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pentru balon între baschetba listele de la I. C. F. I și I. S. E. In fotografie, 
Clientele de la l.C.F. în plină aefiune. (Fază din intîlnirea care a avut loc duminică, 

contind pentru campionatul de baschet al orașului București).
Foto : II. Nanei y

a din meciul de duminici de la Plocști : Babone înscrie ccl de al doilea gol al 
echipei locale;

Foto : Șt. Ionescu

Este minutul 73 și Drăgan (care nu se vede în fotografie) a șutat puternic după 
ce a driblat toată apărarea orădenilor. Sugar nu poate refine mingea șutată cu putere, 
care va intra in poartă cu toată opoziția lui Cepolski* Horzsa (C. S. M.) este gata să 
intervină, dar mingea va poposi și așa — pentru a doua oară — în plasă. (Faza din 
meciul C. S. M. Baia Mare — C. S. Oradea 2—0, disputat, duminică).
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Știrile xilei
Echipa de rugbl 

C.F.R. Grivifa Roșie 
a plecat în R. P. Polonă

Ieri la prînz, formația noastră 
pioană, C.F.R. Grivifa Roșie, a părăsit 
Capitals, îndreptîndu-se spre Varșovia. 
Rugbiștii feroviari vor susține în R. P. 
Polo-nă un număr de 4 întîlniri ami
cale. Au făcut deplasarea 20 de jucă
tori. Turneul rugbiștilor de la C.F.R. 
Grivița Roșie în R. P. Polonă va dura 
două săplămîni.

Semifinalele „Cupei campioni
lor europeni'*  la fotbal

Au fost fixate datele de disputare ale 
celor doua întîlniri dintre Glasgow 
Rangers (Scoția) și Eintracht Frank
furt (R. F. Germană), contînd pentru 
semifinalele „C.C.E.” la fotbal. Primul 
meci va avea loc la Frankfurt, la 14 
aprilie. Returul ; 4 mai, la Glasgow.

Celelalte două semifinaliste, echipele 
Real Madrid — deținătoarea trofeului 
— și F. C. Barcelona continuă să se 
afle la egalitate de puncte în fruntea 
clasamentului campionatului spaniol, 
Barceona avînd însă un golaveraj mai 
bun.

cam-

Zsuzsy Kormoczi se afirmă 
din nou !

In localitatea franceză Menton, de pe 
Coasta de Azur, s-au desfășurat ultimele 
finale ale turneului internațional de 
tenis de cîmp. In proba de dublu mixt 
victoria a revenit cuplului format din 
Zsuzsy Kormoczi și îstvan Gulyas, re- 
prezentînd R. P. Ungară. Tcnismanii 
maghiari au dispus de perechea Oster- 
mann-Scholl (R. F. Germană) în trei 
seturi : 2—1.

O

3n cinstea celei 9e a 90-a aniversări 
a nașterii Ini V. 1 £enin

Studiază operele lui V. I. Lenin
In întîmpinarea celei de a 90-a ani

versări a nașterii lui Vladimir Ilici 
Lenin, membrii cercului sportiv de la 
Facultatea de Istorie a Universității 
„C. I. Parhon**  acordă o atenție deo
sebită studierii istoricelor opere ale 
marelui dascăl al proletariatului. At
letul Dumitru Lepădatu, de pildă, po
sedă o vastă bibliotecă cuprinzind 
majoritatea operelor marelui Lenin, 
apărute în traducere în librăriile noas
tre. Voleibalistul Gheorghe Ioniță — 
component al echipei reprezentative 
a Universității — a terminat de stu
diat ,,Caiete filozofice", iar baschetba
listul Lucian Petrescu studiază în 
prezent lucrarea lui Lenin „Dezvoltarea 
capitalismului în Rusia". Este demn de 
semnalat și faptul că studenții din 
anul III ai aceleiași facultăți studiază 
cu mult interes o serie de lucrări le
niniste referitoare la istoria Angliei, 
Franței, S.U.A. și Germaniei. In a- 
ceastă direcție se evidențiază studen
ții Gheorghe Vasilescu și Constantin s‘.aU bucurat de o foarte^ bună orga- 
Bușe, fotbaliști, Adela Popovici și 
Olga Cicanici, gimnaste. Tot în a- 
ceste zile, studentul Gh. Zbuchea — 
un talentat șahist — pregătește pen
tru cercul științific de istorie univer
sală modernă și contemporană, o lu
crare avînd ca temă „Activitatea lui 
V. I. Lenin pentru înființarea Inter
naționalei comuniste”.

AURELIAN AXENTE, coresp.

BA'A A1ARE: întilnire de voîeF
In cinstea celei de a 90-a aniver

sări a nașterii lui V. I. Lenin, în ora
șul nostru a avut loc o întîlnire do 
volei între reprezentanții C.S.M. Baia 
Mare și o selecționată școlară din ora
șul Cluj. Voleibaliștii din loca'itate au. 
învins cu 3—0 (8, 12, 10). Cei mai 
buni — Agîrbiceanu, Pop, Condcr și' 
Pătrășcoiu de la C.S.M. Baia Mare, 
Vlad și Grigor de la selecționata clu
jeană.

V. SASARANU, coresp. reg. 
C. POP, coresp.

IAȘI : Un reușit concurs de călărie
Reprezentanții secției de călărie a 

Școlii sportive U.C.F.S. Iași an luat 
parte la un reușit concurs organ'zat 
în întîmpinarea celei de a 90-a aniver
sări a nașterii Iui V. I. Lenin. Com
petiția a fost precedată de o expunere 
privind viața și opera lui V. I. Lenit„ 
ținută de tovarășul Gh. Rășchitoic, 
președintele comisiei regionale de că
lărie și pentatlon modern. întrecerile

n'zare și au fost urmărite de cîtevs 
mii de spectatori. Iată și rezultatele 
înregistrate : obstacole începători:
1. S. Ungnreanu (pe Trestia); 2. Olga 
Sidorov (pe Ben Hur); 3. T. Nicoau 
(pe Buchet). Obstacole semiușoară: 
1. R. Roman (pe Cana); 2. N. Ghițescu 
(Pe Buchet); 3. V. Balica (pe Nord); 
Obstacole ușoare : 1. Rodica Romar» 
(pe Signal); 2. C. Cormanenco (pe 
Crina); 3. Gh. Rusu (pe Crin).

P. CODREA, coresp. regional

Nicolau, urmărit cu atenție de Drăgan (nr. 3), trage peste blocajul alcătui^ 
de Petr ji Purnoch

mare victorie la volei

3-1
și s-a calificat pentru semifinalele „Cupei Campionilor Europeni”!

£ AS EAR A, RAPID A ÎNTRECUT SLAVIA PRAGA CU

- - Poate că niciodată nu a răsunat 
'.".sala Floreasca de aplauze și urale atîi 
..de entuziaste ca aseară.
" Cele 106 minute de joc, la capătul 
•’cărora feroviarii s-au calificat în sani- 
” finalele „Cupei Campionilor Europeni" 
••la volei masculin (unde vor întîlni pe 
'.‘.Levski Sofia, campioana R.P. Bulga- 
■■ria), aa constituit meciul marilor t-

moții și totodată al marilor satisfacții. de pc continent. Și totuși, eram con- 
Simțim parcă șl acum stringer ea de duși ca 1—0 la seturi. De dfe efor- 
inimă pe care am încercat-o atunci tari, de cită voință și calm, de cită 
cînd echipa noastră campioană scă
pase din mină finalizarea cu succes 
a primului set. Știam cu toții că tre
buia să ciștigăm oa 3—1 pentru a 
merge mai departe pe drumul spre 
titlul de cea mal bună echipă de club

Prin muncă susținută 
vom obține noi și importante succese 

în asociația noastră sportivă
lumina sarcinilor trasate de Pfle- 
a V-a a Comitetului de Organi- 
a Uniunii de Cultură Fizică ți

M ir cea Iliescu (Știința București) unul dintre cei mai buni rugbiști în meciul cu Progresul, 
este, uimttiii de nu mai puțin de trei adver tari (Dragomirescu. Stoica și Marinache).

i Tudor ChiorcAau

:: ..nara 
; ;zare _ .... . . . ,

Sport, consiliul asociației sportive Ghi- 
--mistui Baia Mare și-a propus să dez- 
(; volte necontenit activitatea sportivă de 
--mase, să cuprindă în desfășurarea în
trecerilor cît mai multi muncitori. Pen- 
"tru aceasta în planul de muncă au 
■■fost trecute o serie de competiții de 
"mase ce se vor desfășura periodic 
-■Pentru 
"munca de ridicare continuă a nivelu- 
--Iui lor tehnic concursurile vor fi do- 
Ttate cu plachete, diplome, statuete 

(confecționate din resurse proprii) etc.
O mare parte din cei peste 1.7CM 

membri U.C.F-S. din asociația noastră 
4 sportivă vor participa la campionatele 
"pe asociaț e organizate la următoarele 
--discipline sportive; volei, șah, box, 
"popice, tenis de masă, fotbal, tenis de 
..cîmp. Cîteva sute dintre cei mai buni 
((sportivi din uzină vor fi cuprinși în 
"reprezentativele pe asociație, care vor 
■■participa la întrecerile infer-asociații, la 
"concursurile pe oraș etc. In programul 
- -competițional alcătuit de asociația 
((sportivă Chimistul Baia Mare sînt 
--prevăzute, de asemenea, antrenamente 
■■și concursuri pentru trecerea normelor 

Simplexului întreceri pentru

obținerea insignelor „Cel mai

se vor desfășura periodic 
stimularea participanților in

,____ . bun
sportiv din 10“ și „Campion al asocia- 
ției sportive”, excursii în cclectiv ș.a. 
Activitatea competițională și de pre
gătire va avea un caracter permanent. 
Acest lucru va asigura posibilitatea 
măririi continue a numărului de mem
bri U.C.F.S., care pînă la sfîrșiMl a- 
cestui an va depăși cifra de 2.000.

Cu sprijinul organizației de bază 
U.T.M. din uzină vom mobiliza tinere
tul pentru efectuarea a peste 13000 
ore de muncă patriotică pentru ame
najarea bazei sportive. Va fi refăcută 
pista de aSleti-vn, vor fi reamenajaie 
cele două terenuri de tenis, se vor 
face lucrări de completare la gardul 
împrejmuitor și la tribuna stadionului, 
c.kc are o capacitate de 1-000 locuri.

Avînd îndrumarea permanentă a or
ganizației de partid și sprijinul efectiv 
al comitetului de întreprindere și al 
organizației " 
sportivă va 
succese în 
muncii în 
sportului.

gîndire și suflet, dar mai cu seamă de 
cit înalt patriotism și dragoste pentru 
culorile clubului bravilor ceferiști au 
trebuit să dea dovadă jucătorii Rapi
dului pentru a termina victorioși de 
trei ori consecutiv în următoarele se
turi.

Se aflau in tribune mii de iubitori 
al voleiului și printre ei — jucătorii 
din Giulești o știau — sute dintre to
varășii lor de muncă care-i încurajau 
frenetic, dindu-le forțe noi, tărie în 
lupta sportivă.

Și reprezentanții voleiului nosrra 
s-au străduit să răsplătească acest val 
nestins de entuziasm 
prin succesul pe 
fața unei echipe 
lori din

Bravo
echipa
Rapid /

Meciul 
racteristic

încurajări 
care l-au repurtat în 
care număra 5 jucă- 
campioană mondială.

★
a început sub semnul ca- 

întrecerilor eu o „miză"
(Continuare în pag. a 8-a)

U.T.M., asociația noastră 
reuși să obțină importante 
mobil'zarea oamenilor 

practicarea organizată a

ADALBERT FOGEL 
președintele asociației sportive 

. Ctțigiistul Baia Mare

I--------------------------------------------------
i
Jucători de tenis de masă din Europa 

intr-un lung turneu in Japonia
La mijlocul lunii mal vor pleca- în 

Japonia mai mulți jucători de tenis de 
masă din Europa. Delegația jucători-; 
lor europeni care va cuprinde pe Z, 
Bercz'k (R. P. Ungară), F. Sido 
(R. P. Ungară), V. Flarangozo (Iugo
slavia) și I. Vogrinc (Iugoslavia) va 
vizita 17 orașe japoneze. Jucătorii eu
ropeni vor evolua în compania celor 
mai buni 30 de jucători janonez'. Tura 
neul va începe efectiv la 27 mai și va 
dura 45 de zile. Intr.o declarație fă
cută ziariștilor fostul campion mondial 
Sido a spus că turneul va constitui 
un excelent schimb de experiență îrt*  
tre jucătorii europeni și cei japonezi*  

. (Agerpres).



I „București — orașul marilor stadioane". Astfel ca- 
j racteriza nu oaspe al frumoasei noastre capitale, pri- 
j mul oraș al țării. Intr-adevăr! In București există 45 
, de mari baze sportive, stadioane su i săli care au de- 
■ venit cunoscute pînă dincolo de granițele țării. Să vi. le 
’ reamintim? E foarte ușor. De altfel, cine nu la cu- 
i no-aște ? Complexul „23 August", stadionul Di-namo, 
' sala Floreasca, Ștrandul tineretului, bazinul Floreasca, 
- poligonul Tunari, stadionul Republicii etc.
ț Dar în București se alia, de asemenea, alte sute de 
, baze sportive, mai mari sau mai mici, care zilnic sînt

------------ -- -----—~
„asaltate" de mii de oameni ai muncii dornici să-și 
petreacă timpul liber în frumoase întreceri sportive. 
Ele găzduiesc astfel nenumărate competiții de mase. 
De buna îngrijire și de raționala folosire a acestor 
baze depinde deci în mare măsură dezvoltarea activi
tății sportive de mase. Pentru acest 
cute am întreprins un raid pe cîteva 
tive bucureștene, în scopul de a vedea 
grijite și folosite de către asociațiile 
au în proprietate.

motiv, zilele tre- 
din bazele spor- 
cum sânt ele în- 
sportive care le

I

uni gospodari
' Primăvara a prins flori albe în ra- feră ne-a iritimoinat zilele trecute șl plexului,, ei înșiși iubitori ai .sportului 
talurile pomilor. Pe stadioane gazonul pe unul dintre cele mai vechi sta- ' 
verde, proaspăt, te invită l-a întreceri dioane ale Capitalei, Stadionul tinere-

lucrează cu însuflețire, aduc mereu 
îmbunătățiri instalațiilor, fac impor
tante economii.

O baza sportiva bine folosita

Tinerii de la Școala sportivă de elevi nr. 2 dau un prețios ajutor la amenajarea 
„Stadionului tineretului".

tineretul iubește spartul, n-a 
de ci t acest semnal pentru a

Și cum 
așteptat 
umple cu larma și cu voioșia sa te
renurile și stadioanele. Aceeași atmos-

Instantaneu...
In amurg, pe strada Veseliei. 

Balonul nu se mai zărește toc
mai bine, dar „puștii" își con
tinuă joaca. Scorul: 2—2. Meciul 
va continua (după un „regula
ment"... special) pînă la înscrie
rea primului gol. Fazele sînt în
trerupte cîteodată de trecerea unei 
mașini. Un șofer scoate capul 
din cabina mașinii și le strigă 
enervat copiilor:

— De ce nu intrați pe stadion? 
lșate aici în fața voastră I

Copiii-ar fi intrat bucuroși pe 
stadion. Poarta (bine păzită) șl 
gardurile de peste 2 m inăl(ime ' 
sini însă b‘ "staJită de ’ rietrecut. 
Și astfel, „netulburat" Stadionul 
Muncitoresc din sir. Veseliei, a- 
parținînd asociafiei sportive de la 
fabrica de ulei „Filimon Slrbu", 
continuă să stea nefolosit. Cum 
este posibil ca un stadiofl aflat 
în inima cartierului Ferentari, la 
cifiva pași de blocurile recent 
construite și de două mari școli, 
să fie întrebuințat doar din cînd 
în cînd pentru antrenamentele 
unor echipe de fotbal ? Poale pro
prietarilor le este rușine de halul 
în care se află stadionul. Ar fi 
un motiv...

Foto ; I. Mihăică

tulul N-umai că atunci cînd l-am vi
zitat stadionul era un adevărat șantier, 
unde munca și priceperea munctorilor 
amenajatori se împletea cu entuzias
mul tineretului venit să-și ofere aju
torul la desăvîrșire-a „toaletei" de pri
măvară a terenurilor. Alături de mun
citorii fruntași Alex. Consta ndache, 
Gh. Condur, D. D-ragu ș.a. lucrau cu 
spor și elevii Școlii sportive nr. 2, 
din riadul cărora vom aminti nu
mele Elenei Vîrlan, D. Duțulescu, Ion 
Bistria-nu, I. ‘

Rodul uns! munci entuziaste

Plecînd de ta Stadonul tineretului 
ne-am gîndit că ar trebui neapărat să 
se organizeze un schimb de experiență 
între excelenții gospodari ai acestei 
baze sportive și cei care se îngrijesc 
de celelalte teremitri și stadioane din 
Capitală. S-ar putea astfel extinde o 
experiență bună din care spicuim doar 
cîteva importante efemenie: menține
rea permanentă a curățeniei nu numai 
pe terenuri, ci și pe aleile și drumurile 
de acces, folosirea resurselor locale și 
a eoonom'.ilcr pentru organizarea unei 
sere (ia Stadionul tineretului vor fi 
pregătite in aceste condiții mii de ră
saduri care vor îmrumuseța peluzele 
acestui complex și ale altor stadioane). 
De asemenea, e vorba de inițiative ca 
reoondiționarea cu resurse proprii a 
indicatoarelor (care te conduc prin la
birintul terenurilor) și a materialului 
propagandistic, folosirea cu chibzuință 
a spațiilor, amenajarea în cele mai 
bune condițiuni a terenurilor și buna 
întreținere a gazonului, alcătuirea unor 
planificări — program pentru fiecare 
teren în parte și afișarea lor în cele 
mai vizibile locuri etc. Toate acestea 
sînt rodul unei munci entuziaste a 
colectivului de munctori și tehnicieni 
de la Stadionul tineretului (conducă
torul complexului tov. I. Mirițescu) 
care avînd în frunte pe comuniști nu 
precupețesc nimic pentru a <ta tinere
tului în folosință o bază sportivă bine 
îngrijită.

Pe baza sportivă a asociației „Sănătatea" au început competițiile de volei. Iată 
o fază dintr-un meci desfășurat in cadrul Cupei TAROM 

Foto : H. Nandy

142

Diniooiu...

de ore pe zl !

Complexul
tineretului este acum proprietatea Mi
nisterului hivățămîntuluî și Culturii. 

