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DECI, SE POATE!
La lupte clasice, București— Tbilisi 4R> —

TURNEUL INTERNATIONAL 
DE LUPTE DE LA 

BUDAPESTA
Vineri începe în capitala R. 

P. Ungare un mare turneu in
ternațional de lupte la care vor 
participa sportivi din U.R.S.S., 
R. P. Romînă, R. p. Bulgaria. 
R.P.F. Iugoslavia, R. S. Ceho- 
slovacia’și R. P. Ungară. Echi
pa romînă este alcătuită din 
următorii luptători : Gh. Dumi
tru, V. Bularca, Gh. Popovici. 
N. Martinescu, Gh. Crișan și 
Gh. Szabad. Antrenorul echipei 
este Ion Corneanu.

Cei doi maeștri emeriți ai sportului se felicită. Două generații față 
in față. P. Farago parcă li spune lui I. Cernea : „Ești ttnăr, să o- 

duci noi viclorii !'

au păstrat oCei prezenți 
clipă de tăcere. Semn al unui 
profund respect. Momentul im
punea acest lucru.

— Vă înmînăm această in
signă, se aude vocea vicepre
ședintelui Consiliului General 
al U.C.F.S.. tov. M. Olteanu. 
pentru meritele dumneavoastră 
dovedite de-a lungul a 62 de 
ani pe tărîmuil activității spor
tive.

O mină hotărită, ce dezmin
te parcă vîrsta de 75 de ani, 
mîna șahistului Paul Farago, 
preia insigna. Apoi și-o des
prinde pe cea de maestru al 
sportului și o prinde pe cea 
nouă. Pe mica insignă de pe 
.U/eruI neobositului problemist 
în arta șahului. Paul Farago, 
se poate citi : „MAESTRU “ 
MERIT AL SPORTULUI".

Palmaresul său e bogat: 
1899, la vîrsta de 13 ani, îi 
pare primul său studiu. Ur
mează o îndelungată activitate. 
Apoi, o încununare a succese
lor de 
de Șah . ..
aur. In 1952 ocupă locul III Ia
aceeași ‘
nuare notăm: 16 locuri I în

E-

în
a-

pînă atunci: Olimpiada 
din 1936, medalia de

competiție. In conti-

diferite competiții internaționa
le și 100 de locuri II, Ill și di
ferite mențiuni.

Apoi, un 
iește emoția 
tei distincții, 
cu ochii sclipind 
Ion Cernea privește distincția 
ce „rezumă" performanțele sa
le de pînă atunci : 1955 locul 
II Festivalul de Ia Varșovia; 
locul I Cupa Jadran ; 1957 locul 
i Cupa J-adran ; 1958 campion 
balcanic; locul I Cupa Iugo
slaviei (12 
1959 locul 
vicecampion 
vicecampion 
afară de acestea, 
victorii internaționale.

Au primit înalta distincție 
doi sportivi: un șahist și un 
luptător. Unul tînăr. altul în 
vîrsta. Unul de 25 de ani, al
tul de 75 de ani. In total, o 
sută de ani 1 Ii desparte vîrsta, 
performanțele 
rat. Ii unește 
dragostea de 
multe glorii 
dragi

alt sportiv tră- 
înmînării înal- 
Ușor Îmbujorat, 

de fericire.

țări participante) ; 
II Cupa Jadran; 

balcanic; 1960
olimpic Roma. In 

alte 30 de

și sportul prefe- 
însă în schimb 

a aduce cît mai 
sportive patriei

Marți seara a avut loc re
editarea întîlnirii de lupte cla
sice dintre sportivii gruzini și 
cei romîni. De.pășin.du-se pe 
sine, 
care concura 
selecționata 
vins aceeași 
ni că seara. .

Explicația 
în faptul că 
au încercat dc data aceasta să 
aplice procedee și... majoritatea 
au reușit, obți.nînd victorii 
clare. Deci, se poate! Sportivii 
gruzini, mai ales antrenorul e- 
chipei, C. Kartozia, au fost 
surprinși de schimbarea surve-

romîni.
reprezentativa noastră, 

sub denumirea de 
București, 

formație de

succesului
luptătorii

a în- 
dumi-

constă
noștri

Tineri și tinere!
ParticipaȚi in număr

cit snai mare la crosul

dh mase

Primele jocuri din cadrul returului
campionatului republican de hochei pe gheată

Incepînd de ieri după-amia- 
ză cele patru formații partici- 
nante la turneul pentru locu- 

ț— 4 din cadrul campiona- 
repoblican de hochei pe 

_ ieață s-au reîntîlnit cu prile
jul disputării primelor jocuri 
din returul întrecerii lor. Des
chiderea au făcut-o echipele 
studențești din Cluj și Bucu
rești a căror dispută nu se 
anunța chiar așa de echili
brată, cunoscută fiind valoarea 
formației din Cluj. Răsturnînd 
însă toate pronosticurile ho- 
cheiștii echipei Știința Bucu
rești au dat o replică neaștep
tat de viguroasă adversarilor 
lor. care au fost astfel obli
gați să depună eforturi seri
oase pentru a putea termina 
învingători la limită: 4—3 
(1 — 1, 3—1, 0—1).

Studenții clujeni au mani
festat în -această întîlnire ace
leași lacune pe care le-au ară
tat și în celelalte jocuri : apă
rare penetrabilă, atacuri puțin 
organizate care nu le puteau 
aduce superioritatea în scor ce 
o meritau datorită vitezei și 
tehnicii lor mai bune. La toate 
acestea mai adăugăm și o ner
vozitate excesivă, care a ge
nerat o serie de gesturi 
nesportive. Echipa bucureșlea- 
riă a arătat o simțitoare îmbu
nătățire a jocului în apărare, 
reușind să destrame cea mai 
mare parte a acțiunilor ofen
sive ale Științei Cluj. In plus.

contraatacatbucureștenii au 
periculos,

Golurile au rost 
ordine de : 
Nagy (Șt. Cluj), 
Cluj), Rigo (Șt. Buc.), 
(Șt. Cluj). Dibernardo 
Cluj) și Ferenczi (Șt. 
din șut de penalitate.

In cel de al doilea meci dis
putat ieri C.C.A. a învins pe 
Voința Miercurea Ciuc cu 
scorul de 6—1 (3—0, 3—1,
0—0). Partida a început în 
nota de dominare a formației 
militare care și-a concretizat 
superioritatea din prima parte 
a întîlnirii prin golurile înscri-

Antal
marcate în 
(Șt. Buc.), 

Biro (Șt. 
Nagy 

(Șt. 
Buc.)

se de I. Szabo, lonescu și 
Ganga. După pauză Voința M. 
Ciuc a atacat o scurtă perioa
dă de timp mai insistent reu
șind să înscrie prin Hollo II, 
dar după aceea C.C.A. a reve
nit în atac și și-a majorat 
avantajul prin punctele înscri
se de Peter (2) și Ciorba. In 
ultima 
avut-o Voința, însă hocheiștii 
din M. 
scrie.

Azi, ora 18 :. C.C.A. — 
ța București, ora 20: 
Cluj —■ Voința M. Chic ; 
ora 18: Voința M. Ciuc — 
Știința București, ora 20: 
Știința Cluj — C.C.A.

încep întrecerile

Duminică la Cîmpina, I. Zan-
Ilona

repriză, inițiativa a

Ciuc n-au reușit să în-

Știin-
Știința 
mîine,

prima fază a camp onatului 
de motocros

Duminică dimineața motocicliș- 
tii fruntași din întreaga țară vor 
inaugura șirul întrecerilor din ca
drul campionatului republican de 
motocros. Alergările vor întruni 
la startul probelor sportivi din 
București, Tg. Mureș, Arad, Si
biu, Brașov, Reșița etc. Conco
mitent cu alergările care vor de
semna campionii tării la moto
cros, federația de specialitate, 
împreună cu asociația sportivă 
Poiana Cîmpina, organizează si 
un concurs republican de moto
cros pentru începători. La acest 
concurs, deschis claselor de mo
tociclete pînă la 175 cmc și pînă 
la 350 cmc, și-au anunțat partici
parea un număr record de con- 
curenți (cite 25 la fiecare probă).

Poiana Brașovului a îmbră
cat haină de sărbătoare pentru 
tradiționalul concurs „Cupa Fe
derației", care în âcest an are 
un caracter festiv. Ninsoarea 
căzută în ultimele zile a aco
perit pîrtiile cu un strat proas
păt de zăpadă, care va permite 
desfășurarea în bune condiți- 
uni a probelor de fond și al
pine cuprinse în programul 
competiției.

La „Cupa Federației", al doi
lea mare concurs cu caracter 
republican, vor lua parte schiori 
fruntași din țara noastră, prin
tre care C. Tăbăraș, Gh. Bălan, 
N. Pandrea, K. Gohii,
gor, Gh. Cristoloveanu, 
Micloș, Mihaela Ghioarcă, Elena 
Tom, St. Drăguș, Dinu Petre, 
Gh. Bădescu, Marcela Bratu ș.a.

întrecerile încep miine prin 
desfășurarea cursei de slalom 
special pentru juniori și conti
nuă sîmbâtă prin cursele de 
slalom special pentru seniori, 
senioare și junioare, slalom u- 
riaș juniori, fond 15 km seni
ori, 5 km juniori, 5 km seni
oare și 3 km junioare. Dumini
că se va desfășura 
uriaș pentru seniori, 
și juniori și fond 10 km seni
ori. Tot duminică va avea loc 
și concursul foștilor concurenți 
(fond 3 km și slalom special), 
la care sînt invitați schiorii

slalomul 
senioare

nită în tactica sportivilor noș
tri și pînă ce au aflat „.anti
dotul" întîlnirea a și fost cîș
tigată de luptătorii romîni.

Iată, pe scurt, filmul meciu
lui : 52 kg: Gh. Szabad. (B) 
învinge la pct. pe Z. Sekrilad- 
ze (T), după un început timid. 
La lupta de jos romînul a exe
cutat un „aufreiser" periculos, 
aproape măturînd cu spatele 
salteaua. 57 kg: I. Cernea (Bl 
învinge la pct. într-un meci 
dramatic pe O. Egadze (TI. 
62 kg: Alex. Geantă (B) după 
o repriză dc parter pe care a 
fructificat-o din plin, învinge 
la puncte pe S. Sepașvili (T), 
67 kg: Gh. Dumitru (B) ob
ține o... descalificare pentru 
pasivitate, care se răsfrînge și 
asuipra lui M. Gudușauri (T), 
sportiv cu mult mai 
gătit decît el. 73 kg:

' spectaculoasă victorie 
obținut-o V. Bularca
u învins la puncte pe campio
nul olimpic . A. Koridze (T). 
79 kg: campionul U.R.S.S. D 
Gvanzeladze (T) a fost net 
superior, învingînd detașat la 
puncte pe N. Baciu (B). 87 
kg: Gh. Popovici (B) „neînca
drat" în elanul echipei, nu reu
șește decît un meci nul cu F. 
Venesianîi (T). Grea: campio-

nul mondial R. Abașidze (T) 
învinge la o mică diferență pe 
N. Martinescu (B). Arbitrajele 
cu mici scăpări, care nu au in
fluențat însă rezultatul. Scor 
final: București ■— Tbilisi
472-2‘/2.

