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UNEI MUNCI INTENSE SI NEOBOSITE DEPUSĂ 

DE-A LUNGUL ANILOR

In ce a constat superioritatea echipei noastre in meciul final

Pwtați pe brațe de specta
tori, aclamați și felicitați de 
toți cei care au asistat la a- 
ceastă finală de neuitat a ce
lei de a IV-a ediții a campio
natului mondial, handbaliștii 
romini trăiau în acele momente 
îu „WestfaUenhalle" clipe de 
înălțătoare satisfacție și bucurie. 
Ei își vedeau visul lor împli
nit, trăind fericirea de a putea 
raporta că și-au îndeplinit și 
depășit cu mult angajamentul 
luat înainte de ■ plecare, că as
tăzi rodul muncii lor de ani și

de pregătire asigurate prin 
Uniunea de Cultură Fizică și 
Sport, de partid și guvern. Pen 
tru a realiza o astfel de vic
torie, pentru a cuceri de o ma
nieră așa de frumoasă titlul 
de campioni ai lumii, a fost 
necesară o judicioasă pregătire 
în. care valoarea tehnică și 
tactică s-a acumulat nu în cî- 
teva luni, ci în mulți ani de 
asidue antrenamente. Muncind 
în perspectivă, Federația de 
handbal și-a orientat atenția în 
mod deosebit spre promovarea

Gh. Covaci a trecut

victorii dar mai ales din In
fringed. Spunem acest lucru 
pentru că drumul pe care au 
mers ' handbaliștii nu a fost 
un drum neted, lipsit de greu
tăți. In activitatea lor interna
țională ei au înregistrat și în 
frîngeri. Dar aceste insuccese 
nu i au demobilizat, după ' cnm 
victoriile nu au constituit mo 
tive de înfumurare. îndrumați 
tot timpul de antrenorul Oprea 
Vlase și de antrenorul federal 
Nicolae Nedef, al căror merit 
în realizarea acestor strălucite 
victorii ale handbalului nostru 
este de necontestat, cei mai 
buni jucători de handbal din 
țara noastră și-au ridicat per
manent măiestria sportivă, a- 
jimgînd astăzi în vîrftti pira
midei mondiale.

(Continuare in pag. a 8-a)

de Trojan și, aruncînd 
al 7-lea gol pentru echipa R. I

ani de zile s-a concretizat mi
nunat prin cucerirea primului 
loc în hune.

Iar satisfacția lor a fost cu 
atît mai mare cu cît victoria 
ie duminică seara reprezintă în- 
smunarea unui frumos șir de 
rictorii, care de care mai va- 
oroase. Să le reamintim... Mai 
ntîi rezultatul favorabil din 
neciul cu selecționata Dane- 
narcei, apoi victoria în partida 
ni echipa unită a Germaniei 

’n sfîrșit finala în care la 
itul a 80 minute de joc, 

•um nu s-a mai văzut vreo- 
lată, handbaliștii romîni au 
erminat învingători în fața re- 
Iritabilei reprezentative a R.S. 
Cehoslovace. Au învins cei mai 
mni, cei mai bine pregătiți, 
ei care au știut să lupte cu 
idîrjire pentru victorie. Și a- 
eștia au fost reprezentanții no- 
tri 1
în felul acesta handbaliștii 

omîni au răspuns cu cinste 
icrederii acordate, au răsplătit 
® deplin condițiile minunate

I prin evitare, a înscris 
P. Romine

Tclefoto: AGERPRES
cu curaj a elementelor tinere, 
asigurînd loturilor de tinerei 
un program de pregătire des
fășurat sub conducerea celor 
mai competenți antrenori și un 
calendar internațional judicios 
alcătuit, Numai datorită acestui 
fapt, astăzi în echipa reprezen
tativă întîlnim alături de nu
mele unor jucători, consacrați 

cum sint Bulgărit, Tellmann, Ivă- 
nescu, Hnat etc. și pe cel al 
unor tineri handbaliști compo
nent piuă nu de mult ai lotu
rilor de juniori sau de tineret. 
Este cazul handbaliștilor Mir
cea Costache ÎI, Cornel Oțelea, 
Ion Bogolea, Qheorgiie Coman, 
Gheorghe Bădulescu șa. Mun 
cind conștiincios, perseverent, 
dornici să-și îmbunătățească 
continuu cunoștințele tehnice și 
tactice, tinerii handbaliști au 
urcat cu autoritate treptele mă
iestriei sportive. Trebuie adău
gat, de asemenea, că handba
liștii fruntași din țara noastră 
au știut să învețe și să 
la timp concluzii a-tît

tragă 
după

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R.P. Romîna
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HANDBALIȘTII ROMINI 
EVOLUEAZĂ LA DIJON 

Șl PARIS
Echipa de handbal în 7 a 

R. P. Romine a părăsit luni 
dimineața R. F. Germană in- 
dreptîndii-se spre Franța unde 
— la invitația forului francez 
de specialitate — va susține 
două întîiniri amicale. Primul 
meci, R. P. Romsnă—Franța, 
va avea loc miercuri 15 martie 
la Dijo-n, iar cel de-al doilea. 
București—Paris, vineri 17 mar
tie la Paris.

-T E L E C K A M A iINFORMA tzie c redactziei ziarului; *
SPORTUL POPULAR BUCUREȘTI j
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Redacției ziarului „Sportul popular*

Vestea cuceririi titlului de. campioană mondială la handbal în 
7 de către, echipa masculină a țării noastre umple de bucurie ini
mile tuturor oamenilor muncii. Prin voința de a învinge compo- 
nenții echipei "toastre reprezentative au dat dovadă de un înalt 
patriotism, răsplătind prin aceasta minunatele condiții create de 
partid, grijii pe care acesta o poartă dezvoltării mișcării de cul
tură fizică și sport din (ara noastră. Din partea consiliului re
gional U.G.I'.S. Brașov și a comisiei regionale de handbal ru
găm transmiteți coniponenților echipei noastre naționale și an
trenorilor care au pregătit-o sincere Mieitări și noi succese pen
tru ridicarea prestigiului sportului nostru pe plan internațional.

GHEORGHE LUNGU
Președintele comisiei regionale de handbal

Ștefan Haukler a cîștigat tradiționalul concurs
de spadă din fl. 0. Germană

s-aduminică
Karl Marx-Stadt

Sîmbătă și 
desfășurat la 
tradiționalul concurs de spadă 
ce se organizează în fiecare 
an în R.D. Germană. La în
treceri au fost prezenți și doi 
reprezentanți ai țării noastre: 
Ștefan Haukler și Constantin 
Stelian, care au concurat ala 
furi de trăgători din R.P. Un
gară, R.D. Germană și din 
alte țări. -

formă bună, tînărul nos- 
reprezentant Ștefan Hau
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1 Aproape 1500 de tineri și tinere au luat /uirte duminică la cro
sul organizat de clubul sportiv .Metalul din Capitală. Sportul 

și-a făcut noi prieteni

Duminică are loc la Praga returul finalei „Capei Campionilor Europeni” la 
Știința București — Dynamo Praga

handbal în 7 — fete :

In 
tru 
kier s-a clasat pe primul loc, 
învingîndu-și în finală toți 

adversarii. Iată care sînt spa 
dasinii clasați pe primele trei 
locuri: 1. ȘTEFAN HAU
KLER 7 V; 2. Nagy (R.P 
Ungară) 6 v; 3. Klein (R.D. 
Germană) 6 v.

Cel de al doilea sportiv, ro- 
mîn, Constantin Stelian s-a 
clasat pe locul VI cu 3.- victo
rii.

Iarba abia a începui să mijească, iar crengile copacilor sînt încă 
golașe. Și totuși, fierăstrăul și-a dat întîlnire cu cano t orii < cu o 
luiiă mai devreme ca de obicei. Bucuroși de revedere, vrednicii 
canoiști s-au și avîntat în lupta cu valurile alături de iubitorii 
caiacului sau ai schi fu! ui. Un lung drum pe ape îi așteaptă. 

Le urăm succes !

CITIȚI
IN PAG. A III-A :

Toaiă grija bunei desfă
șurări a învățămîntului po
litic al fotbaliștilor.

IN PAG. A V-A :

O măsură utilă : schim
barea jucătorilor în meciu
rile oficiale.

— Noi ne-am făcut datora 1 Acum e riadul vostru !
(In vagoane : Elena Pădureanu, Carolina CMîgeanu, Aurelia Szokd, 

Irina Hector etc.din echipa Știința București. Jos: Covaci, Wîoser, Tellmann, No- 
dea și Bulgaru .din echipa de handbal campioană mondială)!*

I rem«»a frumoasă a atras in parcul sportiv Progresul pe cei 
care au îndrăgit cel mai tînăr sport de la noi — tirul cu arcul, 
lată, în clișeu, un aspect de la antrenamentul, ce a avut loc 

duminică

Antrenorii

s"au întîlnit

Ieri dimineața și după masă, 
la sediul Consiliului General 
I1CF.S a avut loc o impor
tantă consfătuire organizata de 
federația noastră, de fotbal cu 
antrenorii principali ai echipe' 
lor de categorie A. Scopul a- 
cestei consfătuiri : informări din 
partea antrenorilor asupra sta
diului de pregătire atins de e- 
chipele lor în preajma începerii 
returului și. pe baza acestor 
informări ca și a observațiilor 
făcute oe teren de membri ai 

1 colegiului central, precizarea

echipelor Jc fotbal

in preajma începerii

sarcinilor și obiectivelor în pe
rioada competițională.

Din acest punct de vedere, 
consfătuirea a fost oportună. 
De altfel, ea constituie o me
todă de lucru eficace, un pre
țios ajutor în activitatea antre
norilor, care — după cum a 
subliniat în cuvîrrtul său tov. 
Ion Balaș, președintele federa
ției — va fi folosită cu regtt- 
larFate pentru a se analiza pe
riodic îndeplinirea sarcinilor ce 
decurg din planul de măsuri e-

returului

laborat de Consiliul Generai 
U.G.I'.S.

Din lucrările consfătuirii a 
reieșit faptul că spre deosebire 
de anii trecuți, în perioada pre
gătitoare de acum echipele — 
avînd asigurate condiții din 
cele mai bune (o bază de pre
gătire din toamnă, durata pe
rioadei mai mare, timp extrem 
de favorabil) — au depus o 
cantitate de muncă mărită, au 
lucrat mai variat și mai in
tens. Antrenorii și-au canalizat

(Continuare in pag, a 5-a)



Spartachiacfe. de Jarnă a tineretului
Cei mai tare ia șah

După consumarea etapei ipe -asociație, din cadrul Spartachiadei 
de iarnă a tineretului, la oare s-au prezentat aproape 24.000 
de c-oncurenți (dintre care 6500 fete), iată că de curînd în ora
șul Ploiești au fost organizate primele întreceri ale fazei oră
șenești la șah. Cei mai buni șahiști, reprezentî-nd 44 de aso
ciații sportive, printre care Locomotiva C.F.R.. Voința, Pra
hova, Petrolul Teleajen, s-au prezentat în fața celor 10 mese 
de joc pentru a desemna pe campionul orașului.

întrecerea, desfășurată în sala .asociației sportive Progresul, a 
prilejuit dispute interesante și echilibrate, îndeosebi la băieți. Cei 
56 de concurenți prezenți la faza orășenească au dovedit reale 
cunoștințe și posibilități de progres. Am asistat la partide 
care au cerut concurenților o mare răbdare, rezistență psihică 
deosebită în lupta cu adversarul și cu..; timpul. Partida dintre 
Lucian Bivolaru (asociația Progresul) și Jean Bălătău (asocia
ția Flacăra I.M.S.), de pildă, a durat nu mai puțin de... 6 ore! 
La fel de pasionantă și plină -de neprevăzut pînă aproape de 
final a fost și cea dintre Bivolaru și FI. Boneanu (asociația 
Proiectul I.P.S.) care ne-a ținut atenția încordată aproape 
5 ore !

In cele din urmă, inginerul Lucian Bivolaru (după ce și-a 
învins consecutiv 6 adversari) .a fost declarat câștigător al eta
pei orășenești din cadrul Spartachiadei de iarnă a tineretului.

Dar, după- ce a fost felicitat de ultimul său învins, tînărul 
inginer a mai avut o satisfacție, poate la fel de mare ca și 
aceea prilejuită de câștigarea titlului de campion al Sparta
chiadei: în urma victoriilor realizate Lucian Bivolaru a obținut 
categoria a treia de clasificare. Ceea ce, să recunoaștem, nu 
es-te puțin !

ginerii Mamiron (Spartac) șt Leancu (I.T.B.) oferă
spectatorilor o întrecere pasionantă

Campion al raionului
La secția de întreținere a mașinilor 

cusut de la fabrica de confecții 
„Gh. Gheorghhi-Dej“ lucrează, prin
tre alții, și un tinăr despre care mun. 
crtorii vîrstnicj au numai cuvinte de 
laudă. Candidatul de partid Virgil 
Bârsan (pentru că de el este vorba) 
a reușit, intr-adevăr, să-și atragă 

stima întregului colectiv de munci
tori din această secție datorită pri
ceperii și hărniciei sale.

Dar, Virgil Bîrsan și-a creat multă 
popularitate și datorită activității 
sale neobosite, ca sportiv. Sportul 
care i-a pasionat în cel mai înalt 
grad sînt lwpte’.e. Virgtl Bîrsan și-a

DIN POȘTA ZILEI
,CUPA ȘCOLARULUI" 
LA TENIS DE MASA

Sala clubului asociației sportive 
Voința din Caracal a găzduit între
cerile din cadrul fazei pe oraș a „Cu
pei școlarului", competiție rezervată 
celor mai talentați elevi din școlile 
medii. La întreceri,, care au marcat 
un bun nivel tehnic, au hiat parte 

echipele reprezentative . ale școlilor 
medii nr. 1 și 2 și a Centrului școlar 
agricol. După partide viu disputate, 
primul loc a ‘fost ocupat de formația 
Școlii medii nr. 1, care n-a înregis
trat nici o înfringere. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Școala medie nr. 
2 și Centrul școlar agricol.

Cu acest prilej s-au remarcat o se
rie de elevi cu reale aptitudini, prin-, 
ire care Aristotel Radu, Ștefan Ghiță 
ți O. llie.

lata și rezultatele tehnice: Școala 
medie nr. 1 — Școala medie nr. 2 
5-3; Școala medie nr. 1—Centrul șco 
Iar agricol 5-1; Școala medic nr. 2— 
Centrul școlar agricol 5-3.

Gh. Donciu — corespondent

CONCURS DE TIR 
LA TÎRGOVIȘTE

Consiliul raional U.G.F-S-- Tîrgo- 
viște a organizat un concurs de tir, 
la care au participat sportivi din a- 
sociațiile „Erupția" Schela Tîrgoviște 
și Dinamo „I. L. Caragiale". Con
cursul s-a desfășurat la proba de 
3x10 focuri, Iată cîștigătorii: SE
NIORI: 1. C. Avramcscu (Erupția) 

.238 p; JUNIORI: 1. G. Mircea (E- 
rwpțiă) 140 p; JUNIOARE: 1. Vir
ginia Lăcătuș (Erupția) 210 p. Re
zultatele pe echipe: 1. Erupția Sche
la Tîrgoviște 789; Dinamo „I. L. 
Caragiale" 310 p.

De remarcat că echipa de tir a a- 
sociației sportive Erupția Schela Tîr
goviște a eîștigat pentru a treia oară 
titlul de campioană a raionului. Ți- 
nind seama de rezultatele frumoase 
obținute pînă acum, ar fi de dorit ca- 
consiliul asociației sportive Erupția 
sa . acorde secției de tir mai multă 
înțelegere.

Mișu Avanu —■' corespondent

O ASOCIAȚIE SPORTIVĂ 
SATEASCÂ FRUNTAȘA

In comuna Negoești, raionul Plo
iești, există asociația sportivă Re
colta. Președintele ei este tînărul

„Gh. Gheorghiu-Dej”
încercat puterile la una din edițiile 
trecute aie Spartachiadei de iarnă 
a tincretutai dar, cu toată forța și 
pregătirea pe care o deținea, nu a 
reușit să obțină vreun rezultat mul
țumitor. In schimb, anul acesta, me
canicul de întreținere V. Bîrsan a 
terminat neînvins întrecerile Sparta
chiadei de iarnă atft în etapa pe 
asociație, cit și în cea pe raion.

Campion al raionului „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej" ta categoria 57 kg! lat* 
răsplata antrenamentelor sale perse
verente, a atenției cu care a privit 
întrecerile marii competiții de mase.

Radu Constantin, trn exemplu mobi
lizator pentru sportivii comunei, care 
au reușit să situeze asociația lor 
printre fruntașele raionului Ploiești. 
Echipele de fotbal, atletism, oină și 
volei au reprezentat cu cinste culori
le comunei în diverse competiții, iar 
„duminicile sportive" organizate la 
Negoești au constituit adevărate săr
bători ale sătenilor.

In cursul .anului trecut cei 220 de 
membri U.C.F.S. au strîns cotizații 
în sumă de 5200 lei cu. care au re
zolvat nevoile echipei lor. La ora ac 
tuală sportivii din Negoești se pre
gătesc intens în vederea campiona
telor raionale.

Gh. Alexa ndrescu — eoresp. reg.

UN REUȘIT CAMPIONAT 
DE POPICE

20 de echipe masculine împărțite 
în două serii și ’ 5 feminine au luat 
startul în campionatul raionului Cîm- 
pina. După jocuri interesante, pe pri
mele trei locuri s-au clasat ia ter
minarea turului următoarele echipe: 
feminin: 1. Flacăra Rafinăria Cîmpi- 
na 11 p, 2. Petrolul Cîmpina 9 p, 
3. Textila Cîmpina 7 p. Masculin: 
seria I : 1. Flacăra Rafinăria Cîm
pina 18 p, 2. Petrolul Cîmpina 16 p, 
3. Rafinăria Cîmpina 11 12 p. Seria 
a Il-a: 1. Carpați Sinaia 18 p, 2. 
Unirea Azuga 14 p, 3. Cimentul Co
marnic 8 p.

Jocurile desfășurate- pînă în pre
zent au fost bine organizate de că
tre comisia de specialitate de pe 'în 
gă consiliul raional U.C.F.S. Cîm 
pina. întrecerile continuă.

G. Vîrjog-hie — eoresp.,

COLȚ SPORTIV

De curînd ș-a de-schis în sala 
Casei de Cultură a Combinatului 
metalurgic Reșița o expoziție la care 
și-au dat contribuția Muzeul Bana
tul din Timișoara și .. Muzeul Reșița. 
In cadrul acestei expoziții se află 
și un interesant colț sportiv unde 
pot fi admirate fanioanele uno-r în
treceri sportive internaționale. De 
asemenea,, aci sînt expuse trofeele 
cucerite de sportivii din orașul 
Reșița. 4 ■

M, M&aHovlci — corespondent

Primul „hop” 
a fost trecut...

întrecerile de tenis de masă din 
raionul „Gh. Gheorghiu-Dej“ organi
zate în cadrul Spartachiadei de iar
nă a tineretului se apropie de faza 
finală. Cei mai buni jucători și jucă
toare din raion au fost. împărțiți 
recent pe grupe de întreprinderi, iar 
zilele trecute au luat startul în etv 
pa inter-asociații.

Primii care au intrat în întrecerile 
acestei etape au fost sportivii dir 
grupa a treia : 16 băieți Și 10 fete. 
Atât întâlnirile băieților cit Ș> cele 
ale fetelor au dat loc unor dispute 
echilibrate, deosebit de frumoase, în 
care sportivii au făcut multă risipă 
de energie.

Concursul rezervat băieților a fost 
găzduit de sala întreprinderii Poli- 
grafice nr. 2. Finala acestei grupe 
s-a disputat între tinerii Mircea Bi- 
lea (întreprinderea Poligrafică nr. 
2) și Francisc Breț de la aceeași 
întreprindere. Primul a eîștigat cu 
scorul de 2—1.

Fetele s-au întâlnit în sala asocia
ției sportive Precizia.. Dintre concu
rente, s-au evidențiat în mod deose
bit tinerele Iuliana Dragomir 
(U.C.E.C.O.M.) și Elena Leifrovici 
(asociația sportivă Bere Grivița).

... Primul „hop" spre dificilele în
treceri ale etapei raionale a fost 
trecut. Zilele acestea vor fi cunos- 
cuți și campionii celorlalte trei gru
pe, în urma cărui fapt se vor stabili 
sportivii ca>re vor fi prezenți în fina
la etapei pe raion a întrecerilor de 
tenis de masă.

...DACĂ FACI „CINSTE"
Victor Oprea e un tinăr fotbalist. 

