublu fete; turul III și semifinale 
dublu băieți; finalele probelor de 
consolare simplu băieți și simplu 
fete; turul IV simplu băieți.

Ora K-29: semifinale simplu băieți 
urmate de finalele probelor <Je sim
plu fete, simplu băieți, dublu fete, 
dublu băieți și dublu mixt. Festivi
tatea de închidere.

• La sfîrșitu! anului 1956 redacția 
sportivă a postului de radio Sofia 
a organizat o anchetă în scopul ale
gerii celor mai buni 5 sportivi bul
gari ai anului. Ancheta a stîmit un 
mare interes în rînduriie ascultăto
rilor bulgari de radio. In total s-au 
primit peste 6909 ele scrisori din toa
te colțurile Bulgariei, precum și răs
punsuri din Uniunea Sovietică, 
R.P.F. Iugoslavia și R. Cehoslovacă.

Cel mai bun sportiv bulgar pe a- 
nul 1956 a fost desemnat luptătorul 
N. Stane ev cîștigătorul medaliei de 
aur Ia cea de a XVI-a ediție a Jocu
rilor Olimpice de vară de Ia Mel
bourne. Fotbalistul I. Kolev a fost 
al doilea urmat de luptătorul I. 
Mehmedov, ciclistul N. Hristov și 
fotbalistul I. Boșkov. (Agerpresk

• La 24 Ianuarie va începe >a 
Copenhaga un mare turneu interna
țional de lupte clasice. La această 
competiție vor participa și 13 luptă
tori iugoslavi reprezentînd clubul 
„Partizan”-.
• Agenția Associated press anunță 

că lipsa de petrol a împiedicat des
fășurarea tradiționalei curse cicliste 
a Franței care are loc in fiecare an 
timp de 6 zile la velodromul de iar
nă din Paris. Aceasta cursă ciclistă 
care trebuia să înceapă la 21 februa
rie a fost aminată pentru octombrie, 
deoarece după cum au arătat orga
nizatorii ei, lipsa de benzină ar re
duce mult din publicul obișnuit, iar 
pe de altă parte, nu se poate obțin*  
combustibilul necesar încălzirii velo
dromului.
• Continuîndu-și turneul în R.F. 

Germană, echipa de hochei pe gheață 
a R. Cehoslovace a jucat la Milnchen 
unde a învins o selecționată germa
nă cu 14-4.
• In Cehoslovacia, mai mulți spor

tivi au primit recent titlul de maes
tru ai sportului. Printre ei se află 
Olga Fikotova, campioană olimpică, 
Ro^kosna, Wallsberger, Blejek, Ho- 
rouzd și alții.
• La campionatele mondiale de 

tenis de masă de la Stockholm. Ja
ponia va fi reprezentată de 14 Jucă
tori.
• Iată numele tocătorilor de tenis 

de masă care vor reprezenta Anglia 
la campionatele mondiale: Bergman, 
Leach, Rhodes, Harrison, (bărbați), 
Diane Rowe. Haydon, Fielder. Rock 
ffemel). Căpitanul echipei este Vic
tor Barna.
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