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Cupa Campionilor Europeni“ la baschet

Astă - seară. Tă Kietf

R. S. S. Ucraineană
R. P. Romînă la box
Astă-seară, Palatul Sporturi

lor din Kiev găzduiește prima 
întilnire dintre echipele repre- 

Ucrainene 
dimineață 
făcut un 
aseară au

!

De pe stadionul Tineretului s-a dat plecarea in proba ju
niorilor din cadrul campionatului de marș pe echipe al 

Capitalei

Maestrul emerit al sportului Ștefan Petrescu a confirmat 
încă o dată, cu prilejul „Cupei Primăverii', valoarea sa in- 

■ tefnațioriălă la proba de pistol viteză, egalînd recordul mon
dial oficial.

O... promisiune pentru un nou record al țării, dacă ținem 
seama că sîntem la început de sezon.

Foto : V. Godescti

Un atac desfășurat al rugbiștilor ieșeni. Dar purtătorul ba
lonului nu are cui să paseze... In plus, placajul lui Diac ci
ne seu își va dovedi din plin eficacitatea (fază din meciul 

Dinamo — C.S.M.S. Iași 6—3)
I*

Campionatele de schi ale Uniunii Sovietice
Probele alpine din cadrul 

campionatelor unionale de schi 
;e desfășoară pe pîrtiile mun
telui Ala-Iau din apropierea 
jrașului Alma-Ata. Protagoniș
tii principal al întrecerilor » 
ost Victor Talianov, care a 
cîștigat trei titluri : slalom

slalom special și com- 
Korzuhina a cîștigat

uriaș, 
binatâ.
proha feminină de slalom u- 
riaș. La coborîre bărbați Ale- 
xandr Kilatov a obținut victo
ria realizând pe o pirtie de 
2650 m (diferență de nivel 
900 m) timpul de 2:07,7.

Campioanele R. P.,_ Romîne 
și R. S. Cehoslovace, formații
le C.C.A. și Spartak Sokolovo 
Praga, își dispută astă-seară 
cel de al IV-lea loc din semi
finalele „Cupei Campionilor 
Europeni". Vă reamintim cu a- 
ceastă ocazie că celelalte trei 
echipe rămase în cursa pentru

cucerirea acestui important tro
feu sînt T.S.K A. Moscova, 
Riga și Real Madrid.

„Meciul acesta este 
pentru echipa noastră — 
declarat pivotul reprezentativei 
noastre Armand Novacek. 
Poate chiar mai greu decit 
cel cu Virtus Bologna de la

zentative ale R.S.S. 
și R P. Romîne. Ieri 
sportivii romîni au 
ușor antrenament iar 
participat împreună cu boxerii 
sovietici la oficierea cîntarului.

Intîlnirea dintre boxerii ucrai
neni și romîni este la cea de 
a doua ediție. Se știe că anul 
trecut partida de la București 
s-a încheiat cu un rezultat ne- 
decis (5—5), cea de la Brăila 
revenind echipei noastre cu sco- 

rezultate 
că echipa 
puternică 
trebui să

rul de 5—4. Aceste 
„sțrînse" demonstrca 
R. S. S. Ucrainene e 
și boxerii noștri vor
depună toate eforturile pentru 
a realiza un rezultat bun.

Mingi de mai
La citeva zile după publica

rea Directivelor C.C. al P.M.R. 
cu privire la criteriile princi
pale ale întrecerii socialiste in 
cinstea aniversării a 40 de ani 
de la înființarea . partidului, 
colectivul de muncitori al ate
lierului de mingi de la fabrica 
„Flacăra roșie" a avut o cons
fătuire de producție.

După maistru — comunistul 
Petre Munteanu, șeful atelie
rului — au luat 
numeroși muncitori, 
arătat că mingile de 
fotbal, handbal, rugbi 
lalte pe care le lucrează, tre
buie să fie mai durabile, de 
mai bună calitate.

Propunerile pentru îmbună
tățirea calității mingilor ve
neau unele după altele. Iată 
citeva dintre ele : micșorarea _ 
apărătorii de la șiretul mingii 
pentru executarea unei cusă
turi perfecte, șerfuirea pe 
margini a bucăților de piele și 
aplicarea (prin lipire) a unei I 
pinze cauciucate ș.a.

— Lipirea acestei pinze cau
ciucate pe marginea bucăților 
de piele — ne spunea fotbalis
tul Ion Radu, responsabilul 
brigăzii V.T.M. de calitate — 
cere, desigur, o muncă in plus. 
Deci, avantajele acestei noi 
metode de lucru sint mări. în 
primul rînd mingea se coase 
mai ușor — marginea bucății 
de piele fiind după șerfuire 
mai subțire. Apoi, cusătura se 
ingroapă mai bine. în felul 
acesta ea este ferită de roză
tori și. deci, rezistența mingii 
se mărește, îri sfîrșit, ■ balonul 
devine mai flexibil, mai sferic.

In zilele care au urmat după

cuvîntul 
Ei au 
baschet, 
și cele-

consfătuirea de producție, min- 
gerii de la „Flacăra roșie" au 
trecut la traducerea în viață 
a planului de măsuri pentru 
îmbunătățirea calității produ
selor. La masa de lucru a șe
fului de atelier se purtau me
reu discuții. Fiecare muncitor 
ținea să afle părerea meșteru
lui asupra piesei lucrate. Pe
tre Munteanu lua balonul în 
mină, îl examina un timp, 
după care îl punea în lada pe 
care scria: Calitatea I.

Privindu-i, iți dădeai lesne , 
seama ce ecou puternic au : 
stirnit în inimile lor Directi- | 
vele partidului. Cu cită insu- • 
flețire au pornit oamenii mun- 
cii întrecerea socialistă pentru j 
produse de calitate superioară. 1

București. Sîntem nevoiți să ne 
prezentăm pe teren fără Nedef 
(n. n. eliminarea jucătorului 
militar în meciul de la Praga 
i-a atras în mod automat sus
pendarea pentru jocul urmă
tor) și lipsa lui o vom resimți 
desigur destul de mult. Ne 
vom concentra însă toată aten
ția și vom lupta cu toate for
țele pentru a obține victoria și 
calificarea în turul

Ne alăturăm și noi 
lui nostru jucător 
du-ne părerea că în 
cestui dezavantaj, jucătorii de

4 444*4  4- +++++++++ +++■ 

t Din sumar: 
f® Amănunte din prima 
Țetapă a returului cate- 
igoriei B.
4° Coltul specialistului:' 
4 Ce este și ce trebuie să 
Țfie încălzirea în volei.

Azi, deschiderea ofi 
Tcială a campionatelor 
Ț mondiale de tenis de 
Ț masă.
Ț® Zile de vacanță, zile 
ide bucurie.

(Continuare in pag. a 3-a)

MAI MULTA
în multe 

din țară au 
prima zi întrecerile din cadrul 
crosului „Să întimpinăm 1 
Mai". Din știrile pe care le-am 
primit din regiunile Dobro- 
gea, Banat, Cluj,

asociații sportive 
început chiar din

Turneul de juniori U. E. F. A.

ECHIPA R. P. R. JOACĂ AZI CU BELGIA
Comentariile presei portugheze după partida dintre echipa noastră și R.F.G.—

■H+H+H4++

Crosul „Să intimpinăm 1 Mai'

INIȚIATIVA
stadioanelor, lizierele păduri
lor și aleile multor parcuri au 
găzduit întrecerea tinerilor șt 
tinerelor.

Tn orașul București, cunos- 
cîndu-se capacitatea organiza-

Iași, Galați torică a asociațiilor sportive, 
și Oltenia, rezultă că verdele s_a considerat necesar pentru 

desfășurarea primei etape nu-

Evenimentele fotbalistice ale săptămânii

• JOI CU PETROLUL. SIMBÂTA CU RAPID 
• OASPEȚII SOSESC ASTAZ1 • GREMIO ARE 

LA ACTIV VICTORII ASUPRA ECHIPELOR SAN
TOS, SAO PAOLO ȘI BOCA JUNIORS • C.C.A. 
PLEACA AZI LA BUDAPESTA CU O FORMAȚIE 
ÎNTĂRITĂ • PARTIDA

JOACA JOI
U.T.A.— DINAMO SE RE- 
LA CRAIOVA.

Astăzi, î > orașele Lisaliona, 
2oimbra și Braga din Portugalia 
se dispută ultimele partide din 
cadrul celor patru grupe ale 
Turneului U.E.F.A. Câștigătoa
rele grupelor se vor întîlni la 
5 aprilie în semifinalele compe
tiției.

Reprezentativa noastră de ju
niori susține azi meciul cu Bel
dia (la Coimbra) în timp ce 
R.F.G. joacă cu Olanda (la Li
sabona). Aceste două întîlniri 
sînt foarte importante pentru 
clasamentul grupei B, clasa 
merit care sc prezintă astfel la 
ira actuală :

rajul actual favorizează forma
ția Germaniei occidentale.

In partida cu R.F.G., disputa- 
ectiipa noastră a 

dar 
a ad- 
să cu- 
o me- 
presa

2
2
2
2

1
1
0
0

1
1
I
1

0 
o
1
1

Din acest
:ă echipa noastră se poate cali
fica pentru semifinale dacă în
vinge Belgia și dacă R.F.G. 
5 ier de un punct în fata Olandei 
tau primește două goluri, iar 
juniorii noștri nici utiuj. Gptave-

clasament rezultă

tă duminică, 
avut superioritatea netă, 
apărarea supranumerică 
versatului a împiedicat-o 
cerească victoria pe care 
rita după cum subliniază 
portugheză.

Ziarele portugheze apărute 
luni dimineață publică cronici 
despre meciul R.P. Romînă — 
R.F.G., elogiind comportarea e- 
chipei noastre. Ziarul de sport 
„Mundo e sportivo" scrie: „Ro
mînii au demonstrat tin fotbal 
nia; spectaculos și mai tehnic, 
mai ales în dezvoltarea scheme
lor tactice în mijlocul terenului. 
Fotbalul practicat de romîni a 
fost imaginea disciplinei și or
ganizării într-adevăr admirabila. 
Cîf 
toți 
dit 
lui.
aoeșț ,

Cel mai mare cotidian care 
apare la Lisabona „Secuolo“ co- 
tnentează astfel jocul practicat 
de echipa noastră : „Intîlnirea 
dintre formațiile Rominiei și 
Germaniei occidentale ne-a ofe
rit un meci magnific, de înalt 
nivel tehnic, foarte disputat, dar 
dominat aproape tot timpul de 
echipa cea mai bună de pe te
ren : Romînia. Romînii an im
pus un sistem de pase scurte, 
ceea ce le-a permis să aibă o

T. VORNICII

(Continuare in pag. a 5-a)

Intre două etaj>e de campionat, 
•ahwția iubitorilor de fotbal din 
Capitală . este atrasă săptămma a- 
ceasta de două evenimente fotba- 
lislfiec internaționale de mare inte
res : turneul echipei profesioniste 
braziliene Gremio Porto A le grena*  
la București și evoluția unei for
malii romînești la Budapesta.

Ordinea acestor evenimente este 
următoarea :

Miercuri 5 aprilie, la Budapet- 
ta: reprezentativa R. P. Ungare, 
care se pregătește pentru preli
minări ?-le campionatului mondial 
(la 16 aprilie va întîlni echipa 
R.D.G., iar la 30 aprilie Olanda), 
va susține un meci de verificare 
cu o formație întărită a C.C.A- 
Lotul jucătorilor romîni. care 
pleacă în dimineața zilei de azi 
la Budapesta, cuprinde pe : Voi ' 
nesCii și Toma — portari, Zavodc 
l[, Motroc, Ioni ța și Greavu — 
fundași, Jenei, Bone și Șeredcd— 
mijlocași, llașoti. Oaidă. Corn 
tanti n, Dridea, Marcu, Unguroiu 
si Tătarii — înaintași. Formația 
probabilă pentru mîine: Voinescu— 
Zavoda II, Motroc, ■ Greavu — 
Jenei Bone — llașoti, Constan
tin, Dridea, Sere dai, Tătara.

TINERI ȘI TINERE!

despre tehnica individuală, 
jucătorii romîni s-au dove- 

buni conducători ai balonu-
Romînia merita să cîștige

Pregătiți-vă teme'nic pentru întrecerile 
marii competiții sportive de mase 
„Concursul Cultural-Sportiv al Tineretului**  
care încep Ia 16 aprilie!

desfășurarea primei 
—| mai opt zile, adică intre 1 și
.. ' 9 .aprilie a. c.

Trebuie arătat că 
întreprinderi mai 1 
se lucrează in schimburi și unda 
sînt numeroase secții de pro
ducție sau în alte cazuri 
cînd unitățile întreprinderii 
sint dispersate în mai multe 
colțuri ale orașului, prima eta
pă nu se poate organiza numai 
intr-o singură zi. De aceea*  
consiliile asociațiilor sportive 
organizează, din proprie ini
țiativă, întreceri pe secții*  
schimburi, ateliere etc., ca apoi 
cei mai buni să intre în lupta 
pentru titliil de campion al 
asociației. Cu alte cuvinte pe
rioadă de 8 zile afectată acestei 
etape asociațiilor sportive bucu- 
-reștene. trebuie folosită din plin 
pentru buna desfășurare a în
trecerilor.

