
PROLETARI djn toate țările, uniți-vA 1

Organ al Uniunii de Cultura Fizică și Sport din R.P. Romina

8 pagini 25 bani*

îndemn la un joc de calitate!
ȘTEFAN TR1PȘA 

oțelar,
Erou al Muncii Socialiste

rezervat desfășurării cro- 
.-ste cu mult mai scurt, 
între 1 și 9 aprilie. De 

a1, consiliile asociațiilor

Consiliile asociațiilor sportive 
au lucrat neobosite în ultima 
săptămînă. Ele au pregătit com
petiția de -mase, atit de îndră
gită de tineretul nostru, crosul 
„SA INTIMPINA1M 1 MAI". Zi
lele acestea, se vor desfășura pri
mele întreceri ale acestei com
petiții a primăverii.

După cîte se știe, între 1 și 
16 aprilie va avea loc prima 
etapă, cea pe asociații. Pentru 
as< Națiile sportive bucureștene 
tiiu-.t- ' 
s' 
nl 
ac- 
sportive din provincie și mai 
ales cele din capitala țării vor 
trebui să treacă neapărat, îna
inte de darea primului start, 
la o. ultima verificare a celor 
înscriși pe listele de concurs. 
Se va verifica dacă toți concu- 
renții au făcut vizita medicala, 
dacă. s-a distribuit echipament 
sportiv din timp celor ce nu 
au încă echipament propriu.

Din samar:
-■— Atenție sporită acti
vității G.M.A.
- ►

*« ►

-■pio'^Șl masculin de 
tb-
X *

— Rezultate remarca- 
■"bile ale atleților arun- 
■ • cători

★ Ț
— O pagină de fotbal f

★ i
— Brașov—Tbilisi 4—4 +
la lupte i

★ i
— Magazin sportiv Ț

O nouă sală de sport 
la Craiova

Asociația sportivă 
Craiova de pe lingă 
școlar Electroputere Craiova a 
construit o frumoasă sală de 
sport în incinta școlii. Sala de 
jocuri sportive este prevăzută 
cu aparatură modernă pentru 
gimnastică, panouri de baschet, 
porți pentru handbal în 7. 
Sala este prevăzută cu încăl
zire centrală și cu instalație 
pentru aerisire.

V. SANDULESCU, coresp.

Viitorul
Grupul

In ziua de 31 
a Comitetului de 
Și Sport

Plenara
U.C.F.S.
celei de
Romînia ,

S-au discutat, de asemenea,
pentru îmbunătățirea continuă a activității sportive de 
masă și creșterea nivelului performanțelor în toate ramu
rile de sport. A fost aprobat bugetul mișcării sportive. 

Plenara a ales pe tov. Emil Ghibu în funcția de 
vicepreședinte al Comitetului de Organizare a U.C.F.S.

I——r..v.;.-

martie a.c. a avut loc Plenara lărgită 
Organizare a Uniunii de Cuitură Fizică 

din Republica Populară Romînă.
a
în
a

cu

dezbătut sarcinile ce revin organizațiilor 
mobilizarea sportivilor pentru întîmpinarea 

40-a aniversări a Partidului Comunist din 
noi succese în producție, învățătură și sport, 

măsurile ce trebuiesc luate

(Continuare in pag. a 3-a)

Gh. Ioniță (CC. 1 ) ■— ..protagonist permanent” al campionatelor 
republicane <!<• motocros. luptă și anul acesta cu șanse, lală-l in jo- 

Ipjyajie execitliiid a sărituri ș/țeclgcploasi

•In capitol special al ultime
lor pregătiri, în afara verifi
cării traseului (felul cum e mar
cat, cum e pavoazat, dacă dis
tanțele sînt conforme celor din 
regulament etc.) îl constituie 
solicitarea sprijinului tehnicieni
lor, instructorilor voluntari cît 
și al atleților fruntași. Numai 
în orașul București activează 
peste 4060 de instructori volun
tari și cîteva sute de atl-eți frun
tași. Dacă fiecare asociație și 
club sportiv le va solicita spri
jinul vom reuși să asigurăm 
o bună desfășurare crosului „SA 
INTIMP1NAM 1 MAI". Amintim 
că și în regiunea Oltenia activea
ză peste 4000 de instructori vo
luntari, în Maramureș 3000, iar 
în regiunile Ploiești, Brașov, 
Banat și Cluj cifra lor depă
șește cu mult cea de 1000. Con
siliile. orășenești și raionale 
U.C.F.S. cît și consiliile asocia
țiilor sportive, trebue neapărat 
să ceara ajutorul competent al 
acestora.

Tn actuala ediție va trebui 
să rezervăm o atenție deosebită 
selecționării celor mai buni a- 
lergători, pentru a întări sec 
țiile de atletism acolo unde sînt,

O. BANU

(Continuare in pag. a 3-a) I

Mîine la Cîmpina 
încep campionatele republicane de motocros
Cimpina, cochetul orășel din 

„țara aurului negru", este din 
nou gazdă ospitalieră pentru 
concursurile oficiale de motoci- 
clism. Mîine dimineață cei mai 
buni alergători d'n țara noastra, 
maeștri ai sportului, medaliați 
ai marilor întreceri internațio
nale și tineri afirmați cu prile
jul sezonului trecut vor lua star
tul în campionatele republicane 
de motocros, ediția 1961. De-a 
lungul a 5 faze, ei se vor între
ce pentru cucerirea titlurilor de 
campioni ai țării, pentru confir
marea ascendenței valorice a 
sportului nostru cu motor. Ze
cile de mii de spectatori, care 
au aplaudat anul trecut progre
sul evident al motocrosiștilor 
noștri, așteaptă acum de la par
ticipant la campionate un salt 
valoric și mai însemnat. Aceasta 
cit atît mai mult cu cît Între
cerile campionatelor sînt și un 
serios examen de verificare a 
fruntașilor noștri în vederea 
participării ia o serie de impor
tante concurșuri internaționale.

Afirmarea sportivilor n-oștri 
pe plan internațional este strins 
legată de intensitatea pregătirii 
în cadrul secțiilor pe ramură de

Anul XVII-Hr. 3788

Sint oțelar. $i marea mea 
pasiune este oțelul. O bucurie 
nespusă mă însuflețește cind 
văd cum lava de foc și oțel 
clocotindă se 
ochii mei. Mai am însă 
altă pasiune : fotbalul, i 
mentele ce mă încearcă pe 
cuptoarele Siemens sint 
ale muncii creatoare. Pe 
nul de sport încerci alte 
timente, care insă la fel te 
innobilează. Cred că pentru a- 
ceasta îndrăgesc așa de mult 
■sportul cu balonul rotund. Azi, 
deși sint încă tinăr — am 27 
de ani — pe stadion sint pre
zent doar ca spectator, deoare
ce prima mea mare pasiune, 
este oțelul, care mă leagă și 
care l-am îndrăgit nespus 
mult.

îmbunătățirea calității

imblinzește sub 
și o 

Sc-nti- 
lingă 
cele 

tere- 
sen-

pe 
de

la

FAZA ORĂȘENEASCA
DE IARNĂ A

După luni de zile de pasio
nante întreceri, cei mai buni 
(sportivi din asociațiile bucu
reștene se vor întîlni în aceste 
zile pentru a desemna pe cam
pionii Capitalei, ai actualei edi
ții a Spartachiadei de iarnă a 
tineretului. lata programul între
cerilor fazei orășenești :

Trîntă : 1. IV. 1961, orele 17,00, 
în sala Uzinelor „23 August".

Haltere:- 2.ÎV.196I, 
17,00, în sala Giuleșii.

orele

sport și de valoarea disputelor 
din cadrul campionatelor repu
blicane. Iată de ce este nece
sară o pregătire minuțioasă 
pentru aceste întreceri, de ce 
se impune o evoluție la nivelul 
maxim al posibilităților aler
gătorilor. Fața de campionatele 
de anul trecut specialiștii, teh- 
nicenii și spectatorii doresc să 
constate la participant!! celor 5 
faze ale întrecerilor următoarele:

— o atentă pregătire a ma
șinilor pentru a se evita aban
donurile ;
.— îmbunătățirea pregătirii fi

zice multilaterale a alergători
lor, care să contribuie la men
ținerea unui ritm uniform, ridi
cat al disputelor;

— creșterea măiestriei alergă
torilor.

Aceste deziderate pot fi reali
zate prin munca sîrguincioasă a 
alergătorilor, printr-un interes 
sporit din partea antrenorilor și 
printr-un sprijin mai eficace al 
federației de specialitate. O con
tribuție de seamă trebuie să a- 
ducă și organizatorii campiona-

HRiSTACHE NAUM 

noi, la Hunedoara e o proble
mă care ne preocupă perma
nent pe mine și pe tovarășii 
mei de muncă. Chiar și atunci 
cind în duminicile însorite iau 
drumul stadionului, in minte 
mi se perindă diferite formule 
de dozare a componentelor o- 
țelului. Cum și prin ce mijloa
ce putem să ne îmbunătățim 
calitatea muncii noastre?...

... Și atunci cind pe teren 
văd o suită de pase greșite, 
„lufturi", sau șuturi, ca~e oco
lesc mult poarta, fac fără să 
vreau, o asociație de idei și 
mă gindesc iar la calitate.

In meciul de duminică, cind

Șah: 1, 3, 7 și 8.IV. 1961, o- 
rele 17,30 în sala clubului I.T.B.

Tenis de masa : 6 și 7.IV.1961, 
orele 17,00, în sala din str. 
Mendeleev nr. 34.

Gimnastică : 8.IV.1961, orele 
17,00. în sala clubului Dinamo.

Echipa R.P.R. a debutat cu o victorie 3-1 (2-1) cu Olanda.
Mîine, juniorii noștri întîlnesc echipa R. F. G

Corespondență din Porto —

In trei localități din Portu
galia—Lisabona, Porto și Leira 
— a început )ol după-amiază 
Turneul internațional de juniori 
la fotbai, la care participa și 
reprezentativa țarii noastre. 
Pînă la începerea primelor jocuri 
organizatorii s-au descurcat des
tul de greu, complicîndu-și si
tuația și mai mult, încercînd să 
organizeze pentru formațiile din 
grupele A, C și D, descomple
tate, meciuri cu selecționate 
locale. Ei au ajuns pînă la urmă 
la un alt compromis: echipele 
libere, din seriile diferite să 
joace meciuri amicale între ele. 
In același timp, s-a modificat 
și locul de disputare a jocurilor 
și de aceea juniorii romîni au 
susținut primul meci la Porto, 
vor juca împotriva R.F.G. du
minică la ora 15 la Lisabona și 
marți contra Belgiei la Coimbra, 
la aceeași oră.

în prima 
înregistrat 
tate :
Grupa A : 
lia 0-0;

Grupa B : Romînia—Olanda 
3-1 (2-1) și R.F.G.—Belgia 4-0 
(1-0) ; 

zi a turneului s-au 
următoarele rezul-

Portugalia Ita-

echipa mea favorită, Corvinul, 
a intilnit formația campioană 
C. C. A., am văzut o licărire, 
care îmi dă speranțe. Am vă
zut o preocupare pentru joc, 
am văzut deschideri pe aripi, 
centrări cu precizie milimetri
că (dintr-o asemenea centrare 
a marcat Anton 
tă frumusețea),

un gol de toa- 
pase la întîl-

(Continuare in pag. a 5-a)

Mîine, în categoria A la fotbal
LA CLUJ: Știința-Știința Timișoara ; LA IAȘI : C.S.M.S.~ 

U.T.A.; LA l.UPENI: Minerul-Dinamo Bacău; LA BRAȘOV;. 
Steagul roșu-Corvinul ; LA PLOIEȘTI : Pctrolul-Farul ; IN 
BUCUREȘTI (pe stadionul „23 August" cu începere de 
ora 14,45) : Progresul- Dinamo și C.C.A.-Rapid.

CLASAMENTUL ÎNAINTEA ETAPEI A XVI-A

la

1. C. C. A. 15 11 1 3 42:23 23
2. Dinamo București 14 8 3 3 28:14 19
3. Petrolul Ploiești 15 7 5 3 29:23 19
4. U.T.A. 14 8 2 4 29:19 18
5. Dinamo Bacău 15 7 2 6 23:20 IC
6. Steagul roșu 15 7 1 7 39:24 15
7. Știința Cluj 15 7 1 7 27:27 15
8. Rapid 15 3 8 4 16:16 14
9. Mi ne nil 15 6 1 8 23:33 13

10. Piogresul 15 4 4 7 23:36 12
11. C.S.M.S. 15 3 5 7 24:30 11
12. știința Timișoara 15 4 3 8 24:31 11
13. Corvinul Hunodoara 15 4 3 8 19:29 11
14. Farul Constanta 15 4 3 S 21:34 11

Turneul de juniori u. E. F. A.

Polonia—Franța

Grupa G :
6-3 (3-2) ;

Grupa D :
4-1 (2-0).

Jucînd în deschidere pe. sta
dionul „Antas“ din. Porto, echii 
pa noastra — lipsită de apor
tul lui Năftănăilă, care este 
bolnav — S-a prezentat în me
ciul cu Olanda cu jucători destul

T. VORNICU

(Continuare in pag. a 5-a)

C.C.A. a cîștigat campionatul
republican de hochei pe gheață

Aseară au luat sfîrșit între
cerile turneului final al cam
pionatului ' republican de ho
chei pe gheață. Cîștigînd cinci 
jocuri, hocheiștii echipei 
C.C.A. s-au clasat pe primul 
loc, cucerind astfel titlul de 
campioni ai țării.

Iată amănunte asupra parti
delor din ultimele două etaipe:

Intilnind pe Știința Bucu
rești, C.C.A. a realizat cel mai 
mare scor al turneului pentru 
locurile 1—4, după un meci în 
care a avut inițiativa tim-p de 
două reprize: 14—1 (6—0,
7—0, 1—1). Punctele au fost 
marcate de Lorincz (4), Cala- 
niar (3), Zografi (2), Szabo I 
(2), Szabo II, Varga și Peter, 
respectiv Ferenczi.

Un meci pasionant a fost 
cel din „vedeta" cuplajului de 
joi în care Voința Miercurea 
Ciuc — o formație tînără, 
plină de elan — a reușit o 
surpriză : victoria la scor asu
pra Științei Cluj: 7—3 (2—1, 
3—1, 2—1). Acest joc a rele
vat pe de o parte slăbiciunile 
apărării clujene iar pe de 
alta progresele formației din 
Miercurea Ciuc care a învins 
mulțumită în cea mai mare 
măsură superiorității marcate 
de linia șa secunda de ațact

LA MOSCOVA

In meciul pentru titlul 
mondial de șah, TAL a 
redus scorul întâlnirii cu 
BOTVINNIK prinJr-o 
victorie rapidă în a opta 
partidă : 31/j—41/î.
(Citiți amănunte în jxig. 7-a)

TIMIȘOAKA 31 (prin tele
fon). — Joi a început turneul 
rezervat echipelor masculine 
ale școlilor sportive de elevi 
din țară. Participă 12 echipe, 
care sînt împărțite în trei se-- 
rii. Finala se va disputa dumi
nică. Iată primele rezultate:: 
Timișoara-Oradea 21-11, Buzău-- 
Arad 22-10 (seria I), Ploiești-- 
Sibiu 12-7, București (Sc. 
nr. 2)-Lugoj 
Petroșani-Tg. Mureș 
Craiova-Rm. Vîlcea 15-9 (seria 
III).

sp.
19-16 (seria II),

13-9 și

Tomeș, autorul unuia din cele • • 
goluri

față de linia de atac corespuns 
zătoare a Științei. Nu e mai 
puțin adevărat că nici fortn-a-- 
ția de bază a clujenilor — cu. 
internaționalii Biro și Naghii 
— n-a dat randamentul <>- 
bișnuit. Pentru învingători au 
marcat Andrei I (2), Takacs I. 
Hollo II, Antal II, Iszlai șil. 
Hollo III iar pentru învinșii. 
Biro (2) și Naghi. A fost un 
meci foarte dinamic, de nivel 
tehnic destul de ridicat.

Aseară, Voința IM. Ciuc și-a 
dovedit superioritatea în fața: 
Științei Buc. pe care a în.tre-:- 
cut-o net: 8—3 (4—3, 2—0, 
2—0). Au marcat: Andrei I. 
(3), Hollo II (2), Hollo III, 
Andrei II și Antal II respectiv 
Capdebo, Antal, Rigo.

Luptînd, în special în repri--- 
zele a doua și a treia, cu o» 
dîrzenie admirabilă, Știința. 
Cluj (deși handicapată de lip
sa lui Takacs II și Cazan ii) 
a întrecut pe C.C.A. cu 5—3: 
(2—2, 3—1, 0—0). Golurile nu 
fost realizate de Naghi (3),. 
Pascu și Cazan I, respectiv, 
Szabo I, Calamar, Lorincz.

Clasamentul final: 1. C.C.A*. 
2. Știința Cluj. 3. Voința Mier-i- 
curea Ciuc. . 4. Știința Bucu+r 
rești,-^-



*
Spor ful, prîeîen

care 
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cen- 
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Sosirea primăverii a dat un nou 
impuls activității sportive de mase. 
Continuînd să participe cu însuflețire 
la întrecerile Spartachiadei de iarnă, 
tinerii se pregătesc acum asiduu pen
tru prima etapă a crosului „Să în- 
tîmpinăm 1 Mai“, se înscriu la star
tul campionatelor pe asociație, parti
cipă în număr tot mai mare la 
excursiile de primăvară. Consiliile a- 
sociațiilor sportive se străduiesc să 
asigure membrilor U.C.F.S. cele mai 
hune condiții pentru pregătirea și 
participarea la competițiile noului se
zon sportiv.

O problemă 
trebuie să se 
tot timpul în 
trul atenției 
viștilor 
din asociații, clu
buri și consilii U.C.F.S. este aceea a 
continuei îmbunătățiri a activității 
G.M.A. Important mijloc de întărire a 
sănătății, del pregătire fizică multilate
rală, complexul G.IM.A. trebuie să con
stituie un mijloc eficace de cuprindere 
a unui număr tot mai mare de tineri 
și tinere în practicarea sportului. Fi
ind și un;punct de plecare spre însu
șirea măiestriei sportive, complexul 
G.M.A. constituie în același timp un 
■mi joe de ’.selecție a cadrelor tinere 
pentru secțiile cluburilor și asociații
lor sportive.

Zecilorddknii de purtători ai insig
nei G.M.A/ trebuie să li se adauge în 
fiecare an alții, mereu mai mul ți la 
număr. Acest lucru asigură consoli
darea asociațiilor sportive și contri
buie ia crearea continuității în pre
gătire a maselor de tineri sportivi. 
Activitatea G.M.A. nu se mai poate 
desfășura la întîmplare. Ea trebuie 
să fie bine coordonată de către con

O frumoasă acțiune Ia Iași

„Să ne cunoaștem regiunea"
Pc o arteră principală a lașului este 

o firmă simplă : Agenția O.N.T. „Car- 
pați". Vitrina, aranjată cu gust, te in
vită .să-ți cunoști regiunea, să vizitezi 
țara. Xn fiecare zi vin și se' înscriu 
pentru excursii sute de ieșeni ama
tori ai drumeției. Duminică de dumi
nică ei pleacă cu trenuri speciale la 
Bîrnova, Rarăti, Cheile Bicazului ori 
prin țară, făcînd înconjurul ei. Mii 
de colectiviști din .Pribeștii .Vasluiului. 
Tîrziii Hușului, Țuțcanii Murgeniului 
au făcut excursii la București ori pe 
litoral, s-au întîlnit cu prietenii lor 
<Zj1 gospodăriile agricole colective 
fruntașe din Dobrogea, prima regiune 
colectivizată a țării.

