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C. C. Știința Cluj, Știința București
și Voința Miercurea Cute în turneul final
al campionatului republican de hochei pe gheață

Odată încheiate meciurile 
din serii, cunoaștem cele patru 
echipe care au maj rămas în 
disputa directă pentru titlul de 
campioană republicană de 
hochei pe gheață pe acest an: 
C.C.A., Știința Cluj, Voința 
Miercurea Ciuc și Știința 
București. Tncepînd de ăstă- 
seară, aceste patru formații se 
vor întrece in cadrul turneului 
ftttail (tur-retur) pentru de- 
.-mharea primelor patru da

s’’' în timp ce C.S.M. Ră: 
dăuți. Progresul Gheorghieni, 
Șurianul Sebeș și Steagul roșu 
Brașov vor participa la un 
turneu simplu (numai tur) 
pentru ocuparea locurilor 5—8. 
In legătură ou turneul pentru 
locurile 1—4, este de subliniat 
performanța echipei Știința 
București care califieîndu-se în

acest turneu și-a trecut astfel 
examenul de maturitate.

Iată programul jocurilor: 
AZI — ora 8; C.S.M. Rădăuți
— Șurianul, ora 10; Steagul 
roșu — Progresul Gheorghieni, 
ora 18: Știința București — 
Știința Cluj, ora 20: C.C.A. — 
Voința Miercurea Ciuc. MIINE
— ora 7 : Șurianul — Progre
sul, ora 16; C.S.M. Rădăuți
— Steagul roșu, ora 18 : C.C.A.
— Știința București, ora 20 : 
Știința Cluj — Voința Mier
curea Ciuc.

s-au
★

discutat ultimele 
cadrul seriilor. Cu 

i s-au înregistrat

Joi 
partide din I 
acest prilej 

următoarele rezultate:

Boxerii ucraineni se pregătesc 
pentru intilnirile cu selecționata 

R. P. Romine
Echipa reprezentativă de box 

a R.S.S. Ucrainene participă în 
prezent la ultimele antrena
mente înaintea întîlnirilor prie
tenești pe care le va susține 
la 4 și 5 aprilie la Kiev cu 
selecționata R.P. Romîne. An
trenorul echipei ucrainene, 
Vasili Șkoda, a făcut unui co
respondent al Agenției TA9S 
următoarea declarație : 
nirile dintre boxerii 
și romîni au devenit 
nale. Anul trecut noi 
oaspeții Bucureștiului, 
așteptăm pe sportivii 
Kiev. In echipa Ucrainei vor 
fi selecționați în cea mai mare 
parte sportivi tineri. Ne punem 
mari speranțe In campionul 
nostru la categoria cocoș, 
mion Trestin, in virstă de 
de ani. In palmaresul său 
garează 90 de victorii din 
meciuri.

„Intil- 
ucraineni 
tradițio- 
am fost 
acum ii 

romîni la

Si-,
20 
/•- 
98

Finalele campionatelor republicane 
școlare de gimnastică

In țară: finalele de baschet (Constanța) și schi (munții Bucegi)

Floreasca, locul 
iubitorii

sala 
îndrăgit de
din Capitală, se vor 
astăzi și miine- mii 
și eleve, profesori și 

, pentru a susține e- 
celor cure reprezintă 
și viitorul gimnasticii 

Tineretul școlar, prin 
talentați exponenți ai

Spre 
atit de 
sportului 
îndrepta 
de elevi 
antrenori, 
poluțiile 
nădejdea 
noastre. ‘ 
cei mai : 
Iui, va da in acest început de 
vacanță un adevărat examen 
sportiv care dorim să fie răs
plătit cu cele mai înalte note, 
astfel ca cea de a Xll-a ediție 
a finalelor campionatelor repu
blicane școlare de gimnastică

semnarea titlurilor dc campioni 
școlari se anunță deosebit de 
interesante, mareînd 
preciabil pe 
trat tineretul

saltul a- 
care l-a inregis- 
in această ramură

Elevii la start!

bază. Bucurindu- 
celelalte domenii 

de minunatele 
de partid

sportivă de 
se, ca și in 
de activitate, 
condiții create de partid și 
guvern, elevii și elevele școli
lor medii din întreaga țară și-au 
putut valorifica. din plin cali-

fetele mai păstrind insă un 
avans minim față de băieți: 
22—21.

Sintem convinși că pasiunii 
manifestată de finaliști, repre
zentanții zecilor de mii de par
ticipanți la marea competiție 
școlară, i se va răspunde prin- 
tr-o deosebită grijă a organiza
torilor. Este de dorit ca și ar
bitrajele să se ridice la cel 
mai înalt nivel, oglindind valoa
rea reală 
plătind pe 
cei mai 
în sfirșit,

a concurenților, răs- 
cei mai buni dintre 

buni și constituind, 
un admirabil stimu-

(Continuare in pag. a 6-a)

Q fosă ditslr-un med In cadrul seriilor. Portarul echipei Steagul 
roșu a reținut pucul șutat din apropiere de Szabo II (C.C.A.)

(Agerpres).

Azi, la Ploiești 

Echipa de handbal Dukla Praga
intîinește Petrolul Teleajen

lent, un foarte bun mijloc edu-

Sala Floreasca are un aspect deosebit de atrăgător tn timpul concursurilor de gimnastic;Azi, după amiază, echipa 
masculină de handbal în 7, 
Dukla Praga, Intîinește la 
Ploiești tînăra formație Petro
lul Teleajen. Tinerilor handba- 
liști ploieșteni le va fi opusă 
o echipă redutabilă, în rîndul 
căreia vor apare o serie din 
componen!,ii lotului reprezenta
tiv al R. S. Cehoslovace, ca : 
Vicha, Rada, Duda, Trojan și 
Havlik.

Meciul va începe la ora 17 
pe terenul „Petrolul".

să constituie o reușită sărbă
toare sportivă.

Ultimele întreceri pentru de-

FESTIVITATE SPORTIVA

in acest an un 
de tineri gimnaști 
care, sub indru- 
a profesorilor de

MIINE PE STADIONUL
,23 AUGUST”ii<

pe stadionul „23 
Capitală va avea

CALITATE ÎNSEAMNĂ PRESTIGIU...
Pe președintele asociației 

portive „Vestitorul" îl cunose 
nai de mult. Nu era prima 
>ară cînd îl vedeam lucrînd la 
>ancul lui. Am ținut însă, ca 
;i altădată, să admir pricepe- 
■ea și măiestria acestui ajustor 
ie la uzinele „Grigore Preo
teasa". Stătea aplecat asupra 
jnei piese și era atit de con
tentrat la ceea ce făcea, că... 
ibia îndrăzneam să privesc. Din 
:înd în cind, lua micrometrul, 
năsura piesa, o verifica cu 
tchița din dreapta lui, după 
tare se adincea din nOu în lu
tru. Apoi, cînd mi-a simțit 
irezența...

— De ce 
•ști aici ? -
itantin Negoiță. Sau, te 
iești că vrei să scrii 
nine ? Așa e, n-ai de 
iti... Păi, piese d-astea 
i și unul abia

„profesională" ! 
nțr-adevăr să 
nos, vino să-ți. arăt ce 
:esc sportivii din secția 
■•tră.

— Totuși, schița mi s-a 
lestul de complicată.

— Da de unde ! E o simplă 
,bară-suport“ pentru automati
zarea strungurilor „Rangheț". 
:i acum, gata... Uite, ăsta e Ion 
l'ănase din echipa de volei. Te 
as cu el...

pului să vorbească de munca 
lui. Eu insă il cunosc bine și 
pot să vă spun...

— După cite observ, nici dv. 
nu prea vă place 
ceea ce faceți ?

— Știți... Piesa 
este un simplu
demizat ...Problema insă 
pune in felul următor : ai 
fecționat un aparat, l-ai moder-

să vorbiți de

la care lucrez 
redresor mo- 

se
per-

nizat, dă-i și o calitate maxi
mă. Noi construim piese, adică 
prototipuri după care se 
mii și mii de exemplare, 
dacă unui simplu șurub ii 
filetul mai mare și intră
in producție, asta înseamnă re
but. De aceea punem atit ac-

fac
Or, 

faci
așa

V. TOFAN

(Continuare în pag. a 3-a)

Duminică, 
August" din 
loc prezentarea echipei mas
culine de handbal în 7, cam
pioană mondială, și a forma
ției feminine de handbal în 7 
Știința București, câștigătoarea 
„Cupei Campionilor

Festivitatea se va 
în pauza dintre cele 
ciuri de fotbal, în 
16.

Jocurile de 
disputa 
gram :

Ora
U.T.A.

Ora ! 
ța Cluj.

Europeni", 
desfășura 
două 
jurul

me- 
orei

tățile, au făcut pași mari pe 
drumul măiestriei sportive. Pe 
această cale a progresului spor
tiv au pășit 
număr record 
și gimnaste 
marea atentă
specialitate, au reușit să stră
bată cu succes toate etapele 
competiției și sint astăzi „eroii" 
actului final.

Ca amploare, aceste întreceri 
sint fără precedent, ele ilus
trează interesul manifestat chiai 
din „start" de participanți. In 
concursul masculin, de pildă, 
in urma creșterii nivelului de 
pregătire s-a impus înscrierea 
unui numai mai mare de echi
pe reprezentative de
ca, de altfel, și în ceea ce pri
vește formațiile feminine. Ast
fel, iși vor apăra șansele nu 
mai puțin de 43 de echipe,

cativ pentru tinerii competitori. 
După cum este de așteptat ca 
și profesorii să asigure o per
fectă disciplină concursului^ 
sprijinind comisia de organizare. 
Concurenților — îndemnul de a 
lupta cu tot elanul pentru a 
demonstra progresul înregis
trat pe parcursul acestui drum 
sportiv și a justifica încrederea 
ce li s-a acordat in confrunta
rea decisivă. Și bineînțeles un 
apel călduros către iubitorii 

gimnasticii, care sint chemați să 
fie prezenți in număr cit mai 
mare in tribunele de la Flo
reasca.

Adresăm din toată inima 
urarea noastră de succes de
plin ! atit participanților la 
finalele campionatelor școlare

regiuni, de gimnastică, cit și tinerilor 
bășchetbaliști și schiori care iși 
vor disputa întiietatea, tot in 
aceste zile, la Constanța și i» 
munții Bucegi.după

fotbal se 
următorul

Progresul

vor 
pro-

14.15 :
Și

16.30 : Dinamo — Știin-
întâlnirea internațională de lupte clasice dintre 

reprezentativele R. P. Romîne și R.S.S. Gruzia va 
avea loc duminică la ora 19 în sala Dinamo din 
Capitală.

nu mi-ai spus că 
m-a întrebat Con- 

pome- 
despre 

unde 
lucrea- 
de la 

vrei
ieșit

...Dacă
vezi ceva fru- 

mun- 
noa-

părut

★
— Din intimplare am auzit 

liscuția cu nea Negoiță — în
țepe ajustorul lori Tănase. Ați 
ivut dreptate. Piesa e foarte 
omplicată și ca să o execuți 
ți cere multă pricepere și o 
naltă calificare. Dar, știți cum

Porlarul echipei studențești, Moguț, lămurește o situație critică in meciul Progresul — Știința Cluj, 
disputat în campionatul trecut la București. Duminică cele două formații vor evolua din nou pe sta

dionul ..23 August”. auînd însă altl adversari...

_—- —Duminică în regiu-
Pitești nea Argeș a avut 

I------------ -—ioc deschiderea
noului sezon sportiv. In raioa
nele Vilcea. Slatina, Horezu, 

Vedea, Costești, Pitești și în ora
șul Pitești, au fost organizate 
întreceri de volei, șah, trintă, 
haltere, baschet, gimnastică, 
tenis de masă, popice și fot
bal. De remarcat numărul mare 
de participanți : în raionul Sla
tina - 720, Pitești — peste 500, 
Vilcea — 400, Vedea — 217.

A. Momete-coresp.

“ Una din competi-
BfașOV țiile de amploare 

---------—---- la care participă 
cu entuziasm sute de studenți 
și studente din cadrul Institu
tului Politehnic Brașov, este 
,Cupa Politehnicii*1. Zilele tre- 

Kantzer și pe pîrtia 
un număr de 40 de 
din acest institut care 
schiul s-au întrecut la

cute, în 
Sulinar, 
studenți 
practică

în cadrul acestei competiții. 
Cei mai bine pregătiți s-au do
vedit reprezentanții anului V 
de la Facultatea de Mecanică^ 
care au cucerit trofeul pus in 
joc.

C. Diaconescu-coresp.
“T “ 7 Cu mare bucurie
Ploiești au fost primiți de 

------- ■■-------- -.colegii lor gimnaș- 
tii din echipa școlii profesionale 
Ilie Pintilie, regiunea Ploiești. 
De curind, ei au devenit cam
pioni regionali în cadrul între
cerilor 
sionale. 
călăuzit 
zinca 
primii în sport". Astfel, compo
nența echipei sînt fruntași la 
învățătură : Ion Rindașu, cam
pion regional, are numai note 
de 9 și 10, iar colegii săi Avram 
Dedu, Ioniță Gheorghe și Ion 
Stănescu au numai note și 
medii de 8, 9 și 10.

Gh. Alexandrescu Șt A. Vlăs-,

rezervate școlilor profe- 
Elevii școlii s-au 
întotdeauna după lo- 

„primii la învățătură,



ișcarea de cultură fizică și sport din țara noastră cunoaște o con
tinuă dezvoltare, datorită minunatelor condiții create de partid Și 
guvern. Numeroasele succese în activitatea sportivă de performanță 

și de mase obținute în ultima vreme reprezintă o puternică mărturie a 
acestei uriașe dezvoltări, subliniază faptul că activitatea sportivă se bucu
ră de tot mai multă atenție în fiecare oraș, în fiecare comună sau sat.

Folosind din plin condițiile create în anii regimului nostru atît în 
ceea ce privește dezvoltarea bazei materiale, cît și în continua creștere 
a numărului de cadre calificate, asociațiile și cluburile sportive din Capi
tală au obținut, de asemenea, rezultate din cele mai bune. La acestea au 
contribuit desigur și activiștii sportivi, antrenorii, instructorii, profesorii 
de educație fizică, care au muncit cu multă hărnicie și pricepere pentru 
atragerea pe terenurile de sport a cît mai mulți oameni ai muncii din 
București, ca și pentru creșterea performanțelor sportivilor fruntași. Este 
un fapt obișnuit ca astăzi să întîlnești pe numeroasele baze sportive din 
Capitală mii și mii de tineri din întreprinderi, instituții, școli sau facul
tăți, care își măsoară forțele și priceperea în frumoase întreceri sportive. 
Despre condițiile deosebite create mișcării sportive din București vorbesc 
desigur și construcțiile moderne, cum sînt: complexul „23 August', 
Parcul sportiv Dinamo, poligonul Tunari, patinoarul artificial și multe 
alte baze sportive construite în anii regimului nostru.

Astăzi în fiecare asociație există însemnate cantități de materiale și 
echipamente sportive care stau în mod gratuit la dispoziția tuturor celor 
dornici de a practica sportul.

Promovarea curajoasă a juniori
lor, muncă de perspectivă = 

rezultate valoroase

Pentru a oglindi doar cîteva din 
aspectele principale ale activității 
sportive de performanță din orașul 
București, trebuie să vorbim mai întîi 
despre continua grijă manifestată pen
tru creșterea numărului de copii și 
tineri cuprinși în mișcarea de cultură 
fizică și sport. Astfel, centrele de 
copii și de tineret organizate în Bucu
rești angrenează zeci de mii de tineri 
în practicarea timpurie a exercițiilor 
fizice. Acesta constituie izvorul ne
secat de cadre necesare împrospătării 
loturilor sportive. In acest sens se 
poate evidenția preocuparea cluburilor 
sportive Dinamo, Rapid, Progresul, 
Victoria, Metalul etc. ai căror tineri 
sportivi șf-ait înscris de pe acum nu
mele pe listele performerilor. Școlile 
sportive de elevi și clubul sportiv 
școlar desfășoară, de asemenea, o bo
gată activitate, dind sportului nostru 
de performanță numeroase elemente 
tinere și talentate, cu perspectivă. 
Iată un exemplu : la centrul de în
vățare a înotului (în cei trei ani de 
cînd funcționează) au învățat să înoate 
peste 25.000 de copii ai oamenilor 
muncii.’ Sa amintim că această iniția
tivă a Federației Romine de Natațfe 
și a comisiei orășenești a constituit 
în același timp un mijloc puternic de 
creștere a unor elemente tinere pen
tru natație ,și polo. Creșterea ,și . selec
ționarea cadrelor a creat cluburilor 
sportive din orașul București posibi
litatea de a mări numărul sportivilor 
cuprinși în secțiile pe ramură de sport 
și a dat posibilitate ca mulți dintre 
aceștia să promoveze în categorii su
perioare. Lată, de altfel, cîteva' exem
ple. Clubul sportiv Dinamo a promo
vat în categorii superioare pe tinerii 
D. Scorțescu (baschet), GH. Rahtopul 
(rugbi), D. Popoyici .și C. Ștariciit ' 
(ciclism), M. 1 azăr, Gh. Itn (tir), 
Gabriela Margineanu (gimnastică), D. 
Giinther (handbal) care în perioada 
anului trecut s-au afirmat în compe
tițiile la care au participat. Clubul 
sportiv Rapid a promovat în primele 
echipe pe junioarele Elena Gheorghe 
și Sanda Dumitrescu (baschet), C. • 
Brezeanu și C. Morarii II (volei) pre
cum și pe ținerii I. AÎexandrescu 
(polo), Gh.. Coman (handbal), D. Ma
rinescu (rugbi). Rezultate bune a 
obținut și junioara Măriucâ Rotaru, 
ocnpînd locul I în finala campionatu
lui republican la 100 m liber senioare 
—- natație. La. clubul, sportiv Metalul 
rezultate deosebit de bune au obținut 
în anul trecut tinerii Al. Geantă 
(lupte), A. Olteanu (box), D. Vlă- 
descu (atletism), Ioana Mocăn'u (ca
notaj) iar tinerii E; Teodorescu și 
V. Dragomir ari ‘ fost promovați în 
echipa de categorie A la rugbi. Dintre 
frumoasele rezultate obținute de tinerii 
sportivi ai clubului școlar amintim 
cele realizate de P. Astafei și A. 
Savin la săritura cu prăjina, Aîihaela 
Popescu la înălțime' (Tț60 m), Gabriela 
Radulescu la lungirile (5,43 m). Putem 
remarca de asemenea faptul că în 
echipajul nostru de 4-ț-l la schif, care 
a ocupat locul 2 la regata de la Bled, 
precum- și în echipajul de B-ț-l .care a 
participat la campionatele europene 
de la Londra, au fost selecționate ju
nioarele Dana Iliescu, Olimpia Bogdan, 
Gabriela Stefan. Dar asemenea exem
ple sînt mult mai numeroase ț'ii ele 
pot fi întîlnite aproape la toate ramu
rile de sport. Tinerii handbaliști V. 
Samungyi și I. Paraschiv au fost se
lecționați în reprezentativa de tineret 
a țării noastre. Școlile sportive de 

elevi nr. 1 și 2 au pregătit numeroși 
tineri dintre care unii au fost apoi se
lecționați în loturile republicane de ju
niori și tineret, cum sînt F. Hatisner 
(handbal), Gh. Munteanu și E Safer 
(volei), I. Popescu și I. Spier (cano
taj), A. Stamatescu, Șt. Vasile (atle
tism).

Să învățăm din lipsuri, dar să și
le înlăturăm !