Cu atit mai mare ne-a fost 
mirarea, atunci cînd am stat
de vorbă cu cîțiva dintre pre
ședinții și tehnicienii raioan®- 

din Capitală, șt
„Care sînt asoci»-

din raionul dvi '

c.
i în unele 
mari, unde

Joi 6 aprilie, la București . 
Gremio—Petrolul Ploiești.

Sîmbătă 8 aprilie, la Btic.arești- 
Gremio-Rapid București (aceasta 
modificare în program a foe» i 
lăoutfi ieri).

Ambele jocuri vor avea loc pe 
stodional „23 August*,

ECHIPĂ BRAZILIANĂ lor U.C.F.S. 
i-am întrebat 
țiile sportive

Ca și Canto do Rio și Vitoria 
Bahia, care n.e-au vizitat în ulti
mii patru ani și au lăsat o impre
sie bună (In special Canto do 
Rio), Gremio — a treia formație 
braziliană care joacă la noi — 
este așteptată cu același mare 
interes, ba poate mai mare, dat 
fiind faptul că această formație 
nii numai că este campioana sta
tului Rio Grande do Șui (și se 
intitulează deseori ca prima cehi 
pă a Braziliei de Sud), dar cu
prinde și o serie de internaționali. 
Din anul 1903, cînd a luat ființă. 
Crem io a cucerit de 30 de ori 
titlul dc campioană a statului 
respectiv. Din jucătorii săi, Fi- 
gueiro, Ennio, Bruno, Elton, 
Ayrton, Suly, Marino. Cessy, 
lvarcz, Milion și Jurandir au 
jucat în echipa Braziliei. Din re
prezentativa care ’a participat la 
campionatele pan-am erica ne din 
1960 au făcut parte 9 jucător*  
ai clubului Gremio. Dintre •nume
roasele performanțe reușite 
Gremio reținem victoria
asupra clubului Sao Paolo, 
4—0 asupra lui F. 0. Santos 
echipa faimosului Pele — și

de
cu 1—0

Cil

(Continua re in pag. a 2-a) . |
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GESSY LIMA 
Internațional, unul din cei mai- 
buni jucători, golgeterul echipei



Sparâachiada. de iarnă a tinerelului

O adevărata sârbâtoare
Inserarea se lăsase pe nesimțite și 

in casele oamenilor din Alunișul Te
leajenului începuseră să se aprindă 
becurile electrice cind ultimii specta
tori și participanții la întrecerile eta
pei a Il-a a Spartachiadei de iarnă a 
tineretului — finaliști ai concursurilor 
de șah, gimnastică și tenis de masă — 
părăseau sala în care avuseseră loc 
disputele.

încă de dimineață, pe ulițele satu
lui grupuri, grupuri de țărani munci
tori, tineri și virstnici, din satele 
Strimbeni, Bertea, Stefești și Aluniș 
Vale se îndreptau, după preferință, 
către sala cinematografului din co
mună sau spre club. La cinematograf 
se desfășura faza intercomunală a ce
lui de al IV-lea concurs artistic iar, 
la club urmau să aibă loc întrecerile 
din cadrul Spartachiadei.

Aci, totul era pregătit cu atenție 
pentru a se da întrecerilor un carac
ter cu adevărat sărbătoresc. La orele 
10 a.m., frumos aliniați și cu drapele 
fluturind in bătaia viatului primăvă- 
ratic, concurența — membri ai aso
ciațiilor sportive Voința Vărbilău, 
Brădetul Stefești și Progresul Aluniș, 
așteptau plini de emoție începerea 
competiției.

Gheorghe Buzea (președintele aso
ciației sportive Progresul Aluniș) a 
prezentat raportul, după care a luat 
euvintul Adrian Dragosin, secretar al 
comitetului U.T.M. Alunișul Teleaje
nului. Primii concurenți — echipa de

gimnastică fete a comunei Alunișul 
Teleajenului. Opt fetițe cu cravate ro
șii de pioniere la git au executat cu gra
ție și precizie exercițiile G.M.A. gr. I. 
A urmat echipa fetelor din Vărbilău 
și a băieților din aceeași comună... La 
fiecare dintre tinerii concurenți era 
ușor să observi dorința de a executa 
cit mai corect exercițiile, de a obține 
nota cea mai mare, de a-și impune 
întiietatea. Elevi și eleve ca Mihai 
Brujban, Gheorghe Ioniță, Elena O- 
priș, Constanța Ungureanu, Elena Popa 
și Elena Dumitrescu ,care sint fruntași 
și la învățătură, au obținut cele mai 
bune aprecieri.

întrecerile au continuat apoi cu 
probele de șah și tenis de masă. Ion

Au fost desemnați campionii
pe Capitală la trântă

40 de sportivi au fost prezenți siuibli- 
tă după-amiază în sala de sport a uzine
lor „23 August" pentru a-și disputa în- 
tîietatea în cadrul finalelor pe Capitala 
a Spartachiadei de iarnă a tineretului la 
trîntă. întrecerile s-au desfășurat Ia un 
nivel tehnic bun și au fost deseori a- 
plaudate de către spectatorii prezenți în 
sală.

S-au 
lorii de la I.C.F. 
eincî concurenți, studenți 
de Cultură Fizică, 
înainte de limită. Au plăcut îndeosebi- 
A. Dobrotă (cat. peste 84 kg) și D. 
Cartacai (cat. 84 kg) prin procedeele 
spectaculoase pe care le-au folosit în 
luptă.

Iată rezultatele tehnice: cat. 55 kg: 
C. Varghida (I.C.F.) înv. tuș M. Micu 
(raionul N. Bălcescu), cat. 61 kg : V. 
M ureșanu (I.C.F.) înv. tuș Alex. Bar
ei aș : cat. 68 kg: C. Leancu (raionul

M. Bărăeeanu
76 kg: l.

V. Firișceac 
kg: D. Car- 
Stroie (raion 
kg: X. Do
le od oro vi ci

remarcat, cu acest prilej, luptă- 
de la I.C.F. De' altfel, toii cei 

ai Institutului 
au cîștigat întîlnîrile

T, Vladimirescu) înv. tuș i 
(raion N. Bălcescu), cat. 
Hantău (I.C.F.) înv. 
(raion Gr. Roșie), cat. 81 
tocai (I.C.F.) înv. tuș 1'1. 
Gr. Roșie), cat. peste 84

■ brotă (I.C.F.) înv. tuș S. 
(raion 23 August).

tuș

CAMPIONII CAPITALEI

C. Varghida, V. Mureșanu, C. Leaneu, 
I. Hantău, D. Cartacai și A. Dobrotă.

La sfîrșitul întîlninTor, campionii și 
finaliștii au fost premiali de către comi
sia orășenească de organizare a Spar- 
taehiadei de iarnă a tineretului.

NUMAI CONSTANTIN DOBRE ESTE VINOVAT?
Ț Venit din alt 
ini, Constantin 
Ța X-a C, nu s-a simțit totuși o clipă 
X singur. Aici la școala medie Nr. 1 din 
Ț Constanța, elevii formează o mare fa- 
±milie, in care pătrunzi ușor și care 
Ite ajută cu entuziasm atunci cind 

ceri sprijinul.

Bun sportiv, Constantin Dobre 
devenit in scurt timp unul dintre 

levii apreciați ai școlii. De multe ori 
succesele echipei de volei s-au dato

rat, de altfel, jocului său bun. Dar de 
,citva timp, Constantin Dobre a alu- 

Țnecaț pe o pantă greșită. A început 
_ __  Rezultatul? In

t Constantin Dobre este cori- 
. gent la 4 materii, iar in acest tri- 

. —... a are o si- 
---- ..., tinărulliuațîe ș, maț grea, 
In ziua aceea Cornel+țand amenințat la
încă două obiecte.

■ Firește, el e pri
mul vinovat de si-
■ tuația grea in care a ajuns, fiindcă a 
.considerat că dacă știe să joace bine 
■ volei... poate trece și clasa 1 
j Manifestind după primele succese o 
■ înfumurare nejustificată, comportin- 
' du-se nedîsciplinat față de colegi și 
.profesori, lipsind nemotivat de la ore, 
Constantin Dobre a inșelat deci cu 
bună știință încrederea ce-i fusese 
acordată.

Constantin Dobre este vinovat. Și 
astăzi el este amenințat cu repetenția. 
Dar in mare măsură sint vinovați și 
cei doi profesori de educație fizică, 
Emilia Seceleanu și Ion Cristian. Pri
mul, pentru că in calitatea ce o are 
nu l-a făcut pe Constantin Dobre să 
ințeleagă că numai cu sportul nu 
poate trece un an de studii, iar al 
doilea fiindcă ignorind instrucțiunile 
Ministerului Invățămintului și Cultu
rii care interzic prezența elevilor slab

oraș, intre colegi străi- 
Dobre, elev in clasa

ii

Enescu este un foarte bun șahist. 
In ultima vreme, principalul 'său ad
versar era Cornel Ispas de care îl 
leagă o strinsă prietenie. născută in 
ceasurile petrecute împreună în fața 
mesei de șah. ' ", țjtz. sj /zuinu yi c-

Tare ar fi dorit Ion Enescu ca, de^să_și negujeze cartea, 
data aceasta, cel care să reprezinte tprezent 
centrul de comune la faza de raion ^.genț ța 
să fi.e el. Dar, ciștigător a ieșit;- <lupă + mesiru 
o partidă de peste trei ore,
Cornel Ispas. j
Ispas a fost finalist și la proba de te
nis de masă, pe care a cișitgat-o însă 
un alt tinăr din Alunișul Teleajenu
lui, Vasile Enescu.

GH. NILA-coresp.

CAMPIONI RAIONALI...

re-
TR1N- 

V. Bir
in vinge 

Gușe
cat. 61

Zilele trecute, sportivi 
reprezentînd 33 de aso
ciații din întreprinderile 
și instituțiile raionului 
Gh. Gheorghiu-Dej s-au 
întîlnit pentru a-și dis
puta finalele pe raion 
ale Spartachiadei de iar
nă a tineretului. între
cerile de trîntă, haltere, 
gimnastică, tenis de 
masă și șah, disputate 
într-o atmosferă de mare 
entuziasm, au dovedit 
că sportivii din acest 
raion au dat o mare a- 
tenție întrecerilor finale. 
La lupte, cei mai buni 
s-au dovedit tinerii din 
asociațiile Confecția și 
Semănătoarea. Iată 
zultatele finale 
TA, cat. 55 kg. 
san (Confecția)
la puncte pe V. 
(Semănătoarea) ; 
kg. : Șt. Tănase (Semă
nătoarea) înv. la pct. M. 
Stelian (Semănătoarea) ; 
cat. 68 kg : C. Baboi

(Confecția) înv. la pct. I. Biră 
(Confecția); cat. 76 kg: P. Ghiță (Se
mănătoarea) înv. pct. FI. Lucaci (Con
fecția). HALTERE, cat. pină 
C. Ionescu (Poligrafia);, cat. 
Fantazi (Semănătoarea); cat. 
Vidan (Semănătoarea); cat.
Buzoianu (Semănătoarea). GIMNASTI
CA. Băieți: Școala medie nr. 1 N. 
Bălcescu (echipa formată din elevii 
Dan Niculescu, C. Arnăutu, C. Po
rumb, FI. Tomescu, Gh. Corneanu, Gh. 
Cristescu, C. Butnaru, Al. Toroceanu, 
V. Căpățînă, Gh. Nemeș, Șt. Altu- 
naru).

Foarte dispuțațe au fost întrecerile 
de tenis de masă, care au stabilit 
următorii campioni: C. 
sociația Bere GriVița) și 
gomir (UCECOM). ȘAH: 
de (Poligrafie), Stratea 
Berta Neducin (Poligrafie) 
niori. In privința ultimelor două con
curente, vîrsta va juca un rol hotă- 
rîtor în întrecerile fazei orășenești a 
Spartachiadei. La juniori, campion ra
ional a fost declarat, tînărul M. Dra
gan de Ia Atelierele 9 Mai.

la
55
65

75

55 kg: 
kg: I. 
kg: I. 
kg: I.

Dumitriu (a- 
Iuliana Dra- 
N. Pandoni- 

Gheorghiu și 
— la se-

a
e-

pregătiți in echipele școlilor, persistă 
să-l folosească in formații de volei, 
îngreunind in. felul acesta munca di
rigintei in îndreptarea acestui elevi

Am stat de vorbă intr-una din zile 
cu diriginta clasei și i-am apreciat 
efortul depus pentru îndreptarea ele
vului ei. L-a vizitat 
rinduri acasă. A cerut 
tor profesori etc.

— Nu este un băiat
murarea l-a făcut să uite că cea mai 
importantă preocupare a unui 
trebuie să fie învățătura.

Am stat și noi 
stantin Dobre 
vingerea că el 
In prezent el

în mai multe 
și sprijinul al-

rău, insă in.fu-

Concursul nostru: „PENTRU 
CEA MAI BUNĂ CORESPONDENȚA"

elev

de vorbă cu 
și ne-am intărit 
poate să se îndrepte, 
are insă un anturaj 

străin de școală, 
fumează și bea. 
Fără să-și dea sea
ma, s-a îndepărtat 
de colectivul cla
sei, de colegi, de 
Părinții, prea buni.

Con- 
con-

foștii lui prieteni.
avind încredere prea mare în el, l-au 
scăpat tocmai acum la o virstă cind 
este necesar ajutorul lor. Dar ajuto
rul nu trebuie să vină numai de la, 
ei. Aici la acest capitol, marea fami
lie a clasei 
spus.