In cartea de impresii a agenției se 
pot găsi notații ca aceasta : „Nicind 
n-om putut visa să văd Marea, să 

siliile locale U.C.F.S. prin comisiile 
special create, precum și cu sprijinul 
direct al activiștilor consiliilor raio
nale și orășenești U.C.F.S. Consiliile 
asociațiilor sportive au datoria să 
angreneze tineretul în pregătirea și 
trecerea normelor complexului G.M.A, 
să creeze cele mai bune condițiuni 
pentru desfășurarea antrenamentelor 
și concursurilor.

O atenție deosebită trebuie acor
dată activității G.M.A. în școlile de 
toate gradele. Acest imens rezervor 
de cadre tinere trebuie angrenat în 
activitatea sportivă și pe această cale.

ORGANIZAȚIEI NOASTRE l
Din rîndul elevilor pot fi recrutați în 
fiecare an mii și mii de purtători ai 
insignei F.G.M.Ă. și G.M.A. La rea
lizarea acestui lucru trebuie să con
tribuie — printr-un sprijin eficient — 
și secțiile de învățămînt ale Sfaturi
lor populare.

Pentru buna desfășurare a activi
tății G.M.A. sînt necesare o serie de 
măsuri. Consiliile asociațiilor spor
tive trebuie să-și întocmească planuri 
judicioase de programare a antrena
mentelor și concursurilor rezervate 
aspiranților G.M.A. In aceste planuri 
vor trebui prevăzute :

— eșalonarea activității de-a lun
gul întregului sezon ;

— stabilirea datelor antrenamente
lor și concursurilor ;

— programarea unor competiții %și 
anunțarea lor din timp) în cadru! că
rora pot fi trecute și normele com
plexului G.M.A.

— sarcini concrete pentru activiștii 
și instructorii obștești care se vor 
ocupa de pregătirea coneurenților etc.

văd Odesa și Yalta, să văd Moscova 
ori Leningradul. Ba, mai mult, altă 
dată nu visam să văd nici orașul Iași. 
Dar partidul nostru iubit se îngrije
ște și de această activitate".

Realizările agenției se datoresc și 
felului. in care tovarășii Ion Ioniță și 
Carol Felix din conducerea ei, știu 
să atragă în activul voluntar pe cei 
mai pricepuți organizatori de excursii 
și iubitori ai drumeției.

In planul pe 1961, pe lingă nume
roasele' excursii care se vor organiza 
in .țară și in străinătate, agenția 
O.N.T. „Carpați“ din Iași va da toată 
atenția celor organizate cu tema „Să 
ne cunoaștem regiunea".

P. CODREA
coresp. reg.

Buna desfășurare a activității de
pinde și de modul cum vor fi ame 
najate bazele sportive, de varietatea 
mijloacelor de atragere a tineretului, 
de modul cum vor fi organizate în
trecerile. In jurul concursurilor tre
buie creată o atmosferă sărbătorească, 
deoarece pe această poartă, pe care 
o reprezintă complexul G.M.A., intră 
în mișcarea sportivă noi tineri și ti
nere. In timpul pregătirii și chiar în 
timpul concursurilor concurenții vor 
trebui sa fie îndrumați nu numai de 
către antrenori și instructori ci și de 
către sportivii fruntași care au o înde

lungată experiență 
și multe cunoștințe 
în domeniul in
struirii sportive. In 
sfîrșit, la succesul 
acestei importante 

propaganda sportivă are 
important. Mo-

activități
un. rol deosebit de important. Mo
bilizarea tineretului, atragerea lui spre 
cucerirea frumoasei insigne se poate 
face numai cu ajutorul popularizării 
concursurilor. Printr-o atentă și va
riată popularizare a întrecerilor con
siliile asociațiilor sportive vor putea 
să-și asigure, un număr crescînd de 
concurenți la întrecerile pentru cuce
rirea insignei și prin aceasta vor pu
tea să-și sporească numărul sportivi
lor care activează în secții.

In noul sezon sportiv activiștii din 
consiliile asociațiilor, cluburilor și 
consiliilor U.C.F.S. vor trebui să a- 
corde o importanță sporită activității 
G.M.A. 1

HR1STACHE NAUM

’ O oră de educație fizică în frumoasa sală de sport a Institutului Agronomic din Iași

al viitorilor agronomi

Concursul nostru: „PENTRU CEA MAI BUNĂ CORESPONDENȚĂ4*

In bătrîna cetate a Moldovei, în 
orașul plin de avîntul clocotitor al 
vieții noi, se pregătesc ca și în 
alte părți ale țării cadre de nădejde 
pentru agricultura noastră socialistă. 
Institutul agronomic „Prof. Ion Io- 
nescu de la Brad" pregătește și 
educă noile generații care an de an 
pășesc în munca plină de rod de pe 
ogoare. Tinerii studenți ai Institu
tului agronomic din Iași învață cu 
sîrguința, muncesc cu entuziasm în 
laboratoare sau la practică. Partidul 
nostru iubit le-a creat condiții mi
nunate. Impunătoarea clădire a insti
tutului, trei cămine spațioase (fie
care fiind un bloc cu cite trei etaje), 
săli, de cursuri, laboratoare, îi aș
teaptă primitoare pe fiii poporului.

Gînd oare studenți și studente ale 
unui institut agronomic au fost aleși 
în rîndurile deputațiior ? Cînd altă 
dată decît în zilele vieții noastre noi 
ar fi avut ei o sală de sport atît 
de spațioasă, atît de bine utilată ? 
Sportul este, de altfel, un prieten 
drag al studenților. Ei activează în 
cadrul unei asociații puternice, dispun 
de o bază materială excelentă. în 
magazia Institutului se află rînduit 
frumos, strălucind de curățenie, echi
pament sportiv și materiale în va
loare dc peste 160.000 lei. Zeci de 

studenți ai Institutului activează în 
prima categorie a țării la handbal 
în 7, rugbi, fotbal, baschet etc. In 
curînd ei vor primi un nou și mi
nunat dar. încă în acest an va în
cepe amenajarea unui frumos com
plex sportiv în incinta parcului că
minului, care va cuprinde terenuri 
de baschet, volei, handbal în 7 și 
amplasamente pentru atletism. Dor
nici să-și vadă cit mai curînd gata 
această amenajare sportivă studenții 
au și efectuat peste 1.200 ore de 
muncă patriotică.

Astăzi, vitrina de trofee sportive a 
Institutului cuprinde mai mult de 
20 de cupe abținute în diversele 
concursuri și competiții din ultimii 
ani. Mîine ? Planul de perspectivă 
prevede ca peste 60% dintre stu
denți să practice cu regularitate 
sportul, să ia parte la marile com
petiții de mase și de performanță.

Pentru condițiile ce le-au fost 
create studenții Institutului agrono
mic „Prof. Ion Ionescu de la Brad" 
— Iași, alături de întreg tineretul 
patriei, alături de toți oamenii muncii 
de la orașe și sate mulțumesc din 
inimă partidului.

EUGEN URSU — coresponda’*

lfr#WV^!UdCum activează instructorii voluntari
ctivitatea competițională este, în acest an. mai 

bogată ca aricind. Diferitele campionate, desfă
șurate la numeroase discipline, angrenează in 

întreceri sute și mii de echipe, la nivel republican, 
regional, raional sau orășenesc. Firește, rezultatele 
obfinute sint întotdeauna in raport direct cu pregă
tirea lor. Deci, un rol de seamă în ridicarea măies
triei sportive revine antrenorului, respectiv instruc
torului voluntar.

In ancheta pe care ne-am propus s-o facem ne 
Vom ocupa de unele aspecte ale muncii instructorilor 
voluntari, activitate care se oglindește în ultimă 
instanță in comportarea echipei pe care acesta o 
pregătește. Ne propunem, printre altele, să urmărim

cum conduc aceștia antrenamentele in cadrul secții
lor, ce rezultate obțin, dacă vădesc preocupare de 
a-și ridica ei înșiși nivelul cunoștințelor tehnice. Cum 

reușesc să-și îndeplinească rolul de educatori ai ti
neretului 1 Constituie ei o pildă demnă de urmat 
pentru sportivi ? Iată întrebări la care vom căuta 
să răspundem.

Un alt aspect al problemei îl constituie grija orga
nelor U.C.F.S. de a controla și îndruma activitatea 
instructorilor voluntari, de a ridica noi cadre bine 
pregătite cit și de a organiza schimburi de experiență 
intre antrenori cu pregătire superioară și instructorii 
voluntari.

In rîndurile de mai jos vom căuta să abordăm une
le aspecte ale problemelor enunțete mai sus:

Proces de instruire judicios 
conceput = rezultate bune

Echipa de handbal feminin din Co
tari», raionul Caracal (asociația spor
tivă Victoria Celaru) este campioană 
regională și deși n-a cîștigat „zona" 
«Se fa Timișoara. Tinereie colectiviste 
din Celaru au demonstrat o tehnică 
tună, preocupări tactice și o perfectă 
«portivitate pe teren. Meritele revin 
In egală măsură și antrenorului lor, 
instructorul voluntar Eugen Dumi
trescu. Secția de handbal a asociației 
Victoria Celaru „s-a născut" ca ur
mare a dorinței tinerelor colectiviste 
de a practica acest dinamic sport. 
Dar, de aci și pînă la „închegarea" 
nnei formații capabile să lupte de la 
♦gal Ia egal cu cele mai bune echipe 
din raion și chiar să-și impună supre
mația pe plan regional era un drum 
lung care cerea eforturi deosebite atit 
din partea sportivelor cit și a instruc
torului voluntar. Fără a se speria de 
greutățile inerente începutului, in
structorul voluntar Eugen Dumitrescu 

<• selecționat cele mai talentate ele

mente și le-a organizat un 
cios program de pregătire și instrui
re. In nenumăratele ore de antre
nament, instructorul voluntar Eu
gen Dumitrescu a căutat ca tinerele 
handbaliste să-și însușească corect 
procedeele tehnice, urmărind totodată 
și dezvoltarea inițiativei personale 
a jucătoarelor în diferite faze ale 
jocului. Ore speciale au fost rezerva
te pregătirii fizice multilaterale.

Antrenamentele de deprindere a 
cunoștințelor tehnice și tactice au 
fost alternate cu lecturi interesante 
la biblioteca sătească. Aceste lec
turi precum și discutarea în colec
tiv a celor citite (Regulamentul 
jocului de handbal, diverse articole 
privind activitatea handbaliștilor 
fruntași, lucrări de beletristică 
cu subiecte din viața satului din 
zilele noastre („Bărăgan" de 
V. Em. Galan, „Setea" de Titus 
Popovici ș.a.) au contribuit la lărgi
rea orizontului cultural al sportivelor, 
la ridicarea nivelului lor poli
tic și ideologic. Și rezultatele nu s-au 
lăsat așteptate. Colectivistele din

judi-Celaru au alcătuit o formație bine 
sudată impunîndu-se în fața unor 
echipe din Craiova, Caracal, T. Se
verin, Tg. Jiu etc. cu o activitate în
delungată în acest sport.
Pregătirea instructorilor volun
tari în atenția biroului consiliu

lui raional U.C.F.S.
Biroul consiliului raional U.C.F.S. 

Cărei a vădit întotdeauna o grijă 
deosebită pentru buna pregătire a 
instructorilor voluntari, asigurîndu-le 
sprijinul necesar din partea cadrelor 
cu calificare superioară.

De exemplu, nu de mult birou! 
consiliului raional U.C.F.S. a anali
zat activitatea profesorilor de educație 
fizică în ce privește participarea lor 
la creșterea calitativă și cantitativă 
a mișcării sportive din raion. La 
ședință a fost invitat și șeful sec
țiunii de învățămînt și cultură. Pe 
baza discuțiilor s-a luat următoarea 
hotărîre; 1. In colaborare cu secțiu
nea de învățămînt și cultură s-a de
cis ca, respectînd întocmai ordinul 
49 al M.J.C., cele 6 ore săptămînale 

de muncă extrașcolară obligatorii să 
fie efectuate numai în cadrul asocia 
țiilor sportive.

2. Toți profesorii de educație fi
zică precum și celelalte cadre care 
predau educația fizică să fie reparti
zate în comisiile raionale pe ramură 
de sport, avîndu-se în vedere apor
tul acestora în pregătirea instructo
rilor voluntari care antrenează dife
rite echipe ale asociațiilor sportive. 
Periodic, instructorii voluntari s-au 
întîlnit cu profesorii de educație fi
zică și antrenorii de categorie supe
rioară pentru a face schimb de pă
reri, pentru a discuta amănunțit 
planurile de antrenamente, felul în 
care decurge instruirea sportivilor. 
Rezultate: atunci cînd s-a făcut ana
liza comisiei raionale de jocuri (vo
lei, handbal și baschet) s-a cons
tatat că prezența unor tehnicieni in 
această comisie, sprijinul pe care 
l-au acordat ei instructorilor volun
tari, activitatea lor în centrele de 
antrenament inițiate au dus la creș
terea nivelului măiestriei sportive. 
Astfel, echipa feminină de handbal 
în 7 Știința Cărei (instructor prof. 
Vasile Buciu) a ocupat locul I într-o 
competiție pe plan regional iar echi
pa masculină, aparținînd aceleiași 
asociații, a ocupat locul II.

De asemenea, s-a constatat că, 
sprijinit îndeaproape, controlat și 
îndrumat cu competență, instructorul 
Gabriel Vasile care activează în 
asociația Recolta Urziceni a obținut 
succese deosebite. Echipa de fotbal 
pe care o antrenează s-a clasat pe 

Ca o concluzie a celor scrise mai sus reiese că munca instructorilor 
voluntari este deosebit de prețioasă pentru buna pregătire a sutelor de mii 
de tineri și tinere ce activează în nenumăratele campionate și competiții. 
Cu atît mai importantă este activitatea acestor pioni de nădejde din miș
carea noastră sportivă cu cît în aceste competiții apar și se dezvoltă ele
mentele care formează baza de masă a sportului nostru de performanță. 
Organizarea judicioasă a procesului de antrenament, competența și de
votamentul instructorilor voluntari, grija pentru continua ridicare a pro
priei pregătiri tehnice cît și conduita for morals vor duce desigur la ob

ținerea unor rezultate tot mai bune.
valentin DRAGU

un loc fruntaș în campionatul raio
nal și, în general, activitatea sporti
vă din comună este în plină dezvol
tare. Menționam numai faptul că nu
mărul de membri ai U.C.F.S. a cres
cut de la 320 la 1.016, iar în ce 
privește încasarea la timp a coti
zațiilor Recolta Urziceni ocupă un 
loc fruntaș.
Exemplul personal - cea mai 

eficace metodă de educare 
a sportivilor

Fără îndoială că instructorul echi
pei este omul cel mai apropiat de 
viața tinerilor sportivi. Și e firesc 
ca aceștia să caute să-l „copieze" în- 
trutotul pe antrenorul lor. De aceea 
munca de educație dusă de un in
structor voluntar este mult mai 
ușoară atunci cînd el însuși 
este un bun exemplu, din 
toate punctele de vedere, pentru e- 
chipă. Se știe că echipa de fotbal 
Electrica, campioană de toamnă a 
orașului Craiova, practică un joc 
frumos, e foarte disciplinată. Com
portarea sportivilor de la Electrica 
arată că ei sînt un colectiv sudai, 
educat în spiritul moralei comuniste. 
Un merit deosebit îl are instructo, ul 
voluntar C. Deancă. Ținuta morală, 
atitudinea socialistă față de muncă 
a antrenorului lor, disciplina profe
sională și la antrenamente — iată 
cîteva elemente care l-au impus 
în fața sportivilor pe instructo
rul voluntar C. Deancă și care au 
contribuit din plin la crearea profi
lului moral al echipei Electrica.
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NIORI: 1. N. Crețu (C.C.A.) £85 p 
(46x10); 2. I. Olărescu (Știința) 586 p 
(45x10); 3. Tr. Cogut (C.S.M.S. Iași) 
584 p; 4. M. Lazăr (Dinamo) 582 p; 5. 
V. Zain (Progresul) 581 p; JUNIOARE;

2 
3.

ferențial a creat insă animozități in 
rîndul pa-rticipanților. Fiind o lacuna 
mai veche, federația de specialitate 
trebuie să ia măsuri pentru 
curmarea ei. Am rămas surprinși, de 
asemenea, cînd am aflat că o parte 
dintre sportivii noștri fruntași (I. Du-

După trei zile de întreceri, în ca
drul tradiționalului concurs dotat cu 
„Cupa Primăverii", rezultatele sint 
satisfăcătoare numai in parte și ele 
se referă doar la trăgătorii de la pro
ba de pistol calibru mare, 
beră 
parte din taleriști. Este adevărat că mitrescu. D. Danciu, Șt. Popovici) nu 
nici 
bătut 
mai ales in prima zi, dar considerăm 
că aceste impedimente nu au con
stituit un factor hotărîtor în obținerea 
performanțelor. Concursul a scos în 
evidență faptul — și aici trebuie cău
tată realitatea — că nu toți trăgăto
rii s-au preocupai in suficientă mă
sură de pregătirea lor în timpul ier
nii. Nu avem pretenția ca la primul 
concurs de amploare al anului să se 
obțină punctaje de nivelul celor re
publicane, dar nici nu putem fi mul
țumiți ca într-o probă ca cea de armă 
liberă calibru redus 60 focuri culcat 
seniori, cele mai bune rezultate să se 
„învirtească" în jurul cifrei de 580 p.

Pe de altă parte, organizatorii 
și-au propus ca respectivul concurs 
să constituie un criteriu de selecție 
In vederea alcătuirii lotului R.P.R. 
pentru viitoarele întîlniri internațio
nale. împărțirea muniției în mod pre-

armă li-
60 focuri culcat juniori și la o

vremea n-a fost favorabilă, a 
vintul și a fost destul de frig,

au putut prezenta la cererea juriului 
carnetele de legitimare și nici mă
car pe cele de membru U.C.F.S. (!!!).

Organizarea a fost în general bună, 
dar se impune ca în viitor să se a- 
sigure un corp de arbitri corespunză
tor ca număr.

