
Miine, la Praga,

Meciul de baschet
C.C.A. — Spartak Sokolova 
în cadrul sferturilor de finală 

aie C. C. E.
Ieri dimineață a părăsit Ca

pitala, plecînd la Praga, echi
pa masculină de baschet a 
C.C.A. pentru a susține pri
mul meci cu formația ceho
slovacă Spartak Sokolovo, în 
cadrul sferturilor de finală ale 
Clipei Campionilor Europeni.

Intîlnirea C.C.A. — Spartak 
Sokolovo se va _ desfășura 
miercuri seară, urmînd ca re
turul să fie găzduit de capi
tala țării noastre în ziua de 4 
aprilie.

Spartak Sokolovo este o re
prezentantă de seamă a bas
chetului cehoslovac. Printre 
alți jucători, Spartak Sokolovo 
numără pe vestitul Baumruk, 
conducătorul de joc al -echipei 
reprezentative, pe Kinski, apre
ciat prin precizia în aruncările 
de la distanță, precum- și pe 
tinerii Rojko, Hukl. Prajek, 
Lotr, Kasperl, Tomasek, selec
ționați în echipa de tineret, 
care a întîlnit la începutul a- 
cestui an prima formație a 
Franței. Spartak Sokolovo o- 
cupă locui 4 în clasamentul 
campionatului actual al R. S. 
Cehoslovace, dar are două me- 
-lliri mai puțin jucate. In caz 
că'ie cîștigă trece pe locul se
cund, la numai un punct de 
prima clasată, lormația Zvit.

Invingă.toarea din această
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Campionatul republican de hochei pe gheață

C.C.A. pe primul loc la încheierea turului
Ieri dimineață s-a încheiat, 

în campionatul republican de 
hochei pe gheață, turneul pen
tru locurile 5—8. în mod sur
prinzător, Steagul roșu Bra
șov a terminat la egalitate cu 
'Șurianul Sebeș : 4—4 (2—1,
1—2, 1—1), deși brașovenii erau 
net favoriți. Tot cu un scor 
egal : 3—3 (1—0, 2—2, 0—1) s-a 
soldat și partida 
dăuți — Progresul

1. (5) Progresul
Gheorghieni

2. (6) St. r. Brașov
3. (7) CSM Rădăuți
4. (8) Șurianul sebeș

C.S.M. Ră- 
Gheorghieni.

căruia

18: 7 
8: 7 

15: fi
7:82

4
4
3
1

mai agresiv dar n-au putut 
marca pe de o parte din cauza 
nervozității (care, de altfel Ie-a 
adus și... multe minute de pe
nalizare !) iar pe de altă parte 
din cauza jocului foarte atent 
și bine organizat al studenți
lor bucureșteni. A’> marcat: 
Kapdebo. Țiriac, Rigo, Ciuroș, 
Fogoraș (Șt.), Hollo I, Hollo II, 
Hollo III, Andrei I (Voința).

In meciul vedetă (C.C.A. - 
Știința Cluj), militarii au cîști- 
gat cu 5-2 (3-1, 1-0, 1-1) dor 
ei au trebuit să se întrebuin
țeze mult pentru a obține vic

toria. Meciul 
mism și o 
care au întrecut 
Păcat că în 
calitatea lui a scăzut din cau
za nervozității unor jucători. 
Au marcat : Calamar (2), Sza
bo I, Szabo II, Zografi, respec
tiv Cazan I și Cazan II. La 
încheierea turului : 1. C.C.A.
6 p. 2. Știința Cluj 3 p. 3. 
Știința Buc. 2 p. 4.
Ciuc 1 p. Azi e zi 
după care miercuri 
vor începe jocurile

a fost de un dina- 
spectaculozitate 

așteptările, 
ultima repriză

Voința M. 
de pauză, 

seara — 
retur.

dublă întîlnire se va califica
pentru semifinale. în cadrul
cărora va juca cu echipa
Ț.S.KA Moscova.

ținem 
atitu- 
jucă- 

echipe
IN PREAJMA MECIULUI DE BOX

Două „caschete cu nr. 5” în luptă directă: Kroner se 
pregătește să șuteze la poartă cu toată opoziția lui Neac- 
șu. fază din meciul de polo pe apă Dinamo București— 
C.C.A. disputat duminică și încheiat cu victoria dinamo- 

viștilor (scor 7—5)
Foto: B. Ciobanu

Jucătorii echipei C.C.A. și-au 
făcut o frumoasă reputație da
torită bunei lor comportări și 
rezultatelor realizate pînă a- 
cum în Cupa Campionilor Eu
ropeni. Sîntem convinși că și 
de astă dată ei vor lupta din 
toate puterile pentru victorie, 
pentru a menține prestigiul 
cucerit în edițiile anterioare.

Noi le urăm deplin succes !

Un fapt asupra 
să atragem atenția este 
dlnea total nesportivă a 
torilor acestor patru
care, la terminarea jocurilor de 
ieri, au avut atitudini total 
nesportive, lovindu-se reciproc 
și creind pe patinoar o atmos
feră nesănătoasă.

In ultima etapă a 
turneului final pentru 
1—4, Știința București
lizat aseară o surpriză : victo
ria cu 5-4 (2-1, 2-1, 1-2)
asupra Voinței Miercurea Ciuc. 
A fost un meci strîns, foarte 
viu disputat. Jucătorii Voinței 
au dominat mai mult, au jucat

turului 
locurile 
a rea-

La 4 aprilie, boxerii primei 
noastre reprezentative vor evo
lua la Kiev unde, după cum 
se știe, se vor desfășura în 
meci revanșă, întîlnirile inter
naționale dintre reprezentativele 
R.S.S. Ucrainene și R.P. Ro
mine.

Amatorii de box din Capitală, 
ca și cei de la Brăila, au avut 
prilej să-i vadă „la lucru*,

Dukla Praga și-d încheiat turneul în țara noastră
Așteptată cu un justificat in- 

*- i (în ambele formații evo- 
.au jucători care se mai întâl

niseră in finala de la Dort
mund) partida C.C.A. — Dukla 
Praga a dezamăgit profund pe 
cei prezenți aseară în sala Flo-

lucru este cert. Militarii — si 
începutul partidei a dovedit-o 
din plin — puteau da o replică 
mult mai puternică „7-lui“ pra- 
ghez. Ei nu au îndreptățit 
însă speranțele celor care i-au 
încurajat deoarece au jucat

Tlavlik nu a putut opri decît prin fault acțiunea lui Telman la 
semicerc. C.C.A. va beneficia de o nouă lovitură de la 7 metri

bă a portarului Georgescu) 
exploatate cu promptitudine de 
rutinații handbaliști cehoslovaci. 
Eforturile lui Nodea și Telman 
nu au fost susținute de parte
nerii lor și finalmente echipa 
praghezâ a terminat învingă
toare cu scorul de 32—23 (17-13).

Arbitrul P. Cirligeanu a con
dus cu scăpări următoarele 
formații: C.C.A.: Georgescu
(Gruia) — Bulgaru 9, Nicula 3, 
TELMAN 2, NODEA 3, Oțetea 
3, Circiu 2, Păunescu 1, Baia- 
baș, Ctona, Marcu; DUKLA: 
VICHA - SPACIL 8, RADA 9, 
Trojan 3, SWITAK 6, DUDA 
6, Havlik, Kotlan, Ilek, Zenko- 
vici.

A. VASILI li

anul trecut, pe boxerii sovietici 
care, la prima lor evoluție in
ternațională au lăsat o impresie 
excelentă. Se știe că după în
tîlnirile cu reprezentativa țării 
noastre, cîțiva dintre boxerii 
ucraineni au figurat în selec
ționata secundă a U.R.S.S. care 
a obținut o categorică victorie 
(9—1) în fața puternicei for
mații a , R.F. Germane. De ase
menea, se cuvine să subliniem 
rezultatul excelent (6—4) 
zat de selecționata 
Ucrainene în meciul cu 
ționata orașului Moscova.

In momentul de față revanșa 
întîlnirilor cu boxerii romîni 
constituie obiectivul nr. 1 al 
antrenorilor care pregătesc re
prezentativa R.S.S. Ucrainene. 
In lotul sovietic au fost selec
ționați majoritatea campionilor 
de anul trecut, adică Muha, 
Trestin, Azizbaev, Dehtearov, 
Bogoslavschi, Muhlinin, Nali- 
vaev și Șranko. De asemenea, 
din lot mai fac parte Bendalov- 
schi, Ciaban, Macichin, Țir- 
kel, Ivanov. Ponomarenko și 
Mîțev.

reali- 
R.S.S. 
selec-

Ion Dăudărău și Ștefan Mihaly au furnizat o întrecere 
frumoasă în cursa de 1500 m desfășurată duminică pe 

stadionul „23 August"
Foto : II. Ciobanii

reasca. Și aceasta nu pentrucă 
formația bucureșteană a pier
dut acest meci. Victoria oaspe
ților, care alcătuiesc una din 
cele mai bune echipe de club 
din Europa (în timp ce C.C.A. 
ocupă doar locul cinci în pri
ma serie a campionatului re
publican) era scontată. Dar un

DIN SUMAR: |
»

O pagină de fotbal g 
© „ J

Fapte și moravuri 
ale sportului occiden- “ 
>al »

® %
Zile de sărbătoare 

pentru sportul școlar ?)

foarte slab in apărare și în 
atac au risipit multe mingi.

Primele minute au prilejuit 
o serie de faze extrem de ra
pide și spectaculoase. Bucureș- 
tenii jucau de la egal cu valo
roșii lor parteneri, care aveau 
în formație 5 membri ai selec
ționatei R.S. Cehoslovace, reu
șind chiar să conducă cu 4—2, 
5-4 și 6—5 (min. 12). In acest 
moment, antrenorul B. Konig 
l-a introdus în teren pe Duda 
(un jucător în care specialiștii 
cehoslovaci își pun mari spe
ranțe) și care complet nemar
cat a înscris o suită de goluri 
care au adus oaspeților un a- 
vantaj de 3—4 puncte, avantaj 
pe care l-au menținut în per
manență pînă la sfîrșitul re
prizei.

După pauză, așteptam cu toții 
un reviriment al echipei mili
tare. Cu cît timpul se scurgea 
însă, bucureștenii comiteau gre
șeli peste greșeli în apărare (la 
care s-a adăugat și forma sla

Jc4 începe Turneul

U.E.F.A. la fotbal

LOTUL DE JUNIORI Al R.P.R. 
APLECAT IERI ÎN PORTUGALIA

Joi va începe In Portugalia 
a XlV-a ediție a Turneului 
U.E.F.A. de juniori la fotbal. 
La această tradițională com
petiție europeană participă și 
țara noastră. Lotul reprezenta
tiv a plecat spre Lisabona ieri 
dimineață cu avionul. Au fă
cut deplasarea, sub conduce
rea tov. I. Stoian — secreta
rul general al federației — ur
mătorii 16 juniori :

Portari ; Andrei (Metalul Tîr- 
goviște) și Niculescu (Vestitorul 
București),

Fundași : Adam (Ind. Sîrmei 
C. Târzii). Hălmâgeanu (Știinta 
Timișoara). Măndoiu (Bere Gri- 
vita București). Anton (Știinta 
București), Vulpeanu (Dinamo 
Pitești).

Mijlocași : Pojoni (Avîntul Re
ghin). Pașcanu (Progresul Bucu
rești), Radu (Metalul București).

înaintași : Selymessi II (Mure
șul Tg. Mureș). Năftănăilă (St. 
roșu Brașov), Gane (Știința Cluj), 
Frățilâ (Dinamo București), To- 
meș (C.S. Oradea). Pasan (Știin
ța București).

Lotul este însoțit de antreno
rii Gh. Ola și N. Gorgorin, dr. F. 
Ilea și arbitrul Mihai Popa.

In primul meci, echipa R.P.R. 
va întîlni joi, echipa Olandei. 
In celelalte două meciuri, ju
niorii noștri vor juca la 2 a- 
prilie cu R.F.O. și. la 4 aprilie 
cu Belgia. Aceste întîlniri au 
loc în cadrul grupei a II-a.

prof. ALEX. VLADAR
R. CALARAȘANU

(Continuare în pag. a 4-a)
m din meciul de hochei pe gheață Steagul roșu Brașov- 

din Rădăuți la poarta
Fa:
C.S.M, Rădăuți: un atac al echipei 

brașovenilor

Aspect de la festivitatea care a avut loc duminică după amiază pe stadionul „23 August”. Cam 
pionii mondiali la handbal în 7 și cîștigă toaarele „Cupei Campionilor Europeni1', 
handbal-fete, salută publicul care îi ovaționează Foto: B. Ciobanu
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• La Palatul Sporturilor din Moscova au luat 

sfirșit campionatele unionale de box. Numai 
trei campioni de anul trecut — Sivko, Kokoskin 
și Abramov — au reușit să-și păstreze titlul, 
lată pe noii campioni, în ordinea categoriilor: 
V. Stolnikov. S. Sivko, A. Zasuhin, G. Kokoșkin, 
A Tuminș, R. Tamulis. B Lagutin, V. Popen- 
cenko, A. Picikov, A. Abramov.

• In primul tur al competiției internaționale de- 
tenis „Cupa Davis" (zona răsăriteană), repre
zentativa Indiei conduce cu 2—1 în fața echipei 
Indoneziei. Meciul se desfășoară la Bandung.

• Intr-un meci international amical de fotbal 
desfășurat la Santiago, reprezentativa Chile a 
dispus de cea a R. F. Germane cu scorul de- 
3-1 (2-1).



ȘTIRI DIN TARĂ
Spartachiada de iarnă a tineretului

O orientare nouă in arbitraj

Șahul s-a bucurat de o popularitate mare in cadrul tuturor clapelor S/Kirlacluudei
■ dt: iarnă a tineretului. In clișeu, aspect de bl întrecerea șahiștilor de la Tormo- 

tehiuca București

® De curbul a avut loc în sala de 
«port a uzinelor „Ianoș Herbak” din 
Cluj finala pe oraș a Spartaehiadei 
de iarnă a tineretului. Cei mai buni 
di-itre cei peste 50.000 de tineri par
ii- ipanți la prima etapă a acestei com
petiții și-au dat îrrtîlnire în cadrul 
etapei orășenești pentru a participa 
la întreceri de șah, haltere, irîntă și 

■ gimnastică. Acestea s-au bucurat de 
un frumos succes Iată campionii: 
G'MNASTICĂ (22 de echipe) : 
Școala medie „Emil Racoviță- — la 
băieți — și Institutul de 3 ani — la 
fete. ȘAH. (52 de participant) : O. 
Petrovici (Inst. Politehnic) și Kovacs 
Agneta (Grupul școlar comercial). 
TR1NTA. (46 de concurenți) : I. Man- 
găii (Rapid), L. Sever (șc. medie Gh. 
Barițiu), K. Mathe (Rapid) D. Bor- 
șoș (Tînărul Constructor), I. Kovacs 
(Ranid). HALTERE. (40 de concu- 
ren’i) : N. Nicola, I. Zilahi, M. ’loa
der, I. Szepi (toți de la clubul spor
tiv muncitoresc).

Foto : P. Romoțan

tachiadei). Iată cîștigatorii: POPICE. 
Minerul Baia Sprie. ȘAH. Ion Venia
min (Grupul școlar minier). TENIS 
DE MASA. Ion Mora (Dinamo Să- 
sar) și Maria Derczeny (Electrica).

V. Săsăranu — coresp. regional

• La Tg. Mureș întrecerile din ca
drul fazei orășenești s-au bucurat de 
un deosebit succes. 8'1 de băieți și 32 
de fete și-au disputat titlurile la te
nis de masă (în probele de simplu) 
și 64 perechi (băieți și fete) în pro
bele de dublu, lată campionii. Sim 
piu băieți: G. Selymes (Harghita); 
Simplu fete: P. Bodoki (Constructo
rul) ; Dublu fete: Coman—Ciortan 
(Surdo-muți). ȘAH. Seniori: Z. 
Mark (Laziir Cîdon) ; Senioare : I. Lo- 
rinez (Mureșul Confecții).

I. Păuș — coresp.

T. lancu — coresp.

O La sfîrșitul săptămînii trecute au 
avut loc în orașul BAIA MARE în
trecerile din cadrul fazei a doua a 
Spartachiadei de iarnă a tineretului 
la popice, șah și tarsis de masă. (Spor
tul popicelor a fost introdus supli
mentar de comjsia orășenească a Spar

• Au mai trimis știri despre eta
pa a H-a a 
a ’ 
tri 
Pîrvu I 
(Bacău), 
C. Gruia 
berg (Constanța), I. Vulcan (Agnita), 
V. Vladoianu (Sibiu), C. Matei (lași), 
B. Balaș (Odorhei), N. Costin (Bră
ila) și N. Bobotea (Focșani).

Spartaciiadei de iarnă 
' noș-

N. 
Sîmbotin 

(Cisnădie), 
C. Goldem-

tineretului corespondenții
C. Dolmiceanu (Babadag), 

(Caransebeș), " 
, C. Crețu 

(Brașov),

E.

Parcă ar fi fost... înțeleși : toți 
corespondenții care duminică seara 
ne-au comunicat rezultatele partide
lor de volei, n-au uitat să adauge 
la sfîrșitul cronicii aprecieri asupra 
arbitrajelor. De data asta, toți ne-au 
spus numii lucruri bune despre fe
lul în care au înțeles să conducă par
tidele la care au fost delegați ar
bitrii noștri. Dar să dăm cuvîntul 
cîtorva :

„Jocul Petrolul Ploiești — Victo
ria București a fost dinamic și spec
taculos datorită și arbitrajului bun 
prestat de M. Bolintlneanu-București". 
(Șt. Ioncscu-coresp).

„Prin felul în care a condus me
ciul Știința Galați 
arbitrul N.
tate jocului, contribuind astfel la rea
lizarea unui spectacol deosebit". (A. 
Schenkma.n-coresp.).

„Arbitrul V. Moraru-CIuj, aplicînd 
întocmai ultimele directive ale F. R. 
Volei, a condus foarte bine întâlnirea 
dintre Știința Timișoara și Rapid 
București". (N. Mihailescu-co-resp.).

In Capitală, arbitrii M Albuț (la 
jocul C.C.A. — Jiul Petroșani) și H. 
Vichi (la Progresul — Farul Con
stanța) au condus cu competența, 
intervenind în joc numai atunci cînd 
era necesar. Acestora li se pot adău
ga și alți „cavaleri ai fluierului" : 
E. Costoiu-Buc., C. Receanu-Buc., 
V. Voicu-Buc, etc.