Eforturile 
clasa a X-a 
stantin Dobre să iasă din acest im
pas.

Ajutați-l tovărășește, cu dragoste, 
printr-un efort colectiv, veți reuși, 
siguranță. In acest fel, la sfirși't 
an, cind rezultatul muncii wugtfre 
va primi răsplata, in clasa 6^'4-a 
a școlii medii Nr. 1 din Consj 
va înfăptui lozinca: „nici un cori-

va avea un cuvint de

voastre unite, elevi din 
C, îl vor ajuta pe Con-

Mai multă inițiativă
(Urmare din pag. 1) urmări comportarea tine-

fi
cu
de
«fi
C,
se
gent, nici un repetent".

E. PETRE și L. BRUKNER, 
corespondenți

SE EXTINDE GIMNASTICA IN PRODUCȚIE,
PRIN STAȚIA DE AMPLIFICARE

Halterele s-au bucurat de un real 
succes in actuala ediție a Sparta
chiadei. In fotografia de mai sus 
un aspect in care tinerii de la 
întreprinderea „Electronica' din 
Capitală se intrec in prima etapă

Foto : P. Romoșan

Gimnastica de angrenare și pauza dc 
gimnastică *—- cele două forme ale gim
nasticii in producție — se bucură de 
tot mai mult interes din partea oameni
lor muncii din raionul I. V. Stalii. In 
multe întreprinderi și instituții unde gim
nastica în producție are „vechi state de 
serviciu”, activiștii sportivi caută me
tode noi, forme deosebite de desfășurare 
a acestei utile activități.

Zilele trecute am 
iov. Didona Ursti , 
nastica în producție 
Stalin din Capitală,
me.todistă nc-a vorbit despre un lucru 
îmbucurător și anume că de cîtva timp

stat de vorbă cu 
metodistă cu gim- 
în raionul I. V. 

Printre altele, tov.

LA 16 APRILIE

ne

în untie Întrepri nd eri și insliluții dir 
raion s-a trecut la conducerea gimnasticii 
de angrenare și a pauzei de gimuastier 
prin intermediul unui instructor... 
văzut, stația de radioamplificare.

,.Ani studiat mult cele mai bune pro 
cedee de a practica gimnastica în pro 
duepe — ne spunea tov. Didona Ursu 
hi urma sesiunii de comunicări știinfi 
jice ce a avut loc în decen..~ ann. 
trecut, la I.C.F., am început să • tperi 
menlăm această metodă și pînă acum re 
zultatele sint mai mult decît mulțumi 
toare’9. /

N. TOKACEK—cores/

________________________________

START IN MAREA ÎNTRECERE A TINERETULUI

CONCURSUL CULTURAL-SPORTIV
Tineretul patriei noastre va avea po- dului. Etapa a 1 l-a — 1 iunie—6 au- 

sibilitatea să se întreacă din nou în ca
drul grandioasei competiții de mase: 
„CONCURSUL CULTURAL-SPORTIV 
AL TINERETULUI". Această întrecere 
este organizată de către C.C. al U.T.M. 
și Consiliul General al U.C.F.S., cu 
sprijinul C.C.S. și al M.I.C. în cinstea 
celei de a 40-a aniversări a înființării 
Partidului Comunist din. Romînia,

Competiția vg angrena mase mari 
de sportivi și de. tineri și tinere ce 
n-au practicat încă sportul. Ea va 
contribui la îmbunătățirea actualului 
sistem conipeiițion^l de mase. De ase-- 
menea, va ajuta la trecerea unor nor
me ale complexului G.M.A. Totodată,. 
Concițrsul pulturai-sportiv va ajuta 
la înființarea unor noi asociații 
sportive, acolo unde sînt posibilități, 
și va atrage un număr cit mai mare 
de tineri in practicarea sportului, care 
vor deveni astfel membri ai U.C.F.S.

Pentru buna desfășurare a acestei 
competiții de mase se vor constitui 
în fiecare regiune și raion (oraș) cîte 
o comisie în componența căreia 
mează să intre toți factorii care 
sprijini organizatoric și material 
ceastă acțiune.

Competiția se va desfășura pină 
nivelul raioanelor (excepție făcînd 
rașul București care are și o etaoă 
terraioaală) și va cuprinde forma
țiile cultural-arfistice și sportive din 

școlile și

refului pot include în etapa I (pe ase 
ciații) și alte discipline sportive, ți 
nînd seama de tradițiile existente î 
localitățile respective.

La aceste întreceri sportive pot par 
ticipa toți tinerii începînd de la vîr 
sta de 14 ani, care nu au clasificat 
sportivă și a căror sănătate permit 
efortul cerut în competiții. In etap 
a D-a, (interasociații), se organizeaz 
concursuri între asociațiile (sportive « 
rășeriești sau sătești, care se vor grt: 
pa cîte 4—6 într-un centru. Aci; între 
cerile se vor desfășura pînă la sfab 
lirea cîștigătorului centrului respecți 
care are drept de a participa în etap 
superioară (raională sau orășenească

Pentru buna desfășurare a întrec» 
rilor sportive se vor folosi regulamer 
tele în vigoare ale ramurei de spoi 
respective, întrebuințîndu-se totodat 
și regulamentul edițiilor anterioare a 
Spartachiadei de vară a tineretului.

Comisiile de organizare ale întrec» 
rilor vor trebui să acorde o atenți 
deosebită organizării jocurilor și îi 
trecerilor cu caracter recreativ 
atractiv, făcînd astfel, fiecare etapă 
mai interesantă și mai atractivă.

In luna aprilie organele și organ 
zațiițe U.T.M., împreună cu organe 
și organizațiile U.C.F.S. 
„Luna construcțiilor și 
de baze sportive simple". La areas 
acțiune vor fi antrenate să particif 
brigăzile utemiste de muncă patriotă 
precum și sportivii din asociații 
sportive.

gust — pe interuniiăți și interasocia- i 
ții sportive și etapa a IlI-a 19—21 au- i 
gust, întreceri pe raion (oraș). 1

In orașul București, etapa a If-ă 
inte-runități și ihterasbeiații sportive ] 

a IlI-a raională se desfășoară 1 
! mai și 6 august 1931, ur- : 
i în perioada 7—24 august a.c. 1 

loc etapa orășenească. ■
1 și 7 mâi, în cadrul Con- 1 
bultural-sportiv al tineretului, 1 

organiza activități pe zile ca, 
ziua darisu- 1 

iui, ziua sportului, ziua fetelor, în 1 
care se vor desfășură activități cui- , 
tiiral-sportive ; ' ziua muncii patrioti
ce, în care tinerii vor participa la ac- : 
țiuni. ,<fe înfrumusețare a satului, că
minelor culturale, amenajarea bazelor i 
sportive cit și alte numeroase acțiuni. .

Tinerii și' tinerele vor avea posibi
litatea șă se întreacă în actuala edi- 1 
ție a Concursului culțural-sportiv la ' 
următoarele discipline: atletism (bă- ; 
ieți și fete), gimnastică, G.M.A. (bă
ieți și fete), ciclism (băieți și fete), 1 
fotbal, popice, oină, volei (băieți și 1 
fete), trîntă și tir (băieți și fete). I

Aceste întreceri se vor desfășura în : 
toate etapele, inclusiv etapa raională ' 
(orășenească). De asemenea, mențio
năm faptul că se vor organiza între- ■ 
ceri de handbal în 7 sau în tl dar : 
numai lă orașe. Acolo unde sînt cori- , 
diții se pot desfășura 
de înot.

Subliniem faptul că 
ionale și orășenești de

și etapa 
între 22 
mînd ca 
să’ aibă

între 
cursului
se. vor < 
de pildă, ziua cîpțecultii 
iui, ziua * sportului, j'--

de 1 și 2 apri-ce se întrec pe data 
următorul răspuns: „Nu 
încă. De fapt mai au 
9 aprilie este timp su-

greșit procedeul acesta 
ultimele zile desfășura- 

In primul rînd, 
mai

lie?“ primind 
s-au pregătit 
timp. Pînă la 
ficient !“.

Considerăm 
de a lăsa pe
rea acestei etape, 
dacă toate asociațiile sportive, 
ales cele care au nevoie de mai multe 
întreceri intermediare, amină pe ulti
mele zile concursul, se va ajunge la 
o selecție formală a celor mai buni. 
De asemenea, nu pot fi urmărite in 
condiții normale evoluțiile diferitelor 
elemente talentate și nici specialiștii 
în probe atletice nu se pot deplasa 
în cit mai multe asociații sportive

SPORTUL POPULAR
a 2-a 3800

unor astfel de „metode” 
ar fi fost normal ca pre- 
desfășurarea acestei prime

pentru a 
rilor.

In locul 
de... asalt 
gătirea și
etape, dintre cele mai importante, să 
fie făcută din timp.

Amînarea desfășurării primei faze 
a crosului „Să întimpinăm 1 Mai" 
limitează totodată timpul afectat pen
tru pregătirea și buna desfășurare a 
grandioasei competiții ce începe în 
ziua de 16 aprilie, Concursul cultural- 
sportiv al tineretului.

Consiliile raionale U.C.F.S. din 
București și cele din provincie care 
sint în aceeași, situație, trebuie să a- 
corde o cit mai mare atenție acestei 
probleme, urmînd exemplul Consi
liului raional U. C. F. S. Lenin din 
Capitală, care vădește preocupare 
pentru crosul „Să întimpinăm 1 Mai".

ur- 
pot 
a-

la
o- 
in-

întrepri nderile, i nși’țuții Ie,
.șalele patriei noastre.

Concursul ciltural-sportiv 
loc în următoarele etape : 
aprilie la 31 mai, pe unități 
ții sportive (înt.-?pfi',3eri, 
școli, sate etc.', '.(eastă etapă Se| va

va avea 
(le la 16 
și asocta- 
instifcitii,

vor iniți
amenajării

și întreceri

comisiile ra- 
organ zare a 

organiza în cinstea aniversării Parti- Concursului cultural-sportiv ăl tine-



Constatări după pr'ma fază a campionatului de motocros De aici reîncepe întrecerea..*

• Duminică s-a încheiat campiona
tul de marș pe echipe al Capitalei. 
La capătul celor 4 etape ale competi
ției victoria a revenit reprezentanților 
clubului VICTORIA (Barbu, Paraschi- 
vescu, Roateș, Toader și juniorilor Cle
ment, Șuh, Rusnal) care au totalizat 
113,5 p. Pe locurile următoare s-au 
clasat: P.T.T. 140,5 p; Dinamo și 
Surdo-muți.

In cadrul ultimei etape au fost în
registrate rezultatele: seniori (12 km): 
1—2. H. Răcescu și I. Popa (D), 3. I. 
Barbu (Vict.), 4. A. Valtâr (S. muți), 
5. D. Paraschivescu (Vict.), 6. V. Teo- 
dosiu (PTT), 7. D. Chiose (PTT), 8. 
D. Roateș (Vict.), 9. N. Toader (Vict.), 
10. V. Mitrea (PTT); juniori (5 km): 
1. L. Caraiosifoglu (D), 2. C. Clement 
(Vict.), 3. D. Iofciu (D), 4. I. Rusnac 
(V.). Victoria individuală la juniori a 
revenit lui V. Furnică (Șc. sp. UCFS 
Giurgiu) care a participat insă in 
afară de concurs. (NICOLAE D. NI
COLAE. coresp.)

® La Timișoara s-au desfășurat re
cent două concursuri de atletism 
(„Ziua alergărilor" și „Ziua aruncări
lor") la care au participat numai 45 
de atleți și atlete. Această participa
re, poate fi considerată ca neîn
semnată pentru Timișoara, oraș cu o 
frumoasă tradiție în domeniul atletis

f Prima fază a campionatului republican de motocros des
fășurată duminică dimineață la Cîmpina s-a ridicat la un 
nivel superior. Se poate spune că a fost cel mai frumos 
concurs pe care iubitorii sportului cu motor l-au văzut în 
ultimii ani. La aceasta au contribuit o seric de factori pe 
<Ja-re ne facem datoria să-i scoatem în evidență.

• Organizarea. Asociația sportivă „Poiana”—Cîmpina are 
de acum o bogată experiență în organizarea întrecerilor mo- 
itocioliste. Folosind experiența concursurilor anterioare, acti
viștii sportivi din această asociație și-au îmbunătățit în
continuu metodele. Duminică ei au obținut — pe drept ou- 
yînt — calificativul excelent din partea tuturor celor care 
iau asistat la întreceri. Locurile de plecare și sosire au fost 
marcate cu arcuri metalice, instalația electrică de start a 
funcționat impecabil, marcajul a fost făcut cu atenție, au 
fost instalate corturi, legături telefonice între punctele im
portante, stația de radioamplificare a informat la timp pe 
spectatori etc. Toate acestea au cerut eforturi serioase, dar 
realizatorii lor au satisfacția de a fi primit din partea tu
turor felicitări călduroase. Așteptăm ca la fazele IV și V 
(care vor 'avea loc tot la Cîmpina) organizatorii să se men
țină la același nivel.