Desigur că nu-l cunoașteți. E și fi
resc. Nu i-ați intilnit numele nici în 
formația Petrolului, de pildă, nu l-ați 
văzut jucind. nici în echipa Metalul 
din Tîrgoviște, oraș în care locuiește. 
Victor Oprea joacă fotbal la o echi
pă mai puțin cunoscută (cel puțin 
deocamdată !) Voința Tîrgoviște. Nici 
el nu pretinde că-i mare fotbalist, 
că ar avea cumva vreun picior de 
aur. De altfel, nu dorința de a deveni 
o vedetă in fotbal l-a determinat să-și 
schimbe locul de muncă. Cu totul 
alte considerente, pe care n-are rost 
să le înșirăm, au stat la baza aces
tei hotăriri.

Firește, n-a vrut să renunțe nici la, 
fotbal. Nici nu-i ușor! De aceea, el 
s-a prezentat la secretarul asocia
ției sportive ‘Voința, Toader Nica, ce- 
rîndu-i carnetul <fe legitimare.

— Ți-l dau, Victore, nu-ți fac, nți- 
ierii... Dar trebuie să te... simți și tu,,.

Tînărul fotbalist a căzut o clipă pe 
gînduri. Cuțn să se... simtă față de 
Toader Nica ? Ideea ii veni repete:

,40) R U Ml IW O U"• ••
Mașina urcă pantele Feleacu- 

lui cu o viteză pe care ar 
dori-o, desigur, toți cicliștii noș
tri fruntași, nu o dată oaspeți ai 
Clujului. Drumul spre Tureni nu-i 
lung. Abia apucăm să aflăm că de 
comună „ține" și Cianul' Mic și 
Comșeștii și in fața noastră zărim 
coama domoală a Gasparului, semn 
că am ajuns la Tureni.

Ne intimpină... case noi. Unele 
de-acum terminate. Altele, aproape 
gata. Mai tirziu aveam să aflăm că 
le-au ridicat oameni de nădejde, gos
podari 
.Andrei 
Petian 
vreme.
Și școala nouă, frumoasă, din Tureni 
s-a înălțat tot in ultimii ani.

... Pe ulița mare a comunei, oame
nii tși opresc 
și privirile le 
rilor mari și

buni ca Vasile Cămărășanu, 
Gliga, Aurel Dragoste, Petru 

și alții... Le-au ridicat in ultima 
Unele ' n-au împlinit nici anul.

din cind în cînd pașii 
zăbovesc asupra clădi- 

frumoase.
★

chib- 
săr- 

mult

Vn om înalt, voinic, cu vorba 
zuită, ne povestește despre o 
bătoare care a avut loc nu de 
și la Cianu și la Comșești. Atunci, 
cind satele au fost complet electrifi
cate.

— Eh, dar să fi venit pe aici acum 
vreo săptămînă, 
continuă tovarășul 
Simion Cămărășanu, 
secretarul comite
tului comunal de
partid. Știți, în
ziua aceea cînd s-a 
făcut „colectivă" la 
Cianu. Notăm că 
in urmă cu patru 

<DU"WEir
OIE

REPORTER

de... sport!,Dar,

ani, la Cianul Mic, vreo 30 de familii 
făcuseră o întovărășire agricolă. Acum, 
In gospodăria colectivă sînt 222 de 
familii...

Aproape că am uitat
transformările ce au avut loc in a- 
ceastă comună merită să fie consem
nate la loc de frunte. Și cite n-ar fi 
de spus și despre reconstrucția că
minului cultural din Comșești, despre 
întovărășirea agricolă „Unirea" (oa
menii (in bine minte ziua de „naș
tere" : 24 ianuarie 1960!) sau despre 
întovărășirea din Tureni...

★

— Pe Nicolae Tarcea îl găsiți la 
stațiunea zootehnică. L-am intilntt a- 
proape de ceasul înserării. Pare obo
sit. Se însuflețește insă îndată și cu 
modestie ne vorbește despre sportul 
din această comună, despre asociația 
lor sportivă al cărei nume ne-a su
gerat și titlul acestui reportaj „Drum 
Nou"! Este atita semnificație in 
ceste două cuvinte. Ele cuprind parcă 
toate înfăptuirile oamenilor de aici.

La „Drum Nou" nu facem cunoș
tință nici cu campioni, nici cu record
mani. Dar...

— Oamenii iubesc sportul și în cea
surile de răgaz tineretul vine în nu
măr mare pe „stadionul" nostru, n« 
spune Nicolae Tarcea. Aproape toți 
tinerii fac sport.

— înainte vreme, ne mărturisește 

să-i cumpere niște alune, că nu se 
poate să nu-i placă.

Victor Oprea a cumpărat alunele, 
Nica le-a mincat, așa că lucrurile pă
reau aranjate. Da de unde ! Lui Ni
ca abia i se deschisese... apetitul... 
Cînd Oprea s-a dus să-și ia carnetul, 
Nica a zimbit misterios :

— Ușurel, băiatule. La alune merge 
și puțină... udătură. Cind o dai ?

— Păi... s-o dau. Bere sau vin ?
— Vin ! Merge mai bine...

■... Acum, Oprea era sigur de car
net : se „simțise" și cu alung, se 
„simțise" și cu udătură... După vreo 
trei zile dădu ochii cu Nica, in față 
unui bufet (loc... predestinat, se pare!). 
Oprea n-a apucat să-și ceară carnetul, 
că i-a luai-o inainte Nica:

— Măi, al dracului de plăcut mai 
miros mititeii ăștia. Ce zici, „merge" 
o gustare ?

Și Victor Oprea iar se „simți". Și 
cu vin, și cu friptură și cu acritura 
de rigoare. Făcîndu-se tirziu, s-au 
despărțit, plecind fiecare la casa lui 
și rămîhînd stabilit, de data aceasta

secretarul comitetului comunal de 
partid, prin comuna noastră nici vor
bă nu era de sport. Ce să mai vor
bim despre asprimea vieții de-a- 
tunei !...

Ion Andreica-Milcoș, țăran întovă
rășit din Tureni are 19 ani. Dacă 
vrea să facă sport 
meargă la asociația sportivă 
Nou", să ia echipament 
s-a cumpărat iar de vreo 
Și... atit. Acum e lesne, 
cine. Și Ion Andreica,

Alături de alți tineri din

mai puternic tinăr din co- 
Cu Vasile nu-i chip să te 
la trintă. Brigadierul fruntaș 
Romanțau a luat intr-o zi o

19 
n-are decit sd 

„Drum 
(anul trecut 
4.000 de lei). 
Pentru ori- 
flăcău tare 

voinic care ridică așa ,,in joacă" două 
roți mari de car pe o botă, vrea să 
facă sport. E membru al secției de 
haltere, 
comună.
- Să 

fundașul 
spune. Bravo Andreica !

Și Vasile Romanțau are tot 19 ani. 
E cel 
mună. 
prinzi 
Vasile 
roată de car, a prins-o cu o singură 
mină și a ridicat-o drept in sus. Bra
vo Vasile !

Azi, la Tureni, se face sport! Ionacu 
Andreica și Nicodim Macarie joacă 
șah, Tarfin Timbuș (care „bate" pes

te... 45) și Ion Cri- 
șan sînt buni ju
cători de oină și 
așa mai departe. Să 
notăm că la 
reni, comună 
de înainte 
sportul nici 
cunoscut, se 
că acum 
gimnastica, haltere 

de masă, volei. Nu di

vedeți și ce fotbal știe. E 
nostru de bază..., ni se

Tu- 
un- 

vreme 
nu era 
practi- 
atletis-

mul, fotbalul, 
oină, șah, tenis 
mult, au făcut ei rost și de niște pe
rechi de mănuși de box. De-a doua 
zi chiar s-au găsit o mulțime de a- 
matori să le... încerce. O nouă sec
ție și poate, noi sportivi de frunte ai 
comunei !

★

Zilele de vară sînt încă departe cu 
toate că pe „Gașpar" se topesc și ul
timele petice de zăpadă De pe acum 
insă se fac pregătiri intense pentru 
o mare competiție : Cupa recoltelor 
bogate. Și vor veni in prima zi de 
iulie, ca oaspeți la Tureni. tineri și 
tinere din Crăiești, Alton, Rediu, din 
Vilcele, Micești, din Petrești...

Am și primit invitația de a parti
cipa la intilnirea celor aproape 500 
de tineri care își vor măsura forțele 
și indeminarea la atletism, trintă, tir, 
călărie, oină, volei și — bineînțeles 
fotbal!

★

E seară. Șe aprind luminile în Tu
reni. Pe uliță, lume puțină. S-au 
strins oamenii in jurul radioului, as
cultă lecturi sau joacă șah. Miine. 
o nouă zi de muncă, de sucCes. E 
drumul nou pe care și cei din Tu
reni merg astăzi cu bucurie, cu în
credere. E drumul luminat de partid...

DAN G1RLEȘTEANU

„precis", ca a doua zi, povestea cu 
carnetul să fie rezolvată.

...Cind îl văzu pe Oprea venind cu 
noaptea in cap, Nica luă o înfățișare 
gravă :

— „Avem" greutăți. Se opune con
ducerea...

Victor Oprea făcu ochii mari. „Să 
fiu eu un fotbalist atit de grozav că 
nu mai poate trăi lumea fără mine?" 
se gîndi el. „Nici lui Voinescu sau 
Greavu nu li s-ar face atîtea greu
tăți !“.

— Mă, băiatule, tu nu-ți dai sea
ma ce sforțări fac eu pentru tine ! 
continuă Nica. Le rezolv eu pînă la' 
urmă pe toate. Dar așa ca pentru 
despărțire, ai grijă și tu de c dami- 
geană. Dar nu goală, glumi, chipu
rile, secretarul asociației Voința. Să-mi 
încerc puterile cind oi duce-o !

Dar Victor Oprea n-a mai venit 
cu damigeana. Și-a dat seama că 
mergind mai departe pe drumul a- 
cesta, n-o s-o mai scoată la capăt cu 
Nica. După ce-o bea damigeana, a 
să ceară poate un butoi ! Mult a fost 
pină ce s-a învățat...

Nica Toader nu. e singurul secretar 
al asociației Voința care o ia... razna. 
Ion Stan și-a însușit banii strînși din. 
cotizații. Mihai Maxim iși vedea de 
treburile lui personale, lăsind baltă 
activitatea sportivă. Despre Toader 
Nica, v-am povestit mai sus. Asta nu 
însemnează totuși că asociățiâ Voința 
trebuie să renunțe la funcția, de se- 
ctelar, ca fiind... ghinionistă. Dar la 
astfel de Secretari se poate renunța 
cu dragă inimă. Și cu cit mai repede- 
cu atit mai bine !

JACK BERARIU 
VASILE GODESCU



Toată grija bunei desfășurări 
a învățămîntului politic al fotbaliștilor

Partidul nostru desfășoară o largă 
și multilaterală muncă politică-educa- 
tivă, pentru dezvoltarea conștiinței so
cialiste și a noilor trăsături ale oa
menilor, pentru făurirea omului nou 
al societății socialiste.

Făurirea omului nou al societății 
socialiste, formarea în această direc
ție a conștiinței sale, au loc ca ur
mare a profundelor transformări so
ci a l-economice ce se petrec în țara 
noastră.

Munca perseverentă dusă de către 
partid pentru formarea conștiinței so
cialiste a orașelor de oameni ai mun
cii se reflectă tot mai viu în succe
sele și faptele de eroism de fiecare 
zi, în munca lor plină de entuziasm, 
pentru traducerea în viață a sarcini, 
lor trasate de cel de al III-lea Con
gres al P.M.R., a Directivelor C.C. 
al P.M.R. cu privire la criteriile prin
cipale ale întrecerii socialiste în cin- 
stea aniversării a 40 de ani de la 
înființarea Partidului Comunist din 
Romînia. O nouă dovadă a înaltei 
conștiințe socialiste a maselor, a a- 
tașamentului lor față de regimul nos
tru democrat-popular o constituie 
strălucita victorie a Frontului Demo
crației Populare în alegerile de la 
5 martie a. c.

) largă dezvoltare a luat-o în țara 
noastră mișcarea de cultură fizică și 
sport, ale cărei sarcini generale au 
fost subordonate educației comuniste 
a maselor, cu scopul de a forma 
oameni sănătoși, puternici, capabili 
să înfrîngă greutățile și să participe 
activ la viața socială și politică a 
țării. Pe această linie, asociațiile și 
cluburile desfășoară o vastă muncă 
de educare a sportivilor, folosind în 
acest scop multiple forme și mijloace.

In vederea pregătirii multilaterale 
a sportivilor este necesar, în primul 
rînd, să se acorde o atenție deose
bită în direcția educării sportivilor, 
pregătirii acestora din punct de ve
dere politic și ideologic. ,,Complexita
tea sarcinilor politice și economice care 
ne stau în față în actuala etapă de 
dezvoltare a societății — arăta tov. 
'■"eorghe Gheorghiu-Dej la Congre- 

al III-lea al P.M.R. — cere fie
cărui membru de partid să îmbine 
munca practică de îndeplinire a sar
cinilor încredințate cu o permanentă 
preocupare pentru însușirea bazelor 
ideologiei marxist-leniniste și a poli
ticii partidului".

Ținînd seamă de indicațiile parti
dului, încă de anul trecut Uniunea de 
Cultură Fizică și Sport a stabilit un 
ansamblu de măsuri în vederea ridi
cării activității fotbalistice la nivelul 
jondițlitor create de partid și guvern 
p a cerințelor justificate ale oameni
lor muncii. Printre acestea, un rol 
nsemnat l-au avut și măsurile luate 
n vederea îmbunătățirii muncii de e- 
lucație politică a fotbaliștilor. Orga
nizarea învățămîntului politic cu fot- 
laliștii, așa cum a arătat experiența 
te pînă acum dă rezultate bune, con- 
ribuie la pregătirea generală a spor
tivilor, la ridicarea măiestriei lor 
sportive.

Pentru echipele de fotbal din ca- 
:egoriile A și B, cluburile și asocia
țiile sportive, cu sprijinul și 
sub conducerea organelor și or
ganizațiilor de partid, au selecțio
nat propagandiști capabili să facă o 
emeinică pregătire politico-ideologică 
otbaliștilor. Tovarăși cu o înaltă ca- 
ificare au făcut expuneri, care au 
xtntribuit la înțelegerea și sistemati- 
sarea temelor din program. Pînă în 
>rezent s-a făcut instruirea acestora 
a șase teme. Ținînd seama de fap- 
ul că de buna pregătire a propagau- 
liștifor depinde în mare măsură și 
•regătirea fotbaliștilor, cluburile și 
isociațiile — cu sprijinul organiza
ților de partid — asigură o temei- 
ticâ pregătire a propagandiștilor.

Propagandiștii echipelor de catego- 
ie A din Capitală s-au pregătit cu 
eriozitate și au participat la toate 
ireseminariile organizate. Nu ace- 
ași lucru se poate spune de prop a- 
fandiștii echipelor din B care nu

s-au prezentat cu regularitate la pre. 
seminarit. Propagandiștii de la echi
pa de fotbal „Academia Militară" și 
„Dinamo Obor" nu au venit decît Ia 
un preseminar. O astfel de situație 
este intolerabilă. Ea nu poate să nu 
se răsfrîngă în mod negativ asupra 
pregătiri politice și ideologice a fot
baliștilor. Dacă propagandiștii nu vin 
la pregătire, se naște întrebarea: cum 
conduc aceștia învățămîntul politic șl 
cum se desfășoară el în general ? Ge 
măsuri înțelege să ia Consiliul oră
șenesc U.C.F.S. București pentru ca 
o astfel de situație să nu se mai re
pete ?

Desfășurarea de pînă acum a fn- 
vățămîntului politic cu fotbaliștii a 
arătat cît de necesară a fost măsura 
ca ei să studieze în mod organizat 
principiile de bază ale marxism-leni- 
nismului și politica partidului nostru.

Făcînd o analiză succintă a învă
țămîntului politic cu fotbaliștii con
statăm că au fost obținute unele suc
cese în pregătirea politico-ideologică a 
sportivilor. Sînt cluburi (Rapid, Di
namo, Progresul) care acordă aten
ția cuvenită învățămîntului politic și 
ca urmare el se desfășoară în condi
ții satisfăcătoare.

Cu toate rezultatele promițătoare 
obținute trebuie spus că mai sînt încă 
o serie de deficiente în desfășurarea 
învățămîntului politic, al fotbaliștilor 
care trebuie grabnic lichidate. Mai 
întîi este cazul să amintim că atît 
cluburile cît și antrenorii trebuie să 
considere învățămîntul politic ca fă
cînd parte integrantă din procesul ge. 
neral de pregătire a sportivilor. Pînă

rită a fi subliniat faptul că după ter
minarea acestui seminar, tovarășii 
care au fost în control, împreună cu 
propagandiștii, au analizat critic fe
lul cum s-a desfășurat și au tras 
concluziile corespunzătoare. Acest lu
cru dă rezultate bune și trebuie să 
fie făcut după fiecare seminar.

Acum, cînd ne aflăm în preajma 
deschiderii competițiilor oficiale de 
fotbal este necesar ca factorii de răs
pundere din cluburi și asociații, an
trenorii, să creeze toate condițiile ca 
învățămîntul politic să se desfășoare 
neîntrerupt și paralel cu celelalte ac
tivități, ca o parte integrantă a pro
cesului general de pregătire a spor
tivilor. Consiliile U.C.F.S., cluburile și
asociațiile sportive vor trebui să spri
jine continuu activitatea propagan
diștilor, 
seama 
mîntului 
intensifice 
ajutor pe întreaga perioadă de des
fășurare a învățămîntului, să orga
nizeze periodic analize și să ia mă
suri pentru ca el să dea maximum 
de rezultate.

să
lor

nu
desfășurarea 

politic. Ele 
munca de

lase numiai pe 
învăță- 

trebuie să 
control și

Pregătirea politico-ideologică a fot
baliștilor trebuie considerată ca una 
din sarcinile importante ale pregătirii 
lor generale, de care depind în mare 
măsură rezultatele lor în munca pro
fesională și sportivă. Nu încape în
doială că eforturile depuse pentru 
pregătirea politico-ideologică a fot
baliștilor vor aduce o însemnată con
tribuție la ridicarea nivelului fotba
lului nostru.

DUPĂ DOUĂ PARTIDE MULT AȘTEPTATE
Duminică, amatorii de 

volei din Capitală au 
avut avut o zi „plină": 
nu mai puțin de 7 par
tide le-au stat la dispo
ziție. Iată cîteva însem
nări asupra celor 
importante aspecte 

iveală cu

mai 
scoa- 
acestse la 

prilej :
• In

tizan 
vistele 
victorie 
le-a adus calificarea în 
semifinalele „Cupei Cam
pionilor Europeni". Viito
rul lor adversar va fi în- 
vingătoarea partidei Di
namo Moscova — Mi- 
nior Dimitrovo, după toa
te 
ția 
gat 
(al 
la 
tămîni la Dimitrovo, 
R. P. Bulgaria). Dar 
toria care a adus 
Dinamo București în 
mele patru echipe 
club ale 
cere din 
toarelor 
exigență 
Pentru că, duminică di
mineața, Dinamo a ară
tat destule lipsuri. Tre
buie îmbunătățită, în 
primul rînd calitatea pasglor și jocul 
în apărare. La capitolul lipsuri s-ar 
mai putea vorbi și despre un 
care dezechilibru care există in 
pă. Astfel, linia din care face 
Doina Ivănescu este mult mai
mică și mai hotărîtă atunci cînd este

Par-meciul cu 
Belgrad, dinamo- 

au realizat o 
frumoasă, care

probabilitățile forma- 
sovietică. Ea a cîști- 
primul joc cu 3—0 
doilea va avea loc 

sfîrșitul acestei săp- 
>, în 
vic- 

pe 
pri

de 
continentului, 

partea învingă- 
și mai multă 

in pregătire.

Blocajul jucătoarelor de la Dinamo respinge un aM* 
al Natașei Lukovlei (Partizan)

Foto; B. Ciobana 1

oare- 
echj- 
parte 
dina-

la fileu, decît cealaltă. Repetăm insă* 
victoria campioanelor 
prețioasă, cu atît mai mult cu cît a 
fost obținută în condițiuni grele, cu 
destule defecțiuni în formație.

noastre este

în prezent acest lucru n-a fost înțeles 
pe deplin. De aceea, trebuie combă
tute cu toată hotărîrea tendințele de 
ainînare a învățămîntului politic de 
la o săptămlnă ia alta, ca și tendința 
de eschivare de la învățămînt a spor- 
vilor, sub diferite pretexte și motivări 
neîntemeiate.