Desigur, o astfel de comportare a 
arbitrilor de volei nu poiate decît să 
bucure atit pe jucători cît și pe spec
tatori. Asta înseamnă că arbitrii 
și-au însușit concluziile consfătuirii 
organizate la începutul săptămînii tre
cute în Capitală, cînd li s-a reamin
tit orientarea pe care o dăduse forul 
de specialitate cu im an în urmă, și 
anume, aceea de a sancționa cu seve
ritate orice greșeli făcute la fileu și 
de a arbitra mai larg în apărare. In

Știința Cluj,
Mateescu a dat cursivi-

In Capitală
Azi și joi,

importantepartide
in ambele campionate
• ASTAZ1 DUPĂ AMIAZA în sala 

Metalul ,.23 August" va avea loc (înce- 
pînd de la ora 16,30) partida feminină 
Progresul—C.S.M. Sibiu, joc care tre
buia să aibe loc duminica viitoare în 
Capitală, dar, la cererea echipei din Sibiu 
a fost re programat. 11 schimb. nu se va 
mai disputa partida Sănătatea Bvenrcști- 
Dhianio București care a fost din nou 
amina 13.
• JOI, IN CAPITALA vor avea loc 

două importante partide masculine. Este 
vorba de jocurile C.C.A.—-Victoria și Ra
pid— Progresul, care au fost, aminate 
datorită jocurilor disputate in străină
tate de voleibaliștii militari și feroviari.

felul acesta spectatorii nu vor mai 
avea de văzut partide întrerupte de 
sute de ori, fără cursivitate, în care 
mai mult decît acțiunile frumoase ale 
jucătorilor, „admirau"... intervențiile 
arbitrilor I

Noua manieră de arbitraj și-a ară
tat roadele chiar în ultima etapă dis
putată, cînd majoritatea partidelor au 
oferit momente de mare spectacol, 
mult aplaudate.

Dar această orientare are și un alt 
aspect : sancționîndu-se numai greșe
lile evidente, echipele și jucătorii de 
volei nu trebuie să înțeleagă prin a- 
ceasta că trebuie să dea mai mică im
portanță pregătirii tehnice. Pentru că 
au fost auzite astfel de „voci" care 
pretindeau că de acum încolo ne pu
tem dispensa într-o oarecare măsură 
de tehnică. Dimpotrivă, noua maniera

de a conduce partidele de volei <4re- 
buie sâ vină în ajutorul echipelor și 
jucătorilor noștri în crearea unui joc 
variat la fileu, la folosirea paselor cu 
o singură mină (de ani de zile nefo
losite de echipele noastre), a lovituri
lor de atac lobate, plasate, care erau 
interpretate ca „mingi conduse", la 
primirea cu două miini, de sus din 
față, care a început să dispară. Fără 
îndoială, în această direcție cuvîntul 
cel mai important îl au de spus antre
norii.

Așteptăm în viitoarele etape arbi
traje la fel de bune, care să favorizeze 
îmbunătățirea elementelor tehnico-tac- 
tice, pentru a se ajunge la un joc va
riat. spectaculos, la nivelul posibili-, 
taților jucătorilor noștri fruntași.

MIRCEA TUDORAN

Casa Ofițerilor Leningrad a ciștigat
turneul internațional

Cu ctteva zile în urmă s-a îna
poiat din R. P. Mongolă echipa mas
culină de volei C.C.A. București, care 
a participat l-a un interesant turneu 
internațional de volei organizat la 
Ulan Bator. Alături de voleibaliștii 
romîni au mai luat parte la această 
competiție sportivi din U.R.S.S. (for
mația Casa Ofițerilor Leningrad), 
R. P. Chineză („I August" Pekin), 
R.P.D. Coreeană, R P. Polonă (echi
pa Legîa Varșovia), R. P. Mo-ngolă 
și R. D. Vietnam.

Turneul a fost deosebit de intere
sant și a prilejuit o serie de con
cluzii importante, printre care aceea 
că voleiul practicat în țările asiatice 
este in continuu progres. De altfel, 
cei mai buni sportivi ai competiției 
au fost Li Iao-cian și Li Tzun-jun 
din echipa „1 August" Pekin. Ală
turi de ei s-au mai remarcat Chiriță 
(C.C.A.) care a primit un 
special, ~ 
Ofițerilor 
Schlieff, 
gia Varșovia).

Competiția a fost cîștigată de vo-

trofeu
(CasaGaikovoi, Astafiev 

Leningrad), Rutkowski, 
Szperling, Sierszulski (Le-

O NOUA SALA DE SPORI

sportive AvîrrtttlMembrii asociației
din comuna Mîneci-u-Ungureni, raio
nul Teleajen, regiunea .. ................
inaugurat recent noua 
la amenajarea căreia 
prin muncă voluntară, 
lej a fost organizat și

Ploiești, și-au 
sală 
au 
Cu
un

de sport, 
contribuit 
acest pri- 
interesant 

concurs'de volei în cadrul căruia s-au 
întrecut echipe feminine și masculine. 
La fete, primul loc în clasament a

de la Ulan Bator
fotbaliștii sovietici, C.C.A. clasîndu- 
se pe locul V, Iată rezultatele teh
nice și clasamentul turneului*: 
U.R.S.S. cu R. P. Chineză 3—2,. 
R. P. Polonă 0—3, R.P.D Coreeană 
3—0, R P. Romînă 3—0 (10, 6. 1O)‘. 
R. P. Mongolă 3—0, R. D. Vietnam 
3—0 ; R. P. Chineză cu R. P. Polonă 
3—2, R.P.D. Coreeană 3—1. R P. R 
mină 3—0 (9, 10, 11), R. P. Moingolă 
3—1, R. D. Vietnam 3—0; R. P. Po
lonă cu R.P.D. Coreeană 1—3, R. P. 
Romînă 3—0 (6, 15, 9), R. P. Mon
golă 3—0, R. D. Vietnam 3—0; 
R.P.D. Coreeană cu R P Romînă 
2—3 (14—16, 15—13 15—13, 14 — 16, 
12—15), R. P. Mongolă 3—0. R D. 
Vietnam 3—0; R. P. Romînă cu R. 
P. Mongolă 3—1 (15—8, 13—15, 15— 
13, 15—10), R. D. Vietnam 3-0, (5, 
9, 4) ; R. P. Mongolă — R. D. 
nam 3—2.

viet-

1. U.R.S.S. 651 15: 5 11
2. R. P. Chinez A 65 1 17: 7 11
3. R. P. Polonă 6 4 2 15: 6 10
4. R. P. D. Coreeană 6 3 3 12:11 9
5. R. P. Romînă 6 3 3 9:12 9
6. R. P. Mongolă 6 15 5:17 7
7. R. D. Vietnam 6 0 6 3:18 e

"z fost ocupat" de formația focală a* 
tul Mîneciu urmată în ordine de S, 
ința Slănic și Știința Văleni. Turneul 
masculin a fost ciștigat de echipa 
Știința Văleni secondată de Avîntul 
Mîneciti-Ungureni. Au asistat peste 
500 ’ ’ ’de spectator'

Gh. Nilă — coresp.

SPORTIVI FRUNTAȘI 
IN MUNCA PATRIOTICA

știe...
constituie,

din punctele

Cine are răbdare
Credem că nu 

vă spunem 
concursurile 
De cițiva 
altfel, unul 
ale programelor noastre 
Lrir, in afară de aceste 
pe care le urmărește la 
țara, aproape că nu există localitate, 
mai mare sau mai mică, unde să 
nu se fi organizat concursuri... pui, 
pe teme diferite. Bineînțeles că și 
activitatea sportivă formează obiec
tul unor astfel de concursuri, instruc
tive și amuzante în același timp.

Anul trecut, consiliul 
U.C.F.S. Maramureș s-a i 
organizeze și el un concurs 
sportive, 
rile au fost 
erau și 
numai de lipsă de participând nu 
s-au putut plinge cei de la consiliul 
regional U.C.F.S. Formularele de 
participare au fost distribuite in 
iunie 1960 și urma ca în august să 
se anunțe rezultatele, iar cei care 
au răspuns bine să primească pre
miile respective. Concursul 
tuia doar: „Cine știe 
ciștigă !“...

Dar, după cum veți putea 
din rîndurile că urmează,

mai e necesar să 
cit de interesante sint 

„Cine știe... ciștigă". 
ani, ele constituie, de 

de atracție 
de radio, 
concursuri 

radio toată

gi bine a făcut, 
interesante, 

ele... atrăgătoare,

regional 
gîndit să 

: pe teme 
Intrebă- 
premiile 
așa că

se inti- 
sport...

constata 
cind e

cu un concurs 
sport... ciștigă", ci mai 
un concurs de... răbdare, 

răbdare ț 
luna august și nici gind 

rezultat. Fi-
oamenii au fost decepționați.

vorba de consiliul regional U.C.F.S. 
Maramureș, nu se mai poate spune 
că avem de-a face 
„Cine știe 
degrabă cu 
Și încă ce

A trecut
să se anunțe vreun 
rește, 
Fiecare zi care trecuse din iunie și 
pină in august li se păruse o— 
veșnicie, așteptind cu emoție rezul
tatele concursului și acum — poftim ! 
— consiliul regional U.C.F.S. nu sufla 
un cuvint. Greu a fost, de-altfel, 
cu prima aminare, că pe urmă s-au 
obișnuit și unii și alții: consiliul 
U.C.F.S. cu aminările și participanții 
cu... așteptările ! 
timplat exact ca 
pirceanu („trec 
goană și-n zbor 
dar nici departe 
șl septembrie, a 
pe urmă s-a 
după aceea in decembrie (punem ră
mășag că dacă 
varășii 
U.C.F.S. 
despre... 
abia in 
fine și 
o bicicletă, cutare 
radio, un altul o 
etc, etc.„

Și dacă nu s-a in- 
in poezia lui To- 
anii, trec lunile-n 
săptăminile trec"), 

n-a fost. A trecut 
venit și octombrie, 

ajuns in noiembrie.

ii întrebăm pe lo
de la consiliul regional 
sint gata să ne vorbească 
motive obiective), pentru ca 
ianuarie 1961 să se dea in 

rezultatele : cutare a ciștigat 
un aparat de 

mapă de piele

Un bilet, dus-intors, 
pină la Baia—Mare.
Anunțindu-se rezultatele, s-a pre

cizat insă că toți ciștigătorii trebuie să 
se prezinte la... Baia Mare ca să-și 
ridice premiile. Nu este un 
prea plăcut, desigur, atunci 
locuiești la Cărei, de pildă, să bați 
drumul pină 
cheltuiești și 
Dacă e vorba 
un aparat de 
și... banii, 
ciștigat biciclete și 
măcar aparate de radio. Au fost și 
o sumedenie de premii mai mici : 
stilouri, creioane mecanice, sacoșe 
de sport etc. Face s-o... intimi pină 
la Baia Mare pentru un creion și 
să dai și vreo 60 de lei la tren — 
așa cum just pune problema tov. 
Dumitru David, tehnician la sfatul 
popular al raionului Cărei, care ne-a

Premiul dv. și felicitările noastre !
Desen de PETRE STOENESCU

lucru 
cind

făcut această 
nu face. 
Și apoi, 
frumoasă, 
neva că...

Consiliul
la Baia Mare 
niște 
de o 
radio

Dar nu

și să 
bani cu trenul, 
motocicletă sau 

merită osteneala 
toată . lumea a 

motociclete, sau

Printre tinerii sportivi din comuna 
"*■ Bogdane.ști, raionul Birlad, care s-au 
"evidențiat în acțiunile patriotice peu- 
j.tru construirea noii școli, se află la 
■•loc de frunte Gheorghe Popa, cam- 
j j pion al fazei Jntercomunale a Sparta-: 
■ chiadei de iarnă Ta irîntă. El a efec- 
"tuat peste 100 ore de muncă. De ase- 
«•menea, au constituit exemple mobili-: 
"zatoare Gh. Giuscă, L. Bădăran, V. 
ZNițaru, P. Bădărău ș.a. în total spor- 
«■ tivii din 
Zla locul 
4-tri cubi

Bogdănești au scos și carat 
de constiucție peste 200 me- 
piatră necesară fundației.

V. Tămășanu coresp.

CONCURSUL1
TINERILOR LUPTĂTORI 

DIN BAIA MARE

In sala clubului „1 Mai" din Baia 
Mare a avut loc o întilnire pricte- 

■fnească între luptătorii tinerelor echipe 
'jale asociațiilor sportive Topitorul și 
«•C.S.M. 11 din localitate. După între 
"ceri spectaculoase, victoria a revenii 
Zeu scorul de 8—6 formației Topito- 
"Tul. Punctele învingătorilor au fost 
I realizate de I. Nica, V. Florian, M. I V a. 1 i Z. cX tv Ut. J.. iv'tclj 

ca--Sonea și FI. Sonea.Dar premiul iți aparține.-’
sesizare ?

constituie

Firește

o amintire',’, 
spună ci---

Vasile Săsăranu — coresp. regionalel
Mai poate să 
nu știi sport 1 

regional U.C.F.S. Mara-,,
mureș trebuie să rezolve problema,-- 
așa cum se cuvine, trimițind pre-'' 
miile celor care le-au ciștigat. Dar.....
ceva 
In plus, 
blice și 
trebările 
nu e de 
știut să 
inte de
după !
concursului ?...

PRIMUL CONCURS DE TIR 
AL ANULUI

ÎN REGIUNEA BUCUREȘTI

Cei mai buni trăgători din orașe!
mai operativ, nu după un un." Alexandria și Giurgiu au inaugura 

oamenii așteaptă să se pu-«-sezonul 1961'. Ei s-au întîlnit la A 
răspunsurile exacte la î,1_* lexandria, în cadrul primei clape

Căci | „Clipei orașelor" organizată de corni 
sia regională de tir. Victoria pe c 

i-Tchipe a revenit localnicilor cu 680 
știe ntci...f P"ncte de cele 6428 puncte c

.toii totalizat oaspeții. In mod deosc 
fost scopul-^ |7j| s au remarcat cunoscutele spoi 

4-tivc Angela Zgorobetc (Giurgiu) : 
x Cleopatra Alexandru (Alexandria,1

puse in chestionar. ( 
loc logic ca acel care n-a 
răspundă la întrebări ina- 
concurs să nu

Atunci, care a

JACK
„VASILE

BERARIU 
GODESCU Stan Cr.s.ea — coresp.



CUPA PRIMĂVERII

ce!

DE AMPLOARE A ANULUI
Incepind de miine și pînă duminică, 

pe poligoanele Tunari și Dinamo (nu- 
■mai proba de pistol calibru mare) 
(fruntașii tirului nostru se vor întrece 
în primul concurs de amploare al 
anului, organizat de comisia orășe
nească București cu sprijinul F.R.T. 
Concursul este dotat cu 
măverii". La standurile 
vor lua loc peste 170 de 
-prezentind asociațiile 
Uucurcștene. De asemenea vor par
ticipa trăgători de la Olimpia Brașov, 
C.S.M.S. Iași, Mureșul Tg. Mureș, 
C.F.R. Arad etc.

Programul primelor 2 zile: miercuri 
29.111, ora 10 — talere aruncate 
șanț manșa I, iar de la ora 14 — pis
tol precizie 60 focuri ; joi 30.111 
10 — talere aruncate din șanț manșa 
a II-a pistol calibru mare (poligonul 
Dinamo de la ora 12) ,

„Cupa Pri
de tragere 
sportivi re- 

și cluburile

din

ora

Cucerind de cinci ori tiflei de campioană?

Echipa C.C.A. a întrecut „recordul44 
dinamoviștilor bucureșteni

• Ultima etapă a campionatului masculin se dispută țoi
• Duminică se reia campionatul republican feminin

NOTĂ

Atenție calității popicelor

Tradiționalul concurs 
„Cupa Federației"

I >;• siirșilitl plani inii se va desfă
șura pe pîrtiile din Poiana Brașov tra
diționalul concurs „Cupa Federației", 
considerat cea mai însemnată competiție 
internă după campionatele republicane. 
„Cupa Federației” cuprinde probele de 
slalom, coborî re (seniori, senioare, ju
niori, junioare), fond 10 km (seniori), 
5 km (senioare), 5 km (juniori) și 3 
km (junioare). Concursul nu se dispută 
în Buccgi. cum fusese programat inițial, 
ci la Poiana Brașov, deoarece zăpada 
căzută în ultima vreme asigură condiții 
mai bune de desfășurare a probelor.

Cu prilejul „Cupei Federației”, 
F.R.S.B.A. organizează și ședința de a- 
n a liză a acu vi lății sezonul
1960 1961.

In dorința de a îmbunătăți neconte
nit procesul de instruire, forul nostru 
de specialitate și-a îndreptat atenția 
spre două probleme extrem de nece
sare pentru ridicarea nivelului tehnic 
al jucătorilor de popice: I. bitumini- 
zaraa pistelor, 2. confecționarea unor 
popice și bile de o calitate superioară.

După multe experiențe s-a reușit, 
în bună măsură, să se rezolve — cu 
ajutorul unor muncitori și ingineri — 
problema bituminizării pistelor după 
ultimele cerințe, fn ceea ce privește 
însă cea de a doua problemă, sporti
vii și specialiștii noștri s-au sfătuit, 
s-au documentat, au chibzuit și au 
făcut apoi propuneri prețioase F\R P.. 
care la rîndu-i a transmis unor uni
tăți din Tîrgul Secuiesc, Cîmpina, Bra
șov ș a. „rețeta" necesară confecțio
nării bilelor și popicelor. Și totuși... 
O garnitură de popice care in mod 
normal trebuie să dureze 5-6 luni, nu 
rezistă decit 3-4 săptămini, deoarece 
nu sînt lucrate dinte-un lemn cores
punzător. Nu este de mirare deci, că 
secția de popice a clubului Rapid. d« 
exemplu, a „consumat" 24 de garnituri 
in anul 1960. Și cînd te gîndești că o 
asemenea garnitură costă 365 lei. 
apare și mai inadmisibil dezinteresul 
și lipsa de răspundere a acelora care 
le produc. După părerea noastră, o 
parte din vină o are și I.D.M.S. care 
recepționează asemenea materiale ne
corespunzătoare. Consecințele? 1 Nu
meroase secții nu mai au nici popice 
și nici bani pentru procurarea lor, 2. 
fn multe centre puternice din (ară 
(București, Timișoara. Arad etc.) se 
folosesc popice deteriorate, fapt care 
face ca rezultatele sportivilor să fie 
mult sub nivelul posibilităților lor, 3. 
In sfîrșit. lipsa de popice a făcut ca 
în orașele Ploiești, Tg. Mureș ș.a. 
campionatul republican să înceapă cu 
întîrziere.

Puteau fi evitate aceste neajunsuri? 
Firește că da ! Dar pentru aceasta 
trebuia mai multă atenție in alegerea 
lemnului (in țara noastră se găsește, 
din belșug, lemn de esență tare). în 
conservarea și prelucrarea Iui. Noi mai 
dăm cu această ocazie o soluție care 
ar putea fi folosită: aplicarea unei 
benzi din material plastic pe porțiunea 
pe care se face contactul bilei cu po
picele. Asemenea materiale sînt folo
site pe scară 
felul acesta 
popicelor și 
economii.