Rezultate: pistol calibru mare: 1. 
G. Maghiar (Dinamo) 575 p; 2. V. A- 
tanasiu (Știința) 572 p; 3. T. Jeglin- 
schi (Dinamo) 570 p; 4. M. Dumitriu 
(C.C.A.) 567 p; 5. I. Tripșa 
566 p. Armă liberă calibru 
de focuri culcat SENIORI: 
titelu (C.S.M.S. Iași) 583 p; 
gină (Progresul) 581 p; 3. 
briant (Victoria) 581 p; 4.
(C.C.A.) 580 p; 5. L. Cristescu (C.C.A.) 
580 p; SENIOARE: 1. Eugenia Oargă 
(Dinamo) 
(C.S.M.S.
(Victoria) 
(Mureșul 
line Zvonevschi (Dinamo) 574

(Dinamo) 
redus 60

1. A. Mi-
2. A. Ru-
R. Pont-

M. Toader

Valeria579 p; 2.
Iași) 578 p; 3. Ana 

577 p; 4. Aurelia
T. Mureș) 576 p; 5.

Rotaru 
Goreti 
Cosma 
Jaque- 
p; JU-

clin

1. Geta Taran (Dinamo) 566 p; 
Roxana Popescu (Dinamo) 554 p; 
Lidia Brașoveanu (Metalul) 542 p

La talere aruntate din șanț
cauză că unii concurenți n-au prezen
tat carnetele de legitimare, juriul n-a 
întocmit un clasament. Dintre rezul
tate enumerăm pe cel obținut de I. 
Dumitrescu 191 t, Gh. Enache (C.C.A.1 
184 t, D. Danciu 179 t, V. Calomfi- 
rescu (C.C.A.) 170 t.

POIANA BRAȘOV, 31 (prin te
lefon de la trimisul nostru). — în
trecerile tradiționalului concurs do
tat cu „Cupa Federației" au început 
astăzi după amiază (n.r. ieri) prin 
desfășurarea probei de slalom spe
cial pentru juniori. Timpul frumos 
și zapada bună au permis disputarea 
in bune condițiuni a acestei, probe, 
care a revenit, în mod surprinzător, 
schiorului lo-n Postolache de la Car- 
pați Sinaia. Ion Postolache a între
cut o serie de concurenți valoroși, 
printre care, dinamovistul Aurel 
Strbe. Mifcea Ene, Marin Focșenea- 
hu etc. Dar, iată clasamentul pro-

bei: 1. 1. Postolache (Carpați SG 
naia) 74,1 ; 2. A. Stroe (Dinamo 
Brașov) 74,8; 3. M. Puiu (Șc. sportivă 
elevi Sinaia) 76,5; 4 M. Ene (Voința 
Brașov) 79,8 — trebuie spus că 
Mircea Ene a căzut pierzînd multe 
secunde.

Constantin Bălan și Spiridon Bă
lan, ambii de la Voința Sinaia, mi 
au concurat fiind suspendați de aso
ciația sportivă pentru acte de vede
tism, lată programul de sîmbăta șf 
duminica : Sîmbătă : FOND 15 km. 
seniori, 5 km. juniori, 5 km. senioare, 

SLALOM SPECiAL 
în Kantzer) 

junioare ;
Sulinar)

V. GODESCU

Astăzi intră în vigoare noul regulament
aprilie — data intrării 

noului regulament - 
Două sînt modificările importante sur
venite în regulamentul de joc ; prima 
se referă la divizarea celor 20 dc mi-

A sosit și 1 
în vigoare a

ÎNTOTDEAUNA am dori sa vedem 
DE JOCUN ASTFEL

Joi în sala Dinamo, spectatorii au 
fost martorii uneia dintre acele par
tide de volei care nu se uită ușor. 
Este vorba de meciul masculin Ra- 
pid-Progresul.

Dacă înaintea întîlnirii se credea 
că Rapid va cuceri o victorie rela
tiv ușoară, încă de lă primele mingi 

văzut clar că feroviarii vor tre-s-a
hui să pună în joc toate cunoștințele 
lor.
învinge o echipă hotărîtă să cîștige 
ea această partidă. Pentru că Pro
gresul, așa cum a jucat joi, a arătat 
că este o echipă dc nădejde a vo
leiului nostru masculin și că, față 
dc comportările anterioare, este foarte 
mult schimbată în bine. De aceea, 
asupra rezultatului final a 
incertitudinea pînă la ultima 
Intr-adevăr, scorul era 2—2 
tu’’'3 ♦ LI—14 în ultimul set 
mei, nu întrevedea de partea 
înclina victoria. S-ar putea spune că 
un rezultat de... egalitate ar fi fost 

volei

toată pregătirea lor pentru a

planat, 
minge ! 
la se- 
și ni- 

cui . va

cel mai nimerit. Dar cum în 
așa ceya nu există...

De la primele schimburi de 
se anun[a un meci disputat.

mingi
Cam

pionii încep . foarte bine și conduc 
cu 6—3 dar Progresul, după ce este 
condus cu 8—5, egalează la 8. Fe
roviarii sînt mai hotărîți 
și cîștigă cu 15—10. Fazele 
spectacol abundă în setul

Mingi plecate din mina 
lui Roman, H, Nicolau, 
Plocon' șau Miculescu ca 
dintr-un tun, sînt rea
duse pe „linia de 
plutire" 1 Aplauze bine
meritate pentru cei 12 
voleibaliști care desfășoa
ră un joc de mare valoa
re! Victoria în set revine 
Progresului. In urmă
toarele două seturi am
bele echipe sînt mai 
puțin animate. In schimb, 
ultimul set este extraor
dinar : Progresul con
duce cu 10—6, Rapid 
egalează la 10, conduce 
cu 14—11 dar scorerul 
consemnează din nou 
egalitate la 14; După 
multe schimbări de. ser
viciu și faze deosebit de 
spectaculoase, Drăgan și 
Grigorovici semnează cele 
două puncte care aduc 
victoria Rapidului cti 

’ ' 14—16,
16—14). 

atîtea

în final 
de mare 
următor.

3-2 (15-10.
15—11, 7—15, 
a 12-a din tot
partide jucate.

Cel mai bun 
de pe teren ni s-a părut 
Miculescu (P), urmat 
îndeaproape de Plocon 
(R.), Chezan (P.), Dră
gan (R-). Foarte tnun-

jucător
Unde este balonul ? Mingea, trimișii cu putere de 

Cliezan (!’) spre terenul advers, s-a lovit de blocajul 
rapidist și a ieșit în afara terenului. (Fază din meciul 
Jlapid-Progresul 3—2).

mite de joc efectiv, în patru reprize, 
a cite 5 minute fiecare (în loc de 
două a 10 minute, cum prevedea ve
chiul regulament), iar cea de a doua, 
la dreptul de folosire a patru jucători 
de rezervă. Schimbările se 
în pauza 
prize.

Echipele 
trecut Ia 
aprobarea 
tre. congresul F.I.N.A. La fel și la 
noi. Orădenii l-au adoptat primii cu 
prilejul unui turneu inter-orașe desfă
șurat în noul lor bazin acoperit, bucii- 
reștenii cu ocazia competițiilor „Cupa 
Progresul", „Cupa Primăverii" și cam
pionatul de hală. Rapid București a 
făcut cunoștință cu noul regulament la 
sfîrșitul anului trecut, la Rari 
Stadt, unde a susținut cîteva 
în compania unor formații din 
Care sînt concluziile la sfîrșitul 
perioade de experiment? Prima 
mai importantă este aceea că ,.....
de polo a cîștigat mult în dinamism 
și, prin aceasta și în spectaculozitate. 
Durata mai mică a timnului de joc pe 
reprize și numărul mai mare de ju
cători (11) care vor putea fi folosiți 
vor permite desigur o mai justă ra 
ționalizare a efortului, o mai eficace 
întrebuințare a jucătorilor. Devine clar, 
că formațiile cu loturi mai largi și 
mai omogene, vor simți cel mai muit 
binefacerile noilor modificări.

Și, dacă pînă în prezent unii antre
nori n-au fost convinși de utilitatea 
muncii de instruire-antrenament cu 
cadrele tinere, pepiniere proprii pen
tru formațiile de seniori, acum, vc 
fi nevoiți să-și revizuiască „concep
țiile"... In ajutorul lor ar trebui să 
vină și federația de specialitate, prin 
întocmirea unui regulament de tran
sferări mai rigid. O asemenea mă
sură ar îndemna la eforturi pe cei 
comozi și ar stimula (ceea ce nu tre 
buie uitat) pe cei care, au mai pro-, 
movat și pînă acum elemente de reală 
valoare pentru potoul romînesc.

3 km. junioare ; 
(se desfășoară 
seniori, senioare si 
LOM URIAȘ (pe 
juniori. ~ 
pentru seniori, senioare 
FOND 10 km. seniori, 3 km, pentru 
foștii concurenți și SLALOM SPE
CIAL pentru foștii concurenți.

„Cupa Federației" se decerne Ia 
combinata de două probe (slalom 
special și uriaș), la 5 km. fond se
nioare și la combinata de 15 km. și 
10 km. fond seniori

pentru 
SLA- 

pentru 
Duminică: SLALOM URIAȘ 

și junioare ;

vor efectua 
dintre re-

LA SFIRȘIT DE SĂPTĂMINA...
Cea mai importantă partidă mas

culină care va avea loc în acest 
sfîrșit de săptămînă, va fi Știința Ti
mișoara — Progresul București. Două 
dintre jocurile care au loc în Capi
tală, este vorba de Rapid — Tracto
rul Brașov și Dinamo — Știința Ga-

1. Rapid București
2. Progresul București
3. Dinamo București
4. Știința Cluj
5. Jiul Petroșani
fi. Victoria București
7. Tractorul Brașov
8. Știința Galati
9. Știința Timișoara

10. Petrolul Ploiești
11. C.C.A.
12. Farul Constanța

Judecind după ultimul meci dispu
tat în Capitală de Țesătura Iași (în 
care C.P.B. a învins destul de greu) 
partida pe care <» are <fe disputat 
mîine echipa ieșeană pe teren propriu 
în compania formației Rapid Bucu
rești, apare destul de echilibrată. Un 
meci frumos se anunță și la Cluj:

lăți, se anunță — de asemenea — ca 
fiind interesante. In rest vor mai avea 
loc întîlnirile masculine Știința Cluj— 
C.C.A., Jiul Petroșani — Petrolul 
Ploiești și Victoria București — Fa
rul Constanța.

Iată clasamentul înaintea acestor 
jocuri:

12 12 0 36: 9 (640:454) 24
12 3 82:20 (718:634) 21
12 8 4 28:21 (644:612) 20
12 7 5 29:2? (644:614) 19
12 7 5 28:24 (672:668) 19
12 7 5 26:27 (611:699) 19
12 5 7 22:26 (569:611) 17
12 5 7 21:27 (551:619) 17
12 4 8 25:26 (676:634) 16
12 4 8 17:29 (549:620) 16
11 3 8 19:27 (579:582) 14
11 0 11 8:33 (445:581) 11

Știința — C.P. București. Celelalte 
meciuri ale etapei a XV-a a campio
natului feminin sînt următoarele: Me
talul București — Sănătatea Bucu
rești, Farul Constanța — Dinamo 
București și C.S.M. Cluj — Olimpia 
Brașov.

Iată clasamentul:

de pe tot 
experiment, 
noilor

globul au 
îndată după 

paragrafe de că-

Mnrx- 
joeuri 

R.D.G. 
acestei 
și cea 

jocul

D. STÂNCULESCU f

La Claaj
Finalele

concursului repub ican 
de calificare

CLUJ 31 (prin telefon). Miercuri 
seară au început în locaiitate fina
lele concursului republican de califi
care seniori. Participă ciștigătorii „zo
nelor" de la Cimpulung Muscel, Hu
nedoara. Oradea și Cimpina. Iată re
zultatele tehnice din prima zi : N. 
Moldovan (Maramureș) b. p. D. Ro
man (Banat): I. Marinică (Galați) b. 
p. I. Optășeanu (Argeș); D. Constantin 
(Dobrogea) b. p. C. Rădulescu (Plo
iești); V. Cărăianu (Crișana) b. p. I. 
Simiculeț (Hunedoara); V. Surugiu 
(Galați) b. p. I. Pop (Crișana): Șt. Au
rică (Dobrogea) b. p. M. Cornel (Plo
iești) ; Fr. Szilagyi (Maramureș) b. p. 
D. Bădilă (Dobrogea); L. Kakucsi 
(Crișana) b. p. I. Low (Dobrogea); 
H. L6w (București) b. p. P. Mentzel 
(Banat); I. Harș (Crișana) b. ab. I I. 
Rahău (Dobrogea) : N. Mocioe (Argeș) 
b. ab. II V. Roșea (Brașov),

VIOREL CACOVEANU 
corespondent 1

O Astă-seară, Incepînd de la orq 
19, va avea loc în sala Dinamo din 
Capitală o reuniune organizată de 
clubul Voința și dotată cu „Cupa Pri
măverii". Din programul galei des
prindem, printre altele, următoarele 
partide: C. Toma (Dinamo) — A. Mo- 
răruș (Rapid), C. Gherasim (Voința) 
— Gh. Tănase (Rapid), A. Gănescu 
(Progresul) — Gh. Dumitru (Metalul). 
După cum se știe, metalurgistul l-a 
învins, recent, prin K. O. pe Vasile 
Neagu.

1. Rapid București
2. Dinamo București
3. C.P. București
4. Metalul București
5. Știinta Cluj
6. C.S.M. Sibiu
7. Farul Constanța
8. C.S.M, Cluj
9. Olimpia Brașov

10. Progresul București
11. Sănătatea București
12. Țesătura lași

14 13 1 40:10 (712:476) 27
13 13 0 39: 2 (614:319) 26
14 10 4 33:20 (710:621) 21
14 9 5 32:20 (677$86) 23
M 9 5 33:23 (737:615) 23
15 8 7 27:29 (673:724) 23
14 7 7 27:26 (645:645) 21
14 7 7 28:28 (677:704) 21
14 3 11 20:38 (636:764) 17
.15 2- 13 15:42 (633:781) 17
13 2 11 13:36 (471:652) 15
14 1 ÎS 8:41 (411:709) 15

citori Grigorovici (R) și Ganciu (P). 
Au mai jucat: H. Nicolau, Ponova, 
Pavel, Răducanu, Timirgazin (la Ra
pid), Pelin, Cherebețiu, Roman, Gani, 
Pădurețu, Rosenberg, Palade (la 
Progresul).

Arbitrul M. Albuț a condus bine 
un meci care a durat două ore și 
jumătate. Uneori el a fost însă in
dus în eroare de arbitrul de linie 
V. Bădescu.

In primul meci Victoria a învins 
C.C.A. cu 3—2 (8—15, 15—9, 15— 
7, 9—15, 15—13).

MIRCEA TUDORAN

G. NICOLAESCU

încep campionatele republicane de motocros
(Urmare din pag. 1)

telor (F.R.M., asociația sportivă „Po- 
iana“-Cîm,pina și asociația sportivă 
Steagul roșu Brașov) care au dato
ria să sprijine juriul de arbitri și să 
contribuie Ia alegerea unor trasee din 
ce în ce mai dificile, asigtirînd în ace
lași timp participanților condiții op
time de concurs.

Consolidarea prestigiului sportiv al

Crosul „Să întîmpinăm 1 Mai“
(Urmare din pag. 1)

iar acolo unde ele nu există încă 
pentru a le înființa. Pentru aceasta, 
antrenorii și instructorii voluntari de 
atletism vor trebui să fie prezenti 
la toate întrecerile din prima etapă. 
Ochiul lor competent va trebui să 
știe să aleagă din mulțime pe cei 
mai buni și să-i încadreze cît mai 
grabnic în secțiile tor.

In ediția anterioară s-au înregi- 
"strat numeroase succese, printre 
care și creșterea numărului elemen
telor feminine participante în între
ceri. Succese deosebite în această 
privință au obținut orașul București 
(aproape' 25.000 concurente), rcgiit-

nea Iași (aproape 25.000 concurente). 
Mai puțină atenție au acordat ace
stei probleme regiunile Banat Și Hu
nedoara. unde mobilizarea elementu
lui feminin s-a făcut cu mult sub 
posibilități. Și regiunea Dobrogea 
ne-a oferit, din păcate, un astfel de 
exemplu. Numărul senioarelor a fost 
cu 50 la., sută mai mic decît cel al 
junioarelor și a constituit numai 20 
la sută din numărul seniorilor. Tn 
regiunile mai sus amintite posibili 
tățile de participare a elementului 
feminin la cros sînt cu mult mai 
mari și de aceea anul acesta consi
liile regionale UCFS ale acestor re
giuni vor trebui să acorde o mai 
marș atențiș acestei probleme.

țării noastre în arena internațională a 
sportului cu motor — sarcină de cinste 
a alergătorilor, antrenorilor și acti
viștilor din F.R.M. — trebuie să fie 
realizată prin efortul colectiv al tu
turor factorilor. Prima ocazie le-o 
oferă chiar campionatele republicane 
de motoc-ros care încep mîine. Uram 
succes deplin tuturor alergătorilor!

CAMPIONII PE ANUL 196» >
175 cmc : Traian Macarie ODinamo » 

București) >
250 cmc : Grigore Berenyi (Metalul » 

București) »
350 cmc : Vasile Szabo (Dinamo ’ 

București) 1

Amănunte privind c/vmpio-
NATUL PE 1961 !

• Campionatul se desfășoară de-a
1 lungul a 5 faze : 2 aprilie — Cîm- 1
1 pina ; 16 aprilie — Brașov ; 21 mai — i J 

Brașov ; 28 mai — Cîmpina ; 4 iunie , 
— Cîmpina. ,
• Anul acesta vor fi puse în luptă .

4 titluri : 125 cmc, 175 cmc, 250 cmc. i 
, șl 350 cmc. De asemenea va avea Ibc 
i o întrecere rezervată începătorilor 
i (175 cmc și 350 cmc).

O înaintea fiecărei faze au loc 1 
două antrenamente oficiale progra- ’ 

1 mate vinerea și sîmbăta.
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Campionatul Capitalei A luat sfîrșit campionatul republican masculin Invitație la un program deosebit de interesant
Iată rezultatele înregistrate în ulti

ma etapă a campionatului de baschet 
al orașului București : calificare mas
culin : Rapid - Electrica 60-44, Di
namo - Știința 53-50, Progresul - 
Voința 75-58 ; calificare feminin : 
Știința — Rapid 45—38, I.T.B. — Pro
gresul 23—13 ; juniori : S.P.C. - Șc. 
Medie 35 74-55, Rapid - C.C.A.
63—59 ; junioare : S.S.E. 2 — S.S.E. 1 
44-7, S.S.E. 2 - Rapid 27-19 ; seriile 
echipelor studențești, masculin :
U.P.B. - I.C.F. 70-54, Politehnica - 
I.M.F. 61-58, I.S.E. — Construcții 
56-35, Pedagogie — Agronomie 52—35, 
Arhitectură — I.P.G.G. 47—34, Arte — 
I.M.G. 44-43, I.M.F. - I.S.E. 63-33, 
Politehnica — I.C.F. 44—40 ; feminin: 
I.S.E. - I.M.G. 19-16.

CR. POPESCU-coresp.