NOI ÎNTRECERI ATLETICE 
LA STADIONUL DE IARNA 

DIN LENINGRAD
La Leningrad, atleții sovietici 

au obținut noj rezultate valo
roase. Pe 100 m A. Mihailov 
a fost cronometrat cu 10,4 
unul din cele mai bune timpuri 
din lume pe teren acoperit. Pe 
locul doi : Gzolin 10,5. înălți
mea a fost cîștigată de tînă- 
rul Boris Ihiahin cu o perform 
m.anță foarte promițătoare: 2,10.

bine pre- 
Cea mai 
a serii a 
(B) care

O. BENKO

K. Bularca încearcă un „supleu” cu A. Koridze. încercarea ră
mâne nefructificată. Pînă la urmă învinge insă sportivul romin

Foto : 1*. Romoșan

Azi începe în Portugalia

Juniorii romîni Joacă la Braga cu Olanda
Astăzi începe în Portugalia 
XlV-a ediție a Turneului de 

Juniori U.E.F.A. la fotbal. Țara 
noastră participă pentru a 7-a 
oară la această tradițională în
trecere a celor mai tineri fot
baliști din Europa. De fiecare 
dată, juniorii romîni au avut o 
comportare foarte bună, bucu- 
rîndu-se de frumoasele aprecieri 
ale specialiștilor străini. Repre
zentativa țării noastre s-a im
pus șî prin succese deosebite.

a

Mii ne, Ia Poiana Brașov

de schi pentru „Cupa Federației™

Gh. Bălan (Casa Ofițerilor Brașov), cîștigătorul ultimelor două e- 
diții ale „Cupei Federației", este și anul acesta unul din favorifii 

concursului

Anul trecut, de pildă, a ajuns 
pînă în finala Turneului pier- 
zînd la limită în fața echipei 
R.P. Ungare. Presa austriacă 
(ediția a avut loc în Austria), 
ca și corespondenții ziarelor din 
alte țări au scris însă că selec
ționata R.P.R. a fost cîștigătoa- 
rea morală a competiției.

Anul acesta, juniorii noștri 
fac parte dintr-o grupă cu ad
versari puternici, cum sînt 
Olanda și R.F.G. și chiar Bel
gia (deși aceasta a fost învinsă 
recent de " 
Franța), 
riți să se 
bine.

Lotul de
din București, și-a continuat la 
Lisabona pregătirile. De altfel 
iată citeva amănunte transmise 
telefonic de la Lisabona de că
tre Tudoc Vornicu:

Olanda si apoi de 
Ei sînt însă, hotă- 

comporte cît mai

juniori, plecat luni

Peste o jumătate de oră, cînd 
toate ceasurile din Rossio, cel 
mai vechi cartier al Lisabonei, 
vor arăta exact orele 12, tine
rii fotbaliști romîni — partici
pant! la Turneul de Juniori 
U.E.F.A. — care abia s-au . refă
cut după oboseala unei călăto
rii destul de lungi și cu peri
peții pînă în capitala Portuga
liei, vor porni din nou la drum. 
Trenul și autobuzul vor lua lo
cui avionului, ducîndu-i în cea 
mai de nord regiune a Portu
galiei, după ce vor fi străbătut 
provincii eu nume evocatoare 
ea Estramadura, Sierra, Litoral 
sau Durol Litoral.

Pînă la Braga, capitala re-' 
regiunii Minho, unde vor juca

Sport la G. A. C.

Foto: D. Stănculeseu

care în ultimii doi ani nu au 
obținut normă de categoria I.
In aceeași zi va avea loc decer
narea premiilor pentru între- lui Jubiliar.

organizată de F.R.S.B.A. 
comisiile regionale de

cerea
între 
specialitate, în cinstea Sezonu-

(Continuare in pag. a 3-a)

„Flamura roșie”
din Tirziii Hușuiui

Era o dimineață răcoroasă 
de primăvară. In curtea gos
podăriei agricole colective „Fla
mura roșie" 
regiunea Iași, 
fotă, 
plexe 
după 
ce le 
la desfundat 
gropat 
mulți 
soarelui...

Tractoristul Ștefan Spinache 
se urcă și el pe „mașină" și 
porni motorul. Din spate auzi:

— Măi Fănică ! “...........
N-auzi mă că 
tine ?

— Aud eu, 
ăsta cind dă 
combustibil și 
cult, să văd ce mai vre’. 
să-mi spui, nea Mitică ?.

— Mă, diseară cind termină 
' brigăzile treaba pe cimp, să

din Tirziii Hușuiui 
era mare for- 

Membrii brigăzilor eom- 
își verificau sculele, 

care plecau pe tarlalele 
fuseseră repartizate. Unii 

vie, alții la în- 
cartofi, iar cei mai 

la însămînțatul florii

oii la antrenament că altfel ît 
rău, să știi că ne-ar putea bate 
duminică la fotbal cei din Ol
tenești.

— Pe noi? Nu s-au găsit incă 
cine să ne bată. De cite ori au 
venit aici și „puștii" le puteau 
da chelfăneală. Dar vorba-i 
vorbă...

Fănicăăă...!!! 
strigă omu’ la

dar carburatorul 
și cînd nu dă 
vroiam să-l as- 

Ce-ai

★
In ziua aceea au însămînțat 

mult. Seara la gospodărie, șefii 
de brigadă au putut auzi din 
gura tovarășului Petrică (pre
ședintele gospodăriei Petre Gh. 
Mihalache), deputatul lor în 
Marea Adunare Națională, și a 
lui nea Mitică (Mihalache V. 
Dumitru, contabilul șef și pre
ședinte al asociației sportive) 
că s-au realizat : însămînțarea 
a 130 ha cu 
60 de ha cu 
10 ha ovăz, 
ha cartofi și

floarea soarelui, 
sfeclă de zahăr, 
10 ha mazăre, 10 
multe altele.

(Continuare în pag. a 2-a)



DRUMEȚIE PE BICICLETA...
— Începe sezonul cicloturiștilor —

Anul acesta primăvara ne-a olerit 
de timpuriu zile frumoase în care cei 
ce nu apucau drumul stadioanelor 
porneau pe biciclete să respire aerul 
proaspăt al anotimpului reînoitor. Da, 
cît de plăcut este să rulezi in adierea 
mingîietoare a vintului de primăvară 
De fapt, acest lucru îl știu bine, chiar 
foarte bine, mulți, nenumărați tineri 
și vîrstnici.

Am văzut duminica trecută la „șo
sea" cum spun bucureștenii minuna
telor împrejurimi ale parcului de 
cultură și odihnă I.V. Stalin, o mul
țime de oameni majoritatea pe bici
clete purtind marca rominească „Car- 
pați". Unii rulau în grupuri, grăbiți 
spre cine știe ce locuri pitorești din 
jurul Capitalei, alții pedalau alene 
După fiecare tovarășul nostru de drum. 
Tănase Ignat, un pasionat amator al 
ciclismului, se uita cu plăcere.

— Ii vedeți ? a exclamat la un mo
ment dat. Vă asigur că in curind 
toți vor deveni cicloturiști. Sintem 
de abia la început și totuși anul tre
cut au participat la cele 38 de ex
cursii duminicale 2.2S0 de muncitori, 
elevi, funcționari și militari. Reușim 
noi (n.r. este vorba de subcomisia de 
cicloturism a orașului București al 
cărei președinte este tov. Ignat) să-i 
convingem pe toți de frumusețea și 
utilitatea acestor excursii pe biciclete.

Apoi, ghicindu-ne parcă curiozitatea, 
a continuat :

— Cicloturismul poate deveni un 
sport de mase, pentru că dă posibili
tatea oricărui posesor de bicicletă să-și 
petreacă timpul liber in aer curat, 
in mijlocul naturii. Și încă ceva : 
poate cunoaște cu prilejul acesta fru
musețile și bogățiile țării, mărețele 
realizări înfăptuite de oamenii muncii 
din patria noastră in toate domeniile 
de activitate. Anul trecut, cu ocazia 
ieșirilor cicloturistice, am vizitat o 
serie de edificii industriale, locuri 
istorice, muzee și regiuni pitorești.

— Ce cuprinde deobicei progra
mul excursiilor cicloturistice ?

— In localitățile unde ne oprim 
organizăm concursuri cicliste, diferite 
jocuri cu mingea, concursuri de gim

nastică și notație, competiții de orien
tare cicloturistică in cadrul cărora 
învingătorii sau echipele ciștigătoare 
sint premiate cu diplome, insigne, 
medalii și cupe. Vreau să vă mai 
spun ceva. Scopul nostru nu este nu
mai de a ne recrea, ci să descoperim 
cu prilejul acestor excursii tinere ele
mente talentate pe care să le îndru
măm apoi spre cursele de ciclism. 
Poate n-o să mă credeți, dar uneori 
cicloturiștii duceau o trenă atît de 
rapidă incit aveam impresia că mă 
aflu intr-o adevărată întrecere ci
cliștii.

— Ce obiective aveți pentru 
• viitor ?

— Să extindem cit mai mult ciclo
turismul. In această privință vom 
chema la întrecere subcomisiile din 
orașele Ploiești, Brașov, Timișoara, 
T. Severin și alte localități unde s-au 
pus bazele practicării acestui sport.

— Cind începe actualul sezon ?
— La 2 aprilie vom organiza prima 

ieșire cu următoarea rută: stadionul 
Dinamo — pădurea Băneasa — parcul 
zoologic — stadionul Dinamo. Traseul 
măsoară circa 30 km.

— La ce excursii invitați în 
acest an pe posesorii de biciclete?

— Ne-am planificat vreo 35 de ex
cursii. Să vă spun numai citeva : stu
dioul cinematografic Buftea, fabrica 
de 'conserve Buftea și Muzeul de la 
Mogoșoaia, lacul și pădurea Snagov 
și alte localități din jurul Capitalei. 
Am programat insă și unele excursii 
rezervate cicloturiștilor avansați. Ast- 
fel vom vizita Muzeul Doftana și 
castelul Peleș din Sinaia, portul și 
orașul Oltenița, litoralul Mării Negre 
și regiunea Dobrogea, vom traversă 
Carpații și vom merge in citeva ora^e 
din țară unde ne vom intilni, în di
ferite puncte cu cicloturiștii din regia 
nile respective.