• Comportarea alergătorilor. Semnalînd în primul rîid 
numărul mare dc alergători (net superior celui de anul tre
cut) și reintrarea unor con ou ren ți (Barbu Pred eseu ș.a.), 
trebuie să subliniem uin aspect deosebit de pozitiv : marea 
majoritate a participanților au înregistrat un simțitor salt 
,valoric. Deosebit de important este faptul că de la prima 
etapă ei au dovedit o formă foarte bună care îi va pune... 
în mare încurcătură pe selecționerii reprezentativei. Cîțiva 
concurenți s-au detașat net. Este vorba de Traian Macarie, 
Mihai Dănesou și Gh. îoniță. „Plutonul*  celor evidențiați 
este mult mai mare : Iosif Popa și Barbu Predeseu 
cmc), Mihai Pop, Ștefan Iancovici (175 cmc). Mircea 
nescu,, Cristian Dovitz, W. Ilirsclivogel, AI. II uhu și 
Stephaii (250 cmc), Eugen Keresteș, Erwin Șeilor, H. 
Ier (350 cmc) etc. Datorită unei munci 
judicios planificate 'antrenorii au reușit 
să-și aducă elevii la un nivel de pregă-

ridicat — aceasta este concluzia cea 
^yai importantă caTc se desprinde după 
prima fază.

• Arbitrajul. Competent și autoritar, 
juriul de arbitri a contribuit efectiv la 
buna desfășurare a întrecerilor. Deși li
nele măsuri puteau să pară prea dras
tice, datorită justeței și a încadrării 
lor în limitele regulamentului, au fost

(125 
Cer- 
Otto 
Sitz-

Așa cum am anunțat. în „deschidere” 
la întrecerile campionatului s-au desfă
șurat probe pentru începători. Ele au 
marcat de asemenea preocuparea antre
norilor pentru descoperirea tinerelor ta
lente. In plus, asistînd la evoluția con- 
curenților din campionat, începătorii au 
putut să învețe multe lucruri. Iată re
zultatele înregistrate :

175 cmc: 1. T. Văduva (Dinamo) 
8 p; 2. Fr. Safer (Arad) 6 p; 3. M.

Traian Macarie (Dinamo) învingător la 125 cmt

C ioc îl teu (Metalul) 4 p; 4. K. From 
(Voința T&rașov) 3 p; 5. II. Rosenhauer 
(Voința Sibiu) 2 p; 6. Al. lonescu (Me- 
talosport) I p; 7. V. Sîrbu („Poiana"— 
Cîmpina) 0 p; 350 cmc: 1. Rolf Dorit» 
(Voința Sibiu) 8 p; 2. A. Ifanig (Arad) 
6 p; 3. D. Popescu (Dinamo) 4 p; 4. 
N. Mezincescu (Loc. PI) 3 p, 5. AI. Pop 
(ITB) 2 p; 6. C. Coman („Poiana* — 
Cîmpina) 1 p.

HRISTACHE NAUM

Activitatea cornpetițională de sală 
odată încheiată, echipele fruntașe de 
handbal în 7 (cu excepția celor femi
nine) și handbal în 11 din țara noas
tră își vor'relua, la sfirșitul acestei 
să-ptămîni, întrecerea din cadrul cam
pionatelor republicane.

Cu acest prilej vă reamintim că în 
cele două serii ale campionatului în 
7 masculin Rapid București și Tehno- 
metal Timișoara au un avans de do-u-ă 
puncte față de Dinamo București și, 
respectiv, Dinamo Brașov. La fete, în 
fruntea clasamentului se află, la ega
litate de puncte, Progresul București 
șî Știința Timișoara, care au însă un 
meci mai mult jucat față de Știința 
București și Rapid București, aflate 
în urmă la 1 punct și respectiv două 
puncte. In ceea ce privește partidele 
Știința București — C.S.M. Sibiu și 
Rapid București — Record Mediaș, 
nedisputate în tur, F. R. Handbal a 
hotărît desfășurarea lor o zi după 
meciurile programate în prima etapă 
a returului la Sibiu și respectiv la 
Mediaș.

Cea mai clară situație o are însă e- 
chi-pa C.C.A. în campionatul în 11: 
un avantaj de 4 puncte față de prin
cipalele sale urmăritoare Chimia Fă
găraș și Textila Cisnădie. Și acum, 
iată clasamentele campionatelor repu
blicane după jocurile din tur :

însușite imediiat de către concurenți,

HANDBAL IN 7 MASCULIN

SRRIA f

1. Rapid :București 7 7 0 0 150: 94 142. Dinamo București 7 6 0 1 144: 80 113. Petrolul Teleajen 7 3 1 3 99:111 74. Știința București 7 3 0 4 124:105 <
5. C.C.A. 7 3 0 4 120:124 S
6. Dinamo Bacău 7 3 0 4 95:142 s
7. C.S.M.S . Iași 7 2 0 5 99:139 4
8. Știința Galați 7 0 1 6 90:135 1

SERIA A n-Ak
1. Tehnometal Timișoara 7 5 1 1 158:127 11
2. Dinamo Brașov 7 4 1 2 131: 9» S
3. Știința Petroșani 7 4 1 2 122117 9
4. Știința Timișoara 7 4 0 3 154:111 e
5. Dinamo Tg. Mures 7 4 0 3 133:108 8
6. Știința Craiova 7 3 l 3 127:131 T
7. Voința Sibiu 7 2 0 5 103:220
8. Rapid Oradea 7 0 0 7 85:200 7.

FEMININ

1. Progresul București 9 G 1 2 69: 41 12
2. Știința Timișoara 961 2 74: 48 13
3. Știința București 8 6 0 2 58: 32 12
4. Rapid București 8431 64: 40 11
5. C.S.M. Sibiu 8 5 0 3 70: 58 1»
6. C.S.S. Banatul Tim. 9 4 1 4 43: 47 •
7. Tractorul Brașov .9 3 1 5 54: 48 T
8. Mureșul Tg. Mureș 9 3 0 6 42: 52 6
9. C.S.M. Mediaș 8 2 1 5 41: 59 5

10. C.S. Oradea 9009 23:113 •

HANDBAL ÎN H
1. C.C.A. 7610 110: 68 13
2. Chimia Făgăraș 7412 84: 65 •
3. Textila Cisnădie 7412 88: 85 9
4. C.S.M. Reșița 7 8 18 Mr 84 7
5. Voința Sibiu 7 3 0 4 78: 72 4
6. Victoria Jimbolia 7223 57: 62 6

7. Voința Sighișoara 7205 67: 96 4
8. Dinamo Brașov 7106 73:107 2

GH. BĂDÎRĂ (C. S. M. BRĂILA) ȘI ECHIPA L T. B. 
ÎNVINGĂTORI ÎN „CUPA PRIMĂVERII"

antrenori și spectatori. Poate operativi
tatea ar trebui să mai preocupe încă 
juriul de arbitri.

Din poșta zilei
O FRUMOASA REALIZARE 
A ASOCIAȚIEI SPORTIVE 

VIITORUL CRAIOVA
Asociația sportivă Viitorul Craiova 

de pe lingă Grupul școlar Electropu- 
ter- '"ratova a construit o frumoasă 

..ide sport in incinta școlii. Sala 
de jocuri sportive este prevăzută cu 
aparatură modernă pentru gimnastică, 
panouri de baschet, porți pentru hand
bal în 7. Sala este prevăzută cu în
călzire centrală și cu instalație pen
tru aerisire.

V. SANDULESCU-coresp.
O NOUA SECȚIE DE RUGBI

De curîtid la asociația sportivă Mi
nerul Vulcan a luat ființă o nouă sec
ție : cea de rugbi. Ea va activa în 
campionatul categoriei B. La antre
namente participă un număr de 40 de 
tineri, hotărîți să aibă o cit mai fru
moasă comportare în campionat.

N. ROVENȚA-coresp.
PRIETENII ȘAHULUI

1 Tn comuna Olanu din raionul Dră- 
gășani (regiunea Argeș), șahul este 
unul dintre cele mai iubite sporturi 
de către pionieri. Ei se întrec în nu
meroase concursuri și își construiesc 
singuri piesele necesare. Recent a 
avut loc o întrecere pentru desemna
rea celor mai buni șahiști ai unității. 
Cei mai tale-ntați s-au dovedit Ioana 
Tălmăcim Gheorghe Pirvit (clasa a 
VH-a), Ghearghita Trușcă, Nicolae 
Năstase, Maria Trușcă, Ion Teodo- 
rescu (clasa a Vt-a). Toți sînt frun
tași și la învățătură.

D. DUȚU-coresp.
NOI ÎNTRECERI

BIRLAD. Recent au avut loc între
ceri de baschet și volei intre echipe 
din orașele Birlad și Buzău. Iată cîte- 
va rezultate : Volei feminin : Unirea 
Complexul Școlar Birlad—Selecționata 
Buzău 3-1 ; Volei masculin: Rulmen
tul Birlad—Selecționata Buzău 3-1 ; 
Baschet feminin: Unirea Complexul 
Școlar Birlad — Selecționata Buzău 
44-22 ; Baschet masculin : Unirea
Complexul Școlar Birlad — Selecțio
nata Buzău 56-54.

ELIADE SOLOMON-corespondent 
CRAIOVA. De curînd au avut loc 

In orașul Craiova întreceri de hand
bal in 7 masculin. și lupte libere între 
cîteva formații din localitate și echi
pa piteșteană Spicul. Iată rezultatele 
înregistrate : HANDBAL IN 7 : Ști
ința—Școala Sportivă de Elevi 19-12 ; 
Știința—Electroputere 19-14; Electro- 
putere—Școala Sportivă de Elevi 24-13. 
LUPTE LIBERE : C.S.C.F.R. Electro- 
jputere-Spicul Pitești 15-3.

■ : |gl_: I i M Tl ! I a EE=E— 
„Cupa Campionilor Europoni“

(Urmare din pag. 1) 

la C.C.A. au posibilitatea de a obține 
victoria la un scor mai mare decît au 
obținut-o adversarii lor la Praga. 
Handicapul de 10 puncte este remon- 
tabil însă numai dacă baschetbaliștii 
militari vor apela la întregul lor ba
gaj de cunoștințe tehnice și tactice, 
dacă în sfîrșit vor reuși să depășească 
cu bine acel obsedant minut 30, cînd 
deobicei începe căderea fizică și une
ori chiar morală a acestei echipe.

La Praga, în condiții speciale (sală 
complet neîncălzită, o minge din ma
terial plastic cu care echipa noastră 
nu era obișnuită și un arbitraj discu-

$1 ACUM, CLASAMENTUL FINAL

AL CAMPIONATULUI MASCULIN
Cu meciurile desfășurate săptămîua 

trecută a luat sfîrșit campionatul repu
blica-i masculin. După cum se știe, titl'd 
de campioană a revenit formației C.C.A.. 
care în ciuda unui start mai slab și a 
unor mici defecțiuni înregistrate pe parcurs 
a dovedit din plin că este mai departe 
cea mai valoroasă formație, din țara 
noastră. Ca și în edițiile trecute, mili
tarii își datorează succesul bunei lor 
pregătiri tehnice și fizice, unui plus 
de maturitate, care le-a permis să treacă 
în mai multe Tind uri de echipe ce le-au pus 
probleme din cele mai dificile (Rapid. 
Știința Cluj, Știința Craiova, Dinamo 
București ș<a.).

M e r i t or ie e s te ș i pe r f orm a n ț a f or m a - 
țiilor Dinamo Tg. Mureș (din nou pe 
locul secund). Rapid București — care 
a făcut un salt simțitor de la locul 10 
în campionatul trecut, la locul 3 — și 
Voința Iași, constantă pe locul 4. Știin
ța Cluj, în schimb, a coborît două locuri, 
iar Dinamo Oradea a căzut dc la locul 
7 la locul 12 ! Și aoum iată clasamen
tul final al acestui campionat :
1. C.C.A. 22 17 5 1599:1363 39
2. Dinamo T. Mureș 22 13 9 1507:1324 35
3. Rapid București 22 13 9 1415:1370 35
4. Voința Iași 22 12 1') 1405:1519 34
5. Știința Cluj 22 11 11 1601:1462 33
6. Știința Timișoara 22 11 11 1402:1389 33
7. Dinamo București 22 11 11 1273:1276 33
8. C.S.M. Galați 22 11 11 1215:1531 33
9. Știința Craiova 22 10 12 1512:1470 32

10. Știința București 22 8 14 1464:1482 3C
11. St. roșu Brașov 22 8 14 1318:1461 30
Ă2. Dinamo Oradea & 7 15 1459:1523 29

tabil) echipa C.C.A. a condus aproiape 
trei sferturi din meci, dovedind că nu 
este cu nimic inferioară adversarei 
sale. Astăzi, avînd avantajul „gale
riei", formația noastră campioană 
păstrează suficiente șanse de a se ca
lifica în semifinale

Pentru acest meci prof. C. Herold 
va folosi următorul lot: Novacek, 
Folbert, Fodor, Niculescu, Nedelea, 
Gh. Valeriu, Cimpoiaș, Testiban, L. 
Nagy și Cotigaru. Echipa Spartak 
Sokolovo din Praga a sosit în Capi
tală duminică seară cu lotul său com
plet din care nu lipsesc Baumruk, To- 
masek, Kransy, Lodr, Prazak, Rojko 
și Hukl.

Partida este programată pentru ora 
19 in sala Dinamo și va fi condusă 
de arbitrii Valentin Lazarov (R. P. 
Bulgaria) și Miodrag Ștefanovici (R. 
P.F. Iugoslavia).