DINAMO ORADEA—VOINȚA IAȘI 
100-77 (38-30). Localnicii au practi
cat un joc excelent. S-au remarcat: 
Siihai, Hupoiu, Mokoș de la Dinamo, 
Vișoianu, Chioreanu și Păun de la 
Voința (I. Ghișa-coresp. reg.).

ȘTIINȚA CRAIOVA — ȘTIINȚA 
CLUJ 75-77 (26-36). Oaspeții au păs
trat în permanență inițiativa, avînd 
în Albu și Vizi doi excelenți realiza
tori din aruncări de la semidistanță. 
O comportare bună au mai avut De- 
mian (Știința Cluj) și Ionescu. Viciu, 
Stoica de la gazde. (R. Schultz, V. 
Să n d u Iese u -coresp).

C.S.M. GALATI — DINAMO TG. 
MUREȘ 63-58 (32-28). Joc viu dis
putat. Gazdele au dominat în ma
joritatea timpului. Gălățenii au fost 
superiori adversarilor prin precizia 
dovedită în aruncările de la semidis-

reia campionatul republican femininSe
După o întrerupere de două săptămîni, 

întrecerea celor mai bune echipe femi
nine din fara noastră continuă inline cu 
jocurile etapei a XX-a.

Fruntașele clasamentului susțin în a- 
eeastă etapă jocuri relativ ușoare : Ra
pid București întîlneșle Voința Oradea, 
iar Știința București pe I.C.F. Mal difi
cilă ni se pare însă situația principalei

lor urmăritoare, C.S. Oradea, care va 
trebui să depună eforturi serioase pentru 
a întrece Ia Cluj formația locală Știința.

Celelalte trei partide programează la 
Tg. Mureș pe Voința din localitate eu 
Voința Brașov și Mureșul eu I.T.B., iar 
la București meciul Progresul—Petrolul 
Ploiești.

tanță. Dinamoviștii au greșit neștiind 
să folosească avantajul taliei lor su
perioare în lupta sub panouri. Cei m.ai 
buni realizatori au fost: Vasiliu 28, 
Stoica 21, de la C.S.M. Galați și Bor- 
bely 16, Toth-12 de la Dinamo. (A. 
Schenkman-coresp).

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — ȘTIIN
ȚA TIMIȘOARA 52-63 (24-35). Scă- 
pați de emoțiile retrogradării, stu
denții bucureșteni au jucat complet 
"dezinteresați de rezultat. Timișorenii, 
în schimb, au știut să folosească din 
nou cu multă pricepere pivotul lor, 
Aurel Popovici — care cu cele 33 
puncte marcate ieri a devenit coșge- 
terul campionatului —, obținînd o 
victorie clară.

DINAMO BUCUREȘTI — RAPID 
BUCUREȘTI 57-54 (29-26). Meciul
celor două formații bucureștene a 
plăcut mult celor care au rezistat în 
întregime maratonului volei-baschet- 
balistic de joi seară. Cu schimburi de 
mingi în cea mai mare viteză, anga
jări și pătrunderi spectaculoase, cir
culație neîntren-uptă, ambele echipe 
au demonstrat din plin că atunci cînd 
vor pot oferi un baschet de cea mai 
bună calitate. Și dacă procentajul în 
aruncările la coș (atît al dinamo- 
viștilor, cît și al rapidiștilor) ar fi 
fost mai ridicat, atunci partida ar fi 
meritat cele mai bune calificative. Au 
cîștigat dinamoviștii pentru că au 
dispus de un lot superior, mai dezin
volt în momentele decisive. (A. V.)

In clișeu, D. Hering — recent promovat in lotul republican — va trece obsta
colul (cu calul Retezat) fără nici o penalizare

Montați și precizări m Segătnră 
cu interpretarea regulamentului joc

Recent a avut loc la Obertraun (Aus
tria) un curs organizat de F.I.B.A. 
pentru antrenorii și arbitrii interna
ționali de baschet. Cu această ocazie, 
în urma unor vii discuții s-au făcut 
precizări in legătură cu interpretarea 
regulamentului de joc și în special 
a numeroaselor situații ce se creează 
în urma ultimelor modificări aprobate 
de Congresul de la Roma. In acest 
fel se asigură o interpretare unifor
mă pe plan internațional a regu
lamentului, o manieră similară de 
arbitraj cu consecințele respective în 
metodica de învățare și antrenament 
a jucătorilor.

Acest articol va prezenta principa
lele probleme legate, mai ales, de di
ferențele care există între interpreta
rea la noi in țară a unor reguli și 
cea care a fost stabilită în urma a- 
cestui curs.

Astfel, s-a precizat că pentru sem
nalizarea și evidența greșelilor perso
nale, la masa oficialilor vor trebui 
să existe 5 tăblițe albe pe care să 
fie desenate în negru cifrele de la 
1 la 4 și in roșu cifra 5. De fiecare 
dată cind un jucător comite o gre
șeală personală, scorerul trebuie să 
ridice o tăbliță indicînd a citea gre
șeală a fost comisă de acel jucător.

S-a adoptat propunerea federației 
noastre ca schimbările de jucători (în 
20 de secunde) și minutele de între
rupere să fie cronometrate de opera
torul pentru regula de 30 de secunde.

S-a stabilit că in cazul angajării 
mingii, jucătorii care sar trebuie să 
aibă un picior cît mai aproape de 
punctul central al diametrului cercu
lui. Mingea este considerată în joc 
în momentul cînd este atinsă de unul 
dintre cei doi jucători.

S-a propus ca pentru mărirea vite
zei și dinamismului jocului, în majori
tatea situațiilor de repunere a mingii

din afară, aceasta să se facă din la
teral, inclusiv în cazul infracțiunilor 
la regula de 3 secunde și altele. Ca 
excepție, rămîn cazurile cînd se mar
că coș, se marcă coș și se face în ace
lași timp o greșeală personală, se 
calcă linia de fund avînd mingea în 
mină sau se scapă mingea în aut din 
imediata apropiere a liniei de fund. 
In toate aceste cazuri, mingea se re
pune din afara liniei de fund. In 
principiu mingea trebuie repusă în 
joc de la linia cea mai apropiată de 
locul unde s-a petrecut infracțiunea.

In cazurile cînd repunerea mingii 
în joc din afara limitelor terenului 
trebuie făcută prin intermediul arbi
trului, se recomandă ca mingea să 
fie inmînată de arbitrul cel mai de
părtat de fază. De exemplu, după o 
greșeală personală comisă de un apă
rător împotriva unui jucător care nu 
era in acțiune la coș, arbitrul care 
se deplasează în spatele liniei de 
fund nu va trebui să înmîneze min
gea, chiar dacă este în apropierea 
fazei. Acest lucru va fi făcut de ar
bitrul din teren.

Cînd se cere un minut de întreru
pere este interzis ca antrenorul să-și 
părăsească locul, să alerge de-a lun
gul liniilor terenului, să gesticuleze. 
Dimpotrivă, jucătorii trebuie să vină 
spre antrenor, spre banca rezervelor, 
în mod disciplinat. Antrenorul poate 
da unele sfaturi și în timpul jocului, 
dar pe un ton moderat. Nerespecta- 
rea acestor indicații se poate sancțio
na cu greșeală tehnică. De asemenea, 
pentru atitudine necorespunzătoare, 
orice însoțitor de pe banca rezervelor 
poate fi sancționat cu greșeală tehni
că, care se trece în foaie în dreptul 
antrenorului.

I-a cazul cînd un antrenor folosește 
mai puțin decit cele 60 secunde ale 
minutului de întrerupere, jocul se

Concursul de verificare a lotului repub ican 
continuă azi și miine

Cea mai importantă partidă a zilei 
de ieri din cadrul concursului de 
■verificare a celor mai buni tenis- 
mani a fost desigur întihnirea Cris- 
tea — Năstase. După mai bine de 
trei ore de joc, meciul a fost între
rupt din cauza întunericului la un 
scor egal: 6—2, 6—3, 4—6, 2—6, 
6—6, urmind ca partida să continue 
astăzi. In primele două seturi pe 
care le-a și cîștigat, Cristea a avut 
mai multa inițiativă și a cîștigat nu
meroase puncte prin atacuri. Apoi, 
Năstase luptînd cu deosebită dîr- 
zenie, iar Cristea angrenîndu-se în 
jocul de regularitate al adversaru
lui, scorul a devenit egal după patru 
seturi. In cej decisiv, Cristea a con
dus cu 1—0, dar Năstase fiind mai
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notări't in acțiuni ă egalat și a avut 
apoi avantaj: 4—1, 5-—4, 6—5, în- 
tîinirea întrerupîndu-se în cele din 
urma la 6—6. Dacă la 4—1, Năstase 
ar fi fost mai curajos și și-ar fi 
construit mai bine acțiunile, ar fi pu
tut cîștiga.

O altă partidă întreruptă tot din 
cauza întunericului a fost cea din 
grupa a Il-a dintre Bardan și Ra- 
kosi: 2—6, 6—0, 10—8, 7—9, In 
aceeași grupă Bosch a dispus de 
Georgescu in trei seturi cu 7—5, 
6—4, 9-7.

în grupa a IlI-a, Mărmureanu a 
întrecut pe C. Popovici cu 6—1, 6-?l, 
6—1.

Azi de la ora 15.15 se vor des
fășura partidele de simplu întrerupte, 
iar mîine de la ora 10 vor avea loc 
ultimele meciuri de dublu. Toate 
jocurile se vor disputa pe terenurile 
centrului de antrenament nr, 2,

reia imediat. Pentru schimbarea unui 
jucător care a comis 5 greșeli, nu 
se acordă un minut de întrerupere, 
iar schimbarea trebuie să se facă nu
mai în 20 de secunde.

In cazul cînd se dictează o greșeală 
tehnică împotriva unui jucător de re
zervă, înregistrarea greșelii în foaia 
de arbitraj se face în dreptul antre
norului. Deci o astfel de sancțiune 
nu intră în socoteala celor 5 greșeli.

Mai precizăm, în același timp, că 
în caz de egalitate jocul se continuă 
prin atîtea prelungiri de cite 5 mi
nute, cite sint necesare pentru de
semnarea învingătorului. Deci a dis
părut limitarea la 4 prelungiri așa 
cum era pină acum.

O discuție largă s-a purtat asupra 
numeroaselor interpretări care se pot 
ivi, in diferite situații care se creează 
ca urmare a unei succesiuni de gre
șeli personale și tehnice, comise si
multan de jucătorii aceleiași echipe 
sau de jucători din ambele echipe.

Ca principiu general s-a stabilit 
că, în cazurile de mai sus, să se a- 
corde spre execuție maximum 2 a- 
runcări libere.

O problemă de ordin general o 
constituie și faptul că dacă se desco
peră o greșeală ccmisă in timpul jo
cului (de exemplu, un jucător cu 5 
greșeli personale continuă să joace 
și marchează puncte) tot ce s-a petre
cut pină in momentul descoperirii 
greșelii și anunțarea arbitrilor din 
teren, rămîne valabil.

★

Toate aceste probleme au un ca- 
îacter informativ pentru jucători, an
trenori, arbitri de baschet, ca și pen
tru spectatori. Ele vor fi amplu dis
cutate cu ocazia conferinței pe țară 
a antrenorilor și arbitrilor, care va fi 
organizată de F.R.B. in luna aprilie.

Menționăm insă că de Ia 19 februa
rie a.c., la toate jocurile de baschet, 
conform hotărîrii Biroului federal, se 
aplică numai următoarele modificări:

1. Greșeala tehnică dictată împo
triva unui jucător din teren și pentru 
care se acordă două aruncări libere, 
va fi urmărită de jucători în aceleași 
condiții și reguli ca și la o greșeală 
personală, mingea rămînînd deci în 
joc dacă cea de a doua aruncare li
beră a fost marcată.

Modalitatea executării unei aruncări 
libere ca urmare a unei greșeli teh
nice dictate împotriva unui jucător 
de rezervă sau a antrenorului, rămîne 
in continuare cea cunoscută, adică 
fără a fi urmărită de jucători. Echipa 
beneficiară repune mingea în joc de 
Ia mijlocul terenului, această regulă 
neîncadrîndu-se în modificarea de 
mai sus.

2. La angajarea mingii între doi 
jucători, indiferent de locul unde se 
efectuează aceasta, cei doi arbitri vor 
schimba partea de teren. Deci în vi
itor, acest lucru se va petrece, ori 
de cite ori se vor sancționa greșeli 
personale sau tehnice urmate de a- 
runcări libere și de aruncarea mingii 
între doi jucători.

OCTAV D1MITRIU 
juitrcuor federal

„Cupa Primăverii" — oare inau
gurează astăzi și mîine sezonul 
în aer liber al activității competi- 
ționalede călărie— cuprinde nume
roase și interesante probe. Astfel, as
tăzi după-ami.ază spectatorii vor pu
tea să urmărească premiul cailor 
avansați, premiul tinereții (cupluri 
de călăreți băieți și fete), demonstra
ție de dresaj olimpic (executată de 
eomponenții lotului republican) și 
premiul „Loto-Pronosport" deschis 
cailor cu peste 600 de puncte. Mîine 
dimineață: premiul remonților, pre
miul călăreților începători, premiul 
„Loto-Pronosport" deschis tuturor că
lăreților cu cai pină la 600 de pune- f 
te. premiul „Loto-Pronosport" rezervat 
juniorilor (releu de doi călăreți), pre
miul „Loto-Pronosport" (probă obsta
cole fete), demonstrație de dresaj 
olimpic și premiul seniorilor (probă 
de obstacole gen releu în două serii).

Azi și miine, pe patinoarul „23 August”

Ultimul concurs 
al sezonului

Amatorii patinajului artistic din 
Capitală vor avea prilejul, acum în 
plină primăvară, să asiste la un nou 
concurs. Peste 80 de sportivi dintre 
care 10 de la Olimpia și Steagul roșu 
din Brașov vor evolua sîmbătă și du
minică pe „scena" de gheață a pati
noarului artificial „23 August", în ca
drul concursului dotat cu trofeul 
„Cupa Dinamo". Competiția care în
cepe azi la ora 8 aduce pe gheață, 
pentru prima oară, categorii de pati
natori în etate de 6, 8 și 10 ani, ală
turi de sportivii cunoscuți din cate
goriile de 14 și 18 ani.

Rezultate remarcabile , 
în concursul aruncătorilor.

e Lia Manoliu 52,46 m, Virgil Manolescu 50,42 m - nou record, 
Jiri SkobEci 17,72 m, Ana Coman 15,16 m

Cel de al doilea concurs al aruncăto
rilor (greutate și disc) desfășurat ieri 
dimineață pe stadionul Dinamo din Ca
pitală a prilejuit o serie de rezultate 
excelente, care cresc și mai mult în 
valoare dacă ținem seamă că ne aflăm 
abia la începutul activității competițio- 
nale în aer liber.

Astfel, maestra sportului LIA MA- 
NOLIU a obținut in proba dp arun
carea discului 52,46 m, care este cel 
mai bun rezultat mondial din acest 
sezon. Cele sase aruncări ale sale 
au măsurat : 50,90 m, 48,56 m, 52.46 m,
dep., 47,63 m, 51,30 m. Performanțe re
marcabile au fost înregistrate și de ce
lelalte concurente de la aruncarea di
scului : OLIMPIA CATARAMA 49,66 m 
— record personal ; NICULINA BAR
BU 45,20 m — record personal ; ANA 
ROTH 42.62 m — record personal ; IL- 
DIKO SZABO (junioară) 40,59 m — re
cord personal ; Ana Nylos 38,55.

în proba masculină de aruncarea di
scului, VIRGIL MANOLESCU a înre
gistrat un nou record republican de 
seniori cu o performanță de 50.42 m 
(v.r. îi aparț nea din 1958 cu 50,21 m). 
Aruncările sale au măsutat : 49.00 m,
dep., 49,23 m. 49,32 m, 50,42 m, 50,07 m. 
Dar și ceilalți competitori au marcat 
rezultate promițătoare : VASILE SA- 
LAJAN 47.51 m — record personal : 
KURT SOKOL 45,55 m — record perso
nal ; Eugen Vil «an 44,79 m, ion Vo- 
rovenci 42,01 m - record personal.

La aruncarea greutății JIRI SKGBLA 
(R. S. Cehoslovacă) aruneînd 17,72 m 
a realizat cea mai bună performanță 
europeană a anului. Pe locurile urmă
toare s-au slasat : AUREL RA1CA
15,75 m. C-TIN CRETU 15,31 m. Dan 
Serafim 13,15 m, Cornel Popescu 13,07 m. 
La juniori, cu greutate de 6 kg ; Ion 
Bog 15,08 m. Wolf Sokol 14,59 m. iar 
la disc (1,5 kg) ; Lucian Cotler 51,90 m,
I. Bog 51,17 m, W. Sokol 49,77 m.

Un rezultat remarcabil a înregistrat 
la greutate femei, maestra sportului 
Ana Rotii : 35.16 m, obținut din prima 
aruncare. Celelalte locuri ale clasa
mentului au fost ocupate de : Anca 
Gurău 13,17 m ; Erika Scherer' 13,04 m; 
Ana Nylos 11,67 m ; Ildlko Szabo
II, 44 m ; Maria Szabo 11,34 m ; Au
gusta Bugnariu 11,20 m.

© în organizarea clubului Știința a 
avut loc la sfîrșitul săptăminii trecute 
în Capitală, un concurs universitar de 
triatlon. La întrecerile desfășurate pe 
stadionul IMF au luat parte numeroși 
studenți bucureșteni. Cîteva rezultate : 
BARB ATI ; loo m (123 participant!) : D. 
Georgescu (Agr.) 11,7 ; N. Vulpașin 
(UPB) 11,8 ; lungime (68 participant) : 
D. Georgescu 6,40 ; A. Olaru (ISE), 6,19 ; 
greutate (64 păiUcipanți) t D. Georgescu

11,81 ; N. Stan (ISE) 11,63 ; clasament 
pe echipe : 1. Politehnica — 7 p ; 2.
I.S.E. - 8 p ; 3. Inst. Pedagogic — 9 p ; 
FEMEI : 100 m (109 participante) : M.
Palade (Constr.) 13,8 ; M. Bîrsan (ISE) 
13.9 ; lungime (31 participante) ; E. Bă- 
dișor (Inst. Ped.) și M. Hariton (I. Ped.) 
4.59 ; greutate (25 participante) ; M. Jurcă 
(I. Ped.) 8,97 ; clasament pe echipe : 1. 
Inst. Pedagogic — 3 p ; 2. U.P.B. — 7 p ; 
3. I.S.E. - 9 p.