Reiese cu claritate faptul că asocia
țiile și cluburile sportive an terminat 
cu neîncrederea în elementele tinere, 
că au renunțat la practica greșită a 
căutării sportivilor care puteau sa 
dea rezultate imediate și că astăzi 
ele se preocupă intens de creșterea 
și selecționarea tinerilor sportivi. A- 
pare limpede că numai o asemenea 
concepție, numai o asemenea atitudine 
și înțelegere a sarcinilor ce le revin 
poate duce la rezultate bune, poate 
face ca munca asociațiilor și clubu
rilor sportive să se ridice la nivelul 
cerințelor.

Să ne amintim însă și cîteva din 
exemplele negative care au caracte
rizat o bună perioadă de timp acti
vitatea unor cluburi sau asociații spor
tive și care au frînat creșterea valo
rică a unor echipe sau loturi de 
sportivi fruntași. Astfel, sînt unii fot- 
oaliști care s-au „plimbat" pe la di
ferite asociații : Nicolae Petre : la E- 
nergia Craiova, în 1957, la Flamura 
Roșie București, în 1958, la Unirea R. 
Vîlcea, în 1958, la echipa Ulei, în 
1960; Dumitru Milea: la Laminorul, 
în 1958, la Radio Popular, în 1959, 
la T.U.G., în I960; Dumitru Moldovan: 
la Progresul • Bistrița 1957, la Ener
gia București, în 1967, la I.O.A.R., în 
1958, la Vulcan, în 1959; fon Stănescu 
la Flarrittra roșie, în 1957, la Recolta 
Sovata, în 1958, Ulei-București 1959; 
Gheorghe Toma la Dinamo, Progresul, 
Farul, Termotehnica, Șantierul Naval 
Oltenița... De asemenea, voleibalistul 
Alex. Cohn a trecut de la Construc
torul la Victoria și apoi la Oțelul, 
Teodorescu Bănică la Dinamo, la Vo
ința, și apoi din , nou la Dinamo.

Se poate spune că la un moment dat 
apăruse destul de puternic și un alt 
fenomen negativ. La diferite campio
nate raionale și orășenești participau 
o serie de sportivi care, pe conside
rentul că fuseseră cu ani în urmă 
„personalități" într-un sport sau altul,

La ultima edific a Campionatelor europene feminine de canotaj academic (Londra I960) din echipajul de d-\l al fării 
noastre, clasat pe locul III, au făcut parte si trei junioare, lată pe două dintre ele (Olimpia Hogdan fi Dana Iliescu 

—- u doua, respectiv a patra din stingă) la ua antrenament pe lacul Snagov.

necesar să se 
să se depună 
mobilizarea în- 
în vederea pre-

PETRE CAPRĂ
Președinte al Consiliului 

orășenesc U.C.F.S. București

erau menținuți în echipă și prin aceasta 
se frîna în mod direct promovarea 
tinerilor talentați. Acest lucru a fost 
remediat nu însă procedîndu-se me
canic. Practica muncii noastre ne-a 
dovedit că prezența unor jucători mai 
vîrstnici este uneori necesară și că 
ea contribuie la ridicarea nivelului 
măiestriei sportivilor din echipa res
pectivă. Un exemplu îl constituie pre
zența fotbaliștilor Neagu și Blujdea în 
lotul de fotbal al clubului sportiv Vo
ința din ‘ campionatul orășenesc. Ti
nerii fotbaliști ai Voinței învață de 
la acești jucători multe lucruri folosi
toare. Acesta este desigur un lucru 
bun, dar în același timp clubul Voința 
— ca și alte cluburi — ar trebui să 
ia măsuri ca acei sportivi care nu 
mai dau randament, fiind depășiți de 
vîrstă, să fie folosiți ca instructori 
la centrele de copii, iar în locul lor 
să fie promovați tineri.

Greșita orientare dintr-un trecut 
destul de apropiat a unor cluburi și 
asociații sportive care favorizau un 
climat de căpătuială al unor sportivi, 
adevărate „păsări călătoare", a avut 
desigur consecințe destul de grave 
pentru activitatea generală a asocia
ției sau clubului sportiv respectiv.

De un insuficient simț de răspun
dere au dat dovadă și unii activiști 
sportivi — în special din cadrul sec
toarelor tehnice ale cluburilor sportive

Din experiența
consiliilor
U. C. F. S.

— care nu urmăreau procesul de pre
gătire al sportivilor și nici nu contro
lau îndeaproape munca antrenorilor 
în domeniul creșterii elementelor ti
nere. Un timp destul de îndelungat 
unii dintre antrenori, în special la 
atletism și natație, afirmau că se 
ocupă de creșterea elementelor tinere, 
raportau la sfîrșitul anului că au 
20— 30 de tineri, dar aceasta se în- 
tîmpla în fiecare an, de fiecare dată 
fiind însă vorba de alți sportivi, 
ceea ce dădea întregii munci un ca
racter de superficialitate, de lipsă 
a oricărei perspective. Rezultatele unei 
asemenea greșite orientări se văd încă 
și. astăzi. Astfel, cluburile Rapid, 
Progresul, Voința, Metalul etc. ca 
și asociații sportive mari cum sînt 
Titanii — 23 August, Mao Țze-dtin, 
Grivița Roșie etc. desfășoară o acti
vitate insuficientă în domeniul atle
tismului, deși peste tot există condi
ții din cele mai favorabile.

Ele trebuie să muncească cu mai 
multă atenție și spirit de răspundere 
pentru dezvoltarea necontenită a atle
tismului nostru — disciplină de bază 
în mișcarea de cultură fizică — în 
așa fel incit, lucrînd planificat și în 
perspectivă, să se ridice în viitorul a- 
propiat și în secțiile respective atleți 
de valoare, capabili să realizeze per

formanțe la nivelul cerințelor atletis
mului internațional.

Analizînd felul cum s-a desfășurat 
munca pentru creșterea și selecționa
rea tinerelor cadre pentru sportul de 
performanță, putem arăta că în ultima 
perioadă de timp s-a manifestat însă 
și o altă latură negativă în munca 
asociațiilor și cluburilor sportive. Cu 
tyate că acestea au inițiat centre de 
copii și de tineret, selecția acestora s-a 
făcut la întîmplare. Făcînd bilanțul 
ultimilor doi ani de activitate în acest 
domeniu, ne-am trezit că există nume
roși tineri fără perspectivă, fără do
rința de a depune toate străduințele 
pentru a atinge o performanță mai 
ridicată.

O analiză cît de sumară a activi
tății atletice din orașul București duce 
la concluzia că, exceptînd cele cîteva 
elemente care fac parte din lotul re
publican, performanțele tinerilor atleți 
nu au crescut în măsură posibilități
lor și a condițiilor create. Aceasta și 
din cauza unor activiști sportivi care 
au continuat să se învîrte în jurul a 
2—3 elemente de valoare fără să se 
mai ocupe de elementele tinere. De 
asemenea, o explicație poate fi găsită 
și în faptul că desfășurarea calenda
rului intern al cluburilor sportive a 
fost în cele mai multe cazuri doar o 
simplă formalitate și că întrecerile 
prevăzute n-au fost împletite cu o co
respunzătoare muncă de pregătire a 
tinerilor sportivi.

Uneori lucrurile se petrec și altfel. 
Unele cadre, în loc să crească eu 
grijă tinerele elemente descoperite cu 
prilejul diferitelor întreceri sau a 
unor concursuri de selecție, nu mai 
contenesc cil aprecierile laudative, le 
dezvoltă tendința de vedetism .și apoi... 
se miră că tinerii în cauză consideră 
că nu mai au nimic de învățat, deși 
de regulă nici nu au confirmat încă 
o cerță valoare. De aici derivă de 
multe ori și o serie de apucături 
dăunătoare la unii tineri: lipsa de la 
antrenamente, neglijarea învățăturii, 
ținută necorespunzătoare față de co
lectiv etc. Este firesc ca acest impor- 
tant domeniu de activitate să consti
tuie o preocupare principala pentru or
ganele U.C.F.S. din orașul București 
și de fiecare dată cînd sînt sem
nalate asemenea abateri se iau măsuri 
corespunzătoare.

Să pregătim cadre sportive care 

să facă față marilor competiții 

Sportul nostru șî-a cucerii un bine
meritat prestigiu - în arena interna
țională; sportivii patriei noastre de- . . ...
țin nenumărate titluri de campioni tori mai valoroși și așa mai departe, 
europeni sau mondiali, precum și alte ~ ‘
performanțe care-i situează în diferite 
sporturi printre cei mai buni din 
lume. Pentru întărirea acestui, presti
giu, pentru realizarea de noi perfor
manțe tot mai ridicate, este clar că 
nu mai poate fi admisă practica mun
cii cu metode meșteșugărești pe care 
q mai folosesc din cînd în cînd unii 
antrenori, ci că asemenea performanțe 
pot fi realizate numai pe baza unei 
pregătiri temeinice/'științifice. Această 
mutică se face bineînțeles cu contri
buția cadrelor'tehnice și pe baza co
laborării dintre antrenor șl medic, a 
orientării planurilor de ’ pregătire în 
direcția obținerii de rezultate tot mai 
bune. Deosebit de importantă este însă 
și sarcina ce revine antrenorilor în 
privința selecționării cadrelor tinere și 
talentate. Trebuie să spunem că de 
multe ori acest lucru nu s-a făcut cu

suficientă chibzuință și pricepere, nu 
a fost privit cu toată seriozitatea.

★
Este greșit și faptul că unele sec

toare tehnice ale cluburilor în loc să 
ia ca indice în pregătirea tinerilor 
sportivi rezultatele mondiale, europene 
și olimpice, s-au mulțumit să dirijeze 
întreaga muncă de pregătire spre îm
bunătățirea, de cele mai multe ori 
neesențială, a recordului clubului la 
proba respectivă din anul precedent.

Experiența acumulată de cadrele 
noastre de specialitate, ajutorul deo
sebit de prețios primit din partea teh
nicienilor sovietici, și a celor din ță
rile de democrație populară, întîlni- 
rile prietenești dintre sportivii noștri 
și sportivii celorlalte țări ale lagărului 
socialist, constituie desigur un bogat 
material pentru studiu și pentru apli
carea în practică a celor mai avan
sate metode de pregătire a sportivi
lor. Cluburile sportive au folosit însă 
prea puțin aceste învățăminte, ca și 
experiența șii ajutorul catedrelor de 
specialitate ale institutului de Cultură 
Fizică.

Și acum cîteva probleme privind 
cadrele tehnice: o gravă greșală care 
persistă încă în unele cluburi și aso
ciații este situația cadrelor tehnice. 
Mulți dintre antrenorii noștri circulă 
în fiecare an de la un club la altul 
sau de la o asociație la alta, rezultat 
al unor măsuri „organizatorice" su
biective. Rezultatele sînt desigur total 
negative. In primul rînd este vorb-a 
de lipsa de continuitate în activitatea 
antrenorului ; în al doilea rînd aceștia 
nu pot fi trași la răspundere pentru 
rezultatele muncii lor, etc. Referin- 

■du-ne la fotbal, putem spune că pe 
bună dreptate mulți dintre iubitorii 
acestui sport și-au pus întrebarea, de 
ce unele, echipe bpcureștene de cate
goria A au mers slab în ultimii ani. 
Au oare aceste echipe jucători necores
punzători ? Nu 1 Să vedem însă ce 
antrenori an pregătit aceste echipe. 
La Rapid, de exemplu, au funcționat 
ca antrenori A. Vogel, Fr. Ronay. R. 
Ghiurițan, B. Marian, iar acum echipa 
este antrenată de Ion Mihăilescu și 
Ștefan Pilote. Cam același lucru se 
poate spune și despre echipele de la 
Dinamo, Progresul, Metalul și chiar 
C.C.A., fără să mai amintim de for
mațiile din campionatul orășenesc sau 
raional, ai căror antrenori se schimbă 
deosebit de des, mai ales după 2—3 
înfrîngeri consecutive ale echipei. Se 
practică încă „soluția" schimbării an
trenorului după cîteva înfrîngeri țM 
echipei, aducerea altuia care lă rină),,/» 
său să poată veni cu alți câțiva jtfoă-

Imbunătățirea continuă a muncii de 
selecționare și creștere a sportivilor 
de performanță constituie un obiectiv 
principal în activitatea noastră. In 
viitor, cluburile și asociațiile sportive 
vor trebui să muncească cu mai multă 
grijă pentru 
nice, pentru 
acestora în 
mente noi, 
tirind astfel 
prospătare a loturilor de sportivi din 
secțiile pe ramură de sport.

Atenția principală a coordonatorilor 
tehnici din 
norilor din 
în direcția 
controlului 
activitatea 
cu juniorii , 
tru îmbunătățirea calitativă c pro
cesului de pregătire tehnică a sporti
vilor pe baze științifice în colaborare 
cu medicul sportiv.

Birourile secțiilor pe ramură de 
sport, consiliile cluburilor sportive și 
ale asociațiilor trebuie să se ocupe în 
permanență de educația acestor tineri 
încadrați în centrele de tineret, de 
juniori sau în secțiile pe ramură de 
sport pentru ca aceștia să devină 
totodată și oameni bine pregătiți pro
fesional în domeniul de activitate în 
care ei și-au început activitatea pen
tru a fi cetățeni de folos ai patriei 
noastre și în același timp sportivi 
fruntași.

Consiliul U.C.F.S. oraș-Bueurești, co
misiile pe ramură de sport vor trebui 
să acorde toată atenția acestei im
portante probleme, să urmărească în
deplinirea calendarului competițional 
și să controleze felul cum antrenorii 
din cluburi și asociații aplică în prac
tică măsurile elaborate de Consiliul 
General al U.C.F.S. cu privire la dez
voltarea sportului de mase și de per

și selecționarea

stabilitatea cadrelor teh- 
controlul și îndrumarea 

vederea ridicării de ele- 
tinere, talentate, co.nsti- 
principala sursă de îm-

cluburile sportive și antre- 
asociații trebuie îndreptată 
îndrumării permanente și a 
exigent în ceea ce privește 
antrenorilor care se ocupă 
și tineretul precum și pen- 

—Ll-li ă a pro-

formanță, la creșterea 
elementelor tinere.

Este cu atît mai 
acorde toată atenția, 
toate eforturile pentru 
tregului aparat tehnic, 
gătirii de noi cadre sportive care să 
poată face față marilor competiții, cu 
cît avem datoria de cinste de a răs
punde prin performanțe cit mai valo
roase condițiilor care sînt create de 
partid și guvern mișcării de cultură 
fizică și sport din patria noastră.



Pipera!... Fabrica te în- 
halele mari, luminoase 

neon nu lipsesc nicăieri),

)FIL 
i cu 
Ie de 
șini din cele mai. moderne și 

t^vărați „munți" de material lem- 
rimele garnituri de mobilă sînt 
ă ia drumul magazinelor, Oa- 
muncesc cu dragoste, cu pri- 

Intreprinderea este nouă și 
început muncitorii vor ca 
fabricii să se bucure pretu- 
de un bun renume.

unea pentru muncă este îm- 
și aici cu mult interes pen- 

ferite alte activități. N-au tre
ci trei luni...
Standul de cărți cu aproape 
le volume a fost de-a dreptul 
it“, ne spun muncitorii. Acum 
zile brigada noastră artistică 
primul spectacol...

Dar, activitatea sportivă cînd 
:epe ?
De fapt, am început să facem 
chiar din prima zi. E ' . * 

tu destul de organizat. Astăzi însă 
, ca să spunem așa, primul pas.

★
sală e lume multă. Tineri și 
ci. Muncitorii vor ca în ta
ior să se organizeze o puter- 
.ctivitate sportivă și astăzi va 
liniată asociația sportivă. Pînă 

mai bine de 220 de oameni au 
dat adeziunile de înscriere în 
S. I ucia Ioanițescu, munci- 
fruntașă la secția scaune, va 

tenis de masă, Iordan Borde- 
de la tapițerie a venit și el 
; primii să completeze adeziu- 
.Doresc să practic natația" — 
s el tovarășilor din comisia de 
izare. Ion Tigvă e unul din 
tai buni muncitori 
ș în producție 

mobilă. Om
:omunistul Ion 
lat al sportului 
it la primele întreceri de popice, 
i mai departe! Fiecare muncitor 
uncționar vrea să facă sport, 
ghe Andronescit — box, Ale- 
u Tudora—volei și natație, Emil 
n— motociclism. Directorul în- 
aderii, t<Jv. Ion Drăghici, • este 

un mare iubitor al sportului, 
re că vechea sa pasiune — fot- 
— nu l-a părăsit..,

drept

ai fabricii, 
la presă, în 

la vreo 40 de 
Tigvă este un 

și va fi desigur

cei aleși în con- 
Pentru acest

Aplauze. Pentru 
siliul asociației, 
ceput de activitate sportivă. Pentru 
denumirea asociației sportive: Avîntul

în-.- printre
Federația romînă de box a luat, 

ultimii ani, o seamă de măsuriPipera. Se vorbește despre un dra--"'n c . ■ , .j. -
pel al asociației; un cerc și treiț?nen|te sa ducă la ridicarea calita- 
brazi pe un fond alb. Sportivii re--tivă a sportului cu mănuși din țara 
prezentînd această asociație vor în-^rmastra. De la un an la altul, nu- 
cepe de acum să participe la diferite--niărul reuniunilor jpugihstice a 
competiții oficiate. Poate nu peste'”cut considerabil, fapt care a făcut 
multă vreme vom consemna și pri-'.ca Pe ringurile noastre să apară 
mele succese. Pînă atunci însă ei'-t°t mai mulți boxeri tineri. Turneele 
vor munci cu entuziasm la reamena-țțpe categorii de greutate, pe cale de 
ijarea terenului de fotbal, la ame-.a deveni tradiționale, au angrenat în 
najarea unui teren de volei și bas-'"întreaga țară o mare masă de bo- 
chet, la darea în folosință a bazi-..xeri. Organizînd aceste populare fn-

mele succese. Pînă atunci însă ei

najarea unui teren de volei și bas-; întreaga țară a mare masă de bo-

nului. Unul dintre muncitori propu-;;treceri, scopul urmărit de federație 
ne să se construiască și o popică-",a fost acela de a descoperi elemente 
rie prin muncă voluntară și folosin---tinere și valoroase, care au înclinații 
du-se resursele locale. Da, sînt po-;;sPre un box tehnic, în linie. Și. spre 
sibilități și mulți amatori de popice., .satisfacția noastră, se poate spune 
Planul de măsuri se îmbogățește.' "că aceste turnee, cît și recentele în- 
Vin și alte propuneri: Iosif Peter vor-"tî!niri de verificare au dat roadele 
bește despre copiii muncitorilor care--așteptate. Tineri ca Florea Pătrașcu, 
pot învăța înotul la bazinul din"Vasile Antoniu, Tănase Pintilie, An- 
incinta fabricii, Beți Mahalu propu --ton Constantin, Dumitru Davidescu, 
ne organizarea unor execursii și; ;Ștefan Popoacă, Mihai Bucși, Ion Ma- 
chiar înființarea unei secții de tu-\rin (Cîmpulung Muscel) ș.a. au do- 
rism sportiv, Alexandru Tudora amin---vedit real talent și frumoase posibili- ..: l.; 1: 4X 4:1 n nrnrrroc Mzxrtftal nrinrinal în

spre un box tehnic, în linie. Și, spre

Vasile Antoniu, Tănase Pintilie, An-

Ștefan Popoacă, Mihai Bucși, Ion Ma

_____  __ -X-tăți de progres. Meritul principal în
Vasile Iancu a--creșterea și în promovarea judicioasă a 

fabrică sint"acestor tineri revine, fără îndoială, an-

tește posibilitățile de organizare a sec
ției de box, iar V— 
trage atenția că în I 
mulți iubitori ai atletismului. i . .