Se impune, de asemenea, o mai 
mare grijă pentru studiul materialului 
bibliografic. Acest lucru nu a fost 
înțeles de conducerea echipei de fot
bal Dinamo Obor și ca urmare ulti
mul seminar (de vineri, 10 februarie 
a. c.) n-a avut loc, deoarece sportivii 
nu studiaseră materialul bibliografic. 
Ce garanții pot exista că procedînd 
astfel față de învățămîntul politic
sportivii respectivi vor putea fi aju
tați să-și ridice nivelul lor politic-
ideologic. Pentru aceasta este nece
sar să se asigure și să se planific# 
sportivilor timpul necesar cît și aju
torarea și îndrumarea lor în studiu. 
Să fie organizate consultații, expu
neri pe diferite probleme privind po
litica partidului nostru și asupra si
tuației internaționale, vizitarea în 
grup de uzine, muzee, expoziții etc. 
Astfel procedîndu-se sportivii vor fi 
bine pregătiți, vor putea răspunde în
trebărilor, seminariile nu vor mai fi 
amînate.

Un loc Important în desfășurarea 
învățămîntului ÎI au seminariile. Ex
periența de pînă acum a arătat că 
seminariile nu se desfășoară încă 
peste tot la nivelul cerințelor. 
Aceasta, pe de o parte, din 
cauză că nu toți sportivii stu
diază materialul bibliografic (este 
de altfel și cauza principală) iar pe 
de altă parte, din cauza nivelului di
ferit de pregătire politico-ideologică a 
sportivilor. In legătură cu această 
ultimă problemă trebuie ca propagan
diștii să muncească mai mult cu 
sportivii care sînt mai puțin pregă
tiți, să le insufle încredere în posi
bilitățile lor, să folosească diverse 
metode pentru antrenarea și stimu
larea lor la discuții, în așa fel încît 
treptat să se asigure omogenitatea 
necesară în grupele de seminar. CIu- 
bucile și asociațiile, antrenorii și pro
pagandiștii trebuie să înțeleagă că 
ajutorul nu trebuie dat în general, ci 
concret, fiecărui sportiv, folosind mij
loace și metode diferite de la un spor
tiv la altul. Ultimul seminar care a 
avut Ioc recent cu fotbaliștii din cate
goriile A și B, din București, a scos în 
evidență că atunci cînd se depun efor
turi și se muncește cu răspundere se 
pot obține rezultatele scontate. Me-

FLOREA GHEORGHE

întrecerile echipelor hucureștcne
Simbătă seara și duminică dimi

neața s-au disputat la bazinul aco
perit de la Floreasca jocurile etapei 
a doua în cadrul celor două compe
tiții dotate cu „Cupa Progresul" (pen
tru echipele de seniori) și „Cupa Pri
măverii" (rezervată formațiilor de ju
niori).

Capul de afiș l-a constituit, fără în
doială, meciul dintre echipele Dinamo 
și C.C.A., desfășurat sîmbătă. Dina- 
moviștii au apărut cu o formație nouă 
în care au figurat și Blajec și Grin- 
țescu — nu știm de ce (!?!) întrucît 
federația de specialitate nu s-a pro
nunțat, încă, în legătură cu dreptul 
lor de joc — și au cîștigat la sfîrșitul 
celor patru reprize a 5 minute (cum 
prevede noul regulament) cu scorul 
de 8-2. Au marcat : Zahan (4), Grin- 
țescu (2), Bădiță și Kroner pentru di-

namoviști, C. Marinescu și Ghidali 
pentru C.C.A.

A doua zi, C.C.A. a întîlnit, tot în 
cadrul „Cupei Progresul" tînăra for
mație a feroviarilor din București, cu 
care a terminat nedecis : 5-5. Rapidi- 
știi au făcut un joc bun și au ținut 
în șah formația militarilor pînă a- 
proape de sfîrșitul jocului. Au mar
cat : Țăranu (2), Popa (2) și C. Pop 
pentru Rapid, C. Marinescu (2), Fi- 
roiu, Kocsis și Neacșu pentru C.C.A. 
In sfîrșit, cel de al treilea joc al eta
pei a opus echipele Progresul și Știința 
și a dat cîștig de cauză primei for
mații cu scorul limită de 3-2.

Meciurile disputate în cadrul „Cu
pei Primăverii", . după cum am mai 
spus, competiție rezervată echipelor 
de juniori, s-au soldat cu următoa
rele rezultate: Progresul-C.C.A. 5-1, 
RapidCIubul sportiv școlar 8-2, Școa
la sportivă de elevi ll-Voința 6-1.

© lată două declarații interesante y 
în legătură cu meciul Dinamo — Par
tizan : VERA SEMIONOVNA MIHE
EVA, arbitrul meciului : „Jocul a fost 
nervos, și greșelile au abundat Ut 
ambele echipe. Din această cauză am 
fost nevoită să arbitrez foarte larg, 
venind astfel in ajutorul spectacol*- 
lui. Din punct de vedere tactic, ți 
Dinamo fi Partizan s-au bazat pe 
jocul cu trei lovituri, lăsînd cu fotul 
la o parte elementul surpriză. In plus, 
ambele echipe s-au prezentat slab 
pregătite in apărare “.

SAVA GROZDANOVICI, antrenorul 
formației Partizan : „Meciul a fost di
namic și echipa mai bună s-a cali
ficat, După părerea mea, momentul 
psihologic a fost in setul al treilea, 
cînd jucătoarele mele au condus cu 
6—0. Dacă ele ar fi menținut ritmulf 
probabil că rezultatul era altul’.

Cele două

Primăvara și sportul și-au dat în- 
tîlnire duminică pe terenurile de 
sport din Capitală. Cu această o- 

cazie, tineri și vîrstnic', sportivi și spec
tatori au petrecut clipe plăcute în aer 
liber, s-au bucurat din plin de o zi în
sorită, îmbietoare, la voie bună.

Federafia Romînă de călărie a ținut, 
în această atmosferă plăcută, să inaușii- 
reze cu un program select, sezonul com- 
Dctițional de călărie. Pavoazat sărbă
torește, cu zeci și zeci de slegulețe tri
colore și purpurii, manejul E.H.A., din 
calea Plevnei, a fost o gazdă plăcută. 
La startul întrecerilor, tinerii călăreți 
ai clubului „Știința”, unii din ei copii 
în toată regula (elevi de școală elemen
tară și medie sau școli profesionale), 
tineri și tinere funcționare, medici etc. 
sportivi consacrațt, maeștri al sportului, 
din lotul R.P.R. de seniori.

Programul a depășit orice așteptări. 
Au fost prezentate diferite probe: par
cursuri de obstacole categoria „semi- 
ușoard** și „ușoară**, parcurs obstacole 
„mijlocie**, exerciții de voltije. demon
strații de dresaj, categoria „olimpică”, 
o repriză de carusel. Participanții la în
treceri ? De o potto tînăra generație 
(Felea Dumitru, Manuela Bogza. Sterili 
Basarab, Costea Andrei, Ponicz Zita etc.), 
viitori sportivi de performanță, de altă 
parte, consacrații (Pinciu, Langa, Băr- 
buceanu, Hering etc). S-au întîlnit în 
mgriej cele două generații : sportivii de 
azi, cei care au dus faima și gloria 
echitațioi noastre peste Rotare și schim
bul de mîine tinerii călăreți — schimb

generații
care, de lu început, se. dovedește canta
bil să ducă mai departe ștafeta ce li se
va preda.

Minunat a, foștieri la manej! Stră
lucirea orbitoare a sbareliu de. pri
măvară, care răspîudea curcubee prin 
ferestrele geamurilor, coloritul frumos 
al costumelor călăreților, aplauzele soer- 
tutorilor adresate curajoșilor sportivi, 
care în luptă cu obstacolele și înălți
mile stîrneau profunde emoții. Totul '

Ați văzut vreodată o repriză de caru
sel ? Iii bine, ținuta impecabilă in șa a 
călăreților, pasul cînd domol, cînd de 
trap al cailor. întoarcerile din mers și de 
pe loc, mișcările la comandă ale cailor, 
și călăreților, fapt ce cere o serioasă 
măiestrie în conducere, te fac să sorbi 
cu privirea exercițiile, să îndrăgești pen
tru totdeauna sportul ecliitației.

Duminică, la manej, am admirat cura
jul tinerei generații, perseverența în a 
ști cît mai mult din tainele sportului 
ecliitației, măiestria înaltă în trecerea 
obstacolelor a celor consacrați. Arta, da, 
arta în conducerea cailor de către călă
reți, lucru ce cere mult curaj, stupi- 
nire și multe cunoștințe. Am admirat 
cele două generații ale sportului nostru 
călare !

V. G.
★

La ora 19, duminică 12 martie a.c., în 
sala clubului Știința, iubitorii sportului 
călare, actorii Teatrului de Stat de Ope
retă au prezentat cu ocazia deschiderii 
sezonului competițional de călărie un 
splendid spectacol.

© Duminică am admirat două ar
bitraje. Este vorba de cele prestate 
de Vera Miheeva (la jocul Dinamo 
— Partizan) și C. Frențiu (la partida 
derbi a campionatului masculin. Ra
pid — Dinamo). Amândoi au inter
venit în joc numai atunci cînd se 
impunea, prezența lor trecînd neob
servată și de jucători și de specta
tori — ceea ce înseamnă nota maxi
mă pentru un arbitru. Dar ceea ce 
vrem să scoatem ia special în evi
dență este constanța cu care au men
ținut această linie de-a lungul parti
delor conduse. Pentru că «t aWi 
arbitri încep jocul cu gîndul de a 
conduce mai larg, dar pe parcuts 
uită indicațiile colegiului central ai 
arbitrilor și revin la un arbitraj 
strict, devenind ei „figura" centrală 
a meciului.

• In meciul masculin Rapid—Din*- 
mo, feroviarii au cucerit o victoțfb 
categorică. Aceasta nu atît datorită 
superiorității lor tehnice (căci și DH 
namo are jucători cu o remarcabili' 
pregătire tehnică), cît organizării 
jocului. Socotim că Dinamo nu se 
prezintă în plenitudinea forțelor din 
cauza lipsei unui conducător de joc 
care să știe să-i îndrume pe coechi
pieri și să le canalizeze eforturile^ 
pe scurt, să le dea orientarea tacticii 
pe care acum n-o au. Vorbind des
pre acest meci, trebuie să arătăm 
ca o lipsă generală a ambelor echipe 
numeroasele servicii greșite. Berzei* 
Popescu, Cristea* Pavel, Nicolau, Cor- 
beanu, Ponova,- Munteanu; Teodores- 
cu, au servit în plasă sau afară cui 
seninătatea unor... începătorii Ceea 
ce nu este permis unor jucători de 
valoarea lor.

MIRCEA TU DORAN
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Scurte notații după prima etapă a campionatului republican A. S. M. Lugoj—Lokomotiv Virșeț 124

Luptă dîrză pe înaintare în meciul C.C.A.—Metalul
Foto : P. Romoșan

• Deși sub raport calitativ, meciurile 
primei etape a campionatului republican 
nu ne-au mulțumit decît în parte, ele 
nc-au arătat un fapt îmbucurător și 
promițător: echipele competitoare — fără 
excepție — au înțeles să practice un joc 
curat, în spiritul adevăratului rugbi. In 
iMci o întîlnirc nu s-au înregistrat cioc
niri, nu s-a văzut tendință către joc dur. 
către lovirea adversarului. Multe din 
meniuri an ciuioscut momente de mare 
tensiune (mai ales partidele C.C.A.—

■-..^tf.xhgrmiqa
La sfîrșitul săptămînii

ECHIPA FEMININĂ A R. P. ROMINE 
1NTÎLNEȘTE REPREZENTATIVA R. P. F. IUGOSLAVIA

La sfîrșitul săplăinîmi își începe tur
neul în țara noastră reprezentativa fe
minină a R.P.F. Iugoslavia, clasată pe 
locul IV la ultima ediție a campionatu
lui mondial. In primul lor meci, oaspe
tele intîlnese selecționata țării noastre, 
pentru ca apoi să susțină trei jocuri la 
Brașov Tg. Mureș și Ia Oradea.

Baschetbalistele iugoslave se pregă
tesc,de, mai multă vreme în vederea aces
tui turneu. Lotul lor cuprimle majori- 

. taica jucătoarelor participante la cam
pionatul eo rope an desfășurat în I960 la 
Sofia (loeuj V). dtn el ndipsiml eunos- 
euteîr Cmiljka Kalusevici și Sonja Mrak 
(1.94) — p’voții formației prime —, Gor- 
dana Baraga, Miilea Radovanovici ș.a

Pentru echipa R.P. Romîne, care va 
susține duminică primul ei joc inter- 
național din acest an, întîlnirea cu spor
tivele iugoslave constituie în același timp 
și o revanșă pentru înfrîngerea suferită 
«u nn an în urmă la Sofia. Atunci, echipa 
R.P.F. Iugoslavia a cîștigat cu 59—

Metalul, Dinamo—Progresul și C.S.M.S. 
Iași—Știința Cluj), dar jucătorii le-au 
depășit cu bine, înțelegînd adevăratul 
mesaj al întrecerii sportive. In această 
privință, o mențiune specială trebuie a- 
condală echipai Metalul, transformată 
radical în acest sezon.

• Arbitrajele, în I nii mari, au fost 
la înălțime. Spectatorii de pe Dinamo 
au fost pe deplin satisfăcuți de felul 
cum a condus Jean Oncoscu (hotărîre, 
competență, clarviziune, obiectivitate).

46 (27—22). Prima selecționată a țării 
noastre își va desăvîrși pregătirea în 
cursul acestei săptămîni sub conduce
rea antrenorilor Sigismund Ferencz și Gh. 
Roșu, Lotul este alcătuit din : Georgeta 
Ivanovici, Dorina Marian, Viorica Niou- 
lescu, lîanelore Kraus, Anca Racovifă, 
Cornelia Gheorghe. Ecaterina Kerciov, 
Virginia Jujeseu, Irina RomfM. Sanda 
Dum'trescu, Margareta Wagner, Doina 
Ch clara.

Paralel își continuă pregătirile 'ți se
lecționata de tineret a țării, care va juca 
în compania echipei oaspe la Brașov. 
Antrenorul Constantin Di neseu, pregă
tește următorul lot : Margareta Simon, 
Florîca Izbiceamt, Barbara Madaras, Ma
ria Borti, Agnes Vogel, Gyorgyi Hornt- 
se.k, Eli sabota Go garași. Bahica Mano- 
lac he. Her ia Anloseh. Maria Ouatu, Ana 
Ketemen și. Ol ga Gligor.

Pentru întîliurea de la București au 
fost invitați arbitrii maghiari Istvan 
Szabo și Mihaly Cziffra.

La Brașov, după cum ne-a relatat co
respondentul nostim, Victor Secă re an u, 
Nicolae Gheondea a oferit și el un ar
bitraj foarte bun, la fel ca și C. Gali- 
cowski în meciul de la Iași. Mai puțin 
convingătoare, arbitrajele prestate de V. 
Cismaș la Vulcan fȘtiința Petroșani— 
Știința București și N. Diamandi (C.C.A. 
—- Metalul), ambii întîrziind în decizii 
și dovedind prea puțină atenție la si
tuațiile de ofs-ajd. Cunoscînd însă va
loarea acestor arbitri, 'nădăjduim ca pe 
viitor să putem consemna și la adresa 
lor, cele mai bune aprecieri.

© O notă di’scordantă de la ambian
ța plăcută oferită de jocurile primei eta
pe a oferit-o rugbistul clujean, Octavian 
Hagiu. In meciul de la Iași, Hagiu a 
protestat mereu la deciziile arbitrului, 
căruia, în ultimă instanță i-a adresat și 
injurii. Pentru fapta sa, Ilagiu a fost 
eliminat din joc.

Subliniind incidentul, trebuie să amin
tim în același timp că Hagiu a mai 
dat dovadă și în alte ocazii de atitudine 
lipsită de respect la 'adresa arbitrilor.

Conducerea clubului sportiv Știința 
Cluj, antrenorul D. Manoileanu și mai 
ales colegii săi de echipă au datoria să-l 
ajute să redevină un sportiv disciiplinat 
și chiar — de ce nu ? — un exemplu 
bun pentru toți rugbiștii noștri.

® In Capitală, cele mai interesante 
meciuri ale etapei (C.C.A.—Metalul și 
Dinamo—Progresul) s-au desfășurat pe 
tereaiuri diferite. Este drept și la ore 
diferite ; primul pc stadionul Ghencea 
la ora 9, al doilea pe stadionul Dinamo 
la ora 11. Numai că distanța apreciabilă 
dintre cele două stadioane (45 de mi
nute, timp efectiv de mers cu tram
vaiul !) i-a împiedicat pe mulți dintre 
spectatori să urmărească integral am
bele întîlniri. Conducerile echipelor bucu
reș tene ar trebui să stabilească o în
țelegere pentru a cupla o s'eri> de me
ciuri, venhid și în sprijinul spectato
rilor, rezolvînd și propriile lor interese. 
Nc gîndim, de pildă, la jocurile de du
minică, eînd 5 din cele 6 meciuri ale eta
pei a 11-a se vor desfășura în Capitală. 
In strădania generală de a face să creas
că popularitatea sportului cu balonul 
oval este necesar să se tină seama și de 
doleanțele spectatorilor.

TIBER IU STĂM A

CLASAMENTUL D4JPA PRIMA 
ETAPA

1. C.C.A. 1 10 0 14: 3 3
2. C.F.R. Gr. Roșie 1 10 0 9: 0 3
3. I.T B. 1 10 0 8: 0 3
4. Știința Petroșani 1 10 0 3: 0 3
5. Dinamo 1 1 0 0 9: o 3
(i. Știința Cluj 1 0 1 0 0: 0 2
7. C.S.M.S. Iași 1 0 10 0: 0 2
3. Știința Buc. I 0 0 1 0: 3 1
9. Progresul Buc. 1 0 0 1 «: 9 1

10. Olimpia Brașov 1 0 0 1 o -. 8 1
1J. Rapid Buc. 1 0 0 1 0: > 1
12. Metalul Buc. 1 0 0 I 3:14 1

MOTOCROSIȘTI: ATENȚIE LA PREGĂTIRE!

LUGOJ (prin telefon de la trimisul 
nostru) Peste 1000 de spectatori din 
localitate prezenți la întîlnirea de 
lupte A.S.M. Lugoj — Lokomotiv 
Vtrșet (Iugoslavia), au asistat la o 
frumoasă victorie internațională obți
nută de sportivii lugojeni. A.S.M. 
Lugoj a reușit să învingă formația 
iugoslavă cu scorul de 12—4.

L.a categoria 52 kg. lugojeanul 
Dragomir învinge în min 5 prin aban
don pentru rănire pe J. Stankovici. 
57 kg: Ion Cernea, după 7 procedee 
tehnice, învinge la tuș pe Toth 
Bela. 62. kg.: Vasile Micula, foarte 
combativ, întrece la puncte pe M. 
Pavicici. 67 kg.; Silvestru Covaci, unul 
dintre cei mai buni luptători lugojeni 
a atacat tot timpul în meciul cu I. 
Balaș, obtinînd decizia la puncte. 
73 kg: Valeriu Bularca obține o 
victorie la tuș în min. 2 fată de 
Iovici. 79 kg: R. Țîrculea (Lokomo
tiv) a fost combativ tot timpul în

ESW/HOCHEIgmeav I

I.T.B. CAMPIOANĂ REPUBLICANĂ DE JUNIORI
Cele m-ai bune echipe de juniori din 

țară, calificate în urma campionatelor 
regionale (1TB din Capitală, CSM din 
Rădăuți și Avîntul din Miercurea Ciuc) 
s-au întrecut, la sfîrșitul săptămînii tre
cute, în turneul final al campionatului 
republican de juniori, desfășurat timp 
de trei zile pe patinoarul din parcul „23 
August"; Primul campionat republican 
de juniori din istoria hocheiului nostru 
pe gheață a fost cîștigal de echipa bucu- 
reșteană 1TB. Tinerii hocheiști bucureș-
teni au prezentat o echipă omogenă,
bine pregătită, care a lăsat o frumoasă 
impresie numeroșilor spectatori prcienți
mai ales la întîlnirea decisivă de dumini
că seara.

Turneul a început vineri, eînd 1TB 
a întrecut cu 9—3 (1—0, 5—2, 3—1) 
pe CSM Rădăuți. Au marcat : Mihăilescu 
(3), Niță (3), Patrauloa, Scheau și Ra
du. Punctele rădăuțenilor au fost reali
zate de Lungu (3). In cel de-al doilea 
meci, Avîntul Miercurea Ciuc a depă
șit de-abia în ultima repriză pe CSM Ră
dăuți. Scorul de 5—2 (0—0, 1—2. 
4—0) în favoarea echipei Avîntul a fost 
realizat de Szilaghi (2), Kraus (2) și 
Bașa. respectiv Marche viei și Halpen.