Intr-adevăr, membrii subcomisiei de 
cicloturism a orașului București au 
ales locuri minunate, interesante, care 
te îndeamnă fără să stai prea mull 
pe gînduri la drumeție pe bicicletă.

TR. IOANIȚESCU

| Amintiri dragi din
în drum spre Pekin

Uniunea Sovietică

din Tbi- 
In toate 
frumuse- 
a folosit 

la

In turneul pe care l-au întreprins 
in Uniunea Sovietică, ultim „examen" 
înaintea campionatelor mondiale de 
la Pekin reprezentativele noastre de 
tenis de masă au susținut cu succes 
o serie de intilniri în compania frun
tașilor sportului cu paleta 
lisi, Erevan și Moscova, 
aceste orașe, vestite pentru 
țea lor, delegația romină 
din plin fiecare clipă liberă și, 
invitația gazdelor, a vizitat cu mult 
interes cele mai însemnate monu-

însemnări după prima etapă a,,Cupei orașului București"

mente ale importantelor localități de 
pe itinerar, lată două din nenumăra
tele imagini pe care sportivii romini 
le vor adăuga cu drag în albumele 
lor cu amintiri.

Sus, îi vedem fotografiind și chiar 
filmind (Radu Negulescu) colțuri pito
rești, ale parcului Stalin din Tbilisi, 
capitala R.S.S. Gruzine. Imaginea de 
jos ni-i înfățișează admirînd ansam-. 
blul de construcții plasate în centrul 
însoritului Erevan. Fundal: monu
mentalul hotel Armenia.

Foto: Th. Koibu
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Concursul de verificare a lotului republican)

AZI : JOCURI DE DUBLU, MIINE : MECIUL CRISTEA- 
NASTASE

Marii și miercuri au «xnH'hiuat pe te- 
rcijuriile c+uitru'lu» de ani.renament nr. 2 
din Ga-pilală rhtrecerile de leiiis ale frun
tașilor. In cadrul primei grupe s-a jucat 
o singură partidă : Cristea—G. Vizirii. 
Mai sigur și mai ofensiv Cristea a recol
tat o victorie ușoară în trei seturi : 7—5, 
6—3, 6—3. Iii grupa secundă, după un 
îneci dc re g tul ari talc, B-ardan l-a între
cut pe Bosch cu 7—5, 6—1, t)—6, 6.—2. 
Este surprinzătoare forma slabă a lui 
Bos-ch nare, după partidele bune făcute 
în sadă, acum un se poate regăsi.

In-tr-nn alt meci eonlînd însă pentru

De la Federația Romiînă!
de hochei și patinaj

Luind în discuție comportarea dis
ciplinară a unor jucători cu ocazia 
desfășurării turneului final al cam
pionatului. republican de hochei pe 
gheață, Biroul federal a hotărît ur
mătoarele :

1. Pentru repetate" atitudini ne
sportive1 față de arbitri și de adver- j 
sari, următorii jucători sînt suspen- j 
dați după cum urmează : Ghimbă 
șeanu N. (Steagul roșu Brașov) — 
șase etape; Manolescu A. (Steagul 
roșu Brașov) — 4 etape; Cilievici I. 
(C.S.M. Rădăuți) — un an ; Cor- 
duban Octavian (C.S.M. Rădăuți) — 
șase etape; Urbanovschi Eduard 
(C.S.M. Rădăuți) — 4 etape; Naghi 
Francisc (Șurianul Sebeș). — șase 
etape; Paltan I. (Progresul Gheor- 
gheni) — șase etape; Hollo Coloman 
(Voința Miercurea Ciuc) — șase 
etape și scoaterea din lotul R.P.R.

2. Pentru atitudini nesportive se 
dă avertisment jucătorilor: Tudor 
Gh. (Steagul roșu Brașov), Crișan 
A. (Șurianul Sebeș), Andrei 'n. 
(Voința M. Ciuc), Țiriac 1. și Su- 
liman Gh. (Știința București).

3. Totodată se dau avertismente 
antrenorilor Tomovici Ștefan (C.SJVț. 
Rădăuți) și Sprencz Paul (Voința 
M. Ciuc), precum și secțiilor de 
hochei pe gheață Steagul roșu Brașov, 
C.S.M. Rădăuți, Progresul Gheor- 
gheni.

Aceste sancțiuni se aplică de la 
data de 28 martie 1!>61.

BIROUL F.R.H.P. | 

grupa a IJI-a, tînărui C. Pop oriei ac
ționând în final ca o „mia-șiiiă* a învins 
pe Burcin în cinci seturi : 6—4. 5—7. 
4—6, 6—1, 6—4. Gîș ti gă torul se află 
m evident progres el prezentîiudu-se cu 
majoritatea loviturilor îmbunătățite. In 
s-chimb Bunei u, deși arată și lucruri fru
moase, este inegal în ceea ce privește 
puterea de concentrare și ritmul de joc.

In ultima grupă, a IV-a Maaia Ilina a 
reușit, la capătul unei întâlniri viu dis
putate, să iasă învingătoare în fața lui 
Costin Ionescu cu 6—3, 6—4 (fetele 
joacă după formula : „cel mai bun din 
trei seturi”).

In concursul de dublu s-an înregistrat 
următoarele rezultate : G. Viziru, Bardan- 
C. Popovici, Basarab 6—2, 6—1, 6—3, 
Năstașe, Cri stea-J. Namian. Mina Ilina 
6—1, 6—2. In această probă participă 
și campionul republican Ion Țiriac c-are 
face pereche cu 1. Rakosi.

Astăzi și mîine jocurile continuă .pe. 
aceleași terenuri. Azi, cu începere de la 
ora 15,30 se vor desfășura partide dc 
dublu, iar mii ne'de la ora 15,15 vor avea 
loc meciuri dc simplu. Cel mai important 
joc de vineri se anunță cel dintre Crimea 
și N ăsta se.

Sport la G. Â. C. „Flamura
(Urmare din pag. I j

Pe fețele colectiviștilor puteai citi 
bucurie nemărginită și entuziasm de
osebit.

In timp ce la ședință se discutau 
aceste lucruri, dincolo, pe terenul de 
sport, vreo 40 de tineri, printre care 
și fotbaliștii, terminau de făcut un 
șanț de protecție pentru ca terenul 
să nu fie mîlit de apa ce ar putea 
veni din deal.

Treburile la terenul de sport s-au 
încheiat. Cei vreo 20 de fotbaliști 
s-au schimbat și au venit la pre
gătire. Profesorul Dumitru Popa se 
ocupă mai întîi de pregătirea fizică 
și apoi de cea tehnică. înainte de a 
se încheia antrenamentul Ștefan Bîr- 
leanu întrebă :

— Tovarășe profesor, cînd jucăm 
noi odată cu cei din Crasna ?

— Păi cred că duminica cealaltă ! 
Dar de ce vrei să jucăm ?

— Am un rămășag cu unul de la 
noi, eu zic că-i batem, el că nu !

Ca arși săriră și Chicercanu și

» Inițiativa organizării unei com
petiții rezervate halterofililor fruntași 
și începători din Capitală, dotată cu 
„Cupa orașului București", s-a dove
dit foarte utilă. Prima etapă s-a bucu- 
rat de un frumos succes. Cea mai 

j bună dovadă sînt cele trei recorduri 
■ doborîte, precum și alte rezultate re

marcabile. Iată citeva aprecieri des
pre halterofili și echipe.

• C.C.A. a cîștigat detașat întîlni- 
rea sa cu Dinamo Obor. Firește că 
dacă formația campioană l-ar fi folo
sit și pe Lazăr Baroga, ar fi putut 
obține acum un nou record republi
can pe echipe la totalul kilogramelor 
realizate la cele 7 categorii. De la 
C.C.A. am reținut forma bună a lui 
Ion Panait, autorul celor trei recorduri 
republicane, precum și revenirea in 
formă a lui Silviu Cazan. Panait a to- 

• talizat 310 kg. performanță valoroasă 
I chiar și pe plan internațional, dar 
I speram ca el să obțină rezultate și 

mai bune. Va trebui să muncească 
însă șl mai mult, in special la „arun
cat" unde are toate posibilitățile să 
depășească 120 kg. După trei ani, Sil
viu Cazan s-a apropiat de recordul 
săți: 435 kg față de 442,5 kg. Cazan 
va trebui să muncească pentru dez
voltarea vitezei la „smuls" și pentru 
îmbunătățirea rezultatelor la. „arun
cat". De-altfel, ambii halterofili vor 
trebui să se pregătească intens -pentru 
a avea o cît mai bună comportare la 
„Cupa Dunării" care va avea loc la 
Miinchen (R.F.G.) la sfîrșitul lunii vi
itoare. In rest, am reținut rezultatele 
mulțumitoare ale lui Hortopan (51

roșie** din Tîrziii Hușului
Traian Mihalache și Crețu, fotbaliști 
buni și mai întîi de toate colecti
viști fruntași.

— Care a zis că nu-i batem ? Das’ 
să vină aicea — răspunse unul — 
c-o să ducă golurile cu tractorul !

★
Seara s-a lăsat încet, pe nesim

țite. S-au aprins becurile în tot sa
tul iar „colțul roșu" s-a umplut de 
lume. Unii dintre colectiviști vizio
nau spectacolul la televiziune, alții 
într-o cameră alăturată ascultau la 
radio, dar cei mai mulți jucau șah. 
Printre ei erau și președintele gos
podăriei și nea Mitică contabilul, de 
asemenea și fruntașele brigăzii de 
cîmp, harnicele colectiviste : Violeta 
Siminică, Tasia Furculeț ș. a.

Ceasurile au trecut repede. Fiecare 
colectivist era mulțumit că se re- 
crează după o zi de muncă rodnică.

PETRE CODREA — coresp. reg.
Material trimis în cadrul concursu

lui „Pentru cea mai bună corespon
dență".

kg.) 235 kg. la total și Niță Pană 
(la’ ușoară) 305 leg.
• DINAMO OBOR, mergind pe 

linia promovării elementelor tinere 
a lăsat o impresie bună prin rezulta
tele lui Kelemen (17 ani) și Gh. 
Mincu, care n-a împlinit încă 17 ani. 
Primul a obținut 300 kg. la cat. mij
locie, iar Mincu avînd o greutate de 
97 kg. (cat. grea) a totalizat 327,5 kg. 
(record personal).