Cu meciurile desfășurate duminică în cadrul penultimei etape, 
situația clasamentului campionatului republican masculin a fost 
definitivată în ceea ce privește primul și ultimele dou-j locuri. 

Titlul de campioană a R. P. Romine a revenit pentru a cincea 
oară echipei Casei Centrale a Armatei care, după un „start" slab, 
a dominat categoric întrecerile acestei importante competiții, dove 
dindu-se o formație bine pregătită în jocurile decisive. Antrenorul 
Constantin Herold, împreună cu jucătorii A. Folbert, Al. Foilor, 
M. Nedef, A. Novacek, E. Niculescu, I. Cimpoiăș, T. Nedelea, !• 
Testiban, Gh. Valeriu, L. Nagy, B. Cotigaru și T. Popa merită 
felicitări pentru frumoasa lor performanță de a aduce clubului 
C.C.A. pentru a cincea oară titlul de campioană a țării la baschet 
masculin. Prin aceasta, echipa C.C.A. depășește „recordul" forma
ției Dinamo, care a cucerit de patrii ori acest titlu.

Disputa pentru evitarea retrogradării s a încheiat cu înfrîngerea 
echipelor Dinamo Oradea și Steagul roșu Brașov, care nu mai 
pot evita locurile 11 și 12. Prin victoria obținută asupra Științei

W. Alba, cel mai bun jucător al echipei Știința Cluj, Cluj, Știința București a realizat punctele necesare trecerii pe 
îl depășește pe Rizescu si va arunca la coș. Fază din locul 10, deoarece indiferent de rezultatul întîlnirii cu Știința I imi- 

' meciul Știința București—Știința Cluj șoara obține 30 de puncte și un coșaveraj evident măi bun
decît Steagul roșu, care are de ase
menea 30 de puncte.

Iată clasamentul ' 
natului republican
1. c. c. A.
2. Dinamo Tg.
3. Rapid —
4. Voința
5. știința 
fi. Știința
7. Știința
8. Dinamo București
9. C.S.M. Galați

10. St. roșu Brașov
11. Știința București
12. Dinamo Oradea

Ultima etapă a
va desfășura j'oi după amiază, 
vor avea loc următoarele meciuri: 
Știința București — Știința Timișoa
ra. C.S.M. Galați — Dinamo Tg. Mu
reș, Dinamo București — Rapid 
București, Dmamo Oradea — Voin
ța Iași și Știința Craiova — Știința 
Cluj întîlnirile C.S.M. Galați — Di
namo Tg. Mureș și Rapid București 
— Dinamo București au o deosebită 
importanță pentru stabilirea ocupan
tei locului secund în clasamentul ge
neral.

După două săptămîni de întreru
pere cauzată de turneul reprezenta
tivei R.P.F. Iugoslavia, se reia cam
pionatul republican feminin prin 
jocurile etapei a XX-a : Voința Tg. 
Mureș — Voința Brașov, Mureșul 
Tg. 'Mureș — I.T.B., Știința Cluj — 
C. S. Oradea, Rapid București — 
Voința Oradea. I.C.F. — Știința 
București și Progresul București — 
Petrolul Ploiești.

„Cupa Car păți” s-a bucurat de succes
71,5; 3. A. 
Brașov) 74,6 ; 
Ghioa>rcă 102,1 ;
124,3 ; junion : 
Brașov) 95,2 ; 2.

au permis desfășurarea probelor în con- 3. M. Enc 102,5 
Iritrecerile s-au

Furnica, pe Valea

SINAIA, 27 (prin telefon). Concursul 
organizat de asociația sportivă Carpați 
Sinaia și dotat cu trofeul ,,Cupa Carpați’’ 
s-a bucurat de un frumos succes. Timpul 
bun, zăpada excelentă și buna organizare

diții excelente. Iată primii clasați în 
probele acestui concurs : SLALOM U- 
III AS, seniori: 1. 1*. Clinei (Carpați Si
naia) 55,5: 2. M. Bucur (Carpați Sinaia) 
56,4 ; 3. N. Pandrca (Casa Ofițerilor 
Brașov) 56,8; senioare: 1. Mihaela 
Ghioareă (Voința Brașov) 137.0; 2. Li
liana Focșeneanu (Carpați Si.iaia) 200,6: 
juniori: 1. M. Ene (Voința Brașov) 
103.6; 2. M. Focșeneanu (Carpați Si
naia) 105.0: 3. I. Postolache (Carpați 
Sinaia) 108.8; SLALOM SPECIAL, se
niori: I. M. Bucur 73,4; 2. N. Pandrea

ACTIVITATEA IN ȚARA
Din toată țara ne sosesc scrisori 

despre activitatea pe care au avut-o 
în această iarnă alpiniștii noștri. Iată 
cîteva dintre ele :

HUNEDOARA Alpiniștii de la 
Corvinul au între- 

ascensiune în munții 
au escaladat creasta 

mai

organizat un concurs de pregătire 
vederea etapei de vară a Alpiniadei.

Recent, la Tg. Mureș a luat ființă 
o nouă secție de alpinism în cadrul 
asociației sportive Voința, (loan Păuș 
— coresp.).

in

prins recent o 
Retezatului. Ei
Pietrile și vîrful Peleaga, cel 
înalt punct al acestor munți (2511 m).
Totodată, au mai efectuat și alte tra
see în vederea trecerii normelor de 
iarnă pentru obținerea clasificării 
sportive. Astfel, unii dintre ei au tra
versat munții Retezat, pornind de la 
cabana Pietrile și avînd punct termi
nus cabana Baleia. Ei și-au realizat 
astfel norma pentru categoria a II-a. 
(Nicu Sbuchea — coresp.).

Amatorii de alpi
nism din Cisnădie 

s-au pregătit cu multă atenție în ve
derea activității de iarnă. Primele an
trenamente au avut loc în sală. Au 
luat parte 72 de sportivi, avansați și 
începători. Aci, ei au primit noțiuni 
elementare de ascensiuni pe pante 
acoperite cu zăpadă, tehnica mersului 
în coardă etc. Sub conducerea instruc
torului Severin Șerban șî a alpinis
tului Heinrich Breith un grup de 20 
de alpiniști, printre care și patru 
sportive, au efectuat o tură de iarnă 
pe traseul Bilea Cascadă-Bilea Lac- 
Creasta Arpașului-Piscul Bîlii. Pe de 
altă parte, o deosebită atenție se a- 
cordă in cadrul secției de alpinism 
de Ia Mătasea roșie cuceririi insignei 
„Alpinist R.P.R.", care, pînă în pre
zent, a fost cucerită de 103 tineri. 
(Ilie Ionescu — coresp.).

CiSNĂDIE

în ultimul timp 
activitatea alpină a 
avînt în regiunea 

Maghiară. Alpiniștii 
parte la o serie de 
au avut comportări 

începătorilor

TG. MUREȘ

luat un frumos 
Mureș-Autonomă 
avansați au luat 
acțiuni Ia care 
frumoase, iar numărul 
este in continuă creștere. In vederea 
participării la 
alpiniștii și-au 
Ei și-au fixat 
trei premiere, 
Bicaz și una 
cursul lunii mal, la Lacul Roșu va fi

alplniada republicană, 
șt început pregătirile, 
ca jalon efectuarea a 
dintre care două 

la Cheile Turzii.
la 
Tn

M.
București

Iași
Cluj 
Craiova 

Timișoara

Bălușani (Casa Ofițerilor 
senioare: 1. Mihaela 

2. Lili:ui.a Focșeneanu 
1. A. Slroe (Dinamo 
. I. Postolache 97,1 ;

desfășurat din Vîrful 
Dorului.

Ml HA! BOTA, coresp.

Concursul de sărituri

a

de la Poiana Brașov
BRAȘOV, 27 (prin telefon). Duminică 
avut loc la Poiana Brașov un concurs 

de sărituri organizat de clubul sportiv
Dinamo Brașov. Vremea călduroasă a 
făcut ea zăpada să fie moale, ceea ce a 
influențat *negaliv elanul săritorilor.

Iată rezultatele: SENIORI: 1. FI. 
Voitma (Dinamo Brașov) 202.5 p. (prima 
săritură 31 ni, a doua 30 in), 2. N. 
Munteanu (Dinamo Brașov) 200,7 p 
(33*4-30). De remarcat că ambii concu- 
renți an avut cu o oră înainte, la încăl
zire, sărituri de 48 ni. obținute însă pe 
zăpadă înghețată, JUNIORI: 1. Gh.
Tănase (Olimpia Brașov) 190,7 (27*4-27) 
2. V. Mureșan (Dinamo Brașov) 183,9 
(28-|-25), 3. I. Matcșan (Dinam-o Bra
șov) 168,5 (26-4-24).

C. GRUIA-coresp. regional

: n jtîjii ^=r~—
Ion Panait a stabilit trei noi recorduri
republicane în „Cupa orașului București”».

la zi al campio- 
masculin :
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8
9

11
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11
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1361-1313 
1328-1419 
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1152-1473 
1318-1461 
1412-1419 
1359-1446

39
34
34
33
31
31
31
31
31
30
29
27
se 

cînd

largă în străinătate In 
s-ar mări durabilitatea 
s-ar realiza însemnate

TR. IOANIȚESCU

PINA cînd

DESPRE INEFICACITATEA LINIILOR OE TREISFERTURI?.»
s-aetapa de duminică 

sensibil echilibru valoric 
echipelor partici-

„Cupa orașului București* 
sîmbătă după-antiază cînd, în 
namo II. s-au prezentat pe podium hal
terei Hîi de la C.C.A. și Dinamo Obor. 
In cadrul acestei întîlniri, în care victo
ria a revenit sportivilor de la C.C.A. cu 
5—2 (2227 kg—1900 kg), s-au înregis
trat o seric de rezultate deosebit de valo
roase. Autorul lor, ION PANA IT 
(C.C.A.) oare. în cadrul categoriei cocoș 
ii realizat trei noi recorduri republicane. 
Cel mai valoros este cel de la „total44 : 
310 kg (vechiul record 302,5 kg. Fiți 
Balaș), care poate fi clasat între pri
mele cinci rezultate din Europa. Cu acest 
prilej, Ion Panait a mai stabilit și alte 
două recorduri republicane : la „împins” 
— 97,5 kg (v.r. 95 kg aparținînd ace
luiași sportiv) și la ,, smuls*4 — 92,5 
kg (v.r. 87,5 kg I. Birău — 1951).

Un alt halterofil care a ’avut o com
portare frumoasă în prima etapă a 
„Cupei orașului București* a fost greul 
SILVIU CAZAN. El și-a făcut o reintrare 
promițătoare : a împins 145 kg, a smuls

a început 
sala Di-

eu ușurință 125 kg. și a aruncat 165 kg, 
egaliiiflu-și recordul stabilit în 1958, și 
a ratat de puțin la 170 kg. Silvia Cazan, 
a arătat că dacă va munci și mai bine 
la antrenamente va putea trece ușor de 
170 kg. la „aruncat", chiar în cursul a- 
crstui a ii.

Intilnirea C.C.A.—Dinamo a mai 
dențiat o seric de tineri sportivi, 
tie oare Niță I’ană și 
(C.C.A.), ca și juniorii 
kg. la categoria grea) 
(300 kg. la categoria 
Dinamo.

Dar concursul a avut
negative, printre care acela că s-a dispu
tat într-o sală prea mică, fapt care i a 
stîujcnit pe halterofili. In al doilea rîud, 
un număr mare de spectatori ’au trebuit 
să plece pentru că nu mai aveau loc în 
sală sau... au privit pe geam.

Duminică după-amiază, î:i sala Ciulești 
a avut loc întreoeroa halterofililor de la 
Victoria și Rapid. Victoria a câștigat cu 
6-1 (2070 kg—1515 kg.).

evi- 
prin- 

Ion Ilortopan-I 
Ch. Mincu (327 
și C. Kc-lemen 
mijlocie) de la

și unele aspecte

...și Tiberitt Roman două la Cluj
CLUJ 27 (prin telefon). — Duminică 

s-a disputat în localitate o interesantă 
întîlnire de haltere între selecționatele 
orașelor Cluj și Oradea. Peste 500 de 
spectatori an urmărit dispute pasionan
te încheiate cu rezultate bune. Clujenii 
au cîștigat cu 4—3.

Dintre participanți s-a evidențiat mae
strul sportului TIBERIU ROMAN (Cluj), 
care a realizat două noi recorduri repu
blicane și a egalat un al treilea, lată 
câștigătorii : cat. cea mai ușoară : A.

Zaharias (Cluj) 207,5 kg.; semi ușoară : 
D. Leica (Oradea) 232,5 kg.; ușoară: 
I. Mihelea (Oradea) 290 kg. ; semi- 
mijlocie : E. Rațiu (Cluj) 300 kg.: 
mijlocie: T. Roman (Cluj) 400 kg., nou 
record (v.r. 397,5 L. Baroga). Roman a 
„împins” 130 kg., nou record (v.r. 125 
kg. L. Baroga), a „aruncat" 777 7.„. 
(record egalat )și a „smuls” 115 kg. Semi
grea : Al. Horvath (Cluj) 297 kg.; 
grea: I. Popovici (Oradea) 317 kg.

V. CACOVEANU — coresp

155 kc.

C.C.A. 
să plimbe ne- 
pe o parte pe 
intenția vădită 
dispozitivul ad-

o Și in 
constatat un 
intre majoritatea 
pante la campionatul republican. Afir
mația este probată, in primul riad, de 
partida C.C.A. — Progresul. Un meci 
de mare tensiune in care — cu toată 
risipa de energie — rugbiștii militari 
n-au reușit să dezvolte nici una din 
acțiunile inițiate și pe cale de finali
zare. Marcați cu strictețe de apărarea 
Progresului, jucătorii de la 
s-au văzut nevoiți 
contenit mingea de 
alta a terenului, cu 
de a realiza breșe în
vers. Acțiuni zadarnice, infructuoase... 
Povestea s-a repetat în meciul Di
namo — C. F. R. Dinamoviștii n-au 
știut să speculeze faptul că feroviarii 
au fost lipsiți și de data aceasta de 
aportul lui Moraru, după cum nici 
feroviarii n-au acționat supranumeric, 
atunci cind Dinamo a rămas în 14 oa
meni (din min. 30, prin accidentarea 
lui Sebe) și apoi în 13 oameni (în 
min 42, prin eliminarea lui Aldea). 
După aspectul jocului poate că un 
rezultat de egalitate ar fi consemnat 
mai bine raportul de forțe, apreciind 
că lovitura de picior căzută a lui 
Oblemenco din urttimele secunde a 
fost cu totul neașteptată. Sub semnul 
unei egalități depline s-au disputat și 
alte partide ale etapei : Știința Bucu
rești — Știința Cluj și I.T.B. — Meta
lul. Lucrul este intr-o măsură îmbucu
rător, deoarece lupta pentru primul 
loc devine tot mai interesantă.

o Din păcate și după această etapă 
sîntem obligați să semnalăm același 
aspect ingrijorător: ineficacitatea 
exasperantă a echipelor noastre frun
tașe. In această privință treisferturile 
sînt de nerecunoscut ! Unde este jocul 
plin de fantezie al centrilor ?... Dar 
cursele spectaculoase ale aripilor ?...

Linia de treisferturi a C.C.A-, de pildă, 
surprinsă de riposta dirză a Progresu
lui, s-a pierdut in acțiuni incoherente 
(intercalările lui Penciu au fost lipsite 
de impetuozitate) la fel ca și cea a e- 
chipei campioane (din rindul cărei» 
doar Irimescu ni s-a părut ceva mal 
aproape de valoarea lui). Observații 
asemănătoare la Dinamo și Știința 
Cluj. Se impune ca antrenorii să ana
lizeze cu toată atenția această serioasă 
lacună și să depășească actualul mo
ment critic.

« O explicație a jocului mecanic, 
stereotip, poate fi găsită și în aceea 
că echipele noastre sînt prea mult 
preocupate de rezultat. Este anulată 
in acest fel preocuparea pentru cali
tate, se deformează conținutul real al 
jocului de rugbi, făcindu-1 monoton, 
neinteresant. Cuplajul de la Dinamo 
este edificator și mai ales jocul Dina
mo — C.F.R., derbiul etapei, joc de o 
platitudine aproape totală.

ST. TIBERIU
A III-A ICLASAMENTUL DUPĂ ETAPA

1. C. C. A. 3 2 1 0 27: 3 s
2. C.F.R Griviț.1 Roșie 3 2 t 0 15: 3 8
3. Diiumio 3201 29:15 7
4. C.S.M.S. Lași 3 1 2 0 18: 9 7
5. Metalul 3 111 23:17 6
6. Știința București 3111 9: 9 0
7. Știința Cluj 3111 6: 6 6
8. I. T. B. 3 111 8:13 6
9. Progresul 3021 6: 9 5

10. Știința Petroșani 3102 9:18 5
11. Rapid 3102 16:26 5
12. Olimpia Brașov 3 0 0 3 3:41 3

★
• Mtine vor fi inaugurate pre-

gătirile în vederea celei de a III -a
ediții a „Cupei Victoriei" (Praga, 
22—29 mai) printr-un antrenament 
de selecție care va avea loc pe sta
dionul Republicii, începînd de la 
ora 16,30.



•î

O NOUA ÎNTÎLNIRE INTERNAȚIONALĂ
Capitală va găz-Sala Giulești din 

dui azi la orele 19 cea de-a doua 
întîlnire internațională a luptătorilor 
gruzini cu sportivii romîni. în vede
rea noii confruntări antrenorii I. Cor- 
neanu și I. Bătrîn au stabilit urmă
toarea echipă: 52 kg. Gh. Szabad s 
57 kg. I. Cernea ; 62 kg. Alex. Gean
tă ; 67 kg. Gh. Dumitru; 73 kg. V. 
Bularca; 79 kg, N. Baciu; 87 kg. 
Gh. Popovici și grea N. Martinescu.

Confruntarea se anunță extrem de 
disputată avîndu-se în vedere valoa
rea sportivilor gruzini pe de o parte

iar pe de altă parte dorința reprezen
tanților noștri de a avea o compor
tare mal bună decît în prima întîl
nire. Dintre meciurile care promit a 
fi cele mai disputate reținem urmă
toarele : 57 kg. I. Cernea — O. Egad. 
ze; 67 kg. Gh. Dumitru — H. Gu- 
dușauri; 87 kg. Gh. Popovici — F. 
Venesianîi și cea dintre „greii" N. 
Martinescu și R. Abadșidze. După 
cît se vede este vorba de reeditarea 
cîtorva dintre cele mai disputate 
meciuri.