Partida „cheie* a campionatului, dis
putată duminică seara, s-a terminat cu 
un rezultat de egalitate : 3—3. Jocul a 

întîlnirea cu Aurel Ciosa (Lugoj) și 
decizia de egalitate îl nedreptățește. 
87 kg: Iugoslavul P. Tufici învinge 
la tuș în min. 4 pe Gh. Boitoș. La 
categoria grea Gelu Mezinca, com- 
portîndu-se foarte frumos, a obținut 
o decizie de egalitate în fata lui M. 
Stoicov.

Arbitrajele acestei întîlniri inter
naționale, au corespuns. except’e 
făcînd doar decizia greșită a Iui I. 
Horvath și Gh. Luca în partida din 
cadrul categoriei de 79 kg.

OTTO BENKO

A început „Cupa orașului 
București”

Duminică au început întîlnirile din 
cadrul „Cupei orașului București* lr 
lupte clasice pe echipe. Iată primele 
rezultate; Dinamo- (tineret) — Pro
gresul (tineret) 12—4; Rapid — 
Metalul „23 August" 12—4.

fost viu disputat și pasionant prin evo 
luția scorului, cele două echipe avîn< 
pe rînd conducerea. După prima rep 
Avîntul a condus cu 2—1. Ln cea u . 
doua bucureștenii au egalat, pcitru tș 
în ultima parte ei să condueă eu 3—2 
Oaspeții au egalat dar n-au mai putu 
obține victoria și astfel titlul de cam 
pion a revenit formației 1TB, care a avu 
un golaveraj superior. In acest joc ai 
marcat Costea (2) și Mihăilescu pentri 
campioni, respectiv Bașa, Naghi și Dara 
dici. Meciul a fost bine condus de arbi 
trii Al Teodorescu și M. Hușatnu.

Formația echipei campioane: Radi 
Dumitraș—Mihăilescu, Pană, Presei, Ai 
ghel, Riei, Patraulea, Ivănescu, Tăbi 
cam. Cos tea, Niță, Gubernii, Scheai 
Raciu. Toți aceștia au merite importam 
în obținerea frumosului succes, dar mei 
ți uni speciale merită Nlță, Până. Ivi 
nescu. Radu, Mihăilescu. De la edelall 
două echipe, de reținut comportarea bun 
a lui Lungu, Cerduban. Marehevici (Ri 
dăuți) și Gali, Bașa. Naghi, Stila gl 
(Miercurea Ci tic).

Clasamentul turneului final este urm 
torul •.

1. I.T.B. >11 ei
2, Avîntul 2 1 1 • «.
9. CSM Râd&uțt 2 • t 2 5:14

Cu trei etape înainte de sfîrjit

C. C. A. Șl RAPID BUCUREȘTI AU CELE MAI MARI ȘANSE
DE A-ȘI PĂSTRA TITLURILE DE CAMPIOANE

Știința București, Dinamo Oradea și Steagul roșu Brașov continuă 
să lupte pentru evitarea retrogradării

Deși mai șînt trei etape pînă la 
Jhcheicrea returului, situația în clasa
mentele campionatelor republicane, — 
ne referim la locurile fruntașe și la 
cele codașe, — pare să se fi cristali
zat. La fete. Rapid București își 
menține avantajul de două ptinete 
fața de Știința și are cele mai mari 
șanse să păstreze titlul de campioană, 
în timp ce Voința Oradea și Petrolul 
Ploiești nu mai pot — practic — să 
se salveze de retrogradare.

La băieți, în ciuda surprinzătoarei 
înfringeri suferită duminică seară în 
fața studenților craioveni, baschetba- 
liștii de la C.C.A. au totuși trei 
puncte avans, în mare măsură sufi
ciente pentru a le asigura primul loc 
și deci cucerirea pentru a cincea oară 
consecutiv a titlului de campioni ai 
țării. In schimb, în partea inferioară 
a clasamentului, lupta continuă între 
Știința București, Dinamo Oradea și 
Steagul roșu Brașov, în timp ce — 
prin victoriile obținute duminică — 
Știința Timișoara și C.S.M. Galați 
au scăpat de spectrul retrogradării. 
In ultimele etape formațiile amenin
țate de retrogradare mai au de sus
ținut următoarele meciuri: Știința

București: cu C.S.M. Ta Galați, cu 
Știința Cluj și Știința Timișoara la 
București; Dinamo Oradea: cuC.C.A. 
la Oradea, cu Rapid la București și 
cu Voința Iași la Oradea; Steagul 
roșu Brașov : cu Știința Timișoara 
la Brașov, cu Dinamo la Tg. Mureș 
și eu C.C.A. Ia Brașov.

Iată clasamentele la zi:

MASCULIN

1. C.C.A. 19 15 4 1397-1165 34
2. Dinamo Tg. M. 19 12 7 1310-1142 31
3. Rapid Buc. 19 11 8 1224-1182 30
4. Voința Iași 19 11 8 1172-1234 30
5. Știința Craiova 19 10 9 1297-1237 29
6. Știința Cluj 19 9 10 1341-1245 28
7. Dinamo Buc. 19 9 10 1097-1103 28
8. Știința Timișoara 19 9 10 1169-1211 28
9. C.S.M. Galați 19 9 10 1028-1297 28

10. Știința București 19 7 12 1278-1281 26
11. Dinamo Oradea 19 6 13 1223-1304 25
12. St. roșu Brașov 19 6 13 1123-1258 25

FEMININ

1. Rapid Buc. 18 18 0 1252- 756 36
2. Știința Buc. 18 16 2 1148- 746 34
3. C.S. Oradea 19 15 4 1145- 972 34
4. Mureșul Tg. M. 19 11 8 1016- 987 30
5. Știința Cluj 19 10 9 928- 978 29
6. I.T.B. 19 10 9 976- 971 29
7. Voința Tg. Mureș 19 9 10 960-1062 28
8. Progresul Buc. 19 7 12 918-1022 26
9. I.C.F. 19 6 13 850- 982 25

10. Voința Brașov 19 6 13 912-1088 25
11. Voința Oradea 19 3 16 887-1117 22
J2. Petrolul Ploiești J9 2 17 912-1223 21

Primul concurs de motocros din a- 
I cest sezon s-a bucurat de partici- 
' parea majorității alergătorilor frun

tași. Așa cum remarcam în cronica 
noastră de ieri, o serie de motocro- 
siști au dovedit cu ocazia concursu
lui inaugural o formă foarte bună, 
net superioară celei din perioada co
respunzătoare a anului trecut. Printre 
aceștia, la loc de frunte se situează 
Gh. Voiculescu (învingător moral la 
350 cmc deoarece a condus cu auto
ritate 9 din cele 10 ture ale cursei, 
dar în ultimul a fost obligat să se 
oprească pentru a lua benzină), 
Stefan lancovici pe care de 2—3 ani 
nu le-am mai văzut într-o formă atît 
de bună, Mircea Cernescu, Gh. Io- 
ni(ă ș.a.

Cu toate acestea, primul concurs 
a scos în evidență și o serie de lipsuri 
în pregătirea majorității concurențe
lor. Numeroasele căderi și derapări 
(deși traseul în marea Iui majoritate 
era uscat), defecțiunile survenite la 
multe dintre mașinile prezentate du
minică dimineață și lipsa de pregătire 
fizică a unora dintre participanți tre
buie să însemne un semnal de alar
mă pentru antrenori și concurenți. 
Barbu Predescu (Metalul), Gh. Mițu 
(Metalul) ș.a. au suferit defecțiuni, 
Gh. Ioniță (C.C.A.), E. Seiler (Rapid), 
Al. Huhn (Metalosport) etc., au căzut, 
iar Mircea Cernescu și alți alergă
tori fruntași s-au dovedit deficitari 
în ceea ce privește pregătirea fizică. 
De altfel încă de la antrenamente 
s-au întîmplat accidente (tot din 
cauza unei slabe pregătiri) care au 
scos din competiție o serie de ele
mente valoroase : Vasile Szabo (Di
namo), Tudor Popa (Dinamo) ș.a. 
Se pune deci problema ca în cele 
trei săptămîni care au mai rămas 
pînă la începerea campionatului, con- 
curenții și antrenorii să facă eforturi 
sporite pentru îmbunătățirea pregă
tirii fizice și tehnice și pentru pre

zentarea în bune condi- 
țiuni a mașinilor.

Dacă în ceea ce pri
vește pregătirea mași
nilor treaba este ceva 
mai puțin dificilă (este 
vorba de muncă în a- 
telier), cu totul altfel se 
prezintă situația eînd 
este vorba de îmbună
tățirea pregătirii concu- 
renților. După cupa se 
știe din lipsa unor tra
see adecvate în Capi
tală, F.R.M. a progra
mat cele 5 faze ale cam
pionatului în provincie: 
3 la Cîmpina și 2 la 
Brașov. Marea majori
tate a alergătorilor sînt 
însă din Capitală și în 
cadrul celor două antre
namente oficiale pre
mergătoare fiecărei faze 
va fi foarte greu să se 
poată rezolva problema 
pregătirii. După părerea 
noastră este necesar să 
se lucreze un timp în 
condițiile (este drept 
destul de puțin bune) 
traseului existent în 
Capitală iar asociațiile și 
cluburile sportive să 
facă un efort pentru a 
permite alergătorilor 2-3

Ifago Sitzler (Metalul) execută o spectaculot 
săritură. Fază din concursul de motocros desfășu 

duminică ln Capitală
antrenamente în plus pe traseele din 
Cîmpina și Brașov. Altfel clasa moto- 
crosiștilor noștri nu va putea crește. 
Și să nu uităm că și anul acesta 
vom da examene severe în cadrul 
concursurilor internaționale.

★
Semnalăm prezența unui număr 

sporit de alergători începători (de la 
Metalosport, Dinamo, C.C.A., Meta
lul și I.T.B.) care au o bună pregă
tire. A impresionat in primul rind

evoluția motocrosistului Alex. Scl 
Ier (C.C.A.) care promite să ajur 
în scurt timp la nivelul concurer 
lor din campionatul republican. Bii 
înțeles numai printr-o temeinică 
continuă muncă de perfecționare 
pregătirii. Așteptăm să-i vedem 
lucru în concursurile viitoare și 
alergătorii de la Poiana-Cîmpina 
Steagul roșu-Brașov.

HRISTACHE NAU1Y



O măsură utilă: înlocuirea 
jucătorilor in meciurile oficiale

Ultimele meciuri amicale înaintea 
primei etape a returului categoriei A

Așadar și în campionatul nostru se 
pot înlocui, de acum înainte, jucă
torii. După cum am anunțat, Biroul 
Federației noastre de fotbal a decis 
recent să pună în aplicare o măsură 
permisă de regulamentul internațional 
de joc, fixînd la doi numărul jucă
torilor care pot fi schimbați (porta
rul și unul de cîmp) și precizînd că 
aceste schimbări se pot face în tot 
timpul unei partide de campionat 
sau cupă.

Da ora actuală se procedează la 
fel în mai multe țări. In U.R.S.S., 
Iugoslavia, Olanda, Brazilia, Spania, 
Argentina etc. pot fi înlocuiți doi ju
cători (portarul și unul de cîmp) sau 
numai unul (portarul), pe motiv de 
accident sau fără să îndeplinească a- 
ceastă condiție. In Franța în ultimul 
timp s-a pus, de asemenea, în mod 
expres problema înlocuirii jucătorilor. 
Mai mult chiar, în Anglia — al cărei 
conservatorism este arhicunoscut — a 
început să se discute tot mai insis
tent de aceeași problemă. Prea multe 
meciuri au fost ratate ca spectacol și 
au fost pierdute pentru că una din 
echipe a fost nevoită să joace în 10 
oameni...

De fapt, înlocuirea jucătorilor a 
mai fost în vigoare la noi, acum cîțiva 
mi. Atunci însă, măsura nu avea o 
bază regulamentară. In iunie 1958, la 
cererea repetată a unui mare număr 
de federații, „International Board" 
(forul care decide asupra schimbării 
regulamentului) a consimțit să modi
fice art. III (numărul jucătorilor) 
pentru a permite înlocuirea jucători
lor accidentați în meciurile care se 
dispută după regulamentul unei com
petiții oficiale, cu aprobarea federa
ției naționale sau internaționale res
pective.

Da baza hotărîrii Biroului federa
ției noastre stă această modificare a 
regulamentului. După părerea noas
tră, măsura luată este binevenită 
pentru că :

1. dă posibilitate echipei rămase 
In 10 oameni, prin accidentarea unui 
jucător, de a lupta în continuare în 
rondițiuni egale cu adversarul și, in 
același timp, asigură spectacolul. A- 
duceți-vă aminte de meciul din toam
nă Dinamo București-U.T.A., în care 
echipa arădeană a trebuit să joace 
chiar din primele minute în 10 jucă
tori, deoarece Tîrlea s-a accidentat și 
a părăsit definitiv terenul; In partida 
C.C.A.-Știința Timișoara Mițaru (Ști
ința) a jucat într-un picior și pînă la 
urmă a ieșit din joc. Da Brașov, Fa
rul a terminat în 10 oameni meciul 
cu Steagul roșu (s-a accidentat Nicu- 
lescu) etc. In aceste cazuri, echipele

Un pwi» de 150.000 lei și unul de 125.000 lei la PRONOEXPRES
Meciuri d'n campionatul

Incepînd cu concursul Pronosport 
din această săptămînă iubitorii con
cursurilor de pronosticuri sportive 
vor avea un prilej permanent de 
bucurie: se reintroduc în programele 
de concurs meciurile din cam
pionatul țării noastre. Primul pro
gram de concurs care conține meciuri 
din campionatul categoriei A este 
cel de duminică 19 martie. Prima 
etapă a returului programează o se
rie de meciuri interesante care fac ca 
interesul participanților la concursu 
rile de pronosticuri sportive să fie 
din nou treaz și orientat spre meciu
rile care peste cîteva luni vor desem
na campioana țării noastre la cea mai 
populară disciplină sportivă.

Capul de afiș al programului de 
duminică este partida dintre C.C.A. 
și formația constănțeană — Farul. 
Meciul prezintă interes pentru că 
echipa militară conduce în clasamen
tul campionatului în timp ce Farul 
ocupă ultimul Ioc dar se poate .„sal
va" în cazul unei comportări bune 
în retur.

Rapid București întîlnește o altă 
echipă codașă, Știința Timișoara. 
Această partidă este așteptată cu 
interes de numeroșii suporteri ai for
mației din Giulești.

Un derbi al fruntașelor este me
ciul dintre U. T. Arad și Dinamo 
București clasate pe locurile III și 

oaspe ar fi jucat altfel (și însuși jocul 
ar fi fost altfel ca spectacol), dacă ele 
ar fi avut posibilitatea să înlocuiască 
pe jucătorii accidentați.

2. constituie încă un mijloc de ani
hilare a eventualelor consecințe ale 
jocului dur.

Firește că se poate pune întreba
rea : de ce măsura nu se limitează 
la cazurile de jucători accidentați, 
cum prevede textul modificat al re
gulamentului ? Răspunsul nu-i greu 
de dat. Chiar și pentru medici e 
foarte dificil de a stabili dacă într-a- 
devăr un jucător este accidentat și 
dacă mai poate sau nu continua jo
cul.

Un fotbalist poate simula o lovitu
ră, acuzînd dureri interne a căror 
constatare nu-i posibilă pe loc, la 
marginea terenului. Deci, nu există 
nici o posibilitate de a împiedica si
mulările la care ar putea recurge 
unii jucători sau antrenori, pentru a 
înlocui un element care nu corespun
de. In asemenea condițiuni pentru 
preintîmpinarea simulărilor este mai 
bună o măsură ca aceea luată de fe
derația noastră, permițînd înlocuirea 
a doi jucători, indiferent dacă ei sînt 
sau nu accidentați.

Bineînțeles că antrenorii trebuie să 
înțeleagă adevăratul scop al hotărîrii 
federației și să n-o transforme în 
prilej de diferite „tactici speciale", 
neglijînd pregătirea completă a jucă
torilor. Mai ales, ei nu trebuie să 
alunece pe panta formării de jucători 
„de o repriză". De asemenea (și aici 
este și sarcina arbitrilor) antrenorii 
trebuie să respecte dispoziția fede
rației de a trece în foaia de arbitraj, 
la rubrica respectivă, trei jucători de 
rezervă (un portar și doi jucători de 
cîmp — un apărător și un atacant), din 
care are dreptul să folosească doi 
(portarul și unul de cîmp).

Hotărîrea federației trebuie înțe
leasă de antrenori ca un nou ajutor 
în munca de instruire și s-o aplice 
în spiritul ei.

Și nu ne îndoim că vor proceda 
așa pentru că măsura federației a 
fost bine primită de antrenori. „Ea 
este binevenită — ne spunea Traian 
Ionescu. Pe de o parte ne dă posibi
litatea să disputăm un meci cu jucă
tori valizi, inlocuind pe unul care s-a 
accidentat. In toamnă, contra echipei 
CC.A. noi am fost nevoiți să jucăm 
mult timp cu Angliei accidentat, deci 
cu randament scăzut. Pe de altă par
te, putem să înlocuim un jucător 
care nu dă satisfacție".

categoriei A in programul concursului de duminică
respectiv II la finele turului. In 
cazul unei victorii dinarnoviștii pot 
pe drepț cuvînt spera să se mențină 
în continuare în lupta pentru titlu. 
Arădanii vor căuta să profite de 
avantajul terenului pentru a obține 
cele două puncte puse în joc ceea 
ce le-ar permite să continue lupta 
pentru un loc în primele trei.

Steagul roșu Brașov — Progre
sul București este o partidă deschi
să oricărui rezultat și care fără în-

Pronosport
doiailă se va ridica la un înalt nivel 
spectacular.

Celelalte partide din campionatul 
categoriei A cuprinse în programul 
concursului Pronosport de duminică 
sînt : Dinamo Bacău — Petrolul 
Ploiești, Știința Cluj — Corvinul și 
Minerul Lupeni — C.S.M.S. Iași.

Programul acestui concurs este 
completat cu 5 meciuri din campio
natul italian care a furnizat dumi
nică o serie de surprize printre care 
trebuie să amintim înfrîngerea pri
melor două clasate. Aceasta ne face 
să credem că de aici înainte lupta va 
deveni și mai strînsă pentru locurile 
din fruntea clasamentului.

De altfel surprizele apărute în me

Publicăm azi, în continuare, amă
nunte în legătură cu alte partide a- 
micale disputate duminică de echi
pele de categorie A, în vederea reluării 
campionatului. Pregătirile pentru pri
mele jocuri ale returului vor conti
nua săptămîtia aceasta, prin antre
namente obișnuite și prin jocuri- 
școală.

UTA — C. S. ORADEA 1—2 (1—0)

ARAD (prin telefon). U. T. A. a 
jucat slab, fără însuflețire. In spe
cial linia de atac s-a comportat sub 
posibilitățile sale, pierzîndu-se în 
combinații inutile, șutind rar, de la 
distanță și imprecis la poartă. Oas
peții s-au comportat bine, jucînd cu 
mai multă însuflețire.

In prima repriză, localnicii au do
minat mai mult și au deschis scorul 
prin Czako (mim. 43). După pauză 
inițiativa a trecut de partea oaspe
ților care s-au mișcat permanent pe 
teren inițiind multe atacuri pericu
loase în urma cărora au înscris două 
goluri prin Meszaros și Szakacs 1.

Arbitrul Tr. Cruceanu a condus sa
tisfăcător echipele :

U.T.A.: Coman (Faur) — Szucs 
(Neamțu), BACUȚ II, Sereș — Ca- 
paș, Petschowschi — Pîrcălab (Tâu- 
cean), MEȚCAS, Pop (Țirlea), FLO- 
RUȚ, CZAKO.

C.S.O.: Szilagyi — Băcuț I, Kos- 
zegi, SZAKACS II — Kecskei, Tiriac 
— DULGHERU, Meszaros, Petrică, 
Szakacs I, IACOR.

St. lacob, coresp.