Reținem cîteva din obiectivele ime-;; evidențiez, în mod 
diate. Creșterea numărului de mem-ț"Eugen Doda (Cluj), 
bri U.C.F.S. cu încă 200, organiza--naitescu (Cîtnpulung Muscel), 
rea secțiilor de fotbal, volei, hand-; țcolae Buză (Constanța), 
bal, natație, șah, tenis de masă, hal--.Blank, Traian Ogrinjeanu (din Bucu- 
tere, lupte, box și turism sportiv, ini-;;i_,C' 
țierea campionatelor pe asociație, an-ț^va), 
grenarea a 300 de tineri și tinere--Petre Baltă (Brăila) etc. 
la crosul 1 Mai...

★
Adunarea s-a 1 

continuă să discute însă:

Trenorilor respectivi, din rîndul cărora 
deosebit, 
Cristian Pa-

pe

Ni-
(Coristanța), Albert

rești), Gheorghe Duduleanu (Craio- 
', Traian Marinescu (Cîmpina),

“ Astăzi, boxul din țara noastră are 
..asigurat un lot valoros, de perspec- 

terminaf. Oamenii; țtivă (circa 30 de pugiliști) care ne 
_ L .ă: „Cînd în--dă mari speranțe de viitor.

cepem să lucrăm la teren?"... .,De a-;;

Secția tapițerie va avea cei- -
bia aștept primele jocuri de hand-'
bal"......." ■; ‘ ’
mai mulți membri**.., "

Directorul fabricii e bucuros. Ne- -
spune: -„Acum da. Cum să nu facem-► 
sport? Avem doar toate posibilită-ț :fă^ra'"î7 ^aiit'Itiic^ConslTM a,‘ 
țile“. Lîngă noi, toy. Lie Augustin.; ;lați. Iașj> Cfai(,:a c,uj Ora<lea| H(|

Actualități...
• Intre 14—16 aprilie se va des- 

, Ga.

activist al consiliului raional U.C.F.S.-. ?. Țg Mufeș ;Upa
1 ai, fe ici ă ca uros pe cei carc;;a campionatelor republicane individu- 

"ale de seniori. Federația de specialitate 
. . . , _ , _ . "-anunță secțiile de box din cadrul clu-

-.burilor șt asociațiilor sportive că în- 
”scrierile pentru această etapă se prî- 

'Urnesc pînă la 1 aprilie.

vor conduce activitatea sportivă de 
la această fabrică.

ție sportivă din raion...

D. GIRLEȘTEANU

ilitate înseamnă prestigiu
------ ;; • Finalele campionatelor republi- 

--cane de juniori vor avea loc la Re- 
..șița între 7-11 aprilie și nu între 11-16 
/.aprilie, așa cum se stabilise inițial.

(Urmare din pag. 1)

calitate, Desigur, problema cali- 
<im pus-o întotdeauna, dar DI- 
TVELE PARTIDULUI CU PRI- 

LA CRITERIILE PRINCIPA
LE ÎNTRECERII SOCIALISTE 
INSTEA CELEI DE-A 40-A A- 
RSARI DE LA ÎNFIINȚAREA 
UDULUI COMUNIST DIN RO- 
A ne-au dat nu numai aripi, dar 
ți ochi. Bunăoară, în întrecerea 
istă pornită intre brigăzile din 

noastră de prototipuri, punctul 
ial este stabilirea cu claritate a 
iilor ce-i revin fiecărui munci- 
îenumele bun de care se bucură 
tele noastre in țară fi peste ho- 
nu trebuie să fie numai menți- 
ci fi întărit. Calitate, înseamnă 
igiu I...

— Spune-mi, că el mi-a vorbit de “ ‘ 
automatizarea strungurilor „Rangheț".- -
- Nu e lucru de glumă... Uite, fiind-țiw înliln'rea internațională

că veni vorba, să-fi mai prezint cifiva 
sportivi. Notează-t pe Constantin Ia- 
cob, pe Constantin Păpurică... Așa... 
Tănase ți-a vorbit desigur despre în-f trescu. 
trecerea noastră socialistă in lumina;; 
Directivelor partidului. Eu vreau să-- 
mai adaug un singur lucru. Tinerii’-desfășura în sala uzinelor 23 August 
din seefia noastră d -întî|nirea amicală dintre echipele Me-
cu comparatorul și micrometrul. pen^\ t t « o
tru perfecționarea aparatelor și îm-;"talul August și I.T.B. Se vor des- 
bunătățirea calității lor, studiază in— Hașura, printre altele, următoarele par- 
tens. Toți urmează diferite cursuri 
de specializare și dacă te uiți in ser-.._
tarele lor vezi numai cărți de trigo--~ .
nometrie, geometrie in spațiu fi de-;; stan tin, D. Minea 
sen tehnic... - ► Calița — St. Comaroni.

• La 7 aprilie va avea loc la Plov-
’i de box 

între echipele reprezentative ale R.P. 
Bulgaria și R.D. Germane. Ca 
neutru va funcționa Gheorghe

• Astă-seară, de la ora 17,

arbitru
Dumi-

se va

tide : D. Done — I. Iriza, M. Cristea 
Gh. Stăncuț, V. Badea — N. Con- 

M. Pirvu, N.

Crosul „Să i.itîmpinăm 1 Mai"

★
Ei, ai văzut la ce lucrează Tă- 
? mă întreabă comunistul Cons- 
r Negoiță.
La un simplu redresor rr.oderni-

Păi, să-fi spun eu ce-n seamnă
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In întreaga țară tinerii de la 
orașe și sate așteaptă cu nerăbdare 
să ia startul în cadrul marii între
ceri de mase „Crosul să întîmpinăm 
1 Mai“. Pînă la 1 aprilie — cînd 
se va da primul start — sportivii 
participă cu însuflețire la antrena
mente.

e In raionul Nicolae Bălcescu din 
Capitală, de pildă, majoritatea con
siliilor asociațiilor sportive și-au în
tocmit planuri de acțiune pentru 
buna desfășurare a acestor întreceri. 
La uzinele „Tudor Vladimirescu", 
I.T.M., Industria Bumbacului, „Fili- 
mon Sîrbu** ș.a. tinerii au participat 
la primele antrenamente.

• Zece mii de tineri și tinere din 
raionul Tudor Vladimirescu vor par
ticipa la popularele întreceri din 
cadrul crosului „Să întîmpinăm 
1 Mai“. In prezent sportivii din a- 
sociațiile Timpuri Noi, Flacăra Ro
șie, 7 Noiembrie, I.O.R., Start, Me- 
talosport, Unirea Sport etc., participă 
la antrenamente pe grupe, ateliere, 
secții de producție.

i
V. —

• Cereți chiar azi revista SPORT 
chioșcurile de difuzare a presei.

tb Și în raionul I Mai au început 
pregătiri în multe asociații. Prelu
crarea regulamentului a fost urmată 
de vizita medicală, la care s-au pre
zentat toți cei care vor lua startul

în prima etapă. Peste 7.000 de ti
neri și tinere din acest raion, cu 
aproape 2.000 mai mulți decît anul 
trecut, vor participa la crosul „Să 
întîmpinăm 1 Mai**. Prima etapă 
constînd din parcurgerea a 400 de 
metri pentru junioare și 800 de metri 
pentru juniori, va întruni la start 
sute de elevi din școlile medii și teh
nice din acest raion. Printre ei vor 
figura și elevii Ofelia Săvescu, Mar
gareta Matei și Victor Marinescu 
care au cîștigat anul trecut etapa 
raională, clasîndu-se pe locul doi in 
etapa pe Capitală.

Etapa a doua și a treia a crosului 
„Să întîmpinăm l Mai** va cuprinde 
desigur pe cei mai buni alergători 
la 500 și 1.000 m și, respectiv 800 
și 1.500. La aceste probe vor concura 
printre alții, Ion Gheorghe și Cor
nelia Boicescu de la clubul Dinamo, 
Aurel Scoabă și Haritina Vlădoaia 
de la A.M.I.T. care, de asemenea, 
anul trecut s-au clasat printre primii.

In cadrul asociațiilor sportive de 
la uzinele „Electronica1*, combinatul 
de mobilă „Avîntul Pipera**, grupul 
școlar al M.I.C. precum și în toate 
celelalte asociații și cluburi din ra
ionul 1 Mai, se Iac intense pregă
tiri pentru acest eveniment de primă 
importanță în etapa actuală.

« L. C. »

sporturile fruntașe!
★

GH. CALCAN
președintele Federației romîne de

★
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Din păcate, pe ringurile noastre 
mai apar încă destul de mulți spor
tivi a căror evoluție este departe de 
a fi satisfăcătoare, care practică 
box confuz și dezordonat. Ce 
vedește aceasta ? Că în multe 
de box — atît din Capitală cît și 
provincie — mai activează încă
trenori care nu aplică indicațiile date 
de F.R. Box cu privire la uniformi
zarea procesului de instruire și an
trenament, antrenori al căror 
de muncă este învechit, care se
zează pe cunoștințele căpătate acum 
20—30 de 
ca ultimele 
lui. Acești 
Z. Popazu, 
M. Fulea, 
Popescu, C. Nour, 
chiar antrenorul ____
Popa — prin linia conservatoristă pe 
care o aplică, îngreunează eforturile 
federației de specialitate și ale celor
lalți antrenori din țara noastră, al 
căror obiectiv este: ridicarea nivelu
lui calitativ al boxului !

Fără îndoială că un rol important 
în dezvoltarea sportului cu mănuși 
îl joacă și arbitrii. De felul în care 
arbitrul conduce lupta în ring, de
pinde — într-o bună măsură — șl 
calitatea unei întîlniri. In ultimul 
timp constatăm cu satisfacție că ar
bitrajele s-au îmbunătățit simțitor, 
ceea ce dovedește că cursurile orga
nizate în ultimii ani și-au atins 
scopul. Mulți dintre arbitrii noștri, ca 
de pildă. Marin Stănescu. Gh. Du
mitrescu, Nicolae Tătarii, Petre Epu- 
reami, Ion Boamfă, Const. Chiriac, 

Aii Rișat și alții au dovedit com
petență și obiectivitate. Fără discuție

ani și nu se țin în pas 
noutăți din tehnica boxu- 
antrenori — printre care 
M. Doculescu, C. Cionoiu, 
A. Ciocan (Craiova), L.

’ I. Stoianovici și 
federal Ion

ceea ce privește arbitrajele 
sînt încă multe de făcut. Nu 
arbitrii noștri aplică cu stric- 
indicațiile date de colegiul cen- 
de arbitri. Se mai confundă

seori eschivele cu atacurile 
capul, unii arbitri mai intervin 
luptă atunci cînd nu e cazul, 
nu dovedesc operativitate în luarea
unor hotărîri. Firește, colegiul cen
tral de arbitri va urmări și pe vi
itor cu perseverență îmbunătățirea 
calității arbitrajelor.

Dar aci, un ajutor cît se poate de 
prețios îl pot da și spectatorii reu
niunilor noastre, care — în marea tor 
majoritate — au dovedit o cunoaștere 
amănunțită a regulamentului de box. 
Dar. nu este mai puțin adevărat că 
printre spectatori se mai găsesc unii 
— e drept puțini Ia număr — care 
confundă noțiunea de box cu bătaia 
și care se lasă impresionați de stilul 
„bătăios" al unora dintre sportivi, 
fără să vadă însă că, de cele mal 
multe ori, aceștia lovesc neregula
mentar, fac un box dezordonat șl 
chiar periculos. Cu prilejul recentului 
turneu de verificare al boxerilor 

fruntași, arbitrii Gh. Dumitrescu și 
M. Stănescu au fost nevoiți să-l a- 
vertizeze (de două ori) pe constăn- 
țeanul Dumitru Răgăiie pentru fap
tul că acesta boxa cu mănușa des
chisă și abuza de țineri. Hotăr'rea 
justă a arbitrilor a fost însă primită 
cu dezaprobare de acei spectatori 
care nu cunosc încă regulamentul. 
In dorința de a-1 face pe sportivi să 
practice un box tehnic, lipsit de ob
strucții și de acțiuni nepermise, fede
rația noastră va continua să fie foar
te exigentă.

Luînd măsurile cele mai .energice 
pentru îmbunătățirea calitativă a 
antrenamentelor și a arbitrajelor 
federația de specialitate este convinsă 
că nu va trece mult timp pînă cînd 
boxul rominesc își va ocupa locul 
ce i se cuvine în ierarhia interna
țională.

Spartachiada de iarnă a tineretului

Noi „promoții66 de campioni...
întrecerile Spartachiadei 

pie de sfîrșit. In 
jos vom da cîteva 
rezultate:

rîndurile 
din cele

se apro- 
de mai 
mai noi

• Iată campionii raionului Ploiești: 
TENIS DE MASA, băieți: Puiu Radu 
(Petrolul Urlați) 
(Știința V. Căi 
RE: pînă 
trolistul
Gh.

), fete: Iorga Elena 
Călugărească). HALTE- 

la 55 kg.: Gh. Mîinca (Pe- 
Boldești), pînă la

Constantin (Rapid), 
75 kg.: Constantin Stoica 
peste 75 kg.: H. Marin 
TRÎNTA: pînă la 55 kg.; 
trescu (S.M.T. Buda), pînă 1 
Constantin Dicu (Rapid), 
68 kg.: Gh. Vasilescu (Știința V. 
Călugărească), pînă la 76 kg.: D. 
Roșea (Geamul Scăieni), pînă la 
84 kg.: C. Gheorghe (Rapid), peste 
84 kg.: Popa Traian (Rapid).

(A. Vlăsceanu și Gh. Alexandrescu- 
coresp.)

i 65 kg.: 
pînă la 
(Rapid), 
(Rapid). 
Gh. Pe- 

la 61 kg.: 
pînă la

• Campionii orașului Bîrlad sînt 
următorii: *............... ~
(Unirea),
(C.F.R.). TENIS DE MASA-băieți: 
David Simovici (Făclia); fete; Mura 
Dimitriu (Sanitarul).

(Panait Florea-coresp.)

ȘAH-băieți: Gh. Popoiu 
fate: Maria Săvescu

• In orașul Hațeg au cîștigat în
trecerea următorii: la șah Ion Nemeș 
iar la tenis de masă Alexandru La- 
bin.

(Nicu Sbuchea-coresp.)

• Peste 60 de concurenți din 10 
asociații sportive din orașul Tg. Mu
reș s-au întrecut în faza orășenească 
a Spartachiadei de iarnă, la discipli
na haltere. Iată primii clasați: 56 kg. 
Balint Geza (Știința I.M.F.); 60 kg. 
Kallai Laioș (Ștința I.M.F.); 67 kg. 
Csillag Pal (Știința I.M.F.); 75 kg. 
Komcsag Carol (Știința I.M.F.).

(Ioan Păuș-coresp.)

• In Capitală, în raionul Tudor 
Vladimirescu cei mai buni s-au do
vedit următorii: ȘAH-băieți: 1. D. 
Albu (Start) 6‘/2' pct.; 2. I. Fotache 
(Aurora) 5 pct.; 3. L. lacobovici 
(Spartac) 4 pct. fete: M. Ulea (Me- 
talosport) 3 pct.; 2. M. Chelaru 
(Spartac) 2 pct.; 3. A. Lăzărescu 
(Recolta M.A.) 2 pct. La GIMNAS
TICA, făcîndu-se excepție de la re
gulament, echipele au executat și 
exerciții de piramide. Iată rezultate, 
le: fete: 1. Spartac total 140 peț; 
2. Voința-Higiena 118,40 pct.; 3. Ori
zontul 60 pct4 băi«âî h Spartac

146,40 pct.; 2. Recolta M.A. 56 pct.; 
3. Start 52 pct. La TENIS DE MASA 
s-au obținut următoarele rezultate: 
simplu băieți: M. Podgoreanu (I.T.B.), 
simplu fete: Maria Valin (I.T.B.), 
dublu băieți: Podgoreanu-Berbecarn 
(I.T.B.); dublu fete: VeJiu Hirsch 

(I.T.B.); dublu mixt: Valiu-Podgo- 
reanu (I.T.B.). Iată primii clasați la 
PATINAJ: 200 m (10—12 ani) A. 
Pisarov (Orizontul) 30 sec.; 300 m: 
(13—14 ani): M. Ruxandriu (I.T.B.); 
35 sec.: 500 m (15—16 ani); D. 
Dumitrescu (Orizontul) 55 sec.; 500 m. 
(17—18 ani) B. Solomon (Orizontul) 
62 sec. Este demn de notat ajutorul 
acordat de Asociația sportivă Orizon
tul în organizarea etapei pe raion. 
Ia patinaj.

întrecerile de trîntă din cadrul finalei 
raionului T. Vladimirescu din Capitals 
au prilejuit dispute pasionante. Aspect 
de la întîlnirea dintre M. Pirvu (I.T.B.) 
fi I. Gherbauer (Republica).

Fotol P. Romoșan
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ÎN JURUL „MESEI ROTUNDE44
REDACȚIA: Numeroși sportivi, 

antrenori, tehnicieni, precum și 
mase largi de iubitori ai sportu
lui doresc să afle amănunte des
pre metodele de pregătire ale lo
tului reprezentativ de handbal. Ce 
ne puteti spune în această pri
vință ?

ANTRENORUL EMERIT OPREA 
VLASE: Pregătirea pentru acest cam
pionat mondial am început-o imediat 
după terminarea ediției precedente 
(1958), cînd, deși echipa noastră a 
fost formată în linii mari din aceiași 
jucători, nu a reușit să obțină re
zultatele dorite. Am discutat cu jucă
torii și ne-am propus ca pentru edi
ția din 1961 să n« pregătim în așa 
tel încît să obținem un rezultat foar
te bun. Handbalistele reușiseră — 
pe plan internațional — performanțe 
frumoase, în timp ce băieții rămăse
seră în urmă. Ne-am hotărît deci 
să muncim fără răgaz, pentru a ne 
ridica necontenit măiestria sportivă. 
Și am reușit acest lucru. Baza pre
gătirii s-a făcut în cadrul cluburilor 
din care fac parte componenții lotu
lui reprezentativ.

Condițiile excelente de pregătire 
create mișcării noastre sportive de 
către partid și guvern au fost, de
sigur, factorul hotărîtor în ridicarea 
măiestriei handbaliștilcr noștri.

Controiînd și îndrumînd în perma
nență antrenamentele de la cluburi 
și asociații, am reușit să asigurăm 
o temeinică pregătire de bază a spor
tivilor noștri, astfel încît Ia antrena
mentele comune nu am mai avut de 
lucrat decît pentru omogenizarea e- 
chipei, pentru stabilirea liniei tacti
ce, în funcție de adversarii pe care 
urma să-i fritilnim.

REDACȚIA: Așadar, pregătirea 
temeinică și serioasă efectuată în 
cadrul cluburilor și asociațiilor a 
fost determinantă în realizarea fru
moaselor succese cu care hand- 
baliștii se mîndresc astăzi.

ANTRENORUL EMERIT OPREA 
VLASE; Fără discuție că da ! Nu
mai în acest fel am putut omogeni
za echipa reprezentativă, incit ea să 
se prezinte la stariui campionatului 
mondial cu o pregătire tactică minu
țios realizată. Ne-am antrenat, în 
mod special, pentru a putea face față 
unor adversari cu sisteme de joc de
osebite. Am studiat și ne-am stră
duit să cunoaștem cit mai temeinic 
toate sistemele de atac ale echipelor 
pe care urma să le întîînim în cadrul 
acestei ediții a campionatului mon
dial. Față de aceasta am pregătit di
ferite sisteme de apărare. Studiind 
cele mai variate mijloace de apărare 
am pregătit și o serie întreagă de 
scheme tactice ofensive, moderne. Ve
deți, aici este tot .secretul" ! Elemen
tul de bază care ne-a ajutat să 
obținem acest frumos rezultat a 
fost tocmai pregătirea tactică.