© în cadrul primului concurs în aer 
liber din Cluj au fost înregistrate cîteva 

^rezultate promițătoare : SENIORI : 50 m: 
I. Popescu (St.) 6.3 ; R. Ciupe (CSM)
6,4 ; lungime : I. Popescu 6,13 m ; înăl
țime : C. Porumb (St.) 1,90 ; disc ; I.
Moisescu (I. Ped.) 39.40 ; ciocan : Ad. 
Karoly (I. Ped.) 43,90 ; JUNIORI : 50 m : 
V. Pîrvu (St.) 6,4 : O. Chira (CSM) 6.4 ; 
înălțime : L. Tuka (CSM) 1,75 ; disc 
(1,5 kg) : M. Moldovan (CSM) 37.40 ; 
SENIOARE ; înălțime : L. Neța (St.) 
1.45 ; JUNIOARE : 50 m : A. Beșuan
(St.) 6,9 : E. Kineses (St.) 7,0 ; înăl
țime : E. Lengyel (CSS) 1,36 ; lungi
me : M. Davidovici (CSS) 1,36. (P. NA
GY și A. PALADE-URSU, coresp.).

q Comisia orășenească de atletism 
din Oradea a luat frumoasa inițiativă 
de a organiza concursuri la sfîrșitdl 
fiecărei săptămîni. După cum ne comu
nică secretara comisiei, tov. Irma Kiss, 
primul concurs s-a bucurat de un fru
mos succes. Iată cîteva din rezultatele 
obținute : FETE : 60 m : E. Meszaros 
(SSE) 8,8 ; 100 m : M. Vaida (SSE) 13,7 ; 
V. Pazmany (CSO) 13,7 ; 200 m : V.
Pazmany 27.8 ; 60 mg : M. Costin (CSO) 
10.0 ; înălțime ; I. Tomcsik (Rapid) 1,40 ; 
lungime : V. Pazmany 4,72 ; greutate : 
I. Păli (SSE) Q,75 ; disc : I. Pali 29.85 : 
suliță : I. Kuliis (SSE) 28,41 ; BĂIEȚI : 
«o m : Al. Nagy (CSO) 10,4 ; 200 m : A. 
Kosa (SSE) 25,5 ; 110 mg (91,4) : N. Ma- 
covei (SSE) 16,1; înălțime: C. Szasz 
(CSO) 1,70 ; prăjină : I. Paulay (SSE) 
3,15 ; greutate : P. Flora (CSO) 11.86 ; 
disc : P. Flora 41,86 ; ciocan : Gh. Szasz 
(Rap.) 44.81.
• Stadionul Tineretului din Capitală 

Va găzdui mîine dimineață, începind 
de la ora 8,30, un concurs atletic pentru 
studenții bucureșteni. In program figu
rează următoarele probe : 100 m, 300 m, 
1.000 m, 3.000 m, 110 mg înălțime si disc 
(bărbați), 100 m, 600 m, 80 mg. înălțime 
și disc (femei).
• Duminică dimineață sînt progra

mate întrecerile ultimei etape a Campio
natului Capitalei la marș pe echipe. 
Cursele vor avea loc, de la ora 9,30 pe 
traseul Arcul de Triumf — Casa. Scînteii. 
înaintea ultimei etape clasamentul com
petiției se prezintă astfel : 1. Victoria 
88,5 P ; 2. P.T.T. 105,5 p ; 3. Dinamo 
A33 P i 4* Suido-muți 157.5



F O T B n L

îndemn la un joc de calitate! XVI- ETAPA A CATEGORIEI A’..-
(Urmare din pag. 1) din

nire, în „triunghi" executate cu 
măiestrie de atacanții bucureșteni 
(așa a marcat C.C.A. două go
luri). La primul meci oficial din 
acest sezon pe care Corvinul l-a 
susținut acasă, cit și, la cuplajul 
din Capitală (am citit că studenții 
clujeni, dar mai ales textiliștii 
arădani, au avut o preocupare pen
tru tehnică) s-au observat deci 
tendințe care promit o îmbunătă
țire a CALITĂȚII fotbalului.

Cred că fotbaliștii noștri trebuie 
să meargă mai hotăriți pe acest 
drum. La noi la Hunedoara, de 
exemplu, s-a făcut mult pentru 
a se îmbunătății jocul echipei. 
Dar sint incă destule de făcut. 
Antrenorul Ilie Savu va trebui 
să fie preocupat în mod deosebit 
de a imprima echipei un stil de 
joc. Așa cum au C.C.A., U.T.A.

fără 
gin- 

mult 
de 

plă- 
noi

și alte formalii fruntașe 
țară.

A asista la un joc~ frumos, 
durități, cu combinații bine 
dite care te incintă mai 
chiar decît golurile lipsite 
spectaculozitate, înseamnă o 
cere pentru spectator. Și
spectatorii mergem la fotbal ca să 
ne recreăm. De aceea, să nu îmi 
ia în nume de rău fotbaliștii, dacă 
le cer să fie și ei preocupați de 
CALITATEA jocului in aceeași 
măsură cum sint eu și tovarășii 
mei de muncă de CALITATEA 
produselor. Fac acest îndemn in 
dorința ridicării calitative a fotba
lului nostru la nivelul sporturilor 
fruntașe din țara noastră. Noi, cei 
din tribune, le vom 
turile prin sincere 
vom bucura mult 
au înțeles; in sfirșit, 
tru calitate, pentru calitatea fotba
lului nostru care incă mai lasă de 
dorit.

Cît de 
pionat al 
faptul că 
etapa de 
i-ar fi destul de greu și în orice 
caz va avea grijă să treacă și un 
„X“ și chiar „2". Nici chiar în par
tidele de la Ploiești (Petrolul-Farul), 
Cluj (Știința-Știința Timișoara) și 
Brașov (St. roșu-Corvinul) echipele 
oaspe nu sînt învinse sigure. Ca să 
nu mai vorbim de celelalte întîlniri 
și în special cele de la Bucur’ești și 
Iași, care domină a XVI-a etapă a 
campionatului nostru republican. 
Sînt cît se poate de echilibrate și, 
cu siguranță, vor prilejui dispute 
strînse.

Cu vie curiozitate sînt așteptate

răsplăti efor- 
aplauze și ne 
că fotbaliștii 
să lupte pen-

ECHIPELE DIN B DIN NOU IN ARENĂ
Incepind de astăzi, cel mai popular 

-sport, fotbalul, își mărește sfera de 
a-ctivitate oficială ; 42 de formații de 
categorie secundă și-au dat în-tîlnire 
în 19 orașe ale țării, în scopul de 
a relua disputa întreruptă cu patru 
lift/urmă. Este suficient să arunci 
o privire asupra clasamentelor celor 
trei serii, ca să-ți dai seama cît de 
pasionantă se anunță, anul acesta, în
trecerea pentru titlu sau pentru evi
tarea retrogradării.

Analizînd șansele protagonistelor la 
locul 1, ochii tuturor sînt ațintiți asu
pra formațiilor Metalul Tîrgoviște și 
Dinamo Galați (seria I), Știința Cra
iova și Dinamo Pitești (seria a 11-a), 
C. S. M. Baia Mare, Jiul Petroșani. 
C. S. Oradea și Dinamo Săsar (seria 
a IlI-a).

Prima etapă a returului debutează 
cu o serie de întîlniri „caipete de afiș". 
Meciul cel mai important se dispută 
la Oradea, unde echipa locală, clasată 
pe locul III la egalitate de puncte 
(17) cu liderul, va primi replica pu

ternicei formații Industria Sîrmii Cîm- 
pia Turzii care, aliată și ea în pluto
nul fruntaș, speră la locul I... Deose
bit de disputate se anunță și jocurile 
C. F. R. Timișoara — Mureșul Tg. 
Mureș (seria a 111-a), C. S. M. Sibiu
— Academia Militară, Dinamo Obor
— Cbjfliia Govora (amîndouă parti
dele se dispută in cadrul seriei I) și, 
bineînțeles, și partidele care anga
jează echipele aflate la periferia cla
samentelor.

Cei trei lideri, Metalul Tîrgoviște, 
Știința Craiova și C.S.M. Baia Mare 
evoluează pe teren propriu, deci în 
fața suporterilor lor și — Ia_ prima 
vedere — au o misiune ușoară ; mai 
ales că, doi dintre ei, Știința Craiova 
și C.S.M. Baia Mare, primesc vizita

Di- 
cu- 
în 

ră-

„codașelor" Metalul București și 
namo Barza. Dar, pentru cei care 
nosc psihologia echipelor aflate 
zona periculoasă, calculul hîrtiei 
mîne valabil doar... pe hî-rtie.

Incepînd de astăzi întrecerea echi
pelor de categorie B intră în cea de 
a doua fază de desfășurare. Este nor
mal deci, ca echipele să-și dispute în- 
tîietatea cu dîrzenie, să arunce în 
luptă tot potențialul de care sînt ca
pabile. Este de dorit, însă, ca în focul 
luptei sportive, jucătorii să dea do
vadă de respect față de adversar, să 
se întreacă cu el în mod cinstit, în 
limitele permise de regulament. Să 
nu se uite că această ediție a cam
pionatului categoriei B trebuie să în
semne pași înainte pe drumul îmbu
nătățirii calității jocului. Antrenorii, 
jucătorii, arbitrii și conducătorii sînt 
chemați să-și aducă aportul lor la 
deplina reușită a acestei competiții, 
la progresul fotbalului.

ȘTIRI, RtZULTATE
• Două jocuri interesante în ca

tegoria B în Capitală : azi Dinamo 
Obor întilnește Chimia Govora (sta
dionul Dinamo, ora 16,30), iar mîine 
Știința București pe C.F.R. Electro 
Craiova (stadionul Victoria-Belvedere, 
ora 10,30).

★

• Partida 
Rîrlad, din 
dispută mîine la Brăila.

Dinamo Galați-Rulmentul 
categoria B seria I, se

★

Spor-<9 Catedra de fotbal a Școlii 
five de Elevi nr. 2 va organiza în 
zilele de 3—4 și- 5 aprilie un turneu 
fulger pentru elevii bucureșteni din 
clasele VI—IX. Turneul va avea loc 
pe stadionul „23 August" între orele 
8—13. Elevii care vor să participe, 
ne vor prezenta cu echipament 
sonal (chiloți, teniși). Echipele 
fi alcătuite pe teren.

per- 
vor

★

e Echipele de categoria B_____ r.._ ~ au 
susținut in cursul săptamînii jocuri 
cu caracter de verificare. Iată cîteva 
rezultate:

Marți: Recolta Carei-C.S. Oradea 
2—0 (2—0) și Gloria Bistrița-Di-
namo Săsar 1 2—1 (2—0).

Joi : C.S.M. Baia Mare-Carpați 
Sighet 3—0 (1—0), Dinamo Săsar 1- 
Dinamo Săsar 11 8—1 (5—Q), Pra
hova Ploiești-Petrolul (rezerve) 1—0 
(0-0L

pasionant este acest cam- 
categoriei A se vede din 
dacă cineva ar căuta în 
mîine un -„solist" sigur,

NICI O SCHIMBARE LA C.C.A.
C.C.A. a făcut un antrenament 

„tare" de 100 de minute : 30 de mi
nute cu formația C.S.A. III și 70 de 
minute cu Armătura. Fotbaliștii mili
tari au arătat multă poftă de joc, 
mișeîndu-se intr-un ritm rapid în 
toate cele 100 de minute. Au înscris : 
Raksi (3), Constantin (3), Al. Lazăr 
(3), Tătaru și Cacoveanu. Alexandres- 
cu nu a jucat, resimțindu-se de pe 
urma unei ușoare contuzii căpătate în 
partida de la Hunedoara.

După antrenament Ștefan Onisie 
ne-a făcut următoarea declarație : 
„Dorim să facem un joc frumos in 
care să invingă cel mai bine pregă
tit".

Joi C.C.A. a folosit echipa : Voines- 
cu — Zavoda II, Crișan (Apolzan), I- 
vănescu (Cojocaru) — Jenei, Bone 
(Mihăilescu II) — Cacoveanu, Con
stantin, Raksi, Al. Lazăr, Tătaru. 
Mîine urmează să joace formația din 
etapa trecută.

RAPID ȘI PROGRESUL S-AU AN
TRENAT IN COMUN

In două zile consecutive (miercuri 
și joi), Rapid și Progresul au făcut 
antrenamente în comun, jucînd la 
două porți. Miercuri, Progresul a ju-

jocurile C.C.A.-Rapid, C.S.M.S.-U.T.A. 
și Dinamo-Progresul. Trei echipe 
fruntașe — C.C.A., Dinamo și U.T.A. 
— au de suportat asaltul unor for
mații care se află angajate direct 
în lupta din „zona retrogradării" 
și care vor depune toate eforturile 
și se vor strădui să joace cît mai 
bine pentru a cuceri victoria atît de 
necesară în clasament. O notă în 
plus de interes prezintă jocurile din 
Capitală; rivalitatea sportivă care 
există intre echipele bucureștene de
schide — ca de obicei — perspective 
promițătoare celor două meciuri, 
mai ales C.C.A.-Rapid. Al șaptelea 
joc al etapei are loc la Lupeni, 
nerul-Dinamo Bacău, și este Ia 
de echilibrat.

Mi
tei

■■■

cat cu Rapid II (1—1), iar joi Rapid 
cu Progresul II (3—1, Georgescu, Ozon 
și Văcaru pentru Rapid, Georgescu 
pentru Progresul). Cu acest prilej, 
cele două echipe au folosit toți jucă
torii din loturile respective. Jucăto
rii au manifestat o pregătire fizică 
destul de bună, mișeîndu-se cu ușu
rință. De altfel, s-a jucat intr-un ritm 
vioi aproape tot timpul. Rapid a avut 
mai multă coeziune, desfășurind un 
joc mai legat, mai organizat și eficace.

In ce privește formațiile de dumi
nică, antrenorii Rapidului s-au fixat 
în principiu asupra celei care a jucat 
la Iași, inclusiv rezervele. Progresul 
va face cîteva modificări: loniță sto
per, Nedelcu fundaș stingă, Protopo- 
pescu centru, Marin inter dreapta 
(Dinulescu nu joacă deoarece s-a ac
cidentat joi, Ia antrenament, iar Ca- 
ricaș este bolnav).

LA DINAMO, REINTRĂRI POSIBILE
Dinamo București s-a antrenat joi 

după amiază, susținînd un meci- 
școalg în compania echipei sale de 
juniori. La acest joc n-a luat parte 
Nunweiller III, care se resimte încă 
după accidentul suferit > el va relua 
antrenamentele de-abia săptămîna vii
toare. In schimb, Popa și Țîrcovnicu 
— indisponibili pînă acum din cauza

Foto: H. Nandy

(Urmare din pag. 1)

sub 
ale lui 
Neacșu 
la stin-

Repriza a doua a meciului 
C.C.A.-Rapid va fi transmisă 

la radio

Imagine de la antrena, 
meniul de joi al echipe
lor bucureștene Rapid 
și Progresul. Dungu, 
portarul rapidiștilor, 
respinge balonul 
privirile atente 
Macri, Molroc, 
ji Greavu (de 
ga la dreapta).

TURNEUL DE JUNIORI U.E.F.A.

SO®

Stațiile noastre de radio vor trans
mite duminică, în jurul orei 17,25, 
repriza a doua a meciului C.C.A.— 
Rapid. Transmisia se va face pe pro
gramul I.

CEREȚI
AZI — la toate chioșcurile de 

fuzare a presei și MiINE — 
Stadionul „23 August”

Programul cuplajului
Progresul — Dinamo București 

C.C.A? — Rapid.
Din cuprinsul programului:

di- 
la

Aceleași meciuri in toamnă; Cele 
două jocuri în ultimele 10 campio
nate ; Dridea se apropie de Cons
tantin în clasamentul golgeterilor; 
Vă prezentăm pe arbitrul Andrei 
Rădulescu; Caleidoscop intern și ex
tern ; Cinci minute de gindire (pro
bleme distractive de regulament) ; 
Curiozități, umor, caricaturi.

PREȚUL: 50 DE BANI

unor accidentări — au făcut antrena
ment la fel cu ceilalți coechipieri. In. 
afara jucătorilor cunoscuți ca făcînd 
parte din lot, a mai fost folosit ca 
extrem dreapta juniorul Stoenescu.

In cursul meciului (2 reprize a 
45 minute), Dinamo a înscris 9 go
luri și a folosit următorii jucători 
Uțu, Cosma-Popa, Ivan, Constanți-: 
nes-cu, Panait-Alexandru, Dragomir, 
Florescu, Nunweiller IV-Anghel, Sto
enescu, Varga, Ene II, Eftimie, Țîr
covnicu, Sasu. Antrenorul Traian 
lonescu a insistat în mod deosebit 
asupra jocului liniei de atac, căutînd 
să corecteze mai ales tendința de a 
se juca prea mult în tripletă.

Formația probabilă pentru meciul' 
de duminică este următoarea : Uțu- 
Ivan (Popa), Constantinescu, Panait 
(Ivan)-Dragomir (Florescu), Nun
weiller IV-Anghel, Varga, Ene II, 
Eftimie (Țîrcovnicu), Sasu

★ ★ *

cadrul 
sanc- 
etapa

Comisia de disciplină din 
federației a luat următoarele 
țiuni în cazul abaterilor din 
trecută :

Ciuncan Gh. (Farul) suspendat pe
4 etape pentru lovirea intenționată 
a adversarului cînd jocul era oprit; 
Coman Al. (Minerul) suspendat pe- 
o etapă pentru atitudine nesportivă ; 
avertisment public secției de fotbal' 
Minerul pentru lipsă de preocupare 
pentru educarea jucătorilor; Alexan
dru V. (Dinamo București) suspendat 
pe o etapa pentru joc periculos și’ 
după avertismentul arbitrului.

Vești din țară
la Focșani în 
Rapid. Scor:

• U.T.A. a jucat joi 
compania echipei locale 
4_0 (1-0). Textiliștii arădeni .au prac
ticat un joc frumos, mult aplaudat 
de cei aproximativ 4.000 de specta
tori. A plăcut în special evoluția lui 
Petschowski I și II și a liniei de atac, 
care a marcat prin Floruț, Pop, Czako- 
și Pîrcălab. Antrenorii echipei nu s-au. 
fixat încă asupra formației care va 
evolua la Iași, dar după toate proba
bilitățile vor alinia echipa de 
nica trecută. (C. RADULESCU 
COHN, coresp.)

• DINAMO BACAU a jucat 
Cugir, cu formația Metalurgistul, 
fruntașa campionatului regional. Par
tida amicală a prilejuit un joc bun, 
încheiat cu un rezultat de egalitate 
1—1, după ce la pauză localnicii con
duceau cu 1—0 prin golul marcat de 
Vizuru. Pentru oaspeți a marcat Pu- 
blik. In acest joc Dinamo a aliniat 
formația : Bucur — Giosanu, Lazăr, 
Cincu — Rădulescu, Vătafu — Filip,'. 
Nemeș, Gram, Ciripoi, Publik. IM. 
VILCEANU, coresp).

dumi- 
și H.

joi la

• STEAGUL ROȘU s-a antrenat 
în „familie". Duminică va alinia — 
probabil — formația folosită în pri
mele două meciuri de campionat.