PETROLUL - SELECȚIONATA

PLOIEȘTI 6-1 (2-0)

PLOIEȘTI (prin telefon). Ju
cînd mal bine ca în fntîlnirile ante
rioare, Petrolul a câștigat cu scorul 
de 6—1 (2—0) meciul de verificare 
susținut în compania selecționatei ora
șului Ploiești. înaintarea, dovedind o 
mai bună omogenitate ca în meciul 
cu Progresul, a marcat prin Dridea 
(min 2 și 45), Bontaș (min. 49 și 
59), A. Munteanu (min. 79) și George 
Marin (min. 81). Pentru selecționată 
a înscris Chirilă. Formația Petrolu
lui : Ionescu — Pali (Dbmbravă). 
CF.POLSCHI, Florea — TABARCEA, 
MARIN MARCEL — Babone. Bontaș. 
DRIDEA. A. Munteanu. George Ma
rin.

Ploieștenii vor juca marți cu o 
echipă de juniori, iar joi cu o for
mație din campionatul regional.

Oh. Alexandrescu și
A. Vlăsceami. coresp.

DINAMO BACAU — DINAMO

SUCEAVA 5-1 (2—0

BACAU (prin telefon). In pri
ma repriză fotbaliștii de Ia Suceava 
i-au „întins" pe băcăoani. Jn repriza 
secundă gazdele s-au impus, însă 
printr-un joc destul de rapid și bine 

ciurile cuprinse tn programul ultimu
lui concurs Pronosport au făcut ca 
și numărul de premii să fie destul 
de redus în ciuda anulării unui meci.

In urma trierii variantelor depuse 
la concursul Pronosport nr. 11 au 
fost găsite:

2 variante cu 12 rezultate
28 variante cu 11 rezultate

255 variante cu 10 rezultate.
★

ASTAZI ESTE ULTIMA ZI IN 
CARE VA MAI PUTEȚI DEPUNE 
BULETINELE PENTRU CONCURSUL 
PRONOEXPRES DE M1INE REȚI
NEȚI! TRAGEREA PRONOEXPRES 
DE MIINE ARE UN REPORT DF. 
LEI 33.500.

Tragerea din urnă a numerelor 
concursului Pronoexpres de mîine 15 
martie va avea loc la ora 19 în sala 
din str. Doamnei nr. 2.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES NR. 10 DIN 8, III

Categoria I 1 premiu de 150.000 lei 
(6 din 6)

1 premiu de 125.000 lei (6 din 8) 
Categoria II 8 premii de 14.594 lei 
Categoria III 64 premii de 1.522 lei 
Categoria IV 392 premii de 319 lei 
Categoria V 1261 premii de 99 lei 
Categoria Vi 7.391 premii de 23 lei 
Rubrică redactată de I. S. Loto- 

Pronosport 

legat. Autorii golurilor : Nemeș (min. 
37, 49 și 82), Gram (min. 21) și Ră- 
dulescu (min. 72) respectiv Condu- 
limandze (min. 12). Dinamo Bacău a 
folosit formația: Ghiță (Bucur) — 
Giosanu, Lazăr, Cincu (Gross) — 
Vătafu (Stoica), Cîrnaru (Rădulescu) 
— Dragoi, Rădulescu (Ciripoi), Gram 
(Filip). Nemeș, Public.

Ilie lancu, coresp. regional

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — C.S.M.

REȘIȚA 3—1 (0—0)

TIMIȘOARA, (prin telefon). In 
prima repriză, reșrțenii au fost mai 
buni, au desfășurat un joc mai fru
mos în cîmp. După reluare studenții 
au avut inițiativa în joc,’ au încercat 
poarta de mai multe ori și au reușit 
să înscrie de trei ori prin Manolache 
(min. 57), Mițaru (min. 60 și 68). 
Pentru oaspeți a înscris Jojart în 
min. 66.

Arbitrul Iosif Ritter a condus bine 
următoarele formații : ȘTIINȚA : Pain 
(Curcan) — Georgescu, Turcan, Co- 
dreanu — Igna (Cojereann). Tănase 
(Petescu) — Gîrleanu (Igna), R. La
zăr, Manolache, Lereter, Mițaru. 
C.S.M. REȘIȚA: Bocianu (Purcică) 
— Schiopu (Oșan), Apro, Bratu — Ni- 
colin, Jijic — Jojart, Varga, Valiș, 
Tischler (Todor), Sporea.

Ion Ioana, coresp.

C.S.M.S. IAȘI — ACADEMIA

MILITARĂ BUCUREȘTI 0—1 (0-0)

lași (prin telefon). Se pare că echi
pa ieșeană C.S.M.S. nu a folosit cum 
trebuie perioada pregătitoare. Cei 
puțin așa rezultă din calitatea extrem 
de slabă a fotbalului, pe care l-a 
practicat în ultimele sale meoiuri de 
verificare. Nu mai departe decît 
duminică cînd C.S.M.S. a întîlniț for
mația de categorie B Academia Mili
tară, publicul ieșean și-a manifestat 
nemulțumirea față de jocul lamenta
bil al echipei locale. Juc’nd fără 
convingere, manifestînd lipsuri se
rioase în pregătirea tehnică și tac
tică, ieșenii au cedat cu 1—0 (golul 
bucureștean a fost înscris de Pîrvu 
leț în min. 86). Dar nu scorul con
tează, ci gradul redus de pregătire a 
fotbaliștilor ieșeni. Execuțiile tehnice 
greșite și inexistența unei concepții 
de foc atestă pe deplin un fapt : 
C.S.M.S. nu s-a pregătit serios pen
tru; returul campionatului. NP între
băm dacă în stadiul actual fotbaliștii 
ieșeni vor putea face față jocurilor 
de campionat.

Este o întrebare legitimă pe care 
și-e pun miile de susținători ai clu

Pregătirile echipelor de categorie B
RULMENTUL BIRLAD — PRO

GRESUL BRĂILA 7-0 (2-0). Au 
marcat: Oprea (2), Dascălii, Mano
lache, Cărare, Luchian și Frîncu (E. 
Solomon — coresp.) -

ARIEȘUL TURDA - C.S.M. CLUJ
1- 1 (0-1). Au marcat: Ursu, din lo
vitură de la 11 metri, pentru Arieștil 
și Kunkuti pentru C.S.M. Cluj. (I. 
Patachi — coresp.).

C.S.M. BRĂILA — RAPID FOC
ȘANI 2-1 (2-0). Punctele învingăto
rilor au fost înscrise de Bogdan și 
Leșu. Pentru învinși a marcat Co- 
dreanu. (N. Costin — coresp.).

IND. S1RMII CÎMPIA TURZII — 
METALURGISTUL CUGIR 2-0 (1-0). 
Joc de slabă factură tehnică. Deși 
au învins, localnicii n-au lăsat o bună 
impresie. Au înscris: Tîrnăveanu (au
togol) si Jack. (P. Tonea — coresp.).

DINÂMO GALAȚI - ST. ROȘIE 
BACAU 1-2 (1-1). Autorii golurilor: 
Mangalagiu și Feciorescu pentru St. 
roșie, Dărăban pentru Dinamo. (A. 
Schenkman, coresp.).

GLORIA BISTRIȚA - RAPID TG. 
MUREȘ 2-1 (1-1). Au înscris: Vegh 
și Onacă, respectiv Varga (O. Berbe- 
caru — coresp.).

DRUBETA T. SEVERIN — META
LUL OȚELUL ROȘU 2-1 (2-1). Au 
marcat: Mateescn și Mazilii, respectiv 
Vlad (autogol). (Gh. Manafu — co
respondent) .

DINAMO OBOR — PROGRESUL II
2- 1 (1-1). Dinarnoviștii s-au dovedit 
a fi mai bine pregătiți. Au marcat: 
Niculescu (2) respectiv Marin. S-au 
remarcat Ștefan, Niculescu, Hristeâ și 
Nicoară de la Dinamo, Smărăndescu 
II de la Progresul.

A.M.E.F.A. - C.F.R. TIMIȘOARA 
0-2 (0-1). Net superiori, timișorenii
au obținut victoria prin golurile lui 
Ionescu (min. 35 și 59), S-au remar

bului ieșean și la care secția de 
fotbal ca și conducerea clubului tre
buie să răspundă neîntîrziat.
P. Cod rea și A. Scăunaș — cores
pondenți

MINERUL LUPENI — ȘTIINȚA ------------------------------------------------- „a
CRAIOVA 1—0 (1—0)

Lupeni (prin telefon). Dornici de 
a-și vedea echipa din nou la lucru, 
suporterii din Lupeni au umplut pînă 
la refuz tribunele stadionului Mine
rul. aplaudînd ambele formații pen
tru jocul frumos oferit. Unicul gol 
al partidei a fost înscris de Cucu 
(min. 38). Echipa din Lupeni a ali
niat următoarea formație: Kiss (Mi- 
halache) — Plev, Coman, Dan II 
— Mihaly, Mihăilă — Cucu, Gri gore 
(Țurcan), Szoke, Țurcan (Nisipeanu), 
Creiniceanu.

I. Ciortea — coresp.

JIUL PETROȘANI —

CORVINUL HUNEDOARA 

2—2 (2—0)

Petroșani (prin telefon). In meci 
amical, cu caracter de verificare, 
Jiul și Corvinul au terminat la ega
litate. Au marcat: Ciurdărescu și 
Crăciun pentru Jiul, Constantinescu 
și Vatani pentru Corvinul

Antrenorii echipelor 
s au ktîlnit
(Urmare din pag. 1)

In bună măsură eforturile spre o îm
bunătățire â conținutului antrena
mentelor și spre realizarea unor 
jocuri de calitate. Stadiul de pregă
tire atins ia ora actuală a fost apre
ciat ca satisfăcător. Sînt create, deci, 
premizele care permit reluarea cam
pionatului primei categorii la un nivel 
superior anilor trecuți;

totuși, s-a constatat că, în ciuda 
condițiilor avute, unii antrenori nu 
și-au orientat munca de instruire pe 
obiective concrete și de aici au decurs 
lipsuri, scoase la iveală în jocurile 
de verificare. Pentru preîntimpinarea 
unor astfel de lacune in viitor, pre
cum și pentru continua îmbunătățire 
a procesului instructiv educativ, an
trenorul emerit Em. Vog) — iufnd 
cuvîntul din partea colegiului cen
tral — a făcut o serie de recomandări 
prjvind organizarea, volumul, durata 
și intensitatea antrenamentelo- și o- 
biectivele perioadei competiționale 

cat : Apter, Gergelv și Ionescu de la 
C.F.R. De la A.M.E.F.A. au cores
puns doar Hăran și Dodearw. (St. 
lacob — coresp.).

C.F.R. ELECTROPUTERE CRA
IOVA — DINAMO SASAR 2-0 (1-0). 
In continuu progres fotbaliștii de la 
C.F.R. Electroputere șl-au depășit ad
versarul din toate punctele de ve
dere. Au marcat: Ciurezu si Valter. 
(R. Schultz — coresp. regional).

UNIREA IAȘI — UNIREA (JU
NIORI) 8-2 (5-1). Au marcat: Crean
gă (3), Călin (2), Căruntu (2) și 
Dascălu II ; pentru juniori : Gavrilă 
și Stănescu (P. Codrea — coresp. re
gional).

MUREȘUL TG. MURF.Ș - C.S.M. 
SIBIU 4-1 (2-0). Au marcat: Jozsi 
(min. 18,20 și 72) și Kover (min. 
61), respectiv Armeneanu (min. 89). 
(I. Păuș — coresp.).

RECOLTA CĂREI — C.S.M. BAIA 
MARE 3-0 (3-0).

ENERGIA CĂLĂRAȘI — ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI 1-2 (1-0).

Energia a jucat cu mult elan, mai 
ales în prima parte a partidei, cînd 
a luat conducerea prin golul înscris 
în min. 30. La reluare, Gibea a ega
lat în min. 55, iar V. Dridea (min. 
70) a stabilit scorul final. Studenții 
au ratat numeroase ocazii datorită 
faptului că au înghesuit jocul și au 
combinat excesiv în apropierea liniei 
de 16 m. Știința București a între
buințat formația : Petcu (Bay) — 
Urseanu, Miu, Rădulescu — Popescu, 
Makșai — Zăinescu (Băzăvan), Gi
bea, Crîstici, Moldoveanu, V. Dridea.

Aurelian Axente — coresp.



„Cupa U. A. S. R.“ a revenit 
pentru a treia oară schiorilor studenți

POIANA BRAȘOV, 12 (prin tele
fon). întrecerile de schi desfășurate 
sîmbătă și duminică în cadrul „Gupei 
U.A.S.R." s-au bucurat de un frumos 
succes, cei peste 60 de participant 
avînd condiții excelente de concurs. 
Timpul excepțional de frumos, condi
țiile bune de organizare, ca și valoa
rea ridicată a concurentilor, au con
tribuit din plin la reușita acestei fru
moase competiții.

„Cupa U.A.S.R." a revenit pentru 
a treia oară consecutiv reprezentanți
lor U.A.S.R., singurii care au prezen
tat de 
ieți și

Iată 
CI AL.
Tăbăraș (Casa Ofițerilor Brașov) și 
K. Gohn (Dinamo Brașov) 1:17,5; 3. 
I. Zangor (C.O. Br.) 1:20,0; 4. N. 
Io viei (Din. Br.) 1:21,7; 5. I. Secui 
(Caraimanul Bușteni) 1:22,3; 6. Gh. 
Văcaru (Din. Brașov) 1:22,6; 7. M. 
Enache (Caraimanul Bușteni) 1:26,6;
8. V. Șuteu (Dinamo Brașov)
9. I. Coliban (Olimpia Brașov)

altfel, efectiv complet și la bă
la fete.
rezultatele: SLALOM SPE- 

băieți (în Kantzer) : 1—2. C.

6. Gh.

1:28,4 ;
1:29,3:

Au fost desemnați cișiigă'orii „zonelor" ia juniori

Kurt Gohu (Dinamo Brașov), i
U.A.S.R.", în plină cursă

10. V. Cîrstocea (U.A.S.R.) 
fete: Ilona Micloș (Dinamo 
1:00,8; 2. Mihaela Gllioarcă

clasat pe primul loc în cele trei probe
Foto: T.

„ Cupeiale
Chioreanu

1:29,9;

Concursuri în tară
SUCEAVA. „Cupa Jubiliară", con- 

-curs la care au participat schiori 
din ra oanele Vatra Dornei, Gura 
Humorului. Cîmpulung și din ara

și Suceava, a fost 
raionului 

Dornei, care au ocupat majo- 
locurilor fruntașe. Iată cîști- 
probelor: FETE, fond 5 km: 
Romaniuc (Botoșani), slalom 
și coborire: Mariana Andrees-

șete Botoșani 
cîștigatâ de reprezentanții 
Vatra 
ritatea 
g.itc.-ii 
-Otili'i 
special

■cu (Vatra Dornei). 3x3 km: raionul 
Vatra Dornei: BĂIEȚI : 10 km: D. 
Olteanu (Suceava), 4x5 km : combi
nata Suceava-Cîmpulung, slalom spe
cial: Evald Ursachi (lacobeni — Va
tra Dornei). slalom uriaș : Nicolte 
Pal! <Vatra Dornei). coborire: Mi- 
liai M:ron (Vatra Dornei). CLASA
MENT PE ECHIPE : I. Vatra Doinei 
54 p.. Botoșani 75 p., Cîmpulung 95 
(Constantin Alexa — coresp. regio
nal).

GHEORGHIENI. întrecerile desfășu
rate la Lacul Roșu între schiorii din 
regiunea Mureș-Autonomă Maghiară 
s-au bucurat de un frumos succes. 
Pe primele locuri s-au clasat : 
SENIORI, slalom special: L. Deneș 
(Rapid Tg. Mureș), slalom uriaș: 

Elekes (Infră- 
SENIOARE: 

uriaș și cobo- 
(înfrățirea

L. Deneș, coborire: A. 
firea Gheorghieni) ; 
slalom special, slalom 
rîre: lolanda Balaș
Gheorghieni), JUNIORI : slalom spe
cial și coborire: A. Benedek (Școa
la sportivă U.C.F.S. Gheorghieni). 
slalom uriaș: St. Karacsonyi (Mure
șul Toplița) ; JUNIOARE : slalom 
uriaș și coborire: Eva Lazăr (Școa
la sportivă U.C.F.S. Gheorghieni), 
slalom special: Sofia Kapdebo (Sani
tarul Tg. Mureș), (loan Păuș — 
coresp.).

, , 1:02,1 ;. 3. Crista Konnerth
Brașov) (U.A.S.R.) 1:12,3;. 4.'.Helga. Tzoppelt 
(Voința (Voința Brașov) 1:15,1 ; 5. Herta

Liebhardt (U.A.S.R.) 1:21,3; SLA
LOM URIAȘ, băieți: (pe Sulinar, 
pînă la Drumul lui Lehmann) 1. K. 
Gohn 1:32,5; 2. M " 
Sinaia) 1:33,7; 3. C. 
4. N. Pandrea (C.O.
Gh. Văcaru 1:34,8; I.
7. Gh, Cristoloveanu
Clinei (Carpați Sinaia) 1:37,3; 9. M. 
Enache 1:37,5; 10. M. Iovici 1:39,0; 
COMBINATA LA DOUA PROBE, bă
ieți: 1. K. Gohn 0 p ; 2. C, Tăbăraș 
3,5 p ; 3. I. Zangor 6,33 p ; fete : Ilona 
Micloș 0 p.

CLASAMENTE PE ECHIPE, fete:
1. U.A.S.R. 142,77 p; 2. Dinamo Bra
șov 452,76 p ; 3. Voința Brașov 536,81 
p; băieți: 1. Dinamo Brașov 89,06 p;
2. U.A.S R. 179,98 p; 3. Olimpia Bra
șov 251,82 p. CLASAMENT GENE
RAL: 1. U.AS.R, 322,75 p; 2. Dinamo 
Brașov 541,82 p; 3. Olimpia Brașov 
604,34 p.

Bucur (Carpați 
Tăbăraș 1:34,0; 
Br.) 1:34,2; 5. 
Zangor 1:35,2 ;
1:37,2; 8. P.

Pitești, 12 (prin telefon). Sîmbă
tă seara s-au desfășurat în sala 
„Casej Tineretului" din localitate în
tâlnirile finale din cadrul etapei de 
zonă a campionatului de juniori. Cei 
mai bine s-au prezentat boxerii din 
regiunea -Cluj, care au reușit să-și 
adjudece 5 din cele 11 titluri puse 
în joc. Pentru buna pregătire teh
nică Al. Murg (Cluj) a primit o cupă 
din partea comisiei regionale de box 
Pitești, laită campionii, în ordinea 
categoriilor: A. Iliescu (Dobrogea), 
I. Otvosi (Cluj), Al. Murg (Cluj), I. 
Vișinescu (Argeș), C. Bîzgan (Cluj), 
I. Stoica (Cluj), I. Manele (Argeș), 
A. Ziilinschi (Hunedoara), G. Kadar 
(Cluj), 1. Bartha (Hunedoara), S. 
Bene (Hunedoara). I. Fețeanu — 
coresp.

T. Severin, 12 (prin telefon). Bo
xerii din regiunile Banat. București, 
Crișana și Oltenia și-au desemnat 
sîmbătă seara campionii de zonă. 
Iată-i : Gruiescu (Banat), C. Litră 
(Banat), C. Crudu (Buc.), Z. Paz- 
mani (Banat), Gh. Picior (Banat), 
Gh. Simionescu (Buc.), Z. Pocsj (Cri
șana), V. Dobre (Buc.), I. Bogdan 
(Buc.), Z. Kopnik (Banat), Al. An- 
draș (Buc.). La categoria grea ambii 
pugiliști (Șt. Pantiș — Crișana și 
A. Feldman — Buc.) au fost desca
lificați pentru box neregulamentar.

Gh. Manafu, coresp.

Mediaș, 12 (prin telefon). In în- 
tîlnirile finale ale etapei de zonă în
cheiate sîmbătă seara în localitate, 
au fost declarați următorii cîștigă- 
tori: Al. Dumbravă (Galați), I. Ale
xandru (Ploiești). Al. Stănescu (Plo

iești), C. Niculescu (Brașov), I. 
Covaci (Galați), Gh. Stanciu (Buc.) 
A. Gapriș (Buc.), I. Neagu (Galați)^

D. VintLă — coresp.

Tg. Mureș. — Peste 1200 de spec
tatori au asistat sîmbătă seara 
în sala I.M.F. la ultimele meciuri din 
cadrul etapei de zonă. Dintre cîști-: 
gatorii acestei etape s-au evidențiat 
în mod deosebit boxerii I. Grăjdan 
(Bacău), Al. Bangu (reg. Mureș-Au
tonomă Maghiară) și Al. Spătaru 
(Bacău). Foarte bune arbitrajele pres
tate de P. Epureanu, M. Voiculescu 
(Craiova), C. Panaitescu (Constanța), 
O. Orban și I. Bogdan (Tg. Mures). 
IATA CAMPIONII: 1. Grăjdan (Ba
cău”), P. Toth (Iași), A. Pereș (M.A.M.), 
Al. Bangu (M. A. M.), AL Spătaru 
(Bacău), I. Sarosy (M. A. M.) Fr. 
Nemethy (Maramureș). C. Panaite 
(Iași), G. Arcadie (M.A.M.), I. Verba 
(Maramureș), I. Moldovan (M.A.M.).