MAESTRUL EMERIT AL SPOR
TULUI VIRGIL HNAT: Aș dori să 
adaug ceva în această privință. Fap
tul că am participat la ediția trecută 
a campionatului mondial țj că după 
aceea am avut asigurat un bogat 
program competițional intern Și in
ternațional a constituit pentru noi 
jucătorii un ajutor de preț. Am tras 
învățăminte din fiecare joc. Așa am 
reușit să ne îmbogățim bagajul de 
cunoștințe tehnice și tactice. Am să 
dau un exemplu. La cealaltă ediție 
a campionatului mondial am fost im
presionat de tehnica individuală a 
jucătorului cehoslovac Eret, c.ve a- 
runca la poartă prin .evitare". Re- 
intorși acasă, împreună cu antreno
rul meu Oprea Viase am început să 
studiez acest procedeu de aruncare. 
Dar nu m-am mulțumit numai cu 
copierea lui. Am studiat mișcările lui 
Eret, am îmbogățit procedeul aces-

tuia și, în plus, am reușit să stăpâ
nesc și alte procedee de aruncare Ia 
poartă.

ANTRENORUL EMERIT NICO
LAE NEDEF: Foarte justă observația 
lui Hnat. Și el nu este singurul ju
cător din lotul nostru care și-a îm
bogățit muit bagajul de procedee 
tehnice. Aș vrea să citez și numele 
jucătorilor Ivănescu și Moser, care 
prin muncă neobosită și-au ridicat 
mereu nive'ul pregătirii tehnice. Au 
progresat de la an la an.

REDACȚIA: Am vrea să ne 
spuneți ceva despre felul în care 
v-ați pregătit din punct de vedere 
moral pentru aceste jocuri.

MAESTRUL EMERIT AL SPOR
TULUI M'HAI REDL: Am să încerc 
să vă explic. Noi handbaliștii avem 
o vorbă: dacă mergi la un meci im
portant prea sigur de victorie se... 
întîmplă cîteo-dată să ai mari sur
prize. Așa că indiferent de adversa
rul pe care-1 întiineam, nu plecam nici
odată cu convingerea că sîntem în
vingători siguri dar nici învinși di
nainte. Totdeauna am fost hotărîți să 
luptăm din toate puterile, să n>i ne 
lăsăm niciodată depășiți de adver
sar, să fim pe teren tot timpul ală
turi de e’, să-I simțim, cum zicem 
noi, „cot la cot". Aceasta însă și 
pentru că aveam încredere în pre
gătirea efectuată, în antrenamentele 
pe care le-am făcut din plin.

MAESTRUL EMERIT AL SPOR
ULUI GEORGE COVACI: Vorbind 
despre calmul și siguranța echipei 
noastre trebuie ,spus și altceva. Echi
pa de handbal a țării noastre consti
tuie — cum să spun — o adevărată 
familie Noi nu ne certăm pe teren, 
nu ne supărăm unii pe ceilalți pen
tru o pasă greșită. La noi nu există 
obiceiui ca cei care a comis o gre
șeală să fie de îndată apostrofat. 
Dimpotrivă, ne încurajăm tot timpul. 
Spre exemplu în meciul cu Norvegia, 
cînd adversarii ne conduceau cu un 
gol, ne încurajam între noi în așa 
fel încît fiecare am simțit că vom 
putea trece peste acest moment greu 
Și că vom cîștiga. Și... am cîștigat I

Tov. TUDOR VASILE; Consider că 
Irebuie adăugat și faptul că una din 
principalele caracteristici ale echipei 
masculine de handbal o constituie 
disciplina. Aș putea spune chiar că 
multe din loturile noastre reprezen
tative pot lua exemplu de la hand- 
baliști. Incepînd de la lucruri care 
par fără importanță, cum ar fi punc
tualitatea la masă sau la autobuz și 
terminând cu respectarea adversaru
lui, a arbitrului a pub'icului în 
timpul jocului, handbaliștii au avut 
în permanență o comportare disci
plinată sobră, modestă. Indiferent de 
victoriile pe care le-au obținut, ei 
nu s-au „îmbătat" de succes. Dor
nici să-și pună în valoare cunoștințe
le acumulate cu multă trudă și cu 
multe eforturi handbaliștii noștri au 
privit campionatul mondial nu prin

<

---------------------- — *

Excepționala victorie a echipei masculine de handbal in 7 a R.P. Ro
mine in campionatul mondial a produs o profundă impresie in cele mai 
largi cercuri din țară și de peste hotare. In dorința de a pune la dis
poziția tehnicienilor, antrenorilor și sportivilor fruntași principalele ele
mente care au stat la baza succeselor handbaliștilor noștri, zilele trecute 
am organizat la redacție o discuție, ale cărei principale teme au fost: 
metodele de pregătire și comportarea sportivilor romîni la campionatul 
mondial.

La această discuție au participat: tovarășii Tudor Vasile, vicepreșe
dinte al F.R.H. și conducătorul delegației noastre la campionatul mondial, 
Lucian Grigoreseu — secretar general al F.R.H., membru al delegației, an
trenorii emeriți Oprea Vlase și Nicolae Nedef, maeștrii emeriți ai spor
tului Petre Ivănescu, Virgil Hnat, Olimpiu Nodea, George Covaci, Mihai 
Redl, Mircea Costache II, precum și maeștrii sportului Cornel Oțelea, 
Ion Bogolea și Gheorghe Coman.

Redăm mai jos din stenograma discuțiilor purtate in cadrul acestei 
intilniri.

--------—★ ★ ------- —---- ——'

prisma unui singur Joc, ci ca o suită 
de partide, în care victoria finală 
revine acelei echipe care știe să 
lupte cu aceeași dîrzenie de Ia pri
ma și pînă la ultima întîlnire.

MAESTRUL EMERIT AL SPOR
TULUI VIRGIL HNAT: Părerea mea 
este că jocul bun din apărare ne-a 
adus succesul. Și vreau să mulțu
mesc, în numele jucătorilor, celor doi 
antrenori care au muncit mult cu 
noj pentru îmbunătățirea jocului în 
apărare. Sincer vorbind, munca de 
pregătire a jocului în apărare era 
foarte... plictisitoare. îmi amintesc 
acum de orele de antrenament cu 
mingea cu „ureche" pentru exersa
rea blocării șutului. Ce greu era... 
Dar ce bine ne-au prins aceste ore 
de antrenament la campionatul mon
dial.

ANTRENORUL EMERIT NICOLAE 
NEDEF: După consumarea finalei 
campionatului mondial unele ziare, 
printre care și un cotidian francez, 
au făcut afirmația că echipa noastră 
este o cîștigătoare „întîmplătoare". 
Jucătorii noștri au dorit să dove
dească contrariul. Pentru aceasta la 
Paris, în loc să se ducă să viziteze 
orașul, ei s-au pregătit pentru meci. 
Iar seara au creat faze atit de spec
taculoase și rapide încît la un mo
ment dat handbaliștii francezi nici 
nu mai știau pe unde este mingea. 
Ziarul respectiv a fost nevoit să re
cunoască că echipa noastră își me
rită cu prisosință titlul de campioană 
mondială, făcînd o adevărată de
monstrație.

REDACȚIA: Am dori să ne 
spuneți ceva și despre proiectele 
de viitor ținînd seama, mai ales, 
de faptul că acum trebuie apărat 
cu succes titlul de înaltă cinste 
de campioni ai lumii.

LUCIAN GR1GORESCU — SE
CRETAR GENERAL AL F.R.H.; Fe
derația de handbal privește de pe a- 
cum cu toată seriozitatea pregătirea 
pentru campionatul mondial din 1965. 
Ca primă măsură, vom generaliza ex- 
perien’a acumulată cu pri'ejul par- i 
ticipării la această ediție a cainpio- 1 
natului mondial. Cei doi antrenori v<>r j 
participa la o serie de consfătuiri la 
care vom invita instructori și antre- | 
nori din diferite cluburi șj asociații | 
sportive. Vom urmări apoi îmbogă- : 
țirea ca'endarului competițional jn- • 
tern și internațional. Ne-am convins 
că întîlnirile internaționale sînt ex
trem de folositoare. Dar spunînd a- 
cest lucru ne gîndim nu numai fa 
echipa reprezentativă. Dacă vreo e- 
chipă străină va veni in țară o 
vom programa astfel ca să întîlneas- 
că cît mai multe formații de club. 
In acest fel un mare număr de ju
cători vor trece prin „focul" parti
delor internaționale. In privința ca
lendarului competițional, o atenție 
deosebită vom acorda campionatului 
republican. Ne-am propus să aju
tăm din toate puterile noastre echi

pele participante, pentru ca valoa
rea lor să crească necontenit

ANTRENORUL EMERIT NICOLAE 
NEDEF; Dacă-mj permiteți, aș mai 
adăuga că nu vom neglija nici 
munca de selecție și de pregătire 
a cadrelor tinere. Alcătuirea loturi
lor de tineret, asigurarea unui ca
lendar competițional internațional bo
gat pentru acestea, stimularea sec
țiilor fruntașe de handbal în alcătui
rea echipelor de juniori, creșterea a- 
cestor juniori, iată principalele noas
tre obiective pentru viitor.

MAESTRUL EMERIT AL SPOR
TULUI MIRCEA COSTACHE II: 
Pentru că a venit vorba despre ti
neret, vă rog să-mi dați voie ca in 
numele meu și al celorlalți „puști" 
— cum ni se spune — să mulțumesc 
federației Și antrenorilor pentru în
crederea acordată. Nici unul dintre 
noi nu a trecut de 20 de ani și cu 
toate acestea am fost selecționați și 
am făcut parte din Iotul reprezenta
tiv care a participat la campionatul 
mondial. Vă rog să credeți că pen
tru noi acest lucru a înseninat foarte 
mult. Am luptat din toate puterile 
să nu înșelăm speranțele. Ne-am stră
duit astfel să răspundem grijii părin
tești pe care partidul o poartă mișcă
rii noastre sportive, nouă, sportivilor

„Cupa orașului București"
Comisia orășenească de haltere or

ganizează o interesantă competiție 
lezervată echipelor din Capitală. 
Competiția este dotată cu „Cupa ora
șului București". La întreceri iau 
•parte șase echipe: C.C.A., Dinamo 
Obor, Rapid, Victoria, Sirena și Elec
tra.

Azi, cu începere de la ora 17, 
în sala Dinamo II va ave loc întîlni- 
rea C.C.A. — Dinamo Obor, iar mîine 
în sala Giulești, de la ora 17, în- 
tîlnirea Rapid — Victoria.

Etapa a doua va avea loc la 
9 aprilie: Sirena — Electra. Returul 
competiției va avea loc la 10, 17
septembrie și 1 octombrie. Trofeul 
va fi atribuit echipei care va tota
liza cel mai mare număr de kilo
grame.

Concursul elevilor din șase orașe
Ieri dimineață au început la bazinul 

acoperit Floreasca Întrecerile de Înot 
și sărituri dotate cu „Cupa Sfatului 
popular-, la care participă înotătorii 
elevi al școlilor sportive din București, 
Reșița, Cluj, Oradea, Sibiu, Tg. Mureș. 
Iată rezultatele primei zile de concurs :
33,33 m fluture fete : 1. Mihaela Border 
(Buc.) 35,4 ; 2. lisa Hrușca (Reșița) 36,0; 
3. Daniela Coroiu (Reșița) 38,0 ; 33,33 m 
bras băieți : 1. I. Lepos (Buc.) 32,4 ; 2. 
D. Nlcolau (Buc.) 34,0 ; 3. Al. Nagy
(Sibiu) 36,5 ; 66,66 m spate băieți : 1.
B. Marek (Reșița) 51,5 : 2. I. Colta (Re
șița) 52,7 ; 3. I. Belciug (Buc.) 57,0.
33,33 m spate băieți : 1. V. Mihai (Buc.) 
28,5 ; 2. M. Hohoiu (Reșița) 30,7; 3. W, 
Weiss (Reșița) 31,0, 100 m bras băieți : 
1. D. Sandru (Buc.) 1:29,5 ; 2. D. Lazăr

A luat ființă un nou club sportii 
„Metalul 23 August”

Nu cu mult timp în urmă, nu- din București au participat la ședii 
me.oși muncitori, tehnicieni, funcțio- de constituire a noului club spor 
nari -- sportivi și iubitori ai spor- „Metalul 23 August". înființarea 
tului din cadrul uzinelor „23 August- cestei organizații sportive traduce 

viață concluziile trase ca urmare 
unei profunde și serioase analize 
cută la clubul sportiv „Meta 
M.I.G.". S-a constatat atunci că ac 
club nu își putea duce munca în bu 
condițiuni, deoarece el era rupt 
marile întreprinderi metalurgice bu< 
reștene și de asociațiile lor sp< 
five.

Datorită acestui fapt, vechiul ci 
sportiv nu colabora cu asociați 
sportive aderente pentru organizar 
pe baze sănătoase a muncii de : 
lecție, de ridicare de noi și talent; 
cadre din rîndurile tinerilor muncit, 
participant la întrecerile sportive 
mase.

Înființarea noului club „Metalul 
August", în cadrul căruia vor acti 
cei mai buni sportivi din unele înti 
prinderi metalurgice bucureștene 
contribui în mod cert la îmbunătățit 
nivelului performanțelor sportive a 
diferitelor secții din cadrul cltrbuli 
Aceasta, în primul rînd, pentru 
noul club va beneficia de aport 
unor tehnicieni și antrenori cu o 1 
dicată calificare și, în al doilea rîn 
pentru că fiind legat în mod nemijl 
cit de o mare întreprindere no 
club va putea să aibă asigurate co 
dițiuni materiale din ce în ce m 
bune,

Mîine, la Timișoara și Brașo 
cele mai importante meciul 

masculine
Sfîrșitul acestei săptămîni ofer; 

matorilor de volei cîteva partide 
osebit de interesante. Este vorb; 
special de meciurile masculine 
ința Timișoara — Rapid Bucureșt 
Tractorul Brașov — Dinamo B 
rești, programate în prima etap 
returului. Reamintim că cele < 
formații gazdă au obținut dumi 
trecută victorii în fața echipelor 
namo București și Știința Cluj.

In campionatul feminin, nu 
puțin de 5 meciuri au loc în C 
tală. Dintre acestea, cele mai ec 
brațe apar Metalul — C.S.M. ( 
Rapid—Farul Constanța și Săn 
tea — C.S.M. Sibiu.

întrecerile pe «chip*
întâlnirea centrală a etapei a 6-a 

sferturile de finală ale campionat 
republican pe echipe a constituit-o 
f mutarea echipei or Electronica și Spat 
Contrar așteptărilor, ea nu a furii 
o dispută echilibrată, șahiștii de la I 
tronica obținînd o victorie la scor, 
au cîștigat cu 4—1, o partidă rămîi 
să fie continuată, după întrerupere, 
rezultatele individuale : Ghifcscu-Bă.!

Pavlov-Bondoc 1—0, Nacti-B 
ru 1—0, Rodica Manolescu-Ileana Sie 
i,,2—il2s Lidia Nem oda-Domni ța Șutii 
1—0. La întrerupere, Drimer are ava4 
La Rcicher, așa că este probabil că 
/.uitatul final al meciului va fi și 
categoric.

In celelalte întîlniri de duminică 
fost înregistrate rezultatele ; I.T.I>.-( 
logia 5’/2—V2, Știința-F.O.B. 3—0 ( 
Statistica-M.T.T.C. 2V2—2‘/2 (1).
tîlnirea Spartac-Statistica din rund 
4-a a luat sfîrșit cu victoria primei 
scorul de 4*/2—l1/^.

In clasament, cele mal bine situate 
deocamdată : Statistica 2O*/2 puncte ( 
6 meciuri), Electronica 17*/2 (2) ( 
6 meciuri), I.T.B, 17!/2 (^) Brogn 
I7T/2 (din 4 meciuri), Spartac 17 (2) ( 
5 meciuri).

(Buc.) 1:33,5 ; 3. I. Pereș (Oradea, 1:3
33,33 m bras fete : 1. Marina Vfe
(Buc.) 30,4; 2. Mioara Zahu (Buc.) 3 
3. Cristina Hohoiu (Reșița) 31,5. 100 
liber băieți : 1. T. Georgescu (Bi 
1:09,6; 2. Al. Bota (Buc.) 1:09,7 ; 100 
bras fete : 1. Cristina Danilov (Bi
1:35,5 ; 2. Ana Pivoda (Sibiu) 1:36
3. Mihaela Demetrescu (Buc.) 1:4
33,33 m liber fete : 1. C. Hohoiu 25 
2. Anca Andrei (Reșița) 25,8 ; 3. V
rica Peter (Buc.) 26.1. 66,66 ni flut, 
fete : Margareta Muscă (Reșița) 57 
2. Zoie Reznicenko (Buc.) 70,6; 3. < 
briela Popescu (Buc.) 73,2. 4x33,33 
mixt fete : 1. Reșița 2:18,2 ; 4x66,66 
mixt băieți : 1. Reșița 3:37.8.

întrecerile continuă astăzi șl mi 
de la ora 10.

. tA,SV.e<:}. de la mMmrea cu campionii mondiali. De la stingă la dreapta: Lucian Grigoreseu, secretar general al F.R.H., maestrul emerit
ai sportului Mircea Costache II, maeștrii sportului Cornel Oțelea și Ion Bogolea, antrenorul emerit Vlase Oprea, in spatele lui, maestrul emerit 

2e?rgeT Covaci, maestrul sportului Gh. Coman. Tudor Vasile. vicepreședinte al F.R.H., maeștrii emeriți ai sportului: Olimpiu Nodea 
.Virgil Hnat, Petre Ivănescu, Mihai Redl, antrenorul emerit Nicolae Nedef. Foto- P Romoțan



Din antrenamentele echipelor La 6 și 8 aprilie• ••
• JOI după amiază, pe stadionul 

Dinamd din șoseaua Ștefan cel Mare, 
dinanroviștii bucureșteni au susținut 
un meci de verificare în compania 
echipei de categorie' orășenească Au
tobuzul. Pe parcursul a trei reprize 
a cite 
cercat 
acesta 
cîteva 
minate 
weiller 
losite : 
Panait

30 de minute, Dinamo a în- 
difeiite formule de apărare, 
fiind capitolul în care ei au 
semne de întrebare, deter- 
de indisponibilitatea lui Nun- 
ILI. Iată cele trei formule fo- 
Uțu — Ivan, Constantinescu, 

(rep. I) ; Cosma —Popa, 
Dragvmir, Nunweiller IV (rep. a 
11-a) ; Uțu — Ivan, Nunweiller IV, 
Dragomir (rep. a IH-a). In rest, 
echipa a avut aceeași alcătuire (Flo- 
rescu. Al. Vasile — Angliei, Varga, 
Ehe II, Eftimie, Sasu), cu excepția 
celei de a doua reprize cînd David

i-a înlocuit pe Sasu. înaintarea 
namoviștilor s-a mișcat bine, 
scriind 13 goluri echipei adverse, 
fără ca apărarea să primească vre
unul.

• SUB conducerea antrenorului 
Ștefan Onisie, jucătorii militari au 
susținut joi un joc-școală în com
pania echipei Justiția. S-a urmărit 
in special mărirea capacității de 

efort a înaintașilor (Constantin, Ca
coveanu, Raksi), care duminică n-au 
dat randamentul așteptat, nefiind în 
plenitudinea forțelor lor. O 
deosebită a fost acordată și 
în care acționează înaintașii 
de finalizare, măririi ritmului

di- 
în-

atenție 
felului 

în faza 
și pre-

Culese de pe stadion...
DEGAJĂRILE PORTARULUI PAIN

Etapa de mîine programează 
următoarele meciuri :

Dinamo București-Știința Cluj 
ProgresuI-U.T.A.
C.S.M.S. Iași-Rapid
Petrolul-Steagul roșu
Știința Timișoara - Dinamo 

Bacău
Corvinul-C.C.A.
Farul-Minerul.