‘Pe cele 22 de terenuri'de spo-rt, săli, 
poligoane de tir și piste speciale pentru 
atletism își desfășoară activitatea peste 
3.000'e’evi și :sfcdențt.‘ Aici, pe acest 
adevărat șantier de pregătire sportivă 
învață primele noțiuni1 sau‘ își perfec
ționează execuțiile tehnice tinerii hand- 
baliști, rugbiști, ailcți, voleibaliști, 
baschetbaliști, jucători de tenis, boxeri, 
halterofili, scrimeri și trăgători. 142 
de ore pe ii — atît cuprinde progra 
mul antrenamentelor (minuțios alcătuit 
de conducerea bazei împreună cu an
trenorii)- care se desfășoară pe terenu
rile de sport și în sălile Stadionului 
tineretului. Dar, pentru ca elevii și stu
denții să se bucure din plin de această 
minunată bază sportiVă; cîțiva munch 
teri și tehnicieni - salariați ai corn-

sportiv de la Situdromul

Inventarul „terenului de sport0 Quadrat
1. O căpiță de fin
2. Trei suluri de plasă de sîrmă 

[(rugin'te și pline de noroi)
3. O groapă mare (plină cu gu- 

țn°i)
4. Mai midie gropi mici
5. Patru . găini moțate
6. Nouă găini obișnuite
.7. Doua rațe albe
8. O pisică tărcată
9. Maculatură (în cantități aprecia

bile) răspîndită pe toată suprafața 
terenului.

10. Trei bălți formate din șuvoiul de 
apă care se scurge (încontinuu) de 
la cișmeaua „uitată" mai multe zile 
deschisă,

11. Gunoi

SPORTUL POPULAR
a 2-a Nr, 3593 tuație ț,

\;.t 7

12. Scheletul metalic al unei tribune 
de pe care au „dispărut" (fără... 
urmă) seîndurile

13. Un teren fotbal
La întocmirea inventarului au fost 

găsite lipsă: curățenia, ordinea, pre
cum și administratorul bazei, M. Pa- 
nait, care — din „întîmplare" — nu 
se afla acolo nici vineri 25 martie 
(după-amiază) nici sîmbătă 26 -niadie 
(dimineață).

P. S. Inventarul de mai sus cores
punde întrutotul realității. Dezordinea, 
murdăria și proasta gospodărire se da
tore sc neglijenței de care a dat dovadă 
consiliul asociației. sportive Quadrat, 
precum și lipsei de conștiinciozitate a 
administratorului, M. Pana.it. Acesta 
nu justifică cu nimic salariul pe care 
il primește din partea asociației spor
tive, dezinteresîndu-se complet de soarta 
terenului de sport. Ce părere au spor
tivii și membrii consiliului asociației 
sportive' ' Quadrat • despre- această si-

Pe baza sportivă a asociației Sănă
tatea se desfășoară o intensă activi
tate. Cele trei terenuri (două de vo
lei și unul de baschet) — bine în
grijite, datorită eforturilor amenajato- 
rului Petre Sep — găzduiesc zilnic 
antrenamentele echipelor asociației și 
competițiile de voi i organizate atît 
pe plan intern cit și la nivel raional. 
Programul este judicios alcătuit, ast
fel că această bază. sportivă contribuie 
la cuprinderea unui mare număr de 
membri U.C.F.S. în practicarea sportu
lui. In tribune iau deseori loc en
tuziaștii susținători ai echipelor (to
varăși de muncă ai sportivilor) care

BENE ȘI RELE
• Terenul sportiv din Dudești 

de cîtva timp în grija a două 
ciații sportive: Titanii 23 August și 
Timpuri Noi. Consiliile ambelor aso
ciații s-au hotărît să reamenajeze 
baza 
bază 
însă

(.tind I ____ _____ _
le, cele două asociații au pornit la 
lucru, hi prezent, terenul a- fost în, 
parte regazonat. De asemenea, s-au 
făcut lucrări de vopsitorie, precum 
șl o serie de reparații.

• Asociația sportivă Electrica, or
ganizată pe lîngă I.R.E.B., are In 
folosință, o popicarii: modernă. De făpt, 
este o popicărie numai cu... numele, 
deoarece de o bună bucată de timp 
asociația sportivă a tiimsformat-o în 
magazie. Aci poți găsi scaune rupte, 
bărci stricate și alte lucruri, toate

este 
aso-

sporțjvcî și s-o transforme intr-o 
modernă, bine utilată. Aceasta, 
fără prea mari cheltuieli. Folo- 
cit :mal mult posibilitățile loca-

aruncate în dezordine. Nu cred tova
rășii din consiliul asociației sportive 
Electrica că a sosit timpul ca aci 
să se desfășoare și ceva activitate ?

• Cartierul de blocuri din Vatra 
Luminoasă. Aci s-au mutat sute de 
familii de muncitori, jormîndu-se a- 
proape un orășel, căruia îi lipsea 
însă o bază sportivă pentru copiii 
cartierului. Inimoși, noii locatari au 
cerut aprobarea ca într-un colt al 
parcului „23 August" să amenajeze 
un spațiu unde copiii să se poată 
juca. Ei au pornit apoi la muncă și 
după puțin timp s-au bucurat văzîn- 
du-șl copiii jucînd „la două porți" 
pe un teren care, chiar dacă nu e 
gazonat, e căutat și găzduiește me
ciuri aprig disputate.
• Clubul Constructorul are, pe 

lîngă alte instalații sportive, două te
renuri de volei și unul de tenis. Mai 
precis însă, putem spune că le-a avut, 
deoarece, neîngrijite la timp, aceste

cu adevă-creează o ambianță plăcută, 
rat sportivă, întrecerilor.

Trebuie să spunem însă 
din acest punct de vedere situația- jg 
prezintă bine, mai sînt totuși tme/P 
lipsuri pe care le-am semnalat Tn 
munca consiliului asociației sportive 
Sănătatea. Este vorba de lipsa de 
preocupare față de munca de pavoa
zare a bazei sportive (nu se află nici 
o lozincă, nici un panou și nici vreun 
fotomontaj) și de slabă exigență față 
de activitatea magazinerului Mitică 
Vasile (magazia este neaerisită, pe 
jos se află mucuri de țigări, chibri
turi etc.) și a îngrijitoarei Elisabeta 
Vasile, care nu se ocupă cura trebuie 
de curățenia sălilor de șah și tenis 
de masă. Este necesar ca activiștii 
sportivi din această asociație să ia 
imediat măsuri pentru remedierea lip
surilor semnalate.

că, dacă 
situați?

Un exemplu 
demn de uriiî 't

Stadionul Giulești — atît de bine 
cunoscut iubitorilor de sport din Ca
pitală — aparține clubului sportiv 
Rapid. Dar, deși numărul sportivilor 
care reprezintă culorile clubului cefe
rist este destul de mare, baza — 
care cuprinde 14 terenuri și săli — a 
fost pusă gratuit și la dispoziția- aso
ciațiilor sportive aderente. Astfel, 
membrii U.C.F.S. din asociațiile spor
tive Imprimeria C.F.R. Filaret, M.T.Tc., 
Locomotiva Gara de Nord, C.T.F.T. ș.a. 
folosesc terenurile și sălile atît pen
tru antrenamente cit și pentru între-

— Sri-fi spun sincer, nu-mi place do 
loc că sintem amestecați, chiar indirect, 
in chestiunea ■ asta cu starea de riegli*

jertfă a terenului...
Qesffi & MATTY *

baze sportive s-au degradat. Cred 
tovarășii din conducerea acestui 
club că pot privi liniștiți cuin ba
zele amintite se transformă în locuri 
virane ?

ceri. Acest lucru ilustrează bine le
gătura care există între club și aso
ciațiile sportive aderente, ajutorul pe 
care îl dă clubul sportiv Rapid la 
dezvoltarea activității acestora.

Cîteva concluzii
Am cuprins în aceste rînduri numai o parte din aspectele culese din 

vizita pe care am făcut-o la bazele sportive din Capitală. Concluzia 
generală care se desprinde este aceea că marea majoritate a stadioanel -r 
și terenurilor de sport din București sînt bine îngrijite, ele constituind 
un important mijloc de cuprindere a oamenilor muncii într-o activitate 
sportivă continuă. Acolo unde există preocupare pentru buna întreținere 
a bazelor sportive, acolo unde există inițiative și spirit gospodăresc, prin 
folosirea resurselor locale se n.ărește continuu capacitatea de întrebuințare 
a bazelor. Mai există însă asociații sportive care se pliitg că nu sînt 
„ajutate", că nu au posibilități materiale să-și reamenajeze terenurile deși 
s-a constatat că printr-o judicioasă gospodărire, prin mobilizarea spor
tivilor la muncă patriotică terenul poate fi reutilat cu resurse prop-il 
Consiliile asociațiilor sportive vor trebui să acorde o mai mare atenție 
folosirii din plin a bazelor sportive existente. Este inadmisibil ca o 
serie de baze sportive să fie folosite sporadic și numai de o echipă sau 
două, în timp ce numeroase asociații sportive din școli și întreprinderi 
sînt obligate să supraaglomereze terenuri mici care, din această cauză, 
după scurt timp necesită reamenajări costisitoare.

Consiliile asociațiilor sportive, sportivii și activiștii sportivi vor 
trebui să dea o atenție deosebită problemei îngrijirii și folosirii baze' >r 

' sportive, cunoscîn I faptul că aceste bunuri obștești sînt un sprijin efectiv 
| în dezvoltarea activității sportive de mase și de performanță.

Pana.it


Mereu în nynfe în lupt®

Din anii jocului pe cîmp - neuitațli ani ai copi
lăriei — am avut o stimă deosebită pentru cel pe ca- 
rc-I numeam : căpitanul de echipă... El, cel mai bun. 
dintre noi, „trata*  cu „adversarii", el participa la ale
gerea terenului, el — numai el aducea la cunoștința 
„arbitrului*  nemulțumirile echipei. Cînd — în momen
tele grele — ne schimba pe cite unul, părăseam cu 
strîngcre de inimă terenul (de cele mai multe ori 

' convinși că sîntem nedreptățiți. .), dar nu-i întorceam 
vorba, căci el era căpitanul de echipă !

Au trecut anii... Respectul sădit în inimile noastre 
pentru „creierul" echipei a crescut o dată cu dragos
tea pentru întrecerile sportive care — în statul nostru 
de democrație populară - au căpătat un alt conținut, 
un alt cadru.

Recunoscut înainte de schimbarea fanionului, a bu
chetului de flori sau înaintea unei simple și bărbă
tești strîngeri de mină printr-un semn distinctiv ce 
diferă de la sport la sport, căpitanul de echipă se 
face remarcat apoi, îri focul dîrzelor dispute sportive, 
prin calm, prin atenta coordonare a acțiunilor, prin 
hotărîrea cu care luptă. Indiferent ■, de categoria în

----------_--------- -------------- ------- -------—★

O pildă de abnegație, 
pentru echipa

care activează echipa, el — căpitanul de echipă — este 
motorul formației, sufletul ei. Omul acesta căruia co
lectivul i-a acordat încrederea sa constituie un per
manent exemplu pentru ceilalți sportivi la locul de 
producție, în viața de toate zilele cît și pe terenul 
de sport. Adevărat sportiv de tip nou, căpitanul de 
echipă recunoaște întotdeauna primul infracțiunea co
misă de el sau de vreun coechipier, este loial în 
lupta pentru victorie și modest după cucerirea .aces
teia: părăsește ultimul terenul de sport. Cind echipa 
gustă din paharul amar al Infrîngerii nu caută scuze 
nici în vîntul care a suflat la fel de puternic pentru 
ambele echipe, nici în „ghinionul*  care a făcut ca 
mingea să... ocolească buturile adverse. El gîndește 
adînc. Privește cu ochi critic comportarea întregii 
echipe și spune cu curaj, pe nume, cauzelor care au 
dus la înfrîngere, trage concluziile cele mai juste, 
ajutîndu-1 astfel pe antrenor să găsească metodele de 
eliminare a lipsurilor.

Așa îl cunoaștem pe căpitanul de echipă, sportivul 
da tip nou și de aceea îl stimăm și îl iubim.

un puternic stimulent 
reprezentativa

La campionatele europene disputate în 1955 la 
București, reprezentativa R. P. Romîne a realizat 
frumoasa performanță de a se clasa pe locul II. 
Și atunci căpitanul echipei noastre — Ștefan Ro
man — a fost Unul din principalii factori ai aces
tui succes.

U j^..din selecționata noastră vreau să 
femarc dragostea față de echipă a lui 
Roman, care deși bolnav a intrat pe 
teren aducînd formației noastre un 
'aport deosebit...". Acesta este un frag- 
tnent. din declarația făcută ziarului
nostru de antrenorul federal Ion Ta
kacs, la înapoierea selecționatei de 
polei a Bucureștiului de la turneul in
ternațional desfășurat în luna septem
brie a anului 1958, în sala Pierre de 
'Qouberlin din Paris.

Ce s-a petrecut atunci 2 După ce 
'țâștigase întilnirile cu selecționatele 
orașelor Varșovia și Paris, echipa 
tBucureștiulăi juca în ultima, zi a tur
neului meciul decisiv cu voleibaliștii 
'țlirt Moscova. Ștefan Roman, căpitanul 
echipei noastre, accidentat încă de la 
'campionatele europene disputate cu 
puțină vreme în urmă la Praga parti
cipase la primele două jocuri și din 
'baliza eforturilor ruptura de fibră 
'musculară la abdomen se agravase. 
In partida decisivă a stat pe tușă
r—----------------------------------------------------

Unde-i exemplul personal?
A. Nagy, „Albi" ■cum îi spun sus

ținătorii hocheiștilor din Cluj — și 
nu sînt puțini la număr chiar aici 
în București — este un jucător de 
bază al echipei, simpatizat de marea 
masă a iubitorilor acestu'i sport. To
tuși, în ultimul timp Nagy parcă a 
mai pierdut din simpatia cucerită în 
Ultimii ani. Mai mult, anul acesta 
deseori am fost martori cînd „răsfă
țatul" de odinioară a fost primit, de 
suporterii echipei, nu cu aplauze ci 
cu... proteste. Și pe drept cuvînt pro
testau susținătorii' echipei împotriva 
comportării pe terenul de joc a căpi
tanului de echipă Nagy; Ntt-i repro
șau că a șutat imprecis, sau a greșit 
o pasă. Nu-i imputau nici une’e „bo- 
dlcecuri" nereglementare. Atunci?

...Un jucător al Științei -este elinii 
nat pe 2 minute de arbitru. A. Nă 
e primul care se repede lâ masa ju
riului și pe un ton neî.ngădiuiit... pro
testează și cere explicații.

...Adversarul a marcat un gol per
fect valabil. A. Nagy cu mîinile în 
șold, cu fața exprimînd mirarea se 
uită dezolat spre tribună. Apoi * bate 
furios cu crosa în gheață.

...Bro șutează lîngă poarta goală 
Minute în șir Nagy vociferează.’

Exemplele sînt des'ule, am mai 
adăuga că într-o partidă de cam 
nat, A. Nagy a fost eliminat pe 10 r- . , minute pentru rea conduită. tIn ‘ntr^le

A. Nagy nu se comportă pe terenXPon^’°^ es‘e 
ca im adevărat căpitan de echipă. Despuierea sa de 
la cine să ia jucătorii exemplu ? In *' echipajul

timp de patru seturi. 
In al cincilea, situația 
scorului ne era defa
vorabilă. Se impunea 
prezența la fileu a 
unui trăgător cu ex
periență. Un schimb 
de priviri între antre
norul formației, prof. 
Neculai Murafa, și 
Ștefan Roman și ulti
mul a intrat pe teren. 
In ciuda durerilor pro
vocate de ruptura de 
fibră, Roman a jucat 
excepțional. Și, stimu
lați de exemplul căpi
tanului de echipă, cei
lalți jucători au prins 
parcă aripi, au acțio
nat cu toată convinge
rea, au cucerit setul, 

victoria cu 3—2 și „Trofeul Martini" 
oferit cu prilejul celei de a XX-a

Sub „bagheta" lui Petschowschi...
Trecînd zilele acestea prin fața 

chioșcurilor de ziare, desigur că v-a 
atras atenția coperta revistei „Sport’ 
care înfățișa doi fotbaliști în echi
pament de antrenament. Unul din ei 
era ușor de recunoscut: Petschowschi, 
căpitanul echipei UT A. El își petrecea 
brațul după umărul unui alt fotbalist, 
mult mai ilnăr dar ceva mai voinic 
decît el. Fotbalistul pe care-l cuprin
dea părintește vechiul nostru interna
țional nu era altul decît... unul din 
cei doi fii ai săi, care — bineînțeles 
— nu putea să nu moștenească de la 
tatăl său dragostea pentru fotbal.

La 39 de ani, Petschowschi continuă 
să fie unul din fotbaliștii de temut 
pentru toate echipele pe care le intîl- 
nește UT A. Prezența lui Petschowschi 
în echipa UTA-ei se face simțită însă 
nu numai ca jucător. Căpitanul de e- 
chipă Petschowschi este cel care aduce 
cel mai mare aport în meciurile pe 

clipele de tensiune, cine o să calmeze 
coechipierii, dacă tocmai căpitanul își 
„pierde capul". Și cîte rezultate sub 
posibilități nu a realizat echipa studen
țească din Cluj pentru că în momen
tele grele nu avea un adevărat con
ducător de joc pe teren (un exemplu: 
Czaka, de la C.C.A.). Cu ajutorul co
lectivului, al conducerii secției de ho
chei, A. Nagy va trebui cît mai cu- 
rind să se debaraseze de aceste nă
ravuri, care nu fac de loc cinste 
urnii căpitan de echipă I

pe ape, strokul Ștefan 
renumit prin dîrzenia și 
luptă, exemplu viu pentru 
din £“'£ /uce parte. 

aniversări a ligii de volei Ile de 
France. Spectatorii i-au făcut lui 
Roman o caldă manifestație de sim
patie...

Ștefan Roman, căpitan al reprezen
tativei de volei a R.P. Romine din 
anul 1952, maestru emerit din 1957, a 
fost deseori exemplu pentru ceilalți ju
cători prin dragostea cu care a luptat 
pentru, victoria echipei noastre. Ne 
amintim de vara anului 1953. In me
ciul cu selecționata Franței, Roman 
a jucat avînd ruptură de mușchi la 
picior. S-a comportat excelent și am 
ciștigat cu 3-0. încă o verigă adău
gată la lanțul frumoaselor succese 
obținute de reprezentativa de volei a 
țării, al cărei căpitan. — Ștefan Ro
man — a fost unul din factorii ho- 
tărîtori ai victoriilor.

care le susține formația 
arădeană.

Pentru tinerii fotbaliști 
(și sînt destul de mulți 
la U.T.A.), băirînul dar 
veșnic tinărul lor căpitan 
de echipă este un exemplu 
în ceea ce privește dra
gostea de club, puterea de 
luptă, voința de a învin
ge. Pe teren, Petschowschi 
este un adevărat „dirijor" 
al coechipierilor săi, omul 
atent, stăpin pe sine, care 
nu-șl pierde calmul în 
momentele grele, care 
prin exemplul său, prin 
vorbele sale, știe să insu
fle tuturor încrederea in 
forțele proprii și ale echipei, care-i 
îmbărbătează pe cei ce greșesc și-i 
mobilizează. Nu de puține ori, după 
meciurile ciștigate de U.T.A., tinerii 
jucători arădeni s-au îndreptai cu 
dragoste către Petschowschi. Poate că 
nu i-au spus nici un cuvint. Dar în 
ochii lor, căpitanul de echipă putea 
citi mulțumirea și aprecierea pentru 
ajhtorul pe care-l dăduse fiecăruia in 
momentele cele mai grele ale luptei 
sportive.