—............... ■ Iffil n dl I l-H.TBi

Concursuri... rezultate...

Duminică diminea|ă de pe stadionul
l.T.B.  din șoseaua Olteni|ei, s-a dat 
startul in „Cupa Primăverii" In cursa 
avansaților, disputată pe șoseaua Bucu
rești—Giurgiu, s-a rulat in grup piuă 
la punctul de întoarcere, unde compo- 
nenții lotului de tineret, încep să agite 
plutonul cu nenumărate încercări de eva
dare, reușind să se distanțeze. Pe stră
zile Capitalei asistăm piuă Ia stadionul 
l.T.B. la ui spectaculos final le cursă, 
cîștigat de Gh. Bădîră (C.S.M, Brăila), 
ca re a parcurs cei 112 km în 3 li 03:33, 
medie 37,020 km/oră, urmat Ia 11 sec. 
de W. Egliet (Olimpia Brișov), la 15 
sec de C. Niculescn (Victoria), la 16 
sec de C. Burtea (C.C.A.) și la 47 sec 
de I. Ardejeanu (Olimpia Brașov).

Iată acum rezultatele înregistrate în 
celelalte categorii : Tineret (50 km): 
1. D. Penescu (Dinamo) 1 li 22:12, 
Juniori cat. I, (40 km) : 1. II. Chelai- 
dite (Victoria) 1 li 08:22, Juniori cat. a- 
lla (20 km): 1. Gh. Radu (Victoria) 
36:07. Fele (15 km): 1. Aniița Agopian 
(l.T.B.) 20:13, biciclete semicurse (20 
km): 1. N. Danielopol (l.T.B.) 34:40, 

mului și mai ales cu largi posibilități. 
Slaba participare a tinerilor atleți la 
aceste concursuri poate fi explicată, 
în primul rînd, prin slaba activitate 
desfășurată de antrenorii timișoreni. 
De ani și ani de zile majoritatea an
trenorilor de atletism din Timișoara 
desfășoară o muncă plină de forma
lism, lipsită de perspectivă. Ei se 
mulțumesc să antreneze doar cîțiva 
atleți, care au „îmbătrînit" in atletism, 
fără să fi realizat însă rezultate de 
o înaltă valoare și nu se ocupă de 
elemente tinere și cu reale posibili
tăți de progres.

La concursurile sus amintite, Știin
ța n-a prezentat nici măcar un sin
gur atlet (??), iar C.F.R. doar 5 spor
tivi. „Greul" întrecerilor l-au dus, ca 
și în atîtea alte ocazii, tinerii atleți 
de la C.S.S. Banatul.

In altă ordine de idei, trebuie să 
arătăm că nistele de atletism și am
plasamentele pentru sărituri șl arun
cări de la stadioanele Progresul și Ti
neretului se prezintă intr-o stare 
complet nesatisfăcătoare, fapt care 
reclamă măsuri urgente. (L. MICȘAN; 
corespondent). .

® La Reșița a avut loc concursul 
de deschidere a sezonului în aer li
ber. In ciuda faptului că pista se pre
zenta într-o stare proastă (datorită și 

biciclete oraș (1 0 km) : 1. 1). Panai- 
tescu (Metalul) 18:09,

„Cupa Primăverii” pe echipe a fost 
cîștigală de clubul l.T.B. cu 155 p io*  
mat de Dinamo (170 p) și Victoria 
(195 p.).

V. I ON ESCU coresp.

Cicl’șt'i din R.D. Germană 
învingători in ultimele două etape

CLUJ, 2 (prin telefon). Sîmbată a 
avut loc etapa a doua a „Cupei pri
măverii", la care participă cicliștii din 
R.D. Germană și țara noastră. Etapa 
s-a disputat contracronometru (30 km.) 
și a fost cîștigată de Griinzig (R.D.G.) 
cu timpul de 47:14,8.

Duminică ,în etapa a IlI-a desfășu
rată pe ruta Cluj-Ciucea-CIuj, victoria 
a revenit ciclistului german M. Weis- 
leider cu timpul de 2h.32:13,5, urmat 
la citeva secunde de Schur și Eck
stein. Primul ciclist romîn, Ludovic Za- 
noni, a sosit pe locul 8 la 1 minut și 
două secunde de cîștigător.

T. IANCU și A DUMITRIU coresp.

lipsei de interes a sectorului tehnîe 
a C.S.M. Reșița), au fost înregistrata 
o serie de rezultate mulțumitoare: 
BĂIEȚI: 100 m: R. Wolf 11,3; O. 
Schimpf 11,5; 200 mg: VI. Keler 28,0; 
lungime: Keler 6,54; greutate (6 kg): 
I. Hegeduș 14,18; ciocan: E. Kiss 
40,65; FETE: 100 m: F. Grama 13,5; 
D. Tundrea 13,9; 80 mg: Grama 13.0; 
lungime: Grama 4,90; înălțime: E.
Pătrașcu (născută în 1947) 1,30; disc: 
I. Meigardt 29,05.

• Clubul Progresul din București 
va organiza duminică, începind de la 
ora 16, un concurs atletic cu handicap 
la următoarele probe: bărbați: 100 m, 
400 m, 1.500 m, lungime, înălțime, 
greutate, disc, suliță; femei: 100 m, 
400 m, lungime, înălțime, greutate, 
disc, suliță. Inițiativa clubului Progre
sul este demnă de toată lauda și sin- 
tem convinși că întrecerile care vor 
avea loc pe stadionul din str. Dr. 
Staicovici se vor bucura de succesul 
pe care-1 merită.

Maeștrii sportului și atleții din cat, 
I vor acorda handicap celor din cate
goriile inferioare (a Il-a, a IlI-a, ju
niori și începători).
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Colțul specialistului

Ce este si ce trebuie să fie 
încălzirea în volei

înaintea oricărui antrenament sau 
concurs, jucătorii efectuează „încălzi
rea", care trebuie să constituie perioa
da de trecere de la starea de repaus 
a organismului la starea de activi
tate.

încălzirea urmărește ca prin diverse 
exerciții bine sistematizate și uneori 
prin masaj, să aducă organismul în 
stare optimă de funcționare, capabil 
să dea maximum de randament de la 
începutul concursului.

Antrenorii și jucătorii nu privesc 
însă cu suficientă seriozitate efectua
rea încălzirii și de multe ori ea con
stituie o simplă formalitate. Din cau
za aceasta, multe partide au un „în
ceput" slab, unii jucători fiind obiș- 
nuiți sau obligați să se încălzească 
deseori pe parcursul primului set.

Din practica noastră de zi cu zi am 
observat că nu există o serioasă preo
cupare pentru încălzire. Aceasta s-a 
constatat la marea majoritate a echi
pelor, încălzirea fiind redusă ca du
rată, conținut și intensitate.

In încălzirea generală, exercițiile se 
execută intr-un ritm foarte lent, 
■uneori static și nu angrenează în
treaga masă a organismului. De ase
menea, unele dintre ele sînt necores
punzătoare și rareori se folosesc exer
ciții pentru suplețe și mobilitate.

Cit privește încălzirea specială fără 
minge, s a observat că se si-mulează 
foarte puțin — din poziție fundamen
tală — pasa peste cap, din săritură 
și în special plonjoane. Nu se prelu
crează suficient degetele și articula
țiile membrelor superioare și destul 
de puțin este angrenată atît regiunea 
abdominală cit și partea superioară 

trunchiului.
La încălzirea specială cu mingea, 

ee poate constata, de asemenea, că 
după cîteva pase, jucătorii trec ime
diat la plasă , și execută lovitura de 
atac din zonele 4 și 2, foarte rar 
din zona 3 și totdeauna se termină 
prin executarea serviciului printr-un 
procedeu preferat.

S-a mai observat că foarte mulți 
jucători nu iși mențin încălzirea pe

Balas Fiți și talae Amzuică
au cîștigat întrecerile

parcursul jocului, ceea ce face ca 
randamentul celor care intră pe teren 
să fie foarte scăzut. De asemenea, 
s-a constatat că în timpul pauzelor 
dintre seturi și mai ales înaintea se
tului decisiv jucătorii nu-și mențin în
călzirea, preferind de multe ori să 
se odihnească în vestiar și să fu
meze.

Desigur că încălzirea efectuată ast
fel nu numai că nu asigură un ran
dament maxim în efort, dar uneori se 
pot întîmpla chiar și accidente.

Actualmente, regulamentul permite 
fiecărei echipe 5 minute pentru aco
modarea cu terenul de joc, iar în ca
zul cînd antrenorii sînt de acord să 
se acomodeze împreună, durata se va 
mări la 10 minute. Atît în situația 
cînd cele două echipe fac separat 
acomodarea la plasă (fiind necesar 
să se cunoască care din ele intră pri
ma pe teren) cît și în cazul cînd echi
pele se acomodează împreună, este 
absolut necesar ca să se stabilească 
din timp cite un plan de desfășurare 
a încălzirii în general și în deosebi 
a încălzirii speciale cu mingea. Cînd 
acomodarea se efectuează în 5 minu
te, se recomandă ca aceasta să se 
facă numai de cei șase jucători care 
intră la început în joc iar ceilalți co
echipieri să-i ajute, aiimentîndu-i per
manent cu mingi. Cei șase jucători se 
vor diviza în cele două cîmpuri ale 
terenului și vor executa 3 minute lo
vitura de atac din toate zonele, insis- 
tîndu-se asupra zonelor 2 și 3, iar 2 
minute să fie folosite pentru servici. 
Se recomandă ca în timp ce unii exe
cută serviciul, ceilalți să efectueze 
primirea lui.

In cazul cînd încălzirea la plasă se 
efectuează în comun, atunci este ne
cesar să se aloce 6 minute pentru lo
vitura de atac din toate zonele (cu 
accent pe zonele 2 șj 3) și în conti
nuare 3—4 minuate serviciul, procedeul 
preferat.

In încălzirea la plasă este necesar 
să se mai recomande următoarele : 
trăgătorii să atace atît din pase scur
te cît și din pase lungi din toate zo
nele, cu accent deosebit din zonele 2 
și 3, ridicătorii trebuie să schimbe 
între ei încît să paseze din toate zo
nele și cînd se află mai ales în zona 
3 să execute ridicarea mingii și prin- 
tr-o pasă peste cap sau chiar și din 
săritură.

De asemenea, pentru echipele avan
sate, este necesar să se efectueze și 
lovitura de atac din prima pasă sau 
ridicătorul să simuleze atacul și apoi 
să paseze din săritură trăgătorilor 
din linia lui care să execute atacul 
etc. Aceste ultime recomandații au un 
conținut tactic care trebuie să fie le
gat direct de tactica de joc a echi
pei.

Este absolut necesar ca toate aces
te aspecte ale încălzirii să se pregă-

de la Brii Mare
MARE 
seara 
întrecerile

2 (prin telefon). 
s-au desfășurat 

la

„Cupa Primăverii*';

O „premieră66 reușită
Baza hipică din Calea Plevnei... 

Aceeași priveliște minunată care î|i 
incintă ochiul, soare mult și un nestă
vilit freamăt de tinerele. Călăreții au 
luat stantul în sezonul compctițional 
oficial. Și începutul a fost reușit. 
Probe interesante cu parcursuri va-

Concursurile internaționale la care vor 
lua parte în acest an va trebui să-i 
găsească însă și mai bine prcgăti(i 
Pentru atingerea acestui obiectiv sc im
pune o și mai temeinică muncă de in
struire în viilor și cit mai multe con
cursuri. O. G1NGU

Elena Ionescu (Știința București) pe calul Diavolo a confirmat și în primul 
concurs al anului buna sa pregătire

Foto : H. Nandy

■ riale, obstacole atrăgătoare, un juriu 
competent, în general, o organizare 
model pentru care secția de călărie a 
clubului Știința merită felicitări. La 
toate acestea călăreții, începînd cu cei mai 
tineri și terinriînd cu maeștrii spor
tului, au |inut să adauge cîteva per
formante de valoare.

Evoluțiile pe parcurs ale călăreților, 
începători și avansați, ne-au convins 
că în majoritatea secțiilor s-a lucrat 
în această iarnă cu multă seriozitate 
atît în ceea ce privește antrenamentul 
cailor, cît. și la pregătirea individuală.

Dintre probele care au reținut cel 
mai mult atenția iubitorilor acestui 
sport amintim pe cea cîștigală de Stana 
Petre cu calul Savant, „ușoara “ care 
a revenit lu:i Gh. Langa (E.II.A.) pe 
Rubin, proba de obstacole (mîixtă). 
cîștigători Elena Ionescu și D. Velea 
(Știința) și îndeosebi cea de ștafetă 
în care Vasilc Pinciu pe Bîrsan și 
Andrei Cos tea ne Odor s-au întrecu*  
pe sine. întoarcerile scurte pe parcurs, 
trena ..infernală” în care a alergat Va- 
sile Pinciu, îmbinate cu calmul și pre
cizia l mărului călăreț Andrei Costca 
au avut ca rezultat un timp excelent — 
2:59,5.

-Primul concurs din acest an dotat 
cu „Cupa Primăverii" a dat un răspuns 
pozitiv antrenorilor și federației de 
specialitate, în ceea ce privește pregă
tirea juniorilor și seniorilor component» | 
ai loturilor republicate de obstacole.