In meciul Rapid — Știința Timișoara, 
portarul Pain, care, prin intervențiile 
sale sigure a contribuit din plin !a ob
ținerea unui rezultat de egalitate fo.irte 
prețios pentru timișoreni, a degajat însă 
mingea cu regularitate matematică la... 
adversari. Chiar și la degajările făcute 
cu mina mingea a ajuns la rapidiști.

Aceasta s-a datorat și impreciziei de-, lexandrescu (2), Raksi (3) și Tătaru 
gajurilor sale, dar — mai ales — și 
faptului că jucătorii timișoreni nu s-an 
demarcat — și slab pregătiți fizic — 
nu au reușit

ciziei șuturilor la poartă. De 
menea s-a căutat să se asigure 
genitatea apărării.

C.C.A. a înscris 10 goluri 
Cacoveanu (1), Constantin (1),

ase- 
o mo

prin :
A-

CEL MAI

să ajungă primii la balon.

BUN DE PE TEREN...

lui Stavru Nicolau (Con- 
— Știința Ti- 

„foarte bun'*

Arbitrajul 
stanța) în meciul Rapid 
mișoara a fost notat ca 
în foaia observatorului federal. Intr-ade- 
var, Stavru Nicolau s-i. mișcat perma
nent pe teren, fiind mereu _,pe fază* 
fi reușind astfel să aprecieze just di
feritele situații de joc. Ne-a surprins 
buna lui pregătire fizică : chiar și la si
tuațiile de ofsaid el se deplasa pilă 
la locul infracțiunii pentru a arăta 
punctul de unde să se execute lovitura 
indirectă.

Unii spun că în acest meci el a fost... 
cel mai bun de pe teren.

(3) Formația : Voinescu — Zavoda 
II, Mihăilescu II, Ivănescu — Jenei 
(Crișan), Bone — Cacoveanu, Con
stantin, Alexandrescu. Raksi, Tătaru.

• MINERUL ș-a antrenat joi la 
două porți cu Minerul Petrila. Jocul 
s-a încheiat cu victoria fotbaliștilor 
din Lupeni cu scorul de 2—1 (1—0) 
prin golurile marcate de 
Mihăilă. La Constanța va 
mația de duminica trecută, 
ția portarului post care va fi ocupat 
de Mihalache. (I. Ciortea și S. Bă- 
loiu-coresp.).

• STEAGUL ROȘU a jucat joi 
cu Strungul (din campionatul regio
nal). marcînd 16 goluri și primind 2. 
Golurile au fost marcate de Fusulan 
(6), Meszaroș (4), Seredai (2), Ha- 
șoti, David, Campo și Nagy (din 11 
metri). „Stegarii" au dovedit o bună 
dispoziție de joc jn acest meci și 
spera că la Ploiești (unde vor alinia 
formația care a învins Progresul) 
se vor comporta bine De altfel, me-

Szoke și 
juca for- 
cu excep-

DE LA COLEGIUL CENTRAL DE ARBITRI DE FOTBAL
Analizînd arbitrajele prestate la me

ciurile dintre C.C.A.—Farul și U.T.A.— 
Dinamo București, Colegiul Central 
de Arbitri constată următoarele:

1) Brigada condusă de arbitrul 
OSIĂC GHEORGHE (Timișoara) care 
a arbitrat meciul dintre C.C.A.—Farul, 
a prestat un arbitraj necorespunzător.

Arbitrul OSIAC GHEORGHE s-a 
prezentat la meci cu o slabă pregă
tire fizică. Acest 
în deplasarea sa 
în rămînerea la 
față de fazele de

în repetate rînduri nu a văzut sau 
a tolerat unele atacuri neregulamen
tare săvîrșite de jucătorii ambelor 
echipe.

Arbitrul OSIAC GHEORGHE a do
vedit lipsă de uniformitate în apli
carea regulilor de joc în cursul unui 
meci. Lovitura de pedeapsă acordată 
in minutul 76 pentru faultul comis 
de jucătorul Brînzei (Farul) asupra 
jucătorului Tătaru (C.C.A.) a apărut 
pentru o parte din public ca fiind 
dată cu ușurință în comparație cu in
fracțiuni similare 
nate.

După acordarea 
să menționate 
GHEORGHE, influențat de manifes
tările subiective ale unei părți din 
publicul spectator, a pierdut controlul 
jocului, tolerînd multe infracțiuni și 
penalizînd altele inexistente.

Pentru greșelile de arbitraj săvîr
șite de brigada confaisă de OSIAC

GH.. Colegiul Central de Arbitri a ho
tărît :

— Se suspendă arbitrul OSIAC 
GHEORGHE pe 4 etape, la meciuri 
divizionare.

- Se dă
Polak

avertisment arbitrilor de 
Samoilă și Cruceanu Tra-

Avînd în vedere unele momente

lucru s-a reflectat 
greoaie pe teren și 
distanță prea mare 
joc.

rămase nesancțio-

loviturii de pedeap- 
arbitrul OSIAC

linie 
ian.

2)
de nesiguranță în aprecierea fazelor
de joc, cum ar fi acordarea unei lo
vituri libere indirecte în loc de lovi
tură de pedeapsă, sau apreciere gre
șită a poziției ofsaid, se sancționează 
arbitrul SABĂU ROMULUS (Cluj) 
care a arbitrat meciul de la Arad, cu 
suspendarea pe 2 etape. Se dă aver
tisment arbitrilor de tușe Pop și Cim- 
peanu (Cluj).

Colegiul Central de Axbitri de 
Fotbal, pentru a evita greșeli care 
dăunează calității jocurilor și pot in
fluența rezultatele atrage din nou a- 
tenția tuturor arbitrilor asupra obli
gației de a interpreta și aplica în 
mod uniform, ferm și obiectiv preve
derile regulamentului de joc.

Pentru a realiza acest lucru, arbi
trii trebuie să acorde o mai mare im
portanță pregătirii lor fizice, teore
tice - și practici, care sint principalele 
căi ce duc la prestarea unor arbitraje 
competente și de bună calitate, prin 
care se contribuie la ridicarea nivelu
lui

ciul cu Petrolul este așteptat cu un 
deosebit interes de suporterii Stea
gului roșu, dintre care mulți vor în
soți echipa la Ploiești. (C. Gruia — 
coresp. regional).

• FARUL privește cu toată serio
zitatea meciul de duminică. Fotba
liștii constănțeni s-au deplasat miercuri 
la Cernavoda, unde au întîlnit echipa 
locală Ideal. Meciul s-a întrerupt 
— din cauza ploii — la scorul de 
1 — 1. după 45 minute de joc. Joi, 
Farul a jucat 120 de minute cu Di
namo Constanța, marcînd 6 goluri 
prin Olaru (2), Ciosescu 
îanu Și Sever și 45 de 
Locomotiva C.F.R (4—0). 
cu Minerul constănțenii 
formația de duminica trecută. 
Enache — coresp. regional).

® PETROLUL s-a antrenat 
două porți cu Voința București, cîști- 
gînd cu scorul de 4—I (2—0) prin 
golurile marcate de Dridea, Bonliș, 
Giuran (V) 
goluri. In 
ploieștenii 
pa care a 
la Bacău. 
Vlăsceanu

• U.T.A. a jucat joi 3 reprize a 
45 de minute cu formația de juniori 
și cu Recolta Pecica 
gional). Fotbaliștii 
mișcat bine pe teren, 
goluri. La București, 
Progresul, vor folosi 
a jucat cu Dinamo București.

• PROGRESUL s-a antrenat „în 
familie'1, jucătorii echipei întâi mar
cînd „rezervelor" 7 goluri prin Ba- 
boie (2), Marin (3), lonițâ și Pro- 
topopescu. In meciul cu U.T.A for
mația va fi următoarea : Mîndru — 
Smărăndescu II, Caricaș, Soare — 
loniță. Maior — Oaidă. Marin, Di- 
nutescu, Mafteuță, Baboie; Rezerve: 
Niculescu, Nedelcu și Protopopescu.

• ȘTIINȚA CLUJ va folosi la 
București echipa care a jucat în me
ciul cu Corvinul, rezerve fiind Moguț, 
Georgescu și Constantin.

• ȘTIINȚA TIMIȘOARA 
linul joi Un meci amical în 
nia echipei de categorie regională 
Progresul Timișoara și a învins cu 
6—0 (2—0) Au marcat Petescu (2), 
Iordăchescu (2), Gîrleanu și Mițîru. 
Studenții au jucat fără Manol iche, 
care nu este încă restabilit, iar 1 e- 
reter și R. Lazăr au jucat numai în 
repriza a Il-a In meciul cu Dinamo 
Bacău va juca formația : Pain — 
Georgescu, Țurcan. Codreanu — Pe
tescu, Tănase — Ierna, R. Lazar. 
Iordăchescu, Lereter, Mițaru. Rezerve 
Curcan, Gîrleanu (AL Gross — ca- 
resp. reg.)
• DINAMO BACĂU a evoluat la

Focșani, unde a întîlnit formația de 
categorie B, Rapid. A fost un joc 
plăcut, urmărit de 1500 de specta
tori și încheiat cu victoria la limită 
a băcâoanilor : 3—2 (3—0). Dma-
moviștii au înscris prin Filip, Public 
și Nemeș, iar feroviarii prin Codrea
nu și Stătescu. (C. Rîdulescii — ' 
coresp.)

• RAPID a plecat aseară la lași. ! 
Feroviarii au făcut antrenamente joi 
(cu Aeronautica) și ieri, 
nu s-au fixat 
tru duminică.

• C.SM.S. 
chipa : Florea 
gomirescu — 
Alexandrescu, 
mien.

(2), Moro- 
minute cu
In meciul 

vor alinia

și Stoica (V) auto- 
partida cu Steagul roșu, 
vor folosi, probabil, echi- 
evoluat duminica trecută 
(Gh. Alexandrescu și A. 
— coresp.).

(din camp, re- 
textiliști s-au 
marcînd multe 
în meciul cu 
formația care

tehnic al fotbalului nostru.

COLEGIUL CENTRAL 
DE ARBITRI DE FOTBAL

De la Federația Romînă de Fotbal i

echipă profesionistă braziliană va evoiua 
noastră: GREMIO PORTO ALEGRENSE

- -

Șapte din jucătorii echipei braziliene Gremio Porto Alegrense : Car
doso, Marino, Gessy, Juarez, Milton, Vieira și Jurandir. Toți sint înaintași : 
Marino-Gessy-Juarez-Miltort^Vieira alcătuiesc linia de atac mai des 1'dosită, 
de Gremio.

sus-a 
compa-

Antrenorii
asupra formației pen-

va prezenta miine e- 
— Sandu, Moțoc, Dra- 
Foale, Don — Matei, 
Voica, Unguroiu, De-

JOCUL PETROLUL — ST. ROȘU 
SE TRANSMITE LA RADIO

Stațiile noastre de radio vor 
transmite duminică de la Ploiești, 
în jurul orei 17,25, repriza a doua 
a întîlnirii de fotbal Petrolul- 
Steagul Roșu Brașov din cadrul 
campionatului categoriei A. Trans
misia se va face pe programul I.

Azi ultima

I

Biroul Federației Romine de Fotbal 
analizînd modul în care s-a desfășu
rat întîlnirea U.T. ARAD—DINAMO 
București, din etapa întâia a returului 
campionatului R.P.R. categoria A, a 
hotărît să suspende pe o etapă terenul 
din Arad pentru că A.S. U.T. Arad 
n-a asigurat condițiile prielnice unei 
bune desfășurări a întilnirii. Biroul 
Federației a hotărît rejucarea meciului 
într-o localitate și la o dată ce va fi 
fixată de federație.

Biroul Federației Române de Fot-

bal atrage atenția conducerilor sec
țiilor de fotbal că în viitor vor trebui 
să ia cele mai eficace măsuri pentru 
a asigura condiții normale de des
fășurare a întîlnirilor, Si interesul 
creșterii calității fotbalului.

Biroul Federației Romîne de Fot
bal va analiza și în viitor asemenea 
manifestări 
zătoare.

ondiții normale de des- 
întîlnirilor, m interesul

și va lua măsuri corespun-

BIROUL FEDERAȚIEI ROMINE 
DE FOTBAL.

La începutul lunii aprilie va juca 
în țara noastră o echipă profesio
nistă din Brazilia și anume Gremio 
Porto Alegrense, campioana din Porto 
Alegre (statul Rio Grande do Sul), 
în rîndurile acestei echipe activează 
o serie de jucători internaționali, 
printre care Figueiro, Juarez, Ma
rino, Cardoso, Bruno etc. Gremio va 
evolua la noi în cadrul unui turneu 
pe care echipa braziliană îl între
prinde în Europa.

In primele zile ale săptămînii 
viitoare federația noastră de fotbal 
va stabili adversarii echipei Gremio, 
precum și orașele unde vor avea loc 
cele două partide. Datele au fost 
definitiv fixate; 6 și 8 aprilie.

Trei arb’trî romîni 
la meciul Parti an 
Tirana - Levskt Sofia

La 29 martie se va disputa la 
Tirana, în cadrul turneului balcanic 
intercluburi, meciul dintre Partizan 
și Levski Sofia. Partida va fi con
dusă de trei arbitri romîni : Mircea 
Crutescu — la centru — Al. Toth 
și N Mihăilescu — la tușă.
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CEREȚI
chiar azi Ia centrele

de difuzare a presei
și miine pe stadionul

„23 August**

PROGRAMUL CUPLAJULUI
Progresul — U. T. A.

Dinamo — Știința Cluj
>IN CUPRINSEI 
PROGRAMULUI :

— Cele două jocuri în ultimele 
10 campionate; — Aceleași me
ciuri în toamnă...; — Din istoria 
campionatului ; — Clasamentul
golgeterilor; — O prezentare a 
fostului internațional Iosif Ritter, 
arbitru! meciului Dinamo — Ș iin- 
ța Cluj; — Caleidoscop intern
și extern ; Curiozități caricaturi 
etc.

PREȚUL 50 DE BANI.

t

De la IEBS
că programe-.-orar al caselor 

pentru manifestațiile sportive in
Se aduce 1a cunoștință 

zează bilete cu anticipație, I.E.B.- - —

vor comunica.

.S. va fi următorul, în tot timpul anului 1961 :
Str. I. Vidu de la ora 9-12.30 și 15—19.30
Agenția Pronosport de la ora 9-12.30 și 45-19 ?'
Agenția C.C.A. de la ora 9-13 și 17-21
Stad. 23 August de la ora 10—18
Stad. Giulești de la ora 10-18
Stad. Dinamo de la ora 9-13 și 15-19
Stad. Republicii de la ora »-13 și 15-19

vin za re a biletelor seDatele de punerea în 
prin presă.

Pentru întîlnirea internațională de 
handbal în 7, C.C.A. — Dukla Praga 
care va avea loc luni 27 martie a.c. 
orele 19 în sala Floreasca sînt va
labile următoarele categorii de per
mise care poartă viza pP anul 1961 ;
- albastre Și roșii in piele, al

bastre dermatln care poartă ștam
pila „Sala Floreasca". albastre der- 
matin cu ștampila „Handbal", gris 
dermatln ale maeștrilor sportului lă

care difu- 
organizarea

din timp

handbal șl ale membrilor comisiilor 
și colegiilor care poartă ștampila 
„Handbal", verzi de ziariști inso
lite de delegații. în limita locurilor 
repartizate fiecărui ziar.

pentru această 
In vlnzare la 
str. Ion

la masa
presei.

Biletele
s-au dus
bilete din __  ... _
centrală Pronosport din Cale» Vic
toriei nr. 9 și agenția C.C.A.

întîlnire 
casele de 

Vidu, agenția

J

zi pentru depunerea buletinelor
la concursul special Pronosport

După cum am anunțat, Loto-Pro- 
nosport organizează — cu prilejul 
împlinirii a 7 ani de la introducerea 
concursurilor de pronosticuri spor
tive — un mare concurs special Pro
nosport. La acest concurs special se 
acordă numeroase premii 
tare în valpare de 350.000 
lista de premii menționăm 
turism Volga, 60 călătorii 
carul în R.P. Bulgaria și 
gară, scutere, motociclete,

supli men- 
lei. 
un auto- 
cu auto- 
R.P. Un- 
motorete, 

aparate de radio și de televizoare, 
frigidere, biciclete, etc. O mare parte 
a acestor premii se distribuie pe baza 
extragerii din urnă a cupoanelor care 
se acordă pentru fiecare variantă de
pusă. In afara acestor premii se mai

Din

împart altele pentru variantele cu 
„0“ rezultate. Acestea se acordă atît 
buletinelor cu cele mai multe va
riante cu „0“ cit și celorlalte varian
te cu „0“ (prin tragere din urnă).

★
Iată acum care este programul ur

mătorului concurs Pronosport (dumi
nică 2 aprilie )

I. C.C.A. — Rapid
II. Progresul — Dinamo București

III. Șt. Cluj
IV.
V. Minerul

VI. Steagul 
nedoara

C.S.M.S
— Șt. Timișoara 
lași — U.T.A.

— Dinamo Bacău 
roșu — Corvinul Hu-

VII. Petrolul — Farul 
VIII, OS. Oradea — Ind.

Cîmpia Țurzii
IX. GF.R. Timișoara — 

Tg. Mureș
X. Chimia Făgăraș — 

Brașov
XI. C^S.M. Sibiu — A S. Academia 

Militară
XII. C.F.R. Pașcani — Foresta Făl

ticeni

1

Sîrmei

Mureșul

Tractorul

Rubrică redactată de I. S. Loto- 
Pronosport.



Concursurile din Postăvar La sfîrșit de săptămînă
și din Bucegi

Pîrtiile din Postăvar și din Bucegi 
găzduiesc azi și mîine două impor
tante concursuri în cadrul „Sezonului 
Jubiliar". în Postăvar se desfășoară 
Concursul republican școlar, la care 
iau parte peste 100 elevi și eleve din 
întreaga țară.

In Bucegi au loc cursele alpine din 
cadrul „Gupei. Carpați" oferită. de 
asociația sportivă Carpați Sinaia. _ La 
„Cupa Carpați” participă schiorii 
fruni și ai cluburilor și asociațiilor 
sportive din regiunea Brașov, de pe 
Valea Prahovei și din București.

Două meciuri de mare atracție
Dinamo — C. F. R. 

și C.C.A.-
Mîine, in campionat, din nou O 

etapă „plină".
Centrul de greutate al etapei îl 

constituie meciurile Dinamo—C.F.R. 
Grivița Roșie și C.C.A.-ProgresuL 
Evoluția de pină acum a acestor for
mații fruntașe ale rugbiului nostru 
dovedește interesul pe care ele îl 
acordă competiției, cu atît mai mult 
cu cit sînt angajate direct în lupta 
pentru titlu. In această privință, re-

tăzi pînă la ora 16,30.■Kg
■k y ... L.,.

WK.», ! f-F. ie" -:

■«C -

£ JIf

Una din pufinele faze spectaculoase din meciul C.F.R. Grivifa Roșie — Progresul: 
rugbistul feroviar Costel Slănesrit încearcă să recepționeze balonul prinlr-un 
salt acrobatic Foto ; P. Romoșan

Un nou concurs

de 
pe
80
I:

• Cicliștii bucureșteni vor lua star
tul duminică intr-o nouă competiție, 
organizată de clubul sportiv Voința. 
Organizatorii au prevăzut la acest 
concurs dotat cu trofeul „Cupa Pri
măverii" curse pentru 7 categorii 
alergători care se vor desfășura 
următoarele distanțe : avansați : 
km; tineret: 40 km; juniori cat.
30 km; juniori cat. a Il-a: 20 km; fete: 
8 km ; biciclete semicurse: 15 km ; 
biciclete oraș : 6 km.