Să pregătim temeinic întrecerile
din cadrul crosului „Să întîmpinăm 1 Mai

ȘI ACUM, CRITERIUL!
Urmărind întrecerile celor mai buni 

scrimeri ai țării, ne gîndeam cît de 
greșită a fost renunțarea la organi
zarea campionatului republican în a- 
nul 1960 și cît de binevenită și dc ne
cesară a fost reluarea lui. Aceasta din 
două motive: în primul rînd pentru 
că adunînd laolaltă majoritatea trăgă
torilor de perspectivă pot fi descope
rite acele elemente valoroase de care 
are nevoie scrima și în al doilea rînd 
pentru că în fiecare an noi participăm 
la cea mai mare confruntare a tinere
tului, Criteriul Mondial. Or, finala 
campionatului republican poate fi — 
și în anul acesta a fost — un ultim 
prilej de verificare a acelor sportivi 
în măsură să facă față unei întreceri 
de amploarea și pretenția Criteriului.

sau provin de aici. Nu greșim așadar 
dacă atribuim școlilor sportive de elevi 
denumirea de pepiniere.

Spectatorii întrecerilor de scrimă 
ale tinerilor s-au obișnuit să-i vadă pe 
„eroi" în felurite stări. Unii veseli, 
fericiți. Aceștia sînt, firește, învingă
torii. Alții, triști. învinșii... De foarte 
multe ori lacrimile îi însoțesc înspre 
colțul planșei unde sînt antrenorii. 
Este firesc. La 15, 16 ani, lacrimile 
nu se lasă... așteptate. Dar în asaltul 
următor ei apar îmbărbătați. Cine 
le-a redat încrederea ? Antrenorul, 
omul care atunci cînd elevul său se 
află pe planșă este — poate — chiar 
mai emoționat decît acesta. Antrenorul 
care cu grijă și răbdare l-a pregătit. 
La recentele finale ale juniorilor, prin-

zile ne mai despart dc 
întreaga țară, zeci de 
și tinere se vor avînta pe

data 
mii

Puține 
cînd, în 
de tineri 
aleile parcurilor, pe fiotecile păduri
lor sau pe terenurile sportive pentru 
a participa la tradiționalul cros de 
mase „Să întîmpinăm 1 Mai". An de 
an, aceste populare întreceri au atras 
un număr tot mai mare de sportivi 
de la orașe și sate, fapt care scoate 
în evidență caracterul cu adevărat de 
mase al sportului nostru.

Firește că și anul acesta, tinerii 
sportivi din patria noastră așteaptă 
cu aceeași nerăbdare să ia startul în 
această tradițională competiție dc. 
cros. Pretutindeni, în întreprinderi și 
instituții, în școli și facultăți, la sate, 
se simte apropierea unui eveniment 
sportiv deosebit. Prima etapă a cro
sului „Să întîmpinăm 1 Mai" are loc, 
după cum se știe, între 1—16 aprilie 
(în orașul București între 
lie).

Experiența nc dovedește 
cînd s-au luat din timp 
meinice pentru buna 
crosului, 
mult succes. Iată dc ce, considerăm 
că și de data aceasta consiliile aso
ciațiilor sportive trebuie să se pre
ocupe intens pentru a rezolva multi
plele probleme telmico-organizatorice 
pe care le ridică organizarea 
lui, asigurînd astfel deplina 
a întrecerilor.

Alegerea traseului pe care

1—9 apri

că atunci 
măsuri te- 

organizare a 
întrecerile s-ati bucurat de

crosu- 
reușită

se va

desfășura concursul 
condițiile importante 
să se țină seama. Terenurile trebuie 
să fie cît mai variate, bine marcate, 
să ofere condiții cît mai bune de vi
zibilitate spectatorilor dornici să vi
zioneze aceste întreceri. Este indicat 
ca la alegerea traseului să fie con
sultați sportivii fruntași precum și 
tehnicienii consiliilor U.C.F.S. De a- 
semenea, pentru ca traseul să fie cît 
mai bine cunoscut de concurenți, este 
bine ca aceștia să facă cîteva antre
namente chiar pe locurile unde se va 
desfășura’ concursul, evitîndu-se 
fel abaterea acestora de la 
stabilit și ușurîndu-se astfel 
arbitrilor în ceea ce privește 
rea ordinei la sosiri.

Reușita întrecerilor de cros 
în bună măsură și de felul cum aso 
ciațiile sportive vor ști să populari
zeze competiția chiar la locul dc con
curs. Este bine ca panourile de „ple- 
cări“ și „sosiri" să fie cît mai mari, 
mai vizibile. Pe traseu, steagurile a- 
sociațiilor sportive cît și afișele mo- 
bilizatorice — se știe — joacă un 
rol deosebit în popularizarea compe
tiției, fac ca 
pect cît mai sărbătoresc.

Consiliile asociațiilor sportive 
astfel un bun prilej de a atrage în 
tivitatea sportivă un număr tot mal 
mare de oameni ai muncii. Între
cerile care încep la 1 aprilie trebuie 
să constituie o adevărată sărbătoare 
a sportului nostru de mase.

este 
de

ast- 
traseui 
munca 
stabili-

una dintre 
care trebuie

depinde

aceasta să aibă un as-

au 
ac-

Ion Drîmbu (stingă) a atacat dar... a pasat. Aspect din asaltul pe care l-a susfinut 
cu Francisc Boga Foto : B. Ciobanu
Salutînd reluarea organizării campio
natului, propunem chiar federației de 
specialitate să studieze posibilitatea 
dublării acestuia cu un concurs repu
blican, știut fiind că în formarea tră
gătorilor un rol de seamă îl au con
cursurile. întreceri, cît mai multe în
treceri. Numai așa tinerii trăgători se 
obișnuiesc cu atmosfera marilor com
petiții, capătă încredere în forțele pro
prii, se maturizează.

Priveam foile de concurs pe care 
erau înscriși aproape 100 de concu- 
renți. In dreptul lor, diverse nume de 
asociații și cluburi. Dar, în majorita
tea cazurilor citeam inițialele : S.S.E. 
Intr-adevăr, școlile sportive de elevi 
organizate de Ministerul învățămîntu- 
lui și Culturii își dau din ce în ce mai 
mult roadele și în acest sport. M-ulți 
tineri activează în cadrul acestor școli

tre antrenorii care au avut mult de 
lucru cu... emoția a fost și Alexandru 
Csipler, același entuziast care de ani 
și ani își pune toată priceperea și ex-

periența sa în slujba creșterii de noi 
cadre. Antrenorul Csipler a avut în 
finalele celor patru probe nu mai pu-: 
țin decît 7 sportivi. Ce alt exemplu 
mai trebuie să dăm pentru a ilustra 
cu cîtă tragere de inimă, cu cît spirit 
de răspundere se ocupă antrenorul 
din Satu Mare de creșterea unei noi 
promoții de trăgători ? Ne facem da-i 
toria de a-1 felicita și de a-i recoman- 
da să meargă pe același drum care-i 
dă multe, multe satisfacții.

Cîteva cuvinte despre selecționații 
pentru Criteriul Mondial al Tineretu
lui. Așa cum subliniam și în ziarul 
nostru de ieri, unii dintre cei vizați 
au dat deplină satisfacție. Ne referim 
la Ana Ene, Ion Drîmbă și Ștefan 
Haukler, care au devenit campioni ai 
țării. Acest fapt trebuie să-i bucure, 
firește, dar și să-i oblige. Ei stat; 
după cum au dovedit-o în întrecerile 
de sîmbătă și duminică — bine pre-: 
gătiți. Insă nu trebuie să ia această 
constatare ca fiind suficientă pentru 
a le asigura succesul la Criteriu. Ei 
trebuie să țină seama că la Duisburg 
vor avea cei puțin încă 30—40 de ad-: 
versari de același nivel sau, poate; 
chiar mai ridicat. De aceea, au datoria; 
să lupte cu toată puterea lor, să pună/ 
în aplicare toate învățămintele de la 
antrenamente, să nu uite nici o clipă 
că au cinstea de a reprezenta țara 
noastră care are deja un prestigiu 
frumos în arena internațională. Zilele 
care au mai rămas pînă la plecarea 
în R.F.G. trebuie folosite din plin.; 
Antrenamente controlate, atent urmă-J 
rite, în care să se caute a se remedia 
acele lipsuri constatate cu prilejull 
finalelor de juniori, iată ce au datoria 
să facă în aceste zile sportivii și an
trenorii lotului de tineret.

Noi le urăm succes în muncă și mai 
ales la Criteriu.

ELENA MATEESCU j

Exemplul reși(enilor

In preajma meciului R.S.S. Ucraineană—R. P. Pomină
(Urinare din pag. 1)

Considerăm ca este util 
©prim puțin asupra unora dintre 
racteristicile boxerilor ucraineni 
care-i vom întîlni peste puțin timp. 
Astfel, la categoria muscă „concu
rează" Muha și Konovalov. Primul 
este cunoscut de boxerii romîni (a 
fost învins de două ori de Mircea 
Dobrescu) și, după toate probabili
tățile, va 
aceasta, j 
în etapa 
U.R.S.S. < 
Botvinik, 
categoria 
de valoare; Trestin, c_ 
R.S.S. Ucrainene pe anul 
Bendalovschi.
întîlnit
R.S.S.

• atunci 
dintre 
neni care a evoluat anul trecut ta 
țara noastră, va figura și de data 

-aceasta în lotul sovietic, la categoria 
pană. Alături de el a fost selecționat 
tîriărul Klimkin. La categoria semi- 
ușoară candidează Macichin și Cia- 
ban. Primul este finalist în campio
natele U.R.S.S. La „ușoară", un 
^singur candidat: Dehtearov. Acesta 
.-a primit premiul acordat celui mai 
tehnic boxer cu prilejul campionate
lor R.S.S. Ucrainene.

Doi tineri pugiliști vor apăra cu
lorile reprezentativei sovietice la 
•categoria semimijlocie: ȚirkeI și 
Bogoslavschi, iar la categoria mij

locie mică figurează Boris Muhîihin, 
învingătorul de anul trecut al lui 
Șerbii Neacșu. La categoria mijlocie, 
Anatolii Nafivaev este, pr5j>a$il, tî-f 
tular, în timp ce la semigrea an
trenorii Romanenko și S|cSla £ati | de

• ales între trei boxeri : Ponbmarefikb, 
Ivanov și Mîțev. La categoria grea 
a fost selecționat un singur boxer: 
Șranko. care l-a învins recent, ta 
etapa de „zonă" a campionatului 
unional, pe Leonid Senkin, cunoscut 
publicului sportiv bucureștean.

i fi titular și de data 
Muha s-a calificat recent 
de „zonă" a campionatelor 
dar a pierdut în fața lui
fost campion european. La
cocoș vor figura doi boxeri 

Trestin, campion al
1 1960 și

Cei doi „cocoși" s-au 
în finalele campionatului 

Ucrainene, victoria revenind 
lui Trestin. Azizbaev, unul 

cei mai tehnici boxeri ucrai-

Un frumos trofeu, „Cupa Sfatului 
popular al Capitalei", a „poposit", 
la ora cînd așternem pe hîrtie aceste 
rînduri, în vitrina Școlii sportive 
de elevi din Reșița. L-au dus cu ei 
înotătorii, ieșiți învingători din în
trecerea purtată, timp de trei zile, 
în piscina de la Floreasca, alături 
de colegii lor de activitate școlară 
și sport din București, Cluj, 
Oradea și Tg. Mureș.

Se poate spune că victoria 
nilor are — prin exemplul pe 
oferă învinșilor — o valoare 
CATIVA. Antrenorul loan Schuster 
a demonstrat și cu acest prilej (la 
prima confruntare a școlilor sportive 
de elevi cu secții de 
6 orașe) că acolo unde 
CU SERIOZITATE Șl 
ORGANIZAT, succesele 
să apară. Să explicăm.

înotătorii reșițeni au la dispoziție 
condiții normale de pregătire doar 
de trei ani (cei din Capitală de 10, 
cei din Cluj de 6), mai precis, de 
la 30 decembrie 1957, cînd a fost 
inaugurat bazinul acoperit. Bine pre
gătit teoretic (este absolvent al In
stitutului 
cializarea 
Schuster 
nerea în 
pătate, 
MUNCII

Și ia' 
muncă organizată, înotătorii pe care-i 
pregătește se situează în fruntea 
unui clasament care cuprinde, prin
tre alții și pe înotătorii bucureșteni.

Sibiu,

reșițe- 
care-1 
EDU-

natație din 
se muncește 

ÎN MOD 
nu întîrzie

Anul trecut Bendolovschi (dreapta) 
l-a întrecut la puncte pe Puiu Nico- 
lae. Își va lua oare Puiu, de data 

aceasta, revanșa ?

Este desigur neplăcut să constați, 
chiar și în întrecerea sportivă, că ai 
fost întrecut de un adversar, căruia, 
pînă în momentul disputei, i-ai sub-, 
apreciat posibilitățile. Este neplăcut, 
dar este bine (vorba proverbului: 
„Mai bine mai tîrziu decît niciodată"" 
să recunoști că ai greșit și sa c. 
să-ți remediezi lipsurile. In aceasta 
postură ar trebui să se afle la ora 
actuală antrenorii celor două școli 
sportive de elevi bucureștene, care, 
pentru a întrece pe reșițeni, 
unit forțele... în zadar.

Și totuși, dacă din acest insucces, 
cei 4 antrenori ai școlilor sportive 
de elevi (și din păcate nu numai 
ei...) au învățat că pasiunea, seriozi-: 
tatea și munca neobosită" pentru 
progresul natației valorează mai mult 
decît discuțiile interminabile în jurul 
obținerii unui transfer sau ta scopul 
de a-și aranja o oră mai convena-, 
bilă pe programul de antrenament 
Se cheamă că și înfrîngerile sînt cîte- 
odata bine venite...

și-au

GH. NICOLAESCU

-44 Iată deci, pe scurt, prezentarea 
lotului sovietic care se pregătește în 
vederea întîlnirilor cu echipa R. P. 
Romîne. Firește că reprezentanții 
noștri au o misiune dificilă la Kiev, 
cunoscînd puterea de luptă și teh
nica avansată a boxerilor ucraineni. 
Aceasta însă trebuie să constituie 
pentru ei un motiv în plus pentru 
a se pregăti cît mai temeinic. Fără 
discuție că boxerii romîni vor face 
totul pentru o comportare burfă. In 
lotul țării noastre figurează pugi- 
lișîi. cu experiența întîlnirilor inter
naționale, ca și tineri talentați, ani
mați de o puternică dorință de afir
mare. Nu trebuie uitat faptul 
întâlnirile cu reprezentativa 
Ucrainene constituie o etapă 
tantă în pregătirea boxerilor 
pentru campionatele europene 
Belgrad.

ca 
R.S.S. 
impor- 
noștri 
de la

de Cultură Fizică, cu spe- 
natație), antrenorul I. 

a trecut de îndată la pu- 
practică a cunoștințelor că- 
substituind, însă, totul 
DE PERSPECTIVĂ.

im, la numai trei ani de Rezultatele
„Cupei Primăverii”

Concurs de verificare a lotului republican
A patra zi a concursului de verifi- tîlnire interesantă, doar prin dîrzenia 

care a fruntașilor tenisului nostru a cu care s-a luptat, a fost cea care a 
programat cîteva partide interesante, opus pe Bosch lui Rakosi. Bosch a

In cea mai importantă întîlnire a cîștigaț cu 6 3, 3 6, 6—3, 6 2. 
zilei de ieri, Cristea a ieșit învingă- * *
tor asupra lui Gh. Viziru în trei se
turi: 6—1, 6—3, 6—2. Cîștigătorul 
a folosit mingi mai „aspre", el a 
acționat cu lovituri variate și deci
sive. învinsul are scuza de a fi jucat 
cu o plagă deschisă la palma mîinii 
cu care ține racheta. In asemenea 
condifiuni fostul campion a 
imposibilitatea să poată da 
așteptată. Este probabil 
această cauză, Gh. Viziru să 
participe la competiție.

Tot în prima grupă, s-a 
și meciul Năstase 
7—5, 6—1. *

Sala de sport din str. Mendeleev 
din Capitală a găzduit sîmbătă și 
duminică o interesantă competiție 
dotată cu „Cupa Primăverii". Au 
luat parte 130 de juniori și 25 de 
junioare, reprezentînd diferite aso
ciații și cluburi sportive precum și 
școli din București.

Iată rezultatele tehnice mai im
portante : simplu fete, cat. până la 

ani; semifinale: Ioana Ebîrcă 
(Vor

fost în 
replica 

ca, din 
nu mai

disputat
C. Viziru 6—2, 

In grupa a Il-a, o în

, 3—6, 6—3, 6—2. 
Aceeași apreciere avem și pentru cea 
de a doua partidă din cadrul ace
leiași grupe, Bardan — Georgescu 
11—9, 8—6, 6—1.

In grupa a IV-a, Dron a încheiat 
în două seturi (6—3, 6—2) meciul cu 
Julieta Namian.

Astăzi, cu începere de la ora 
15,30, vor avea loc întreceri de dublu, 
iar mîine de la ora 1-5,15 partide de 
simplu.. Toate jocurile se desfășoară 
pe terenurile centrului de antrena
ment nr. 2 din Capitală.

CT. C.

15 ani; semifinale: Ioana 
(Bere Grivița)-Mariana Olaru 
ința) 2—0, Liliana Tarălungă (Vo
ința)-Mihaela Hirch 
finala ; Liliana
Ebîrcă 2—0; cat. 15—18 anf: 
finale: Mariana Jandrescu
greșul)-Erna Max

2—0,(I.T.B.)
Tarălungă-Ioana 

’: semi-;
(Pro-* 

(Spartac) 2—1, 
Victoria Jandrescu (Progresul)-Doina 
Berbecaru (I.T.B.) 2—0, finala: Vic
toria
2—0; simplu băieți, cat. pînă la 15 
ani: ............................... '
steur)-Gelu Păun (Pasteur) 2—1,
Silviu Dumitriu (Bere Grivița)-Tudor 
Pavel (Pasteur) 2—0, finala : S.
Dumitriu-I. Iulian 2—0; cat. 15—18 
ani: semifinale: Costin Monel (Vo
ința)-Marin Antonescu (Pasteur) 
2—0, Dan Antonescu (Pasteur)-Ma
rius Opran (Progresul) 2—0. finala: 
Costin Monel-Dan Antonescu 2—0.