Dar in sport na pot fi numai cîști- 
gători. Și nici UT A nu face excepție 
de la această regulă. Rolul căpitanului 
de echipă parcă iese insă și mai mult 
în evidență in aceste momente de a- 
șoară amărăciune, cind o vorbă bună, 
un îndemn are un preț deosebit, ridi- 
cirid moralul echipei, pregătind-o pen
tru întrecerile care o așteaptă. Pet
schowschi știe să facă și acest lucru...

căpitan ol echipei repre-Eleni Jianu,
zentative de handbal feminin, se im
pune în fiecare meci prin remarcabilele 

calități tehnice, printr-o desăvîrșită 
conduită sportivă,.

pentru
Din punct de.redere’organizatoric, 

căpitanul este jucSarul; țel raai a pro- 
pi at de antrenor și de conducerea sec
ției. ' El face legătura între echipă, an
trenor și secție, ajutînd pe antrenor în 
toate ocaziile. Căpitanul de echipă 
trebuie să aibă un ascendent moral 
asupra celorlalți jucători/ să; se bucure 
de încrecțer.e și autoritate, să fie un 
exemplu de corectitudine și compor
tare. De asemenea, trebuie să posede 
o pregătire tehnică superioară în ra
mura respectivă, lucru care să permită 
prezența lui în permanență printre 
jucătorii titulari (aceasta mai ales la 
jocurile sportive).

Căpitanul de echipă țrebuie să pose
de în cel niai mare grad calitatea de 
a vedea tot ce se întîmplă în teren, 
atît comportarea coechipierilor cîț și a 
adversarilor, pentru a lua măsurile 
necesare.

Un căpitan care este preocupat nu
mai de propriul său joc, nu va putea 
dirija echipa sa în timpul concursului. 
Și acest lucru este deosebit de nece
sar. Dacă există o serie de discipline 
sportive unde prin natura regulilor se 
permite antrenorului să întrerupă jocul 
și să stea de vorbă cu echipa, dîndu-i 
indicațiile necesare, există în schimb 
alte discipline sportive unde antrenorul 
nu poate interveni de loc și toate mă
surile care trebuie luate în timpul jo
cului revin direct căpitanului de 
echipă.

In aproape toate regulamentele se 
arată că cel care reprezintă echipa în 
timpul meciului în fața arbitrului este 
căpitanul și nimeni altcineva n-are 
voie să se adreseze conducătorului jo
cului. De felul în care căpitanul va ști 
să pună problemele, să ceară explica
țiile necesare (și în nici un caz să 
protesteze și să gesticuleze împotriva 
deciziilor luate de oficiali), va depinde 
întreaga atmosferă de desfășurare a 
unei întreceri sportive, calmul și sigu
ranța acțiunilor propriei echipe.

Căpitanul de echipă trebuie să dea 
dovadă de tact în relațiile cu coechi
pierii. Un cuvînt bine ales, o încu
rajare, o observație justă, poate con-

Petschowschi in acțiune...
Petschowschi nu e încă antrenor. 

Mai are încă ambiția să joace fotbal 
cu fiul său in aceeași echipă, la U.T.A. 
Dar, de multă vreme, el se ocupă de 
instruirea elementelor tinere.

Pentru meritele sale sportive, pentru 
ardoarea cu care a apărat culorile e- 
chipei naționale de atitea ori, Iosif 
Petschowschi a primit cea rnai înalță, 
distincție sportivă, ' titlul de maestru 
emerit al sportului. Și zi de zi, el se 
străduiește ca prin comportarea sa, pe 
terenul de sport ca și la locul de 
muncă, să se arate demn de acest 
titlu, ca și de simpatia pe care .— pe 
toate stadioanele țării— zeci de nul 
de amatori ai fotbalului o arată aces
tui talentat, jucător și vrednic căpitan 
de echipă, oare s-a dezvoltat și s-a 
afirmat în anii regimultti democrat- 
popular

Alexandru Apolzan se bucură 
simpatie. Căpitan al echipei 

știe- să imprime jucătorilor 
:cnal — 

acțiunțx „

Fotbalistul 
de multă 
C.C.A.. el 
militari — după exemplul pi 
mulț calm £j siguranță în

victorie t
tribui - adesea la mobilizarea trntif pâRr 
iener obosit sau, derutat. In" apelași] 
timp, lipsa de tact, o expresie prosti 
plasată, o observație nejustă, poalei 
cjuce la descurajarea unui coechipieră 
care nu se va mai putea redresa, vai 
juca din ce în ce mai prost și va! 
șîîrși prin a fi supărat și în afara te-< 
renului. Căpitanul echipei trebuie săi 
țină seama de caracterul fiecărui ju-<- 
cător din echipa sa. El trebuie să-șîț 
cunoască amănunțit coechipierii pentru: 
a ști .cum să se adreseze fiecăruia. 
El nu are voie să dezarmeze în nici 
o situație, oricît de critică ar părea, ci‘ . 
țrebuie să fie în fruntea luptei pînă, 
în ultima clipă a întrecerii.

Un căpitan de echipă care poata 
îndeplini cu. succes aceste sarcini vai 
merita cinstea care i s-a acordat șij 
va constitui, alături de antrenorii șij 
conducătorii respectivi, un factor im
portant în educarea tinerilor noștri 
sportivi.

NICOLAE SOTIR !
antrenor de volei

Văzufi de arbitri...
Cine alții decît arbitrii ar putea vom 

bi mai bine despre căpitanii de cehia 
PȘ ? Acolo, în mijlocul jucătorilor, ar-> 
bitrii văd mai bine ca oricine cum își 
încurajează și își ajută coechipierii îni 
momentele critice de joc. Acolo au po
sibilitatea să aprecieze cum se cuvine 
pe jucătorii care își îndeplinesc rolul 
de căpitani de echipă.

...Cum „vede" un arbitru pe căpw 
tanii de echipă ?

Petre Kroner este un vechi arbitru,- 
cu sute de meciuri la activ. Din sacul 
său — îără fund — cu amintiri el des
prinde cîteva foarte semnificative:

— „E mare lucra pentru o echipă 
să știe să-și aleagă căpitanul in per
soana celui mai potrivit și mai dotat 
jucător. Un căpitan de echipă trebuie 
să fie în același timp un om care să 
calmeze, un coordonator, un animator 
— intr-un cuvînt un puternic exemplu 
personal pentru toți tovarășii săi din 
echipă. Mi-aduc aminte cu multă plă
cere de căpitani de echipă ca Pilote, 
dr. Luca, Petschowschi, Marinescu, na 
numai pentru comportare față de ar
bitri, ci și față de jucători. Acum 
cițiva ani s-a disputai un meci C.C.A.- 
Dinamo, una dui edițiile acestui derbi 
bucureștean care a făcut epocă in 
fotbalul nostru. Dinamoviștii atacau 
dczlănfuiți, presind poarta echipei 
C.C.A. Apărarea acesteia lupta din 
greu și era gata să se prăbușească- 
Un jucător însă i-a mobilizat prin joc 
și îndemnuri: Apolzan, căpitanul 
echipei. Și C.C.A. nu numai că nu a. 
cedat, dar a revenit in atac și pînă la 
urmă a reușit să facă meci nul (2-2). 
tar acum un an, in același mod și-a 
condus echipa Petschowschi în meciul 
de la Bacău cu Dinamo, pe care ară
denii l-au și ciștigat. Adaug că fotba
liști ca Apolzan au fost și ajutoare 
prețioase ale arbitrilor prin ținuta lor, 
decentă și prin modul cum și-au tem- 
perat coechipierii".

■— Dar ați cunoscut și căpitani de 
echipă mai ... dificili ?

— Desigur. De pildă, Macri avea 
obiceiul să protesteze deseori la de
cizii și intr-un mod care lăsa de dorit. 
Ca și Panait, de altfel, care indiferent 
dacă decizia era bună sau rea el își 
făcuse o „regulă" din a cere socoteală 
de o manieră necorespunzătoare (deși 
uneori știa să „mascheze" aceasta — 
față de spectatori — printr-o poziție de 
, drepți" in fața arbitrului...) Dar. 
asemenea exemple, din fericire, sînt 
foarte puține — a încheiat P. Kroner,

Așa nu!
• Nemulțumit de decizia arbitruM 

în meciul cu Voința Sibiu, Ion Doilea, 
căpitanul echipei de handbal redus 
Dinamo Orașul Stalin, se supără iar 
și își retrage echipa de pe teren. Am 
spus „iar" deoarece handbalistul ion 
Donca este deseori nemulțumit și nu 
are o atitudine corespunzătoare pe 
terenul de joc.

o Campionatul republican de vofei 
feminin programează la Timișoara în 
cadrul etapei a V'il-a din tur meciul 
dintre Știința Timișoara și Rapid. Ar
bitru : 1. Dimoftache din Cluj. Ce 
face arbitrul în acest meci? Dă o de
cizie în favoarea echipei ‘ Rapid. Ce 
face voleibalista Elisabeta Goloșie din 
echipa Știința Timișoara? la mingea 
și o aruncă în arbitru. Ce face Mana 
Rațiu, căpița na echipei ’Știința îim-- 
șoara? Se alătură gestului nesportiv 
al jucătoarei Elisabeta Goloșie. Ca 
nu face căpitana echipei Știința I ’- 
mîșoa'ra ? Nu ia atitudine față de ie
șirea huliganică a 'voleibalistei Elisa» 
beta Goloșie—



Au început întrecerile 
în cadrul crosului 

„Să întîmpinăm 1 Mai
Pa tic’pare numeroasă la Arad

ARAD 4 (prin telefon). începute la 
■J aprilie, întrecerile de cros din cadrul 
competiției „Să întîmpinăm 1 Ms-t” sînt 
Sn plină desfășurare. Numai în primele 
frei zile an participat la concursuri 
peste 3.500 de tineri și tinere. Astfel, 
la întrecerile organizate de asociația 
sportivă U.T.A. au concurat 860 tineri, 
la crosul asociației I.C.A. 320, la cel al 
asociației U-V.Â.-AMEFA — 580 etc. 
Școlile se îngrijesc, de asemenea, de 
buna organizare a acestei importante 
competiții. La etapa pe asociație or
ganizată de Șc. medie nr. 3 au luat 
parte 480 de elevi, iar la concursurile 
Școlii medii nr. 1 peste 400.

Se remarcă munca desfășurată de a- 
aoeiațiile sportive U.V.A/-AMEFA și 
I.C.A. pentru popularizarea întrecerilor, 
precum și activitatea de mobilizare a 
tineretului, pe care au susținut-o cu 
entuziasm membrii consiliului asocia
ției sportive U.T.A.

După entuziasmul cu care membrii 
U.C.F.S. din asociațiile sportive arădane 
ac înscriu la startul competițiilor din 
cadrul crosului de mase „Să întîmpinăm 
1 Mai” se poate prevedea că în prima 
etapă vor lua parte peste 15.000 
sportivi.

dc

La Sibiu: pregătiri intense

Cele 60 de asociații sportive din o- 
rașul Sibiu se pregătesc intens pentru 
organizarea primei faze a crosului de 
mase „Să întîmpinâm 1 Mai”. Nu
meroși tineri și tinere s-au înscris pe liste-

C.C.A. din nou pe drumul afirmării
• Dobrescu și Cișmaț în mare formă • Pugiliștii germani în progres 

tehnic • Arbitrajele la înălțime

peste hotare. Este u.n me
rit al tînărului antrenor 
Gh. Fi-at, a cărui muncă 
conștiincioasă, dusă cu 
răbdare, începe să-și ara
te roadele. Multă vreme 
ne vom aminti cu plă
cere de boxul spectacu
los, prestat de Dobrescu 
și Cismaș. Tinerii Turcu 
și Baciu nu s-au ridicat 
însă la valoarea colegilor 
lor de echipă. Poate că 

lipsa de experiență, tracul 
cu care au intrat în ring 
să-i fi împiedicat să ac
ționeze la adevărata va
loare, lucru observat în
deosebi la Turcu, Baciu a 
dovedit mai mult curaj, 
dar a făcut serioase gre
șeli teihnico-tactice. Va- 
sile Neagu a dovedit din 
nou că e un boxer com
bativ, curajos, cu aprecia
bile cunoștințe tehnice. 
Dar și duminică, ca și 
în meciul de la Constanța 
susținut cu scoțianul Ro
bert Scott, Neagu a ară
tat
ze
tul
ne

Jn ultitpul timp V. Mariufan a avut comportări tot 
mai bune. Duminică dimineața el a obținut o nouă 
victorie în fața puternicului Siegmund. Iată-l in foto- 

. grafie Irimițind cu precizie o directă de dreapta.
In urma victoriei de duminică, bo

xerii de la C.C.A. au luat conducerea 
cu 2—1 asupra redutabilei echipe Vor- 
wărts Berlin, pe care militarii au în- 
tîlnit-o pentru a treia oară. Dar învin
gând detașat o formație puternică, bo
xerii noștri au meritul în plus, de a 
ii realizat și un spectacol pugilistic 
de înaltă valoare, care a mulțumit 
pe cei 3000 de spectatori prezenți în 
tribunele sălii Floreasca.

Intr-adevăr, așa cum subliniam în 
cronica noastră de ieri, militarii sînt 
pe punctul de a-și forma din nou o 
echipă redutabilă, capabilă să înfrun
te formații puternice din țară sau de

DinamoviștN craioveni învingători în R. P. Polonă
Sîmbătă seara s-a desfășurat în o- 

rașnl Starova Voia (R.P. Polonă) o 
'întîlnire internațională de box întră 
selecționata locală și echipa romînă 
Dinamo Craiova. Boxerii craioveni au 

■ avuț o comportare foarte bună, reușind 
isă cîștige întîlnirea cu scorni de 
12—8. lată rezultatele: V. Vinttfă 

te de participare, iar organizatorii se 
îngrijesc de amenajarea traseelor. Ma
joritatea asociațiilor sportive și-au pro
gramat concursurile pe cunoscutul tra
seu din parcul „Dumbravă", care a 
găzduit în anii trecuți importante com
petiții de acest gen. Alte asociații au 
recunoscut trasee în împrejurimile fa
bricilor și întreprinderilor. In cursul 
acestei săptămîni cele mai multe 
ciații își vor desemna învingătorii 
mei etape.

In Cap’tală: primele întreceriIn Capita IS : primele întreceri ale 
sportivilor de la Fabrica de confecții

Tinerii din cadrul asociației sportive 
a Fabricii de confecții au 
ieri după-amiază la primele 
— pe sectoare de producție - 
sului „Să 
eveniment 
tenție dc 
Planul de 
etapei pe 
multă vreme în colaborare cu comitetul 
U.T.M. O atenție deosebită a fost acor
dată popularizării competiției, folosire 
du-se cu succes stația de radioficare și 
ziarul de uzină. Aceasta a făcut ca 
ieri după-amiază în jurul orei 16, nu
meroși muncitori din sectoarele 2 și 
3 să fie prezenți în curtea fabricii pen- 
tru a participa la primele întreceri d<‘ 
cros. In fiecare zi, pînă sîmbătă, toți 
muncitorii care s au înscris în competiție 
se*  vor întrece pe sectoare, urmînd ca 
sîmbătă să se desfășoare finala pe aso
ciație.

participat 
întreceri 

— ale ero- 
întîmpinâm 1 Mai”. Acest 
a fost pregătit eu multă a- 
consiliul asociației sportive, 

acțiune în vederea organizării 
asociație a fost făcut de mai

că nu știe să-și doze- 
efortu-rile, spre sfîrși- 
partidei el dînd sem- 
de oboseală.

Oaspeții au lăsat în ge
neral, o impresie bună. 

Ei au arătat că alcătuiesc o echipă 
valoroasă, care pune un accent 
deosebit pe tehnică. Boxul sobru

Gală de verificare
înaintea turneului balcanic

Mîin'e seară începînd de la ora 19, 
va avea loc în sala Floreasca o reu
niune de verificare a lotului reprezen 
tativ care va participa Ja turneul bal
canic de la Istanbul. Vor participa 
boxerii din lotul republican precum și 
pugilistii I. Rodicenco, C. Peterman, 
V. Bogoi și St. Bogoi, invitați de fe
derația de specialitate.

b. dese. Rumaninschel; C. Toma b.p. 
Pjinski; Kopeci b.p. L Nlțolae; V. 
Ionescu meci nul cu Arian; Koma- 
jewski b.p. D. Prurtoiu; Dragnea b.p. 
Gretner; Tr. Stopării meci nul cu 
Argerj P. Deca b.p. Clavas; Servan 
b-P. Ferenczi (decizie eronată); Cio- 
bofarti b.p. Kiaikcowskl. Astă-seară bo
xerii romini vor susține o nouă întii- 
nire cu Hutaie Nova Huța.

că

Ele corespund

aso- 
pri-

ac- 
pot

la „impuse", 
faptul că 

din echipă 
i concuren

Urma-
O evoluție mai 
concretizata în...

Cu două săptămîni î.n urmă, intr-o 
discuție, Elena Leuștean și Atanasia 
Jonescu ne spuneau glumind că „fără 
să 'încercăm să punem la... adăpost 
echipa noastră, vă asigurăm — to
tuși I — de locul II in Intilnireă cu echi
pa Uniunii Sovietice". La întrebarea 
noastră dacă se consideră dinainte 
învinse, Elena Leuștean a precizat:

T- „Nu. Dar cine cunoaște valoarea 
gimnastelor sovietice pune mai puțin 
la.îndoială victoria lor. Noi vom face 
însă totul pentru o comportare cit 
mai frumoasă în compania, maestrelor 
gimnasticii mondiale".

Elena Leuștean a avut dreptate. 
Cine a urmărit întrecerea de sîmbătă 
și duminică s-a convins din nou 
sportivele sovietice au o valoare de
osebit de ridicată pe care, la ora 
tuală puține gimnaste din. lume o 
egala. Și, printre acestea, se numără 
(spre satisfacția noastră) și maestra 
sportului Elena Leuștean, că și Sonia 
lovan și Emilia Liță.

Formația oaspete a dovedit o mare 
siguranță 
Elocvent i 
la aceste 
învingătoare 

în execuție 1 
este însuși 

exerciții < 
o singură 

tă a repetat (Polina Astahova la 
paralele) în timp ce de la noi la a- 
celași aparat au repetat Emilia Liță, 
Atanasia Ionescu și Sonia lovan, iar 
la bîrnă Emilia Liță și Sonia lovan. 
In privința exercițiilor impuse, tre
buie precizat însă și un alt fapt și 
anume acela al emotivității excesive 
de care au dat dovadă sportivele 
noastre. Aceasta le-a împiedicat să 
obțină rezultatele pe care le puteau

dar eficace al lui Sclinltz, -ontrele 
trimise cu promptitudine în, momentul 
și la locul potrivit, de Leske Olesch 
și Siegmund, ne-au dovedit că bo
xerii germani vor avea peste puțin 
timp un cuvînt greu de spus în ierar
hia valorilor europene.