întrecerile au loc pe șoseaua Strău- 
lești-Buftea-Ploiești. Plecarea festivă 
se dă la ora 9,30 de la km 7 (lingă 
aeroportul Băneasa), urmînd ca primul 
start oficial să aibă loc la ora 10 de 
la km 9. Sosirile vor fi înregistrate 
însă în locul unde s-a dat startul 
festiv.

• Subcomisia de cicloturism a ora-

F.nalele campionatelor republicane 
rezervate juniorilor

Astăzi, începînd de la ora 8, cei 
mai talentați scrimeri din rîndul ju
niorilor vor lua parte la întrecerile 
finale ale campionatelor republicane. 
La asalturile din sala Tineretului 
vor fi prezenți aproape 100 de spor
tivi (cite 24 de fiecare armă) prin
tre care cîștigătorii concursului re
publican de anul trecut — Ion Drîtn- 
bă și Ana Ene (floretă), Ștefan 
Haukler (spadă) și Anton Iercoșan 
(sabie) alături de pretendenții la 
titlurile de campioni ai țării — Mi
hai Tiu, Francisc Boga, Eva Palko, 
Gervidan Rustem, Suzana Tassy ș.a.

In prima zi vor avea loc întrece
rile ain cadrul probelor de floretă 
băieți și sabie (dimineața — serii 
și semifinale, după amiază-finalele), 
iar în ziua a doua, spada și floreta 
fete (după același program ca și în 
prima zi).
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• Pe stadionul Dinamo, începînd 
de la ora 11, va avea loc astăzi di
mineață un concurs rezervat aruncă
torilor de greutate și disc. La între
ceri vor lua parte majoritatea, atle- 
ților fruntași.. în afară de concurs 
va evolua și- aruncătorul cehoslovac 
Jiri Skobla, fost recordman european 
la greutate.

• Comisia orășenească de atletism 
București organizează mîine la Stadio
nul Tineretului două competiții: de la 
ora 9 — întreceri de cros dotate cu 
„Cupa Primăverii", iar de la ora 11 
— etapa a IlI-a a Campionatului pe 
echipe la marș.

in campionat
Grivița Roșie 

Progresul
zultatul confruntării din etapa a treia 
poate fi deosebit de edificator.

Sub semnul unui echilibru sensibil 
de forțe se anunță meciurile dintre 
Știința București—Știința Cluj, I.T.B. 
—Metalul și Olimpia Brașov—Rapid.

O singură învingătoare aproape cer
tă, echipa ieșeană C.S.M.S. care — 
acasă — păstrează prima șansă în în
trecerea cu rugbiștii Științei Petroșani.

Capitală
șului București organizează duminică 
dimineața un concurg cu următorul 
itinerar : vizitarea Muzeului de Istorie 
a P.M.R. și apoi o plimbare pe bici
cletă in jurul lacului Băneasa. Adu
narea concurenților va avea loc la 
stadionul Dinamo la ora 8.

UNDE MERGEM?
IN CAPITALA

Azi
GIMNASTICA : sala Floreasca, de la 

ora 9—13 și de la 16—20 : finalele cam
pionatelor republicane școlare.

SCRIMA : sala Tineretului, de la ora 
8-14 si de la ora 17-20 : finalele cam
pionatelor republicane junioii (floretă 
băieți și sabie).

HALTERE -. sala Dinamo n. de Ia 
ora 17 : C.C.A. — Dinamo Obor.

RUGBI: stadionul Ghencea, de la 
ora 16,45 : C.C.A. - Progresul.

VOLEI : sala Dinamo, ora 16.30: Di
namo — Progresul (f). Progresul — Fa
rul Constanța (m), C.C.A. — Jiul Petro
șani (m).

NATATIE: bazinul Floreasca; de la 
ora 10 : concurs de înot dotat cu 
„Cupa S.P.C." ; de la ora 19.30 ; meciuri 
de polo pentru juniori.

HOCHEI PE gheata : patinoarul 
;,23 August" J ora 8 : C.S.M. Rădăuți — 
Șurianul ; ora 10 : Steagul roșu — Pro
gresul : ora 18: Știința Buc. — știința 
Cluj; ora 20 : C.C.A. Voința.

Mîine
GIMNASTICA : sala Floreasca; de la 

ora 0-14: finalele campionatelor repu
blicane școlare.

FOTBAL : stadionul ..23 August", ora 
14,15: Progresul — u.T.A. ; ora 16,30: 
Dinamo — Știința Cluj , teren Victoria 
(Belvedere), ora 11 : Șt inia — Victoria.

SCRIMA : sala Tineretului, de la ora 
8-14 și de la or» 17-20: Finalele cam
pionatelor republicane de juniori 
(spadă și floretă fete).

VOLEI : sala Metalul, de la ora 9 : Să
nătatea - C.S.M. Sibiu (f). Metalul — 
C.S.M. Cluj (f) : sala Giulești, de la 
ora 9 : Combinatul poligrafic — Țesă
tura (f). Rapid — Farul (f).

RUGBI: stadionul Tineretului, teren 
IV. ora 9: Vulcan — Abatorul ; teren 
III: ora 9 : Sirena — Meteorul ; sta
dionul Dinamo, de Ia ora 9,30 : Ști
ința -- Știința Cluj, Dinamo — C.F.R. 
Grivița Roșie ; stadionul I.T.B., ora 
9,30: I.T.B. — Metalul; teren Gloria, 
ora 10,30 ; Gloria — C.F.R. Electroputere 
Craiova; stadionul Tineretului, teren

Di- 
loc 
au

în pauza meciului de fotbal 
—Știința Cluj care va avea

•
namO'
mîine pe Stadionul „23 August" 
fost programate două curse: ștafeta 
4+3+2+100 m și 1.500 m.

O Pe stadionul I.M.F. (lingă Facul
tatea dc Medicină) va avea loc duminică, 
de la ora 8, un concurs studențesc de 
triatlon (100 m, lungime, greutate).

Azi începe

de- 
din 
nu- 
ne- 
în- 
că 

a
ne gîndim

„Cupa Primăverii"
Vestea organizării tradiționalei 

competiții de tenis de masă „Cupa 
Primăverii" a trezit un interes 
osebit printre tinerii (născuți 
1943) din Capitală, primindu-se 
meroase înscrieri. Este firească 
răbdarea cu care sînt așteptate 
trecerile dacă 
fiecare ediție a acestui concurs 
scos în evidență o serie de elemente 
talentate care s-au relevat apoi și 
cu prilejul altor competiții, unii spor
tivi ajungînd în loturile republicane 
de tineret.

Concursul deschis tinerelor și ti
nerilor 
azi de 
8,30 în 
deleev 
se mai

bucureșteni se va desfășura 
Ia ora 17 și mîine de la ora 
sala de sport din str. Men- 

nr. 34. Tot în această sală 
primesc ultimele înscrieri, as-

I)e ieri după-amiază fruntașii tenisului . Geargescu-Mănnuroarau 6—4, 3—6, 6—2, 
riostru participă la prima competiție în 
aer liber a anului. Este vorba de con
cursul de verificare a lotului R.P.R. 
la care iau parte 14 jucători (Gh. Viziru, 
Bosch, C. Năstase, Cristea, Rakosi, Bar- 
dan, G. Viziru, Georgesou, Mărmureanu, 
Burciu, C. Popovici, Boaghe, Dron, C. 
Ionesco) și două jucătoare : Julie ta Na- 
rnian și Mina Itina care concurează îm
preună cu băieții. Iată primele rezultate: 
turul I: Boscli-Mina Ilina 6—1, 6*-l, 
C. Viziru-Burciu 6—3, 6—1, Ntistase- 
Ioncscu 6—0, 6—0, Bardan-Popovicî 
6—3, 6—2, Cristea-Dron 6—3, 6—3,

II, ora 11 : Știința I.P.G.G. “ Inst. 
ConstructU : stadionul Dinamo II, ora 
13 : Dinamo n - Aeronautica ; stadio
nul Tineretului, teren IV, ora 16,30 : 
Arhitectura — Autobuzul ; teren Parcul 
Copilului, ora 16,30 : C.F.R. Grivița Ro
șie H - Petrol Chimie.

HALTERE: sala Giulești, de la ora 
17 : Rapid — Victoria.

NATATIE: bazinul Floreasca, de la 
ora 10: ooncurs de înot dotat cu „Cupa 
S.P.C." 1 de la ora 12 : meciuri de polo 
seniori (Dinamo = C.C.A. și Progre
sul — știința).

BASCHET : sala Giulești, ora 11: Ra
pid - Dinamo Oradea (m) ; sala Flo
reasca de la ora 18,30: știința -• Ști
ința Cluj (m) și C.C.A. >- Dinamo 
Buc. (m).

HOCHEI PE GHEATA i patinoarul 
5,23 August"; de la ora 7: Șurianul -- 
Progresul ; ora 1* : C.S.M. Rădăuți - 
Steagul roșu ; ora 18 : C.C.A. - Știința 
Buc. ; ora 20 ; Știința Cluj — Voința.

CICLISM : șos. Străulești, km. 7; ora 
9,30 : startul festiv în competiția „Cupa 
Primăverii",

TN ȚARA

Mîine
VOLEI : CAMPIONATELE REPUBLI

CANE : Brașov : Olimpia — Știința Cluj 
<f). Tractorul — Dinamo Buc. (m) ; 
Ploiești: Petrolul t- Victoria Buc. (m) ; 
Galați: Știința -* Știința Cluj (m) ; 
Timișoara : Știința — Rapid Buc. (m).

RUGBI : CAMPIONATUL REPUBLI
CAN : Iași: C.S.M.S. - Știința Petro
șani; Brașov; Olimpia — Rapid; 
CAMPIONATUL DE CALIFICARE : se
ria I ; Pitești .- Petrolul — Drubeta Tr. 
Severin; seria a H-a : Ploiești: Pe
trolul — Constructorul Ploiești ; Buzău: 
Uz. mec. — Progr. Sănătatea Rm. Sărat ; 
Năvodari : U.S.A.S. — Dezrobirea Bra
șov ; Constanta: Farul - Cimentul 
Medgidia ; seria a IlI-a: Roman : La
minorul — Rulmentul Bîrlad ; Iași: 
Constr. I.U.T. — Dinamo Bacău : Bră
ila : C.S.M. — Petrolul Tecuci; Galați: 
Ancora — Ceahlăul P. Neamț ; seria a 
IV-a : Sibiu : C.S.M. - știința Timiș. ; 
Petroșani : Jiul « Chimia Tlrnăveni.

In al doilea meci

Echipa feminină de baschet a R. P. Romine a invins
din nou reprezentativa R. P. F. Iugoslavia

Mîine, ultimul meci
TG. MUREȘ, 24 (prin telefon); 

Revanșa întîlnirii internaționale din
tre reprezentativele feminine de 
baschet ale R.P.F. Iugoslavia și 
R. P. Romîne, disputată aseară în sala 
I.M.F. din localitate, a stîrnit un 
interes deosebit. Victoria a revenit 
și de astă dată echipei țării noastre, 
care a luptat cu un elan exemplar. 
In prima parte a reprizei I iniția
tiva a aparținut oaspetelor, dar din 
minutul 13, de la scorul de 18—8 
pentru R.P.F. Iugoslavia, reprezentan
tele R.P. Romîne joacă din ce în 
ce mai bine, refac diferența, iar în 
minutul 31 iau conducerea pe care 
nu o mai cedează pînă la încheierea

Penultima etapă a campionatului republican
Dinamo Oradea,

Tg. Mureș — Steagul roșu Brașov.

In penultima etapă a campionatului pid București 
republican masculin Știința București O-G-A. ~ D'nămo București Dinamo 
întîlnește în Capitală, într-un meci 
hotărîtor pentru rămînerea ei în cate
goria A, formația Știința Cluj. In 
caz de victorie, studenților bucureșteni 
li se măresc apreciabil șansele de a 
rătnîne în campionatul republican.

Celelalte jocuri ale acestei etape sînt: 
Știința Timișoara — C.S.M. Galați, 
Voința Iași — Știința Craiova, Ra-

Prima competiție in aer liber a anului

Gh. Viziru-Juliela Namian 6—1, 6—1.
întrecerile se vor desfășură în conti

nuare p-înă Ia sfârșitul lunii și vor înce
pe azi de Ia ora 15,15, iar mîine de la 
ora 9. Toate jocurile »u loc pe terenu
rile centrului de antrenament or. 2, din 
Capitală.

WOCHEto

C.C.A., Știința Cluj, Știința București și Voința
Miercurea Ciuc in turneul final al campionatului

republican
(Urmare din pag. 1)

C.C.A. — C.S.M. Rădăuți 8—t 
(3—1, 1—0, 4—0). întîlnirea a fost 
mult mai echilibrată decît arată 
scorul. Cînii echipele au schimbat 
porțile, cu 10 minute înainte de a 
se termina meciul, scorul era doar 
de 5—1, după ce echipa C.C.A. în
scrisese 3 goluri în primele 15 mi
nute de joc. Astfel că o bună bucată 
de timp am asistat la Q luptă destul 
de echilibrată.

Ziarul •Jfjumutikăs" oferă o 
cupă echipei care va avea cea 
mai sportivă comportare dintre 
participantele la turneul pentru 
locurile 1—4 din cadrul campio
natului republican de hochei pe 
gheață. Cupa -„Ifjumunkâs" va 
fi inmînată echipei cu cele mai 
puține penalizări. In caz de ega
litate, va cîștiga echipa cea mai 
tinără ca medie de vîrstă.

Progresul Gheorghieni — Șurianul 
Sebeș 11—3 (4—0, 3—0, 4—3). Me
ciul a fost la discreția formației din 
Gheorghieni, care conducea în min. 
50 cu 11—0. Apoi, folosind mai mult 
rezervele, echipa învingătoare nu a 
mai avut aceeași superioritate, per- 
mițind formației din Sebeș să în
scrie 3 goluri la rînd, prin Culcear,

Știința București — Steagul roșu 
Brașov 7—2 (t—0. 4—0. 2—2), 
După a repriză. destul de viu dis

tinăra noastră echipă în- 
adversar valoros
(16-18).

M. Cziffra și

cu scorul

partidei. După un final de-a dreptul 
dramatic, 
vinge un 
de 48-45

Arbitrii
(R.P. Ungară) au condus 
mătoarele formații : R.P.
Niculescu 11,’ Marian 8,
Racoviță 7, Ivanovici 6, Cherciov 4, 
Romfeld 4; R.P.F. IUGOSLAVIA: 
Mrak 13, Meglaj 10, Ferenc 8, Ba- 
roga 4, Radovanovici 4, Pesici 
Kalusebici 2.

Oaspetele își încheie turneul 
țara noastră jucînd duminică 
Oradea cu selecționata locală.

I. Szabo 
corect ur- 
ROMINĂ : 
Krauss 8;

4»

în 
la

I I
V. KADAR-coresp. regional j I

Au început finalele 
republicane

campionatelor 
școlare

CONSTANȚA 24 (prin telefon). —. 
Joi au început în Sala Sporturilor din 
localitate turneole finale ale campiona
telor republicane școlare de baschet. Iată 
rezultatele înregistrate: Masculin: Tg. 
Mureș-Constanța 51—46, Brașov-Iași 
62—54, Oradea-Timișoară 63—40, Bucu- 
roști-Rm. Vîlcea 65—40, Rm. Vfloea-Ti- 
mișoara 50—41, lași-Constanța 58—39, 
București-Oradea 63—50, Brașov-Tg. 
Mureș 48—46 : Feminin : Tg. Mureș-Bir- 
lad 84—24. Oradea-Constanța 39—30, 
Rm. Vîlcea-Petroșani 38— 30, Brașov- 
Bucureșli 52—42. Turneele finale ian 
sfmșit luni.

E. PETRE-coresp. )

putată, studenții au reușit să-și im
pună superioritatea în repriza se
cundă, ctnd au înscris cîteva goluri 
frumoase. în ultima parte a meciului, 
mulțumiți se pare cu avantajul luat 
ei nu au mai insistat.

Știința Cluj — Voința Miercurea 
Ciuc 7—1 (2—0, 4—0, 1—1). Așteptat 
cu mult interes, meciul dintre aceste 
două formații a dezamăgit. Voința 
Miercurea Ciuc a arătat cu acest 
prilej încă multe lipsuri, mai ales 
în ceea ce privește pregătirea teh
nică a noilor jucători. Știința Cluj a 
lăsat o impresie bună. Echipa are 
mai multă omogenitate și — ceea 
ce este îmbucurător — acțiunile ofen
sive sînt mai eficace. Așteptăm să 
vedem în confruntarea cu formații 
mai bune felul în care studenții ciu- 
jeni se vor „descurca" în apărare.

CLASAMENTELE 
CELOR DOUA SERII

SERIA I

1. C.C.A. 3 3 0 0 42: 2 0
2. Știința Buc. 3 2 0 1 16:13 4

3. C.S.M. Rădăuți 3 1 0 2 8:i6 2
4. Steagul roșu Brașov

3 0 0 3 2:37 0

SERIA a H-a

1. Știința Cluj 3 3 0 0 37: 3 6
2. Voința M. Ciuc 3 2 0 1 18: 7 4
3. Progresul Gheorghieni

3 10 2 12:17 2
4. Șurianul Sebeș 3 0 0 3 4:44 0
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Patru medaliați olimpici
t

Traudl Hecher
„Grand Prix de Savoie”

și Fr. Bonlieu

și un campion mondial la lupte
Așteptată cu justificată nerăbdare 

de numeroși iubitori ai acestui sport, 
întîlnirea de mîine a luptătorilor ro
mîni cu cei gruzini va constitui o 
bună verificare în vederea campiona
telor mondiale. Iată echipa reprezen
tativă a R.S.S. Gruzia : 52 kg — 
Seklavadze; 57 kg — Egadze; 62 
kg — Sebașvili; 67 kg — Gudu- 
șauri; 73 kg — Koridze, campion 
olimpic; 79 kg — Gvandzeladze; 87 
kg — Gvelișauri; grea — Abadșidze, 
campion mondial.

Antrenorii Ion Corneanu și Ion 
Bătrîn au organizat joi un „trial" 
pentru alcătuirea echipei noastre care 
are următoarea înfățișare: 52 kg — 
D. Pîrvulescu, campion olimpic; 57 
kg — I. Cernea, vicecampion olimpic;

Și 
de-

62 kg — M. Schultz; 67 kg — Gh. 
Dumitru; 73 kg — V. Bularca, loc HI 
camp, mondiale; 79 kg — I. Țăranii, 
medaliat olimpic; 87 kg — Gh. Po- 
povici; grea — N. Martinescu.

După cum vedem, nu au mai fost 
incluși în echipă Alex. Geantă 
N. Baciu. Întîlnirea se anunță
osebit de disputată și mai ales de un 
nivel tehnic superior. Garanție a 
celor afirmate mai sus este însăși 
participarea a doi campioni olimpici, 
a unui campion mondial și a doi 
medaliați olimpici, în afara altor 
sportivi de valoare europeană. Ar
bitrul neutru al acestei întîlniri va 
fi Hugo Fischer (R.D.G.) secondat 
de 2 arbitri romîni și 2 gruzini.