Jandrescu-Mariana Jandrescu

semifinale: Ion Iulian (Pa-i 
Păun (Pasteur) 2—1,



th n r
Campionatul categoriei A

Ce a arătat etapa de duminică
Duminică reîncepe 

și campionatul categoriei B
Și de data aceasta jocurile catego- 

iei A au stîrnit un interes foarte 
aare. De altfel, acest lucru nu mai 
liră pe nimeni. Fotbalul în general 
i campionatul în special exercită o 
fracție deosebită. Și dacă duminică 
tadioanele au fost din nou pline* 
acă numeroși pasionați ai fotbalului 
in Brașov, Cluj și Arad și-au urmat 
chipele favorite în orașele unde ju- 
au, în sfîrșit, dacă la București au 
ost 55.000 de spectatori, la Constanța 
5.000, la Ploiești, Hunedoara și Iași 
ite 20.000 și la Timișoara 15.000 — 
oate acestea constituie fapte obișnui- 
e. Meciurile sînt din ce în ce mai im- 
ortante și, deci, mai atractive și ne 
șteptăm chiar la o afluență și mai 
tare la viitoarele etape.
Au fost mulțumiți însă, acești entu- 

iaști spectatori de calitatea fotbalu- 
li practicat?
Cei mai mulți credem că da. Și 

ind spunem aceasta ne gîndim în 
rimul rînd la partida Petrolul — 
teagul roșu, care — în ciuda impor- 
anței pentru clasamentul celor două 
chipe — s-a ridicat în cea mai mare 
•arte a sa la un nivel tehnic așa cum 
ji doresc amatorii de fotbal nu nu- 
îai din Ploiești ci și din alte orașe, 
nvingătorii și învinșii merită felici- 
iri pentru preocuparea de a practica 
of fotbal de calitate. Sublinieri în a- 
casta -privință se cuvin și meciurilor 
Togresul — U.T.A. și Corvinul — 
I.C.A., care au creat multe momente 
.e joc tehnic, dinamic. U.T.A., de 
ildă, a impresionat prin finețea exe- 
uțiilor tehnice, prin combinațiile sub
ite ale jucătorilor săi. Păcat că nu a 
vut continuitate; ar fi plăcut și mai 
lult. In orice caz, arădanii trebuie să 
îeargă pe drumul îmbunătățirii cali- 
îții jocului. De un nivel mai modest 
u fost partidele Dinamo București — 
tiința Cluj și C.S.M.S. — Rapid, în 
are jucătorii au creat puține faze de 
Otbal bun în raport cu posibilitățile 
ir și cu pretențiile spectatorilor. E 
rept că Dinamo a jucat aproape 65 
linute în 10 oameni, deci beneficiază 
e circumstanțe atenuante. Dar nu-i 
lai puțin adevărat că unii jucători de 
ază ca Ene II, Eftimie, Anghel, Pa- 
ait se mențin la o comportare

Babone, care nu se vede, bineînțeles, în fotografie a executat puternic lovitura de 
colț. Mingea bătută cu efect, va fi atinsă de Ghiță, dar va intra totuși în poartă...

• Programul jocurilor și arbitrii • Clasamentele otic» 
ale celor trei serii • Jocuri amicale de verificare

Duminică se reia și campionatul categoriei 
nantei întreceri sportive din cele trei serii ale 
așteptată de spectatori cu un legitim interes. Lupta pentru primul loc 
este absolut deschisă și ea urmează să fie decisă în partea a doua a 
campionatului. Deci, vom asista la jocuri viu disputate în care atenția 
principală va fi îndreptată spre „duelurile" Metalul Tîrgoviște-Dinamo 
Galați (seria I), Știința Craiova-Dinamo Pitești (seria a II-a) și C.S.M. 
Baia Mare-Jiul Petroșani-C. S. Oradea-Dinamo Săsar (seria a lll-a). Este 
de dorit însă — și aceasta constituie sarcina principală a jucătorilor, 
antrenorilor, arbitrilor și 
întîlnirile din categoria 
fectă sportivitate, în mod 
pentru calitatea jocului.
Returul categoriei 

următoarele jocuri :
SERIA

B. Reînceperea pasio- 
acestei competiții este

ca toate 
desfășoare într-un spirit de per

și sub semnul unei atente preocimări

conducătorilor secțiilor de fotbal 
B să se 

disciplinat

B va începe cu SERIA A III-A

I

Dinamo Galați

ștearsă, care infuențează jocul și ran
damentul întregii echipe și care ne 
fac să credem că se resimt, ca și cei
lalți jucători, de pe urma turneului 
din Brazilia, că nu rezistă unui efort 
prelungit. In sfîrșit, jocurile de la Ti
mișoara și Constanța au fost slabe ca 
factură tehnică. Farul a jucat mai 
bine numai pînă.la marcarea golului 
victorios, apoi s-a pierdut într-o luptă 
de uzură. Observatorul federal, prof. 
V. Stănculescu, subliniază că Farul a 
jucat mult sub valoarea arătată în 
partida cu C.C.A.

Ce a mai arătat această etapă ?
1. Efectivele unor echipe nu sînt 

omogene ca valoare individuală a ju
cătorilor (Progresul, Corvinul, C.S.M.S. 
etc.), ceea ce provoacă un dezechili
bru în joc, o îngreunare în organiza
rea acțiunilor. Faptul presupune o 
lipsă de exigență la alcătuirea loturi
lor și acest lucru trebuie evitat pe 
viitor. Prezența unor elemente ne
corespunzătoare în prima categorie 
duce la o diluare a valorii tehnice a 
competiției.

2. In domeniul disciplinei jucători
lor nu s-au făcut încă pași prea în
semnați, dovadă că și duminică au 
fost cazuri de durități și proteste la 
adresa arbitrilor, ba chiar s-au înre
gistrat eliminări (Ciuncan la Con
stanța și Alexandru la București). 
Conducătorii secțiilor de fotbal, antre
norii, arbitrii și chiar jucătorii, colegi 
cu cei vinovați, trebuie să ia poziție 
fermă față de abaterile unor fotbaliști 
ca Smărăndescu II (faulturi repetate), 
Coman — Minerul, V. Anghel — 
namo (atitudine nesportivă față de 
bitru) etc.

3. Unii antrenori și jucători nu 
nose bine condițiunile în care se 
face schimbările de jucători, iar unii 
arbitrii nu sînt atenți la aceste înlo
cuiri. Aceasta a făcut posibilă dumi
nică 
Cluj 
ției, 
unul

In
știe că echipele nu au dreptul decît la

portarul și alta 
In ambele cazuri, 
înlocuiți decît de 
atare pe raportul

Di-
ar-

cu- 
pot

o schimbare în echipa 
contrară instrucțiunilor 

care nu a fost observată 
din arbitrii meciului, 
această privință este bine să se

Științei 
federa- 
de nici

două schimbări în timpul unui meci 
oficial: una privind 
un jucător de cîmp. 
jucătorii nu pot fi 
rezervele trecute ca
de arbitru. Un jucător accidentat, care 
a părăsit terenul și a fost înlocuit, nu 
mai poate reintra în joc, indiferent în 
locul cui ar intra. Deci, duminică, din 
moment ce 
în timp ce 
accidentat, 
departe pe 
dreptul de 
cîmp și nu mai putea opera o nouă 
schimbare, chiar dacă era vorba de 
reintrarea jucătorului accidentat. In 
schimb, dacă Georgescu ar fi intrat în 
locul lui Costin și acesta ar fi pără
sit terenul imediat, atunci Moldovan 
putea reintra normal în joc, reocupîn- 
du-și postul.

In sfîrșit, mai trebuie subliniat că 
un jucător nu poate intra pe teren, 
înlocuind pe un titular, pentru a 
apăra un 11 m sau pentru a executa 
o lovitură de la 11 m, iar un fotbalist 
eliminat nu poate fi înlocuit nici chiar 
indirect (de exemplu: portarul este 
eliminat și înlocuit cu un jucător de 
cîmp, după care portarul de rezervă 
este introdus în cîmp în locul unui 
titular, pentru ca după aceea să 
treacă în poartă...).

Aceste amănunte privind înlocuirea 
jucătorilor trebuie bine cunoscute de 
către antrenori și jucători și respec
tate cu strictețe. Iar arbitrii — și 
centru și de tușă — au datoria să 
cit se poate de atenți atunci cînd 
fac aceste schimbări pentru a nu 
loc la situații cu totul neplăcute, care 
creează confuzie în rîndurile spectato
rilor. Este absolut necesar, pe de altă 
parte, ca federația să întocmească un 
text de regulament al schimbărilor de 
jucători, în care să prevadă și un lu
cru care a fost omis atunci cînd s-a 
luat decizia și anume: ce sancțiuni se 
aplică în cazul cînd o echipă se abate 
de la prevederile regulamentare.

Georgescu a intrat în joc 
Moldovan era ieșit, fiind 
iar Costin a rămas mai 
teren. Știința făcuse uz de 
a schimba un jucător de

Dinamo Galați — Rulmentul Bîr- 
lad (arb. : Em. Martin-București).

Flacăra Moreni — C.S.M. Brăila 
(arb.: I. Pișcarac-București).

Metalul Tîrgoviște — Poiana Cîm- 
pina (arb. : Niță Marin-București).

Prahova Ploiești — Dinamo Su
ceava (arb. : I, Muscă-Giurgiu).

Unirea Iași — Rapid Focșani 
(arb.: Ilic Drăghici-București).

S.N.M. Constanța — St roșie Ba
cău (arb. : Al. lonescu I-Bucurcști).

C.F.R. Pașcani — Forcsta Fălti
ceni (arb. : Al Pîrvu-București).

Intrucît terenul din Galați este 
suspendat pentru etapa de duminică, 
urmează ca Dinamo Galați să anunțe 
federația localitatea în care 
pută partida cu Rulmentul.

C.S.M. Reșița — AMEFA Arad 
(arb. : V. Drug-București).

Jiul Petroșani — Arieșul Turda 
(arb. : T. Firan-București).

C. S. Oradea — Ind. Sîrmei C. 
Turzii (arb. : C. Nițescu-Sibiu)

C.S.M, Cluj — Gloria Bistrița 
(arb.: P. Costandatos Buc.).

C.S.M. Baia Mare — Dinamo Barza 
(arb.: I. Chirițescu-București).

C.F.R. Timișoara — Mureșul Tg. 
Mureș (arb. : I. Șerbănescu-Craiova).

Meciul Recolta Cărei — Dinamo 
Săsar nu se dispută, Dinamo Săsar 
fiind suspendat pe o etapă; partida 
va fi omologată cu rezultatul de 
3—0 în favoarea Recoltei.

CLASAMENTUL

va dis-

CLASAMENTUL

1. Metalul Tîrgoviște 13 10 1 2 46:16 21
2. «Dinamo Galati 13 7 5 1 17: 8 19
3. Poiana Cîmpina 13 6 4 3 21:13 16
4. C.F.R. Pașcani 13 553 26:16 15
5. C.S.M. Brăila 13 553 13:11 15
6. Rapid Focșani 13 5 4 4 17:14 14
7. Flacăra Moreni 13 535 21:22 13
8. St. Roșie Bacău 13 4 4 5 11:28 12
9. S.N.M. Constanța 13 355 13:14 11

10. Dinamo Suceava 13 4 3 6 14:24 11
11. Prahova Ploiești 13 4 2 7 20:23 10
12. Rulmentul Bîrlad 13 4 2 7 13:26 10
13. Unirea Iași 13 247 17:24 8
14. Foresta Fălticeni 13 238 15:25 7

SERIA A II-A
Știința Craiova — Metalul Bucu-

1. C.S.M. Baia Mare
2. Jiul Petroșani
3. C.S. Oradea
4. Dlnamo Săsar
5. Ind. Sîrmii C.
6. C.F.R. Timișoara
7. Mureșul Tg. Mureș
8. Arieșul Turda
9. C.S.M. Cluj

10. C.S.M. Reșița
11. A.M.E.F.A. Arad
12. Recolta Cărei
13. Gloria Bistrița
14. Dlnamo Barza

Turzii

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

14: 7 
18: 9 
24:15 
21:15 
27:15 
23:13 
22:16 
1G:15 
15:23 
13:17 
11:17 
10:22
8:24 
8:22

17
17
17
17
15
14
14
14
13
12
11
10
6
5

care le 
alcătuite

publicam 
dc fede-

Clasamentele pe 
sînt cele oficiale, 
rație în baza omologării jocurilor din 
toamnă.

JOCURI AMICALE

hi duel aerian în jața porfii lui Ufu 
Dinamo București—Știința Cluj 0—2)

Arbitrii jocurilor 
de duminică

Jocurile din etapa de duminică a 
ategoriei A vor fi conduse de urmă- 
>rii arbitri :

Progresul-Dinamo București: A. 
iădulescu-Dumitrescu Budești și D. 
lusu-București.

Minerul-Dinamo Bacău : V. Pădu- 
eanu-T. Burtan și Gh. Năstase I- 
luc.

C.C.A.-Rapid: Gh. Dulea-I. Triștu 
i C. Prelici-Buc.

Știința Cluj-Știința Timișoara: I. 
Iheorghiță-Cr. Popescu și St. Mun- 
eanu-Buc.

Steagul roșu-Corvinul: Oct. Comșa- 
11. Ene și N. Mogoroașe-Craiova

Petrolul-Farul: A. Galamboș B. 
4are-G. Farcaș și Al. Nuty-S. Mare

C.S.M.S.-U.T.A. : E. Bucșe-Sibiu-G. 
’op și C. Geană-Brașov.

de 
fie 
se 
da

P. GAȚU

rești (arb.: V. Joja-Arad).
C.S.M. Sibiu — Academia Militară 

Buc. (arb.: Gh. Vereș-Cluj).
Dinamo Pitești — Drubeta Tr. 

Severin (arb. : Z. Drăghici-Constan- 
ța).

C.S.M. Mediaș — C.F.R. Roșiori 
(arb.: P. Malița-Ploiești).

Chimia Făgăraș — Tractorul Bra
șov (arb.: I. Dobrin-Petroșani).

Dlnamo Obor Buc. — Chimia Go
vora (arb.: M. Rotaru-Iași).

Știința București C.F.R. Electro 
Craiova (arb.: C. Gheorghiță-Bacău).

Duminică, majoritatea echipelor au 
susținut meciuri amicale, cu scopul 
verificării formațiilor înainte de în
ceperea returului. Iată citeva amă
nunte în legătură cu aceste pariide.

ȘTIINTA CRAIOVA — DRUBETA 
“ SEVERIN 6-2 (4—0). Joc de 

nivel tehnic, urmărit de peste 
spectatori. Au marcat : Onea, 
(2), Ganga, Pană ți Chițescu

CLASAMENTUL

1. Știința Craiova 13 7 2 4 18: 9 16
2. Dinamo Pitești 13 7 2 4 24:17 16
3. Știința București 13 7 1 5 21:16 15
4. C.S.M. Sibiu 13 6 3 4 18:17 15
5. Acad. Militară 13 6 2 5 25:16 14
6. Chimia Govora 13 5 4 4 13:12 14
7. Tractorul Brașov 13 5 3 5 17:15 13
8. C.S.M. Mediaș 13 5 3 5 12:24 13
9. Dinămo Obor 13 3 6 4 19:18 12

10. C.F.R. Roșiori 13 4 4 5 10:11 12
11. Chimia Făgăraș 13 5 1 7 21:19 11
12. Drubeta T. Severin 13 4 3 6 18:26 11
13. C.F.R. Electro Craiova '13 4 2 7 20:26 10
14. Metalul București 13 4 2 7 17:27 10

Participare masivă ia concursul special Pronosport
Concursul special Pronosport de 

duminică 26 martie a furnizat în afa
ra obișnuitelor surprize ale partide
lor cuprinse în program și surpriza 
unei participări masive: au fost de
puse peste 1.100.000 variante.

Atribuirea premiilor suplimentare 
în obiecte pe bază de extragere din 
urnă a numerelor tipărite pe cu
poane va avea loc vineri 31 martie. 
Valoarea totală a premiilor care se 
vor împărți cu prilejul acestei tra
geri va fi de 300.000 lei.

La 5 aprilie va avea loc premie
rea variantelor cu „0“ rezultate 
(premii de 50.000 lei). Aceasta se 
va efectua în două faze. In prima 
fază se vor atribui prin tragere din 
urnă premiile din grupa A la care 
participă toate variantele cu „0" re
zultate înregistrate la concursul spe
cial. In a doua fază se va face a- 
tribuirea premiilor din grupa B pen
tru cele mai multe variante cu „0" 
rezultate.

Știința

Bucu-

Timi-

A.).
Bacău

Corvinul

avea loc începind de la ora 19,00 la 
Galati.

★
In urma trierii variantelor depuse 

la concursul special 
fost găsite:

4,60 variante cu 12
130 variante cu 11
1943 variante cu 10 rezultate.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES DIN 22 MARTIE

Pronosport

rezultate 
rezultate

au

★
concursului Pronosport 
cuprinde 7 meciuri din 

categoriei A și 5 din

Programul 
din 2 aprilie 
campionatul 
cel al categoriei B. Este primul pro
gram din anul în curs care cuprinde 
numai meciuri din campionatul țării 
noastre, Iată care este acest pro
gram ;

I. C.C.A. — Rapid (cat. A.).
II. Progresul — Dinamo 

rești (cat. A.).
III. Știința Cluj 

șoara (cat A.).
IV. C.S.M.S — U.T.A. (cat.
V. Minerul — Dinamo 

(cat. A.).
VI. Steagul roșu

(cat. A.).
VII. Petrolul — Farul (cat. A.).
VIII. C.S. Oradea — Ind. Sîrmii 

C. Turzii (cat. B.).
IX. C.F.R. Timișoara 

Tg. Mureș (cat^ B.).
X. Chimia 

Brașov (cat.
XI. C.S.M. 

mia Militară |
XII. C.F.R. 

Fălticeni (cat. B.).
★

La concursul Pronocxpres din 15 
martie s-a obținut un premiu de ca
tegoria a l-a în valoare de 115.963 
lei. De ce să nu încercați și dv. să 
obțineți un asemenea premiu parti- 
cipînd la tragerea Pronocxpres de 
mîine? Astăzi este ultima zi în care 
vă mai puteți depune buletinele pen
tru această tragere.

★
Tragerea din urnă a numerelor 

concursului Pronoexpres de mîine va

Făgăraș
B.).
Sibiu — A. S. Acade- 
(cat. B.).

Pașcani

Tractorul

For est a

Mureșul Cat. I-a : 1 varian ă în valoare de
76.870 lei

Cat. a II-a 2 variante a cîte
41.638 lei

Cat. a II I-a 85 variante a cîte
1.055 lei.

Cat. a IV-a 268 variante a cîte
430 tei

Cat a V-a: 1.642 variante a cîte
70 tei

Cat. a Vl-a : 5.048 variante a cîte

(76.870
31 lei.

Premiul de categoria I-a (76.870 
lei) a fost obținut de Pavelescu Mi
hail din București, b-dul 6 martie 69, 
care a jucat pe schema redusă nr. 7, 
obținînd încă două premii de catego
ria a IlI-a și 3 premii de categoria 
a V-a.

Rubrică redactată de I. S. Loto- 
Pronosport,

Tr. 
bun 
5000 
Popa 
(St.) și Olteanu 2 (Dr.). (V. Săndu- 
lescu-coresp.).

C.S.M BRĂILA — DINAMO OBOR 
BUCUREȘTI 4—3 (2—1). întîlnirea 
a prilejuit un joc dinamic. în care 
brăilenii s-au arătat mai combativi. 
Golurile au fost marcate de: Tudor, 
Coteț, Bogdan și Cătănescu pentru 
C.S.M., Semenescu (2) și Tiron pen
tru Dinamo. (1. Baltag-coresp.).