întîlnirea de duminică ne-a mai a- 
rătat că în cadrul echipei Vorwărts 
se duce o curajoasă acțiune de pro
movare a elementelor tinere. Majorita
tea boxerilor de la Vorwărts au dove
dit multă prospețime, avînd toate atu- 
urile caracteristice tinereții : 
combativitate, rezistență.

La frumusețea spectacolului 
listic de duminică au contribuit 
bitrajele prestate de Dittner (R.D.G-), 
Gh. Dumitrescu și M. Stănescu.

R. CALARAȘ.ANU

forță,

Fugi
și ar-

Ouminică, pe șoseaua Buc»irețti-Tîrjgovișie

Cicliștii au făcut o ultimă verificare
9

înaintea competiției „Cupa primăverii"
Peste 130 de cicliste și cicliști au în

fruntat timpul rece și s-au prezentat 
duminică dimineața la startul cursei do
tate eu „Cupa Victoriei” și deschisă 
tuturor posesorilor de biciclete.

Primii au luat startul seniorii, care 
aveau să-și dispute întîietatea de a lun
gul a 80 km, pe șoseaua București — 
Tîrgoviștc. In ciuda vîntului rece, s-a 
pornit tare și numai după 7 km de la 

un aspect din interesanta dispută a juniorilor de categoria I. 
fete• H. Jfepdjț

înregistra în mod normal. 
A doua zi, cînd au pre
zentat exercițiile liber a- 
lese, ele au fost mai si
gure, în primul rînd, pen
tru că s-au eliberat da 
.emoția ce le-a stăpînit în 
ziua precedenta, 
rea ? 
bună, 
note mai mari.

La liber ales, diferența 
nu a mai fost aceeași. 
Exercițiile noastre carac
terizate -— după cum ob
serva tina dintre arbitrele 
neutre, Eva Bărtha (R.P.. 
Ungară) — de elemente 
dina'micp au făcut o bunii 
impresie, 
nivelului mondial actual. 
In general, între felul de 
interpretare și de execu
ție a acestor exerciții este .' 
0 diferența între noi și 
oaspete. Romînoete lu
crează mai dinamic, mai 
„băiețește", în timp ce 
gimnastele sovietice îm
pletesc aceste elemente 
cu cele artistice, dînd 
exercițiilor mai multă fe
minitate și grație. Așa 
este cazul la paralele și 
tot așa la sol. La para
lele, sovieticele fac pau
ze mai mari între un clement și altul 
ceea ce le dă posibilitatea dc a-și păs
tra siguranța, în timp ce noi, lucrînd 
mai dinamic — pînă la perfecționarea 
exercițiilor — puteam greși mai ușor.

Oricum, scopul propus pentru aceas
tă întîlnire a fost realizat. Sovieti
cele au făcut un bun antrenament, 
iar noi ne-am putut verifica stadiul 
în care se găsesc exercițiile impuse 
■— pe care va trebui să punem un și 
mai mare accent pînă lâ Olimpiadă 
— și am controlat dacă exercițiile 
„liber alese" corespund 
mondiale.

cerințelor

DECLARAȚII

DEMIDENKO, conducă- 
lotului feminin de gimnas- 

„A fost o întîlnire

în general

Ieri, după terminarea întîlnirif bi
laterale de gimnastică R.P.R.— 
U.R.S.S., am dorit să cunoaștem și 
părerile oaspetelor cu privire la în
trecerea respectivă.

TAISIA ' “
toarea 
tică a U.R.S.S. :
foarte frumoasă, cu care prilej s-a 
putut verifica — în general — pre
gătirea sportivelor noastre. In nu
mele Federației de gimnastică, a 
mișcării noastre sportive mulțumesc 
pentru modul amănunțit în care a 
fost pregătit acest concurs. Deși șe
derea noastră a fost de scurtă du
rată, noi considerăm clipele petre
cute alături de sportivele romînce 
ca momente ce nu se pot uita nici
odată. Este deosebit de plăcut să 
concurezi in Romînia. Și de acea
stă dată întîlnirea de gimnastică 
între sportivele noastre și sportivele 
romîncc s-a desfășurat sub semnul 
unei calde prietenii. Admir publicul

E foarte obiectiv și ne-a aplau- 

evadarea hotărî-plecare se produce
toare. Din pluton se desprind S. Duță,
I. Baciu, C. Melcioc, C. Moieeanu și 
N. Niculescu, care vor rula împreună 
pînă aproape de sosire. Sprintul final 
este câștigat de alergătorul Silviu Duță 
(C.C.A.) cronometrat cu timpul de 
2 h 18:09, urmat de C. Melcioc (Vic
toria), N. Niculescu (C.C.A.) în același

Maestra sportului Elena Leuștean și-a dovedi din 
nou valoarea. In concursul de sîmbătă și duminică 
ea a ocupat locul III în clasamentul individual com
pus și la paralele și locul II la birnă.

grație lucrînd la sol.
Foto :

Ial-o în foto-

I. Mihăica

arbitraj. Bri-Cîteva cuvinte despre 
pa da formată din Milica Se pa (R.P.F. 
lupo-slavia), Radha Penceva (R .P, 
Bulgaria), Ev a Bartha (R. P. Un
gară), Eugenia Laurușcina (Uniunea 
Sovietică) și Eliza Nedelcovi.ci (R. P. 
Romînă) s-a achitat, în general, bine 
de sarcina pe care a avut-o. Diferen
țele dintre unele note au fost cau
zate — se pare — după interpreta
rea ce se dn exercițiilor într-o țară 
sau alta.

ELENA MATEESCU

3 
j 

dat puternic in repetate rinduri pen
tru comportarea noastră. Sint si
gură că intilnireă sportivă dintre 
țările noastre a constituit un marc 
ajutor și schimb de experiență pen
tru ambele echipe, mai ales In ceea 
ce privește pregătirea pentru Jocu
rile Olimpice". i

LARISA LATININA : „Am concu
rat nu cu puțină emoție. Știam că 
am o adversară serioasă în Elena 1
Leuștean. Am făcut tot posibilul 
ca să aduc echipei mele punctele '
necesare, pentru a obține victoria. 
Romîncele sînt in evident progres și 
dovedesc multă putere de luptă. Ele 
n-au făcut însă totul pentru a-și 
stăptni emoția. Intilnireă, mai pre
sus de rezultat, a avut darul să în
tărească și mai mult prietenia din
tre sportivele sovietice și cele din 
Romînia. Sper că din această intîl- 
nire am învățat și unii si alții. Mi-a 
plăcut foarte mult publicul, mai a- 
les competența cu care a știut să 
răsplătească unele exerciții dificile".

limp. Pe locul IV a sosit C. Moieeanu 
(Victoria) la o diferență dc 15 sec., 
iar locul V în clasament a fost ocupat 
de N. Grigore (C.C.A.) cu 2 h 23:17.

Foarte disputate au fost și celelalte 
curse, în care favoriții au confirmat 
așteptările. In mod deosebit se cuvine 
să remarcăm comportarea junioarei 
Anița Agopian și a tînărului Gheorghe 
Radu, care au făcut din nou dovada 
calităților lor. Iată acum rezultatele 
celorlalte probe: Tineret (50 km) : 1. 
M. Maxim (Voința) 1 h 38:19 ; 2. C. 
Căpriță (C.C.A.) lh 38:19; 3. Gh. Stelian 
(Victoria) 1 h 38:19; Juniori cat. 1. 
(30 km): 1. D. Paraschiv (Victoria) 
58:04; 2. C. Tudose (Victoria) 58:04; 
3. G. Vasilescu (Victoria) 58:04; Ju
niori cat. a II-a (20 km) : A. Drăgan 
(Voința) 45:11; Senioare (10 km) : 
Hermina Popescu (Dinamo) 29:48; Ju
nioare (10 km): 1. Anița Agopian 
(Școala sportivă U.C.F.S.) 30:42; Bi
ciclete oraș (10 km) : Gh. Radu (Vie- 
toria) 35:38. Pe echipe cupa a fost 
câștigată de clubul Victoria

DUMINICA : „CUPA PRIMĂVERII"

Te circuitul din strada Maior Co- 
ravu se va desfășura duminică dimineața 
competiția „Cupa primăverii”, organi
zată de F.R.C. Aeeașlă întrecere are 
caracter dc selecție în vederea alcătuirii 
lotului de alergători pentru „Cursa 
Păcii”.

TI'.. I.



T B H L fjfconosport

Cum s-a desfășurat prima etapă în categoria B
Seria I

„Duelul" dintre C.SJW.S, Iași și 
inacno Galați continuă deocamdată 
direct în seria iutii. Ieșenii conduc 
i un avans de trei puncte.
C.S.M.S. IAȘI A OBȚINUT O VIC- 
3R1E CLARA în prima etapă a retu- 
dui, la scorul de 6-1, asupra Victoriei 
n Buzău, care a făcut un joc strict 
; apărare, fără să' poată însă evita 
frîngerea. Ieșenii au fost net supe- 
ori și au prestat un joc la înălțimea 
steptărilor. Dominarea teritorială a 
st concretizată de Unguroiu (3), 
ram (2) și Voica. Pentru Victoria a 
scris Petică. La joc au asistat 8.000 
; spectatori.

(P. Codrea și A. Șcăunaș, 
corespondenți)

O LOVITURA LIBERA A DECIS 
ÎECIUL DE LA BISTRIȚA. In min.

Dinamo Galați a beneficiat de o lo- 
it ură liberă de la 20 m, pe care II u- 
>a a transformat-o.. Scorul de 1-0 a 
imas neschimbat pînă la sfirșitul par- 
dei, deși Gloria Bistrița a dominat 
upă marcarea golului; atacanții au 
leat însă nervos și au ratat multe 
~azii de gol. Cea mai mare a pier- 
ut-o Raiser în miri 90 cind a tras 
este poarta goală. Apărarea dinarno- 
iștilor a jucat foarte bine. Gloria 
ierita cel puțin un rezultat de ega
late.

(0. Berbeoaru, corespondent)
APĂRĂRILE AU DECIS REZUL- 

ATUL DE LA PLOEȘTI, 1-1, în 
leciul Prahova-Știința București, 
kimportarea lor bună a fost hotărî- 
aare. Prahova a dominat mai mult, 
ar linia sa de atac a fost ineficace, 
itanoilovici (P) a ratat un penalti în 
rin. 70. Jocul a fost de o factură 
ehnică mediocră. Au marcat: Zincu- 
escu (min. 5) pentru Prahova și 
Jibea (min. 47) pentru Știința.

(N, Pastramagiu, corespondent)
IOC DE BUNA FACTURA TEH

NICĂ LA SUCEAVA, unde Dinamo 
i Unirea Iași au terminat la egalitate 
1-1). Prima repriză a aparținut gaz- 
lelor, care au și marcat în min. 3 prin 
alu și au ratat numeroase alte ocazii, 
n repriza a doua superioritatea a fost 
le partea Unirii. Aceasta a egalat insă 
dna în min. 38, prin Cărunta.

(C. Alexa, corespondent)
RULMENTUL BIRLAD A DOMI

NAT TOT TIMPUL, dar a obținut 
Actoria la limită (1-0) în meciul cu 
S.S.M. Rădăuți. Jocul a nemulțumit 
lin punct de vedere tehnic pe cei 3000 
le spectatori. Echipa din Bîrlad a gre
at înghesuind jocul pe centru, ceea 
:e a ușurat sarcina echipei oaspe, care 
s-a apărat în 6-7 jucători. Unicul gol 
d partidei a fost marcat de Schlon- 
schi I în min. 78, la o învălmășeală.

(E. Solomon și FI. Panait, 
corespondenți)

GH. POPESCU (C.C.A.) : Sînt fe
ricit că am obținut această impor
tantă victorie. In prima repriză am 
fost cu mult mai buni, am avut oca
zii clare de gol și diferența de scor 
putea fi mult mai mare în favoarea 
noastră. După pauză, Steagul roșu a 
jucat cu mult mai bine și meciul s-a 
echilibrat. Victoria noastră este meri
tată atît datorită ocaziilor avute cît 
și elanului și puterii de luptă a jucă
torilor militari.

A. BOTESCU (Progresul) : Miza 
jocului a fost mai mare ca cricînd 
și jucătorii noștri, datorită efortului 
colectiv, au trecut peste o barieră 
foarte grea. Adversarii ne-au opus o 
dîrză rezistență și vă închipuiți cît 
de ușurat am răsuflat după fluierul 
final...

I. BALOGH (Jiul) : Echipa noas
tră a luptat cu multă dîrzenie, dar 
ce să faci dacă eforturile nu sînt în
cununate cu goluri I

TR. IONESCU (Dinamo București): 
Echipa noastră merge pe o linie as
cendentă. Jucătorii au făcut mai pu
ține greșeli în apărare, iar în atac au 
finalizat. Ambele echipe mai puteau 
marca goluri.

GH. NICOLAE (Dinamo Bacău) : 
Rezultatul nu reflectă realitatea de pe 
teren. Dinamo Bacău a avut iniția
tiva în majoritatea timpului. Lazăr 
s-a comportat foarte slab și Faur a 
primit două goluri parabile.

MIHAI POPA, arbitrul meciului Mi
nerul-!.'.T. A. : Minerul a jucat mult 
mai bine dsrit contra Rapidului, mai 
ales ui.. primele 25 de minute, cină a

SCOR ALB LA FĂLTICENI (0-0). 
Jocul a fost de un nivel tehnic bun, la 
care a contribuit în primul rînd echipa 
Foresta. Aceasta a avut o bună con
diție fizică și a controlat mai bine 
balonul. Foresta a dominat mai bine 
de 70 de minute. Raport de cornere: 
9-0 pentru gazde.

(Lazăr Negru, corespondent)
UNIREA FOCȘANI A AVUT MAI 

MULTE OCAZII în meciul cu C.F.R. 
Pașcani, dar apărarea oaspeților și în 
special portarul Cristescu au avut in
tervenții bune, salvînd echipa de la 
eșec. Ambele echipe au practicat un 
joc în viteză. Scorul de 1-1 a fost rea
lizat prin punctele marcate de Panait 
III (min. 31) pentru C.F.R. și Col- 
geru (min. 90) pentru Unirea. Bun ar
bitrajul lui A. Rădulescu-București.

(H. Cohn, corespondent)

Seria a ÎI*a  |
In această serie, înfrîngerea suferită 

de Știința Timișoara a avut ca primă 
urmare micșorarea avansului cu care 
conduc în clasament studenții. Ei mai 
au acum doar trei puncte în plus 
față de Poiana Cîmpina.

ECHIPA STUDENȚILOR TIMIȘO
RENI, la prima sa evoluție în Gapi- 

Șutul puternic expediat de Dan de la 25 m îl surprinde pe Enăchescu. El nu mai poate evita golul. Este 2—0 
pentru Metalul.

fală în actualul sezon, în compania 
metalurgiștilor buoureșteni, n-a satis
făcut. Meciul, în general, a fost me
diocru, fi nd influențat în mare măsură 
de vîntul cr»: a bătut tot timpul in 
rafale puternice. Echipa care a șt ut 
să folosească vîntul a cîștigat. Și 
aceasta a fost Metalul. Ea s-a apărat 
calm și organizat în prima repriză și 
a contraatacat periculos. In partea a 
doua a jocului, metalurgiști domină 
insistent (avantajați de vînt), înscriu 
de două ori prin Dan și obțin a.itlel 
o victorie meritată. Timișoreni’, vădit 
incomodați de terenul mic, n-au reuș t

EC!
dominat, a avut 7 cornete. Milea a 
ratat o ocazie clară, iar Lealievici a 
înscris punctul victoriei. In schimb, 
U.T.A. s-a prezentat slab în compara
ție cu comportarea sa din meciul cu 
Dinamo București. Arădenii nu s-au 
regăsit nici un moment, au acționat 
confuz. în general, au jucat slab, cu 
excepția lui Petschowschi.

Din punct de vedere al regularității 
desfășurării meciului nu am de ce să 
mă plîng. Pot să vă spun calificativul 
notat în raportul meu: joc disputat in
tr-o notă de sportivitate. Aș dori să 
am întotdeauna partide atît de... „gre
le" de arbitrat ca aceasta. Jucătorii nu 
tni-au creat dificultăți, nici cei din 
Lupeni și nici cei din Arad. Desigur 
că au fost faulturi de joc, în luptă 
pentru balon, dar n-au influențat nici 
un moment desfășurarea normală a 
partidei. Q singură dată am oprit jo
cul pentru a atrage atenția lui Mihalij 
— în primul rînd — și lui Petschow- 
schi pentru unele mici dispute prea ze
loase pentru bidon.

Încă un amănunt: la sfirșitul me
ciului, după ce jucătorii au salutat pu
blicul, Petschowschi l-a felicitat pe 
Coman pentru victoria — meritată — 
obținută.

-k
N.R. — Relatările arbitrului M. 

Popa au fost confirmate de altfel de 
președintele consiliului raional U.C.F.S. 
Petroșani, tov. V. Hlopețki, care a 
asistat la meci. Informațiile transmise 
telefonic de corespondentul nostru au 
fost eronate. Facem cuveuita rectifi
care. 

să lege bine acțiunile de atac și n-au se- 
zisat „jocul la ofsaid" pract cat în pri
ma repriză de către metalurgiști. Ju- 
cînd prea mult pe sus (lucru nere- 
cîMnandabil pe vînt), timișorenii n-au 
avut în repriza a doua decît cîteva 
palide acțiuni de contraatac. Nervoși, 
în cea de-a doua parte a jacuki', unii 
jucătnri au urmărit mai mult , răfuieli" 
personale, aducînd injurii adversarilor 
(Manolache) sau practicînd un joc dur 
(Zaharia de la Metalul și Țurcan de 
la Știința). Arbitrul Tomescu (P.teșii) 
a condus corect, dar a întrerupt prea 
des jocul, ignorînd legea avantajului.

Ct. M.
DINAMO OBOR a obținut greu 

victoria în meciul cit C.S.M. Reșița. 
Bucureștenii au întîlnit un adversar 
dificil, hotărît să lup'e pînă la ulti
mul minut de joc. In prima repriză, ia 
scorul de 1-0 pentru Dinamo (Sel- 
messy min, 8), reșițenii au ratat cinci 
ooazii clare de a înscrie (min. 10, 
15, 17,25 și 28)1 Portarul echipei gazde, 
Datcu — în mare formă — a rezol
vat cu succes toate situațiile grele. 
Chiar și la scorul de 2-0 pentru Dina- 
no (M. Apostol, min. 37), C.S.M. 
Reșița continuă să lupte cu același 
avînt, să aibă inițiativa. Ei reduc din 
handicap prin Varga (min. 57). Intr-o 
perioadă de dominare a reșițenilor, 
„cade" însă și cel de al treilea gol al 

bucureșfenilor: la o învălmășeală la 
pc-arta lui Purcică — creată în urma 
executării unei lovituri de la margine 
— mingea ricoșată din p:ciornl lui 
M. Apostol intră în poartă... Scorul 
este acum 3-1 pentru Dinamo, dar 
C.S.M. Reșița insistă și reduce din 
nou din handicap (miri. 78 prin 
Tischler). Sfîrșitul jocului îi găsește 
pe oaspeți în .-careul dinamoviștilor. 
După aspectul jocului, un rezultat de 
egalitate ar fi fost mai echitabil.