L. Hohne (R. D. G.) învingător
în cursa ciclistă pe circuit de la Cluj

Cluj 24 (prin telefon). Vineri după 
amiază a avut loc în localitate un nou 
concurs între cicliștii rontîni și cei 
din R. D. Germană. De data aceasta 
cicliștii. s-au întrecut în cadrul linei 
curse pe circuit (50 de ture cu sprint 
la 4 ture). întrecerea a revenit aler
gătorului L. Holme (R.D.G.). Dintre 
viiliștii romîni, o comportare merito
rie au avut Zanoni, Cosma și Stoica. 
La capătul celor 55 km L. Holme a 
înregistrat timpul de lh35:21, totali-

zînd 43 p. Locurile următoare au fost 
ocupate în ordine de K. Ampler 33 p, 
I. Grflnzig 21 p, B. Eckstein 16 p, L. 
Zanoni 8 p, I. Cosma 4 p, I. Stoica 
4 p, Gh. Rădulescu 3 p, M. Briining 
3 p, M. Voinea ți I. Braharu 0 p. Toți 
aceștia au terminat cursa cu un tur 
avans față de restul participanților.

Duminică se va desfășura o nouă 
cursă pe ruta Cluj-Huedin-Cluj 120 km.

V. CACOVEANU-coresp.

învingători la slalom special
(prin telefon). —
Prix de Savoie** a 
desfășurarea cursei 

pe un traseu de 
440 m lungime, cu 160 m diferență 
de nivel și 63 porți. întrecerea băie
ților a fost cîștigată de Bonlieu (Fran
ța) cu timpul de 110,52 sec, urmat de 
Nenning (Austria) cu 110,56 sec. și 
Gacon (Franța) cu 110,73 sec. Pe 
locul 12 s-a clasat reprezentantul țării 
noastre Kurt Gohn (114,06), iar pe 
locul 13 cunoscutul schior francez 
Adrien Duvillard. Gh. Bălan a ocupat 
locul 16-17 (116,54), la egalitate cu 
italianul Piazzalunga. G. Tăbăraș a 
căzut în manșa I, iar în a Il-a a ob
ținut unul din primele șase timpuri. 
Guy Periljat, cîștigătorul cursei de 
slalom uriaș, a realizat cel mai bun 
timp în prima manșă, dar în a doua 
a căzut. Cursa fetelor a revenit au
striecei Hecher. Ilona Micloș a obți
nut un timp bun în prima manșă, 
dar în a doua a căzut.

MERIBEL, 23 
Concurși/! „Grand 
continuat joi prin 
de slalom special

ION BERINDEJ 
antrenor

MOSCOVA 21 (prin telefon de la tri
misul nostru). După o călătorie de 10 
ore cu avionul, delegația jucătorilor și 
jucătoarelor de tenis de masă din R. P. 
Boniînă a ajuns joi seara în capitala 
U.R.S.S., venind de la Erevan. Vineri. 
Sportivii noștri au început pregătirile în 
comun cit jucătorii sovietici, dintre care 
nu lipsesc cuuosculii Saunoris, Averin, 
Novikov, Ranianauskaite, Paisiarv, Belo- 
terkovskaia, Lukina etc. Antrenamentela 
an loc într-o sală de la Liijniki unde 
au fost instalate șase mese. In antre
namentele sportivilor romîni. cei doi an
trenori care însoțesc delegația, F. Pa
neth și Stan Ilie, vor insista pe regla
rea loviturilor de atac, pe apărare și 
jocul de contre.

Sîmbătă și duminică, în sala Aripile 
Sovietelor se va desfășura un concurs 
individual cu participarea celor măi buni 
jucători și jucătoare din U.R.S.S. și 
R. P. Ilomînă. In prima fază, se va dis
puta un turneu de simplu bărbați pe 
patru grupe și un turneu pe două serii 
de simplu femei. Aceste meciuri se vor 
desfășura după sistemul „cel mai bun 
din cinci seturi”. Apoi va avea loc un 
turneu cu opt jucători (primii doi ela-

săli
neu _ ___
clasate din cele două serii). Aceste par
tide se vor disputa dună formula „cel 
mai bun din trei seturi”.

Plecarea la Pekin, locul de desfășurare 
a campionatelor mondiale, a fost fixată 
pentru luni după amiază, sosirea in ca. 
pltala R. P. CI. ineze urmînd să aibă lo<> 
a doua zi, marți.

din cele patru grupe) și un alt tuf. 
cu patru jucătoare (primele două

TH. ROIBU |

Pe scurt

FOTBAL PE GLOB
SCOȚIENII MAI BUNI CA ENGLEZII...

disputat întîlnirea
și

La Glasgow s-a 
diaLre selecționatele ligilor Angliei 
Scoției. Gazdele au oiști gat, eu scorul de 
3—2 (2—0)

IN PKEI.IMIN.'ARIILE CVMPIONATH. 
LUI MONDIAL

vele statelor Gliile și Peru. Fotbaliștii 
chilieni au obținut victoria cu scorul de
5- 2 (1-2).

® Fiorentina a învins cu 3—0 (1—0) 
pe Dinamo Zagreb în cadrul semifi
nalelor competiției internaționale re
zervată echipelor cîștigăfoare' de cupe 
naționale.

® La Amsterdam: Olanda-Belgia
6— 2' (3—2). :

lu grupa VI-a europeană Portugalia- TOTTENHAM PIERDE TEREN 
Luxemburg 0—0 (l—0). re primul loc
In serie se află echipa Angliei, care Joi s-au disputat meciuri în . canipio- 
a întrecut cu -9—0 selecționata Luxem- natul englez. Două surprize : Blackpool
burgului. a terminat egal cu Burnley (0—0), iar

• I>a Santiago dc Gliile s-a disputat liderul Tottenham a fost învins cu 2—1
Jrw—1 internațional dintre re prezent a ti- la Newcastle, după ce conducea la pauză.

„Cursa Păcii“-cea

Nici un fel de discriminare
fată de Jocurile Olimpice

articol din

avea loc in luna 
ziarul „Sovietski 

la 22 martie un ar
in care se scria

care cuprinde 
oameni, a de- 

măiestriei 
progresul 
și spor-

atacurile 
se spune

•— un
MOSCOVA (Agerpres). — TASS 

transmite: în legătură cu apropiata 
sesiune a Comitetului Olimpic Inter
național, care va 
iunie la Afena, 
Sport** a publicat 
ticol redacțional 
printre altele :

„Mișcarea olimpică 
In prezent milioane de 
venit o școală minunată a 
sportive și contribuie la 
continuu al culturii fizice 
tului în întreaga lume.

Este timpul să înceteze 
împotriva Jocurilor Olimpice,
fn articol. Ele trebuie organizate fără 
nici un -fel de discriminară față1 de 
un gen de sport sau față de sportivi, 
în programul Jocurilor Olimpice .tre
buie să fie incluse toate genurile de 
sport recunoscute ca fiind olimpice, 
fără o îngrădire artificială a numă
rului de participanți**.

mai mare competiție ciclistă a anului

„Sovietski sport” —
„Sovietski Sport-* consideră că 

blema lărgirii rîndurjlor i 
olimpice este „importantă și 
rioasă". In articol se dă exemplu de 
discriminare față de două tinere sta
te africane, Mali și Somalia, ale că
ror comitete olimpice nu au fost 
invitate la ultima sesiune a C.I.O.

Acest lucru este destul de regreta
bil, se spune în articol. Opinia publi
că sportivă din Uniunea Sovietică 
condamnă o asemenea atitudine față 
de sportivii din țările Africii, o con
sideră inadmisibilă 
toare nobilelor idei 
zațiile sportive din 
tică salută călduros 
țările Africii care 
sub jugul colonialismului și. cheamă- 
Comitetul Olimpic Internațional să 
adopte de urgență măsuri pentru acor
darea de ajutor în dezvoltarea 
cării sportive în noile state de 
continentul african. în articol se 
pune ca organizațiile sportive 
creeze condiții avantajoase pentru ca 
Africa să-și poată trimite delegațiile 
ei la Jocurile Olimpice.

pro- 
mișcării 

i impe-

și necorespunză- 
olimpice. Organi- 

Uniunea Sovie- 
pe sportivii din 

s-au eliberat de

miș- 
pe 

pro- 
să

• Pentru a noua oară echipa Ț.S.K.A. 
Moscova a cîștigat campionatul unional 
de hochei pc gheață. Miercuri seara 
Ț.S.K.A. a învins cu scorul de 8—l 
(5—1, 0—0, 3—0) pc Torpedo Gorki, 
aceasta din urmă clasîndu-se pe locul doi.

• In penultima zl a turneului interna
țional universitar dc baschet de la Buda
pesta echipa R. D. Germane a învins cu 
scorul de 105—60 (41—28) echipa Bel
giei. Echipa secundă a R. P. Ungare a 
întrecut cu 48—36 (21—12) echipa 
Turciei.

• Ț.S.K.A. Moscova-Legia Varșovia 
85—73 (35—36) în sferturile de finală 
ale ,,Cupei campionilor europeni* la bas
chet. In urma acestei victorii, echipa so
vietică s-a oalificat pentru semifinalele 
competiției.

• In timpul desfășurării celei dc-a 4-a 
etape a cursei cicliste Menlotic-Roma 
cunoscutul alergător italian Gastone Nen- 
cini, cîștigătorul ultimei ediții a Turului 
Franței, a fost victima unui grav acci
dent. Antrenat într-o busculadă el s-a 
rănit grav, îi cădere, la cap. fiind inter
nat ]a un spital din Florența.

• Ziarul ,,Sovietski sport” va 
cliipci cîș ligă toare a competiției 
campionilor europeni* la volei 
cupa ,,Marele cristal*. Cupa a fost lu
crată la fabrica de cristal din Gușev, 
vestită prin produsele sale în întreaga 
lume. Pe cercurile care înconjoară cupa 
se va înscrie numele echipei cîș li gât ea re, 
precum și ale jucătoarelor din formația 
respectivă.

• Selecționatele de judo ale R. P Po
lone și R. P. Ungare s-au întîlnit la Var
șovia în Ir-un meci amical. Luptătorii ma
ghiari au terminat învingători cu scorul 

•*e 7— 5. . -
® Campionatul de ciclocros al R. P., 

Polone a fost cîștigat de cunoscutul ru
tier Stanislav Gazda, cronometrat în 1 li 
38:50,0 pe distanța dc 30 km.

• Echipa selecționată feminină de 
baschet a IL P. Ungare a plecat în Fran
ța, la Moți) house, pentru , a participa în
tre 27 martie și 3 aprilie la turneul 
preliminar al campionatului european» 
din 1962.

oferi c- 
.,Cupa 

feminin■w

„Cursa Păcii* — competiție ciclistă 
ilc lung kilometraj — a cărei primă e- 
liție s-a d esfășurat în 1918, a cucerit 
ie-a lungul anilor o imensă poDularitaM 
in riadul cicliștilor și al iubitorilor spor
tului cu pedale din Europa și din alte 
•onlincntc ale lumii. Tradiționala între- 
•-ere internațională Organizată de ziațele 
,Rude Prav o" (R. S. Cehoslovacă), 
.Țrybuna Ludu” (R. P. Polonă) și 
.Neues Deutschland” (R. I). Germană) . 
•eunește la start sportivi din diferite 
âri ale lumii, dîndu-le .posibilitatea de 
i se cunoaște mai Bine, de a se înîprie- 
eni în focul minunatei lupte sportive. 
V Rod oii î (Italia), președintele Uniunii 
nternaționalc de Ciclism (UCI) a spus: 
,După cum o arată chiar denumirea ei. 
,Cursa Păcii” este o contribuție evidentă 
t activității sportive la strî agerea reia- 
iilor de prietenie între tinerii din diferite 
ari și la dezvoltarea lagărului păcii. 
Popularitatea acestei tradiționale între
ceri sportive este mereu mai mare, alin
ând proporții ' neban uite".

Zecile de mii de spectatori care fac 
ni adevărat culoar viu de-a lungul în- 
regului traseu, aspectul. sărbătoresc pf 
•are îl capătă șoselele, străzile și sta- 
I ioanele. entuziasmul de nedescris, va
dă rea înaltă a disputelor — toate a- 
:estea fac ca „Cursa Păcii” să întreacă 
n amploare toate marile întreceri cicliste 
c se desfășoară în lume. Ziaristul frân
ez Robert Penillault spunea : „Nesfîrși- 
ele șiruri de entuziaști susținători ui 
portului cu pedale care în timpi na pre- 
utindeni caravana sînt o imensă frescă 
i popularității de care se bucură „Cursa 
Jâciiu/ Amploarea acestei curse o de. 
mșește pe aceea a „Turului Franței**. 
entuziasmat de cele văzute în ..Cursa 
’ăcii* ziaristul ital an l'ittono Panozze 
leclara : „Nu aș fi crezul niciodată că 
» cursă ciclistă poute prilejui o aseme. 
tea manifestație. Am urmărit de multe 
•ri marile curse cicliste international^, 
.Turul Franței” și „Turul Italiei”. fu 
‘ceste curse latura comercială, publici- 
ară, face ca lupta sportivă să treacă 

planul doi. In ..Cursa Păcii” mi-a 
ost dat să văd pentru prima oară pe 
acești entuziaști s,pectalori care nu se 
lintesc do la locul lor pînă nu a trecu1- 
dtimul ciclist și ultima mașină a eon 
oiului.. Ei fac semne de prietenie fit 
ărui om din caravană",

Despre valoarea tehlică a competiției 
vorbesc cu deosebită elocvență cifrele. 
Mediile orare de peste 44 km realizate 
în etape mai lungi de 200 km, desele 
evadări care fac atît de animată competi
ția, asaltul pe care-1 dau la fiecare ediție 
alergătorii tineri contribuie din plin 1« 
realizibrea unor rezultate deosebite. O 
serie dc cicliști profesioniști care s-au 
reamatorizat și mulți alergători indepen 
•denți (categorie tranzitorie între amato
rism și profesionism) — participanți la 
„Turul Franței*, „Turul Italiei” și la 
alte mari întreceri cicliste profesioniste 
au concurat în „Cursa Păcii* și au de
clarat, la terminarea ei, că nu și-au 
putut închipui că această întrecere 
este atît de dificilă. Ciclistul italinn 
Bnsi spunea : „Pentru a ocupa o poziție 
onorabilă în această cursă extrem de dis
putată trebuie să dovedești o pregătire 
excelentă, să ai voință și o mare rezisten- 
țu**. Dintre participanțiV la „Cursa Păcii” 
au fost „iecinitați” campionii lumii la 
fond-amatoii (Gustav Sohur 1958 
1959 ; Bernhardt Eckstein 1960) și cam
pionul olimpic de fond (V. Kapitonov 
— Roma, I960) etc.

★

Sportivii romîni se antrenează intens 
pentru participarea la cea de a XIV-a 
ediție a „Cursei Păcii*, Varșovia — 
Berlin — Praga. 13 dintre cei mai buni 
rutieri ai țării noastre sc pregătesc șîr- 
guincios pentru a ocupa unul din cele 
6 locuri din echipa pentru „Cursa Păcii", 
lori Cosma (clasat pe locul V la Joeutile 
Olimpice de la Roma), Gabriel Moi- 
ceanu, Gh. Rădulescu, Aurel Șelaru, Lu
dovic Zanoni, Gheorghe Calcișcă, Ion 
Stoica, IL'alter Ziegler, Silviu Duță, Con
stantin Moiceanu ș.a. sînt în atenția an
trenorului Nicolae Voicu. El va propune 
federației — pe baza evoluției în con
cursurile de verificare și a formei spor
tive dovedite de alergători în perioada 
premergătoare cursei — pc rutierii care 
sînt apți să îmbrace tricoul naționalei.

Zilele trecute au sosit în țara noastră 
cei mai buni cicliști din R. D. Germană 
pentru a face cîteva antrenamente și pen
tru a participa la concursuri de verificare 
Iii compania alergătorilor rojnîni. Fostul 
camn:nn mondial și cîștigător al „Cursei 
P'*cii” Gustai) Schur, ne spunea : „Anul 
acestei rnrvn «>/» fi vt mm! «••/»« 'IBuAâ 

gătorii se pregătesc deosebit de intens. 
Mulți rutieri tineri vor ataca cu tiată 
tăria poziția actualilor cicliști consacrați. 
Fa fi foarte dificil, dar sîntem deciși sd 
luptăm cu toată puterea pentru a cucen 
primele locuri în clasamentele individuale 
și pe echipe**.

In Uniunea Sovietică, în R. ,P. Bul
garia, Franța, Belgia, Olanda, R. S. 
Cehoslovacă, R. P. Polonă și în alte 
țări cei mai buni alergători sc pregă
tesc pentru a realiza rezultate .de valoare 
în competiția care va începe la 2 mai. 
„Cursa Păcii* va marea anul acesta pro
gresul realizat în ultimul timp de cicliști! 
amatori, valoarea tot mai ridicală a ru 
ticrilor din țările de democrație populară.

HRISTACHE NAUM

Alergătorii străbat bulevardul central al Berlinului (Stalinalee) îndrept’ndu-se 
spre startul tehnic al etapei Berlin- Magdeburg (Fază din desfășurarea „Cursei 

I* - • •</ X

Pentru titlul mondial de șah

Campionul lumii în luptă c:i
criza de timp

După ce Botvinnik nu reușise să de
cidă în favoarea sa cea de a 4-a partidă 
a meciului, cu toate pă poseda trei pioni 
în plus la întrerupere (2!/2—IV2)» el a 
căutat să-și majoreze avansul în urmă
toarea partidă, de aseară, în care avea 
■albul. S-a jucat din nou Apărarea Nim- 
zovici. Tal a căutat să iasă din căile de

de Botvinnik, consuming 
însă mult timp de gîndirc. 
criză de timp și — deși 

’ ’ ată

joc pregătite 
pentru aceasta
El a intrat în _ __ ___-—r
pe tablă surveni se o poziție e<-h’
— situația campionului era îngrijorătoare. 
Tal a trebuit să cedeze pînă la urmă un 
pion, partida întrerupîndu-se într-un 
de turnuri și cai, foarte dificili

Alb (Botvinnik) : Re2, Ta2, d2,
Pa4, b3, e3, f2, g2, ' “

Negru (Tal) : Rf7, 
b6, f6, gl, h7,

Țal a dat mutarea

final

Cc2,

în plic.
Prima remiză !

APĂRAREA FRANCEZA 
M. Tal Negru : M. Botvinnik
Partida a patra din meci - 
c6 2.d4 d5 3.e5 (Obligă pe negru

(Negrul

pentru 
deoarece se >nme- 

urma 16.Cb5 
(Cedînd

Alb :

l.«4 „ . _
să accepte intrarea în schemele apă
rării franceze) 3...C5 4.d:c5 (La 4.c3 ne
grul continua nu 4...e<5 ?, • ci 4...NT5 !> 
4...e€ 5.Cc3 Cc$ 7.Nf4 Cge7 (Negrul ata
că prețiosul pion central e5. pe care 
albul ÎL va da totuși, dar la un mo
ment favorabil) 7.Cf3 CgG 8.Ne3 ! (O 
manevră subtilă, care dă albului cîști- 
gul unui tempo) 8...Cg:e5 9.C:e5 C:e5
lO.phS Cc€ 11.0-0-0 (Albul a cedat cen
trul de pioni, dar are avans de dez
voltare) ll...Ne7 12.14 gG (Se amenința 
13.f5) 13.DU6 Nf8 14.Dg5 D:g5 " - '
trebuie să schimbe damele : la 14...Ne7 
15.Dg3 cu poziție superioară 
alb) 15.f:g5 a(> (Forțat, 
nința 16.Cb5 ; la 15...Nd7 ?
0-0-0 17.c4 !) 16.Ca4 Nd7 (Cedînd cu
contrașanse calitatea : mai slab pentru 
negru era 16...Ng7 17.Cb« Tb8 18.C3 0-0 
19.Ne2 Td8 20.NÎ3) 17.Nf4 ! h« l«.Cb6
Td8 19.NC7 h:g5 20.C4 d4 21.bl Np7 (21... 
C:b4 ? 22.N:d8 R:d8 23 T:d4 etc.) ?2.N:d8 
R:d8 23. b 5 (
2t>.c:b5 N:b5 
29.C:a4 R:b7 
32.Thcl Ne5 ___
34.c:b6H- și albul cîștigă) .33.Rd3 Ta8 34. 
Tb6+! C:b6 35.c:b6+ Rd7 36.CC5+ Re7 
37.Tel Ta3+ 38.RC4 Tc3 4- 3».Rb5 Te3 40. 
Tal N:h2 4t.Ta7+ și aici partida s-a în
trerupt. A doua zi adversarii au căzut 
dp acord asupra remizei fără ioc.