« VICTORIA a cîștigat net partida 
cu Rapid (6-1), dar rezultatele nu au 
fost de o valoare ridicată. Lisias Ionescu 
a concurat la categoria semi-mijlocie 
unde a obținut 330 kg., performanță 
destul de slabă și pentru o categorie... 
inferioară (ușoară). Nici Amzuică (cu 
315 kg.) nu a strălucit Ia „ușoară", 
dar sperăm că sîmbătă la Baia Mare

Concursul republican de la Baia Mare
Sîmbătă va avea loc la Baia Mare, 

primul concurs republican pe catego
rii din acest an. Cu acest prilej vor 
avea loc întreceri deosebit de intere
sante la categoriile pană și ușoară. 
„Duelul" dintre fostul recordman Ion 
Birău și actualul recordman Balaș 
Fiți la categoria pană va fi foarte

.......... —

ACTUALITĂȚI...
• Dinamovislul Mihai Trancă, ab- 

! sent în ultimul timp de pe ringurile 
noasfre de box, ne-a anunțat că își 
va relua activitatea, participînd la 
campionatele republicane individuale 
din acest an.

© Duminică va părăsi Capitala, cu 
destinația Kiev, reprezentativa țării 
noastre care, după cum se știe, va 
susține două întjlniri in Capitala 
R.S.S. Ucrainene. Dintre boxerii noș- 

| tri, o formă bună dețin acum Con- 
I stantin Gheorghiu, Putu Nicolae, Mir- 
I cea Dobrescu și Vasile Mariuțan.

o Gheorghe Axipti a preluat de 
| citrînd conducerea secției de bqx a 

asociației sportive Dinamo Craiova.
o Orașul Cluj găzduiește in prezent 

finalele campionatului de calificare- 
| seniori.

0 „Clipa orașelor Balcanice" — 
competiție care va fi găzduită de ca
pitala țării noastre, se află la a 
doua ediție. Du.pa cum se știe, anul 
trecut, competiția a fost disputaiă sub 
denumirea de „Cupa orașului Istan
bul- și a fost cîștigată categoric de 
boxerii roinini. Anul acesta (10—16 
iulie), turneul va reuni la start pe cei 
mai buni boxeri din R.P. Bulgaria, 

, R.P. Albania, R.P.F. Iugoslavia, Tur

se va reabilita. In progres s-au do 
vedit Nicolae Dragoș 260 kg. (la „co 
coș") și Isac Sterian (335 kg. — ci 
10 kg. mai mult decît acum un an li 
grea). Foarte slab și în regres s-a do 
vedit a fi Gh, Mocanu, de la cari 
așteptăm de mult timp o comportări 

mai bună.
• Nu putem fi de acord ia 

halterofili, care se prezintă n\p, 
echipați ca Gh. Nicolae (Victc<^- 
în general, toți halterofilii R 
Rapid.

• In sfirșit, trebuie să ream», 
că sala Dinamo II este necorespiin 
zătoare pentru desfășurarea unui con 
curs de haltere. In viitor trc> uie aleas 
o sală potrivită pentru ca întrecerii 
să se poată desfășura în cele ma 
bune condițiuni.

pasionant. La categoria ușoară se vo 
intrece Lisias Ionescu, Nicolae Am 
zuică și alți halterofili fruntași.

Spectatorii din Baia Mare vor ave 
prilejul să urmărească la începute 
concursului și o scurtă demonstrația 
în scopul cunoașterii și popularizăr 
acestui util sport.

cia, Grecia și bineînțeles din R.P. R< 
mină.

e „Cetatea oțelu|ui"-Reșița va gâ. 
dui intre 8—11 aprilie finalele caii 
pionatelor republicane individuale t 
juniori. întrecerile de la Reșița ! 
anunță deosebit de disputate și ech 
librate. Dintre favoriții întîlnirilor f 
nale notăm pe C. Crudu (București 
Al. Murg (Cluj), Al. Spătarii (Bacău 
C. Gruiescu (Bocșa), Z. Pazmani (T 
mișoara), Gh. Simionescu (București 
I. Manole (Argeș), etc.

De la I.E.B.S.
Pentru cupmjul din caurui campioni 

tului R.P.R, de fotbal care va avea lc 
duminică 2 aprilie a. c. pe Stadiom 
23 August, după cum urmează :

orele 14,45 Progresul — Dinamo 
orele 16.30 C.C.A. — Rapid

Biletele se pun în vînzare începînd ci 
ioi 30 martie a.c. la casele obișnuite.

★
Se aduce la cunoștința publicului c 

duminică 2 aprilie a.c. între ore 
15—20. bazinul acoperit Floreasca es 
pus la dispoziția amatorilor de Înot.

Biletele se pot procura la casa baz 
J nul ui.



s^oțulo*
5ZI, LA DINAMO:

G. C. A. - Victoria 
și Rapid - Progresul

întotdeauna jocurite echipelor bucureș- 
tene au pasionat pe amatorii de volei. 
Ei vor avea prilejul să asiste azi dnpă- 
aniiază in sala Dinamo la două partide 
deosebit de interesante : C.C.A.—-Victoria 
(la ora 17,30) și Kapid—Progresul (la 
ora 19). Indiferent de poziția oeu-pată 
In clasament, echipele bueureștene ai> a- 
rătat că știu să-și mobilizeze forțele la 
momentul oportun.

• Joi s-a disputat în Capitală intll- ’ 
nirca feminină Progresul—C.S.M. Sibiu, I 
Confirmînd forma bună in care șe află. } 
sibiencele au obținut a doua victorie 
consecutivă în București. Ele au cîștigat 
cu 3—2 (15—12. 11—15. 16—14, 10— 
15. 12—15)

CONCURSURI... 
REZULTATE...
• Comisia orășenească de atletism |

din Timișoara a organizat recent, pe j 
stadionul Tineretului, un concurs la j 
care an participat 180 de tineri. Iată i 
cîteva din rezultatele obținute: JU- t 
MIORI: 80 m: M. Bauer (C.S.S.) 
9,7; 100 m : Bauer 12,0; 300 til : i 
Bauer 17,8; 1.000 m: C. Perju
(C.S.S.) 2:46,7; greutate: Fr. Sli-
mak (C.S.S.) 13,04 ; înălțime : D.
Buta (C.S.S.) 1,70; lungime: E.
■Jerger (C.S.S.) 6,50; suliță: E. Eze- 
cliil (C. S. S.) 43,71 ; JUNIOARE : 
80 m: El. Vasi (C. S. S.) 11,4;
150 m: A. Sfatuța (C. S. S.) 20,9; 
300 m: A. Cimponeriu (C.S.S.) 46,2; 
greutate: D. Surmei (C.S.S.) 8,94; 
înălțime: E. Vasi 1,43; 500 m: A. 
Cimponeriu 1:29,2; SENIORI: 80 m: 
C. Nedelea (St.) 9,3; 150 m: C.
Nedelea 17,3; 1.000 m: Glt. Cseman 
(C.1VR.) 2:43,7; înălțime; I. Mesa- 
roș (C.F.R.) 1,76; lungime: Mesa-
roș 6,64 ; 300 in : Mesaroș 38,9.
(ION IOANA, corespondent).
• Clubul Știința Cluj a organizat 

duminică în parcul sportiv ,,l!abeș- 
Bolyai" o competiție de cros la care 
au participat 165 de concurenți. Iată 
câștigătorii : junioare (81)0 m) ; Ec.
iiliasz (C.S.M.) — echipe C.S.M.;

juniori (2.000 m) : Fr. Baban (Știin
ța) — echipe Știința ; senioare i 
(1.000 m) : El. Flaișer (Șt.) — echi- ! 
pe Știința; seniori (3.000 rn) : Gr. I 
Cojocaru (Șt.) — echipe Știința. '
(AUREL URSU-PALADE, coresp.) i
• Pe traseul Casa Scînteii — Ar

cul de Triumf se vor desfășura du
minică întrecerile ultimei etape a 
campionatului Capitalei la marș pe 
echipe.
• Clubul sportiv I. T. B. va or

ganiza în ziua de 9 aprilie o mare 
competiție de cros pe stadionul său, 
pentru seniori, juniori și fete.

• Pe stadionul Dinamo din Capi
tală se va desfășura mîine diminea
ță, începînd de la ora 11, un nou 
concurs pentru aruncătorii de greu
tate și de disc.
• Cu prilejul primului concurs în 

aer liber al anului, -desfășurat la 
Turda, au fost obținute cîteva rezul
tate promițătoare: JUNIORI: 800m: 
I. Koto 2:05,0; înălțime: V. Mure- 
șan 1,73; JUNIOARE: 100 m: Ma
ria Giurgiu 13,9; 300 m: M. Giur
giu 43,2 ; lungime : Livia Anton 4,42; 
înălțime : 1.. Anton 1,40; SENIORI: 
disc : Ion Gyori 41,65, (1OSIF PA. 
I'A-KY, corespondent).

——OiHWumjL*i =—
„Cupa primăverii” inaugurează 

sezonul competițional în aer liber
La sfârșitul acestei săptămiui, iu

bitorii sportului călare din Bucu
rești vor avea un nou prilej de a 
asista la o evoluție a sportivilor noș
tri fruntași. De data aceasta ei își 
vor îndrepta pașii — pentru prima 
oară în acest an — spre baza hipică 
din calea Plevnei. „Cupa primăve
rii", organizată de federația de spe
cialitate, va reuni la startul nume
roaselor probe călăreți de frunte, 
printre care Vasile Pinciu, Gheorghe 
l.anga, Virgil Bărbuceanu și Alexan
dru Longo la obstacole, N. Mjhal- 
cea, 1. Oprea, 1. Molnar, D. Velicu

Campionatul categoriei A

însemnări pe marginea etapei de duminică
„Exemplul” unor căpitani de echipa
h ii căpitan de echipa este o cinste. 

O astfel de funcție implică însă o mare 
răspundere. Căpitanul de echipă este 
acela care se remarcă priir conduita 
sa, prin înalta sa ținută morală, prin 
calitățile sale dc jucător. Iu timpul 
meciului el trebuie să fie acela care 
dirijează echipa, care își îndeamnă co
legii de forma|ie să aibă o comportare 
sportivă demnă. Căpitanul de echipă 
trebuie sa fie însă in permanență un 
exemplu personal.