C.S.M. BAIA MARE — C.S.M. 
CLUJ 2—0 (0—0). Ambele echipe 
au manifestat o formă bună. Băimă- 
renii au învins prin punctele mar
cate de Vlad I și Soos (autogol). 
(V. Barbu-coresp.).

C.S.M. REȘIȚA — C.F.R. ELECTRO 
CRAIOVA 1—0 (t—0). Joc dc fac
tură tehnică mediocră. Reșițcnii au 
avut mai mult inițiativa în prima 
parte a jocului. Unicul punct a fost 
înscris de Jojart. (M. Mihailovici- 
coresp.).

C.S.M. SIBIU — CHIMIA GOVO
RA 2—2 (2—1). Au marcat : Răt- 
scher și Dombrovschi pentru gazde, 
Anescu și Lupașcu pentru oaspeți. 
Sanda, portarul echipei Chimia, a a- 
părat excepțional. (I. lonescu și M. 
Ltipuțiu-coresp.)

C.F.R. TIMIȘOARA — AMEFA 
ARAD 5—0 (2—0). Gazdele au cîș- 
tigat prin punctele înscrise de Io- 
nescu (3), Gogan și Bălan. (P. Vel- 
țan-coresp.).

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — VICTO
RIA BUCUREȘTI 1—3 (1—2). Deși 
surprinzătoare, înfrîngerea Științei 
este meritată. Ratînd ocazii peste 
ocazii în repriza secundă, Știința a 
început să joace nervos, fără orizont. 
De altfel, Dumitrescu I (St.) a fost 
eliminat în min. 78 pentru injurii 
aduse arbitrului. Jocul a fost mai 
frumos în prima repriză. Au înscris: 
Iliescu, Iordan șl Nicolae Ion pen
tru Victoria — care a lăcut o partidă 
merituoasă — și Dridea II pentru 
Știința. (A. Axente-coresp.).

MUREȘUL TG. MUREȘ — AVIN- 
TUL REGHIN 4—0 (2—0). Au mar
cat : Jozsi (3) și Selymessi I. (V. 
Kadar-coresp.).



I maginile care ilustrează pagina de față nu sînt izvorîte dintr-un coșmar... Nu te-a com
pus imaginația vreunui grafician cu predilecție pentru temele monstruoase... Nu fac 
parte nicidecum din domeniul fantasticului...

Toate sînt doar reproduceri ale fotografiilor care apar zilnic în presa occidentală, ima
gini reale surprinse în viața cotidiană și înregistrate fidel pe pelicula sensibilă a filmului.

Toate vorbesc grăitor despre acea treaptă ultimă de decădere la care a ajuns în Occi
dent această activitate pe care Ef o mai denumesc cu termenul său originar: SPORT

Dar mai este acesta sport ? 
Fără îndoială că nu ! Sportul 
— așa cum îl concepem noi, 
cum 11 practicăm în lumea 
noastră socialistă — este me
nit să crească un om sănătos, 
cu trup o’elit și cuget curat, 
cu forțe proaspete pentru mun
că și creație, pentru viață.

Fotografiile din această pa
gină ne arată, fără putință de 
tăgadă, că ACOLO, in țările 
capitalului, activitatea sporti
vă, mai ales sportul profesio
nist are un scop diametral 
opus. Afaceriștii din lumea 
occidentală, stăpînii lor, vor 
tocmai ca sportul să-l foloseas
că ca pe un instrument în 
formarea unei generații de brute, 
oameni fără conștiință, simple 

Nu nunfai j>e ring se omoară sporti
vii. în Apus... Acești jucătorii ameri
cani de base-ball caută să rezolve prin 
schimburi de pumni rivalitatea de pe 
teren. Cit se poate de firesc pentru 
oameni deveniti brute...

rind Sa timp din mașina cuprinsă 
de flăcări. Rîndul viitor, însă ?...

pat cu viață de această dată să-

unelte pe care să le poată mî- 
nui mai ușor pentru împlini
rea scopurilor lor. De aseme
nea, în Apus, deseori sportul 
devine un spectacol decadent, 
o manifestare necesară alun
gării „plictisului1* sau — ca 
deobicei — o sursă de inepui
zabile venituri pentru „busines
sman”.

în condițiile de existență ale 
societății capitaliste, sportul 
poartă și el, inevitabil, pecetea 
exploatării omului de către om, 
este supus acelorași legi im
placabile care transformă a- 
colo viața după chipul dorit 
de către stăpînii banului. Pen
tru aceștia, semenii lor, cei 
mulți și umiliți, nu sînt decît 
„unități de măsură”, cifre în 
conturile afacerilor lor necu
rate, tn capitalism, omul este

Groază, du- 
j&j rere. epui- 

zare. Iată ce 
se poale citi 

pe chipurile desfi
gurate ale acestor 
sportivi profesio
niști. aclivînd sub 
legile nemiloase ale 
societății capitalis
te. Faptul că ailga- 
jațil lor se schilo
desc pe ringurile 
de box sau catch 
nu constituie pen
tru patroni un ar
gument în favoa
rea interzicerii u- 
nor aaemenea spec

tacole odioa- 
ga se. Dimpotri- 

vă ! Bani să 
curgă! Bani... 

o simplă marfă, un obiect de 
vînzare, folosit pentru obține
rea de cîștiguri și apoi arun
cat fără pic de milă, atunci 
cînd nu mai poate produce 
venit. Omul muncii cu greu 
poate face sport. Organizațiile 
sportive muncitorești sint îm
piedicate în activitatea lor, 
sportivii acestora trebuind să 
facă față unor greutăți deose
bite.

Ce poate fi mai convingător 
decît aceste imagini ?...

Fața hîda a sportului
de peste ocean

Iată sportul „made in U.S.A.". O masă inform 
de trupuri omenești care se zvircolesc pe pc
mint, spre extazul unor tribune populate c
burghezi dornici de senzații „tari", femei isteric 
și tineret otrăvit cu stupefiante. Scopul „fotbah 
lui“ american ? Evident, . unul singur: cișțîfat 
de bani pentru organiztorii unor asem^'^u h< 
doase „competiții**. Toți jucătorii poartă nu met 
mari pe spate și pe căști. Aceasta desigur per. 
tru a putea fi identificați, în caz de totală desf\ 
gurare in timpul partidei...

ir
Și iată sportivul, așa cum îl doresc stăpînii sport* 

lui american !... Cită „considerație” i se acordă, a 
poate vedea din fotografia alăturată. Foto-reportent 
lui „Sports Illustrated", care a executat acest ..poi 
trei”, și-a permis să-și bată joc de bietul fotbalist c 
nr. 60 : i-a pus un trabuc în gură și o țigară in mină. 
Pentru a da o notă „umoristică" temei. Cel poza 
acceptă docil să facă și acest joc. E doar sporii 
profesionist și pentru a-și cî-știga existența trebuie s 
facă tot felul de giumbușlucuri, pe placul celor care 
plătesc ! Nici o deosebire față de un animal dresat..

BOX ȘL. ȘAMPANIE

Bani cu prețul vieții...
Automobilismul profesionist este o 

altă expresie tipică a sportului ticluit 
după tiparele capitalismului. Pentru a 
face reclamă cutărei mărci de mașini de 
curse, automobiliști de renume - anga
jați ai fabricilor - își riscă viața în 
cursele cu medii orare nebunești. Pilo
tul din fotografie — reprodusă din revista 
engleză „World Sports" — a scă-

Locul de desfășurare: Cafe 
Royal din Londra. Ținuta de 
rigoare, frac sau jachetă. Pun
ga, bine garnisită. Gentle- 
manii, astfel puși la punct, 
se așează la mesele luminate 
de candelabre somptuoase In 
mijloc, nimic altceva decît... 
un ring de box. In timp ce 
bogătașii beau șampanie, între 
corzi doi tineri boxeri — care 
pentru a-și cîștiga o bucată 
de pline au trebuit să aleagă 
meseria pumnilor — se lovesc 
cu înverșunare, cauta să dea 
luotei lor acea notă de senza
țional, pe placul celor care îi 
plătesc.

Așa înțeleg sportul capita
liștii : mijloc de alungare a 
plictisului, spectacol „picant”, 
pus alături de dansul dezmă
țat și numerele de strip-tease. 
După ce boxerii vor fi luptat 
pîna la epuizare, ringul este 
strîns și apar dansatoarele... 
Șampania continua să curgă... 
Petrecerea este în toi...

★
Și în timp ce bogătașii se 

distrează la Cafe Royal, cei 
cîțiva oameni din fotografia de 
mai jos, adevărații iubitori de 
sport, stau nehotărîți în fața 
porții stadioanelor Să-și dea 
ultimii bani pe biletul de in
trare la un meci de fotbal ? 
Puștiul ditl dreapta i-ar da 
desigur pentru a-1 vedea odată 
pe Kopa „în realitate”. Chit 
că diseară nu mai are ce mui
ca...

Revista franceză „Miroîr du football”, din care repro-
El ducem aceasta fotografie, pledează pe trei coloane pentru 

reducerea prețurilor de intrare la meciurile de fotbal. Costul 
exorbitant al biletelor la manifestațiile sportive în Franța — și in 
•elelalte țări capitaliste — are ca rezultat golirea tribunelor de 
adevârații amatori de sport.

Sofrf
£2.00# less!
.Vîndut cu 2.000 lire ster

line mai puțin !“ Titlul a 
apărut deasupra unui arti
col din săptămînalul brita
nic „Soccer Star", infor
mând că cluburile Derry 
City și Leeds United s-au 
înțeles asupra prețului de 
vînzare al interului Matt 
Doherty. In ultimul mo
ment, vînzătorii au redus 
substanțial prețul mărfii... 
La bursa fotbaliștilor pro
fesioniști din Anglia oa
menii sînt vînduți și cum
părați în tîrg. Nici o deo
sebire de sclavajul de altă 
dată din Africa, sau de ccl 
care se practică chiar 
astăzi, de către portughezi 
în Angola.



în „Cupa
L ABLER (R.D.G-)A CIȘ7IGAÎ CURSA 

CLUJ —POIENI—-CLUJ
Gh. Neagoe (C. C. A.) învingător

Primăverii”

Sportivii mini au cucerit și probele de dublu bărbați
și dubiu mixt în competiția de tenis de masă de la Moscova

CLUJ 27 (prin telefon). Duminică 
dimineața a avut loc cursa Cluj—Po- 
ieni—Cluj (120 km), 
s-au întrecut cicliștii 
R. D. Germană. Cu 
întoarcere evadează
B. Eckstein. In urmărirea lor por
nesc E. Adler și Gh. Rădulescu, care 
îi vor prinde pe fugari imediat după 
întoarcere. Cu toții vor reuși să a- 
jungă la Cluj cu un avans de peste 4 
minute. Iată ordinea sosirii : 1. E. Ad
ler 3hll:20; 2. B. Eckstein, 3. 
ceanu, 4. Gh. Rădulescu toți in 
lași timp cu învingătorul ; 5. 
pier 3hl5:30 ; 6. M. Weissleder in

M. Bruning 3hl5:35; 8. 
Schur in același timp

Hagen 3hl5:36; 11. I. Cosma.

în cadrul căreia 
romîni și cei din 
6 km înainte de 
G. Moiceanu și

G.

K.

lași timp ; 7.
L. Hohne ; 9.
10. E.
12. W. Ziegler, 13. I. Braharu, 14. J.
Grilnzig, 15. Gh. Calcișcă, 16. M. Voi- 
nea. 17. L. Zanoni, 18. G. Lorke, 19. 
C. Moiceanu, 20. P. Ghită toii in ace- 
lași timp.

Duminică dimineață, iubitorii 
clismului din 'Capitală au venit 
startul „Cupei Primăverii", care

ci- 
la 
a 

avut loc la km. 7 pe șos. Străulești 
(aeroportul Bănoasa).

In cursa seniorilor s-a plecat tare, 
ca de obicei. Dar, deși trecuseră 
destui kilometri,

Dar,
, acul de la kilo-

să se regrupeze. In comuna Bărbă
teasca, . din nou alta tentativă, d'ir 
în curînd și aceasta este anihilată. 
Tn ciuda vîntului, pînă la sosire 
se mai petrec numeroase alte acțiuni 
dinamice. ~ "
din V- Ionescu, F.
M. Magearu și P. Gane

Grupul din spate, format 
Ionescu, F. Cucu, V. Jica, 

făcea efor-

Moi-

f>e

B.

V

Paste citeva minute 
„Cupei Primăverii*.

seniorii vor porni să străbată eei ol) 
Deocamdată ei se

șoseaua
îndreaptă
Slrăulești

e ursei din 
de start

cadrul 
de

I
A. DUMITRIU-coresp.

Vineri, simhată și duminică

ti competiție importantă
Cupa orașului Cluj“

vaLa sfîrșitul acestei săptămini se 
desfășura la Cluj o interesantă com
petiție dotată cu trofeul „Cupa ora
șului Cluj", la care vor participa ci
cliștii din loturile R.P.R. și R. D. G. 
Programul acestui concurs este urmă
torul : vineri — cursă pe circuit 60 
ture, sîmbătă — 30 km contracrono- 
metru individual pe șoseaua Cluj-Dej, 
duminică — cursă cu plecarea în bloc 
Cluj-Huedin-Cluj, 140 km.

metrajul mașinii 
să vibreze
Cu aceeași viteză se trece prin 
Buftea și pentru moment uităm de 
cursă privind la micul orășel cine
matografic, cu blocuri moderne și 
zvelte, o minunată realizare a regi
mului nostru.

întrecerea este foarte animată ți 
ritmului rapid nu-i rezistă mulți aler
gători, printre care și cunoscuții 
rutieri Gh. Văsîi, P. Gane, V. Io
nescu. Cicliștii folosesc la maximum 
ajutorul vîntului puternic care sufla 
din spate. Astfel, nici nu știm cînd 
am ajuns la km. 47, Unde primul 
Întoarce E. Bărbulescu. urmat de 
Grigore și Slobozeanu. Avînd acum 
vîntul în față, credeam că 
sista la o cursă în 
alergător va căuta să stea la 
post". Dar ne am înșelat. In comuna 
Bujoreanca am și notat o evadare, 
pentru ca in satul următor plutonul

noastre continua 
in jurul cifrei de 50. 

aceeași viteză se trece

vom a- 
care fiecare 

adâ-

teluri de a privi lucrurile...

turi deosebite 
distanță. Pînă 
pentru ei. Dar în goana lor după 
plutonul fruntaș au trecut. împotriva 
regulamentului, o barieră de cale 
ferată, 
dreptate au 
curs.

Pe ultimii 
urmărit acțiuni 
prinse in special de nieipbrii fotului 
de tineret. Forma buna a majorității 
alergătorilor a făcut ca doar la 
sprintul final să se stabilească în
vingătorul. Tînarul ciclist W. Egyed 
a fost Ia un pas de victorie, dar 
au venit din spate ca o vijelie Gh. 
Neagoe, ” ~ ’
trecînd

lata 
SAȚI : 
2h07:24 ; 2. V. Dobrescu (Voința);
3. D. Rotaru (C.C.A.) ; 4 W. Egyed 
(Olimpia Brașov) ; 5. D. Tătarii
(Voința) în același timp cu învingă
torul;' TINERET (40 km)- V. Vo- 
loșin (C.C.A.) lhll:55; JUNIORI 
CATEG. I (30 km): S. Mihălțeami 
(Victoria) 52:42; JUNIORI CAT. A 
II-A (20 km) : Gh. Radu (Victoria) 
36:53; FETE (8 km) : Anita Agopian 
(I.T.B.) 14:20; BICICLETE SEMI
CURSE (15 km) ; M. 
27:15; BICICLETE 
A. Căpană (I.T.B ).

fapt

pentru
aici

a recupera 
o nota

i din 
bună

O
pentru care pe 

fost eliminați, din corr-
bună

kilometri aț cursei am 
spectaculoase între-

V. Dobrescu și D. 
în ordine linia de 
rezultatele
I. Gh.

• 2. V.

tehnice :
Neagoe

Rotarii, 
sosire.

AVAN-
(C.C.A.)

MOSCOVA 27 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Duminică noaptea 
s-au disputat ultimele întreceri ale 
competiției de tenis de masă. După 
succesul obținut la simplu bărbați, 
simplu femei și dublu femei, spor
tivii romini au cucerit primele locuri 
la proba de dublu bărbați (Negules- 
cu-Rethi) și la dublu mixt: (Maria A- 
lexandru-Cobîrzan). Iată rezultatele 
acestor două finale : dublu masculin: 
Negulescu, Rethi-Cobîrzan, Covaci 2-1, 
dublu mixt : Maria Alexandru, Cobir- 
zan-Geta Pitică, Negulescu 2-0.

Dintre jocurile desfășurate în cele 
două zile la Moscova, o partidă foar
te apreciată de public a oferit finala 
de simplu bărbați, 
cîștigat cu 3-1 la 
gătorul a acționat 
atacuri dezlănțuite,
buri palpitante de mingi. Pentru locu
rile 3-4 la aceeași probă, s-au întilnit 
Saunoris și Covaci, victoria revenind 
sportivului sovietic cu 3-0.

La sfîrșitul concursului desfășurat 
în bune condițiuni, organizatorii au 
oferit frumoase premii ciștjgătorilor. 
Vorbind despre cele trei concursuri 
din U.R.S.S. (Tbilisi, Erevan și Mos
cova) și in special despre cel care s-a 
terminat duminică noaptea, se poate 
spune că întrecerile au fost folosi

în care Rethi a 
Negulescu. Invin- 
in permanență cu 
făcindu-se schim-

toare verificării stadiului de pregătire 
a lotului care ne va reprezenta la Pe
kin. Maria Alexandru și-a îmbună
tățit atacul și apărarea. Ea a arătat 
totodată că știe să lupte cu orice ad
versară, chiar cînd este condusă. Geta 
Pitică și-a revenit abia la ultima com
petiție. Ea se mișcă încă greu. Catri- 
nel Folea nu are suficientă încredere 
in forțele sale și este prea emotivă. 
Rethi a fost revelația echipei noastre. 
Foarte atent, curajos, calm, el a ata
cat deseori prin surprindere și s-a 
apărat excelent. Rethi s-a bucurat de 
multă simpatic printre spectatori, 
care l-au răsplătit cu aplauze. Negu
lescu a depus multe eforturi, dar a 
fost învins de mai mulți jucători 
(Agopian, Saunoris, Rethi). La Mosco
va el a marcat o revenire. Covaci 
știe să lupte și nu se intimidează în 
fața nici unui adversar. Cobîrzan a 
fost același jucător de luptă, calm și 
sigur.