• FARUL a susținut joi un mecî 
în compania echipei Cimentul Păcii 
Medgidia cîștigînd cu scorul de 4—1 
(4—0) prin punctele înscrise de Cio- 
sescu (2); Olaru și Vasilescu. Pentru 
duminică antrenorul A. Botescu nu 
s-a fixat asupra formației; posturile 
de fundaș dreapta și extrem stingă 
mai prezintă semne de întrebare. E- 
chipa probabilă : Ghibănescu — Dan- 
ciu, Brînzei, Buzea — Stancu, Bibere 
— Moroianu, Sever, Olaru, Ciosescuj 
Vasilescu. (P. ENACHE, coresp. reg.)

scrie: „La stadionul Antas, meci de 
excelent nivel tehnic ți victorie a echi
pei cele mai bune", în timp ce „O 
comercio do Porto" arată t „Rezulta
tul este just, căci echipa pomină 
demonstrînd o superioritate netă a cu
cerit o victorie meritată", iar „Jurnal 
de Noticias" subliniază s „Romînia, a 
doua clasată anul trecut, a demonstrat 
un fotbal frumos, mai ales in prima 
repriză. Este o echipă cu personali
tate".

Echipa aliniată a fost următoarea: 
ANDREI-VULPEANU, HALMAGEA- 
NU, MANDO1U-PCNONI, PAȘCANU-

de emoționați și, deși au dominat 
din primele minute, la un contraatac 
ea a fost surprinsă de centrul ata
cant advers Walgraf care — 
ce a șutat în bară — a 
plasat. La numai un minut 
aceea, în min. 19, Frățilă a 
la capătul unei faze create de Gane. 
In min. 25 scorul este modificat din 
nou de juniorii noștri. Frățilă este 
creatorul fazei de gol. Mingea ajun
ge la celălalt inter, Tomeș, care 
șutează sec: 2-1.

După pauză, echipa noastră domină, 
dar ritmul de joc este mai scăzut și ADAM, FRAȚJLA, GANE, TOMEȘ,

SELYMESSI U. Arbitrul englez K. 
Aston, care va conduce și partida de 
duminică cu R.F.G, s-a achitat bine 
de sarcina ce i s-a acordat. Trebuie 
să menționez cA ziarele apreciază foar
te bine ți arbitrajul romîmilui M. 
Popa, la meciul Turcia—Austria.

Meciu] de duminică cu R.F.G. sc 
anunță foarte dificil pentru că viitorii Foaie, Moțoc, 
noștri adversari au foarte buni șuteri 
de la distanță și au o extremă dreaptă, 
Boyens, foarte periculoasă. Pentru noi 
problema fundașului dreapta rămîne 
deschisă, Vulpeanu ne mai puțind fi

după 
reluat
după 

egalat

juniorii romîni înscriu abia în miri, 
74. Un schimb Gane—Frățilă și ulti
mul trimite mingea în plasă, pe lîngă 
portarul advers, care-i ieșise în întîm- 
pinarc.

Trebuie să menționez că echipa 
noastră a avut din primele minute 
un fundaș accidentat, pe Vulpeanu. 
Acesta a trebuit să -treacă pînă la 
pe extremă.

în legătură cu acest joc și cu 
portarea juniorilor noștri 
rute vineri la Porto sint 
a recunoaște valoarea 
reușite de ei. „Oiprimeiro

urm?

com- 
apă-ziarele 

unanime în 
performanței 
de Janeiro"

• PETROLUL PLOIEȘTI a jucat 
joi cu Petrolul București. Ploieștenii 
au cîștigat cu scorul 8—0-(3—0). Autorii 
golurilor : A. Munteanu (3), Dridea 
(4) și Zaharia. Formația pentru me
ciul cu Farul încă nu a fost alcătuită. 
(I. RADULESCU-coresp.).

• ȘTIINȚA TIMIȘOARA a folosit 
la antrenamentul de joi următoarea 
formație, care probabil va juca și la 
Cluj : Pain — Georgescu, Turcan, Co- 
dreanu — Cojereanu, 
leanu, Feodot, 
țaru. Din echipă au fost scoși 
R. Lazăr. Joi, Știința a jucat 
natul F. Z. de care a dispus 
(2—0), punctele fiind marcate de Pe- 
tescu (2), Lereter (2), Gîrleanu și Feor 
dot, respectiv 
coresp. reg.)

Tănase — Gîr-
Petescu, Lereter, Mi- 

Igna și 
cu Ba- 
cu 6-1

Groza. (AL. GROSSj

• C.S.M.S. 
chipei U.T.A.

va opune duminică w 
formația: Florea — 
Dragomirescu — kt 

lexandrescu, Don — Matei, Avasw 
lichioaie, Voica, Uniguroiu, Dascălu* 
Joi, ieșenii au jucat cu Penicilina t 
5—1 (2—0). Au marcat: Voica (2)j 
Unguroiu, Matei și Dram. (P. Codrea, 
coresp, reg.).



■= ■ I» : H UNDE MERGEM?
începe 

campionatul R.P.R.
De azi terenurile de oină din în

treaga țară vor găzdui primele me
ciuri oficiale ale sezonului : întrecerile 
din cadrul campionatului republican. 
Dăm cu acest prilej programul etape
lor acestei importante competiții. Eta
pa I (pe comune, centre de comune, 
orașe și raioane) 1 aprilie — 15 mai ; 
etapa a II-a (pe regiune la care vor 
participa echipele campioane pe ra
ion) 20 mai — 15 iulie ; etapa a III-a 
(interregională) 15 iulie — 1 octom
brie ; etapa a IV-a (finala) 19—22 oc
tombrie. In finală își vor disputa în
tâietatea echipele învingătoare în eta
pa interregiuni.

începerea campionatului republican 
a trezit un viu interes în rîndurile 
sportivilor. „Din datele culese pe te
ren, ne-a spus tovarășul P. Darie, se
cretarul general al F.R.O., am con
statat că o serie de comisii raionale 
din regiunile București, Cluj, Oltenia 
și Ploiești au luat de mult măsuri 
pentru a da primelor etape ale cam
pionatului un profund caracter de 
mase. Dorim ca ta această competiție 
să participe toate cele peste 1.000 de 
echipe existente și încă multe noi for
mații înființate in acest an. Succesul 
depinde de munca membrilor comi
siilor orășenești, raionale și regionale 
de oină".

La începutul campionatului reamin
tim citeva dintre problemele care tre
buie să se situeze în fruntea preocu
părilor comisiilor de specialitate și a 
tehnicienilor. 1. Să se aplice sistemul 
unic de arbitraj ; 2. Să se țină neapă
rat ședințe în cadrul cărora să fie pre
lucrat regulamentul de joc cu ulti
mele Iui modificări ; 3. In sfîrșit, in
structorii să pornească la pregătirea 
echipelor cu învățarea elementelor 
tehnice de bază : pasă, prindere, 
servirea mingii,- bătaia și apărarea. 
Astfel, vom putea urmări meciuri 
atractive, pentru că oină este frumoa
să cînd se joacă intre echipe bine pre
gătite.

TR. I.

Cum ne organizăm activitatea fizică

GIMNASTICA DE ÎNVIORARE
PROGRAM 111 (FEMEI)

EX. 1. — Ghemuit cu palmele spri
jinite pe sol : întinderea corpului cu 
ridicarea piciorului sting lateral și du
cerea brațelor prin lateral sus (1), 
revenire în ghemuit (2). Aceeași cu 
ridicarea piciorului drept. Se execută 
de 8 ori.

EX. 2. — Stînd: îndoirea . trunchiu
lui în față cu legănarea brațelor îna
poi — sus (1), apoi legănarea brațe
lor prin jos înainte cu îndreptarea 
trunchiului la orizontală (2). ridica- 
re.a trunchiului cu brațele întinse sus 
(3), coborîrea brațelor (4). Se execută 
de 4—6 ori.

EX. 3. — Sftnd la un pas în fața 
scaunului: trecerea tirtui picior peste 
spătarul scaunului din înăuntru în 
afară și înapoi de 6—8 ori cu fiecare 
picior in parte.

Partidele Dinamo-CSMS M și Știința Cluj-Progresul 
domină etapa a IV-a a campionatului

Etapa a IV-a a campionatului cate
goriei A se va disputa sub semnul 
echilibrului de forțe. Cu excepția în- 
tîlnirilor C.F.R. Grivița Roșie-Meta- 
lul și Olimpia Brașov-C.C.A., în care 
campionii țării și — respectiv — 
actualii deținători ai locului I din 
clasament păstrează clar prima 
șansă, în celelalte partide orice re
zultat este posibil. Vom acorda, 
totuși, o ușoară preferință echipelor 
gazde : avantajul terenului s-a do
vedit doar de atîtea ori hotărîtor...

Deosebit de interesante se pre
zintă problemele tactice ce vor tre
bui să fie rezolvate de către unele 
echipe. Astfel, dinamoviștii bucu- 
reșteni au de înfruntat o echipă de 
elan — C.S.M.S. Iași — care, în 
campionatul trecut, i-a învins atît 
în tur, cît și în retur. De asemenea, 
studenții clujeni se află în fața 
unor dificultăți destul de mari, tre
buind să se „descurce" în fața gră
mezii masive a Progresului, lucru 
pe care nu l-au reușit în etapele 
precedente favoritele actualului cam
pionat, C.F.R. Grivița Roșie și 
C.C.A.

EX. 4. — Culcat cu palmele spriji
nite lingă corp: ridicarea lentă a 
picioarelor întinse peste cap pînă ce 
vîrfurile ating solul (4 timpi). Reve
nire (4 timpi). Exercițiul se execută 
de 6—8 ori.

_ EX. 5. — Stînd cu spatele și căl- 
cîiele lipite de perete: îndoirea și în
tinderea lentă a picioarelor menținind 
tot timpul spatele și bazinul lipit de 
perete. Se execută de 8—10 ori.

Concursul Pronosport de duminică 
este primul din acest an care cuprin
de în exclusivitate meciuri din cam
pionatele categoriilor A și B. Pro
gramul acestui concurs are cap de 
afiș partida dintre echipele bucurește- 
ne C.C.A. și Rapid. O întîinire de 
mare interes care va atrage mul’.i 
spectatori, cu atît mai mult cu cît 
se joacă în cuplaj cu un alt derbi 
bucureștean ; Progresul — Dinamo.

Celelalte partide ale campionatului 
categoriei A sînt și ele interesante 
ca și cele cinci partide din campio
natul categoriei B. iată de altfel care 
este programul complet al concursu
lui de mîine :

I. C.C.A.—Rapid (cat. A)
[I Progresul — Dinamo București 

(cat. A)
III. Știința Cluj — Știința Timi

șoara (cat. A)
[V. C.S.M.S. lași — U.T.A. (cat. 

A)

Z O fază din meciul de campionat din
ii ire C.F.R Grivița Roșie și Dinamo 
I (6—3). Dinamoviștii atacă, dar pla- 
ț cajul ferm al feroviarului Rotaru va 

pune capăt acțiunii
Foto : T. Chioreann

CICLISM

DIN NOU IN ÎNTRECERE
Clubul sportiv I.T.B. organizează un 

concurs duminică dimineața. Organiza
torii au ales ca loc de desfășurare a 
întrecerilor șoseaua București—Giur
giu și au prevăzut probe pentru 7 ca
tegorii de alergători. Iată de altfel 
programul acestei competiții dotată cu 
trofeul „Cupa primăverii : seniori: 110 
km ; tineret: 50 km ; juniori cat. I: 
40 km ; juniori cat. a 11-a: 20 km; 
fete: 15 km ; biciclete semicurse : 20 
km ; biciclete oraș: 10 km. Primul

EX. 6. — Stînd: îndoirea trunchiu
lui înainte cu palmele pe sol. De
plasare pe mîini înainte pînă ce se 
ajunge în poziția sprijin culcat. Reve
nire prin deplasare înapoi. Se execută 
de 5 ori.

EX. 7. — Sărituri ca mingea eu le
gănarea brațelor lateral, apoi pendu
larea alternativă a unui picior în față 
și bătaia palmelor sub acest picior. Se 
execută de 3 ori în 8 timpi.

Text și desene:
ZENO DRAGOMIR

CONCURSUL PRONOSPORT DE MÎINE
V. Minerul — Dinamo Bacău 

(cat. A)
VI. Steagul roșu — Corvinul Hu

nedoara (cat. A)
VII. Petrolul — Farul (cat A)
VIII. C. S Oradea — Industria 

Sîrmei C. Turzii (cat. B)
IX. C.F.R Timișoara — Mureșul 

Tg. Mureș (cat. B)
X. Chimia Făgăraș — Tractorul 

Brașov (cat. B)
XI. C.S.M. Sibiu — A. S. Academia 

Militară (cat B)
XII. C.F.R. Pașcani — Foresta Făl

ticeni (cat. B).
NU UITATI! AZI ULTIMA ZI 

PENTRU DEPUNEREA BULETINE
LOR LA CONCURSUL PRONO
SPORT DE MÎINE.

Campionatul de calificare
Săptămîna trecută s-au disputat în- 

tîlnirile din cadrul etapei I din cam
pionatul de calificare. Iată rezultatele 
înregistrate : SERIA I, grupa A : Di
namo II — Rapid II 17-3 ; Arhitectura 
— Autobuzul 9-8; C.F.R. II — Petrol 
Chimie 3-0; Universitatea — S.N. Olteni
ța amînat; I.P.G.G. — Inst. Construc
ții 0-6 (neomologat) ; grupa B : Vulcan 
București — Abatorul 0-0 ; Petrolul 
Pitești — Drubeta Turnu Severin 8-0 ; 
Gloria — C.F.R. Electroputere Craiova 
11-0; Sirena — Meteorul 0-3 ; seria a 
11-a : Petrolul Ploiești — Constructorul 
Ploiești 0—3; Uzina Mecanică Buzău — 
Progresul Sănătatea Rm. Sărat 12-0; 
U.S.A.S. Năvodari — Dezrobirea Bra
șov 3-39; Farul Constanța — Cimen
tul Medgidia 15-3; SERIA A III-A •„ 
Laminorul Roman — Rulmentul Bîr- 
lad 8-11 ; Constructorul Iași — Dinamo 
Bacău 5-6; C.S.M. Brăila — Petrolul 
Tecuci 8-19; rezultatul meciului An
cora Galați — Ceahlăul Piatra Neamț 
nu se cunoaște, deoarece... arbitrul nu 
s-a prezentat la Federație cu foaia ! ; 
SERIA A IV-A : C.S.M. Sibiu - Ști
ința Timișoara 0-19 ;Jiul Petroșani — 
Chimica Tîrnăveni 0-17; Minerul Vul
can — Minerul Lupeni amînat.

start se va da la ora 9 din fața sta
dionului I.T.B. (șoseaua Olteniței).

★
Duminică va avea loc prima ex

cursie cicloturistică din acest sezon cu 
prilejul căreia va fi vizitată pădurea 
Băneasa și parcul zoologic. Adunarea 
concurenților va avea loc în fața sta
dionului Dinamo la ora 8,30. Plecarea 
se va da la ora 9.

CLASAMENTE ANAPODA...
Dintr-o discuție cu antrenorul E. 

Gol goți am aflat că V. Iordache, 
pe care juriul de arbitri al compe
tiției de duminica trecută îl elimi
nase din concurs pe motiv că a 
trecut cu cîțiva cicliști rămași în 
urmă o barieră, sosise în realitate 
cu plutonul fruntaș ! Dar mai mare 
ne-a fost mirarea cînd la obișnuita 
ședință de. analiză a felului cum s-a 
desfășurat cursa s-au aflat și alte 
neregularități în legătură cu clasa
mentul seniorilor. Corpului de arbi
tri i s-a reproșat că V. Dobrescu nu 
ar fi sosit al doilea în cursă, iar că 
D. Rotaru. I. Ardeleanu și C. Bur- 
tez au fost frustați de locurile frun
tașe pe care s-au clasat. Cert este 
un lucru — și cu aceasta a fost 
toată lumea de acord — că D. Tă- 
taru. care a apărut pe locul 5 în 
clasamentul final abandonase, nefiind 
destul de pregătit iar V. Iordache 
nu trebuia să figureze printre cei 
sancționați.

Cauza acestor greșeli ?■ Răspunsul 
este simplii: cu toate că avem un 
corp capabil de arbitri în București, 
majoritatea celor delegați la con
cursul de la sfîrșitul săptămînii tre
cute n-au luat munca In serios. O 
mare vină revine arbitrului princi
pal, St Robert, care nu a repartizat 
la sosire oameni competenți. Credem 
că se vor trage învățămintele cu
venite.

TR. IOANIȚESCU

Iată acum care este programul con
cursului Pronosport nr. 15 de dumi
nică 9 aprilie 1961.

I. C.C.A. — C.S.M.S. Iași (cat. A)
II. Știința Timișoara — Dinamo 

București (cat. A)
III. U.T.Ă. — Farul (cat. A)
IV. Minerul — Progresul (cat. A)
V. Dinamo Bacău — Știința Cluj 

(cat. A)
VI. C.S.M. Brăila — Dinamo Ga

lați (cat. B)
VII. Foresta Fălticeni —■ Metalul 

Tîrgoviște (cat. B)
VIII: Mureșul Tg. Mureș — C.S. 

Oradea (cat. B)
IX. Ind. Sîrmei C. Turzii —; Jiul 

[cat. B)

IN CAPITALĂ
Azi

PATINAJ: patinoarul „23 August", 
de la ora 8 și de la ora 19: concurs 
de patinaj artistic dotat cu „Cupa Di
namo".

RUGB1 : teren Parcul Copilului, 
ora 17: Autobuzul — C.F.R. II; sta
dionul Tineretului, teren III, ora 17: 
Meteorul — Gloria.

NATAȚIE : bazinul Floreasca de la 
ora 17; concurs de înot (juniori și 
copii) dotat cu „Cupa Clubul Sportiv 
Școlar" ; meciuri de polo în competi
țiile „Cupa Primăverii" — juniori —• 
și campionatul de sală — seniori.

FOTBAL: stadionul Dinamo, ora 
16,39: Dinamo Obor — Chimia Govo
ra (cat. B)

CĂLĂRIE: baza hipică (cal. Plev- 
nei). ora 16,00: concurs dotat cu 
„Cupa Primăverii".

Mîine
VOLEI : sala Dinamo : de la ora 

9,30: :Victoria — Farul (m) și D;n.a- 
mo — Știința 'Galați (m); Sala Giu
lești, ora 11,30: Rapid — Tractorul 
(tn) ; sala Metalul .,23 August", 
ora 10: Metalul — Sănătatea (f.).

PATINAJ: patinoarul „23 August", 
de la ora 8 și de la ora 19 : concurs 
de patinaj artistic dotat cu „Cupa 
Dinamo".

CICLISM: stadionul I.T.B. (șos.
Olteniței), ora 9: start în cursa do
tată cu „Cupa Primăverii".

RUGB1 : stadionul Tineretului, te
ren III, ora 9: Vulcan — Drubeta; 
teren II, ora 10: Inst. Construcții — 
Dinamo II; ora 11,30: Universirjg'a 
-- I.P.G.G.; teren IV. ora 11 : n.
II — Arhitectura ; ora 12,30: Abato
rul — Petrolul Pitești ; stadionul Di
namo, ora 10,30: Dinamo — C.S.M S. 
lași; teren Parcul Copilului, ora 11,30: 
C.F.R. Grivița Roșie — Metalul; sta
dionul Giulești ora 13: Rapid — Ști
ința Buc.