Clasamente...
MASCULIN

1. Rapid București 13 13 0 39:11 28
2. Dinamo București 13 9 4 31:21 22
3. Progresul București 13 9 4 33:23 22
4. Știința Cluj 13 8 5 32:24 21
5. Jiul Petroșani 13 8 5 31:25 21
6. Victoria București 13 8 5 29:27 21
7. Știința Timișoara 13 5 8 28:27 18
8. Tractorul Brașov 13 5 8 24:29 18
9. Știința Galați 13 5 8 21:30 18

10. Petrolul Ploiești 13 4 9 18:32 17
11. C.C.A. 12 3 9 21:30 15
12. Farul Constanta 12 0 12 8:36 12

Joi se dispută la Constanța meciul
restantă Farul-c:c.A.

FEMININ

1. Rapid București 15 14 1 43:12 29
2. Dinamo București 14 14 0 42: 3 28
3. Metalul București 15 10 5 35:20 25
4. C.P. București 15 10 5 35:23 25
5. Știința Cluj 15 10 5 36:25 25
6. C.S.M. Cluj 15 8 7 31:30 23
7. C.S.M. Sibiu 15 8 7 27:29 23
8. Farul Constanța 15 7 8 28:29 22
9. Olimpia Brașov 15 3 12 22:41 18

10. Progresul București 15 2 13 15:42 17
11. Sănătatea Buc. 14 2 12 13:39 16
12. Țesătura Iași 15 1 14 10:44 16

Azi după amiază începînd de lă ora 
18,30, în sala Metalul .,23 August" din 
Capitală are loc partida restantă Sănă
tatea—tDinamo.

Concurs internațional la Kiev
In zilele de 8 și 9 aprilie va avea 

loc la Kiev un important concurs in
ternațional de gimnastică. Alături de 
sportivii din R.S.S. Ucraineană parti
cipă reprezentativele următoarelor 
țări : R.P. Bulgaria, R.P. Ungară, R.P. 
Romînă, R.D. Germană, R.F. Germană, 
R.P. Polonă, R.S. Cehoslovacă, Dane
marca, Elveția și Finlanda.

Fiecare țară are dreptul să prezinte 
în concurs cite 7 participant (3 băr
bați și 4 femei sau 4 bărbați și 3

femei). întrecerea va fi individuală și 
va cuprinde numai exerciții liber alese.

Gimnaștii și gimnastele fruntașe din 
țara noastră se pregătesc cu asidui
tate in vederea acestui concurs. Din 
lotul selecționabililor fac parte: Fre
deric Orendi, Gheorghe Stanciut 
Gheorghe Tohăneanu, Alexandru Szi- 
lagyi, Anton Kadar, Sonia Iovan, Ata- 
nasia Zîmbreșteanu, Emilia Panait și 
Edmiie Ilie.

7 țări șî-au confirmat participarea 
Ia campionatele internaționale

Campionatele internaționale ale 
R.P.R. se vor bucura în acest an de 
o participare numeroasă. Pînă acum, 
7 țări și-au confirmat participarea la 
întrecerile care se vor desfășura în zi
lele de 12-14 mai : U.R.S.S., R.D. Ger

mană, R.P. Polonă, R.S. Cehoslc, „ 
R.P. Ungară, R.P. Bulgaria și Norve
gia. In afara acestora au mai fost in
vitate : R.P.F. Iugoslavia, Italia, Fin
landa, Suedia și Franța.

în
categoriile

că le- 
pană, victoria a revenit lui 
Fiți (Dinamo Obor) cu rezul- 

de 302,5 kg. urmat de fon 
(Electromotor Timișoara) cu 

kg. și V. Popa (Dinamo Obor)

BAIA
IS îmbăta 
localitate 
pană și ușoară din cadrul concursu
lui republican de haltere. La 
goria 
Balaș 
talul
Birău
292.5
cu 285 kg. Rezultatul lui B. Fiți este 
slab, sub posibilitățile

La categoria ușoară, 
pasionantă pe primul 
N. Amzuică (Victoria 
kg. urmat 
ria Buc.)
287.5 kg.

sale.
după o luptă 

loc s-a clasat 
Buc.) cu 332,5

de Lisias Ionescu (Victo- 
și Niță Pană (C.C.A.) cu

V. SASARANU-coresp. reg.

apoi să se poată 
înaintea oricărui 
încălzirea să se 

mai bine este ne- 
condiții materiale

tească din timp, în cadrul antrena
mentelor, pentru ca 
aplica cu succes 
concurs. Pentru ca 
poată desfășura cît 
cesar să se asigure
și organizatorice din cele mai bune.

In încheiere, trebuie ca antrenorii 
și jucătorii să acorde împreună o 
atenție deosebită conținutului, duratei 
și intensității încălzirii Aceasta con
stituie o condiție „sine qua non" 
pentru ca jucătorii și jucătoarele de 
volei să poată da maximum de ran
dament de la începutul oricărui antre
nament sau joc, contribuindu-se în 
felul acesta și la obținerea unor re
zultate cîl mai bune.

prof. NICOLAE TARCHIL/

Marginalii la întrecerile campionatului republicanMarginalii la întrecerile campionatului republican
Așadar, C.C.A. este din nou cam

pioană a țârii la hochei pe gheață. 
După un campionat mai disputat, to
tuși, decît lăsau să se întrevadă... lo
turile pe care echipele le-au angajat 
în întrecere, militarii au reintrat în 
posesia tricourilor de campioni pe 
care, de anul trecut, le deținea Voin
ța Miercurea Ciue.

Acest campionat nu s-a ridicat însă 
la nivelul altor ediții pe de o parte 
din cauza unei cvasi-certitudini asu
pra rezultatului final, iar pe de alta 
din cauza programării sale într-o pe
rioadă nepotrivită. Și cînd spunem 
nepotrivită ne referim nu numai la

(antrenor Eugen 
fără emoții, dar 
puțin convingător 
față de faptul că

Sezonul s-a încheiat cu un frumos concurs
Ultimul concurs al sezonului dotat cu 

•troieni „Cupa Dinamo” a atras 
10.000 speciaiori care au părăsit ilumi- 
irică seara tribunele patinoarului 
«ial din parcul -.23 August” pe deplin 
jnullumrti. Intr-adevăr, majoritatea ce
lor aproape 80 de concurent i au incin
ta t privirile publicului cu exerciții liber 
alese atractive, care rl îndeamnă 

■spectator să revină la viitoarele i 
cursuri ale „artiștilor ghefii". An 
cerii îndelungi 
lrina Zaharescu și 
fiua Fatraulca — 
In m mai buni, -

€u acest prilej

peste

uri iii-

atractive, care rl îndeamnă pe 
revină la viitoarele con- 

.,artiștilor gheții". An cu- 
aplauze: Elena Moiș, 

campionii tării Cris- 
Railu Ionian; din zi

se cuvine să remar-

SPORTUL POPULAR 
««Mfc Hr, 380Q

câm munca depusă de sec|iile de 
naj de la Dinamo, I.T.B., Școala 
tivit de elevi, Steagul roșu 
Brașov, În cadrul cărora 
tr-un timp record noi promoții de pa
tinatori artistici.

Iată acum rezultatele tehnice: CAT. 
18 ANI. l'ete: 1. Irina Zaharescu (D) 
270 puncte. 2. Dcspina Bucur (St. roșu 
Brașov) 239 p; Băieți: 1. C. Ilertl (St. 
roșu Brașov) 281,9 p, 2. M. Comunici 
(D) 233,5 p; CAT. 11 ANI: Fete: 
1. Elena Moiș (D) 1.31,6 p, 2. Ileana 
Petrescu (I.T.B.) 128,4 p; Băieți: 1. N. 
Bclu (I.T.B.) 128,3 p, 2. L. Florescu 
(I.T.B.) 126.2 p; CAT 10 ANI: Fete: 
I. Gabriela Manta (D) 115,5 p, 2. Cren
guța Cumbari (D) 112 p; Băieți : R. 
MaritKSSU

pati- 
spor- 

și Olimpia 
au crescut în

(D) 81,2 p; CAT. 8 ANI: Fete: 
Dana Gheorghiu (I.T.B.) 65,6 p, 
Anca Schreiber (D) 57,7 p; Băieți: 
D. Sandu (D) 66,5 p, 2. V. Bică (D) 
56.5 p: CAT. 6 ANI : Fete: 1. Diana 
Militarii (I.T.B.) 44,3 p, 2. Nicolcta 
Preda (D) 30,3 p; Băieți: 1. 0. Gelețu 
(D) 45.8 p; 2. A. Molnar (D) 33,3 p; 
PERECHI cat- 14 ani: Sabina Damian— 
L. Florescu (I.T.B.); cat. 10 ani: Dana 
Gheorghiu (I.T.B.)—D. Sandu (D). A 
mai lost organizat un concurs 
vat începătorilor cîștigat, la 
10 ani, de Anita Ricci (D), 
(S.S.E.), iar Ia cat. 14 ani 
rina Dobo (I.T.B.) și D.
(S.S.E.). In clasamentul general pe e- 
chipe primul loc a revenit patinatorilor

1.
2.
I.

rezer- 
catcgoria 

C. Iliescu 
<le Ecate- 

Pctrescu

faptul că acest campionat a fost pro
gramat la extrema sezonului, cind in
teresul publicului se îndrepta spre 
alte sporturi care-și începuseră acti
vitatea de primăvară, ci și la faptul 
că multe echipe provinciale s-au pre
zentat la startul campionatului după 
o lungă perioadă de inactivitate, pro
vocată de faptul că încă de la în
ceputul lui februarie în țară n-a mai 
fost gheață pe nicăieri.

Echipa militară
Raduch) a cîștigat
— repetăm — mai 
decît ne așteptam,
are în formație nu mai puțin de 7 
componenți ai echipei reprezentative. 
Este drept că militarii n-au benefi
ciat de aportul lui Czaka (bolnav), 
dar nu-i mai puțin adevărat că in 
unele jocuri ei au fost puși în dificul
tate de echipe mai slabe iar în ulti
ma seară au cedat în fața Științei 
Cluj. Cei mai buni din echipa cam
pioană ni s-au părut: Pușcaș, Varga, 
Szabo II, Calamar. Ultimul este și gol- 
geterul turneului pentru locurile 1—4, 
mareînd 11 goluri. De altfel, linia 
Szabo II — Calamar — Ferenczi a fost 
nu numai cea mai bună a echipei 
campioane ci și a întregului campio
nat, înscriind în total 26 de goluri. 
Subliniem și comportarea 
jucătorilor mai vechi ai 1 
(Zografi, Lorincz, Ganga), 
prin orientarea lor 
eficacitate.

Locul secund a 
studenților clujeni, 
multe emoții susținătorilor lor 
cauza unei inconstanțe devenite... pro
verbială. Intr-adevăr, e aproape de neîn
țeles cum poate o echipă care rulea
ză doar 7 jucători să învingă cu 5—3 
pe C.C.A., după ce cu o seară înain- 

w 10t mai numem pierduse

in fața Voinței Miercurea Ciuc cu 
3—7 ! Explicația e una singură: clu
jenii joacă „pe toane". Iar uneori se 
enervează și aceasta nu e decît în 
detrimentul lor pentru că... iau minute 
de penalizare sau își strică singuri 
jocul. Cel mai bun jucător al lor (și 
poate al hocheiului nostru, la ora ac
tuală) este Biro. Cît despre Nagbi, 
antrenor al echipei și jucător de va
loare certă, el ar putea de un randa
ment și mai bun dacă n-ar fi exce
siv de nervos. Dacă ar fi avut o apă
rare mai bună și ar fi beneficiat tot 
timpul de aportul portarului Stafie, 
clujenii ar fi putut juca un rol și mai 
important în campionat.

Voința Miercurea Ciuc și antreno
rul ei, Paul Sprencz, merită toate fe
licitările pentru felul cum s-a refăcut 
— prin ridicarea unui nou contingent 
de jucători tineri. O notă bună pen
tru apărarea 
bine organizat 
puterea sa de 
drei I (cel mai
țiuni pentru Hollo 
mente de viitor.

In sfîrșit, Știința
nor C. Țico) s-a afirmat puternic in
acest sezon. Calificarea sa în turneul 
pentru locurile 1—4 și unele jocuri 
strînse pe care le-a reușit (3—4 cu 
Știința Cluj și o victorie cu 5—4 asu
pra Voinței) sînt elocvente. Este o e- 
chipă de perspectivă a hocheiului 
bucureștean. In acest sezon, cei mai 
buni jucători ai săi au fost Ferenczi, 
Antal și Țiriac.

In încheere, consemnăm succesul e- 
chipei C.C.A. și într-o „competiție*  
paralelă: cupa pentru sportivitate, o- 
ferită de ziarul „Ifjumunkas".

atentă, pentru jocul 
al formației, pentru 
luptă. Alături de An- 
bun. din echipă), men- 

III și Iszlai, ele-

București (antre

tactică,

i bună a 
C.C.A.-ului 
utili atît 

cît și prin

pe meritrevenit 
care însă au dat 

din

UZ RADU URZ1CEANU
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SERIA A III-a
SERIA I

Victorie meritată, dar Metalul 
Tîrgoviște mai are de lucrat...

a pus stâpimre pe joc, a dominat net 
și a reușit să înscrie trei goluri prin 
Dumitrescu (2) și Dridea II. A con
dus arbitrul C. Gheorghiță — Bacău. 
(D. C ).