Cu ocazia terminării competiției din 
capitala U.R.S.S. antrenorul sovietic 
Ivanov 
și ne-a 
noastră 
miază

ne-a felicitat pentru rezultate 
urat succes Ia Pekin. Delegația 

părăsește luni după a- 
Moseova plecînd cu avionul

la Pekin.

ÎH. ROIUL

3$-2] I2
în campionatul

pentru Botvinnik, 
mondial de șah

Și. ..
Botvinnik, disputata

în partida a 6-a a meciulwi Tal- 
' , " , ' i aseară în sala

Teatrului de estradă din Moscova, a 
fost consemnat un. rezultat de egali
tate. Spre deosebire de partida pre
cedenta, însă, remiza a survenit curînd 
după epuizarea fazei de deschidere, 
la mutarea 25. S-a jucat din nou un 
Caro-Kann, în care Tal (cu albul) 
a căutat să evite linia de joc din 
partidele precedente, dar n-a putut să 
obțină superioritate. Ambii jucători au. 
făcut rocada mare, promițînd să trea
că la manevre ofensive. Dar după' ci
teva manevre în centru, o repetare 
de mutări a- consemnat acordul tacit 
la remiză...

M. Botvinnik păstrează 
de un punct. Scorul 
3‘/i—2'/j în favoarea 
se joaca miercuri.

avantajul
meciului este acum 
sa. A 7-a partidă

Egalitate după

-1 In toamna anului trecut secția 
de atletism a asociației Arieșul 

din Turda număra doar 15 sportivi. 
Fără discuție un număr foarte mic! 
Cei doi antrenori — 
cu și Iosif Pataky — s-au 
serios la această problemă și 
trecut la măsuri concrete 
popularizarea atletismului în 
riie tineretului turdean, pentru atra
gerea de noi membri în secție, pen
tru descoperirea celor mai talentate 
elemente. Printre aceste măsuri vom 
sub inia inițiativa de 
demonstrații atletice în 
ciorilor de fotbal și în 
cerea organizată între 
ției, avînd ca obiectiv 
cît mai mulți oameni noi. Atletul 
care reușește să „realizeze" cel mai 
mare număr de membri primește un 
premiu constînd în materiale spor
tive. Această întrecere nu s-a înche
iat încă, dar de pe acum 
constata o masivă creștere

• rului atleților la asociația 
Turda.

Virgil Ștefănes-
gîndit 
au și 

pentru 
rîndu-

a programa 
pauzele me- 

special între- 
membrii sec- 
aducerea de

se poate 
a riumă-

Arieșul

atleții din 
de rezul-

Cu puțini ani în urmă 
Birlad reușiseră o serie 

tate care lăsau să se întrevadă po
sibilități de dezvoltare din cele mai 
frumoase. In ultimul timp însă des
pre atleții din localitate nu se mai 
aude nimic. Corespondentul 
Solomon Eliade ne-a scris 
citeva pagini în care ană'izează situa
ția atletismului birlădean și Ci., 
care am spicuit 
jos. Deși în localitate atletismul are 
asigurate condiții bune (un stadion 
cu pistă, materiale și echipamente 
în cantitate îndestulătoare), deși sînt 
destui tineri care îndrăgesc acest 

> sport și ar vrea să-1 practice (la 
complexul școlar Birlad învață pes
te 200(1 de elevi, la Fabrica de rul
menți muncesc peste 1.500 de tineri 
etc), deși în oraș activează 17 pro
fesori de educație fizică (dintre care 
7 absolvenți ai ICF) totuși atletis
mul se află într-un mare impas.

Vina principală a acestei situații o 
au profesorii de educație fizică din 

Ei se mulțumesc să-și 
... atît ! Pe ei nu-i 
atletismul, nu-i

nostru 
recent

birlădean și din 
aspectele de mai

„facă" 
intere- 

pasionează 
elementelor 
Birlad n-au 
4—5 con-

șeo’i. 
orele și
sează
munca de descoperire a 
ta’enta'e. Anul trecut la 
fost organizate decit 
cursuri (!!), cu rezultate îngrijoră-

tor de slabe. Ce părere au de aceas
tă ’chestiune tovarășii profesori M. 
Lovin, D. Miță, L. Lazăr, Veronica 
Ciobanu, Elena Strărilă etc ?

O parte de vină revine și consi
liilor de conducere ale asociațiilor 
sportive din localitate. Cum poate 
justifica, de pildă, asociația Rulmen
tul totalul dezinteres pe care-l ma
nifestă față de atletism ? In această 
asociație au venit o serie de tineri 
talentați, remarcați și Cu ocazia irnor 
concursuri republicane, dar despre 
care nu se mai știe nimic 
decit că au fost „pierduți' 
atletism.

O atitudine de condamnabilă nepă
sare față de problemele acestui sport 
a arătat și Consiliul orășenesc U.C.F.S. 
(președinte tov. C-tin khim) care 
nu și-a găsit timp să analizeze acli- 
vitatea sau mai bine zis totala inac
tivitate a comisiei locale de specia
litate, care n-a făcut nimic pentru 
a impulsiona activitatea atletică.

A venit, credem, timpul să se trea
că la măsuri concrete pentru îndrep
tarea actualei stări de fapte existen
te in orașul Birlad, căci în locali
tate există toate condițiile pentru ca 
și acest sport atît de frumos și util 
să se poată dezvolta la un nivel cel 
puțin mulțumitor. Dar pentru aceasta 
trebuie să se muncească cu tragere 
de inimă și mai ales, cu simț de 
răspundere..

altceva 
pentru

CAMPIONATUL CAPITALEI
LA MARȘ

CcG 9. b4 e5 10. Nt>2 Ng4 ll.d:e5 (PtM 
aici ca în partida a 3-a. în rare Botvinnik 
a continuat 11.d5. Calea de joc aleasă 
acum activează nebunul din b2) ll...C:c5 
12. Ne2 De7 13. Cb5 Tfd8 14. Dc2 afc (Da 
14...C:f3 15. N:f3 N:f3 16. g:f3 albul are
coloana ,.g“) 15. C:d6 e:d6 16. Ddl !
Tac8 17. 0-0 Ce4 18.Cd4 N:e2 19. D.c2
Cc4 20. Taci d5 (Negrul a ieșit mai slab 
din deschidere, deoarece are un pion 
înapoiat la d5) 21. Dg4 Dd7 (Se amenin
ța 22. Cf5 ; greșit era 21...C:b2? 22. T:r® 
etc.) 22. D:d7 T:d7 23. Tc2 CedG (Tn fi
nalul rezultat, albul ave șanse mai bune, 
datorită poziției sale strategice supe
rioare) 24. Tdl Tdd8 25. Cb3 C;b2 M.
T:b2 Cc4 27. Ta2 b6 28. Kfl f6 29. a4 C«5 
30. b5 Tc3 31. Cd4 Tr8 32. Tdal a5 33. 
Tdl Tac8 (O greșală care costă un 
pion) 34. Cf5 T8c7 35. T:d5 Rf7 36. Tdl 
Hefi -* -----
Fb4 

din 
Re8 
Rf3 ___ _____ ____
Te6KRf8. 51. Rg3 T:a4. 52. Te7 Cc5 (52... 
Ce5 53. Tb7! C:c6 54. b:c6 Tc4 55. c7 Re® 
și albul are șanse mai bune) 53. T:h7 
CH+ 54.----- -------- “ ’
nul 
Te8 
CC4
etc.)
C:a5
Rrt5 66, Td7 i-
Rc5 69. Cf3 Te2 70. h5 g:h5 71. g:h5 < :*3 
72. hG Tg2+ 73. Rhl TgG remiză.

37. CO4+ Rf7 38. Re2 T7c4 39. 113
40. Cc2 Tbc4 41. TO2 Re7 (Mutaiva 

plic) 42. Cd4 gG 43. Tdl Cd7 44. Cc6+-
45. Td6 Te2+ 46. T:c2+ T:c2 f- 47. 
Ta 2 48. Te€- Rf8 49. Tlltj He8 M>.

Rh? C<1S (Trebuie apărat pio- 
b6) 55. Th8 ♦- Rfî 56. Tb8 Cc4 57. 
Cd2 58. R4 Ta2 59. TN Ce4 (Da 59... 
putea urma 60. Rg3 și apoi h4-h5

60. T;b6+ T:f2b 61. Rgl Tb2 62.
Cd2 63. CcC Cc4 64. Tb7 k ReG 65. h4

RC5 67. Td3 R:b5 68. Cd4f-

73 de mutări
APARAREA N1MZ0VICI

M. Botvinnik
cin.ee a partidă

CfG 2. 03 e6 3. 
d5 6. a3 d:c4 7.

Negru : M.
din meci 

<14 Nb4 4. e3 
N:c4 Ndf» 8.I. TRAIAN

SAL-

Bardan (C.C.A.)
ORAȘ (6 km) :

SCORUL ETAPEI: VASAS
GOTARJAN 6-0!

Lech-Ruch Lechia—Legia
Mielec-Lodz K.S. 1-1, Polonia 
Wisla 3-0. Zawlsza-Odra l-o.

Byloim-

Situate pe locurile 2—3 ale clasamen
tului, Vasas și Salgotarjan se prezen
tau la meciul de duminică cu șanse 
egale în lupta pentru locul doi. Totuși, 
manifestind o formă excelentă. Vasas 
a realizat o victorie la scor (6-0). Uj- 
pesti Dozsa, în schimb, n-a putut 
trece de Honved, fiind nevoită să ce
deze echipei militare un punct : 1-1.
In celelalte meciuri s-au înregistrat 
două rezultate de egalitate (Debretin- 
Szeged 2-2, Ferencvaros—Tatabanya 2-2), 
precum și trei victorii ale echipelor in 
deplasare : Dorog—M.T.K. 1-2. Pecs- 
Csepel 0-1 și Diosgyor—Gy<5r 0-2. In cla
sament : Uj pești Dozsa 31. Vasas 26, 
M.T.K. 23, Ferencvaros și Salgotarjan 
22 puncte etc.

UN NOU LIDER IN CAMPIONATUL 
ITALIAN : JUVENTUS

S-APARTIZAN BELGRAD 
DISTANȚAT

Cîștigînd cu 1-9 întîlnirea cu Rjeka, 
Partizan Belgrad și-a consolidat pozi
ția de lider, dlslanțîndu-se la 4 puncte 
de un pluton format din Steaua roșie 
Belgrad, Hajduk și Dinamo Zagreb. 
Două dintre aceste echipe au cîștigat 
duminică : Radnickl—Dinamo 3-4. Haj
duk—Steaua roșie 1-0. In celelalte me
ciuri ale etapei a 14-a s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Vardar— Velej
3-2, Vojvodina—O.F.K. Beograd 1-1, Sa
rajevo-Split 3-2. în clasament : Parti
zan 22, Steaua roșie, Hajduk și Dinamo 
— toate cu cîte 18 p., O.F.K. Beograd 
16 p. etc,

CAMPIONATUL R. D. GERMANE

clasată, Zurich, 
a întrecut cu 4-2 
Alte rezultat^ : (
Grashoppers—Winterthur 3-0, 
—Biel 2-0, Dausanne—Chaux 
4-2, Young Boys-Basel 0-0. 
ment : Servette 32, Ztirich 
Boys 23 p. etc.

AUSTRIA VIENA ARE 6 
AVANS!

ultima eta.pă
2 pe Young Fellows.
Chi a sso—Fribourg 0-0, 

Grenchen
Fonda 
clasa- 

Younft

des 
tn

24.

P-

asupra lud

Pe porțiunea Casa Scânteii <— Ar
cul de Triumf s-au desfășurat dumi
nică întrecerile din cadrul etapei a 
111-a ’ ' - - -
marș, 
km) : 1. .
L. Caraiosifoglu (D), 3. P. Vlăscea- 
nu (I.T.B.), 4. C. Gheorghe (D), 5, 
V. Șuh (Victoria), 6. M. Bulacu 
(Autobuzul) ; seniori (10 km) : 1—2. 
H. Răcescu și I. Popa (D), 3. I. Bar
bu (Victoria), 4. V. Teodosiu (P.TT.), 
5. D. Paraschivescu (Victoria); 6. D. 
Roateș (Victoria). Înaintea ultimei 
etape, care va avea loc duminică pe 
același traseu, clasamentul pe echipe 
se prezintă astfel: 1. Victoria 88,5 
p; 2. P.T.T. 105,5 p; 3. Dinamo 
122 p; 4. Surdo-muți 157,5 , p. (Ni- 
colae D. Nicolae, coreșp.) -•

a campionatului Capitalei la 
Rezultate tehnice : juniori (5 
1. C. Clement (Victoria), 2.

După o lungă ,,cursă de urmărire** 
campioana Italiei , Juventus din Tori
no, a reușit duminică în etapa a 25-a, să 
preia conducerea în clasamentul cam
pionatului. Campionii au întrecut cu 
4-2 pe Bologna, în deplasare, șl au 
profitat de noul eșec al fostului iider, 
Internazionale. Aceasta din urmă a su
ferit duminică cea de a treia înfrîn- 
gere consecutivă, cedînd cu 1-2 Iui Mi
lan. în felul acesta, după ce a condus 
aproape tot timpul în actuala ediție 
a campionatului, Internazionale a fost 
pentru moment deposedată de poziția 
de lider, avînd consolarea că pînă la 
finele competiției mai sînt de disputat 
nouă etape. Fiorentina, con firm în d for
ma bună din retur, a întrecut la Roma 
cu 2-1 pe I>azio. Alte rezultate : 
Atalanta 1-0, 
nerossi 2-0, 
Sampdoria 1-0, 
primul loc al 
Juventus eu 
zionale — 35, 
Fiorentina —

Iată rezultatele înregistrate duminică 
în cea de a 4-a etapă a campionatului 
primei divizii : Motor Jena—Motor
Zwickau 1-9, Empor Rostock-Rotation 
Leipzig 2-1, Vorwărts—Aktivist 
komotive Leipzig—Aufbau 
1-3, Stendhal—Dynamo Berlin 
mut Kari Marx-Stadt — Turbine 
4-0, Chemle Halle—Einheit 
Wismut Karl Marx-Stadt, 
tock șl Dynamo 
cite 6 puncte. în 
komotive Leipzig 
au cîte 5 p.

REAL MADRID

Victoria Austriei Viena
Dornbirn (2-0), ca și înfrîngerile sufe
rite de W.A.C. (2-4 cu Vienna) și Ra
pid (2-3 cu S.V.S. Dinz), au făcut ca 
liderul campionatului austriac să dis
pună acum de un avans de 6 puncte. 
Alte rezultate : Simmering—L.A.S.K. 0-0j 
W.S.K.—Graz 2-0, Austria Salzburg— 
Wacker 1-0, Wiener Neustadt—Sehwechat 
3-2. Austria Viena are 29 p., Vienna și 
W.A.C. 23, Rapid și

SEMIFINALELE
FARA REIMS ȘI RACING...

Wiener Neustadt 92.

CUPEI FRANȚEI

Lecco—
Spal-Bari 1-0. Torino—Da- 

Padova—Roma 0-0, Napoli— 
Catania—Udinese 3-0. Pe 
clasamentului a trecut 

36 p, urmată de Interna- 
Milan — 34, Roma — 31, 
30.

START 1N CAMPIONATUL
R. P. POLONE

în categoria A 
tivează în acest 
formații, dintre ___ _____ ____ _____
Stal Mielee și Zawisza sînt noi pro
movate. Iată wzultatete Înregistrate în 
prima etapă: Crâcovtă—Polonia Byd
goszcz 4-1, GomfâHBtal Sosnowiec 4-1,

din R. P. Polonă ae- 
an un număr de 14 
care Cracovia. Lech.

1-0, Do- 
Mag deburg

1-2, Wis- 
Erfurt 

Dresda 2-4. 
Empor Ros- 

Berlin au acumulat 
timp ce Aufbau, De
și Rotation Deipzig

BARCELONA 3-2
Noua campioană a Spaniei, Real Ma

drid, desemnata drept Învingătoare cu 
campionatu- 

etapă cu 3-2 
F.c. Barce- 

Martrid cîști- 
Barceiona.

Atle-

mult înainte de sfîrșitul 
lui, a întrecut în ultima 
pe principala sa rivală, 
lona. De reținut că Real 
gase și în tur (cu 5-3) la 
Alte rezultate din etapa a 26-a : 
tico Madrid— Mal o rea 1-2. Saragosa—Ovie- 
rto 4-1. Valadolid—Granada 1-0. Sevilla— 
Betis 1-1, Valencia—Santander 3-1, Alletieo 
Bilbao— Espanol 2-1. Elche-Real Sociedad 
1-0. Real Madrid conduce cu 49 p, ur
mată de Atletico Madrid — 37. Barce
lona — 32, Atletico Bilbao și Valencia 
cu cîte 30 p.

SERVETTE GENEVA — LIDER
AUTORITAR

Învingătoare cu 1-0 în partida cu Du- 
cema, Servette a acumulat 32 p af.îr- 
dip-se la S fi tinete de cea de a doua

Duminică s-au desfășurat sleiturile 
de finală ale Cupei Franței. O surprin
zătoare înfrîngere a suferit Reims, eli
minată de divizionara secundă Montpel
lier cu 2-0 (1-0). Și Racing a ieșit din 
Cupă, fiind învins de Nimes. după pre
lungiri cu 3-2 (2-1). în întîlnirea S- 
—Nice, ultima conducea la pauză cu 1'0, 
Sedan a egalat și a marcat apoi un gol 
acuzat de adversari și public ca fiind 
din ofsaid ; 2-1... Meciul St. Etienne—
Bordeaux va trebui rejucat : 2-2 și după 
prelungiri.

AVANSUL
IN

LUI TOTTENHAM 
SCĂDERE.-
dublei victorii (campio-In Căutarea

nat și cupă). Tottenham Hotspur începe 
să șovăie. In etapa de sîmbătă. liderul 
a fost ținut cu 0-0 de FuTham. amenin
țata cu retrogradarea. Tn schimb, a doua 
clasată — Sheffield Wednesday — a 
cîștigat categoric în tata lui Manches
ter United : 5-1. Distanta dintre pri
mele două locuri în clasament este 
acum de 3 puncte... Alte rezultate mai 
importante : Burnley—Aston Villa 1-1. 
Nottingham—Wolverhampton 1-1. West 
Bromwich—Everton 3-0. Arsenal—West 
Ham 0-0.
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Zile de sărbătoare pentru sportul școlar
Putem privi cu încredere viitorul handbalului nostru feminin!

Echipa școlii medii nr. 35 cu program special de educație fizică din București 
(antrenor, praf. Nicolae Vieru), campioană republicană școlară pe anul 1961

Revelatoare a 
nivel republican 
desfășurată la Cluj, cu participarea 
echipelor feminine de handbal în 7 
ale Cluburilor Sportive Școlare. Reve
latoare prin excelenta pregătire a ma
jorității echipelor, prin organizarea 
ireproșabilă a competiției.