Prima ver’ficare
Joi seară se va disputa în sala 

Floreasca prima reuniune de verifi
care a lotului care se pregătește în 
vederea meciurilor cu R.S:S. Ucrai
neană. Programul galei cuprinde ur
mătoarele partide: A. Olteanu — N. 
Puiu, D. Răgâtie — N. Mîndreanu, 
C. Gheorghiu — T. Pintitie, F. Pă- 
trașcu — E. Cișmaș, V. Antonio — 
I. Turcu, D. Done — V. Czegeli, V. 
Neagu — Gr. Enache, M. Balaș — 
V. Bogoi, O. Zilberman — I. Ăst' 
loș, 1. Monea — P. Deca, D. Gheot 
ghiu — Tr. Stuparu.

De la I. E. B. S.

C. GRUIA — coresp. regional

Pentru galele de box de selecție (în ve
derea meciului cu R.Ș.S. Ucraineana) care 
vor avea loc în sala Floreasca în zi
lele de 16 și 18 martie,de la ora 19, bile; 
tele se pun în vînzarc începînd de astăzi 
la casa de bilete din str. Ion Vidu.

Pentru jocurile de fotbal din cadrul pri
mei etape a returului campionatului R.P.R. 
care vor avea loc duminică 19 martie a.c. 
pe stadionul 25 August (ora 14.30 Rapid 
nucurești-Știința Timișoara și ora 16.15 
C.C.A.-Farul) biletele se pun în vînzare 
începînd de joi 16 martie a.c. la casele 
obișnuite.

Pentru întâlnirea internațională dc baschet 
feminin R P.R.-R.P.F. Iugoslavia care va 
avea l«c în sala Floreasca duminică 19 
martie, avînd în deschidere la orele 17,30 
jocul din cadrul campionatului republican 
masculin Dinamo București-Dinamo Tg.

Mureș, biletele se pun în vînzare începtn^ 
de joi 16 martie la casele de bilete din 
str. Ion Vidu și agenția centrală Pronosport 
din calea Victoriei nr. 9.

PARTICIPAȚI LA 
„CONCURSUL PRIMĂVERII" 
ORGANIZAT DE REVISTA 

ILUSTRATA
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BAIA MARE. Pîrtiile de pe Dealul 
Megru și Mogoșa au găzduit un im
portant concurs, la care au luat 
parte 44 schiori din regiunea Mara
mureș. Pe primele locuri s-au cla
sat : Anton Bares (Minerul Baia 
Sorie) la slalom uriaș și la coborire 
seni Ti, Zolfan Kadar (Minerul Baia 
Sorie) Ia slalom uriaș, la șpecîal și 
la cohorîre juniori, Io! arida Griga 
(C.S.M. Baia Mare) la slalom uriaș 
și Ia cobo-ire senioare, Edith Hor. 
vath fC.S.M. Baia Mare) Ia slalom 
snecai. Ghizete Missovitz (C.S.M. 
Baia Mare) la s’alom uriaș junioare, 
Aneta Danciu (C.S.M. Baia Mare) 
la șlalom spec’al și Ia co-borire juni
oare. La fond: seniori 10 ktn : Iosif 
Ernszt (C.S.M. Baia Mare), senioa
re 5 km: foseffcta Horvath (C.S.M. 
Baia Mare), juniori 5 km: . Joan S. 
Pop (C.S.M. Baia Mare), junioare 
3 km. Eva Kiss (C.S.M. Baia Mare). 
(V. Săsănattu — coresp. regional).

HIPISM
Alergările de duminică s-au bucurat de 

o asistentă numeroasă și au oferit pub’i- 
cului întreceri strînse. Florinei a re
intrat victorios în proba deschisă tră
pașilor din prima categorie. S-a deta
șat în linia dreaptă și a trecut cu ma
nifestă ușurință de Hoțu și Postăvaru, 
care au luptat pentru locurile din plasă. 
Timpuri bune s-au înregistrat în cursele 
rezervate cailor tineri. Hefaistos și-a 
corectat recordul de la 1.36.6 la 1.33 se
cunde, iar Mugurei de la 1.32.4 la 1.30“.

Iată rezultatele :

I. Olac ODinu) — Vipera (Marcu) cap 
Ia cap. Cota : 1.10 — 2.10 ; ord. 3.90 

n. Adonis (Onache), Dura, Frățior.
Cota : 3.10 - 23.20 - 1/6 - 3.10 ; 1/4 
— 4.40 ; ord. triplă ; 124

HI. Hefaistos (Pașcă), Nufăr, Nuca.
Cota : 7.50 - 127.20 - 31.30

IV. Hoțoaica (Ghinea), Pavel, Avînt. 
Cota : 2.80 - 18.20 - 49.90 ; ord tri
plă : 111.90

V. Mugurel (Szabo), Hedera. Garona. 
Cota : 6.10 - 68.10 - 19.80

VI. Florinei (Moldovan), Hoțu, Postă
varu. Cota : 6.30 - 64.80 - 46.70 ; 
ord. triplă ; 839.90

VH. Flamura (Florea), Graba, Bacci- 
seral. Cota : 4.70 - 79.40 - 15.10 

VHL Fierăstrău (Ghinea), Distinsa, O- 
rient. Cota : 5 - 35.50 - 18.20 : ord. 
triplă ; 284.40.
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Cresc „speranțele” gimnasticii noastre
încă din decembrie 1958 Federația 

romînă de gimnastică a inițiat or
ganizarea unor concursuri periodice 
pentru cei mai huni juniori și ju
nioare din toată țara. Pînă acum 
s-au desfășurat 7 asemenea în
treceri. Ultimul a avut loc la în
ceputul acestei luni, la Reșița. Fe
derația de specialitate a luat aceasta 
măsură pentru a cunoaște stadiul 
de pregătire a gimnaștiîor în ve
derea alcătuirii unei selecționate de 
tineret pentru viitoarele concursuri 
internaționale, precum și a promo
vării celor mai talentate elemente 
în reprezentativa tării.

Această orientare s-a dovedit a Ii 
foarte utilă, deoarece a impulsionat 
în mare măsură munca de pregă
tire a tineretului. Dacă la primele 
întreceri concurenții executau numai 
elemente izolate la două sau trei 
aparate, astăzi o serie de juniori 
și junioare se prezintă cu exerciții 
integrale, la un nivel superior, la 
toate aparatele. La fiecare dintre 
aceste concursuri au apărut „sur
prize" plăcute: noi elemente talen
tate. Astfel, la Reșița s-au remarcii 
concurenți mai puțin cunoscuți pînă 
acum, ca; Gertruda Dan (Reșița), 
Ecaterina Adorjanyi (Tg. Mureș), 
Petre Minea (Buc), Adrian Bota 
(Cluj). Ei au dat dovadă de un 
real talent și de o bună pregătire, 
în special la unele aparate (Ador
janyi — la sol, Minea — la sări
turi etc.).

Pe baiza celor văzute la ultimele 
concursuri — și în special, la cel de 
la Reșița — putem afirma că majo
ritatea tinerilor care au intrat în ve
derile federației, se află într-un pro
gres evident. Această constatare trebuie 
să fie un îndemn pentru „speran
țele" gimnasticii noastre, cît și pen
tru antrenorii lor de a lucra mai de
parte cu același elan și cu aceeași 
sîrguință în vederea pregătirii la un 
nivel și mai ridicat, lichidînd cu 
hotărîre lipsurile încă existente.

Ultimele întreceri de verificare au 
arătat că progresul a fost mai mare 

Ia fete decît la băieți. Numărul gim
nastelor care încă de pe acum „bat 
la ușa" selecționatei este mai mare 
decît al gimnaștiîor, iar gradul de 
dificultate și execuția exercițiilor 
liber alese a junioarelor este la un 
nivel superior. Îmbinarea elemente
lor grele acrobatice cu sărituri și 
piruete la sol și la bîrnă, zborurile 
fără sprijin la paralele nu lipsesc 
din majoritatea exercițiilor. O 
serie de gimnaste ca Edtnee Uie, 
Constanța Marinescu (București). 
Gabriela Parisianu (Timișoara'. Ana 
Moldoveana (Constanța) stăpînesc 
bine elementele și le execută corect 
și curgător. Gimnastele noastre ti
nere vor trebui să lucreze însă mai 
mult la „capitolul" artistică, deoarece 
ținuta și expresivitatea mai lasă încă 
de dorit. De asemenea, o atenție de
osebită trebuie acordată săriturilor, 
care sînt insuficient de variate (cu 
mici excepții concurentele execută 
sprijin plutitor cu depărtat și nici 
una dintre ele nu face o săritură, prin 
stînd pe niîini) și le lipsește cel de 
al doilea zbor. La toate aparatele, 
dar în special la bîrnă, să se pună 
accent pe amplitudine și pe siguranța 
mișcărilor, concomitent, bineînțeles, 
cu îngreuiere treptată a exercițiițor. 
La bîrnă de exemplu căderile din 
elementele ușoare, de legătură, ilu
strează grăitor lipsa siguranței.

După cum am mai amintit, la bă
ieți numărul acelora care pot fi 
socotiți rezerve ale lotului național 
este încă prea mic. între cei mai 
buni, Anton Radar (Tg. Mureș), Al. 
Szilagyi (București) — și ceilalți 
concurenți există o diferență apre
ciabilă de valoare. Cei amintiți pose
dă un valoros bagaj de cunoș
tințe, lucrează curat și cu si
guranță. Ceilalți însă nu au nici su
ficiente elemente grele și nici nu exe
cută mișcările corect și sigur, cu 
toate că în ultimul timp au progre
sat din punct de vedere al nivelu
lui tehnic. Antrenorii echipelor de 
băieți vor trebui să pună mai mult 

accent pe atragerea unui număr cît 
mai mare de elemente talentate, pre
cum și pe creșterea continuă a gim- 
naștilor care au asigurată de pe 
acum, o bază de pregătire. Acest 
lucru se impune și datorită faptului 
că gimnastica noastră masculină a 
rămas în urma cerințelor nivelului 
internațional.

Tinerii noștri gimnaști vor trebui 
să lucreze încă mult pentru dez
voltarea calității fizice și în special 
a forței. Unii dintre ei au progresat 
mult în această privință (Oneșan și 
Tomescu de la Lipova execută ele
mente de forță la inele, mai valo
roase decît cei din reprezentativa 
țării), dar trebuie să pună accent pe 
însușirea cît mai corectă a elemen
telor grele, ca să le poată executa 
cu amplitudine și siguranță. Dacă 
la sol sau la sărituri exercițiile sînt,

ECHIPELE ȘCOLII MEDII
ALE ORAȘULUI

Sala Tineretului a găzduit duminici 
întrecerile de gimnastică din cadrul fazei 
pe Capitală a campionatului republican 
școlar. ,

Concursul a scos în relief laiveJul ri
dicat al gimnasticii în riadul școlarilor 
bucureștem. Dacă ținem seama și de 
faptul că marea majoritate a celor care 
au participat la întreceri sînt elevi în 
clasele VII—IX, perspectivele de creștere 
ale tinerilor gimnaști bucureștcni sînt 
dintre cele mai frumoase.

Iată și echipele cîștigătoare : FETE : 
1. Șc. med. 35 — 252,20 p.; 2. Șc. med. 
22 — 252,15 p.; 3. Șc. med. 4 — 243,05 
p.; 4, Șc. med. 12; 5. Șc. med. 29; 6. 
Șc. med. 16, INDIVIDUAL: Cat. maestre: 
Ana Mărgineanu (șc. 35); cat. I se
nioare : Elena Tutan (șc. 35); cat. a Il-a 
senioare: Ileana Mihăiloscu (șc, 35),

în general, corespunzătoare, nu pu
tem spune același lucru despre bară 
sau cal cu minere, unde multe miș
cări sînt însușite în insuficientă mă
sură, ceea ce duce la desele între
ruperi și chiar la ratarea exercițiilor.

Cu toate aceste lipsuri, este un 
fapt incontestabil, că elementele ti
nere au progresat in ultimul timp 
și că situația în domeniul cadrelor 
de rezervă este mai îmbucurătoare 
decît acum 2—3 ani. „Speranțele" 
gimnasticii noastre vor putea răs
punde așteptărilor, numai dacă vor 
ști să lucreze pe mai departe cu 
eforturi sporite, fără să se ame
țească în urma primelor succese. In 
procesul de creștere a tinerilor gim
naști și gimnaste un rol deosebit de 
important îl au antrenorii lor. Aceștia 
trebuie să asigure desfășurarea pe 
baze științifice a antrenamentelor și. 
pe lingă pregătirea tehnică a gim- 
naștilor și gimnastelor, să acorde o 
mai mare atenție și educării lor fn- 
tr-un spirit sănătos.

ILDIKO RUSSU ȘIRIANU

NR. 35 CAMPIOANE 
BUCUREȘTI

junioare : 1. Maria Pap 44,13 p.; 2. Zoe 
Știrbu 43,95 p.; 3. Julicta Papescu 43,90 
p.; 4. Luminița Straton 43,75 p.; 5. E- 
Icna Chiriță 43,10 p.; 6. Eugenia Papa- 
dopai 42,60 p.

BĂIEȚI: 1. Șc. med. 35 — 328,20 p.;
2. Șc. med 4 — 323,35 p.; 3. Șc. med. 
7 — 315,85 p.; 4, Șc. med. 11 — 303,30 
p.; 5. Șc. med. 20 — 293,95 p.; 6. Șc. 
med. 1 — 288,65 p. INDIVIDUAL: 
cat. I juniori: 1. C. Harisis 57 p.; 2. 
FI. Tortea 55,60 p..; 3. M. Demetrescu 
55,55 p.; 4. loan Dinu 55,35 p.; 5. D. 
Niculescu 55,30 p.; .6. C. Pană 54,75 p.

Primele trei echipe, atît la fete cît și 
Ia băieți, vor reprezenta orașul Bucu
rești la fHalele campionatului republican 
care var avea loc în zilele de 25 și 26 
martie în Capitală. (T. ST).



CONCURSURI... REZUL TA TE
De peste hotare

• Terenul II din complexul sportiv 
3 August" a cunoscut duminică di- 
ineața o animație puțin obișnuită, 
proape 1.500 de elevi din cadrul 
o-lilor profesionale metalurgice și 
hnioe din ramura industriei grele, 
au întrecut în diferitele probe ale 
osului organizat de clubul Metalul, 
copul acestei competiții, în cadrul 
treia foarte mulți participanți au 
lat pentru prima oară contact cu 
itivitatea sportivă, a fost acela de a 
: descoperi elementele talentate pen- 
u a fi promovate în cadrul secției 
e atletism a clubului Metalul.
Participanții au avut surpriza de a 

vea în mijlocul lor, ca îndrumători, 
e sportivii fruntași : Cristea Dinu, 
ia Manoliu și Gcorgeita Dumitrescu, 
ită cîteva din rezultatele înregistra- 
■: JUNIORI CAT. 1: N. Rădulescu 
Șei prof. 23 August); 2. P. Gherase 
Șc. prof. 23 August); 3. D. Crucean 
Șc. prof. Iosif Rangheț); JUNIORI 
AT. A II-A : 1. N. Geac (Șc. prof. 
3 August); 2. D. Cojean (Șc. prof, 
jepublica-); 3. O. 
rof. 23 August); 
.afrrien Reiff (Gr. 
. Natalia Ursache 
langheț); 3. Eva 
osif Rangheț). CLASAMENTUL PE 
1CHIPE : 1. Grupul școlar „23 Au
tist"; 2. Gr. școlar Iosif 
jc. prof. Republica (H.

® Duminică dimineața 
urat în împrejurimile 
portiv Floreasca întrecerile din ca-

-1 primei etape a campionatului Ca- 
ei la marș. La concurs au luat 

•,-r.rtc 48 de mărșăluitori care au oferit 
> luptă sportivă viu disputată. Pe 
oile de.concurs au fost notate urmă- 
oarele clasamente: JUNIORI ȘI ÎN
CEPĂTORI (3 KM) : 1. C-tiu Cle- 
nent (Victoria); 2. L. Caratosifoglu 
Dinamo); 3. ,D. Sofciu (Dinamo); 
. 1. Rusnacu (Victoria) ; 5. D-tru Ne- 
julescu (Dinamo); SENIORI (5 KM) 
. Haralambie Răcescu (Dinamo); 2. 
lie Popa (Dinamo); 3. Vatter Avram 
Surdo-mitfi) ; 4—5. Vacile Teodosiu 
PTȚ) și Dumitru Chiose (PTT).
Duminică este programată etapa a 

1-3 a Campionatului, în împrejurimile 
Stadionului Tineretului (NICOLAE D. 
illCOLAE, corespondent)
• Clubul sportiv Știința a organi

zat sîmbâtă, în sala Floreasca, un 
oncurs atletic care s-a bucurat de 
in frumos succes. După cum am re- 
atat in ziarul nostru de ieri, maest-a 
sportului SANDA GROSU (META- 
JIL) — antrenor Silviu Dumitrescu 
— a înregistrat un rezultat excelent 
” proba de săritură în lungime. San-

Grosu a sărit 5,91 m — recordul 
mu personal —- stabilind un nou re- 
:ord de sală. De notat faptul că în 
rei1- încercări ea și-a corectat de-trei 
wi recordul republican pe teren aco- 
seriț (5,73 m — I960) rializînd : 
5,74 m, 5,80 m și 5,91 m. Este un re-

zultat care promite foarte mult pentru 
viitoarele concursuri și care ne face 
să așteptăm cu și mai multă încre
dere „depășirea" mult visatei granițe 
a celor 6 metri.

Alte rezultate : BARBAȚf : 55 mg: 
M. Ursac (Știința) 7,8; Em. Con- 
stantinescu (St) 8,0; triplu: Ad. fo- 
nescti ■
14,09 ;

(D) 11,27; I. Nicolae (Victoria) 
greutate: I. Sabău (St.) 13,50;

Dintre rezultatele înregistrate se re
marcă: băieți 55 mg: M. Mihăifescu 
8,1; lungime: A, Simionescu 6,41; 
prăjină: Gh. Fedoreanu 3,61; D. Oni- 
șor 3,35; fete: lungime: Anca Mo< 
canu 4,70. Pe Stadionul Tineretului au- . ..... ......
avut loc și cîteva probe de viteză :trfei'i^^milioanTd? îubltbrf“af șa- 
100 m (b) : 1. S. Altenliu 11,4; A..-hmluj din toate părțile lumii. Sîntem ti K- kii m . -r, . , .. , ... . ,

Va reuși Botvinnik să recîștige 
pentru a doua oară titlul mondial 3 

Mi ne începe la Mesceva meciul-revanșă Tal — Botvinnik
...Aceasta întrebare și-o pun azi,

1 !l

Simionescu 11,5; 60 m (f) : Dz Șolea 
8,3 ; G. Predulea 8,4.

Mărgineanu (Șc. 
JUNIOARE: 1. 

Școlar Unirea) ; 
(Șc. prof. Iosif 

Seivat (Șc. prof.

Rapohet; 3. 
NANDY).

s-au cfesfă- 
complexului

"in ajunul marii confruntări pentru 
■•titlul mondial la șah. care opune la 
"Moscova Pe actualul campion M. Tal 
--fostului campion M. Botvinnik. Ca 
"și în toate meciurile pentru cam- 
::pionatul mondial din ultimul de- 
■-cernu, doi mari maeștri sovietici își 
"dispută supremația. Amănunt semni- 
-►ficativ, care demonstrează grăitor 
■■superioritatea necontestată a mișcării 
^șahiste din U.R.S.S.
■■ Ramînînd în domeniul statisticii, 
Â (trebuie să notăm eă acesta este al 
--23-lea meci în șirul întrecerilor su- 
"preme, care au văzut pe rînd victo- 
(-ria lui Steinitz (1886), Lasker (1894), 
■ ■ Capablanca (1921),/iCkQKX ,1 (1927),

Din fața sălii Floreasca s-a dat plecarea in prima
Capitalei la marș

FEMEI. 40 m>g: A. Predea (Rapid) 
6,5; Ol. Borangic (St.) 7,0; înălțime:
R. Voroneanu (CCA) 1,54; Lungime:
S. Grosu (Met.) 5,91 ; M. Pândele
(ITB) 5,68; Ol. Borangic 5,24; greu
tate: A. Nylos (D) 11,44; A. Pro- 
dea 10,70; M. Budan (St.) 10,50;
CLASAMENT PE ECHIPE: 1. Știin
ța 58 p; 2. Rapid 22 p; 3. Dinamo 
16 p; 4. ITB 12 p; 5. Metalul 10 p.