Așadar, a început și întrecerea celor 42 de formații de categoria B. Pri
mele confruntări au prilejuit dispute dîrze, unele din ele de un nivel tehnic 
satisfăcător. Sperăm ca în etapa urm atoare să avem ocazia de a consemna 
progrese în jocul echipelor.

Iată acum cîteva amănunte în legătură cu jocurile de duminică :

Meci „derbi” numai o repriză
■ UNIREA IAȘI — RAPID FOC

ȘANI (7—1). Mult schimbați in bine, 
ieșenii au obținut o victorie catego
rică. Au marcat: Căruntu (3), Că
lin (2), Creangă și Dobrescu (în 
propria poartă) pentru gazde și Ciun- 
gu pentru oaspeți. (P. CODREA și 
A. SCAUNAȘ — coresp.).

Deși a dominat o bună parte din 
timp, obținînd în final o victorie me
ritată, Metalul Tîrgoviște, liderul se
riei, nu a dat satisfacție deplină în 
meciul de reluare a campionatului 
categoriei B. Echipa metalurgiștilor 
nu este încă pe deplin sudată, cum 
era în toamnă, comite greșeli în atac 
și în apărare, se repliază destul de 
greu, își pierde calmul cînd adversa
rul este în ofensivă. Schema tactică 
folosită (cu 4 jucători în atac și un 
mter retras, iar cînd acesta pleacă 
înainte centrul atacant îi ia locul) 
deși bine pusă la punct, nu se rea
lizează totdeauna din cauza execu
țiilor tehnice defectuoase. Toate acestea 
vor trebui să intre în vederile antre
norului echipei (Valentin Stănescu), 
care a depus o muncă rodnică în 
miilocul formației tîrgoviștene. Dar, 

cere foarte mult de la o echipă 
care... bate la poarta primei cate
gorii de fotbal a țării.

Meciul de duminică, Metalul Tîrgo
viște — Poiana Cîmpina, a furnizat 
un joc interesant, dinamic, de mare 
lupta. Gazdele au dominat insistent 
la începutul primei reprize și la sfîr- 
șitul celei de a doua cînd, de altfel, 
au și înscris golurile. Ambele au fost 
marcate cu capul (Prodanciuc — min. 
18 printr-un splendid plonjon și Ca- 
zacu — min. 87) la două cornere 
executate perfect de Cruțiu și, respec
tiv, Mureșan. Echipa Poiana a jucat 
frumos în cîmp, a combinat specta
culos, punînd în valoare rapiditatea 
și forța de pătrundere a celor două 
extreme (Dima și Mungiu), excelente 
în acest meci. Momentul psihologic 
al partidei s-a petrecut în minutul 
50. La scorul de 1—0 în favoarea 
Metalului, Nițulescu (Poiana) a ra
tat un 11 metri (henț în careu comis 
de Tomescu) pe care arbitrul Marin 
Niță l-a acordat just Poiana are și 
durv- ceea o perioadă de dominare 
.. _.s;i însă fără rezultat.

Arbitrul Marin Niță, ajutat la tușă 
de C. Petrea și N. Crețu, a condus 
bine un meci care nu i-a ridicat pro
bleme prea dificile.

VALERIU CHIOSE

SERIA A II-a
O victorie de justețe la Sibiu

Meciul dintre C.S.M. Sibiu și Aca
demia Militară (2—1) — 
ridice la un nivel tehnic 
— a plăcut totuși prin 
fazelor. Din acest punct 
gazdele au avut un plus 
ritate, concretizată 
golurile marcate de 
și Cherciu.

Academia Militară 
ra'noită, s-a dovedit, 
priza a doua (cînd a 
prin Fodor) o echipă de perspectivă, 
capabilă de rezultate frumoase.

Nu putem încheia fără a consem
na atitudinea greșită a unor specta
tori, care în loc să-și i 
echipa au găsit că e mai 
protesteze sub diferite forme 
decizii juste ale arbitrului.

fără să se 
satisfăcător 
rapiditatea 
de vedere 

de superio- 
altfel prinde

Dombrovski II

cu o formajie 
mai ales în re- 
și redus scorul

încurajeze 
bine să 
la unele

TR. I.
CHIMIA 

GOVORA (6—1). După poziția în 
clasament a celor două echipe la în
ceputul returului, cele cîteva mii de 
spectatori prezenți sîmbătă, după- 
amiază, pe stadionul Dinamo, aștep
tau să vadă un meci echilibrat. Lu
crurile însă nu s-au petrecut astfel. 
Cu o insuficientă pregătire tehnică 
și fizică fotbaliștii de la Chimia n-au 
putut face față jocului bun, prestat 
de dinamoviști, care timp de 70 mi
nute au dominat insistent. Bucureș- 
tenii, posesori ai unei tehnici mai 
bune, și-au impus jocul prin pase 
precise în adîncime și cu deschideri 
lungi pe extreme și, ceea ce trebuie 
menționat, încheiate de fiecare dată 
cu șuturi puternice de la distanță 

Au marcat: Biikossj (2), Nicoară, 
Semenescu, Niculescu și Tiron. res
pectiv Munteanu.

■ DINAMO OBOR

C. ALEXE

■ DINAMO GALAȚI — RULMEN
TUL BIRLAD (3—2). Dinamoviștii 
au obținut victoria datorită jocului 
bun practicat în primele 20 de minu
te cînd Matei a înscris în min. 11 
și 20 din șuturi de la distanță. Cel 
de al treilea gol al învingătorilor a 
fost înscris tot de Matei care a trans
format în min. 63, o lovitură de la 
11 m. Pentru bîrlădeni a înscris 
Frîncu (min. 39 și 78) din acțiuni 
personale. In min. 86 Daraban (Di
namo) a fost eliminat pentru lovirea 
adversarului. (N. COSTIN — coresp.).

■ PRAHOVA PLOIEȘTI — DINA
MO SUCEAVA (1—4). In minutul 
2, oaspeții conduceau cu 2—0 prin 
punctele marcate de Lalu (min. 1) 
și de Cotroază (min 2). în plină 
dominare a echipei gazdă, dinamo
viștii înscriu cel de al treilea gol 
(min. 30) prin Asiminoaie. Ploiește- 
nii domină după pauză și reușesc să 
reducă din handicap prin Zincuiescu 
(min. 65). Oaspeții înscriu ultimul 
gol prin Asiminoaie (min. 86). (P. 
VOICILA și M. POPESCU — co
resp.).

■ FLACĂRA MORENI — C.S.M. 
BRAILA (2—1). Jocul nu s-a ridicat 
fa un nivel tehnic superior. Flacăra 
a avut multe ocazii de a înscrie, pe 
care însă le-a ratat copilărește. Au 
marcat Mihăescu (min. 56) și Capo- 
ianu (min. 75) din 11 m pentru în
vingători și Coteț (min. 21) pentru 
învinși. In min 68 Mihăescu (Fla
căra) și Militarii (C.S.M.) au fost 
eliminați pentru joc dur. (I. SAVU 
și R. SAVULESCU — coresp.).

n C.F.R. PAȘCANI — FORESTA 
FĂLTICENI (1—0). Joc anost. Oas
peții s-au apărat în permanență 
8—9 oameni. Unicul gol a fost 
scris de Atanasiu în min. 84. 
ENEA — coresp.).

= S.N.M. CONSTANȚA — STEAUA 
ROȘIE BACĂU (1—1). Localnicii au 
făcut una dintre cele mai slabe par
tide, dovedindu-se nepregătiți. Băcăoa- 
nii s-au apărat supranumeric. Au 
marcat Mocanii (min. 13) pentru 
conștănțyii și respectiv S. Avram 
(min. 12). L. BRUCKNER — co-

■ ȘTIINȚA CRAIOVA — META
LUL BUCUREȘTI (1—0). Peste 
12.000 de spectatori au urmărit un 
meci de factură tehnică slabă Deși a 
întîlnit pe ultima clasată, Știința nu 
s-a impus. Dominarea gazdelor (10—1 
raport de cornere) a lost sterilă. 
Unicul gol al întîlnirii a fost înscris 
în min. 78 de către Popa (R. 
SCHULTZ — coresp. reg.)

■ DINAMO PITEȘTI — DRUBE- 
TA TR. SEVERIN (3—1). Dinamo
viștii s-au impus abia în repriza a 
doua printr-un joc mai eficace, mai 
legat. Au înscris. Lov.in (2) și Ghinea 
pentru Dinamo, respectiv Zaharia 
pentru Drubeta. (AL. MOMETE — 
coresp. reg.).

■ C.S.M. MEDIAȘ — C.F.R. RO
ȘIORI (6—0). Au înscris cîte două 
goluri Ziegler. Staudt și Szakacs. 
In min. 54 Birtașu a avut o ieșire 
nesportivă, lovindu-1 pe Staudt. Arbi
trul P. Malița — Ploiești îi elimină, 
dar portarul roșiorcan nu. vrea să 
părăsească terenul: Coechipierii săi se 
dedau la tot felul de acte nesportive, 
care culminează cu injuriile aduse de 
Dobrescu arbitrilor. Pentru aceasta 
este eliminat și el în min. 
(DAN VINTILA — coresp.).

■ CHIMIA FĂGARAȘ — TRACTO
RUL BRAȘOV (1 — I). Joc de factură 
tehnică mulțumitoare. Gazdele au 
avut mai multe ocazii de a înscrie 
printre care și trei bare. Au marcat 
Feher pentru Chimia și Roșea pentru 
Tractorul. A condus bine I. Dobrin — 
Petroșani. (V. LAZĂR — coresp).

a ȘTIINȚA BUCUREȘTI — C.F.R. 
ELECTROPUTERE CRAIOVA (3—0). 
Studenții bucureșteni au obținut o 
victorie meritată în fața echipei cra- 
iovene. Aceasta a avut inițiativa la 
începutul jocului, dar nu a putut în
scrie. Apoi jocul s-a echilibrat, dar 
s-a desfășurat sub semnul nervozi
tății, fapt care a dus la accidentarea 
a doi jucători de la Știința Bucu
rești și la eliminarea jucătorului Pău- 
nescu de la C.F.R. Electroputere, 
pentru lovirea intenționată a adver
sarului. Rămași în zece oameni, jucînd 
pripit si nerespectînd indicațiile an
trenorului, craiovenii au cedat com- 
jp.îet pasul în regiza a doua. Știința

85.

cu 
în- 
lC.

Două dintre fruntașele seriei, 
S. Oradea și Industria Sîrmei Cîmpia 
Turzii, au prestat 45.de minute un 
joc cum rar se poate vedea în cate
goria B. Ambele formații, dar în 
special echipa oaspe, au f-urnizat un 
fotbal clar, cu multe combinații fru
moase presărate cu fineți tehnice. 
Dar, din păcate, acest calificativ — 
pentru ambele -echipe — este vala
bil doar pentru prima parte a meciu
lui, căci după reluare fotbaliștii au 
uitat cum au jucat în prima repriză 
și a început „bătaia" pentru cele două 
puncte. C.S.O. simțea că nu poate 
cîștiga partida cu ușurință, cum s-a 
așteptat, iar oaspeții — văzînd jocul 
confuz al orădenilor — și-au dat sea
ma că au șanse nu numai pentru un 
„nul“ — cum își... planificaseră — 
ci chiar pentru victorie. Astfel ambe
le echipe au trecut la... fapte. Dar 
înaintările s-au încurcat în propriile 
lor combinații, jucătorii au comis 
greșeli peste greșeli (excepție face 
înaintașul Kraus, care în min. 66, a 
marcat de la 20—22 de metri din 
voie un gol la păianjen de toată fru
musețea). O parte din jucători — 
atît de la localnici cît și de la oas
peți — au excelat în joc „tare" și 
în simulări; Rădulescu, 
și Kdszegi de la CSO și B 
cu Raab de la Cîmpia Turzii. 
marcat faptul că jucători 
CSO, care cu un an-doi în 
figurau printre titularii unor 
de prima categorie 
frații Szakâcs și Koszegi) s-au pre
zentat foarte slab în acest meci.

Bun și competent arbitrajul lui C. 
Nițescu (Sibiu) dar i se poate reproșa 
că în ultimele 15 minute a fost mai 
puțin sever în acordarea deciziilor, 
în ceea ce privește însă penaltiul 
reclamat de orădeni pentru căzătura 
în careu al lui Koszegi (min. 81) 
era nejustificat deoarece Koszegi alu
necase în timpul protejării balonului.

Au marcat : Meszăros (min. 23 si 53) 
și Jakab (34) pentru CSO și Safar (10), 
Drăghici (49) și Kraus (66).

CSO : Szilăgyi — Băcut I, Rădulescu, 
Szakâcs II — Nfemeth, szckely (Țiriac, 
o schimbare nefericită) — Koszegi, jakab. 
Meszăros, Szakâcs I. Dulgheru. C1MPIA 
TURZII • Duca — Chiriîă., Ruzici, Bin- 
deanu — Raab, (Safar), Chefan — Kraus, 
Copil II, Safar, (Jac), Drăghici. Surd. 
Raport de cornere 7-3 (3-1) pentru C. 
Turzii.

TOMA RABȘAN
■ C.S.M. BAIA MARE — DINAMO 

GURA BA.RZA (5—1). După o primă 
repriză de joc echilibrat, rn cea de 
a doua parte a partidei localnicii 
și-au depășit net adversarii. Au mar
cat : Drăgan (min. 14 și 
(min. 49 autogol), Nagy 
și Nedelcu II (min. 
Rațiu (min. 85 din 11 
RANU, coresp. reg.).