La Constanta, la jocul dintre Farul ș* 
Minerul, cei doi căpitani de echipă Ciun
can (Farul) și Coman (Minerul) nu
s-au dovedii demni de încrederea^ ce
le-a fost acordată. Prin manifestările
lor nesportive, nedisciplinate ei au
contravcnit flagrant de la felul în care 
trebuie să se comporte un căpitan de 
echipă. Atitudinea lui Coman, dc pildă, 
care a incitat echipa împotriva arbitru
lui. a fost de-a dreptul revoltătoare. 
In loc să-și liniștească colegii, Coman 
s-a adresat arbitrului pe un ton cu 
totul necorespunzător, a gesticulat în
continuu. căutând să-1 convingă pe 
arbitru să anuleze golul. U ratând „exem
plul" căpitanului lor, jucătorii de Ja 
Minerul s-au strîns în jurul arbitrului, 
refuzînd să pună timp de aproape 
două minute — mingea la centru. In 
această .,gîlceavă“ a intervenit și capi-

Pe scurt despre meciul de la lași
<» Este adevărat ,publicul poate in

fluența într-o măsură considerabilă 
comportarea pe teren a unei echipe. 
Și chiar este bine ca spectatorii să 
fie chemați să sprijine, în mod co
rect, eforturile jucătorilor. Ni se pare 
însă nepotrivit felul în care a fost 
folosită duminică — în acest scop — 
stația de radioamplificare a stadionu
lui din Iași. De echipa oaspe, Rapid, 
s-a amintit doar atunci cînd s-a spus 
cu cine joacă C.S.M.S. In rest, crai
nicul s-a străduit să convingă pe 
spectatori că ei au, chipurile, rolul 
principal in obținerea victoriei. DE 
CĂTRE ECHIPA GAZDĂ (ce mai 
contează jucătorii, eforturile acestora 
și ale antrenorilor, ceilalți factori!?). 
Credem că pentru buna educare a ze
cilor de mii de oameni ai muncii 
care, duminică de duminică, iau loc 
în tribunele stadioanelor este nevoie 
de obiectivitate. Firește că încurajă
rile spectatorilor „merg“ în primul 
rînd spre echipa favorită. Dar publi
cul trebuie invitat să aplaude fotba-

A XlV-a ediție a
urinare din pag. 1)

joi la ora 16 (ora locală) sau 18, ora 
București, primul meci împotriva e- 
chipei Olandei, ei vor străbate mai 
bine de 400 km., sperînd că cel pu
țin programul nu se va modifica și 
că vor putea să-i vadă în deschidere 
la partida lor, pe viitorii adversari 
din grupă, juniorii echipelor Belgiei 
și R.F.G, Pentru că trebuie spus că 
ne putem aștepta_ în orice moment 
la surprize, organizatorii fiind depă
șiți de evenimente- Faptul că forma
țiile Iugoslaviei, R.D.G. . și _ Ungariei 
nu mai iau parte la competiție, a pro
dus serioase perturbări și în primul 
rînd pune în inegalitate pe competi
tori. In celelalte trei grupe sînt acum 
cite 3 echipe, care au deci, un meci 
mai puțin de jucat, în timp ce în gru
pa B — din care face parte echipa 
țării noastre — lucrurile rărnîn ne
schimbate. Organizatorii au încercat 
în .ultimul moment să cîrpeașcă lu
crurile, punîndu-i pe cei din grupele 
A, C și D să susțină cîte un joc cil 
selecționate portugheze.' Dar cum re
zultatul acestor jocuri nu contează, 

la dresaj etc. La întreceri vor fi 
prezenți, de asemenea, comiponenții 
lotului republican de juniori și tine
ret, ca și numeroși alți sportivi 
fruntași din cadrul cluburilor sportive 
Dinamo București, Știința București, 
EHA și Petrolul Ploiești.

Întrecerile vor avea loc sinibăta 
(de la ora 15,30) și duminică (de la 
ora 10.00).

Biletele pentru întrecerile din 
„Cupa primăverii" se pot procura 
de la agenția centrală Pronosport 
șj la casele de bilete de la baza hi
pică. 

tanul celeilalte echipe, Ciuncan, care a 
comis un act huliganic: venind chipu
rile să-l apere pc arbitru, — s-a repezit 
ia Dan J1 loviudu-1 cu pumnul ! Toate 
aceste scene, care nu au cc căuta pe 
terenurile noastre dc sport, an stjrnii — 
pe bună dreptate — indignarea și deza
probarea celor aproape 25.000 dc spec
tatori. Ciuncan a fost eliminat de pe 
teren, dar după părerea noastră și 
Coin au (înaintea lui Ciuncan) trebuia 
să primească aceeași pedeapsă. In con
tinuare, meciul s-a desfășurat într-o 
notă de nervozitate, cu multe faulturi, 
care au dat io/ulul un aspect negativ 
și au coborît mult nivelul tehnic al 
jocului, lată prin urmare cît de nefast 
a fost exemplul celor doi căpitani de 
echipă și cum atitudinea lor a influențat 
direct desfășurarea partidei.

împotriva unor asemenea jucători care 
nu se comportă la înălțimea misiunii 
încredințate, și dovedesc lipsă de edu
cație și dc disciplină, trebuie să se 
ia cele • mai aspre măsuri. Pe de alta 
parte pentru a preîntâmpina asemenea 
abateri, pe viitor cluburile, asociațiile 
și antrenorii vor trebui să acorde o 
importanță deosebită muncii educative 
cu sportivii.

I 
JON OCHSENFELD

lui cie calitate, eforturile ambelor for
mații pentru un joc frumos.

£* In ambele echipe au fost jucă
tori care s-au detașat printr-o com
portare frumoasă. Ne-a plăcut în
deosebi extrema dreaptă a ieșenilor, 
Matei. Foarte mobil și activ, el era 
întotdeauna bine plasat, creînd multe 
acțiuni spectaculoase. Unguroiu, de la 
care se aștepta mai mult, s-a regăsit 
de abia în repriza a doua. Nu e mai 
puțin adevărat că el a fost bine pă
zit de către Neacșu. Intrarea lui Ava- 
silichioaie (min. 4 repriza a doua) a 
schimbat complet — in bine — compor
tarea liniei de atac ieșene care, de 
altfel, în cea de a doua repriză a 
avut inițiativa. Cel mai bun de pe te
ren a fost insă Greavu, foarte prompt 
și hotărît în intervenții, cu o detentă 
excelentă. S-a impus, de asemenea, 
Dungu. care a oprit in ultimă instanță 
multe șuturi periculoase.

Partida de la Iași a arătat odată 
în plus cum poate contribui un arbi
tru la buna factură a unui meci. Fără

Turneului U-E.F.A.
este vorba de meciuri de antrenament 
al rezervelor.

Băieții _ noștri _ nu se lasă însă im
presionați de situația dificilă în care 
se află și, plini de voie bună, s-au 
antrenat marți după-amiază pe sta
dionul asociației „Casapia Atletico 
Club". Profitind de vremea foarte 
frumoasă, ei și-au continuat pregă
tirea alergiikf miercuri dimineață pe 
nisipul cald de pe malul mării, regre- 
tind că apropierea unei competiții ații 
de importante îi împiedică să și 
înoate puțin. ,

*
Astăzi urmează să se dispute urmă

toarele partide: Italia — Portugalia 
(grupa A), R.P. Ronvînă — Olanda 
și Belgia — R.F.G. (grupa B), Tur
cia — Austria (grupa C) și Franța — 
R.P. Polonă (grupa D).

PREMIILE CONCURSULUI SPECIAL 
PRONOSPORT

DIN 26 MARTIE
4,60 variante cu 12 rezultate exacte a 

cîte 42.587 lei
129,30 variante cu 11 rezultate exacte 

a cîte 1.818 lei
1.926,90 variante cu 10 rezultate exacte 

a cite 182 lei.
Fond de premii : 783.604 lei.
Cele patru premii întregi cu 12 rezul

tate exacte au fost obținute de partici- 
panțli Mihai Petrescu și Badea Nicolae, 
ambii din Slatina, Dărăbâneanu Ion și 
Lepâdatu Alin, ambii din București.

A Tragerea din urnă a premiilor în 
obiecte la concursul special Pronosport 
din 26 martie va avea loc simbătă 1 
aprilie, incepind de la ora 17. in sala 
din str. Doamnei nr. 2 din Capitală.
• Participanțil care au variante cu 

„0“ rezultate la concursul special Pro
nosport din 26 martie sînt obligati să 
completeze declaratli-tip și să le depună 
la agențiile autorizate, pînă la închide
rea concursului Pronosport din 2 apri- 

j lie. Declarațiile depuse după închiderea 
i ooneureului din 2 aprilie 1961. se anu- 
J lează. 

a fi un meci din acelea „care nu se 
uită", partida de la Iași a fost totuși 
interesantă atît timp cît arbitrul C. 
Ianopol-Constanța a dat decizii co
recte. Din păcate însă, de cele mai 
multe ori el se afla departe de faze, 
dictind sancțiuni de la distanțe apre
ciabile (20-30 m și uneori chiar mai 
mult). Spre sfîrșit și mai ales după 
sancționarea echipei Rapid cu o lo
vitură de pedeapsă, el a scăpat me
ciul din mină, iar pe teren numai fot
bal nu s-a mai jucat ! Noua orientare 
a fotbalului nostru impune și arbi
trilor sarcini sporite, de care aceștia 
trebuie să se achite cit mai bine cu 
putință. Arbitrul C. lanopol are ne
voie de o temeinică pregătire fizică, 
căci numai astfel va putea fi întot
deauna în apropierea mingii și va 
putea aplica prevederile regulamentu
lui.

CONST. MACOVEI

Cum a ciștigat
C. C. A. la Hunedoara

In meciul ou C.C.A. huuodorenii s-au 
comportat peste așteptări. Ei au fost 
cei care, în majoritatea timpului, au im
primat ritmul de joc în această partidă 
și. suplinind cu voința de luptă lipsu
rile tehnice, au reușit să domine mai 
mult, C.C.A., care a luat conducerea încă 
din primele minute (datorită lipsei de 
mobilitate 'a lui Izghireanu, net depă
șit de Cacoveanu), s-a complăcui într-uu 
joc steril, părînd a Ii mulțumită de rezul
tat. Aceasta a făcut ca cei prezenți la 
joc să-i conteste superioritatea expri
mată prin golul marcat și — pc bună 
dreptate — să afirme că un rezultat de 
egalitate ar fi oglindit mai just raportul 
de forțe de pînă atunci de pe tercr.i. 
„Tren ți” de golul egalizator, fotbaliștii 
mâililari au început să 'acționeze în repri
za a doua la adevărata lor valoare și, 
deși nu au dominat mai mult decât lo
calnicii, au fost superiori în modul de 
organizare a jocului : pregătind lent 
atacurile în propria lor jumătate de 
teren, ei au mărit treptat ritmul în a- 
propicrea porții, derutând astfel deseori 
pe apărători. Așa au marcat următoarele 
două goluri și au creat alte câteva situa
ții dc gol, făcînd să tresalte de emoții 
inimile suporterilor Corvi nul ui...

Cu ocazia acestui meci se pare că 
CC.A. a rezolvat problema stoperului: 
Gri.șan a evoluat în acest post mai mult 
ofecît promițător. Am reținut numele a 
doi jucători „bătrâni", Za vodă II și 
Balint, care prin calmul lor au fost de 
un real folos echipelor.