• Sala Floreasca
r>ică dimineața un 
țese. Participînd în 
tînăra ~ *
(CCA) 
tinut cu 1,61 
blican pentru 
perit. Cîteva 
50 m: Em. 
6,1; I. Ehedi 
nescu (CCA) 6,0; lungime: I. Geor--‘tură cu unele probleme actuale ale 
gescu (Agronomia) 6,35 m; Ad. O-',’acestui popular sport.
la:ru (ISE) 6,18; HC. M. Calnicov-- După ce tratează o serie de aspecte 
(D) 6,83; greutate — în aer. liber:’care le socotim de interes
L. Drobolă (ICF) 12,87; FEMEI: 5®* redus, Gabriel 
m : M. Budan (ICF) 7,0; M. Bîrsan* "problemă îndrăzneață: el cere des- 
(ISE) 7,3; lungime: J. Javorschi, ► ființarea regulii de ofsaid, pe care 
(ICF) 4,74; greutate — în aer liber:*'o socotește ca o rămășiță a vremuri-
M. Budan 9,83; CLASAMENT PE E-^Jor cind fotbalul de-abia se distingea
CHIPE : I. I.S.E. 59 p; 2. I.C.F. 46p;-,-de rugbi și ca un obstacol in calea 
3. U.P.B. 34 p. "„"dezvoltării sportului Cu balonul re-

• Școala Sportivă de Elevi din Ca .-tund.
pitală^ a organizat, duminică după-" de oftaid din ^cul de
amiaza, un concurs la care au Iuat..bai _ sjmne Gabriel Hanot — nu este

“ , .' _ j, Âlehin
Euwe (1935), din nou Alehin (1937), 
Botvinnik (1948), Smîslov 
Botvinnik (1958). I.ar anul 
după cuim își amintește oricine. Tal 
a fost acela care a urcat în vîrful 
piramidei șahiste, împunîndu-se cate- 

4-goric în fața Ui Botvinnik.
Acum roiurile sînt inversate. Bot- 

X vinnik este cel care atacă titlul, Tal 
"îl apără. Cine va avea cîștig de 
Xcauză ? 24 partide de meci trebuie

(1957), 
trecut,

meci... Iar la ora convorbirii noasitrd 
telefonice, Tal se afla într-un va-gom 
de dormit pe linia Riga-Moscova.

Pentru a afla părerea campionului 
mondial, o „mînă de ajutor" ne-au 
dat-o corespondenții la Riga ai re
vistei sovietice „Nedelia”, 
publicat o interesantă 
Tal.

Extragem un pasaj semnificativ :
„Desigur, acum mi-e ‘ '

în rol de... ghicitor 
campionul. Pot să spun doar atît: 
luipta va fi grea. Cu atît mai mult 
că în acest an fiecare dintre noi 
avem de sărbătorit un jubileu. Mihail 
Moiseevicî împlinește 50 de ani, iar 
eu exact jumătate. Și fiecare dintre 
noi doi ar vrea să-și ofere un... ca
dou 
caz, 
mai

In 
tie, 
TASS și lui Vadim Siniavski, popu
larul comentator al postului de radio 
Moscova, care de mîine ne vor ține 
la curent cu mersul marelui eveni
ment care pasionează lumea șahistă.

care au 
convorbire ai

greu să apat
— glumește

corespunzător. In cel mai rău 
mă voi consola cu titlul de cel 
tînăr ex-campion al lumii..." 
această notă de bună disipozi- 

să dăm cuvinte! telegramelor

eta/m a camp.onaJnlm ne ofere ^nKuru1 răspuns vaIabil.
"* ’Qr-norn nWllI Or fî în mfld î OiPV îtf St h î 1

• Clubul Sportiv Școlar din Bucu-' -influențat de ■■ 
rești va organiza duminică, de la oraj* F>.r^.ctx> ina.ir 
10 ipe Stadionul Tineretului, o compe 
tiție de cros dotată cu „Cupa școiaru-" Tompetitoriilor. 
lui . Sînt programate probele: ju -.-c--- - —— . -
niori 1—2.000 m ; juniori II—800 m;" ova A. Șizonenko să ia o declara- 
junioare 1-800 m și junioare 11-""= fost»*»* mondial. Bptvftt-
500 m. '■'........ - —----- -----------

Oricare altul ar fi în mod inevitabil 
' 7__ ...preferințe.

Firește, înainte de meci este inte
resant de aflat propriile păreri ale 
_ EL.. 7-.-. Zadarnic însă a în
cercat corespondentul nostru la Mos-

•lik nu acordă jnterviwrj înainte de

r

RD. V.

ÎN „TURNEUL CFtOR 5 NAȚIUNI" 
LA RUGBI

+»»»+■+o tow-» ♦♦» + ♦♦♦♦-»-♦•■♦■- ►
a găzduit dumi-«-
a”: ^ncmTs’îGabriel Hanoi: „Moarte rei

VORONEANU f 
Ion Soter — a ob-

.. nou record repu---BALL“, una din publicațiile care se 
junioare pe teren aco-" bucură de multă autoritate in lumea 
rezultate: BARBAȚI fotbalistică internațională, a publicat 

Constantinescu (ICF) "un mare articol semnat de specialis- 
(ICF) 6,2. HC. P. Mă-”tul francez Gabriel Hanot, in legă-

RODICA 
antrenor 

m un

3. U.P.B. 34 p.

parte peste 150 de elevi bucureșteni.

CI ara
Duminică »-a inaugurat sezonul 1961

„CUPA PRIMĂVERII”...

De curind, revista „FRANCE-FOOT-

acestui popular sport.

mai
Hanot abordează o

dezvoltării sportului Cu balonul re-

"„"„altceva decit o transpunere in regn-
- - lamentai acestui joc a acelui „an 
" avani" (pasa înainte) din rugbi. Dar 

metri 
toată 
rugbi

teral. Fotbalul trebuie să fie debara
sat de ultima cătușă și să devină un 
joc liber, un joc în adincime, demn 
de atracția universală pentru balonul 
rotund. Un conservatorism orb a reu
șit pînă-n prezent turul de forță de 
a provoca cele mai vii și mai frec
vente incidente ale fotbalului, fără 
a fi suprimat sau măcar atacat. Sînt 
acuzați oamenii — în speță arbitrii de 
centru sau cei de linie — dar nu este 
acuzată însăși regula ofsaidului, care 
este singura vinovată. Moarte regulii 
de ofsaid !“

Fără îndoială că acest violent 
atac împotriva ofsaid-ului lansat de 
un ziarist care se bucură de prestigiu 
și publicat de o revistă cu largă 
pindire, va avea ecou in lumea 
balistică internațională.

Și cum avem atitea exemple 
dovedesc că și fotbalul este in
tinuă mișcare, intr-o permanentă 
dezvoltare (evoluția numărului de ju
cători de-a lungul timpului, modifi
carea regulilor de joc, permanentele 
căutări in domeniul sistemelor tac
tice, etc) n-ar fi exclus ca intr-un 
viitor nu prea îndepărtat să vorbim 
despre ofsaid așa cum vorbim azi 
de exemplu — despre echipele cu 
oameni și jocul pe posturi fixe 
volei...

CARDIFF (Ager.pres). — Cpmpeti' 
ția internațională de rugbî „Turneul 
celor 5 națiuni" a continuat sîmbâtă 
la Cardiff cu desfășurarea întîlnirii 
dintre selecționatele Țării Galilor și 
Irlandei. Echipa galeză a terminat în-' 
vingătoare cu scorul de 9—0 (3—0). 
In clasament conduce echipă Țării Ga
lilor, care totalizează 4 puncte reali
zate în 3 întî-lniri. Pe locurile urmă
toare se află echipele Scoției cu 4 
puncte șt Franței cu același număr de 
puncte acumulate însă din două întîl- 

. niri.

Turneul de volei
de la Ulan Bator

răs- 
fot-

care 
con-

jocurile desfășurate la 12
în turneul internațional de

conchide autorul — „cei 7,32 
-■■ai porții n-au nimic comun cu 
” lărgimea terenului valabil la 
■ - pentru înscrierea unui eseu"
.. Iată cum argumentează, între al- 
• ■ tele, Gabriel Hanot propunerea sa că 
"."„regula ofsaid-ului să fie scoasă din 
--jocul de fotbal:
.. „Rugbiul este condamnat la joc la-

9 
la

Dtapă 
martie 
volei pe primul' Ioc continuă să con
ducă Ț.S.KiA. Moscova, care nu a 
suferit nici ' d înfrîngere. Echipa so
vietică este urmată de echipele „1 
August" (R. P. Chineză), R.P.D. Co
reeană Și Legia Varșovia. Echipa 
C.C.A. se află pe locul 4, din cele 
5 îrrtîfniri susținute cîștigînd două. 
In ultimele două intîlniri voleibaliștii 
de la C.C.A. au învins cu 3—0 e- 
chipa R. D. Vietnam și au ‘ pierdut 
cu 3—0 meciul cu Ț.S.K.A. Moscova,

PRIMAVARA CICLISMULUI NOSTRU
Am dat acest titlu din mai multe 

motive. In primul rînd pentru că ma
rea majoritate a participantelor la con
cursul inaugural al sezonului 1961, 
dotat cu trofeul „Cupa Primăverii", 
au fost tineri cicliști din București, 
dar ■ și din Brașov, Ploiești și Brăila, 
mulți dintre ei la prima lor evoluție 
publică. Apoi, întrucît tinerele 
mente remarcate in 
trecut ca autentice 
confirmat din nou 
du-ne întreceri care 
se simtă lipsa de la start a rutierilor 
noștri fruntași, aflați la Cluj pentru 
cîteva concursuri cu cicliștii din 
R.D.G. Și, in Sfîrșit, deoarece dumi
nică dimineața s-a înregistrat recor
dul de participanți la un concurs de 
ciclism : aproape 200 alergători.' au
lu.it startul de la km 9 de pe șosea
ua 'I Giurgiului in curse pe diferite 
distanțe.

Cîteva cuvinte despre întreceri. 
Principalele curse (avansați și tineret) 
ale acestei competiții de fond s-au 
îndlieiăt cu victoria... pistarzilor. La 
avansați (unii dintre ei au trecut a- 
nul-acesta Ia Seniorat) a sosit 
la capătul celor 49 km, D. 
(C.C.Z.), specialist mai tnult 
niunile de velodrom, iar la 
Ion Ardeleana (Olimpia Brașov) ne
întrecut pînă acum 
depășit la demaraj 
Voloșin (C.C.A.). De 
cut impresie bună 
care s-a alergat ca și numeroasele 
tentative reușite de evadare. Acestea

de
cursele de anul 

speranțe și-au 
valoarea oferin- 
au făcut să nu

primul. 
. Rotaru 
in reu- 
tineret,

la sprint, a fost 
de pistardul V. 
asemenea, a fă- 
ritmul rapid în

au făcut ca plutoanele să se destra-.. 
me, lucru destul de rar întîlnit la- - 
curse pe distanțe scurte cum au fost * 
cele de duminică dimineața. Cu toate- - 
că s-a rulat cu peste 40 km/h, plutoa-j' 
nele au mers compacte pînă la pun-.. 
ctul de întoarcere. înapoi însă ac-'' -
țiunile hotărîte ale unor cicliști am,ma9ă bat la ușă. La 5 aprilie, la Pe- 
impărțit plutoanele în mai multey^j11'

Cu Josef Vandurek, președintele Uniunii europene de tenis
de masă, despre

Campionatele mondiale de tenis de

se va da startul în cea de a
grupulețe și pînă aproape de sosire" ediție a competiției care va
am asistat Ia curse de toată frumu— ■ desemna pe deținătorii celor nouă ti- 
sețea. "tluri supreme.

Și acum, iată rezultatele tehnice:..
AVANSAȚI (40 km): I. D. Rotaru'-lor internaționale de tenis de masă 
(C.C.A.) 1.00:20,0 ; 2. S. Ariton (Voin-"."„^e R. P. Romine, capitala noastră a 
ța), 3. W. Egyed (Olimpia Brașov),--primit vizita "v. ------
4. Șt. Poreceanu (Victoria), 5. G. Nea-tpreședintele Uniunii europene de te- 
goe (C.C.A.), 6. V. Dobrescu (Voința),”nis de masă. Tov. Vandurek este a- 
7. V. Cohanciuc (Voința), 8. N. Gri-"Preciat ca un Profund cunoscător al 
gore (C.C.A.) toți același timp cu în-t™"’?1?"”-’— ——«■■’■■■ — 
vingățorul ; TINERET (30 km): I. V."celuloid. De aceea am considerat util, 
Voloșin (C.C.A.), 4S:20,0; 2. I. Arde-Xprofițind de prezența sa în București, 
leanu (Olimpia Brașov) același timp ,'"sa"l rugăm să împărtășească, pentru 
3. P. Simion (C.C.A.) 46:32,0; 4. C." cititorii ziarului nostru, unele impre- 
Nimlescu (Victoria), 5. Gh. Bădără-‘sii privind marea întrecere de la Pe- 
(C.S.M. Brăila) același timp cu Ni-(jkin- Cu arnabililatea-i cunoscută, tov. 
culeseu ; JUNIORI CAT. I: (29 km)- ■ Vandurek ne-a răspuns la cîteva în- 
1. S. MihăFeanu (Victoria) 31:40,0; 2."’trebări...

H. Chelaiăite (Victoria) 31:42,0; 3. D. Pa-".”. ~ ......
rs3Chiv (Victoria) același timp; ju-j ț

Gociman (CI, sp. școlar) 25:00,0 ; FETE" _____ ___ ________ — ...  ........ —
(10 km): 1. Anița Agopian (l.T.B.)"."anunță extrem de interesantă. Parti- 
19:35,0; BICICLETE SEMICURSE: (5-'-cipă doar atitea țări cu o bogată tra- 
km) : M. Bardan (C.C.A.) ; BICICLETE" diție în acest sport. Lupta pentru su- 
ORAȘ (5 km): D. Dobrescu (Voința.-premație, cred că se va~ dă între re- 
Ploiești). ■ \prezentanții tenisiilui de masă din

H ; ..China Populară și Japonia. In aceste 
TR. IOANIȚESCU ’■două țări sportul cu paleta este foar-

De curind, cu prilejul campionate-

tov. Josef Vandurek,

,.problemelor sportului cU mingea de

cititorii ziarului nostru, unele impre-

NIORI CAT. A II-A (15 km) : 1.

Ploiești).

campionatele mondiale de la Pekin
la fiecare competiție a- 
noi promoții de jucători 
talentați. Din

le am, actualul

te răspindit, 
părind noi fi 
tineri, foarte 
țiile pe care 
mondial Iun Kuo-tuan (R. P. 
se află in. mare formă și 
exclus ca el să cucerească 
titlul suprem. Cit privește

— Iubitorii sportului cu paleta 
din R.P. Romînă ar dori, fără în
doială, să cunoască părerea Dv. 
despre jucătorii noștri, în per
spectiva „mondialelor". Ce ne 
puteți spune ?

— Indiscutabil că aveți jucători ta-

— Cum considerați apropiata edi
ție a campionatelor lumii ți șan
sele europenilor ?

— Marea competiție de la Pekin se

informa- 
campion 
Chineză) 
nu este 
din nou 

șansele tentați. Mulți dintre ei stăpinesc toa- 
sportivilor de pe continentul nostru, 
în cercurile de specialitate din lumea 
tenisului de masă, se consideră că 
„Pekinul" va însemna un„.kK.O. pen
tru ei. Va fi un mare succes, dacă 
la simplu bărbați un european se va 
clasa in primii 8. La echipe mascu
line și feminine, alături de Japonia 
și R. P. Chineză printre protagonis
tele principale se pot situa și R. P. 
Ungară, R.P. Romînă, Suedia.

— Dar sportivii cehoslovaci ?
— - Tenisul de masă cehoslovac se pre

zintă mai slab ca in anii țrecufi. An
dreadis, Stipek, Tereba și-au cam în
cheiat activitatea compeiițiohală de 
performanță, ti dedîcîndu-se' măi 
mult muncii' de tehnicieni. Tinerii. Sta
nek, Miko, Polakovic., deși vgdesc ca
lități. reale,, ei. n-au. ajițhs încă la o 
valoare. corespunzătoare riiveluluiin- 
tefhdțic’iial: 'Sperăm însă, ca, țara mea 
să-și ocupe curind • locul cuvenit in 
ierarhia fruntașe a tenisului de masă 
monșlial.... ........

tă gama loviturilor jocului modern cu 
excepția ultimei noutăți: „topspinul". 
(„mingea dracului"). Nu știu ce re-’ 
plică vor găsi ei acestor noi proce
dee tehnice. In orice caz recomand 
jucătorilor români să acționeze cu mai 
multă încredere in forțele lor și a- 
tunci și rezultatele vor fi mai bune. 
La Pekin cred că puteți sconta pe un 
loc IV la echipe femei și VI la echi
pe bărbați.
Interviu luat de C. COMARNISCHI

*
marii competiții de la 

vor reprezenta
In vederea

Pekin, sportivii care 
culorile țării noastre s-au pregătit cu 
multă atenție. Sîntem convinși că ei 
vor avea o comportare pe măsura 
condițiilor optime create de regimul 
nostru democrat:-popular. De aceea, 
ei nu vor trebui să precupețească 
nici un efort, nici o picătură de ener
gie pentru a fi la înălțimea încre
derii acordate.



Ecouri după cea de a IV-a ediț’e a campionatului mondial de handbal in 7

VICTORIA ECHIPEI REPUBLICII POPULARE DOMINE 
A PRODUS 0 IMPRESIE EXTRAORDINARA

SCURTE NOTE DE LA CAMPIONATUL MONDIAL
DE HOCHEI PE GHEAȚA

• Declarații ale unor personalități din lumea handbalului • „Spaima favoriților”, „echipa 
țenzației" - astfel a fost supranumită reprezentativa noastră • Ce scriu ziarele străine • Echipa 

R. P. Romîne invitată în diferite țări.

• Declarații ale unor personalități 
_ „,iUI n (net cnnrnmimi'

R.

de redactori ai unor ziare daneze, 
dintre care unii vizitaseră țara noas
tră cu prilejul turneului echipelor 
H. G. Copenhaga. Deși cunoșteau 
ceva mai bine handbalul romînesc ei 
erau totuși „ulteți* — după propria 
lor expresie, de progresul făcut în
tr-un timp scurt.

Impresia produsă de handbaliștii 
romîni a fost atît de puternică îneît 
în afară de faptul că selecționata 
țării a fost solicitată să evolueze în 
mai multe țări, dar s-au făctrt propu
neri pentru participarea unor echipe 
romîne Ia tradiționalele „turnee nor- 

v_ ______ _____............. ....... ,_____ dice* de handbal în 7 care au loc în
de 'Handbal a felicitat', călduros repre- fiecare an și la cane. participarea era 

" ' " î noastre, precizînd '■ că deschisă doar formațiilor suedeze, da-
’ ' > neze, germane sau cehoslovace. Deci,

în rînduril’e acestor țâri considerate

După ce momentele de maire ten
siune au trecut, după ce urmele in
tensului efort depus de-a lungul ce
lor 80 de minute de joc s-au șters 
de pe fețele luminate ’.cum de bucu
rie ale jucătorilor noștri, numeroși 
tehnicieni, ziariști și personalități din 
lumea handbalului au continuat —. 
cum este și firesc — să comenteze 
acest rezultat pe cit de neașteptat, 
pe ' atît de meritat.

Luînd cuvîntul în cadrul banchetu
lui care a avut loc la terminarea ce
lei' de a ’IV-a ediții, a campionatului 
mondial, 'DL. HANS BAUMANN, 
președintele ‘Federației Internaționale

zerttatjvâ. țăru.
victoria' ei este pe deplin meritată, ca o 
consecință a unei pregătiri fizice ex- - . --------------
celentfe"' și a unei discipline tactice cele mai bune din lume la handbal 
„demne de toată admirația". De ase- în 7 a anămf « nnna torta - 
mefoea, tov. FRANTISEK BOCEK, 
președinte ai federației de specialitate 
din R.S. Cehoslovacă și cunoscut ar
bitru internațional a declarat urmă
toarele : „Echipa Republicii Populare 
Romîne a fost mai bună. Ea a dat 
dovadă de multă sportivitate, de un 
spirit combativ, cum rar se poate 
vedea, lată de ce. victoria handbali- 
știlor romîni poate îi considerată pe 
deplin meritată. Aci nu este vorba 
doar de o victorie, obținută este ade
vărat la capătul unui meci extraordi
nar. ci de un progres cert peritru care 
li felicit din toată inima pe prietenii 
romîni".