• Intr-adevăr, la Cluj am putut ur
mări „la lucru" nu mai puțin de 50 
de tinere handbaliste, toate aproape 
la fel de talentate. O echipă a turneu
lui ar arăta — după aprecierile spe
cialiștilor — astfel: Graef — Brașov 
(Gugiu — București), Gheorghiță, 
Talpay, Ciosescu — Timișoara, Floro- 
ianu. Olarii — Brașov, Bulhardt — 
București. Dar foarte aproape de va
loarea acestora sînt și alte sportive, 
printre care Loch — Timișoara, Cătă- 
noiu. Oprea, Barat — București, Kon- 
nert, Pavel — Brașov, Balint — Cluj, 
Grebenișan, Molnar — Tg. Mureș. Cu 
atîtea elemente valoroase avem toate 
motivele să privim cu încredere viito
rul handbalului nostru fernjnin 1
• Cîștigătoarea competiției, echipa 

„Luceafărul" Brașov (antrenor Diet- 
ter Taukler), a lăsat o impresie deo
sebită. Echipă cu pregătire completă, 
cu un lot omogen, avînd o excelentă 
condiție fizică, cunoștințe tehnice a-

fost competiția la 
(prima de acest fel)

vansate și o orientare tactică remar
cabilă. Toate aceste „atuuri" i-au asi
gurat succesul în fiecare meci. Cea 
de a doua clasată, echipa Timișoarei 
(antrenor. Victor Chița), aspirantă 
firesc la primul loc, a fost net dez
avantajată de arbitraje și practic 
scoasă din luptă. Promițătoare com
portarea echipei clujene (antrenor, 
Ervin Fehervari) cu un joc orientat 
foarte mult pe acțiuni ofensive. In 
sfîrșit, mai puțin concludentă prezența 

-echipei din Tg. Mureș (antrenor, Wil
helm Helwig) cu un ritm de joc in
egal, de altfel, la fel ca și a celei din 
București (antrenor, R. Spirescu). 
echipă cu frumoase posibilități, dar 
cu unele lipsuri mai ales în ce pri
vește omogenitatea și spiritul de 
luptă.
• Am relevat organizarea foarte 

bună a competiției. Nu putem însă 
trece cu vederea două aspecte care au 
făcut notă discordantă : în primul 
rînd, unele arbitraje (ne referim la 
cele prestate de Ioan Lobonț și Pom- 
piliu Perșa) care au defavorizat unele 
echipe (Timișoara în meciurile

Cluj și Brașov și Bucureștiul în me
ciurile cu Cluj și Tg. Mureș) și apoi 
lipsa (inexplicabilă) a asistenței medi
cale, sarcină ce revenea dispensarului 
regional pentru sportivi (responsabil 
dr. Titus Crișan).

Două aspecte care au influențat în- 
tr-o bună măsură atmosfera generală 
a competiției.

T. STAMA
• Iată și rezultatele tehnice. Ziu« 

I: Timișoara — București II—( 
(4—1); Brașov — Cluj 17—7 (8—1); 
Timișoara — Tg. Mureș 8—6 (4—4); 
București — Cluj 6—5 (1—3); Bra
șov — Tg. Mureș 18—7 (5—2). Ziua 
a Ii-a: 
(3-0);

cu

Brașov — Timișoara 4—2
Tg. Mureș — București 9—7

(5-3); Timișoara — Cluj 6- 6
(5-3); Brașov — București 21--6
(H-3); Cluj — Tg. Mureș 6--3
(3-2).

CLASAMENTUL GENERAL

1. C.S.S. Luceafărul 4 4 0 0 00:22 i
2. C.S.S. Banatul Tim. 4 2 11 27:22 5
3. C.S.S. Cluj 4 112 24:32 3
4. C.S.S. Harghita Tg. M. 4 10 3 25:39 2
5. C.S.S. București 4 10 3 25:46 1

Echipa școlii medii nr. 3 din Sibiu (antrenoare, profesoara Hortensia Stan), 
campioană republicană școlară pe anul 1961

Clasamentele la gimnastică
FETE (echipe): I. șc. medie Nr. 3 

Sibiu (antrenor, prof. Hortensia Stan) 
— 220^80 p., campioană 
școlară pe anul 1961; 2. șc. med. Nr. 
4 Timișoara (antrenor, 
Mihăilescu) — 217,25 
gogică Constanța (antrenori, prof M. 
Enacopol și E. Radovici) — 211 p.; 

med. Nr. 4 „Aurel Vlaicu" 
med. Nr. 2 „A. Toma“ — 

med. Nr. 4 Galați —

republicană

prof. Silvia
p. 3. șc. peda-

4—5—6. șc.
— Buc., șc. 
Ploiești, șc.
210,75 p.; 7. șc. med. Nr. 35 București
— 210,70 p.; 8. șc. med. Nr. 4 Oradea
— 209,55 p. Individual. Junioare I: 
I. Marilena Pop (șc. med. 4 — Buc.) 

•— 53,50 p.; 2. Despina Hociotă (șc. 
med Nr 3 Sibiu) — 53,45 p.; 3. Zoia 
Știrbu (șc. med. Nr. 35 Buc.) — 53,05 
p.; 4 — 5 Elfriede Glass și Gabriela 
Parizianu (șc. med. Nr. 4 Timișoara)
— 52,50 p„ 6. Viorica Popescu (șc.
med. Nr. 3 Sibiu) — 52,25 p. Categ. 
a Il-a : 1. Maria Istrate (șc. med. Nr. 
2 Bacău) — 51 p.; 2. Ileana 
ilescu (șc. med. Nr. 35 Buc.) 
p.; 3. Ileana
Gheorghieni) 
■Popescu (șc.
49,35 p. ; 5. Cleopatra Deîotto 
med Nr 2 Brașov) — -17,35 p.. 
Ioana Oană (Inst. pedag. Cluj) 
44,10 p Categ. I : 1. Elena Tutan 
(șc med. Nr. 35) — 89,35 p.; 2. Cris
tina Doboșan (șc. med. Nr. 4 Timi
șoara l — 87,30 p.; 3. Maria Crăciu- 
nescu (șc. med. Nr. 35) — 85,65 p.;
4. C-istel Schinker (șc. med. Nr. 3 
Sibiu) — 81,20 p.; 5. Maria Tamasy 
(șc med. Bolyai Farkas — Tg. Mu
reș) — 80,65 p.; 6. Ileana Grigorescu 
(șc. nedag. C-ța.) — 72,10 p. Categ. 
maestre. 1. Ana Mărgineanu (șc. 
med Nr. 35) — 36,20 p.; 2. Mariana 
Ilie (șc med. Nr. 35) — 35,20 p.; 3. 
Elena Niță (șc. med. Nr. 22 „Gh. La- 
zăr“ — Buc.) — 35,10 p.; 4. Cristma 
Andriță (șc. med. Nt. 35) — 34,55 p.;
5. Cornelia Savu (șc. med. Nr. 2

Mihă- 
50,80 

Lazareva (șc. med. 
— 50,30 p.; 4. Maria
med. Gheorghieni) — 

— 47,95 p.;(Ș6.

Bacău) — 31,40 p. Aparat portativ,
cat. I junioare : 1. Maria Atodiresei 
(complexul școlar Bîrlad) — 8,95 p.; 
2. Gabriela Parizianu (Șc. med. Nr. 
4 Timișoara) — 8,60 p.; 3. Zoia
Știrbu (Șc. med. Nr. 35) — 8,45 p. 
Categ. a ll-a: 1. Cleopatra Delotto 
(Șc. med. Nr. 2 Brașov) — 8,20 p.; 
2. — 3. Maria Istrate (Șc. med. Nr. 2 
Bacău) și Mariana Popescu (Șc. med. 
Nr. 4 Galați) 
oare: 1. Elena
35) — 8,95 p.; 2. Cristina 
(Șc. med. Nr. 4 Timiș.) — 
Maria Crăciunescu (Șc. med. Nr. 
— 8,45 p.

BĂIEȚI (echipe) : 1. Șc. med. 
35 București (antrenor, prof. 
V.ieru) — 271,00 p.; campioană repu
blicană școlară 
med. 
prof, 
med.
Gh. 
med.
5. Șc. med. Nr. 4 Oradea 266,60 p.;
6. Șc. med. Nr. 1 Sibiu 266,35 p.; 7. 
Șc. med. Nr. 1 Bacău 266,05 p.; 8. Șc. 
med. Nr. 4 București 265,90 p. Indi
vidual, juniori I: 1 — 2 M. Deme-

— 8 p. Categ. I seni- 
Tutan (Șc. med. Nr.

Doboșan 
8,60 p.; 3. 
' ” 35)

Nr. 
N.

pe anul 1961; 2. Șc. 
Nr. 1 Rm. Vîlcea (antrenor, 

P. Darie) — 270,35 p.; 3. Șc.
Nr. I Ploiești (antrenor prof. 

Mătușa) — 269,05 p.; 4. Șc. ■
Nr. 2 Tg. Mureș — 268,80 p.;

întrecerile schiorilor
• ; , ■

BRAȘOV 27 (prin telefon) Pe Postă
var și Ia Poiana Brașov au avut loc, la 
sfîrșitul săptăminii trecute. întrecerile de 
schi din cadrul concursului republican 
școlar, la care au participat 120 de elevi 
și eleve din școlile sportive ale M.l.C 
și U.C.FiS., re prezent! id 9 regiuni ale 
tării. Cei mai bine pregătiți s-au dovedit 
a fi elevii din Brașov, care au ocupat 
majoritatea locurilor fruntașe. O valoroa
să prezență au avut și schiorii din Sinaia 
(la probele alpine mai ales) ca și elevii 
S.S.E. Vatra Dornei. In general, concursul 
a oferit prilejul de a se urinări gradul 
de pregătire al schiorilor din școli baza 
schimbului nostru de mîine. Este de 
subliniat în această privință că 50 din
tre cei mai buni elevi schiori au rămas 
în Postăvar, unde participă în aceste 
zile de vacanță la o tabără sub conduce
rea prof. Dragoș Burghelea. Ion Matei 
și Titus Toma, lată și rezultatele în
registrate : BĂIEȚI: slalom special (40 
porii, 250 m) . 1. V. Alexandrescu (S.S E. 
Predeal) 2:04,5: 2. N. Stinghie (C.S.S. 
Luceafărul Brașov) 2:07.3; 3. G. Schaffer 
(C.S.S. Brașov) 2:07,6. Slalom uriaș (56 
porfi) : 1. M. Puiu (S.S.E. Sinaia) 2:14.7;
2. G. Schaffer 2:16.2; 3. V. Moldovan 
(C.S.S. Brașov) 2:17,2. Fond 5 km : 
1. N. Sumedrea (Sc. med Codlea) 
27:32,0; 2. M. Cimpoia (S.S.E. Rîșnov) 
28:10.2; 3. A, Ccnțiu (S.S.E. Rîșnov) 
29:14,8 FETE : slalom special (32 porii 
180 m) : î—2. Mihaela Cațapu (S.S.E.

■Predeal) și Constanța Măzgăreanu (Lu
ceafărul Brașov) 1:29.7; 3. Viorica Vin- 
tilă (S.S.E. Predeal) 1:36,7 Slalom uriaș 
(31 por ți) 1. C-ța Măzgăreanu 1:26,0 

'2. Iuliana Bledea (C.S.S. Brașov) 1:30,4;
3. M. Cațapu 1:32,5. Fond 3 km: 1. 
Doina Boboc (Sc. 7 ani Bran) 17:16,0:

Rodica Miinteanu (C.S.S. Brașov) 
17:56,0; 3. Iuliana Bdgdsi (Sc. UCFS 
Gheorghieni) 19:16,0: ștafeta 3x3 km 

Rîșnov 1 (A, Centu, M 
Cimpoia. Maria Stăiilă) 34:35,0; 2.

• C.S.S. Luceafărul Brașov 36:37,0: 3. 
S.S.E. Rîșnov II 36:34,0; Clasamentul pe 
echipe (probe alpine): C.S.S. Luceafărul 
l Brașov 305 p; 2. S.S.E. Predeal 267 
p. ; 3. S.S.E. Vatra Dornei 222 p. Fond: 

I seniori : 1. K- Kas- L S S E- 210 p, 2. S.S.E. Vatra
., Dornei 162 p., 3. Șc. 7 ani FundataNr. 2 Sibiu) — 100,15 14g t •
(Șc. med. Nr. 4 Ora- f

p. C. DfACONESCU și C. GRUIA, coresp.

S-au încheiat și „finalele" de baspMt
7
3

învingători: Șc. med. nr 
la băiefi și Șc. med. nr.

deCONSTANȚA 27 (prin telefon 
la trimisul nostru). In mijlocul ace
luiași interes au continuat sîmbătă, 
duminică și luni, în Sala sporturilor 
din localitate, întrecerile pentru de
semnarea celor mai bune echipe 
școlare de baschet din țară, la care 
se calificaseră 16 reprezentative de 
orașe. Partidele desfășurate în cele 
două serii ale fiecărui turneu au 
fost echilibrate, dînd loc la dispute 
dîrze cu spectaculoase răsturnări de 
scoruri și încheiate la diferențe 
minime.

ÎN TURNEUL MASCULIN, excep- 
tînd meciul dintre reprezentativa 
Capitalei și echipa Timișoarei, 
nat Ia o diferență categorică 
voarea bucureștenilor (69—28), 
lalte trei întîlniri s-au încheiat
ferențe de un punct (!>: Rm. Vîlcea- 
Oradea 68—67, Iași—Tg. Mureș 63— 
62, Constanța-Brașov 46-45. Cîștigă- 
toarele seriilor : BUCUREȘTI și
BRAȘOV.

IN TURNEUL FEMININ, in gene
ral mai puțin echilibrat; pe primele 
locuri s-au situat TG. MUREȘ și 
BRAȘOV. Remarcăm jocul de bună 
calitate al elevelor din Rm. Vîlcea 
care au dat serioase emoții sporti
velor brașovence, conducîndu-le pînă 
în ultimul minut. Iată rezultatele : 
București—Rm. Vîlcea 33—29, Cons
tanța—Bîrlad 46—36, Brașov—Petroșani

„I. L. Caragiale“ București, 
„Unirea“ Tg. Mureș la fete

64—63, Tg. Mureș — 
Oradea—Bîrlad 44-36, 
troșani 56—29, Tg.
62—21, Brașov—Rm.

Oradea 59-33, 
București—Pe- 

Mureș—Constanța 
Vîlcea 51-43.

desfășurat 
titlurile de 

clasamente- 
FINALA MASCULINA a reve-

termi- 
în fa- 

cele- 
la di-

vidual,
trescu și C. Harisis (Șc. med. Nr. 35)
— 56,25 p.; 2. Ciprian Pop (Șc. med. 
Bistrița)
vică (Șc. med. Nr. 1 Sibiu) — 55,60 . 2_
p.; 4. Nicolae Negoescu ;Șc. med. Nr.
1 Bacău) — 55,45 p.; 5. C. Constan-

.tinescu (Șc. med. Nr. I Rm. Vîlcea) mixtă: 1. S.S.E.
— 55,30 p.; 6. Ferdinand Ghenade 
(Șc, rned. Nr. 1 Lugoj) — 55,25 p.

Cat. a ll-a: 1. D. Latici , (Șc.mșd. 
Nr. 4 Timiș.) — 53,50 p.; 2. AL Bog
dan (Șc. med. Nr. 17 Buc.) — 53,45 
p.; 3. S. Csaba (Șc. med. Odorhei) — 
53,05 p.; cat. 
per (Șc. med.
p.; 2. E. Ban 
dea) — 84,30

minute de joc. Scor : 61-56 
In finala feminina,

NR. 8 
învins

5 „Unirea”
unei partide in 

superioare. Scor:

au
nr.

Duminicâ și luni s-au 
meciurile decisive pentru 
campioane și stabilirea 
lor.
nit elevilor de la ȘCOALA MEDIE 
NR. 7 „I. L. CARAGIALE" BUCU
REȘTI, care asigurîndu-și un avan
taj substanțial în prima repriză, au 
putut face față cu succes impetuo
zității baschetbaliștilor brașoveni în ul
timele 
(37-21).
elevele ȘCOLII ..EDII 
REA" TG. MUREȘ 
ția școlii medii 
Brașov la capătul 
care au fost net
61—40 (31—10). De asemenea, prima re
priză a fost hotărîtoare. Celelalte re
zultate: Masculin. Iași — Rm. VilCea 
72-72 (35-32, 63-63) loc 3-4 ; Tg. Mu
reș—Oradea 87-72 (36—29) loc 5—6;
Constanța—Timișoara 40—34 (2.3-9) loc 
7—8. Feminin. Oradea—București 40— 
39 (21—20) loc 3—4 ; Rm. Vîlcea—
Constanța 43—20 (22 - 6) loc 5—6 ; Bir- 
lad-Petroșani 40-38 (17-28) loc 7-8.

N. MARDAN

55,90 p.; 3. Lucian Cio-

De Iu stinsa la dreapta: Mill Al DEMETRESCV, clasa a Xl-a, campion republican școlar, categoria juniori l; ELENA 
TUTAN. clasa a XI-a, campioană republicană școlară, categoria l senioare; ANA MÂRGINEANU, clasa a 
Xl-a. campioană republicană școlară, categoria maestre: COSTÂCIIE HARISIS, clasa a. VUI-a, campion republican 
școlar, categoria juniori I, toți elevi ai școlii medii nr. 35 din Capitală (antrenori, prof. Julieta Cintoiu, Nicolae Vieru șl 

Cheorghe Chioșc)

Dacă s-ar fi acordat note eoncu- 
renților cu cea mai frumoasă ți
nută sportivă, Tudor Costache de 
la Școala medie nr. 1 din Ploiești 
s-ar fi situat pe primul loc! Se 
înțelege că valorosul sportiv ploieș
tean nu s-ar fi putut afla printre 
cei maț buni gimnaști la categoria 
juniori 1, dacă n-ar fi avut și alte 
calități, îndeosebi corectitudine și 
forță.

Un amănunt in plus : fiind și un 
sirguincios elev — printre frunta
șii pe școală! - Tudor Costache este 
îndrăgit deopotrivă atit de colegii 
săi cit și de întregul corp profe
soral.

Zoia Știrbu... A cucerit repede 
inimile spectatorilor încă de la pri
mul aparat. Prin grație și expresi
vitate, prin siguranța execuțiilor. 
Zoia n-a împlinit încă 14 ani. De 
pe acum insă se anunță drept o 
autentică speranță a gimnasticii 
noastre. Una dintre cele mai con
știincioase eleve ale profesoarei 
Julieta Cintoiu, antrenoarea ei. Ne 
spunea antrenoarea : „Zoe va trece 
foarte ușor la categorii superioare 
prin perseverența și seriozitatea cu 
care lucrează..."

Printre primele concurente in 
proba de junioare I, Zoia Știrbu 
se numără totodată in rindul ele
velor fruntașe la învățătură !
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