(t. st.)
FLACĂRA MOREN1 a cîșligat în- 

lîlnirea cu Carpați Sinaia după o luptă 
foarte echilibrată. Scorul de 3-2 a fost 
real,'zat de Ștefănescu, Capoianu și 
Pantici (pentru gazde), Petrescu și 
Decu (pentru oaspeți). Echipa Carpați 
Sinaia a practicat un joc dur, care a 
dus la accidentarea jucătorilor Dumi
tra și Pant'ci de li Mareni. Aceștia 
au părăsit definitiv terenul în minutele 
23 și, respectiv, 77, astfel că gazdele 
au jucat în inferioritate numerică.

(Paul Andrei, corespondent)
ÎNSCRIIND în minutul 4 de joc 

prin Dirna, echipa Poiana Cîmpina 
și-a asigurat victoria cu 1-0 în par
tida cit Mî.'alul Oțelul Roșu. In conți, 
rsuare, localnicii au dominat da-r n-au 
mai putut marca din cauza jocului 
bun al apărării oaspeților. Meciul a 
lost de tună factură tehnică.

(Stere E. și S. Constantineseu, 
corespondenți)

DRUBETA Tr. Severin a obținut o 
meritată victorie în fața Metalului 
Tîrgoviște cu 4-2. Meciul s-a disputat 
la'Craiova. Pentru învingători au 
marcat: Ghiuea (min. 40), Steanță 
(min. 41), Mioc (min. 51), Oi'teanu 
(min. 76), pentru învinși, Sitaru 
(min. 58 și 73).

A arbitrat bine A. Maer-Lugoj. 
(R. Schultz, corespondent regional)

ȘTIINȚA Craiova a obținut o vic
torie meritată în fața lui Dinamo Pitești, 
cu 3-0. Au marcat: Mihăescu (min. 
5), Popuția (min. 40), Mihăescu (min. 
68). Jocul a fost de nivel tehnic bun, 
studenții depășindu-și net adversarii. 
In min. 62, Poptiția (Știința Craiova) 
a fost eliminat de pe teren de către 
arbitrul I. Dobrin, pentru lovirea in
tenționată a adversarului.

(A. I. Chifiza, corespondent)
APROAPE 5000 de spectatori au 

-asistat la meciul C.F.R. Timișoara- 
C.S. Craiova, cîștigat de feroviari cu 
4-0 (2-0), prin punctele marcate de 
Manciu (2), Gergeli și Țigăniuc. Lo-

caln-icii au jucat bine, mai ales în 
atac. (A. Gross, corespondent)

Seria a ** a
In seria a tre'a (socotită ca cea mai 

echilibrată în ceea ce privește raportul 
de torțe) în urma înfrîngerii orăde- 
nilor și a meciului „nul" realizat de 
sibieni, liderul Corvinul Hunedoara 
mergînd pe drumul ascendent din tur 
și pbținînd o victorie la scor, s-a de
tașat la patru puncte diferență.

HUNEDOARA. 8.000 de spectatori 
au asistat la un meci a irig disputat 
și spectaculos, în care Corvinul Hu
nedoara a înscris 4 goluri echipei Chi
mia Făgăraș. Oaspeții, în ciuda scoru
lui, au dat o replică dîrză. înaintarea 
hunedorcnilor însă a fost mai eficace, 
orien'îndu-se mai b’ne în fața porț'i. 
Autorii golurilor: Anton (min. 10 și 
66), Znpis (min. 41), Radu Tutor 
(min. 4G). S-j.ii remarcat Tătara, Coi- 
ciu, Nacu și Anlo.i, re >,.ectiv Horvăth, 
Taflan și Popa.

(C. Morarii, corespondent)
BAIA MARE: 2.000 de suporteri an 

însoțit echipa orădeană la meciul cu 
C.S.M. Baia Mare. Interesul se explică 
prin faptul că ambele echipe luptă 
pentru primul loc în serie. C.S.O. a 

fost dominată în prima repriză, dar 
gazdele nu au finalizat acțiunile mar- 
clnd un sinaur gol, prin Nagp (mm. 
32), la un corner. Cel de al doilea pol 
a fost înscris de Papp (min. 73). 
S-au remarcat Nagy, Vasilescu, 
Vlad I și Drăgan, respectiv Băcuț I, 
Roszegi și Neagu.
(V. Săsăranu, corespondent regional)

SIBIUL Rapid Cluj a venit decis să 
obțină un rezultat de egalitate, ceea ce 
pînă la urmă i-a reușit. In prima re
priză s-a jucat de la egal la egal, în 
cea de a doua A.S.A. Sibiu a dominat 
categoric, dar nu a reușit să stră
pungă apărarea supranumerică a clu
jenilor, meciul terminîndu.se cu scor 
alb.

(M. Ulădoianu și C. Pitariu, 
coresoondenți)

ORAȘUL STALIN. Tractorul și 
A.M.E.F.A. au practicat un joc de 
slabă factură tehnică. Echipa locală, 
învinsă cu 2-0 a jucat sub orice cri
tică. Înaintarea a comis greșeli ele
mentare, iar apărarea a primit cele 
două goluri, marcate de Jurcă (min. 
35) și Popescu (min. 77), în urma 
unor greșeli.

(P. Dumitrescu, corespondent)
CLUJ. C.F.R. Cluj a învins cu 6-1 

(3-0) echipa Recolta Cărei, după o 
partidă în care oaspeții au jucat bine 
în cîmp, dar au fost ineficace în fata 
porții (ei au tras doar 4 șuturi la 
poartă). Golurile au fost marcate de 
Băluț (2), Treaba (2), Papiu (2), res
pectiv Haukler.

(Teofil Bălaj, corespondent)
CIMPIA TURIll. Industria Sir mei a 

învins C.S. Tg. Mureș cu 2-0. Scorul 
putea fi și mai mare, însă portarul 
Stroe a salvat goluri gata făcute și 
mingea a mai întîlnit de trei ori bara. 
Jucătorii oaspeți au încercat doar de 
6 ori poarta. Raport de cornere 10-1 
în favoarea localnicilor. Autorii golu
rilor Raab (min. 13) si Salar (nun. 
69).

(P. Țonea, corespondent)
ARAD. C.F.R. din localliate a atacnt 

în majoritatea timpului în partida cu 
Gaz Aletan Mediaș, totuși a fost ne
voit să părăsească terenul învins cu 
1-0. C.F.R. a 'îngrămădit jocul in cen
tru și a combinat mult și inutil îi 
fața porții. Oaspeții an înscris goul 
victoriei în m.nutul 10 la primul k>r 
atac, prin Leordeanu I. Iu eon,iurnire 
Gaz Metan se organizează bine în a- 
pârarc și scorul nu mai poate fi mo
dificat.

(St. lacob, corespondent)

Premiile 
suplimentare 

continuă,,.
• O serie de acțiuni au subliniat 

împlinirea a 6 ani de Pronosport. Si-- 
gur că even'mentul central l-a consti
tuit concursul special organizat cu a- 
cea tă ocazie.

• Concursul a avut succesul scon
tat. Cele aproximativ .1.374.000 varian
te depuse demonstrează că el a fost 
așteptat cu mare interes. De altfel 
foarte nlulți participant au indicat 10, 
II și 12 rezultate, exacte astfel că nu
mărul premiilor este important. Este 
de așt’ptat ca viitoarele concursuri 
Pronosport să cunoască o tot mai 
mare afluență, mai ales că mulți par
ticipant au făcut cunoștință cu Pro
nosportul cu ocazia concursului dc du-’ 
minică, cînd unii dintre ei au și în
registrat victorii.

• Dar concursul special... nu s-a 
terminat. Vineri 8 aprilie vom asTsta 
la al doilea act ai lui: tragerea la 
sorți a cupoanelor cî.știgătoare. Vom 
afla pe cei ce vor obține autoturis
mele (1 „Volga" și 2 „Moskvici"), 
motocicletele, motorete’e. magneto
foanele etc.

Se va încheia cu asta șirul pre
miilor suolimentare ? Nu. intrecerea 
pentru a obține fie autoturismul „Mos
kvici" fie premiile în bani din suma 
de 150.000 lei continuă. Participă cu 
cele mai mari șanse cei ce sînt pre- 
zenți la toate concursurile Pronosport 
ale lunii aprilie. Iată ce trebuie să nu 
uitați ! Este, cazul să ne îndreptăm 
deci privirile spre următoarea etapă 
Pronosport care este dominată de..;

..UN NOU CUPLAJ AL DERBIU- 
RILOR BUCUREȘTENE

„Capetele de afiș" ale programului 
concursului Pronosport de duminii-ă 
10 aprilie sînt — fără discuție — în- 
tîlnirile infer-bitcureșțene. Partidele de 
bună valoare, pasionanta evoluție a 
scorului, în genera! reușita primului 
cuplaj al echipelor bucureștene (Dina
mo—C.C.A. și Rapid—Progresul) sînt o 
obligație de a se continua pe această 
linie. Meciurile de duminică, C.C.A.— 
Rapid și Dinamo—Progresul se anun
ță echilibrate și interesante. După cum 
nici întîlnirile Farul—Steagul roșu, 
U.T.A.—Dinamo Bacău, Jiul—Petrolul 
sau Știința Cluj—Minerul nu sînt de 
neglijat; ca și celelalte șase meciuri 
de categoria B cuprinse în program.

INTERVIU... PRONOEXPRES

Performerul precedentului concu-s” 
Pronoexpres este V. GHEORGHIU, 
contabil la G.A.S. din corn. Apold, re
giunea Hunedoara, pe care zecile de 
ruii de spectatori prezenți duminică pe 
stadionul „23 August" l-au aplaudat 
după ce a încasat premiul obținut la 
concursul nr. 13. Amintim că valea-1 
rea acestui premiu este de 82.049 lei.

In tribună, după primirea premiu-! 
Ini, am sfat de vorbă cu fericitul cîsti-! 
gâtor •

— Sînfeți emoționat ?
— Da. Scorul este de 1-1 și eu ani 
jiicot ia Pronosport pe C.C.A.

— I?î
— De ce vă mirați? Nu de mult am 

avut și 12 rezultate la Pronosport 
Eu joc cu regularitate și la Prono«i 
sport și la Pronoexpres. Eram ferm 
convins că voi obține o dată tin prei 
miu mare 1“

— Cum veți folosi banii ?
— Au venit la vreme. Zilele trecut^ 

m-am apucat să-mi construiesc o casă, 
Așa că... acum totul e în regulă. Sper 
însă să obțin și unul dintre autoturism 
mele de la Pronosport. Nu trebuie să 
vă uimească, fiindcă cine joacă cu re« 
gularitate... cîștigă.

★

Tragerea concursului Pronoexpres da 
iiTcrcuri 6 aprilie 'a avea loc la Bol, 
deșii (regiunea Plo.ști).

Rubrică redactmă de 1. S. Loto- 
Pronosport.

termin%25c3%25aendu.se


specialist uîuâj:

Linia unica de pregătire — * * 
de progres 4X

și antrenorii secțiilor, avînd ochii 
ațintiți numai asupra competițiilor 
cuprinse în calendarul central au ne
glijat nu numai activitatea locală, 
dar chiar și procesul de instruire al 
canotorilor (proces care trebuie dus 
cu regularitate, fără întreruperi, sub 
o supraveghere continuă), precum șî 
munca cea mai importantă, aceea a 
recrutării și creșterii de noi cadre.

Legată de problema competițiilor 
locale, în cadrul, ședinței s-a discutat 
mult și problema dezvoltării de mase 
a sporturilor nautice. Una dintre corn 
duzii a fost aceea că, față de nu
mărul existent de antrenori, numărul 
practicantilor sporturilor nautice este 
foarte redus. Și aceasta, pentru că 
multi antrenori se ocupă de cîteva 
vîrfuri, neglijînd tineretul, juniorii. Cu 
excepția Bucureștiului și Timișoarei, 
unde în ultima vreme s-au înregis
trat unele frumoase realizări pe linia 
propagării sporturilor nautice în rîn- 
durile tineretului școlar, în restul țării 
(Arad, Galați etc.) munca de ridi
care a cadrelor tinere este insuficient

• tă. Unii antrenori invocă lipsa de ain->. 
barcațiuni. Cifrele furnizate de darea 
de seamă a Federației dovedesc însă 
netemeinicia acestor „argumente" : 
numărul locurilor din ambarcațiunile 
existente, • atît la carf&taf’ academic 
cît și la caiac-canoe, este ma.i mare 
decît cel al sportivilor legitimații 
Prin urmare, nu numai că sînt amt 
bareații suficiente, dar nici acestea nu 
sînt toate folositei

Ținînd seama de situația actuală. 
Federația și-a propus ca în 1960 să 
urmărească în mod deosebit activita
tea competițională pe plan local. Prin 
comisia sa de competiții, federația 
va sprijini comisiile locale în această 
direcție. Comisiile locale, precum și 
cluburile și asociațiile vor trebui să 
organizeze cît mai des — chiar în fie
care duminică — diferite concursuri 
în care să fie angrenați practicant^ 
sporturilor nautice. In . București, de 
exemplu, acest lucru este foarte ușor, 
posibil și în anii trecuți s-a și realizat. 
Organizat ea de către comisia locală, 
ca și de către cluburi, a unor con
cursuri pe lacul Herăstrău atrăgea nu 
numai sute de concurenți, dar și nu
meroși spectatori (cu mult mai mulțl 
decît la campionatele republicane da 
la Snagov...), ceea ce însemna foarte 
mult și din punct de vedere propa
gandistic. Organizatorii concursurilor 
locale trebuie să se orienteze in mod 
special spre concursurile feminine și 
de juniori, capitole la care — sub 
aspectul masei de practicant! — sîn- 
tem deficitari.

In ansamblu, analiza a fost deose
bit de utilă, ea permițîhd să se vadă 
direcția pe care trebuie-s-o urmăm în 
sporturile nautice: dezvoltarea acti-1 
vității de mase și angrenarea cît mai 
multor practicanți în concursuri lo-i 
cale, numeroase și bine organizate.

Și atunci, elementele valoroase, pay 
formarii vor apare în mod firesc.

asupra modului de apropiere de ad-> 
versar, de dezechilibrare și de desco-+ 
perire a punctelor sensibile, de împie-A 
dicare a acțiunilor acestuia. De ase-f 
menea, boxerul trebuie să țină scayi^Ț 
de statură și felul de luptă al :rtlvrr-£ 
sarultii și să acționeze în consecință.Ț 
Acest -lucru trebuie să-l aibă în ve-L 
dere și arbitrii, care nu trebuie . să-if 
oprească din acțiuni pe boxerii . nijciȚ 
de statură.

Aceste procedee sînt cunoscute de 
antrenorii .noștri și nu este cazul să 

■'insistăm asupra modului cum trebuie 
puse în practică. " 
ei să insiste mai 
carii lor de către

De asemenea, 
frînează însușirea

1

mijloc sigur
Mulji tineri din patria noastră s-au 

Îndreptat cu entuziasm, în anii regi
mului democrat-popular, spre sălile de 
box, căutînd să -] ătrundă ,în „tainele" 
acestui sport. Datorita condițiilor mi
nunate create de partid și guvern miș
cării noastre de cultură fizică și sport, 
boxul romînesc s-a ridicat la un nivel 
superior, impunînthi-se pe plan inter
național. O mare parte dintre tinerii 

‘noștri, învățînd di i experiența antre
norilor și bazîndn-se și pe calitățile 
for native, specifi :e temperamentului 
poporului nostru, ai devenit boxeri de 
clasă, ale căror performanțe au fost 
comentate de specialiștii din Europa.

Din păcate însă, pînă. acum, expe
riența antrenorilor cît și a boxerilor 
fruntași nu a fost generalizată și com
pletată pentru a se putea ajunge la o 
trăsătură comună, la o școală unică, 
la un stil romînesc de box. Abia în 
vara anului trecut, din inițiativa bi
roului federației de box, s-a 
la organizarea unui curs, la 
participat toți antrenorii de 
țară.

La acest curs 
unică în metoda 
llli. Pînă atunci 
iroștri s-a bazat

procedat 
care au 
box din

o linie 
a boxu- 
boxerilor

s-a trasat 
de predare 
pregătirea 

numai pe experiența 
personală a antren rTor și nu pe o 
metodă unică de pregătire. Din această 
cauză, valoarea boxului nostru înce
puse la un moment dat să scadă — 
fapt care se mai resimte și în pre
sent.

De multe ori s: observă la pugi- 
liștii noștri că practică un box con
fuz, bazat pe lovituri la întîmplare, 
cit mișcări dezordonate și ineficace. 
Neavînd un control asupra apărării, 
ei „încasează" gratuit lovituri ce ar 
putea fi lesne evitate prin blocaj, es
chive și acțiuni bine gîndite, ca e- 
xemplu V. Ionescu, V. Stoianovici ș.a.

Rareori vedem boxeri care printr-o 
eteliivă reușită (relativă, laterală, scă
dere de nivel sau jumătate pas îna
poi) să evite lovitura adversarului și 
apoi să pornească la contra-atac, sur- 
prinzîndu-și dezcc! ilibrat adversarul și 
putînd lovi astfel cu precizie punctul 
descoperit al ace tuia și se știe că 
tocmai acest lucru constituie frumuse
țea luptei în box.

De asemenea, 
atacurile asupra 
jale" de directa 
dreapta (aceasta 
de gardă a boxerului) și dublate de con
tre, precum și mișcarea continuă a 
corpului, reduc a-țiuni’e adversarului, 
îl derutează. Or, acest fel de luptă 
poate fi remarcat numai rareori la 
boxerii noștri.

Lupta „corp la corp" este aproape 
complet neglijată de unii boxeri ca C. 
Stoian, ' N. Stoeneseu, I. Marctt ș.a. 
deși s-a putut constata că este specta
culoasă șî eficace.

Considerînd că cele arătate mai sus 
sînt lipsuri importante ale boxerilor 
noștri, pe care antrenorii trebuie să 
le remedieze în cel mai scurt timp 
posibil, dăm mai jos cîteva îndrumări 
privind felul de pregătire, care ar 
putea să-i ajute în muncă pe antre
norii noștri.

Pentru a poseda cunoștințe tehnice 
superioare, boxerii trebuie să insiste

este știut că toate 
adversarului, „prote- 
de stingă sau de 
în funcție de poziția

Sîmbătă dimineața, în sala Dinamo 
din Capitală, ;,olimpicii" au primit re- 
.jflica luptătorilor din lotul R.P.R. A 
fost o confruntare utilă din toate punc
tele de vedere, mai ales pentru antre
nori. care, în afara urmăririi obiectivelor 
pregătirii preotliinpice, trebuie să alcătu
iască și echipa țării în vedere întîl- 
nirii triunghiulare de la București, cu 
reprezentativele R P. Bu'garia și 
R.S.S. Armene. Mult apreciate au fost 
îritilnirile de la categoria 57 kg., 
unde I. Cernea a avut de înfruntat ad
versari dej valoare ca N. Popescu și 
M. Gristea' Ultimul, un luptător deo
sebit de talentat și ordonat în acți
uni, cu o gîndire tactică foarte dea- 
Vnltată, constituia pentru I. Cernea cel 
mai dificil adversar (cu o săptămînă 
înainte 1-a învins la puncte însă ju
riul a dat decizie inversă). Eșcind 
însă o greșeală la repriza de parter, 
Cristea a fost învins la puncte.