Șî acum cîteva rânduri despre arbitraj. 
Mihai Vasiliu (Ploiești) a reușit Să țină 
jocul iu mină de la început și pînă la 
sfîrșit. El l-a avertizat just pe Alexan- 
drescu pentru proteste repetate și în două 
cazuri a sancționat cu lovituri indirecte 
pc fotbaliștii care au vorbit pe teren 
(Raksi și Cacoveanu). La fel de just 
a dat ,,minge de arbitru** în careul hu- 
nedorertâlor cînd Cutcanu a intrat să-1 
schimbe pe Ba lini în timp ce mingea era 
în joc (portarul se pregătea să degajeze 
din mină). O ultimă problemă : golul în
scris de Antot.i (min. 40), după cc ar
bitrul a fluierat poziția dc ofsaid a aces
tuia, în nici un caz nu putea fi acordat. 
Poziția „afară din joc" a lui Anton a 
fost clară, sesizată și semnalată de 
altfel și de arbitrii} de tușă. Așadar 
protestele unei părți dintre spectatori nu 

fost justificate.

AL. 1 NO VAN
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La tragerea Pronoexpres din ziua de 
29 martie 1961, au fost extrase din urnă 
următoarele numere ;

48, 28, 33, 8, 41, 16

Numere de rezervă : 13, 46.
Fond de premii : 638.481 lei.

Rubrică redactată de 1. S. Loto- 
Proiiosport.

Note..,
Există u decizie clară a federației, 

c-arc stabilește ce persoane au dreptul 
să stea în incinta terenului. Decizia uu-i 
de dată recentă și este inclusă de mult 
timp în regulamentul dc disputare a 
campionatului, pe lingă faptul că presa 
a reamintit-o în repetate rânduri. Totuși, 
cu fiecare etapă de campionat înregis
trăm abateri de la această decizie. cel 
mai des la București. Duminică, de pildă, 
pe stadionul ,,23 August" din Capitală, 
în incinta terenului au pătruns persoane 
care nu aveau dreptul. Mai mult chiar, 
unele dintre ele au stat chiar lingă tușă, 
stîmind protestele spectatorilor și fă
cînd necesară intervenția arbitrului pen
tru evacuarea lor. La Ploiești, de ase
menea, în interiorul terenului au intrat 
spectatori, printre care și un antrenor 
(Befa) care a refuzat să părăsească te
renul în ciuda demersurilor repetate ale 
organizatorilor.

Asemenea scene trebuie curmale o dată 
pentru totdeauna. Administrațiile sta
dioanelor și echipele organizatoare sînt 
obligate să respecte decizia federației și 
pentru aceasta au datoria să ia toate, 
măsurile organizatorice corespunzătoare 
nepermițind accesul în incinta terenului 
decît a persoanelor care au calitatea să 
stea acolo: antrenorii echipelor, jucă
torii dc rezervă, cîte un conducător du 
echipă, medicii respectivi, observatorul 
fedeml, fotoreporterii și copiii de mingi. 
Organele federației trebuie să intervină 
cu hotărâre atunci cînd constată abateri.

...știri..
• Jocurile de categorie B din Bucu

rești se vor disputa astfel : Dinamo O- 
bor—Chimia Govora sîmbătă la ora 
16,30 pe stadionul Dinamo, iar Științi* 
București—C.F.R. Electro Craiova du
minică la ora 10,30 pe terenul Victoria 
(CAM Belvedere).

• Dinamo Galați va susține meciul 
său ide duminică cu Rulmentul Bârlad la 
Bacău, întrucât terenul său esi.- suspen
dat.

...și rezultate
— C.S.M. liruila—U.T.A. 0—2 (0—2). 

Meciul, disputat marți, ș-a întrerupt îu 
min. 70 din cauza ploii. In ciuda tere
nului desfundat, echipele, și hi special 
U.T.A., au furnizat un spectacol fotbalis
tic de bună caii tale. Au marea l : Tă licean 
și Pop. S-au remarcat: Petschowski,
Pop, Floruț, Czako (UTA), Vasiiache, 
Broscățeanu, Tudor și Boboc (CSM). 
(I. Bal fag- coresp.)

—• Dinamo Galați — CSMS lași 5—/ 
—1). Joc frumos, mai ales din partea 

echipei gazde. Ieșenii au prezentat <> for
mație incompletă, doar cu Dadeș, Scar- 
lat și Cărare din lotul primei echipe. 
Au marcat: Voicu I (3), Dărăban și 
Costache, respectiv Cărare. Arbitru: O. 
Tuncitu. (Gh. Arsetue, coresp.).

— Dinam o Barza—Dinamo Bacău 2—1 
(2—0). Partida s-a disputat marți la 
Brad. (M. Susțin, coresp.)

— Steaua Tulcea—Academia Militară 
București 3—2 (1—1). Au marcat: Opri- 
șan (2) și Ianca, respectiv Nanii și Fo- 
dor. (G. Dunărințu, coresp.).
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In sferturile de finală ale „C.C.E." la Campionatele europene din Moscova

SpaHak Sokolovo — €. €. A. de atletism din 1962

60-50 (27-26)
Aseară s-a disputat la Praga în 

Zimni Stadion prima întîlnire din ca
drul sferturilor de finală ale „C.C.E." 
dintre echipele masculine de baschet 
Spartak Sokolovo și C.C.A. București. 
Victoria a revenit la capătul unui 
meci viu disputat echipei pragheze cu 
scorul de 60—50 (27—26). Baschet- 
baliștii bucureșteni, handicapați de 
faptul că jucau pentru prima oară cu 
o minge din material plastic, au lup
tat totuși conducînd uneori. Astfel în 
min. 29 scorul era de 41—40 pentru

C.C.A. pentru ca în min. 32 el să 
devină 50—41 pentru Spartak. Din 
acest moment echipa pragheză a con
dus pînă la fluierul final.

Punctele echipei noastre au fost în
scrise de: Folbert (15), Novacek (13), 
Nedelea (7), Nedef (6), Fodor (3), 
Valeriu (2), Cimpoiaș (2), Niculescu 
(2). Din echipa Spartak s-au remar
cat : Tomasek (16), Krasni (12) și 
Lodr (15). Au arbitrat 
(U.R.S.S.) 
ria).

Au arbitrat Seniakov 
și Gerdov (R. P. Bulga-

Baschetul nostru feurnin pe un drum bun
I

Cei ce au asistat la întâlnirile susți
nute de prima echipă și de selecționata 
de tineret a țării noastre în compania re
prezentativei,, R.P.F. Iugoslavia au plecat 
pe deplin satișfăcuți. Firește, în primul 

. rînd de; victoriile obținute de seuioarp, 

.care au. întrerupt șirul rezultatelor favo
rabile realizate în .anii trecuți de echipa 
R.P.F. Iugoslavia, considerată • prin pris- 

. ma perform antelor una din cele mai va
loroase' reprezentative din Europa.

Pentru, cei - ce’ urmăresc însă perspec
tivele baschetului feminin din țara noas
tră, constatarea cea mai îmbucurătoare 
a constituit-o comportarea generală a ju
cătoarelor noastre fruntașe,

.de joc, aplicarea întocmai 
moderne despre baschet, 
partide, dar îndeosebi în 

'nioârolor,' s-a 'putut

îiitinerit, chiar și iață l de 
mte- 

înălțimii 
vîrstei a

de cel 
elemei

, maniera lor 
a concepției 
In cele trei 

meciurile ’ se- 
consfata o serie 

de modificări structurale ’ în jocul echipei 
noastre, ca urinare firească a concepției 
promovată cu doi ani în urmă. Acum au 
început să se vadă roadele unei 
tăti judicioase, ale îndrumărilor 
să scoată baschetul feminin din 
matul în care s-a aflat ani si 
zile.

Reprezentativa R.P. Romîne a

lat un lot
anul trecut, în care predominau 
Ic proaspăt promovate. Media 
a crescuț la.1,75 m. iar cea a 
scăzut (a .21 .de- ani. *B<#scbctbălistele 
noastre au respectat cy strictețe discipli
na -de ioc. - a pi icod / indicațiile antreno
rului. Ele au jucat relaxat, a dispărut 
în inare măsură timiditatea în acțiuni. Ti
nerele noastre reprezentante nu s-au mai 
pierdut în fața panoului, ci au aruncat 
la coș cu îndrăzneală, obținînd procenta
je excelente (în primul îneci,' de la -Bucu
rești', au realizat- 57 la sută la aruncă
rile din acțiune). Alături de Viorica Ni
culescu, — a cărei'maturitate'este deo- 

’ schit de prețioasă. — tiiîerele Dorina
Marian. Ecaterina*Cherciov, Irina Romfeld 

' au excelat, iar Mavgăreta Siinion, Virgi
nia Jujcscu și Magdalena Wagner au 
avut evbluții cît se poate de promiță
toare. În sfârșiți atmosfera în cadrul lo
tului a fost deosebit dc sănătoasă, fie
care jucătoare dîikd dovadă dc disciplină, 
(le strădanie, pentru ca antrenamentele să 
dea roade cît mai bune, pentru ca mo- 
railul să fie favorabil realizării unor per-

După cum se știe, în luna septem
brie 1962 se va desfășura la Belgrad 
cea de a Vll-a ediție a Campionatelor 
europene de atletism. In vederea aces
tei competiții Comisia europeană din 
I.A.A.F. a -x—a-J—a-
participare 
100 m — 
(21,3) ; 1
800 m — 
3:44,0 ( 3:45,0)'; 
(14:10,0); 
40,0) ; ''
mg — 

.8:54,0 
(2,05) ; 
gime — 
(15,60) ; greutate — 17,00 (17,00); 
disc — 53,00 ( 53,00) ; suliță — 75,00 
(76,50) ; ciocan — 62,00 (62,00) ; de
catlon — 6.800 (6.750). Aceste norme 
trebuie să fie realizate în perioada 1 
iunie 1961 —15 august 1962.