NATAȚIE : bazinul Floreasca, de 
la ora 10: eșneurs de înot dotat cu 
„Cupa Clubul Sportiv Școlar" și me
ciuri de polo.

FOTBAL : stadionul „23 August”, 
ora 14,45: Progresul — Dinamo; ora 
16,30: C.C.A. — Rapid; stadionul Vic
toria (Belvedere), ora 10,30: Știința 
Buc. — C.F.R. Electroputere Craiova 
(cat. B).

BASCHET: sala Giulești. ora 8,3(h 
I.C.F. — Știința Buc. (f); ora 10: 
Rapid — Voința Oradea (f); sala Di
namo, ora 12,30: Progresul — Petro
lul Ploiești (f).

CĂLĂRIE : baza hipică (cal. Plev- 
nei), ora 10,00 : concurs dotat cu 
„Cupa Primăverii". ?

IN ȚARĂ
RUGBI : CAMPIONATUL REPU

BLICAN : Cluj: Știința •— Progresul; 
Petroșani: Știință — I.T.B.; Brașov: 
Olimpia — C.C.A.; CAMPIONATUL 
DE CALIFICARE:. Oltenița : Șanț. 
Navale — Petrol Chimie Buc. '■ Craio-. 
va: C.F.R. Eleclioputere — Sirena 
Buc.; Rm. Sărat: Progresul — Petro
lul Ploiești; Brașov: Dezrobirea — 
Farul C-ța; Medgidia: Cimentul — 
U.S.A.S. Năvodari; Ploiești: Con
structorul — U. M. Buzău; Tecuci: 
Petrolul — Laminorul Roman; Birlad: 
Rulmentul — C.S.M. Brăila; Bacău: 
Dinamo — Ancora Galați; P. Neamț: 
Ceahlăul — Constructorul. Iași; Timi
șoara : Știința — C.F.R. Timiș.; Tîr
năveni : Chimica — Minerul Vulcan; 
Lupeni: Minerul — Jiul Petroșani.

VOLEI: CAMPIONATELE REPU
BLICANE : Timișoara : Știința —
Progresul (m); Cluj: Știința — C.C.A. 
(m); Știința — C. P. Buc. (f), C.S.M. 
-- Olimpia Brașov (f); Petroșani: 
Jiul — Petrolul Ploiești (m); lași: 
Țesătura — Rapid Buc. (f); Constan
ța: Farul — Dinamo Buc. (f).

BASCHET: CAMPIONATUL RE
PUBLICAN FEMININ: Tg. Mureș: 
Voința — Voința Brașov și Mureșul 
— I.T.B.; Cluj: Știința — C.S. Ora
dea.

X. AMEFA — C.S.M. Baia Mare 
(cat. B)

XL Chimia Govora — Știința Bucu
rești (cat. B)

XII. Dinamo Săsar — C.F.R Timi
șoara (cat. B)

Tragerea din urnă a premiilor în 
obiecte oferite la concursul special 
Pronosport din 26 martie va avea loc 
astăzi, începînd de la ora 17 în sala 
din str. Doamnei nr. 2, București.

Reamintim participanților care au 
variante cu „0“ rezultate la concursul 
special Pronosport din 26 martie că 
sînt obligați să completeze declara
țiile și să le depună la agențiile auto
rizate pînă la închiderea concursului 
Pronosport din* 2 aprilie. Declarațiile 
depuse după închiderea concursului 
din 2 aprilie se anulează.

Rubrică redactată de I. S. Loto1* 
Pronosport,



In vederea campionatelor mondiale de tenis de masa

’ORT1VI1 ROMÎNI AU SOSIT JOI LA PEKIN ȘI SE ANTRENEAZĂ ZILNIC
3KIN (prin telefon de Ia trimi- 
nostru). — După o ședere de

i zile la Irkuțk, delegația jucă- 
elor și jucătorilor de tenis de 
ă care va reprezenta R. P. Ro- 
ă la campionatele mondiale de 
Pekin, a ajuns joi în capitala
з. Chineze. La aeroport, sportivii 
ri au fost întîmpinați de dele-

ai comitetului de organizare a 
pionatelor mondiale. în seara a- 
iași zile Maria Alexandru, Geta 
că, Catrinel Folea, Radu Negu-
и, Gheorghe Cobîrzan, Adalbert
ii și Tiberiu Covaci au făcut un 
enament chiar în sala de con- 

; în compania iugoslavilor Măr
ie II, Vogrinc, Teran și Hrbud. 
cri, sportivii romîni s-au antrenat
nou, de data aceasta într-o altă

sală, unde au fost instalate 28 
de mese. Partenerii noștri au fost 
jucătorii din R.D. Vietnam. La an
trenamentele de pînă acum au lăsat 
o bună impresie Maria Alexandru, 
Negulescu și Rethi. Pînă mărfi, prima 
zi a întrecerilor, echipele noastre vor 
face antrenamente zilnice.

Vineri seara delegația 
asistat la antrenamentele 
care joacă excelent.

La Pekin au mai sosit

romînă a 
japonezilor

participant»

In preajma

Ultimele pregătiri

IXERII FRANCEZI SE PREGĂTESC
PENTRU „EUROPENE"

1 vederea campionatelor europene 
box de Ia Belgrad echipa selec- 
ată a Franței a susținut la Mon- 
;is un meci de verificare cu echi- 
Elveției. Pugiliștii francezi au 
igat cu scorul de 7—3, prin vic- 
ile realizate de Porcel (muscă), 
iteille (cocoș), Haoudeau (pană), 
ot (semiușoară), Consentino (ușoa- 

Josselin (semimijlocie) și The- 
t (semigrea). O surpriză a fost 
gi-'-țată la categoria mijlocie 
le v- .{lanul Reuller a dispus prin 
ndon de Kowab. 
locie mică Muller 
ins la puncte pe 
la categoria grea

La categoria 
(Elveția) l-a 
Sixto (Franța), 
Boesiger (Elve-

Un rezultat excelent, Ia lupte c’asice:

BRAȘOV-TBILISI 4-4
R. P. Ungară, R. S. Cehoslovacă, 

Vietnam, Japonia, Iugoslavia, 
acordă mult interes actualei 

a campionatelor lumii, zilnic 
publicate diferite comentarii 

interviuri despre sportivii din 
Japonia. R.S.C., R.P.R., și 

Cu multă nerăbdare se 
aici, întrecerile dintre repre- 
tenisului de masă din R. P. 

și Japonia
TH. ROIBU

D.
din
R.
Presa 
ediții 
fiind

Și
R.P.U.,
Iugoslavia, 
așteaptă 
zentanții
Chineză

campionatelor mondiale de tenis de masă

ale sportivilor sovietici
MOSCOVA 31 (Agerpres). - 

inte de a pleca spre Pekin la 
pionatele mondiale, jucătorii de 
de masă din U.R.S.S. și R. ~ 
mană s-au intilnit într-un turneu in
dividual la Moscova. Un rezultat sur
prinzător a înregistrat Ghenadii A- 
verin, care l-a învins cu 3—0 pe cu
noscutul jucător german Konrad 
Freundorfer. în finala turneului,

F.

Ina- 
ca in
terns 
Ger-

Lupte libere

R. S. S. UCRAINEANĂ—IRAN 5-3
HARKOV 31 (Agerpres). - Conti- 

nuindu-și turneul în U.R.S.S., echipa 
reprezentativă de lupte libere a Ira
nului 
în compania selecționatei R. 
Ucrainene. Luptătorii ucraineni 
învins cu scorul , de 
fost cel de-al doilea 
iraniene care, la 27 
cova, ea a terminat 
4—4 cu selecționata U.R.S.S.

a evoluat în orașul Harkov 
S. S. 

au
5—3. Acesta a 

meci al echipei 
martie, la Moș

ia egalitate :a cîștigat la puncte în fața lui 
trvel.

Campioană mondială la birnă, Eva Bosakova se întorcea anul trecut de 
la Jocurile Olimpice de la Roma cu un nou succes de mare prestigiu: 
campioană olimpică la aparatul său favorit — bîrna.

Toate componentele echipei R. S. Cehoslovace, care și-au adus contribuția 
!a cucerirea medaliei de argint la J. O , au fost multă vreme in centrul atenției 
generale: discuții, interviuri etc. De la unul din aceste interviuri a țrornit 
fi știrea care a creat nedumerire în rindicrile iubitorilor de gimnastică: Eva 
Bosakova părăsește activitatea competițională...

După cum s-a dovedit ulterior, a Jost vorba de o înțelegere greșită. Alături 
<le celelalte gimnaste din echipa olimpică, Eva Bosakova a început să se 
pregătească cu multă asiduitate pentru a-și apăra cu cinste titlul mondial, 
lat o în fotografia noastră la o discuție prietenească cu un grup de tinere 
gimnaste pe care le antrenează în prezent.

Averin a pierdut la mare luptă cu 
2—3 în fața campionului U.R.S.S., Al
gimantas Saunoris. Concursul feminin 
a fost cîștigat de tînăra jucătoare 
sovietică Aldona Kondrataite.

E. Adler a cîștigat
„Cupeiprima etapă a 

orașului București
CLUJ 31 (prin 

etapă a „Cupei 
desfășurata pe circuit, s-a bucurat de 
un deosebit succes. Miile de specta
tori înș’rați pe traseu au aplaudat 
îndelung spectaculoasele evadări și 
urmăriri ale căror principali anima
tori au fost alergătorii germani E. 
Adler, L. Holme, K. Ampler și ci
cliștii romîni Gh. Radulescu, G. Moi- 
ceahti, I. Coșma. Traseul, care a mă
surat 66 km, a avut 12 sprinturi. 
Iată clasamentul : 1. E. Adler 25 p. 
2. L. Holme 19 p., 3. K. Ampler 16 
p., 4. G. Grunzig 10 p., 5. Gh. Ra
dulescu 9 p., 6. B. Ekstein 9 p., 7. 
G. Moiceanti 8 p., 8. G.. Schur 7 p„ 
9. I. Cosma 6 p., 10. Gh. Câlcișcă 4 
p„ 11. S. Duță 3 p., 12. V. Ziegler 
3 p. etc.

Competiția continuă sîinbătâ (cursă 
contracronometrn, 30 km, pe șoseaua 
Cluj—Huedin) și duminică (140 km,. 
pe șoseaua Cluj—Huedin).

A. DUMITRII) — coresp.

telelon). — ITima 
orașului București"

TAL SE REVANȘEAZĂ

FOTBALIȘTII SOVIETICI SE 
PREGĂTESC...

V. M '
A mai rămas o singură săptămînă 
iă cînd se va da lovitura de în- 
pere în ediția pe acest an a celei 
aj pppulare competiții unionale de 
tbâl — campionatul U.R.S.S. In 
rioada dinaintea startului, majo- 
ateâ echipelor de categoria A s-au 
Trenat în cîteva orașe din sudul 
nunii Sovietice. Iată cîteva rezul- 

• e înregistrate în meciurile de ve- 
icare ; Pahtaktor Tașkent — Spar- 
k ■ Vilnius 3—2, Neftianik Baku — 
ihtaktor Tașkent 1 — 1, Belarus 
insk- — Șirak Leninakan 1—0, 
K.A. Rostov — Moldova Chișinău 
-1, Dinamo Kiev — Admiralteeț 
mingrad 2—0, Zenit Leningrad — 
eftianik Baku 2—2, Lokomotiv 
oscova — Trud Voronej 2—1, Spar- 
k Moscova — Kalev Tallin 5—1.

învins cu 1—0 selecționata Mexicu
lui, după ce anterior întrecuse cu 
6—0 pe cea a Insulelor Antile. Pe 
primul loc în clasament se află e- 
chipa Costa Rica. învingătoarea în 
această serie va întîlni într-un meci 
tur-retur echipa Paraguay-ului pen
tru calificarea în turneul 
campionatului mondial de 
anul viitor.

BENFICA LISABONA - 
SEMIFINALISTĂ IN

final al 
fotbal de

A TREIA
C.C.E.

IN PRELIMINARIILE 
CAMPIONATULUI MONDIAL

La Aarhus (Danemarca) s-au în
tâlnit joi într-un meci contînd pentru 
semifinalele C.C.E. echipele Aarhus 
și Benfica Lisabona. învingătoare în 
tur cu 3—1, campioana Portugaliei 
și-a adjudecat victoria și în cel de 
al doilea meci (4—1), calificindu-se 
astfel pentru semifinalele competi
ției. Cea de a patra semifinalistă va 
fi cunoscută după meciul retur 
I.F.K. Malmo — Rapid Vicna (0—2).

aTn subgrupa a TV-a americană 
reliminariilor campionatului mon
al echipa statului Costa Rica a

• Echipa braziliană F. C. Bangu 
din Rio de Janeiro întreprinde un 
turneu prin Europa. în primele două 
meciuri ea a întrecut cu 3—0 pe

• A. TAMPA LA EGALITATE CU CAMPIONUL U.R.S.S., M. 
GUDUȘAURI » FRATELE SAU, ȘT. TAMPA ÎNVINS LA NUMAI UN 
PUNCT DIFERENȚA DE CAMPIONUL OLIMPIC A KORIDZE • 1. 
HERMAN LA EGALITATE CU CAMPIONUL MONDIAL, R. ABAȘIDZE

Joi după-amiază, luptătorii brașo
veni au reușit o excelenta performan
ță, trecînd pe lingă victorie în întîlni- 
rea cu selecționata Tbilisi și ob(inînd 
finalmente un valoros rezultat de 
egalitate. De notat că antrenorul 
G. Kartozia 
ție ca și în 
va noastră 
brașovenilor 
membri ai 
fiind luptători tineri. Dintre sportivii 
care s-au întrecut pe scena Teatru
lui de stat din Brașov cele mai multe 
aplauze le-au cucerit, din partea 
sportivilor sovietici; M. Gudușauri, 
O. Egadze și Venesîanîi, iar din par
tea sportivilor romîni Alexandru Tam
pa, care s-a comportat excedent în 
întîlnirea cu campionul U.R.S.S. M. 
Gudușauri, Ștefan Tampa care a fost 
învins la numai un punct diferență 
de proaspătul campion olimpic A.

un
De

a aliniat aceeași formn- 
întîlnirea cu reprezentati- 
republicanâ. In echipa 

au fost însă numai trei 
lotului republican, restul

Koridze și L Herman care a reușit 
un prețios rezultat de egalitate în 
compania campionului mondial R. 
Abașidze Iată rezultatele tehnice în
registrate cu acest prilej; 52 kg — 
D. Pîrvulescu (B) cîștigă prin nenr. 
lui Z. Șekriiadze (T) ; 57 kg — M. 
Cristea (B) meci nul cu O. Egadze 
(T) ; 62 kg — A. Geantă (B) înv. 
la pct. pe S. Sepașvili (T) ; 67 kg — 
A. Tampa (B) meci nul cu M. 
Gudușauri (T) ; 73 kg — Șt. Tampa 
(B) este învins la pct. de A. Koridze 
(T) ; 79 kg — D. Gvandzeladze (T) 
înv. prin accidentarea lui N. Baciu 
(B) ; 87 kg - I. - • —
cu F. Venesîanîi
Herman (B) meci
(T). Organizarea 
bun. Spectatori: peste 600.

Radu (B) mecj nul 
(T) ; Krea - 1-

nul cu R. Abcșidze 
excelentă. Arbitraj

P. ROMOȘAN, C. GRUlA-coresp. reg.

A început turneul
de lupte de la Budapesta

Budapesta 31 (prin telefon). Vineri 
seara a avut loc deschiderea festivă 
a concursului internațional de lupte 
clasice și libere la care participă 
sportivi din 7 țări. La categoria 67 kg 
s-au prezentat în concurs printre alții 
I. Polyak, vicecampion olimpic (cat. 
pană), N. Martinovici, vicecampion o- 
limpic (cat. ușoară) și concurentul 
nostru Gh. Dumitru. La 73 kg in a- 
fară de Horvath (Iugoslavia), Riz- 
mayer (Ungaria) concurează și Petkov 
(Bulgaria) și Valeriu Bularca (Romî- 
ria). La 79 kg au făcut cîntarul, 
printre; alții,' B. Hollosi (Ungaria) și 
campionul olimpic bulgarul Dobrev. 
La categoria 87 kg notăm pe Bim- 
balov (Bulgaria), medalie de bronz la 
.1.0. de Ia Roma și Gurics (Ungă- | 
ria). La grea tinărul nostru lup- i 
tător N. Martinescu va avea de j 
primit replica lui Kasabov (Bulgaria), 1

Pentru titlul mondial de șah

Din nou o victorie „înainte de li
mită" — de data aceasta în favoa
rea campionului mondial — a fost 
înregistrată în cea de a 8-a partidă. 
Tal a redus scorul cu un punct. în 
urma unei lupte scurte, în care pare 
să-și fi regăsit întreaga sa putere de 
luptă. într-o apărare Caro-Kann, din 
nou aleasă de Botvinnik, deținătorul 
titlului a consumat mult timp de 
gîndire, ca și în precedentele partide. 
De data aceasta, însă, criza de timp 
n-a mai constituit un impediment 
pentru Tai. De la mutarea a 15-a, 
după ce damele au fost schimbate, 
piesele albe conduse de campion au 
ocupat poziții preponderente, negrul 
fiind lipsit de mutări bune. Intr-o 
poziție vădit inferioară, Botvinnik a 
trebuit să depună armele, cedînd la 
mutarea 29-a. Scorul meciului a de
venit acum 4‘/2—3»/2, în favoarea lui 
Botvinnik.

GLOB
Steaua Roșie Belgrad 
vinsă cu 1—0 de F. C.

și a fost 
Niirnberg.

în-

• Tn semifinalele competiției 
zervate

re
de 

Rangers Glasgow — 
Wanderers 2—0

echipelor cîștigătoare 
cupe naționale: ~ 
Wolverhampton 
(1-0).

TRAGERE LA SORȚI IN .CUPA 
FRANȚEI"

Aseară au fost trase la sorti se
mifinalele „Cupei Franței". La Paris, 
se vor întâlni Sedan cu învingătoarea 
rejucării Bordeaux — St. Etienne. 
La Marsilia, semifinala va opune 
pe Nîmes divizionarei secunde Mont
pellier. Finala competiției este pro
gramată pentru 7 mai.

ETAPA DE LIGA IN ANGLIA

Ieri s-a jucat o etapă completă 
în prima ligă engleză. Dintre rezul
tate reținem: Tottenham — Chelsea 
4—2, Newcastle — Sheffield W. 0—1, 
West Ham — Leicester 1—0. In cla
sament : Tottenham 56, Sheffield W. 
53, Wolverhampton (n-a jucat) 49.