Cu mare interes a fost așteptat me
ciul de la categoria 52 kg., unde se 
întîlnean Gh. Szabad și D. Pîrvulescu. 
Dar, spre regretul celor prezenți, a- 
ceastă întîlnire n-a durat decît 2-3 
minute. D. Pîrvulescu l-a dus la parter 
pe Gh. Szabad, care — parcă pentru 
a nu-și dezminți vechile obiceiuri, de 
a fugi de pe saltea — s-a retras la 
margin", a scăpat cu cotul pe podea

Rămîne numai ca 
serios asupra apli- 

boxeri. 
o altă cauză care 

__ ___  ___ corectă a elemente
lor tehnice de către boxeri este lipsa 
de orientare a acestora spre conduce
rea rațională a luptei. Aceasta sef 
poate realiza prin sezisarea calităților” 
și lipsurilor adversarilor, prin alege
rea celor mai bune mijloace de con-” ______ ,_________ T___
traatac în funcție de greșelile adver---în competițiile pe pistă nu s-a bucurat 
sarului și dozarea rațională a efortu-, 
lui. X pe , , ___ __ __

O lipsă importantă a boxerilor noștri” fruntat ploaia, vîntul și vremea rece, 
este modul cum aplică ei acțiunile”au trebuit să lupte cu o pistă deosebit 
de lliptă. Se știe că loviturile rapide,—de grea. Condițiile atmosferice nefavo- 
variatc, sînt extrem de eficace. Con-”r“'';l- — 
Siderăin de aceea că boxerii trebuie care de cele mai multe ori n-au putut 
să insiste asupra mișcărilor speciale^ *e?i din mediocritate. O singură exccp- 
de atac și apărare, cxersîndtt-le per- > t* e : 7/ie Savel luînd startul într-o probă 
manent în pregătirea lor. J zoz’'>

Aceste mijloace de luptă trebuie să- 
fie bazate pe acțiuni rapide, desfășit-, 
rate într-itn timp scurt și executate cu 
maximum de corectitudine, pentru a a-' 
vea eficacitate asupra adversarului—

In sfîrșit, un alt factor important,*  
care poate să contribuie la ridicarea., 
nivelului tehnic al boxerilor noștri îl ■ 
constituie pregătirea fizică. i’

De multe ori s-a putut vedea că
tinii boxeri deși an suficiente cunoștin-” 
țe tehnice, dar fiind lipsiți de pregăti
rea fizică necesară, recurg la țineri,” 
împingeri etc., cu scopul de „a frage
de timp". Se cunosc multe situații în” 
care, procedînd astfel, boxerii au pri-<- 
mit penalizări și au pierdut chiar și” ?vu„.la uc al«ai.«.a a ««
meciuri pe care le puteau cîștiga dacăȚ c.ij Federației de sporturi nautice 
aveau o pregătire fizică corespnnză-’ 
toare. ț

ii Recenta ședință de analiză a mun- 
. ” . . : a

•-dezbătut o serie de probleme de mare 
importanță pentru activitatea de vi- 

Toate aceste lipsuri pornesc de la" i tor în această disciplină. Din mul- 
c 1------ — “L ’ •• --” țintea problemelor discutate, Tetinemdefectuoasa pregătire atît a boxerilor.

avansați cît mai ales a celor începă-" una care are o importanță deosebită 
tori. Este evident că dacă boxerilor"Inu numai pentru sporturile nautice, ci 
începători nu li se imprimă de Ia în-— pentru majoritatea ramurilor sportive: 
ceput o ținută corespunzătoare și o” deșcqngestionarea, calendarului compe- 
atentă pregătire tehnică, aceștia 
pot obține rezultate superioare.

tori. Este evident că dacă boxerilor 

nliX tițional central (pînă acum aglome- 
--rat în mod artificial) și trecerea cen-

Din cele de mai sus se poate des--irului de greutate al activității asupra 
prinde că atît procesul de antrena-” competițiilor locale.
ment,
xerilor
multă
de boxeri. Acest Iticru este posibil
datorita priceperii și experienței ma-Ț nizarea competițiilor pe plan 
Jorității antrenorilor noștri.
numai să se insiste mai mult asupra

cît și felul de pregătire a bo-- 
noștri trebuie privit cu mai 

atenție, atît de antrenori cît și--sporturi nautice (Timișoara,

Din raportul de activitate prezentat 
i” a reieșit că unele comisii locale de 

™ '. > Bucu-
,— rești, Galați) au avut o activitate re- 
‘I lativ bună în cepa ce privește orga- 

. / . . i local.
RămîneȚ Altele, în schimb, s-au mulțumit să 

organizeze pur și simplu fazele lo- 
. ...................... . . "cale ale campionatelor republicane șiorientam unice in antrenament, pen-cu aceas(a au socotit în.cheiate toate

tru a se putea ajunge la perfecționa--obligațiile lor în acest domeniu. Exem- 
rea stilului romînesc de box.

PETRE EPUREANU
arbitru de box

” ple negative au fost mai ales Cons- 
tanța (unde s-a organizat un singur 

" concurs pe plan local) și Tulcea (unde 
' în anul trecut nu s-a organizat nici

VIadeseu asu

Gh. Dumitru 
susținut decît

suferind o contuzie și nu a mai putut 
continua lupta. Surprinzătoare a fost 
victoria prin tuș a liui 
pra lui Ofițerescu.

La categoria 67 kg., 
(oprit de medic) nu a 
o singură întîlnire, în care l.a învins 
la puncte pe D. Grozavu. în schimb, 
la aceeași categorie am urmărit o în
trecere palpitantă, răsplătită cu multe 
aplauze între D. Cuc și M. Bolovan 
în care primul a ieșit învingător.

V. Bularca, la categoria 73 kg., nu 
a dat randamentul așteptat. El ne-a 
lăsat impresia că-i obosit și plictisit, 
deși a cîștigat toate cele trei întîlniri. 
El a învins însă la o diferență de 
puncte foarte mică. îndeosebi Ștefă- 
nică Stanciu i-a dat mult de furcă 
V. Bularca.

Intîlnirea 
evidență și 
kg. încă nu 
fericit problema titularului. I. Țăranu 
a cedat la puncte în fața lui M. Be- 
lnșica, a făcut meci egal cu I. Iones- 
cu și a învins, cu greutate, pe Ba
dea. Concluzia . rămîne s-o tragă an
trenorii lotului și federația de specia
litate. Multe aplauze a cules în timpul 
meciurilor Lazăr Bujor, care a fost 
cel mai dificil adversar al „olimpicu
lui" Gh. Popovici. In întîlnirea direc
tă Lazăr Bujor l-a învins prin tuș pe 
fih, Pojpovicii însă arbitrul de centru

lui

înde verificare a scos 
faptul că la categoria 79 
a fost rezolvată în mod

, Slmrt iț g

Sosirea într-una din seriile cursei de 100
Debutul cf eial al atleților bucureștenî

de un timp bun. Sîmbătă după-amiază, 
,,Dinamo”, atleții au avut de în-

rabile au influențat desigur rezultatele, 
care de cele mai multe ori n-au putut

• ■„neclasică” (300 ni) a încheiat-o în 
'*.34,9  sec, timp excelent care promite 
-■rezultate de valoare, pe 400 m și 400 
(’m.g. De notat, «le asemenea, timpul 
-■ Gabrielei Luță pe 100 m (12,7 sec)

SPORTURI NAUTICE

Întărirea activității competitionale
pe plan local—obiectiv principal în acest an

nu numai pentru sporturile nautice, ci 

ntf a acordat declarîndu-1 învingător 
puncte pe Popovici. Cu toate acestea 
putem scădea din meritele lui Gh. 
Popovici care așa cum îl cunoaștem, 
combativ și tehnic a învins prin tuș 
doi dintre adversari, Herman și Tar- 
bă. Ultimul a fost în cele din urmă 
descalificat pentru insulte aduse arbi
trului, o atitudine care în sportul lup
telor se înregistrează foarte rar și 
care trebuie serios analizată atît de 
T. Tarbă, cît și de clubul C.C.A.

V. GODES CU

la 
tui

A apărut nr. 3 al
IN ACEST NUMĂR:
0 Cronică despre tneciiul Botvin

nik—Tal.
• Concursul internațional de la 

Riga (Note teoretice scrise de Mi- 
baîl Tal)

e Partide de la campionatul re
publican și de la concursuri de 
peste hotare

• Organizarea primelor con
cursuri republicane de șah prin co
respondență (termene, condiții)

«Consultații: Despre schimburi 
(articol pentru șahiștii începători 
și de categorii inferioare)

m din concursul de pe stadionul Dinamq 
precum șT rezultatele învingătorilor la 
lungime : Maria Pândele 5,47 m și 
Rudolf Licker 7,01 ni.

Luînd în considerație vremea proastă 
și condițiile dificile de concurs am fă
cut concurenților „scăzămîntul” respec
tiv. Nn putem treee însă cu vederea 
lipsa de interes manifestată de atleți 
față de această competiție de început. 
Multi, foarte multi, s-au... speriat de 
ploaie și au preferat să nu se prezinte 
la start. Absențele au făcut ca unele pro
be să nu se poată disputa din lipsă de 
concurenți. '

Sîmbătă și duminică va avea Ioc un 
nou concurs de atletism dotat cu „Cupa

un concurs). Și Aradul, oraș cu ve
che tradiție în sporturile nautice, a 
fost criticat, pentru că a avut o acti
vitate foarte slabă, cauzată de lipsa 
de preocupare a comisiei locale de 
sporturi nautice. Pe lista centrelor 
nautice cu activitate mai slabă decît 
de obicei se mai situează și orașele 
Brăila și Reghin. Dar, dacă în anul 
trecut competițiile locale au fost foar
te puține și — în general — fără o 
participare corespunzătoare, aceasta 
este și vina sistemului competițional 
.defectuos de anul trecut. Calendarul

Ședința de analiză 
a Federației de spyrluri 

nautice

competitional cuprindea o serie de 
campionate și concursuri organizate 
pe plan central, care nu corespundeau 
unor necesități reale, nu erau în con
cordanță cu dezvoltarea de mase — 
încă redusă — a sporturilor nautice 
în multe centre. Competiții cum au 
fost : concursul republican pentru ca
tegoriile a II-a, a IlI-a și neclasifi- 
cați, Criteriul de toamnă (la canotaj 
academic), concursul pentru categorii 
inferioare și cel de fond (la caiac- 
canoe) nu erau deloc necesare. Și, 
cel mai bun argument în această pri
vință ni-l oferă însuși raportul Fe
derației care ■— în capitolul dedicat 
activității competiționale — arata că 
la fazele finale ale diferitelor campio
nate și concursuri au fost atrași... a- 
proape toți cei ce practicau în 1959 
sparturile nautice pe teritoriul țării 
noastre. Firește, o asemenea orientare 
este greșită și explică — între altele 
— marile diferențe de valoare dintre 
concurenfii diverselor probe finale, de
calajul dintre primii clasați și restul 
concurenților finaliști. Acest lucru a 
făcut ca însuși interesul și spectacu
lozitatea campionatelor să scadă. Pe 
de altă parte, comisiile locale — ca

Poșta reJacț'ei
mal vechi manțjsțris des- 
d»n țara noastră . (o in.te- 
descoperire făcută" la Bi- 
Academîei R.I’.R.) 
vitatea șahistă în țară 

corespondenți despre 
și mau fe țări șaliiste

REVISTEI DE ȘAH
0
O Cel 

pre șth 
re anti 
bliote"' i

® Act
(știri de la 
concursuri 
în țară)

O Studii și probleme (concursu
rile internaționale ale Revistei de 
Șah ; dezlegări; lec’.ia a XII a din 
ciclul „Din istoria compoziției șa- 
liiste")

<*^<**M5

lifts*  «Pisai:___ ______ _ ___ _ _____ _ _ 
Știința”. Pentru a asigura condiții oț> 
time acestei competiții, F.R.A. con
voacă. vineri, ora 19t l«vse<Uul B.C.F.S^ 
pe toți atleții și atletele ''din lotul
R. P.R., pe antrenori șî pe responsabilii 
secțiilor de atletism din Capitală la • 
Ședință ’de analiză

„Cupa Primăverii” la mar?
Cea de a treia etapă a acestei tradi

ționale competiții de marș, n-a cunoscut 
succesul așteptat, din cauza numărului 
mic al celor care s-au încumetat să 
ia startul. Condițiile atmosferice nefa
vorabile au „determinat44 pe multi con
curenți să prefere căldura camerei.- 
Alții însă, spre cinstea lor, s-au pre
zentat la start și s-au străduit să aibă 
o comportare cît mai frumoasă. Tată 
rezultatele lehnice înregistrate : seniori 
(12 km): 1. Tlie Popa (Dinamo) ; 2. 
H. Răcescu (Dinamo); 3. V. Teodosiu 
(P.T.T.); 4. I. Barbu (Victoria); 5.
S. Pavelescu (Victoria); juniori (5 
km) : 1. Dumitru Roateș (Victoria);
2. I. Costacbe (Victoria), 3. Em. Bără
gan (Dinamo); 4. P. Croitorii (Di
namo); 5. M. Sebiopu (Victoria).

După trei etape clasamentul comp©1 
tiției are următoarea înfățișare ; 1. Di
namo 81 p; 2. Victoria 86 p.

Concurs al calităților fizice
Federația de atletism organizează 

astăzi după-amiază concursuri de con
trol al calităților fizice pentru membrii 
loturilor republicane de seniori și ju
niori. Concursurile vor avea loc la sta
dionul Dinamo, de la ora 16 (alergă
torii) și la sala de forță a I.C.F., de la 
ora 17 (săritorii).
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Pot fi multumifi jucătorii de lă C. C. A. 
după victoria de duminică ? prima

IO
CY/A.'

Manana Ciogolea (Știința)
învingătoare în Cupa Speranțelor’’

Fără îndoială că partida care a stat 
în centrul atenției generale în etapa 
de ieri a campionatului masculin de 
baschet a fost cea dintre C.C.A. și 
Dinamo. Jocul nu s-a ridicat la o va
loare tehnică înaltă, dar evoluția celor 
două echipe a oferit o luptă aprigă 
urmărită cu o deosebită încordare din 
primul minut și pînă la fluierul final 
al arbitrilor. Victoria a .'«venit. după 
cum se știe, echipei C.C.A. la limită : 
59—58. Ea putea însă tot atît de bine 
încununa cu succes eforturile dinamo- 
viștilor (și după părerea noastră a- 
ceștia sînt învingătorii morali ai în
tîlnirii), care în acest meci au fost 
mai buni decît bascbetbaliștii militari. 
Afirmînd acest lucru am avut în ve
dere o gravă eroare a cronometroru- 
lui A- Țițu care a influențat rezultatul 
final al întîlnirii. Dar să vedem cum 
s-au petrecut lucrurile :

în momentul cînd mai ora o se
cundă de joc, la scorul de 58—57 pen
tru Dinamo, mingea se afla în pose
sia jucătorilor de la C.C.A. Nedef a 
pasat lui Novacek care a înscris adu- 
cînd victoria militarilor. Dar este clar 
că Novacek a folosit mai mult de o 
secundă pentru prinderea mingii, pivo
tare, înălțare și executarea aruncării 
și, astfel, datorită întîrzierii cu 
cronometrorul meciului a anunțat 
șitul partidei, rezultatul final a 
inversat în favoarea militarilor.

Astfel stînd lucrurile, echipa C.C.A. 
a cîștigat în cele din urmă această

care 
sfîr_ 
fost

Tot duminică s-a disputat meciul Știința București — Dinamo Tg. Mureș, care 
a prilejuit mureșenilor o frumoasă și 

jucători îji dispută

partidă. Campionii noștri ntl pot fi 
însă mulțumiți cu acest succes, evolu
ția lor în acest meci fiind sub nivelul 
posibilităților. Situația este cu atît 
mai îngrijorătoare cu cît jucătorii de

In progres
’ Aruncînd o privire de ansamblu a- 
supra jocurilor disputate sîmbătă și 
duminică în cadrul campionatelor de 
volei, se poate spune că majoritatea 
echipelor și-au dat mai mult î silință 
decît în etapele precedente și au reu
șit comportări mai frumoase.

De pildă. Tractorul Orașul Stalin, 
după ce deziluzionase cu o săptămî- 
nă în urmă în meciul cu C.C.A., du
minică a întrecut pe Știința Cluj cu 
3-2. După cum ne-a comunicat cores
pondentul nostru, V. Secăreanu, a 
fost cel mai frumos și mai disputat 
dintre toate meciurile desfășurate în 
acest campionat la Orașul St din. Am
bele echipe au contribuit la realiza
rea unui spectacol de valoare. Chiri- 
ță, Rîu, Schmidt și Rusu (Tractorul), 
Fieraru, Cherebețiu, Bărbuță și Dăba- 
lă (Ști’nța) au fost cei mai buni-

i Petroșani, Utilajul a înregis- 
1 (în dauna Științei Timișoara) pri
ma victorie din retur, cîștigînd parti
da cu 3-1 (15-5, 15-17, 15-13, 1'5-12). 
După cum ne-a comunicat corespon
dentul nostru, Staicu Băloi, și acest 
joc a fost de nivel tehnic bill- După 
ce a cîștigat la diferență primul set. 
Utilajul a trebuit să-l cedeze pe cel 
de al doilea ca urmare a jocului foar
te bun practicat- de timișoreni (în 
special Cozonici, Coste și Rusânescu). 
In continuare jocul se menține echi
librat, dar mingile puternice ale Ini 
Crivăț și C. Gornoviceanu fac că vic
toria să revină echipei gazdă-

Și în campionatul feminin meciurile 
au fost mai interesante decît în eta
pele trecute. In afara evoluției fru
moase pe care a avut-o duminică 
Combinatul Poligrafic București, no
tăm forma bună pe care o arată de 
la o etapă la alta tînăra formație Pe-

trolul Constanța. După ce an cucerit 
două victorii consecutive cu 3-0, con- 
stănțcncele, jucînd la Cluj cu Some
șul, ati pierdut cu 3-0, dar, așa cum 
ne-a comunicat corespondentul A. Du- 
mitriu, clujencele au fost puse la grea 
încercare. Să notăm că acestea au 
cîștigat primul set cu 16-14 și pe al 
treilea cu 18-16. Jocul a fost de bună 
factură tehnică. S-au evidențiat Paula 
Costea și Sidonia Fedac. (Petrolul), 
Domnica Costîc și Elena Simioneșcu 
(Someșul). Un joc interesant au ofe
rit, tot la Cluj, formațiile feminine 
Știința Cluj și Vo’nța Orașul Stajin. 
Evoluția celor două echipe a prilejuit 
schimburi spectaculoase, mult aplau
date- In setul al cincilea Voința a 
condus cil 9-1, dar studentele, avînd 
o puternică revenire, au cîșt gat cu 
15-91 S-an evidențiat Georgeta Ozun 
și Maria Crișan (Știința), Dana Go- 
iimaș și. Maria Stanciu (Voința).