In paranteze am notat standardurile 
cerute pentru J.O. de la Roma.

a stabilit standardurile de 
la probele masculine: 

10,5 (10,4) ; 200 m — 21,3 
400 ni — 47,5 (47,3) :
1:49,4 (1:49,2) ; 1.500 m — 

5.000 ni — 14:10,0 
10.000 m — 29:40,0 (29: 

110 mff — 14,6 (14,4) ; 400 
52,2 (52,2) ; 3.009 tn obst. — 
(8:55,0) ; înălțime — 2,03
prăjină — 4,40 (4,40) ; lun- 
7,50 (7,50) ; triplu — 15,50

TOPKO (U.R.S.S.): 567 p
• LA PISTOL PRECIZIE!
LVOV 29 (Agerpres). — Sportivul so

vietic Iuri Topko a realizat o ] 
mantă excepțională la proba de 
precizie "cu prilejul'unui concurs 
șurat la Lvov. Topko a objiiut 
puncte din 600 posibile întrectod 

-punct recordul mondial oficial.

perfor- 
pistol 
desfă- 

56” 
cu 1

Iubilorii de. patinaj artistic din Bucu
rești se află din nou în preajma unui 
însemnat eveniment pe scena de gheață. 
De la 4 aprilie, timp de o lună, ei vor 
putea admira evoluția reputatului ansam
blu de balet pe gheață din Moscova, in 
revista „FAN'I E7AE DE IARNA".

Se poate constata că de la inaugurarea 
„stagiunii" virtuoșilor patinajului tie-au 
fost oferite spectacole cu un conținut 
din ce în ce mai valoros. ..Stelele 
din Berlin. ,.Parisul pe gheață", 
blul din Budapesta ne-au purtat 
pile melodiei și ale dansului pe 
au deschis gustul bucureștenilor 
acest gen de manifestări artistico-sportive. 
Și nici că se putea ca pe program 
să nu fie înscriși și admirabilii patina
tori artistici ai ansamblului moscovit, 
pe care am avut plăcutul prilej 
plăudăm în fața... micului ecran 
vizorului, dar, din păcate, într-o 
ță mult prea scurtă, 
locul nostru...

Dintre cei 90 de 
blidul este greu să 
știi „în titlu" de „secundanți”, fiecare 
dintre sportivii care ne vizitează fiind a- 
devărați virtuoși. Vom consemna, totuși, 
cîleva capote de afiș : maestrul sportului 
U RII KISELEV, de mai multe ori cam
pioni al U.R.S.S.. IRINA GOLOȘCIA- 
POVA, VLADIMIR LUPAN, G ILINA 
BESKINA, MARINA SMIRNOVA. A- 
LEXANDR ELKIN, BORIS MERI LAIN 
ș.a.

„Fantezia de iarnă", pusă în scenă 
de marele om de. artă L. M. LAVROV- 
SKI, artist al poporului din R.S.F.S.R 
(cel care a montat splendidul balet „Bo
rneo și Julie ta" pe scena lui „Balșoi

Iată-i acum

Cor espondență

A
ULTIMA ETAPĂ

CAMPIONATULUI MASCULIN
și mîine se. vor desfășura me
de .baschet din cadrul ultimei 
a campionatului republican

Azi 
ciurile 
etape 
masculin. Azi se vor disputa jocu
rile C.S.M. Galați — Dinamo Tg. 
Mureș, Dinamo Oradea — Voința 
Iași, Știința Craiova — Știința Cluj 
și Știința București —. Știința' Timi
șoara (sala Dinamo, ora 16). Mîine, 
în sala Dinamo, Dinamo București 
întîlnește la ora 19 pe Rapid Bucu
rești.

acțivi- 
menile 
anoni- 

au»i de -forhiânțe de valoare. Acestea sînt dc fapt 
' ,,secrctele“ evidentului salt calitativ al 

or "zeu- rcP’’tentativei noastre feminine, antre
nată de prof. Sigismund Ferenez.

Firește, mai sînt multe de făcut pînă 
la atingerea nivelului cerut de planul de 
perspectivă a.1 federației. Aruncările de 
la semidistanță, grăbirea ritmului de tre
cere din apărare în atac, recuperările sub 
panou, îndeosebi în atac, aruncările la 
coș din săritură, iată doar cîteva din 
problemele reprezentativei noastre femi
nine. Sîntem convinși însă că ele vor 
fi rezolvate. Pentru aceasta baschetbalis
tele noastre fruntașe vor trebui să fie la 
fel de conștiincioase ca pînă acum, să 
muncească cu toată convingerea, cu toată 
dragostea, pentru permanenta ridicare a 
nivelului lor tehnic.

D. STANCULESCU

polare” 
Ansam- 
pc ari- 
gheață, 
pentru

să-l a- 
al tele- 
secven- 
în mij-

membri ai 
deosebești pe soli-

ansarn-

din Paris

Din nou pe primul loc
în „Turneul celor 5 națiunin la rugbi
Și astfel, pentru a treia oară consecu

tiv, Franța triumfă în acest „Turneu al 
celor 5 națiuni44, întrecerea anuală care 
opune prin tradiție rugbiul francez celui 
britanic, reprezentat de patru echipe in
sulare. Testul final a avut loc sîmbătă, 
cînd am primit la Colombes vizita redu
tabililor galezi, singurii concurenți de 
dincolo de Canalul Mînecii care ar mai 
fi putut trece pe primul loc înaintea e- 
chiipei Franței, neînvinsă pînă atunci.

Confruntarea decisivă mu ne-a scutit 
de emoții... Eseul marcat la mijlocul pri
mei reprize de Saux, care a plonjai 
dincolo de linia buturilor adverse chiar 
lîngă fanion (scuză pentru ratarea trans
formării de către Vannier...) s-a dovedit 
o garanție foarte fragilă în fața impe
tuozității oaspeților, superiori de altfel 
la tușă, unde lipsa lui Mommejat con
tinuă să se simtă. Cu un minut înainte 
de pauză, Nash interceptează un balon

pierdut de Lacroix și marchează : 3—3. 
Ca la scurt timp după reluare, tot galezii 
să f*ie acei care ridică scorul (prin Ro
berts) la 6—3. Un asemenea rezultat ar 
fi contravenit însă aspectului general 
al partidei, fiindcă în ciuda unor oare- 
Cari slăbiciuni la înaintare și lipsea dc 
formă a „uverturei“ Albaladejo, fran
cezii inițiaseră majoritatea acțiunilor. 
Lucrurile s-au lămurit atunci c<Î.mI 
mai era doar un sfert de oră de joc. 
Rod al unei combinații conduse dc cen
trii Bouquet și Boniface — care au ex
celat în tot cursul partidei — încerca
rea a fost marcată de ultimul, de dala 
aceasta chiar la piciorul butului galez, 
transformarea devenind o simplă forma
litate pentru Van-nier : o—6.

Cu aceasta, ,,Turneul celor 5 
este practic 
pe care o 
lin, la 15 
iiu-i mai 
acum doi 
autoritate 
cum anul 
tîietatea.

națiiuii” 
în t il ui re 
la Dub-

Irlandci, 
Exact ca

terminat. Ultima 
susține echipa Franței 
aprilie, în compania 

poate răpi laurii, 
ani, rugbiul francez ocupă cu 
primul loc în clasament, după 
trecut împărțea cu Anglia în- 

Inaintea ultimului joc, Franța

la București
Teatr” din capitala Uniunii Sovietice), 
este o minunată îmbinare de tablouri 
în care-și dau întîlnire dansul clasic și 
modern, pitorescul folclor rus, numere 
comice și de acrobație.

Un mare punct de atracție îl constitute 
transpunerea pe gheață a fermecătorului 
balet „Cenușăreasa”. Mai spicuim din 
program o „Fantezie-vals" pe muzica Iul 
Glinka, un avîntat „Dans tineresc", 
„Dujisul primăverii" etc.

Oaspeții au sosit direct din R.P. Po
lonă, unde în 22 de spectacole au fost 
admirați (le peste 150.000 de spectatori 
din Varșovia și Lodz. Capacitatea sălii 
Floreasca (unde vor evolua valoroșii pa
tinatori sovietici) nu va permite desigur 
depășirea acestui adevărat record de 
public. Sîntem siguri însă că tribunele 
ei vor fi luate cu ...asalt de bucureșteni, 
mari amatori ai spectacolelor dc cali
tate.

Pentru titlul mondial de șah

Botvinnik și-a mărit avansul
la două puncte: 41|2-212!

Era de așteptat că în a 7-a par
tidă a meciului, disputată aseară în 
sala Teatrului de estradă din Mos
cova, Botvinnik — avind albele — va 
trece din nou la atac. Surprinzător a 
fost însă că atacul șalangerului 
fost încununat de succes înainte c.‘ 
epuizarea timpului regulamentar dt 
joc, după numai 33 de mutări ! Tăi 
a fost din nou în vădită dificultate. 
Campionul mondial nu reușește să 
găsească răspunsurile cele mai bune 
la variantele de deschidere pregătite 
minuțios de adversarul său. în cău
tarea lor. Tal consumă mult timp d« 
gîndire și ieri a fost din nou în cri
ză de timp. S-a jucat varianta Să- 
misch din Apărarea Nimzovici. în 
care Botvinnik a introdus o inova
ție importantă. El a renunțat Ia ro
cadă pentru a-și asigura o dezvoltară 
mai rapidă a pieselor ușoare, obti- 
nînd o puternică inițiativă la sfîrși- 
tul stadiului de deschidere. Tal a 
căutat să contraatace, dar el s-n 
aflat curînd în fața unui atac de 
mat imparabil și a trebuit să se 
recunoască învins.

După șapte partide, scorul esf 
4>/2—2'/2 în favoarea lui Botvin”'k

DIN CARO KANN
IN FRANCEZA...

apararea caro-kann

• CEL de-al patrulea congres mondial 
al antrenorilor de atletism se va tine 
în ianuarie 1964, la Bruxelles. Acest 
congres va fi precedat de un congres 
al antrenorilor de atletism europeni, 
care se va tine în anul viitor, la Var
șovia, între 18 și 23 noiembrie.
• O ȘTIRE publicată de ziarole bel

giene anunță intenția boxerului german 
Gustav Scholtz de a abandona titlul său 
de campion european la categoria mij
locie. Scholtz va trece Ia categoria se- 
mi-grea. El își va face debutul în noua 
categorie in ziua de 24 aprilie, la Paris, 
în fața francezului Paul Roux.
• SÎMBĂTA se va disputa pe Tamisa 

tradiționala întrecere de canotaj acade
mic între echipele universităților Ox
ford și Cambridge. Această întrecere, 
care se desfășoară anual, se află la a 
107-a ediție a sa. Cambridge a cîștigat 
de 58 de ori, Oxford de 47 de ori iar 
odată — în anul 1877 — cele două bărci 
au terminat cursa în același timp.