într-adevăr, după 41...Re8 ! (41...RÎ6 ?
42.Th7! și oîstigă) 42.Th7 Nf’ 43.Cd7 
d3 44.Cf6 I R.“8 45.Cd7+ Rg8 4f».Cf6 I- Rf3 
47. Cd7+ Res 48.CT6 si nu merge 48... 
Rd8?? din cauza 49.d7 urmst de mat; 
la 42...Nd6 poate irma 4.3.b7 Te5 44. 
Rc6 T:c5+ 45.R:d6 Tb5 46.Th8+ etc. cu

a:b5 
N:a4

Rc€
C:b6

Cb8 24.Nc2 f5 
27.N:b7 Re7 

f 30.RC12 Cd7
(32...T:h2 ? 33



V. D. POPA

Steagul roșu a făcut 
un joc bun in fata Pro
gresului

Voi locuiți, precum se știe, 
Lîn.gă-ale munților cununi. 
Deci e normat ca-n mă

iestrie 
Să faceți noi... ascensiuni!

O producție

Gruzia - film." din Tbilisi

In imagine : cadru din film

înotătorilor.
mi- dimensiuni

după

acest
(care va intra 
ducția de serie)'

pe

V.

a studioului

Les
Etapa

Korotkov a 
societății și 
De pe urma 

muncitorul

că ?...
Echipei de fotbal 

pid, care a început re
turul cam slab

Mîntiirea 
ca

moment dat

comedia plină de 
„floarea zăpezii*, 

momentele de sport 
puține.

FLOAREA ZĂPEZII

La vîrsta de 9 ani, un 
băiețel slăbuț din Sidney 
se îmbolnăvi de poliomie
lită. O boală grea și, de 
cele mai multe ori, cu ur
mări îngrozitoare. Copilu
lui îi paralizaseră picioa
rele. Situația era dispera
tă. dar medicii nu pier
duseră ultima speranță. 
„Să meargă la bazinul de 
înot, recomandară ei, și 
să încerce să-și reeduce 
treptat picioarele. Uneori, 
în astfel de cazuri, Îno
tul face adevărate mi
nuni".

Și. intr-adevăr, 
luni și luni de 
stăruitoare, mușchii atro- 
fiați își recăpătară vigoa
rea. Eră o notiă victorie 
a „terapeuticii" sportive 
în luptă cu această boală 
gravă. La terminarea tra
tamentului, . băiatul trecu 
de la înotul'... curativ, la 
cel de ‘performanță, . obți- 
nlnd. ciirînd,' / rezultate schior 
care aveău să uimească 
lumea. Tînărul care făcu
se. primii pași. în sport, 
încercînd astfel să se vin
dece, nu era.' altul ’ derdt 
celebrul: bampion- și record-, 
man de . mai tîrziu, 
Konrads...

Cu toț ..debuțul" 
neobișnuit, Jon Konrads 
nu este de loc un ,,caz 
un’c". Johny Weismuller, 
un alt înotător de renume 
în urmă cu 25 de ani, pă
rea la uh 
condamnat să-și petreacă 
viață prin spitale, pentru 
a-și trata gravul rahitism 
pe care îl ,,moștenise" de 
pe vremea cînd era copil. 
Sportul, practicat la în
ceput cu timiditate, apoi 
cu pasiune, l-a redat vie
ții normale. Practicarea 
sistematică a sportului s-a 
dovedit salvatoare și în 
cazul înotătoarei sovietice 
Zoia Makarova, de mai 
multe ori campioană unio
nală, care 
pilărie de 
cardiacă.
cunoscutul 
rican, fost

rie definitiv condamnat : 
suferea de o formă foarte 
gravă de astmă, pe care 
medicii nu mai știau cum 
să ’ o trateze. Unul dintre 
ei, mai curajos, l-a sfătuit 
să practice sportul, deși 
confrații . săi considerau 
acest lucru cu totul con- - 
traindicat. Și astfel. Tom
my .Kono a fost salvat.

Cunoscutul atlet sovietic 
Oleg Riahovschi, fost ce*-' 
cordman mondial la triplu 
salt, se plîngea într-o vre
me de cumplite dureri de 
cap. Riahovschi era stu- 

__dent la Tașkent și- aceste 
eforturi. dureri îl împiedicau ‘să în

vețe: Ca tratament, medi- 
icii ■ i-au prescris o intensă 
activitate sportivă;' Rezol-: 1 decît 
tatul a fost...dubiu : du
rerile au .dispărut cu de- 
săvîrșire. iar în atletismul 
mondial a apărut un nou 
și fnare talent. Uri alt caz 
este cel $1 : cunoscutului

sovietic Evghenii; ^,medtc^-mentM prețios
Korotkov. Acesta era eficace !

muncitor pe un șantier de 
construcții. Intr-o zi, din 
nebăgare de seamă, căzu 
de pe ■ schelă, alegîndu-șe 
cu o. fractură a 
vertebrale. Multă 
s-a' crezut că va

coloanei 
. vreme 
rămîne 

infimă. Dar sportul a să- 
vîrșit- încă una. din minu-. 
nile sale și "
fost redat 
muncii sale, 
tratamentului, • _________
constructor Evghenii Ko
rotkov S-a ales și cu pa
siunea pentru schi, sport 
în care a dovedit multă 
iscusință, devenind curlnd 
campion al Uniunii Sovie
tice.

Desigur, acestea nu sînt 
citeva cazuri din 

multe altele asemănătoare. 
Dacă le-am relatat a fo«t 
pentru a arăta că. departe 
de a prejudicia celor bol
navi,- așa cum se credea 

x oîndva», sportul poate fi un

terminase
___tful dc medicină ve

terinarii fi, cum iți do
rise, fusese repartizat să 
lucreze intr-un sovhoz. 
Totul ar ft decurs nor
mal dacă n-ar fi intrat 
intr-un magazin să-și 
cumpere o pălărie ți da
că, intrind, n-ar fi căl
cat-o din greșeală pe pi
cior pe Neli, o celebrita
te a estradei locale. Și 
astfel, proaspătul medic 
veterinar In loc să ajun- | 

: gă intr-un sovhoz, devine 
administrator la Filarmo
nică, incercind fără suc
ces să cucerească dragos
tea vedetei.

In timpul unui turneu 
el cunoaște insă pe o ti- 
niră sportivă venită, la un 
concurs de schi. Tițina îl 
sustrage din „mrejele ’ 
actriței, îl plimbă prin 
împrejurimi, ii arată fru
musețea unei gingașe 
flori roșii răsărite 
zăpadă imaculată.

Fetei ti vine tn ajuior 
fostul profesor al lui Kaha
ber, sosit pe neașteptate în 
localitate, la o fermă zooteh

nică. După ce-i adminis
trează fostului său student 
o mustrare aspră, profeso
rul ii cere să facă o opera
ție urgentă unei vulpi care 
se îmbolnăvise și care...

Dar, aceasta o veți afla 
dumneavoastră singuri, vi- 
zionînd 
tinerețe 
în care 
nu sint

SEMICONDUCTOR!! IN... NATAȚIE
O interesantă invenție a doi specialiști sovietici

Semiconductorii, una 
din minunile zilelor 
noastre, celulele de preț 
ale marilor creiere elec
tronice, își găsesc o a- 
pdicafie tot mai largă șî • 
în sport. Nu ne referim 
numai la complicatele 
mașini care înregistrea
ză automat plecările și 
sosirile -în curse, ofe
rind cu exactități de su
timi de secunde rezul
tatele înregistrare.

Recent, profesorul 
Belokov.sk i. aspirant al 
Institutului de stă<t pen
tru editură fizică „I. V. 
Stal in u din .' Moscova,

cu i-ngi nerul 
(reputat im- 

de materiale 
au construit 

prețios și util 
Folosind cele

suferise în co- 
o gravă boală 

Tommy Korio, 
halterofil ame- 

___ ___  campion olim
pic, părea și el în copilă-

apirofumdairea tehnicii 
înotului și stabilirea e- 
xa<ctă a mișcărilor cu a- 
d ev ar at corecte.

Valoarea noului meca
nism constă și în faptul 
că el poate fi folosit cu 
succes în studiul 
mișcări efectuate 
apă. 
face

meniul electrotehnicii ei 
au imaginat un meca
nism care va putea pro
duce o veritabilă „revo
luție" în studiul antre
nament ului

Aparatul este porta
tiv, avînd 
reduse la minimum și o 
greutate mică (numai 8 
kg). El reușește să în
registreze simultan și 
nemijlocit patru procese 
diferite, înscriindu-le pe 
banda. Aparatul lucrează 
folosind principiul mă

surării pe cale electrică 
a intensității mișcării 
mecanice.. El tra*nsmite 
modificările dinamice în 
presiunea apei pe o anu
mită parte a corpului 
înotătorului, supusă cei- 
cetării. Primele rezultate 
experimentale arată că 

noul aparat va permite

altor 
sub 

simplă 
aparat 

în ipro- 
, să 

la îndemîna oricărui 
trenor sau tehnician 
domeniul înotului.

Știați

campion

împreună
V. Bîkov 
ventațor 
sportive), 
un foarte 
aparat. . _____
mai noi realizări în do-

k whu, Pin du Pi

Micul „secundari 
al marelui

La Petrosian acasă... 
Desigur, tabla cu patrate 
albe și negre face parte 
din rîndul celor mai fo
losite... obiecte casnice. 
Campionul U.R.S.S. ana
lizează. Poate vreo parti
dă întreruptă, poate o 
nouă variantă cu care 
să^și surprindă viitorii 
adversari. Pină aici nimic 
nou in obișnuințele cele
brului sportiv sovietic.

Dar, cum se poate 
ne observa, marele 
estru este asistat de 
secundant oarecum...

les-
ma

un
ne-

f,4 MODĂ...
zăpada : — Formidabil, și voi v-a(î apucat

dc handbal în șapte 11!
Desen de ADRIAN ANDRONIG

...doi dintre înaintașii 
reprezentativei maghia
re își desfășoară activi
tatea profesională în ca
drul gazetăriei ? In
tr-adevăr, tînărul centru 
atacant Albert este re
porter sportiv la agenția 
de presă M.T.I., iar in
terul stingă Tichi lu
crează ca fotoreporter la 
revista „Kepes Sport".

...cea mal lungă etapă 
desfășurată vreodată în 
cadrul „Turului Franței" 
a fost cea alergată

anilor puțini (ii poți 
mira pe degetele unei 
singure miini), micul 
Vartan se îndeletnicește 
cu această ocupație încă 
de multă vreme ! Și da
că sugestiile date nu 
sint chiar cele mai feri
cite, tatăl simte totuși 
nevoia prezenței celui 
mai mic si mai drag se
cundant. Seara, vocea 
mamei se aude imperati
vă ;

— Vartan, treci la cul
care !

După care „puștiului'* 
nu-i rămine decît să 
dea... mutarea in plic.

j

GHEORGHE DUMITRA- 
CHE, PLOIEȘTI. - Iată 
formația pe care am a- 
liniat-o la - T iunie 1957, 
la Moscova, in meciul de 
fotbal cu reprezentativa 
U.R.S.S. (scor : 
ma—Zavoda II, 
Neacșu—Călinoiu, noiie- 
Vasile Anghel, Constantin, 

Tătarii. In 
au .jucat, 

Iașin, Netto, 
etc. Golul 
înscris de 
51. Fotba- 
au egalat

Ene i, 
echipa 
printre 
Voinov, 
nostru 
Ene I, 
liștii sovietici 
în. min. 78.

1-1) î To- 
Apolzan, 

Bone—

Ozon. 
U.R.S.S. 
alții,
Ivanov 

a fost 
in niin.

PANAIT 
CONSTANTA. 
Ciul de tolba! 

tineret ale Romi-
Angliei, disputat 
pe stadionul „23

prezen-

pele de 
niei și 
în 1957 
August",

CALIANU, 
- 1) în me- 
dintre eehi-

obișnuit. Am zis oare
cum, pentru că in ciuda

tat următoarea formație : 
CXxsmar-SzaluM» II. Iosif 
Lazăr, soare-Bodo, Neam- 
țu-HațMrti. Seredal, Ene 
II, Remua LazAr (BQkbsi), 
Coste*. Bnglezîi au câști
gat U limită, cu 1-0, prin- 
tr-un goi înscris de Hey- 
nes tn 
de joc. 
atletice 
nu sint 
obținute „
excepționalul rezultat ob
ținut, nu de mult, de 
Valerii Brumei, 2,25 tn, re
prezintă " ’’
mii ce 
tă, dar 
trat ca
aceadrtă ______ __
consolare temporară 
tru John Thomas, 
deține — cât timp încă ?... 
— recordul mondial, 
performanța 
obținut In aer liber.

EUGEN BUCUR, BUCU
REȘTI. - Fotbalistul Ca
za cu v* juca mal departe 
la Metalul Ttrgovișțe, e- 
chipă care are toate șan
sele să promoveze în ,»A“.

penultimul minut 
2) Performanțele 
realizate in sală 
echivalate cu cele 
în aer liber. Deci,

maximum tnălțl- 
»-a sărit vreoda- 
nu eate laregis- 
reoom mondial la 
probă. Bate o...

pen- 
care

cu
de 2^22 m,

Dar, așa e mai întot
deauna în meciurile ami
cale 
în trie prieteni : 
iertat 
lume ’ 2) Câlinoiu este tot 
la Dinamo. El mai joacă, 

în cînd, în e- 
rezerve.

ION, 
Scorul

disputate mai ale®
___  . nu ești... 

pentru nimic In

din cind 
chipa de

STOLAN 
RESTI. - 
lui Dinamo București — 
Honved Budapesta, jucat 
in vara lui l%0 ? 4—0 pen
tru Dinamo 1 — 2. Vă răs
pundem dv. si in același 
timp unui alt cititor, Gh. 
Sandu, din Conelanta, 
care ne-a pus aceeași În
trebare ‘ "
juca la 
rești Utu a apărat poarta 
Științei Timișoara.

GHEORGHE SALAJAN, 
BEIUȘ. — Fostul stoper al 
Rapidului, Dodeanu, nu 
s-a retras din activitatea 
competițjonală. El joacă 
acum la AMEFA, in ca 
tegoria fe.

CHIFOR TEODOR, TUB 
DA. — 1) Aveți cuvintyl : 
„La o «minge de arbitru», 
doi jucători iși dispută 
balonul. După cum se știe 
din regulament, mingea

BUCU- 
meciu-

inalnte de a 
Dinamo Bucu-

MIRCEA EUESCU. TUR- _______ ________
■ ~ 1. ..Fiind este în joc după ce a atins 
pasionat de pă-mîntul. Dacă după ce 

mingea ‘ atinge pAmintul, 
uiiul din 'cei doi jucători, 
fiind mai abil, cu o lovi
tură de picior 
mingea în plasă, 
sau nu e gol ?“ 
prima oară se 
ceasta problemă.
totuși simplă - la o asifei 
de fază - nu se acordă gol; 
mingea dg arbitru" fiind 

o lovitură liberă indirectă. 
2) Nu este obligatoriu de 
luat pionul . care a înain
tat „en passant". Dacă nu 
te... deranjează această 
înaintare a pionului ad
vers, îți vezi de treabă ca 
șl cum nu s-ar fi întîm- 
plat nimic 1

SEVERIN.
jucător pasionat de 
și avînd categoria a 
am jucat amical 

un coleg, - 
a doua, 
dat, am 
damă șl 
dar fără 
pe piesă, 
pol tn alt loc. Colegul 
meu m-a obligat să mut 
dama în primul loc. Ce 
decizie ar lua arbitrul în 
acest caz î*. Dv. n-ați 
oonlravenit cu nimic re
gulamentului : din mo
ment ce mina n-a părăsit 
piesa atinsă, mutarea nu 
poate fi considerată ca e- 
fectuată. — - -
bligat ai
pe care atl pits
Attt... și nimic mai mult.

cu 
tot de categoria 
La un moment 
pus mîna pe 

am zis „șah !“, 
să iau mîna de 
am mutat-o a- 

loc.

Sintefi doar o- 
sjucati* piesa 

mina.

introduce 
este gol 

Pentru 
ridică a- 
Ea este

ION POȘTAȘUL

1919, pe distanța 
Sables Bayonne ? 
a măsurat... 432 km.

...jocul „Lacrosse", care 
a figurat în programul 
întrecerilor olimpice din 
1904 și 1908, este foarte 
răspîndit în Canada și 
în S.U.A. El seamănă cu 
hocheiul 
sele au 
ajutorul 
poate fi 
Și apoi 
poarta adversă.

...antrenorul echipei de 
atletism a U.R.S.S., 
vrii Korobkov, a 
că se va putea 
performanță de 
2,40 m la proba 
tură în înălțime 
bați? Korobkov este con
vins ca Valerii Brumei 
va realiza — primul —• 
acest rezultat.

...luna aceasta se vor 
pune în vlnzare biletele 
de intrare pentru cam- 

' 'ot- 
'.hi- 

vwiază 
dolari 
elimi- 
dolari

pe iarbă. Cro- 
insă o plasă cu 
căreia mingea 
prinsă din zbor 
retrimisă spre

. Ga- 
declarat 
obține o 
2,30 — 
de sări- 
— băr-

pionalul mondial de fi 
bal di>n... 1962 din... Ci 
le? \ 
intre 
pentru 
notorii , 
pentru semifinale și fi
nală.

Contrar precum ne-am 
așteptat, 

Prea-noet RAPIDUL a 
plecat. 

Noi. totuși. îi dorim ne
spus 

Să-și ia.., viteză pe par
curs.

Suport orilor 
fotbal Farul, 
teaptă de la 
lor preferați numai 
z.ultate bune, 
celui din

pe 
prima

echipei de 
care aș- 
fotbaliștii 

re- 
linia 

etapă

La FARUL

Atft mai e

ce v-a lumi
nat... 

speranța» 
de-adăogat : 

...... CONSTANTA' !

GEORGE BADEA

Luptătorii 
și Tarbft au 
caiificați pentru
de combativitate 
tilnirea Steagul 
C.C.A.

Marinache 
fost des- 

llosă 
în în~ 
rx>>u —

I

.1

Priviră meciul

GHIVUI.

Baschetbalistul cu mască

Finalul luptei 
Nemulțumi pe 
Căci luptătorii

Prețurile
1,50—10 
meciurile 

' și 2—12

vînd că față de duritatea 
tot mai mare oare carac
terizează meciurile 
sioniștilor este 
să-și apere faița. Precau
ția se 6pime că ar K 
mama înțelepciunii...

saltea

Exemplul hoclie iștilor 
care își protejează figura 
în timpul meciului, pare 
să-i fi molipsit și pe bas- 
chetbaliștîi americani. 
Kenny Searz a apărut 
„mascat" pe teren, moti-

Belokov.sk