Vorbindu-ne despre . part’dș Știința 
Timișoara—Progresul Tîrgoyiște, co
respondentul nostru regional, Al. Gross, 
sublinia jocul bun practicat de1 spor
tivele dc la Progresul și, în același 
timp, comportarea din ce în ce mai 
slabă a timișorencelor, care de la un 
meci la altul se arată tot mai nepre
gătite și mai resemnate cu retrogra
darea.

In Capitală, Metalul București a 
întrecut Voința Sibiu cu 3-0. Sibien- 
cele au jucat însă mult mai bine de
cît arată scorul. De altfel, notează 
corespondentul nostru, Aurelian Axen- 
te, a fost un meci de o factură teh
nică satisfăcătoare- Echipa oaspe a 
condus cu 8-3 în primul set, cu 13-11 
în al doilea, cu 1.2-7 în al treilea și 
totuși... le-a pierdut pe toate, fiindcă 

. tocmai în momentele decisive sibien- 
ccle și-au pierdut încrederea în forțe
le lor proprii.

categorică victorie. In fotografie, patru 
o minge sub panou.

Foto : V. Bageac

la C.C.A. care alcătuiesc scheletul e- 
cnipei noastre reprezentative, au do
vedit această scădere de formă și cu 
prilejul întîlnirii disputate în compa
nia echipei Ț.S.K.M.O. Fodor, Folbert, 
Nedef au devenit în ultimul timp 

• foarte irascibili, nervoși, iau de multe 
ori acțiuni „pe cont propriu" în dau
na jocului colectiv și (cu excepția lui 
Nedef) nu mai fac dovada combativi
tății și puterii de luptă cu care ne o- 
bișnuiseră în ultimii ani, iar jocul 
lui Niculescu a pierdut în eficacitate. 
Duminică ci au arătat mai mult ca 
oricînd că își supzaapreciază valoarea, 
consideiînd unele meciuri dinainte câș
tigate. Și acest lucru este dăunător. 
Jucătorii de la CC. A. trebuie să re
flecte la lecția pe care erau s-o pri
mească... (Ad. V.).

UN NOU LIDER
• Etapa de 

tuhii de rugbi 
samentukii un 
vița Roșie (cu un golaveraj superior 
echipei Dinamo). Rugbiștii feroviari 
au întrecut de o manieră categorică 
— în deplasare — formația Petrolului 
Ploești (31-01). Așa cum ne relata 
corespondentul nostru, Ștefan lonescu, 
feroviarii s-au impus atît pe înaintare 
cît și pe treisferturi, făcînd o adevă
rată demonstrație de rtigbi. O victo
rie meritată a realizat și Știința Cluj 
în fața echipei C.S.MS. Iași (14-6). 
„întîlnirea nu s^a ridicat însă la un 
nivel tehnic corespunzător, ne-a pre
cizat corespondentul nostru, Viorel 
Cacoveami. Echipele au luptat mult, 
s-a făcut risipă de energie de ambele 
părți și... cam atît". Clujenii și-au asi
gurat victoria prin Crișan (o încer
care și o transformare), Cirligelti (în
cercare), Gherasim (lovitură de pe
deapsă) și Cordoș (încercare), în 
timp ce pentru ieșeni au înscris Săn- 
dulescu (lovitură de picior căzută) și 
Stoian (lovitură de pedeapsă). La Pe
troșani, Știința n-a reușit să „scoată" 
decît un meci nul în partida cu Con
structorul. Din relatarea coresponden
tului nostru. Ion Tudor, rezultă că lo
calnicii ar fi putut obține victoria, 
dacă jucau mai mult pe treisferturi.

a . campiona- 
fruntea cla

nefavorabilă de la sfîrșîtul 
nu a permis ca ultimele cOn- 

„Cupei Speranțelor"

Vremea 
săptămînii 
fruntări ale „Cupei Speranțelor" la 
tenis să desemneze pe eî.știgătorii antlje- 
lor prolie, la băieți și fete. Concluziile 
se impun însă de pe acuma, indiferent 
de completarea tabelelor de rezultate.

In prinml rinei, ■ trebuie notat numă
rul mare al celor prezență pe zgura 
roșie a terenurilor „Știința", ambiția 
pusă în luptă pentru cîșțigareg titluri
lor, ea și buna organizare a concursu
lui. Acestea au însemnat tot atîtea ele
mente care au asigurat succesul acestui 
concurs inaugural. Și nu trebuie uitat, 
de asemenea, că inovația introdusă în 
sistemul de disputare, prin folosirea 
recalificărilor, a constituit un stimu
lent în plus pentru reușita întrecerii r, 
contribuind la desemnarea celor mai 
buni.

Cîștigătoarca proltci feminine este 
tînăra Manana Ciogolea (Știință) 
care pentru obținerea titlului a tre
buit să se întîlnească de 3 ori cu 
colega ei de asociație, Rodica La- 
zaride. Eliminată de aceasta în jocu
rile de pe primul tablou, Alanana 
Ciogolea s-a recalificat,

toate întîlnirile 
sîmbătă, în a 
Rodica ~Lâzaride, 
cu .,10—8, 6—0. Conform regulamen
tului competiției, a mai fost nevoie 
de. încă o partidă între aceste două 
jucătoare. Ea s-a 'desfășurat ieri di
mineața, Manana Ciogo'.ea obținînd 
a doua victorie asupra tenacei sale 
partenere: 6—4, 3—6, 6—3. Câștigă
toarea concursului a demonstrat o 
pregătire satisfăcătoare pentru în
ceput de sezon, situîndu-se pe aceeași 
linie ascendentă din toamnă.

în: întrecerile masculine au 
fi urmărite numeroase întîlniri 
taculoase. Pînă acum neînvins 
Horvath (C.C.A.), posesorul 
stil mai mult defensiv. El trebuie să 
mai joace cu învingătorul de la re
calificări, care va fi desemnat dintre 
Mărmureanu, Popovici și Burciu. Ul
timul l-a învins ieri pe Basarab cu 
6—3, 4—6, 8—6.

pe tabloul secund, iar 
doua confruntare cd 

a obținut victoria

putut 
spec- 
este 
unui

cîștigînd.
I

RADU VOIA

Pregătirile lotului republican
In preajma întîlnirii cu reprezenta

tiva R. Cehoslovace, care începe vineri, 
ca și a aceleia din „Cupa Davis’ cu 
R. P. Polonă, de la sfârșitul acestei 
luni, tenismanii lotului nostru republi
can își continuă pregătirile.

Sîmbătă după-amiază și duminică di
mineața sau jucat la baza Progresul 
noi întîlniri"de simplu. Gh. Viziru și 
I. Țiriac au cîștigat cu destulă ușurință 
confruntările lor. Viziru l-a întrecut pe 
Burcescu în trei seturi (6—4, 6—2, 
6—1), iar campionul țării a reușit să 
aducă lui Năstase prima înfrîngere din 
concurs (4:—6, 6—3, 6—4, 6—3). Boseh 
a terminat surprinzător de repede con
fruntarea cu Georgescu : 6—1, 6—1,
6—0. După o luptă foarte strînsă, Bar-

dan a cîștigat la D. Viziru în trei seturi 
lungi: 7—5, 10—8, 8—6.

De ieri a început ultimul tur al în» 
tîlnirilor. De notat că formația compusă 
din Boseh și Năstase a cules două vic
torii (4—1 cu frații Viziru și 3—2 cu 
Tiriac, Georgescu).

Iată rezultatele înregistrate ieri după- 
amiază :

Gh.
6—3,
6—1, 
cescu 
Bardan 6—4, 6—2, 6

Azi după-amiază sînt programate 
ultimele întîlniri de simplu, dintre 
care se remarcă meciul Gh. Viziru—. 
Tiriac.

Viziru — Georgescu 6—4, 
6—3; Năstase — D. Viziru 
6—0, 6—1 ; Bosch — Bur- 
6—1, 6—2, 6—0; Țiriac ~H 

‘ ‘ 1.

IN CAMPIOHAT: C.F.R. GRIVITA ROȘIE
In plus, Știința a ratat numeroase o- 
cazii clare în special prin Antimoia- 
nu (nu mai puțin de 7 lovituri de pe
deapsă III).

e O caracteristică generală a par
tidelor din etapa a IV-a: atmosferă 
de deplină sportivitate. Nici un caz de 
abatere de ia disciplină, nici un pro
test la deciziile arbitrilor. Aceasta a- 
rată că în cadrul cluburi lor și asocia
țiilor sportive munca educativă' își 
face simțite tot mai mult roadele.

• Bine s-au comportat duminică și 
arbitrii- La toate întîlnirile ni s-au 
semnalat arbitraje competente, de 
bună calitate. I.a București — M. 
Stănculescu, N. Fulea și C. Muntea- 
nu, la Ploești — M. Galicovschi, la

Cluj — C. Cocor iar la Petroșani — 
D. Zamfir s<u străduit să . asigure 
partidelor — prin arbitrajele prestate 
— o desfășurare normală, contribuind 
prin aceasta la popularizarea sportu
lui cu balonul oval.

• După etapa de duminică, clasad 
mentiil are următoarea înfățișare:
1. C.F.R. Grivița Roșie 4 4 0 0 72:11 12
2. Dinamo 4 400 62:21 12
3. Știința Cluj 4 400 42:12 12
4. C.C.A 4 400 23: 9 12
5. Știința Petroșani 4 1 3 0 12: 9 9
6. C-S.M.S. Iași 4 112 20:23 7
7. Constructorul 4 112 15:33 7
8. Știința București 4 1 1 2 20:41 7
9. Progresul 4 013 20:28 5

10. Petrolul Ploești 4 0 1 3 3:58 5
11. Metalul 4 004 9:21 4
12 Știinta Timișoara 4 0 0 4 6:38 4

intimele intilniri (fin „Turneul maeștrilor”
Sîmbătă s-a jucat ultima Tundă din 

„Turneul maeștrilor". De fapt, însă ea 
nu mai purta un caracter decisiv pentru 
primul loc în clasament, al cărui pose
sor era cunoscut din ajun. Intr-adevăr, 
în urma rezultatelor înregistrate la ulti-

„CUPA FEDERAȚIEI” 
LA SFÎHȘITUL ACESTEI 

SĂPTĂMÎNI
La sfîrșîtul acestei săptămîni se 

’desfășura în Bucegi tradiționalul con- 
Federației". Ca 
cadrul acestei 
de 
de

va
Doar o singură acțiune

F.R.S.B.A., 
slalom spe- 
sau slalom 

băieți și 
fi acordată

curs dotat cu „Cupa 
ți în anii trecufi, în 
competiții, organizată 
te vor disputa probele
cial (sîmbătă) și coborîre 
uriaș (duminică), pentru 
fete. „Cupa 'Federației" va 
primilor clasați la combinata de două
probe. La întreceri vor participa cei 
mai buni schiori, ai țării, printre care 
N. Prfndr’a, C. Tăbăraș, Gli. Bălan, 
Tlona Mfc.toș, Mihai Bucur, Knrt 
jGohir ș.a. ’ ' z ■ 1‘

întîlnirea dintre echipele feminine 
bucureștene, Progresul și Rapid era aș
teptată cu un interes justificat de fap
tul că în componența celor două for
mații intră numeroase jucătoare frun
tașe. Era firesc, deci să sperăm că 
vom asista la un joc de bună factură 
tehnică, cu atît mai mult cu cît cele 
două formații sînt angajate în lupta 
pentru cucerirea primelor locuri în cla
sament.

Infirmînd îHsă" așteptările numero
șilor spectatori, handbalistele noastre 
fruntașe ne-au oferit din nou ocazia 
d.r a constată cît de sitperfîCîal s-au adversar șj alte asemenea greșeli care 
pregătit în vederea reluării campiona- nu lînf de ttecut' cu 'vederea nu‘î laJi . iJ * ■ s ■■■ ■ ■ < . ■ : t ..-i.

echipe formate din începătoare.
De, fapt, față de feluj în care 

desfășurat acest meci, nu greșim 
loc dacă spunem că, preocupate 
mai de obținerea celor, două puncte 
.puse în joc, ambele formații n-au fă
cut nimic altceva decît să aștepte rea
lizarea de goluri de către jucătoarele 
cu eficacitate. Cu alte cuvinte se poa
te spune că a fost un duel între Stark 
și Drăghici pe de o parte (Rapid) și 
Vasile și Dumitrescu pe de altă parte 
(Progresul). In concluzie 40 de mi
nute de joc pentru o .singură acțiune

tutui. Așa Că, nu trebuie să ne mai 
mire faptul că de-a lungul celor 40 
de minute de joc nu a fost construită 
decît o singură acțiune frumoasă, în 
care mingea a circulat cu repeziciune 
și care s-a încheiat cu un gol itnpa- 
rabil. Această — să-i zicem •— unică 
acțiune a fost opera echipei Rapid, 
care a realizat în acest fel cel dc al 
treilea gol.

In rest, meciul ă abundat în Rre- 
șeli de tehnică individuală, de neper- 
mis pentru niște jucătoare fruntașe. 
Am văzut arunepri la poartă care tre- .....    „ _ . ...„..... ......
ceau mult deasupra țintei, pase date la ...colectivă.„Este îngrijorător de puțin...

sa 
de 

nu-

mele partide întrerupte din rundele 
precedente, nici unul din participant! 
nu mai putea totaliza 7 puncte, atîtea 
cîte acumulase liderul clajiauienlului, 
maestrul Em. Reiclier, care își terminase 
partidele înaintea celorlalți. Ghițescu 
se recunoscuse învins în finalul partidei 
eu Troianescu, rămînînd cu 5 l/2 puncte, 
ca si Naeht care a pierdut la Joița.

In ultima run-da, Naeht a făcut re
miză rapidă cu Botez, totalizînd astfel 
6 puncte. In luptă era deci încă locul 
doi, care depindea de rezultatul partidei 
Ghițescu-Bozdoghină. Aceasta a avut o 
desfășurare agitată și sa întrerupt cu 
avantaj substanțial de partea lui Ghi- 
țescu, care astfel are bune perspective 
de a totaliza 6 V2 puncte. O partidă de 
luptă a fost și cea dintre Ciocîllca și 
Troianescu, întreruptă într-un complicat 
final de nebuni de culori diferite.

Celelalte două partide s-au încheiat 
cu remiză ; Pavlov-Pușcașu, Joița-Ga- 
vrilă.

înaintea consumării întreruptelor, pe 
primele locuri ale clasamentului se gă
sesc : Reicher 7. Pușcașu și Naeht 6, 
Ghițescu 5-1/? (1).

învingătorul a demonstrat o bună 
pregătire dc concurs și iwuîjtă voință de 
a șe jclașa pe un loc superior. E! ește
singurul concurent care n-a suferit decît 

(C, a.) o iiiÎTÎngere în turneu.



Reprezentativa ce șah a R.P. Ungare, 
viitoarea noastră 

în campionatul Europei
adversă

Rapid—Slavia Praga
3 1 la volei

(U mutre din pag. 1)

Campionatele europene ăe tenis de masă

O prezentare a fruntașilor șahului 
maghiar poate părea pe drept cuvînt 
de prisos celor iniția j în sportul pe 
64 patrate albe ,și negre. Intr-adevăr, 
humele unor mari maeștri ca Laszlo 
Șzabo sau Gedeon Barcza sînt cunos
cute prea bine în arena șahistă inter
națională. In plus, ambii șahiști au 
fost oaspeți ai Bucureșt uliii, partici
pant! la turneele internaționale ale 
R.P. Rornîne. Iată de ce faptul că pri
mii noștri adversari în campionatul 
European pe echipe sînt șahiștii ma- 

• gliiari nu poate fi considerat decît ca 
fiind o contribuție la strîngerea unor 
llegături prietenești care s-au cimen
tat în decursul acestor ani.
' După cum se știe, la 10 aprilie în
țepe la București întîlnirea internațio
nala de șah R.P. Romînă—R.P. Un
gară, cu care .prilej vom revedea pe 
prietenii noștri șahiști din țara ve
cina, cu care sîntem în întrecere în 
cadrul competiției menită să desem
neze cea mai bună reprezentativă a 
continentului.

Regulamentul campionatului Euro
pei a prevăzut la această ediție îm
părțirea echipelor în patru grup^ pre
liminarii. - învingătoare’e, cărora li se 
adauga echipele U.R.S.S. — dețină
toarea tilliriui. — și cea a R.P.F. 
Iugoslavia-— finalistă la ultima edi
ție — vor lua parte la un turneu 
pentru - stabilirea deținătoarelor 
me'.or 6 locuri.
• Echipa țării noastre se află în 
pă .cu. R.P. - Ungară și R.P. Bulgaria. 
Pînă acum s-a desfășurat în acest

- turneu un ;singur meci, cel dintre șa
hiștii maghiari și bulgari, care a avut 
loc în toamnă la Sofia. A cîșt'gat e- 
ciiipa maghiară la un scor

- .13-7.
Tn celelalte grupe întreceri’e.s'-au a- 

propiat de gfîrșit. In turneul încheiat 
revert la Halle, s-a calificat 'echipa 
R. Cehoslovace cu 37% p., urmată de
♦4

gru-

clar :

Slovan Bratislava învinsă „acasă"
Slovan Bratislava a fost „stopată" 

în drumul spre primul loc de către 
Spartak Trnava. învingătoare cn 1—0 
la Bratislava. Aceasta este de altfel 
și marea surpriză a etapei a 18-a a 
campionatului cehoslovac. Cealaltă 
echipă din Bratislava, Ruda Hvezda, 
a obținut în schimb, prima victorie 
din retur: 3—2 cu T. J. Kosice, în 
deplasare. La Praga s-a disputat der
biul Capitalei, între echioele Spartak 

"Sokolovo și Dynamo, aflate ambeb în 
zona retrogradării. Spartak a obținut 

-victoria cu 3—0. Un nou succes a 
marcat în etapa de duminică Spartak 
Hradek Kralove: 1—0 cu Dukla Par
dubice. Această victorie aduce e- 
cbipa Spartak pe locul 2 în clasament, 
la egalitate de puncte (24) cu Dukla 
Praga, care a terminat la egalitate 
'(0—0) cu Banik Ostrava. Slovan N’i- 
tra — Ruda Hvezda Brno 2—I.

10 4 4 35:18
6

1. Dukla Praga 18
2. Spartak Hradec 18
8. Slovan Bratislava

18
18
18

9 3 28:18
21
24

R. D.
28 p.

Germană 35% p., R. P. Polonă 
și Austria 19 p. Cali............

asemenea este echipa R. F. 
care cu un total de 23% p., 
Suedia și Finlanda.

Credem că este interesant 
tim aci rezultatul ultimului campio
nat al R-P. Ungare, constituind desi-

ificată de 
Germane, 
a întrecut

să amin.