Ș IN TOATE țările balcanice, pregă
tirile pentru Crosul balcanic, care se 
va disputa peste puține zile la Sofia, 
sint în plină desfășurare. In Grecia, 
campionatul național de cros a fost câști
gat de Papavasiliu, care a acoperit 10 
km în 33:41,6. El a fost urmat de Gle- 
zos și Sideris. Alergătorul turc Dalkilic 
și-a adjudecat titlul de campion de cros 
al țării sale, întrecînd pe distanța de 
10 km pe Onel și Saban. Dalkilic a rea
lizat 31:16,2, întrecîndu-1 cu două se
cunde pe Onel și cu nouă secunde pe 
Saban.
• VA AMINTIȚI, desigur, pasionantele 

dueluri pe ring dintre foștii campioni 
mondiali de box la toate categoriile, Joe 
Louis și Max Schmellng. Meciurile lor 
au făcut epocă... Ei bine, cu ocazia recen
tului meci Patterson—Johansson, cei doi 
foști mari adversari s-au confruntat din 
nou. înaintea meciului Joe Louis i-a 
dat sfaturi în colțul ringului lui Patter
son, iar Schmellng l-a îndrumat pe sue
dez. Nu s-ar putea srpune că Joe Louis 
n-a fost mai bun și de dat-a aceasta...
• O PARTIDA de polo, desfășurată 

nu de mult, între echipele reprezenta
tive ale Argentinei și Uruguayului s-a 
terminat printr-un scandal și... o baie 
generală ! în urma unui incident de 
joc, jucătorii de rezervă, antrenorii și 
conducătorii celor două echipe au plon

jat cu toții în bazin pentru a da ..aju
tor* jucătorilor care se încăieraseră în 
apă. întâlnirea n-a putut fi reluată decît 
cu mare greutate. De imde se vede că... 
aprinsul temperament sud-american se 
manifestă și în apă !
• JUCĂTORII echipei de fotbal engleze 

Arsenal din Londra au fost supuși de 
către conducătorii clubului la o curioasă 
restricție. Ei nu mai au dreptul să poar
te pe stradă pantofi cu vîrful ascuțit, 
stil italian. Conducătorii respectivi apre
ciază că acești pantofi provoacă rosă- 
turi și răniri la picior.
• FEDERAȚIA engleză de tenis de 

câmp este pe punctul de a intra în con
troversă ou F.I.L.T. După cum se știe, 
federația engleză a decis ca turneul de 
la Wimbledon să devină turneu deschis 
profesioniștilor. Pentru aceasta este însă 
nevoie și de asentimentul Federației 
Internaționale, care se pare că nu este 
de acord. O hotărâre în această privință 
se va lua cu ocazia congresului FJ.L.T. 
care se va tine în luna iulie a acestui 
an, la Stockholm.
• ÎNTÎLNIREA de box pentru campio

natul- Europei .lă categoria pană dintre 
francezul Lamperti și italianul Nobile 
a fost amînată din cauza îmbolnăvirii 
boxerului italian. Pentru desemnarea 
succesorului lui Halimi (campion al con
tinentului nostru la categoria cocoș) se 
vor întâlni la stârșitul lui aprilie sau 
în primele zile ale lui mai englezul 
Gilroy și belgianul Cossemyns.
• ÎN CzADRUL unei emisiuni la tele

viziune, campionul olimpic și recordma
nul mondial la 100 metri plat Armin 
Hary a lăsat să se înțeleagă că socotește 
că și-a atins maxim-ul posibilităților 
pe această distanță. „Nu cred că se poa
te coborî sub 10‘ secunde' — a spus el. 
Cît despre 200 metri, mă gîndesc la 
această probă pentru anul în curs, dar 
Berruti mi se pare imbatabil".
• PRINTRE amintirile cu care Valerii 

Brumei s-a întors din triumfalul său 
turneu în Statele Unite. unde a 
cîștigat trei concursuri în sală, învin- 
gîndu-1 pe John Thomas, se află și o 
haină-uniformă a Universității din Bos
ton. Thomas, care este student al aces
tei universități, i-a oferit-o lui Brumei 
ca amintire și omagiu.

O CURSA PĂCII, marea competiție 
ciclistă amatoare care se va desfășura

în primele două săptămâni ale lunii mai, 
se va bucura si în acest an de o bogată 
participare. La start se vor prezenta și 
numeroși cicliști amatori din țările ca
pitaliste. Astfel, Anglia va fi reprezen
tată de Shell, Ramsbottom, Reynolds, 
Hill. Haskell, Denson iar Danemarca de 
Bangsborg, Pingel, J&igensen, Hallisoe, 
Tvilling, Varbarek. Unii dintre aceștia au 
mai participat la precedentele ediții sau 
au făcut parte din echipele de ciclism 
al țării l«r la Jocurile Olimpice de la 
Roma.
• REPREZENTATIVA E>E JUNIORI a 

Angliei, participantă la Turneul U.E.F.A., 
este antrenată de cunoscutul internatio
nal Billy Wright, fost de peste 100 de 
ori selecționat în prima echipă insulară. 
..Profesorul* are desigur calificarea ne
cesară. Să vedem însă dacă „elevii*4 au 
învățat bine lecția...
• ÎN PRAGUL respectabilei vîrste de

40 de ani, tenismanul american Vie 
Seixas pțire. a fi revenit la o doua tine
rețe. Duminică el a cîștigat un puternic 
turneu international la Montigo-bay (Ja
maica) dispunînd în finală, de compa
triotul său Reed cu 6-4, 6-2, 10-8. Seixas 
eliminase în. prealabil pe Santana, iar 

‘Reed pe Fraser și Emersoh. In proba 
feminină, Yolanda Ramirez (Mexic) a în
trecut la mare luptă pe Ann Haydon 
(Anglia) : 6-3, 10-8.

O TIMP DE nu mai puțin de 296 mi
nute, nici un gol nu s-a mar'cat în con- 

. fruntările dintre Leicester City și Shef
field United, în semifinala Cupei An
gliei. De două ori. în ciuda prelungi
rilor, tabela de scor a indicat 0-0. La 
a treia rejucare, luni, Leicester a reu
șit în fine să deschidă scorul în min. 
56, ca apoi să-1 majoreze la 2-0 pînă la 
sfîrșitul meciului. Cu acest rezultat, 
echipa din Leicester se califică pentru 
finala competiției, care se va disputa 
la 6 mai pe stadionul Wembley, consti
tuind conform tradiției închiderea sezo
nului de fotbal în Anglia. Adversară îi 
va fi — după cum se știe — Tottenham 
Hotspur, învingătoare cu 3-0 asupra lui 
Burnley.
• ÎNREGISTRÎND alte două victorii, 

prin Krishnan și Lăll, în simplurile în
tâlnirii de Cupa Davis cu Indonezia, 
disputată la Bandung, reprezentativa de 
tenis . a Indiei a terminat învingătoare 
cu 4-1 și s-a calificat pentru turul ur
mător ai zonei răsăritene.

arc în palmares două victorii și uai me>c<i 
mul, cu un esaveraj de 4" 13.

Prezenta echipei Franței în frunte pare 
acum firească. Ea este întărită și de 
egalitatea (Aținută recent în fața puter
nicilor „Springboks** învingători în toate 
test-meci uri le susținute în Marea Bri
tanic. Evident, britanic ii nu mai pot 
avea pretenții la hegemonia în rugbiul 
european, pe care caută s-o mai mențină 
măcar... numeric în lista participant ilar la 
cea mai imiportantă competiție inter-țări.

Urmează acum în programul XV-lui 
francez prima confruntare continentală 
Meciul de duminică cu Italia, la Cham
bery.

ROBERT BARRAN 
corespondentul ziarului „Sportul popular’" 

la Paris

ECHIPA DE TENIS DE MASĂ 
A R. P. UNGARE IN DRUM 

SPRE PEKIN
BUDAPESTA 29 (Agerpres). — 

Echipa selecționată de tenis de masă 
a R.P. Ungare a plecat pe calea aeru
lui la Pekin pentru a participa la 
campionatele mondiale care vor începe 
la începutul lunii aprilie. Echipa ma
ghiară este alcătuită din Berczik, Sido, 
Foeldi, Rozsas, Peterffi, Pusztai, Eva 
Koczian, Eva Lukas și Ilona Kerekeș. 
După campionatele mondiale de la 
Pekin echipa maghiară va participa la 
un mare turneu internațional care 
va avea loc la Moscova.

Alb : M. Tal Negru : M. Botvinaîik

A șasea partidă din meci

l.e4 c€ 2.d4 d5 3.e5 c5 4.d:C5 e6 5.Dg4 
(în partida a 4-a, Tal a jucat aici 5.Cc3. 
Este instructiv modul cum fiecare din 
adversari își îmbunătățește pe parcursul 
meciului variantele preferate) 5...Cd7 
G.Cf3 Ce7 7.Ng5 h6 8.N:e7 (Trebuie luat 
calul, deoarece nebunul nu are loc bun 
de retragere: 8.Nh4 g5 9.Ng3 Cf5 10.Nd3 
C:c5 t și negrul stă mai bine ; sau 8.Nf4 
Cg6 9.Ng3 Dc7 etc.) 8...D:e7 9.Cc3 (Albul 
nu-și poate menține pionul în plus prin 
mutarea antipozițională 9.b4 ? la care 
ar urma 9...a5 ! Ideea variantei alese 
de alb stă tocmai în dezvoltarea rapidă 
a pieselor sale) 9...D355 10.0-0-0 aG ll.Rbi 
Cb« 12.Cd4 Nd7 13.h4 0-0-0 (Negrul a ega
lat jocul : el are perechea de nebuni 
și coloana ,,c“ deschisă) 14.Th3 Rb8 15. 
f4 Tc8 16.h5 (Albul fixează slăbiciunea 
pionului g7) 16...Tg8 17.Cb3 Dc7 18.Nd3
Cc4 19.N:c4 (Se amenința foarte tare 
19...C:b2 !) 19...D:c4 2O.Cd4 N«7 2t.Thd3
DC7 22.De2 Db6 23-Dg4 DC7 24.De2 Db«i 
25.Dg4 remiză.

Turneul balcanic 
intercluburi la fotbal

Partizan Tirana a învins 
pe Levski Sofia cu 2-0 (2-0)

TIRANA 29 (prin telefon de la co
respondentul nostru). — Astăzi s-a 
disputat partida Partizan—Levski So
fia în cadrul turneului balcanic inter- 
clu'buri. Meciul a stîrnit un viu inte
res, la joc fiind prezenți peste 25.000 
de spectatori. Intîlntrea a luat sfîrșit 
cu victoria binemeritată a echipei Par
tizan, la scorul de 2-0 (2-0).

Jocul s-a desfășurat de la început 
în nota de dominare a echipei Parti
zan, care a și deschis scorul în min. 3 
prin Resmja. Scorul final a fost sta
bilit în min, 25, prin golul marcat de. 
Jashari.

Intîlnirea a fost condusă de „trio“-ul 
romîn M. Cruțescu—AL Toth —N. Mi- 
hăilescu, care a prestat un arbitraj 

■ excelent, fiind aplaudat la sfîrșitul jo
cului de către spectatori.

VICTOR CRA.JA
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