IN PARTIDA A 8-a...
...după ce cs pierdut-o 

pe cea de a 7-a
APARAREA NIMZOVICI

Partida a șaptea din meci
Alb : M. Botvinnik Negru : AL

l.c4 Cf6 2.Cc3 e6 3.u4 Nb4 4.a3 
tacul Sâmisch, pentru prima data în 
tilnît în acest meci. In partidele pre
cedente Botvinnik a jucat aici 4.e3)
4.. .N:c3-|- 5.b:c3 b6 (Negrul alege un 
vechi sistem bazat pe ideea atacului 
pe c4 prin Nc8-a6, Cb8-c6-a5 etc. O- 
bișnuit se joacă 5..-c5 6.f3 d5 7.c:d5 
etc.) 6. f3 Na6 7.e4 d5 8.c:d5! N:fl 
9,R:f4 (Planul început de Botvinnik 
la mutarea a 8-a constituie o impor
tantă îmbunătățire a atacului albului. 
Regele alb esfe derocat, dar în poziția 
negrului vor apare curînd slăbiciuni 
pe cîmpurjle albe de pe aripa damei)
9.. .e:d5 10.Ng5 h6 1 l.Da4-j- ! c6 (După
11.. .Dd7 12.D:d7-f Ob:d7 13.N:f6 C:f6 
14.e5 structura pionilor albi este mai 
solidă. Desigur, după ll...Cbd7 iese și 
mai mult în evidență slăbiciunea lan
țului de pioni negri) t2.Nh4 d:e4 13.Tel 
g5 (Slab era 13.„0-0, din cauza 14.f:e4 
și albul are timp suficient să înceapă 
atacul asupra rocadei nesigure a ne
grului) 14,Nf2 De7 15.Ce2 b5 16.Dc2 
D:a3? (Q greșeală inexplicabila, după 
care deschiderea coloanei „a" va servi 
numai albului. De altfel, era greu de 
găsit o apărare contra 17.Cg3) 17.h4! 
g:h4 (17..., g4 18.f:g4 și amenințarea 
g4-g5 este decisivă) 18.N:h4 (Albul 
are doi pioni mai puțin, dar atacul 
său este puternic) 18...Cbd7 19.Cg3 
().().() (Forțat, căci nu se vede nimic 
contra amenințărilor de pe coloana 
,,e“) 2O.C:e4 The81? (Era mai bine 
probabil, 2O...Tde8 21,Rf2 C:e4-f- 22. 
f:e4 DdG) 21.Rf2 C:e4+ 22,f:e4 f6 23. 
Tal De7 24.T:a7 D:e4 25,D:e4 T:e4 
(S-ar părea că negrul a rezistat ata
cului, dar urmează o mutare care-i 
dărîmă toate speranțele) 26.Ta8+! 
Cb8 (Forțat. La 26,..Rc7 pierde 27. 
Ng3+) 27,Ng3 Rb7 28.Thal Tde8 (Se 
amenința 29.T8a7-|- Rc8 30. Tc7 mat 
sau 29...Rb6 3O.Nc7 mal) 29.T8a7-|- 
Rb6 3O.N:b8 b4 (O încercare dispe
rată ; la 3O...T:b8 urma 31.Tla6 mat) 
31.Nd6 b:c3 32.Nc5+ Rb5 33.Tla4 și 
negrul a cedat, matul la a5 sau la 
b4 fiind imparabil,

Tal 
(A

Mai sînt înscriși la această 
Karel Kubat (Cehoslovacia), 
și Reneak (Ungaria).

★
Aseară, tîrziu, am 

rezultate obținute de 
tri. Trei din cei 4

categorie
I. Kozma

primeleaflat.
luptătorii noș- 

sportivi romini 
care au evoluat au realizat frumoase
victorii, astfel : cat. 67 kg Gh. Du
mitru înv. la pct. Ivanpy (Bulgaria); 
cat. 73 kg V. Bularca înv. la pct. 
Kraus (Ungaria) ; cat. 87 ' kg Gh. Po- 
povici obține victoria prin tuș in min. 
6 asupra lui Covaci (Ungaria). La 
cat. grea, N. Martinescu a pierdut 
prin, tuș în min. 7 Ia campionul bal
canic Kasabov (Bulgaria).

'Mi
/ 2Z

I

1 ® La Muihouse se deslășoară tur
neul preliminar al campionatului eu
ropean feminin de baschet. Iată cîteva 
rezultate înregistrate pînă acum : 
R. P. Ungară — R. D. Germană 64—39 
(20-19) ; R. F. Germană - 
38-34 (21—13) ; R. P. Ungară - 
80-28; Olanda - R. F.
56—44 (33—23). In grupa B 
fac parte echipele amintite 
principalele pretendente la 
sint selecționatele R. P.
Franței, care nu au suferit nici o în- 
frîngere. In grupa A conduc selecțio
natele Belgiei și Italiei, care după 
două meciuri au acumulat cîte 4 punc
te fiecare. Italia a 
cu 41-27.

© Intr-un concurs 
la Tokio, japonezul 
vins pentru a doua 
nul olimpic Berruti 
yarzi, realizînd 
milă a revenit 
în 4:06,0.

6,3 
lui

Elveția
Elveția 

Germană 
din care 
mai sus 
locul I 

Ungare și

întrecut Austria

atletic desfășurat
Kamata l-a în- 

oară pe campio- 
în proba de 60 

sec. Proba de 1
Murray Halberg

schiori participă la• Peste 300 
campionatul unional de fond care a 
început la 29 martie la Murmansk. 
Primii campioni sînt : Maria Gusa
kova la 15 km (19:32,0) și Veniamin 
Kudrin la 30 km. (1 h 46:26,0). Kudrin, 
un tinăr plutaș din Arhanghelsk, l-a 
învins cu o secundă pe cunoscutul 
schior Nikolai Anikin.

cu

• In turneul internațional de șah 
de la Mar del Plata, după 14 runde 
pe primul loc în clasament se află 
marele maestru argentinian Najdorf 
cu 12 p., urmat de Filip (R. S. Ceho
slovacă), Byrne (S.U.A.) și Rossetto 
(Argentina) fiecare cu cîte 10'/2 p.

© Echipa de rugbi a Universității 
Cambridge (Anglia) se află în prezent 
în turneu în Italia. In primul meci 
rugbiștii 
de 21-6

englezi au învins cu 
(8—0) formația Admira] 

meci retur contînd

scorul
Roma.

® In
sferturile de finală ale C.C.E. la bas
chet masculin, Real Madrid a învins 
cu scorul de 88—66 (39—29) echipa bel
giană Antwerp. învingătoare și în pri
mul meci, echipa Real Madrid s-a ca
lificat pentru semifinale.

pentru
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Varietăți fotbalistice
UN PORTAR SENSIBIL

ci T_ v 
«Sportul 
care, în 

multă 
diferind 

de la un 
multe din 
sînt 
vom 
Dedc

a
trimis-o a 

spre studiere , 
noastre sportive

este 
ge- 
Pde 
om 
sw- 

prcfioasc 
tine sea- 
altfef, o 
pc care 
fost tri- 
și orga- 

supe-

UN GRUP DE MUNCI
TORI DE LA UZINELE 
..STEAUA ROȘIE", BUCU
REȘTI. Am citit cu mult in
teres scrisoarea dvs. Vă 
mulțumim nu numai pentru 
aprecierile pozitive pe care 
le faceți în legătură cu zia
rul nostru, ci și pentru 
cele... critice, 
o activitate în 
norul se depune 
si t>nc, părerile 
aceea aproape 
la altul. Dar i 
gcsiiilc dvs. i 
și desigur că 
mă dc ele. L _ 
copie a scrisorii 
ne-a ji 
m i să s 
nelor 
rioare.

UN
TORT 
,.MAO 
REȘTI. —

MIRCEA
ARAD. - 
momentul 
tistul Co.jocaru ? 
fia

La sfîrșitul unui meci 
de fotbal 
Ho-dby, în

disputat la 
_ Danemarca, 

cele două echipe făcură
Marți ca începe în sala Floreasca seria de spectacole 

a Ansamblului de balet pe gheață din Moscova cu 
revista ,,Fantezie de iarnă*. Spectatorilor bucureșteni, 
nerăbdători. în așteptarea debutului valoroșilor patina
tori artistici sovietici, le oferim această imagine din 
tabloul ,,Dresură de cai“. Pînă și ,,dresorul" (Boris 
Meritai n) a rămas uimit în fața saltului spectaculos 
al ,,nărăvașului cal" (Galina Beskina)...

Pe locuri !... fiți gata!...

...noul „copil-mmune” al 
fotbalului brazilian, Cou
tinho — pe numele lui ade
vărat Antonio Wilson llo- 
norio — n-are decît... 16 
ani ? El cîntărește 63
kilograme, are 1,68 m în 
îuăl|iine și joacă la F.C. 
Santos, fiind coleg de c- 
cliipă cu renumitul Pele.

«Ie

mas de pe urma primului 
război mondial nu l-a îm
piedicat să boxeze cu suc
ces și să ajungă chiar cam
pion mondial.

te- 
în 
El

...cel mai lung set la 
nis a fost înregistrat 
1949, la Los Angelos? 
s-a disputat între perechile 
Schoeder—Falkenburg și
Gonzales-Stetvart, terminîn- 
du-se, după 3 ore de joc, 
cu scorul de 36—34 în fa
voarea primului cuplu.

...prima întîinire sportivă 
internațională a avut loc 
în anul 1893 ? Istoricii 
sportivi consemnează faptul 
că în 
franceză 
Canalul 
înfrunta 
nică.

acel an o echipă 
de mgbi a trecui 
Mînecii, peatru a 
o f ormație bn ta

D E

...ciclistul sovietic Ana- 
tolii Olizairnko, cunoscut 
pentru valoroasele sale per
formanțe, printre care și 
cîștigarea unei ediții a „Tu
rului Egiptului", a practi
cat mai iutii schiul ? El a 
făcut parte chiar din re
prezentativa orașului Mag
nitogorsk. In 1955, Oliza- 
renko a participat Ia un 
concurs popular de ci-clism 
și, de-atunci, schiul și-a 
• ••pierdut unul dip adepți.

...linul din cei mai cunos- 
cuți boxeri de-acum 30—40 
de ani, francezul Eugene 
Criifui, avea un maxilar 
din... argint? Această quasi- 
infirmitate cu care a ră-

Intr-o scrisoare primită 
recent la redacție, un ci- 
titoi* ne scrie, printre al
tele, că a văzut în diferi
te reviste fotografia star
turilor unor curse de 100 
m la care lua parte 
recordmanul
Hary. „Din 
grafii reiese 
de clar că 
plecarea ! Ce părere a- 
veți despre această ches
tiune ? "...

Observația cititorului 
nostru este aparent justă. 
Intr-adevăr, 
văzut 
mentul 
presta 
tor „fură “ startul. Pe a- I 
ceasta temă au fost seri- !

foto-

și 
lumii Armin 
aceste
cît se poate 
Hary 

Ce părere
fură

oricine l-a 
pe Hary în mo- 

plecării are im- 
că acest alergă

tură

se fel de fel de articole, 
iar starterii au fost tot
deauna în mare dilemă ! 
Și totuși Hary are o ple
care perfect regulamen
tară !

Cercetări științifice au 
arătat că recordmanul lu
mii are o uluitoare reac
ție de start (0,05 sec. în
tre pocnetul pistolului și 
plecare), 
ceilalți 
această 
preciată 
sec. De
Hary wfură“ sparturile !

în timp 
alergători 
reacție a

la 0,15
aici impresia că

ce la 
mari 

fost a- 
- 0,17

o constatare uimitoare: 
portarul uneia din for
mații... dispăruse 1 în lo
cul lui, între bare, se 
găsea doar o pereche de 
ghete de fotbal. Proprie
tarul lor o... ștersese în 
vîrful picioarelor, pe ne
simțite, în timpul repri
zei secunde, fără 
neva să-și fi dat 
Motivul ? Ii era 
nici nu se putea 
în joc, deoarece 
se disputau exclusiv în 
jumătatea de teren ad
versă. De altfel, echipa 
lui conducea cu 16—0.

In ciuda acestor .cir
cumstanțe atenuante", 
federația daneză i-a a- 
cordat acestui portar sen
sibil la frig... opt etape 
de 'suspendare. Poate, 
pentru ca duminica 
poată sta în casă, 
căldură...

MĂIESTRIE...
Faimosul fotbalist bra

zilian Pele, care sufe
rise nu de mult de o

ca ci- 
seama. 
frig și 
încălzi 
fazele

la

1 APRILIE

P
4

înaintașul rapidist: — Dragi cititori, figura asta 
cu mingea în poartă să știți că e o păcăleală a dese
natorului, 
glume...

Știți, bine că eu nu mă țiu de astfel de

• Din cauza prețurilor față la cea de a treia 
tîlnire dintre Floyd Patter-

în-
exorbitante, numai 15 mii
de spectatori au fost de son și Ingemar Johansson.

-Rețeta galei a fost de 
500.000 de dolari, ceea ce. 
înseamnă că prețul mediu 
al unui bilet s-a ridicat la 
peste... 33 de dolari !

In afară de acești 
500.000 de dolari încasați 
din vinzarea biletelor, s-au 
mai „scos* 3 milioane de 
dolari de la societățile de 
televiziune. Organizatorii au

— Bucură-te, 
la meci...

Nu se prinde: crezi că nu știu că azi e 1 aprilie?

draga mea, mîine nit mă mai duc — Ai auzit ? Un sprinter de-al nostru a alergat suta 
de metri în 10.3 secunde...

— Lasă... lasă... Știu că azi e 1 aprilie.

Desene de S. Novac

corn otic 
timpul 
Mexic, 
pariție 
pa sa. 
minici,

cerebrală în 
unui meci în 

și-a făcut o rea- 
strălucită în echi- 
Acum cîteva du

ci 
spectacol, 
fost ova- 

în șir de 
timpul u- 
echipa sa 

formajia 
(3-1), el 

din a-

el a realizat 
fază de mare 
pentru care a 
ționat minute 
spectatori. In 
nui meci între 
„Santos" și 
„Fluminense" 
a luat o minge 
propierea propriei porți, 
a condus-o în ’ ‘ * 
gul terenului 
succesiv 
adverși, 
sau îl 
truns în careul advers 
și — ajuns la 10 metri de 
poartă — a marcat cu un 
șut puternic cel de-a! 
treilea gol al echipei sa
le. De notat că celelalte 
două goluri ale lui San
tos le marcase tot Pele. 
Această fază s-a petre
cut pe stadionul Mara- 
cana, în fața a 100.000 
de oameni...

nouă 
care 

reatacau,

tot lun- 
d riblînd 
jucători 

îl atac’.u 
a pă-

GRUP DE MUNCI- 
DE LA UZINELE 

TZE-DUN", BUCU- 
— Același răspuns.

MITITEANU,
1) Ce face în 
de fată fetba- 

~ Fotpgra- 
de față vă da cel mai

luat, după cum se 
toate... măsurile, ca 
rărnînă în ftaguhă !

vede, 
să nu

• In prima repriză, așa 
cum s-a arătat în primele 
telegrame, Patterson a fost 
de două ori la podea pentru 
5 și respectiv 3 secunde. 
Dar și suedezul la rindul 
lui a... mirosit în această 
repriză praful de sacîz de 
pe ring, fiind numărat pînă 
la 2.

® După meci, Patterson 
a făcut următoarea declara
ție : ,,A fost ridicol faptul 
că am pornit favorit Ia 
4—I. De altfel, Johansson a 
șî demonstrat acest lucru. 
Suedezii pot fi. numiri de 
ci. așa cum americanii — 
sper ! — vor fi mîndri
cu mine".

...Asta cu condiția să 
nu intre într-un restaurant 
sau să se urce într-un auto
buz rezervat numai pentru 
albi...

• Cine va Ji viitorul 
adversar al lui Patterson ? 
învingătorul întilnirii dintre 
Ingemar Johansson și ne
grul american Solv Lister, 
în etate de 26 de ani, so
cotit în momentul de față 
cel mai bun boxer 
S.U.A., după Patterson.

ic
fotografii 
primul și 
al meciului...

Cele două 
fost luate în 
ti mul minut

din

au 
ul-

bun răspuns : 
tele porților și... 
cu jind 
Dc ce ?
plictisit 
a ținut 
chiar cu 
pendări ! 
Steagul roșu. 
La Brașov a 
meciuri în tur. și iar s-a 
plictisit. Vrea să revină 
in București. El n-a pri
mit însă dezlegarea nece
sară și, in orice caz, . 
campionatul actual n-ar a- 
vea drept de joc Ia 
echipă decît Steagul i'oș^.
2) Barta, fosta aripă dreap
ta a echipei Dinamo Bucu
rești, n-a abandonat acti
vitatea competed anală. Joa
că la Voința-Oradea, în 
campionatul regional.

RADU AUREL, CONS
TANTA. - 1) Nu c chiar 
o... contrazicere între ci
fra pe care ați găsit-o in 
lucrarea „Ghidul spectato
rului dc fotbal4* și aceea 
pe care ați citit-o în ,«Pro
gramul Loto--Pronosport“. 
Stadionul „1 Mai" din o- 
rașul dv. are 19.700 de 
locuri numerotate de stat... 
comod ’ Dar cînd Farul 
joacă, de pildă, cu C.C.A., 
cine mai poate 
exact citi oameni au fost 
pe stadion ? Dv.
că Ia fotbal nu e._ _____
principiul că două corpuri 
nu pot ocupa in același 
timp același loc în spa
țiu ? ... 2) ,.In întîlnirea
dintre Pâduraru (Cîmpina) 
și Koncsag (Tg. Mureș), a- 
cesta din urma a lovit du
pă ce arbitrul a spus 
,.breck“. Păduraru a că
zut la podea și a fost nu
mărat de arbitrul din 
ring. După ce s-a sculat 
de la podea, înainte de 
reluarea luptei, arbitrul 
de ring îi dă un avertis
ment boxerului din Tg. 
Mureș pentru lovire după 
,,breck“. A procedat bine 
arbitrul ?“. Da ! Așa indi
că regulamentul.

ION DUMITRESCU» 
BUCUREȘTI. - 1) Fundașul 
Rapidului, Dumitru Macri, 
împlinește in aprilie 30 de 
ani. 2) F.C. Craiova n-a 
fost campioană «oficială a 
țării ia fotbal. De-altfel, 
intre anii 1941—1946 cam
pionatul nu s-a disputat.
3) N<mele actualilor sau
foștilor jucători de la Pe
trolul Ploiești, care dețin 
titlul de maestru al spor
tului ? “ * "
Mircea 
Fronea, 
seu, 
Pahonțu. 
Ion Zaharia. 
Drăgan, care 
stulă vreme 
este maestru 
dar acest titlu l-a primit 
în timp ce juca la C.C.A. 
Dintre fotbaliștii de la 
Petrolul. Neaeșu este cel 
care a fost selecționat de 
cele mai multe ori în echi
pa națională : de 10 ori.

ION POȘTAȘUL

stă în spa- 
se uită 

cum joacă alții 1 
Pentru că 

de 
cu orice 
acei

s-a...
Progresul și 

preț - 
al unei sus- 
să plece la 
Și a plecat, 
jucat cinci

spune

nu știți 
, valabil

Pavel Bădulescu, 
Dridea, Alexandru 

Nicolae Marinc- 
Ion Neaeșu, Gheorghe 

Nicolae Topșa și 
Și Nîeolae 
a jucat de- 
la Petrolul, 
al sportului,
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