LASZLO SZABO 
campionul de șah al R. P. Ungare

gur o indicație 
pe care o vor 
adversari. Pe 
clasamentului 
marii n->eștri 
tisch. Urmau : 
Florian, Navarovs-zky, 
gats. In meciul pentru titlu a cîștigat 
Szabo cu un total de 5 puncte din 6 
posibile.

Meciul R.P. Romînă—R.P. Ungară 
se va desfășura la 10 mese. Prima 
rundă este programată pentru 10 a- 
prilie. iar a doua la 12 aprilie. In- 
tîlnirea va avea loc în sala Institu
tului de Petrol Gaze și Geologie.

în vederea formației 
prezenta v itorii noștri 
primele trei locuri ale 
au figurat la egalitate 
Barcza, Szabo și Por- 
Bilek Lengyel, Kliiger, 

Dely și Po-

mare. Ambele echipe joacă sub 
biJități, jucătorii nu-și găsesc

posi- 
, „ lnc^ 

ritmul datorită emoției. Sîntem conduși 
cu 4—0, reușim să preluăm condu
cerea cu 6—4. Scorul alternează apoi 
pînă la 15—15, cînd o lipsă de con
centrare face ca Rapid să piardă pri
mul set cu 17—15. In următorul însă, 
feroviarii intră pe teren deciși să se 
impună, ceea ce și reușesc. Datorită 
unui atac mai viguros, mai bine o- 
rientat, care nu iartă greșelile făcute 
în linia a doua de adversari, cîștigă 
cu 15—7 după ce conduseseră cit
8— 0 și 13—3. Setul al treilea a fost 
hotărîtor pentru 
alternează de o 
ceea ce ne dă 
cum momentele 
nate de romînî:
9— 9, 10—12, 12—13, 13—13 (momem 
tul psihologic al meciului: au loc 11 
schimbări de serviciu) și t5—13 pen
tru Rapid. In fine, ultimul set a fost 
dominat de învingători deși Slavia a. 
mai încercat să redreseze situația (a 
și condus cu 6—4, dar pentru puțin 
timp). Jocul din ce tn ce mai com
plet, mai calm și mai sigur al Rapi
dului nu lasă nici un dubiu asupra 
unei victorii clare: 15—8 și 3—1 
scor final al partidei (5—4 scor ge
neral al celor două întîlniri).

Arbitrul Serghei Aracian (U.R.S.S.) 
a condus foarte bine următoarele for
mații: RAPID: PLOCON, Nicolati, 
DRAGAN. . PAVEL, RADUCANU, 
Ponova — Mincev, Munteanu, 
VIA: Purnoch, Stolarjik, 
Humhal, Kernel, MALY — 
ChOur, Pospisil, Perusici.

★
La Varșovia, campioana 

A.Z.S. a învins cu 3—0 în 
pe Wissenschaft Leipzig, 
du-se de asemenea in t 
„Cupei Campionilor Europeni" la volei.

calificare: avantajul 
parte și de cealaltă, 
emoții. Dar 
decisive sînt domi-
4-1, 5-6,

simțim

9-6,

SLA- 
MUSIL, 
PETER,

i Poloniei 
i meci rc’ur 
. calificîn- 
semil'inalele

ZAGREB, 4 (prin telefon'). In cel 
mai important meci masculin al seriei 
a Il-a, desfășurat duminică seara, 
Suedia a învins R.P. Romînă cu sco
rul de 5—3: Alser — Cobîrzan 2—1 
(19, —19, 5), Mellstrom — Negulescu 
2—0 (19, 11), Larsson — Covaci 2—0 
(21, 13), Alser — Negulescu 2—1 
(10, —12, 21). In ultimul set Negu- 
lescu a avut 20—18. Larsson — Co
bîrzan 0—2 (—14, —13), Mellstrom
— Covaci V—2 (19, —14, —18), 
Larsson — Negulescu 1—2 ( —16) 18,
— 16), Alser — Covaci 2—1 (10, —20,
17) .

In întîlnirite de luni s-au obținut 
turnătoarele rezultate: echipe femei: 
R.P. Romînă — Suedia 3—0: Geta 
Pitică — Thorsson 2—0 (11, 15), Aîa- 
ria Alexandru -- Anderson 2—0 (15,
18) , Rozeanu, Alexandru — Tegncr, 
Thorsson 2—0 (19, 12), R.P. Romînă
— Franța 3—0 : Geta Pitică — Alber
2— 0 (11, 12), Angelica Rozeanu — 
Rougagnou 2—l (14, —13, 20). In 
setul III, Angelica Rozeanu a condus 
eu 19—14, dar jucătoarea franceză a 
egalat și a avut chiar avantaj: 20—19. 
Rozeanu, 'Alexandru — Rougagnou, 
Alber. 2—0 (19, 16), R.P. Romînă — 
R.D. Gerniană 3—1 : 
Kunz 1—2,.Angelica Rozeanu 
nach 2—0, 
Kunz, 
zeanu
3— 2, 
L’.R.S.S. — Olanda 3—0, 
Grecia 3—0, Austria —
R. Cehoslovacă — Elveția 3—0, R.P.U.
— R.P.F.I. 3—0, R.F.G. — Olanda 
3—1, Anglia — Ț. Galilor 3—0, Bel
gia — Austria 3—2, Suedia —„F-l’- 
Polonă 
slovacă 3—0, Anglia — Franța 3—0. 
R.P.B. — Ț. Galilor 3—1, Austria — 
R.P.F.I. 3—0. Olanda — Grecia 3—1. 
Anglia — R.D.G. 3-0, R.P. Polonă — 
R.P.B. 3—0, Anglia — Suedia 3—0, 
R.P.U..— U.R.S.S. 3—0.

Echipe bărbați: R.P. Ro'inînă — 
Austria 5—1 : Negulescu — Sedel-

Geta Pitică —
Ban-

Rozcanu, Alexandru — 
Bannach 2—0, Angelica Ro- 

— Kunz 2—0, R.D.G. — R.P.B. 
Suedia — Danemarca 3—0,

Belgia —
Grecia 3—0,

3—0, R.P.U. R. Cebo-

mayer 2—0 (5, 9), Covaci — Hirsch 
2—1 (—18, 14, 16), Cobîrzan — Weg- 
lath 0—2 (—13, —7), Negulescu — 
Hirsch. 2—0 (13, 12), Cobîrzan — Se- 
delmayer 2—1 (15, —16, 10), Covaci
— Wegrath 2—0 (12, 15), R.P. Romî
nă — Danemarca 5—1, Anglia — 
R.F.G. 5—4, R.P.F.I. — Franța 5—0, 
R.D.G. — Danemarca 5—4, R. Ceho
slovacă — T. Galilor 5—0, R.P. Po
lonă — Belgia 5—3, Austria — Olan
da 5—4, U.R.S.S. — Italia 5—1, An
glia — Grecia 5—0. Austria — Ir
landa de nord 5 — 1, R.P.B. — Elveția 
5-1, U.R.S.S. — Ț. Galilor 5-0, 
R.P. Polonă — Ț. Galilor 5—0, R. 
Cehoslovacă — U.R.S.S. 5—1, Angjia
— R.P.B. 5—3, R.F.G. — Franța 5—1, 
Suedia — R.D.G. 5—2.

Marți formapile noastre susțin par
tidele cu R.P. " ’ ■ —
Italia la fete, 
landa de nord

In legătură 
pentru probele 
organizare a operat — la cererea ne
întemeiată a delegației Olandei — o 
schimbare la simplu feminin. Jucătoa
rei Agnes Simon a fost trecută de 
pe locui 64 pe poziția 128, iar Ange
lica Rozeanu a fost desemnată prin 
sorți să joace pe locul 114, adică în 
același sfert cu Simon. Ilotărîrea co
mitetului de organizare a campiona
telor europene este contrară regula
mentului. Este unic în istoria de peste 
30 de ani a competițiilor internajionaie 
de tenis de masă, și mai ales a celor 
atît de importante cum sînt, de p 
campionatele mondiale sau europene, 
cînd o tragere oficială la sorți, comu
nicată din timp tuturor federațiilor, 
este modificată în ultimul moment.

Bulgaria, Danemarca și 
iar băieții joacă cu Ir- 
și R.D. Germană.
cu tragerile la sorti 
individuale, comisia de

7
4
3

8
9
9

R. D. Germano

3
5
6

4. Spartak Trnava
5. Banik Ostrava

Campionatul
După trei etape, în campionatul R.D.

Germane conduce Vorwărts Berlin, 
care a cules pînă acum numai vic- 

' torîi. Duminică, berlinezii au întrecut 
la scor categoric pe Chemi? Seitz: 
6—2. Actuala campioană Wismut a 
suferit o înfrîngere în deplasare, fiind 
învinsă de Lokomotive Leipzig cu 
,1—0. Alte rezultate: Halte — Rota
tion Leipzig 1—2, Motor Jena — 
Dynamo Berlin 1—2, Atifbati Magde
burg — Forscliritt Weissenfels 3—3, 
'Aktivist Briske — ”
2—3, Motor Zwickau
1. Vorwărts
2. Motor
8. Lokomotive
4. Aufbau

• La Portsmouth,

Empor Rostock
Einheit 3—1.

3
2
2
2 
întîlnirea in-

3
3
3
3 

în

O
1
1

1

O 
O 
O 
O

11:3 
4:1 
6:2 
9:5

6
5
5
5

ternațională de juniori, 
Angliei și R. D. 
nat la egalitate :
Dinamo Zagreb

In campionatul „ 
bat liderul. Intîlnind pe teren propriu 
pe ultima clasată. Sloboda Tuzla, di- 
namoviștii din Zagreb și-au asigurat 
victoria cu 2—0. Liderul, Stea
ua Roșie, n-a putut evita înfrîn. 
gerea la Split, pierzînd cu 2—0 în 
fața lui llaiduk. Aceste rezultate au 
adus în fruntea clasamentului pe Di
namo din Zagreb, care, la egalitate 
de puncte (22) cu Steaua ~ 
neficiază de un golaveraj 
bun. Vojvodina Novisad. a 
cută cu 3—0 pe teren 
către Sarajevo, fiind astf-1 
lea meci pierdut „acasă" 
campionatului. Prin victoria obținută 
în fața echipei Radnicki, O.F.K. Beo
grad reușește, pentru moment, să se 
depărteze de zona 
mulînd 12 puncte. 
Vele j — Budueinost 
Rijeka 2—0.
1. Dinamo Zagreb
2. Steaua Roșie
3. Partizan
4. Haiduk
5. Voivodina
Florentina a

In campionatul italian se conturează 
tot mai mult un grup de trei echipe, 
din rîndul cărora va fi desemnată cam
pioana. Astfel, fruntașele clasamentului 
au obținut noi victorii : Juventus a 
întrecut pe Bologna cu 3—0, iar Fio
rentina, care a întîlnit la Palermo e- 
chipa din localitate, a cucerit o ca
tegorică victorie „la zero", înscriind 
4 goluri. Duelul dintre Milan și Pa
dova, situate pe locurile 3 și 5 ale 
clasamentului, a dat cîștig de cauză 
milanezilor, învingători la limită : 
3—2. Alte rezultate: Atalanta — 
Lazio 0—0, Lanerosi — Napoli 0—0, 
Roma — Bari 3—2, Sampdoria —

selecționatele
Girmane au termi- 

1_1 (0-1).
a trecut în frunte
iugoslav s-a scliim-

Roșie, be- 
mult mai 
f 'st între- 

propriu de 
la al doi- 
în returul

retrogradării. 
Alte

l-O.

acu- 
rezultate : 

Partizan —

Spăl — Internazionale 
— Alessandria 1 — 1.

Genoa 3—0,
0—0. Udinese
1. Juventus 25 19 2 4 64:19 40
2. Fiorentina 25 17 4 4 57:23 38
3. Milan 25 15 7 3 48:25 37
4. Internazionale 25 10 10 5 37:28 30
5. Snal 25 10 9 6 32:31 2.)

15
15
15
15
15

realizat

2
2
3
4
4

3
3
4
4
5

31: 9
25:13
30:17
33:14
21:15

22
22
19
18
16

10
10
8
7
6
scorul etapei

Rezultate scontate în „Cupa Franței"
Sferturile de finală ale „Cupei Fran

ței" n-au furnizat nici o surpriză, 
decît poate aceea a victoriei extrem 
de dificile obținute de Reims în fața 
echipei Sete, din divizia secundă. Li
derul primei divizii a cîștigat de jus
tețe (1—0), punctul victoriei fiind ob
ținut în prelungiri. Absența lui Vincent 
(momentană) și cea a lui Fontaine 
(de durată...) se resimte în formația 
foștilor campioni și aceasta pune încă 
sub semnul întrebării posibilitatea re- 
cîștigării titlului, care le pare atît de 
aproape...

Monaco a eliminat pe Nice cu 3—1, 
după ce la pauză, actuala campioană 
era cea care conducea.

Tottenham a fost ajuns !
Wolverhampton are acum același 

număr de puncte cu Tottenham, frun
tașa clasamentului prim i ligi engleze. 
Sîmbătă, campionii au obținut o nouă 
victorie prețioasă, întrecînd în depla
sare pe Leeds cu 3—0, prin trei goluri 
marcate de tînărul inter Mannion. In 
același timp, Tottenham suferea pe 
teren propriu un semi-eșec: 1 — 1 cu 
codașa Luton. Astfel, c le două echipe 
împart întîietatea în clasament cu 47 
puncte, dar Tottenham menține încă 
avantajul unui golaveraj mai bun.

Alte rezultate de sîmbătă: Birmin
gham — Everton 2—2, Burnley — 
Sheffi li 3—3. Chelsea — Manchester 
City 3—0, Manchester 
Bolton 2—0, Newcastle 
1 — 1, Preston — Fulham 4 
Bromwich 
Ham —

De remarcat că în , 
Glasgow Rangers n-a

United —
■ Blackpool 

I, West 
— Blackburn 2—0, West 

Arsenal 0—0.
,Cupa Scoției", 

putut cîștiga

semifinala cu C itic. Meci"! s-a ter
minat cu l — l și după prelungiri.
Cum s-a desfășurat mec’ul Olanda— 

R.P. Bulgaria de la Amsterdam
La mai puțin de o lună înaintea 

meciului decisiv care va opune repre
zentativele olimpice ale R.P. Bulgaria 
și R.P. Romîne fotbaliștii bulgari s-au 
deplasat la Amsterdam, unde au în- 
tîlnit duminică, în cadrul unui meci de 
verificare, reprezentativa Olandei. 
Pentru a afla unele amănunte .privind 
comportarea viitorilor noștri adver
sari. nețam adresat, prin intermediul 
corespondentului nostru ia Sofia, re
dacției ..Naroden sport", care ne-a fur
nizat unele date privind desfășurarea 
partidei de la .Amsterdam.

Prima parte a reprizei întîia a. a- 
parținut fotbal'știlor bulgari care în 
minutul 
deschidă . . ... .
de pase . Panaiofov—-Iakimov. ultimul 
înscrie de aproape. In min. 23 survine 
egalarea.. Extrema dreaptă a gazde
lor face o cursă spectaculoasă și ,,ser
vește" în careu pe centrul atacant 
Van Den Linden, care trimite mingea 
în plasă pe lingă Naidenov, surprins 
de iuțeala fazei. Nu trec decît 3 
min. și același centru atacant olandez 
ia o acțiune pe cont propriu, trece de 
toată apărarea bulgară și urcă scorul 
la 2—1. In min. 30 este rîndul oaspe
ților să egaleze. Panaiotov urmărește 
o m'nge trasă de Diev (și respinsă de 
portar) și înscrie : 2—2.

In cea de a doua repriză inițiativa 
aparține gazdelor, care înscriu încă 
două goluri prin Van Den Linden și 
Van Den Kuil, stabilind scorul final 
la 4—2. Antrenorii bulgari au folosit 
pe următorii jucători: Naidenov — 
Rakarov, Manolov, I. Dimitrov — 
Largov. Kovacev — Diev (Abadjiev), 
Abadjiev (Iordanov), Panaiotov, laki- 
mov, Kolev (Diev).

Boris Spasski conduce 
la Mar del Plata

Fără îndo’ală că în aceste zile ma
rele meci de la Moscova dintre Bot- 
vinik și Tal polarizează atenția iubi
torilor șahului. Aceasta însă nu-i o- 
prește să-și arunce privirile și pe ta
bela turneului .internațional de la Mar 
de! Plata, unde drept capete de afiș 
figurează tinerii mari maeștri Boris 
Spasski și Robert Fischer, secondați 
de Bronstein, Ofafsson și Efiskases.

Spasski și Fischer s-au întîlnit de 
la start, încă în runda a doua. Victo
ria a fost de partea marelui maestru 
sovietic, Spasski care de altfel, a cîști
gat toate cele patru partide susținu*"  în- 
vin°înd pe campionul mond'al ,u- 
rffori argentinianul Bielick’, pe Rcadlfi 
și Gadia. Fischer a cîștigat la Wexler, 
Gad'a și Saedi, iar Bronstein la Fog- 
gelman și Bazan și a remizat cu.Olafs- 
son si Bielicki. In clasament conduce 
SPASSKI cu 4 p. urmat de Fischer, 
Bronstein, Wexler și Foggelman cu 
cîte 3 p., Olafsson 2% p.

Ultimele știr im

8 au reușit, de altfel, să 
scorul. In urma unui schimb 

ultimul

9 INVINGIND IN MECI RETUR 
CU SCORUL DE 3—0 (10, 9, 11) <- 
chipa Iugoslavia Belgrad, Levski 
fia s-a calificat 
campionilor europeni 
mul meci victoria revenise 
echipei bulgare și tot cu 
3—0

• REPREZENTATIVA 
A INDIEI s a calificat 
zonei răsăritene a „Cupei Davis". Echi
pa formată din Ramanatlian Kri-hnan și 
Naresh Kummar a i'îștigat primele 
două simpluri și dublu, conducînd cu 
3—0 în întîlnirea cu reprezentativa 
Ceylonului, care se desfășoară la Colom
bo. Viitoarea adversară a Indiei va fi 
Tailanda.

« FOSTUL CAMPION MONDIAL 
DE BOX PROFESIONIST, americanul 
de culoare Ray Sugar Robinson si-a 
făcut reintrarea dispunînd de adver. 
sarul său, Tony Valdone, prin aban
don în prima repriză

• IN TURNEUL DE TENIS DE I A 
KINGSTON (Jamaica), jucătoarea en
gleză Ann Haydon a învins în finală 
pe Darlene Hard (S.U.A.) cu 6-—2, 
fi—3. In finala masculină, australianul 
Roy Emerson a dispus de compatriotul 
său N. Fraser cu fi—4, 6—2.

• SELECȚIONATA DE BOX A 
ORAȘULUI WROCLAW a învins cn 
scorul de 15—5 echipa orașului Diissel- 
dorf (R.F.G.) în cadrul turneului pe 
care boxerii vestgermani îl întreprind 
în R. P. Polonă.

So
in semifinalele ..Cupei 

la volei. In pri
de asemenea 

scorul de

DE TENIS 
în semifinala
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