Aprecieri dintre cele • m^i elogioase,

în 7 a apărut o nouă forță : Republi
ca Populară Romînă.

Ziarul „Deutsches Sport-Echo“: din 
■ Berlin publica în numărul său1 de ieri, 
în pagina I, sub un titlu mare ,.RO-

MINIA A TRIUMFAT, IN MECIUL 
CU CEHOSLOVACIA", un amplu re
portaj despre desfășurarea finalei. 
Ziarul scrie printre altele că „echipa 
Rom in iei a fost foarte bine pusă la 
punct și acest lucru s-a văzut încă 
în meciurile din cadrul grupei. Deși 
nu a cîștigat partidele la diferențe 
mari de scor, ea a jucat în toate par
tidele mai bine decît adversarii, cîști- 
gînd pe merit, rînd pe rînd împotriva 
Danemarcei, echipei unite a Germa
niei și Norvegiei Toate victo
riile echipei romîne obținute în grupă, 
ușurința și siguranța cu care realizase 
aceste succese o îndreptățeau să aspi
re Ia titlul mondial. A venit și finala. 
O finală mare, de un dramatism rar 
întîlnît. Majoritatea timpului ambele 
formații au fost egale. De aceea, finala 
s-a prelungit și abia a doua prelun
gire a reușit să stabilească echipa 
campioană mondială. Ea a fost aceea 
a Romîniei, ai cărei jucători au dove
dit mai mult calm, mai multă preci
zie în joc, mai multă rezistență.

Comentarii ale presei din R.S. Cehoslovacă și R. F. Germană
Ziarul „RUDE PRAUO” scrie : ^Spec

tatorii din Dortmund att asistat la un 
meci aproape fără egal în istoria mari
lor competiții sportive mondiale. Echipa 
cehoslovacă a întîlnit selecționata Ro- 
mîrjiei, a cărei calificare în finală a fost 
cea mai mare surpriză « campionatului. 
Handbaliștii romîni au arătat însă că ei 

,sînladversori foarte valoroși. Tactica 
au facu4 la adresa echipei noastre și-, romînii or, apărarea perfectă și aruncările 

lor puternice an-dat de furcă jucătorilor 
cehoslovaci, care var trebui să lucreze 
serios în ce privește stilul de joc. Foarte 
atenți la fiecare faxă romînii an știut să 
pareze loviturile periculoase ale echipei 
noastre. Echipa R. P. Romîne a meritat 
să ăștige pentru că jucătorii săi au fost 
mai calmi și au luptat cu mm multă 
dîrzenie în momentele decisive ale jocu
lui*

,.DEK MITTAG*, Dftssoldorf : Handba
ll știi romîni s-au antrenat foarte bine 
pentru aceste campionate. Ei au studiat 
jocul celorlalte echipe, dar nu au copiat 
stilul scandinav șî acesta a fost un a- 
vantaj pentru ei. Sportivii germani șt 
celelalte echipe, clasate în urma lor, tre
buie să-i felicite pentru succes^.

„VESTDEUTSCHE ALLGEMEINE ZEI- 
TUNG” — Essftn : „Romînii au fost mai 
puternici și mai riguroși decît cehii, care 
au arătat însă aceeași tehnică excelentă. 
Romînii i-au depășit însă prin jocul lor 
în viteză, prin rezistență și ritmul seîn- 
teietor. Din păcate aceste calități au lip
sit echipei germane. Ea Dortmund, ro
mi ni i au arătat un handbal desăvârșit".

„SPORT—BEOBACHTEIT Essen : 
,,Ă fost o luptă extrem de palpitantă în 
această finală. Romînii au impres'onal 
prin jocul lor lipsit de artificii dar fru-

DL. J. PETIT MONTGOBERT, pre- 
ședinte al federației franceze de hand
bal și vicepreședinte al Federației In
ternationale, precum , și. DL. JULIUS 
FEICK, președintele federației de 
handbal din R.F... Germană.’ Acesta 
din urmă a ținut să sublinieze că jo
cul echipei romîne a constituit o sur- . 
prjză de mari proporții și că este de 
„neînțe'es" cțim handbalul romînesc 
a putut prbgreăa atît de mult într-un 
interval de timp atît de scurt.

In același t'-mp,-handbaliștii r-omîni, 
cei doi antrenori precum și cei doi 
conducători, Tudor Vasile, vicepreșe
dinte al federației noastre și Lucian 
Grigorescu, secretar general al fede
rației, au fost asaltați pur și simplu 
■de ziariști. Reprezentanții presei nu
meau echipa noastră „spaima favori- 
ților", „echipa senzației", acordîndu-i, 
fiecare, calificative care mai de care 
mai... bombastice. Intervievați și fo- 
tog.rafiați chiar și în timp ce își luau 
masa, jucătorii romîni au continuat 
să: fie modești, răspunzînd că nu de
țin „secrete" în pregătire și că sin
gurul „secret" a,l succesului lor este 
mlinca perseverentă — riguros plani
ficată — de ani de zile și dorința fier
binte de a învinge, de a arăta, că sînt- 
cei mai buni.

Printre, ziariștii care înconjurau de
legația noastră se afla și un. grup

mos și entuziasmau!. 1‘ortarul Retll a fost 
fenomenal-,

„RUNDSCHAU" Koeln: „In finala 
dramatică a campionatului mondal de. 
handbal romînii au fost mai slăpîni pc 
nervi ș'i pe desfășurarea focului. Micul 
Covaci a fost uluitor”.

„WESTDEUTSCHES TAGEBLATT" — 
Dortmund..: „J ictoria a fost deviza ro
mînilor din primul minut. A impresionat 
voința lor de victorie și poate că în pri
mul rînd aceasta le-a' adus succesul in 
fața cehoslovacilor.' care erau mai asi
gurați sub aspectul pregătirii lor tehnice. 
Calmi. încrezători în posibilitățile lor, 
romînii și-au jucat rolul pînă lu capăt 
șl de cîte orț i-au găsit descoperiți pe 
cehoslovaci au înscris puncte. De remar
cat că toți jucătorii romîni i-au depășit 
pe cehi în ce privește forța aruncărilor 
la poartă”.

HANDBALIȘTII ROMÎNI AU CULES LA DORTMUND
ROADELE UNEI MUNCI INTENSE

(Urmare din pag. 7)

final, des- 
noastre, se 

I se dato
rează în cea mai mare parte jocului 
excelent prestat de echipa noastră în 
apărare, unde folosirea cu succes a 
sistemului „5+1“ a pus echipa ceho
slovacă în imposibilitate de a con
cretiza ușor. A te apăra însă în sis
temul „5+1“ înseamnă, în primul 
rînd. că jucătorii trebuie să fie foarte 
atenți, să iasă în față — la tim,p — 
la jucătorul cu mingea și să se re
plieze rapid pe semicerc pentru a 
închide culoarele de pătrundere ale 
pivoților. O sarcină dc mare răspun
dere în acest sistem revine acelui 
„1“ care joacă mai în fată (denumit 
„zburător") și care are datoria de a se 
mișca permanent și de a încerca să 
împiedice încă „din fă.șă“ acțiunile 
ofensive ale adversarilor. Această 
sarcină în echipa noastră , a fost dusă 
cu succes la îndeplinire de jucătorii 
Bădulescu și Nodea. Pentru a în
cheia capitolul apărării trebuie să 
spunem că și portarul echipei noastre 
Mihai Redl s-a comportat excelent, 
salvînd multe goluri gata făcute.

Dar oricît de bine ar fi jucat în 
apărare echipa noastră, ea nu ar fi 
putut să cîștige dacă în atac jucă
torii romîni nu ar fi știut să depă

Discutînd despre meciul 
pre superioritatea echipei i 
poate spune că rezultatul

șească solida apărare a 
slovace. Aci a mterverrit, 
sebit, disciplina tactică 
romîni, care au renunțat la acțiunile 
individuale, la șuturile fără precizie 
și la alte asemenea greșeli care se 
mai observau în jocul lor. Folosind 
alternativ fie forța de șut a mior 
jucători ca Hnat, fvănescu, Moser, 
Bulgaru, fie valoarea tehnică indi
viduală a lui Costache II sau Nodea 
care s au infiltrat cu regularitate pc 
semicerc, echipa noastră a destrămat 
de cele mai multe ori apărarea, 
„4+2“ a formației cehoslovace. Un 
fapt demn de reținut este acela că 
în dirijarea acțiunilor ofensive un 
merit revine și jucătonifui George 
Covaci, care s-a achitat foarte bine 
de sarcina de conducător de joc. Ba 
mai mult, însttșîndu-șî critfcile făcute, 
el nu s-a mai mulțumit <fe această 
dată doar să amenințe poarta, ci a 
șr pătruns cu curai înscriind1 două 
goluri și trăgînd o dată îrr bară. Ju- 
cînd astfel. Covaci nu a mat fost 
doar „un distribuitor- de mingi. EI a 
creat, a pus pe alții în pozițit favora
bile și a și realizat.

Acesta este jocul modern, plin de 
fantezie, de variație. Jucînd așa nu 
este de mirare că handbaliștii romîni 
au cucerit simpatia publicului și apre
cierile unanime ale specialiștilor.

echipef ceho- 
îti- mod' deo- 
a jucătorilor

(Prin telefon de la trimisul nostru special)
Directoratul L.I.H.G. se 

pentru discutarea acestui 
nul Ahearne, .președintele 
criticat serios atitudinea 
R.F.G. care a contravenit 
ligii și a scos în evidență amestecul 
lui W. Daume, președintele comitetu
lui olimpic vest-german, care a deter
minat această atitudine. Președintei» 
L.LH.G. a arătat că este probabil ca 
în ședința de la sfîrșitul lui septem
brie a L.I.H.G., care se va ține la 
/Moscova, federația vest-germană să fie 
exclusă din L.I.H.G.

Fără comentarii...
Jucătorii noștri, ca dc altfel mutți 

alții, și-au exprimat nedumerirea în 
legătură eu faptul că echipa Africii 
de Sud nu cuprinde nici măcar un 
african. Iată răspunsul dat de unul 
din conducătorii echipei „africane", 
pe care însoțitorul nostru din partea, 
organizatorilor elvețieni ni l-a comu
nicat surîzînd : „Am aflat că la d:s* 
poziția echipelor nu se va găsi la pa
tinoar deoît un singur vestiar. Și cum 
noi nu ne 
cu negrii"...

Mai sînt

Reprezentativa R.P.R. la loc 
de frunte

Duminică seara, la recepția orga
nizată cu prilejul înmînărîi premiilor 
și încheierii campionatului mondial de 
hochei pe gheață, delegația țării noas
tre s-a aflat la loc de frunte. In mij
locul sălii, masa la care am luat loc 
se găsea în „careul învingătorilor", 
alături de campionii lumii, ai Euro
pei și de cîștigătorii grupei B.

Premierea echipei romîne a fost viu 
aplaudată de întreaga asistență, care 
a apreciat victoriile categorice obți
nute de hocheiștii noștri în cele cinci 
jocuri susținute, ea și comportarea 
excepțională pe care au dovedit-o pe 
teren și în afara lui.
O nouă provocare a revanșar

zilor vest-germani
Duminică, la ora 14, publicul venit 

să asiste la întîlnirea R.D.G.—R.F.G. 
a avut neplăcuta surpriză să vadă in- 
trînd pe gheață numai o singură 
echipă (R.D.G.) și pe cei doi arbitri, 
pentru că echipa R. F. G. a forfaitat. 
Ziarele de azi critică.. vehement atitu
dinea reprobabilă a conducătorilor fe
derației de hochei pe gheață a R.F.G. 
In comunicatul oficial al comitetului 
elvețian de organizare a campionatu
lui mondial se arată că „vest-germanii 
n-au vrut să asiste în cazul victoriei 
echipei R.D.G., la înălțarea drapelului 
de stat și la intonarea imnului R.D.G.". 
Ziarul „La Suisse" adaugă că „lip
siți de tact, fără să anunțe pe șeful 
serviciului de presă al campionatelor 
mondiale, ei (n.n. conducătorii fede
rației vest-germane) au organizat la 
patinoar o conferință de presă în 
oare au încercat să justifice atitudi
nea injustă pe care au avut-o, spr® 
indignarea generală".

Comentînd motivele susținute, zia
rul întreabă pe bună dreptate „Con
ducătorii federației din R. F. G. sînt 
oare chiar atît de naivi incit să crea
dă că explicațiile tor au dat satis
facție?". Atitudinea conducătorilor fe
derației R.F.G. — continuă ziarul — 
constituie un gest lipsit de respect 
față de organizatorii elvețieni, față de 
celelalte echipe și față de public. „Le
gile ospitalității ne împiedică — scrie 
ziarul „La Suisse" — să-i înfierăm 
cum ar merită".

va întruni 
caz. Dora- 
L.I.H.G. a 

federației 
regulilor

putem dezbrăca împreună

necesare comentariile?
MIRCEA COSTEA

Viitoarele campionate mondiale 
de hochei pe gheață vor avea loc 

la Colorado Springs (S.U.A.)
GENEVA 13 (Agerpres). — Con

gresul Ligii internaționale de hochei 
pe gheață 
a stabilit 
pionatului 
gheață să 
localitatea 
La aceste 
ziunea de
Canada, Anglia, R. S. Cehoslovacă, 
Finlanda, Franța, R. D. Germană, 
R. F. Germană R. P. Ungară, Ita
lia, Japonia, Norvegia, R. P. " 
niînă, Africa de Sud, U.R.S.S., 
dia, Elveția, Iugoslavia și S.U.A. Da
tele de înscriere au fost fixate între 
8 noiembrie și 8 decembrie 1961.

care a avut loc la Geneva, 
ca viitoarea ediție a cam 

mondial de hochei pe 
aibă loc în anul 1962 în 
Colorado Springs (S.U.A). 
campionate și-au dat ade- 
principin 10 țări: Austria,

Ro- 
Stie-

• In etapa a doua a campionatului • Selecționata Algeriei, aflată în
R.D. Germane s-au înregistrat rezul- turneu în Europa, a evoluat în orașul 
tateîe: Empor Rostock — Wismtrt ‘-----
Karj Marx-Stadt 3-0, Cliemie Halle — 
Vorwărts Berlin 2-1, Motor Zwickau 
— Aktivist Brieske Senftenberg 2-0, 
Einheit Berlin — Motor Jena 1-1, Lo
komotive Stendhal — Lokomotive 
Leipzig 2-3, Rotation Leipzig — Tu.- 
bine Erfurt 2-0, Dinamo Berlin — 
Aufbatt Magdeburg 5-3.
• Iată-cîteva rezultate înregistrate 

în. cea dc a 26-a etapă a campionatu
lui Scoției: Kilmarnock — Lanark 
î-0, Motherwell — Heart 5-1, Ran
gers Glasgow — Raith Rovers 3-2.

• C-îștigînd ou 1-0 întîlnirea cu Ira
klis, liderul campionatului grec, Pa- 
nathinaîkos, continuă să-și mențină 
avansul de „o lungime- în fruntea 
clasamentului. A.E.K. a fost învinsă 
cu 2-1 de către Panonios. Alte rezul 
tate: Olimpiakos — Panagialios 2-0, 
Paok — Aris 1-1. In fruntea clasa 
meritului: Pariathinaikos 52 p, .

• După 24 de etape, în grupa de 
sud a campionatului R.F. Germane, 
din care face parte și Eintracht Frank
furt, continuă să conducă la o dife 
rență apreciabilă F.C. Niirnberg cu 41

urmată de Kickers Offenbach, cu 
p. și Eintracht Frankfurt cu 31 p. 
ultima etapă Eintracht a întrecut 
4-2 pe F.S.V. ’Frankfurt. .

iugoslav Rjeka în compania unei se 
lecționate locale. Fotbaliștii algerieni 
au terminat învingători cu 4-1 (2-1).

• In primul meci al turneului pe 
care-l _ întreprinde în Cipru, echipa 
sovietică Avangard Harkov a între 
cut la Limassol cu 4-2 o selecționata 
a orașului.

• In cadrul pregătirilor pentru vii 
toarele meciuri din preliminariile cam 
pionatului mondial, echipa Etiopiei a 
jucat la Pireu cu Olimpiakos. 
dele au repurtat victoria cu 2-1

• La Flensburg (R.F.G.) : 
Germană — Anglia (tineret) 
(10).

Gaz 
(1-0).

R.F.
2-0

I

Wilma Rudolph: 25,0 pe 220 y
NEW YORK 13 (Agerpres). — In 

cadrul unui concurs atletic desfășu
rat la Columbus (statul Ohio) tripla 
campioană olimpică de sprint Wilin' 
Rudolph a corectat recordul america 
de sală pe distanța de 220 yarzi, rea- 
lizînd timpul de 25,0 sec. Vechiul re
cord era de 25,7 sec și aparținea a- 
celeiași atlete.

Un nou record european 
la natație

în cadrul unui concurs de înot 
desfășurat la Leipzig sportivii:! ceho
slovac Hopka a stabilit un nou re
cord al Europei în proba de 100 m 
fluture cu timpul de 1:01,2. Vechiul 
record era de 1:01,8 și aparținea ita
lianului Frederico Denerlein.

Sch'orii romîni participă
Ia două importante concursuri în Franța

P-.
32
îrr 
at

Azi dimineață pleacă în Franța 
schiorii Ilona Mieloș, Cornel Tăbă
raș, Gh. Bălan, Ion Zangor și Kurt 
Gohn care vor participa la două im
portante concursuri internaționale. 
Primul va avea loc în zilele de 19 
și 20 martie la Savoie La Toussotiire, 
unde se va disputa „Marele Premiu

Maurienne". Trei zile mai tîrziu, adică 
între 23—26 martie, schiorii vor con
cura la „Marele Premiu de la Sa
voie", găzduit de stațiunile Courche
vel și Merite!.

Ambele concursuri cuprind probele 
de slalom, coborâre și combinată al
pină de două probe.

• Echipa selecționată de lupte cla
sice a U.R.S.S. și-a început turneul 
în R. F. Germană, întîlnind în ora
șul Bad Reichenha.il echipa selecțio
nată a acestei țări. Cu toate că a 
prezentat o formație mult întinerită, 
echipa sovietică a obținut o catego
rică victorie cu scorul de 7—1 (6 .
victorii și două meciuri nule).
• Proba de 50 km cu care s-a în

cheiat 
de schi 
gia) a 
Severre 
timpul 
Brenden (Norvegia) — 3h 20:45,0 și 
Grahan (Suedia) 3h 20:54,0. Campio
nul olimpic Sixten Jernberg (Suedia) 
s-a olasat pe locul 4 cu rezultatul de 
3h 21:01,0.

• In ziua a doua a competiției 
„Sipartachiada de iarnă", patinatorii 
sovietici au realizat performanțe de

ivi. WPWl
marele concurs internațional 
de la Holmenkollen (Norve- 
-evenit fondistului norvegian 
Stensheim care a realizat 

de 3h 17:22,0, întrecînd pe

valoare ■ mondială in Concursul care 
se desfășoară în orașul Șverdlovsk. 
In proba de 10.000 m Victor Kosici- 
kin a realizat excelentul timp de 
16:31,2 (cea mai bună performanță 
mondială). Concursul a fost cîștigat 
de Robert Merkulev, care în cele 4 
probe a totalizat 186,543 puncte, cu 
1,712 puncte, mai mult decît recordul 
mondial deținut de compatriotul său 
Oleg Goncearenko.

• în ziua a treia a concursului in
ternațional de sabie echipa Franței a

învins echipele S.U.A. și U.R.S.S. da
torită unui tușaveraj superior. Echipa 
U.R.S.S. a întrecut cu 12—4 echipa 
secundă a R. P. Polone. Cu o zi îna
inte, echipa U.R.S.S. învinsese cu 
9—7 selecționata R. F. Germane, iar 
cea a R. P. Polone cu 11—5 formația 
S.U.A.

• După cum s-a mai anunțat, 
proba de simplu feminin din cadrul 
campionatelor internaționale de tenis 
de cîmp ale R.A;U. a fost cîștigată 
de jucătoarea cehoslovacă Puzejovâ. 
La masculin victoria a revenit italia
nului Nicola Pietrangeli, care a dis
pus în finală cu 6—3: 9—7; 6—3 de 
Noil Gibson (Australia).

• Intr-un meci contînd pentru 
„Cupa campionilor europeni" la vo
lei, echipa „Dynamo" Kolin, campi
oana R. S. Cehoslovace, a învins cu 
scorul de 3—0 (6, 7, 6) echipa „Teh- 
nîcal“ din Lisabona.
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