■ C.S.M. REȘIȚA 
(1—0). Joc de slabă 
că, în care gazdele au dominat mai 
mult. Unicul gol a fost înscris de 
Tischler (min. 61). Același Tischler 
a ratat în min. 25 un penalti. (M. 
MIHAILOVICI și I. PLAVIȚU co
resp.).

■ C.S.M. CLUJ — GLORIA BIS
TRIȚA (2—1). Meci viu disputat în 
care oaspeții ar fi meritat un rezul
tat de egalitate. Au înscris Kunkiiti 
și Crecan, respectiv Vasilescu. (TEO- 
EIL BĂLAJ, coresp.).

■ C.F.R. TIMIȘOARA — MURE
ȘUL TG. MUREȘ. (4—0). Meci spec
taculos în care golurile au fost înscri
se de Bălan (min,. 23 și 67), Ser- 
fozd (min. 11) și fonescu (mini 90). 
(AL. GROSS, coresp. reg.).

■ JIUL PETROȘANI - AR1EȘUL 
TURDA (2—1). Joc dinamic, viu dis
putat. Oaspeții au deschis scorul prin 
Mărgireanu. Jiul a înscris prin Cră
ciun din 11 metri și Ghibea. (STA1CU 
BALOIU, coresp.).

: „tare
Szakâcs L 

lîndeanu
De re
de la 

urmă 
echipe 

(Băcuț I.,

82), 
m).

69), Ivan 
(min. 8'0 

respectiv
V. SASA-

- A.M.E.F.A. 
factură tehni-

Numeroaselor atacuri ale înaintașilor de la Dinamo Obor, fotbaliștii din 
Govora le-au făcut cu greu față. In clișeu: apărarea Chimiei a reușit, de 

data aceasta, să împiedice marcarea unui nou gol.

Foto : P. Romoșan

UN ÎNDEMN...
Etapa a XVl-a a campionatului 

categoriei A a prilejuit constatări 
îmbucurătoare. Sintetizînd obser
vațiile făcute la cele șapte meciuri 
ajungem la următoarele concluzii :

— JOCURILE S-AU DESFĂ
ȘURAT, IN GENERAL. INTR-O 
NOTA DE SPORTIVITATE AC
CENTUATA. Indiferent de impor
tanța întîlnirilor pentru clasament, 
echipele au înțeles să-și dispute în 
mod corect șansele, fotbaliștii fiind 
preocupați de joc. In această pri
vință trebuie citate, în mod spe
cial, partidele Rapid — C.C.A. și 
C.S.M.S. — U.T.A.

— MULTE MECIURI S-AU RI 
DICAT LA UN NIVEL TEHNIC 
DESTUL DE BUN. La București 
(în jocul Rapid — C.C.A.), la 
Iași, Lupeni, Ploiești jucătorii s-au 
străduit — și în bună măsură au 
reușit — să furnizeze spectacole 
fotbalistice apreciate. Observatorul 
federal, C. Teașcă subliniază că la 
Iași, prima repriză a întîlnirii 
C.S.A1.S. — U.T.A. a oferit un fot
bal de cea mai bună calitate. In 
schimb, Dinamo — Progresul și — 
mai ales — Știința Cluj — Știința 
Timișoara nu au corespuns din 
acest punct de vedere.

— ARBITRAJELE 
FOARTE MICI EXCEPȚII 
SATISFĂCUT. * '
chirilor au fost mai atenți 
și mai prompți în aprecierea și 
sancționarea infracțiunilor, au in
tervenit mai puțin în joc, asigurind 
mai multă continuitate. La înde
plinirea misiunii lor ei au fost aju
tați de comportarea — în general
— disciplinată a jucătorilor.

— Nu putem să nu consemnăm 
si ATITUDINEA OBIECTIVA, 
SPORTIVĂ A MAREI MAJORI
TĂȚI A SPECTATORILOR, care
— trecînd peste micile... pasiuni 
de club sau asociație — au apre
ciat în primul rînd strădaniile tu
turor jucătorilor de a practica un 
fotbal cit mai bun și de a lupta 
corect pentru victorie.

Ce avem de adăugat la aceste 
scurte aprecieri? Un îndemn adre
sat tuturor — jucători, antrenori, 
conducători, arbitri și... spectatori
— de a continua cu eforturi spo
rite pe acest drum, pentru îmbu
nătățirea permanentă a calității 
jocului, a arbitrajelor și a disci
plinei pe terenuri.

Conducătorii
Ia

CU 
AU
int- 
faze

DESPRE CURSIVITATEA JOCULUI 
Șl... SPORTIVITATE

Cronicele noastre de ieri au consem
nat arbitrajele bune prestate de Andrei 
Rădulescu și Gh. «Dulea la cele două 
partide disputate în Capitală. Conducă
torii jocurilor Dinamo - Progresul și 
Rapid — C.C.A. au apreciat bine fazele 
de joc, au dat decizii juste, mulțumind 
și pe jucători și pe cea mai mare 
pnrte a spectatorilor. în legătură cu 

: arbitrajul lui Gh. Dulea. ținem să facem 
totuși o remarcă : credem că el a 
fluierat excesiv, mai ales în repriza a 
doua, întrerupînd prea des jocul. Acest 
lucru a fărîmițat fazele, a dăunat 
cursivității jocului, -spectaculozității sale.

O asemenea manieră de arbitraj este 
recomandabilă — necesară chiar — a- 
tunci cînd arbitrul conduce un joc ner
vos, pe care vrea să-1 păzească de pe
ricolul degenerării. Duminică însă, me
ciul Rapid - C.C.A. nu impunea o ase
menea măsură, pentru că jucătorii ce
lor două echipe au avut o comportare 
sportivă, disciplinată, întrecerea desfă- 
șurindu-se într-o notă de sportivitate, 
care — de altfel - a fost caracteristică 
acestui interesant cuplaj inter-bucu- 
reștean.

O CONFIRMARE
Fără îndoială, măsura luată de 

rația noastră de a se permit^ in .___
rile de campionat înlocuirea jucătorilor 
a fost primită cu satisfacție în cercurile 
fotbalistice. Cuplatul de duminică ne-a 
dat (și nouă și celor patru echipe) po
sibilitatea de a verifica cum nu se 
poate mai concret si mai plastic utili
tatea acestei*  măsuri, de care au be
neficiat pe rînd toate echipele care 
au evoluat. Să luăm mai intii meciul 
secund. închipuiți-vă ce dezorganizare 
s-ar fi produs în toate compartimentele 
CCA-ului. «tacă stoperul Crișan n-ar fi 
putut fi înlocuit ! Ar fi însemnat ca 
militarii să joace in 10 oameni din min. 
17. să retragă

ECHIPA R.P.R. JOACA AZI
(Urmare din pag. I)

mare supremație tehnică și teritorială, 
aproape de-a lungul întregului meci, 
întreruptă pe ici pe colo de contra
atacurile echipei germane. Dar, inca
pabili să forțeze sistemul defensiv ro- 
mîn, jucătorii germani au încercat să 
șuteze de departe. Inutil pentru că 
excelentul portar Andrei nu s-a lăsat 
niciodată surprins, dovedind in fiecare

iede- 
io<*u-

un half în linia de fund.

intervenție o 
re-1 situează . 
cători ai turneului, 
practicat 
mai tehnic al turne 
dovedindu-se fără excepție de o 
gorie excepțională".

In sfîrșit, ziarul „Diario de 
eias" scrie: „Am remarcat cu 
plăcere jocul romînilor în toate 
toarcle".

siguranță și o clasă ca- 
printre cei mai bum ju- 
..„..l./. Oricum, fotbalul 

de romîni a fost cel 
lui, toți jucătorii 

i cate-

Noti- 
mare 

sec-

un înaintaș in linia de mijloc și să 
joace cu 4 înaintași. Sau, cum ar mai 
fi jucat Rapid din min. 70, dacă in 
locul lui Dungu ar Ii trebuit să intre 
un jucător de cîmp...

In deschidere, Dinamo și Progresul 
au înlocuit fiecare cîte un atacant. Pe 
Tîrcovnicu (care s-a resimțit de pe ur
ma accidentului și a lipsei de iocuri) 
respectiv Mafteută (care nu dăduse sa
tisfacție). Jucătorii Introduși (Eftimie și 
Smărăndescu H au intrat cu forte proa
spete, au impulsionat atacurile si... au 
marcat fiecare cite un gol !

PROGRAMUL
AL ECHIPEI

GREMIO PORTO
(Urmare din

r. u.

DEFINITIV 
BRAZILIENE

ALEGRENSE
pag. 1)

Juniors (Argeu-4—1 asupra lui Boca 
tina), precum și meciul nul (0—0) cu 
Botafogo, Ia care joacă un alt cunos
cut international brazilian. Didi.

Oaspeții silit așteptați să sosească da 
la Budapesta în cursul după-amiezii de 
astăzi.

PROGRAMUL DE JOI

15 : Știința—Dinamo BucureștiOra
(meci din campionatul de juniori, seria 
republicana)

Ora 16.45: Petrolul—Cremio.
Biletele se pun în vînzare azi, la < 

sole obișnuite.
★

Deoarece sîmbătă Rapid joacă 
Cremio, meciul său de campionat 
Steagul roșu, fixat pentru duminică, 
fost amînat pentru săptămîna

★
Din echipa care joacă la Budapesta nu 

face parte nici un jucător de la Dinamo 
deoarece această formație va 

la Craiova — după cum a

ct-

ca
CU

a 
viitoare.

București, 
susține joi 
stabilit federația — rcjucarea meciului 
cu U.T.A.

SPORTUL POPULAR
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ȘI ACUM, „ZONELE* 4 înotătorii de la C. S. Ș. au ciștigat detașat Impresii după „Cupa Federației^
CLUJ 2 (prin telefon). Sîmbătă 

seara au luat sfîrșit întîlnirile din 
cadrul concursului republican de cali- 
f icare-seniori. Finalele s-au caracte
rizat prin meciuri extrem de dîrze și 
de un nivel tehnic mulțumitor. S-au 
remarcat îndeosebi C. Dumitrașcu 
(Oltenia) — care, de altfel, a primit 
cupa oferită celui mai tehnic boxer — 
Gh. Badiu (Cîmpuiung Muscel), N. 
Moldovan (Mureș-Auitonomă Maghia
ră) și Anton Constantin (București). 
De subliniat arbitrajele excelente pres
tate de B. Robert, Z. Ferber, L. Vlad 
și S. Neacșu.

REZULTATE TEHNICE. Cat. mi
nimă : P. Galle (Banat) b.p. V. Cean- 
dău (Galați) ; hîrti«: N. Moldovan 
(Mureș-Autonomă Maghiară) b.p. I. 
Marinică (Galați) ; muscă : C. Dumi
trașcu (Oltenia) b.p. Gh. Badiu 
(Cîmpuiung Muscel). A fost cel mai 
frumos meci al galei ; cocoș : D. Con
stantin (Dobrogea) b.p. V. Cărianu 
(Crișana) ; pană: D. Enache (BucJ 
b.p. St. Arsene (Bacău) ; semiușoară: 
St. Aurică (Dobrogea) b.p. V. Suru
giu (Banat); ușoară: St. Vituș
(Cluj) b.p. P. Olaru (Banat); semimij- 
locie: C. Anton (Buc.) b.desc. 3 Fr. 
Szilagy (Maramureș). Boxerul bucu- 
reștean a făcut un meci frumos, s-a 
orientat foarte bine din punct de ve
dere tactic și a trimis lovituri clare ; 
mijlocie mică: I. Mocsar (Crișana) 
b.p. C. Tudor (Dobrogea); mijlocie: 
H. Low (Buc.) b.ab. 2 L. Kakucsi 
(Crișana) ; semigrea: I. Ivan (Ar
geș) b.desc. 3 O. Tabără (Galați) ; 
grea: N. Moțoc (Buc.) b.k.o. I I. 
Harș (Crișana).

V. CACOVEANU-coresp. reg.

• Federația de box aduce la cunoș
tință că înscrierile pentru participa
rea la campionatele republicane indi
viduale ale R- P. Romîne se mai pri
mesc pină la 5 aprilie.

• Ieri la Galați, formația C.S.M. 
a învins echipa C.C.A. cu scorul de 
13—7. Dintre rezultatele care pot fi 
socotite surpriză notăm victoria gă- 
lățeanului Popa Nicu asupra lui Emil 
Cișmaș precum și cea obținută de D. 
Boiangiu în fața lui Vasile Czegeli I

Concursuri PRONOSPORT
din ce în ce mai interesante

Chiar din prima etapă a returului 
campionatului de fotbal s-a putut 
vedea că meciurile din acest sezon 
vor fi extrem de disputate. Rezulta
tele de egalitate obținute de Farul 
și Știința-Timișoara la București (cu 
CCÂ și respectiv Rapid) au contri
buit în mare măsură, ca la prima 
etapă a returului să nu se înregis
treze nici un buletin Pronosport cu 
12 rezultate. Cei care au avut 11 
rezultate au obținut cîte 15.442 lei.

In a doua etapă a returului (la 
26.III). Știința Cluj a dispus de 
Dinamo București, U.T.A. a întrecut 
pe Progresul iar Rapid a terminat 
nedecis cu C.S.M.S Iași. Din nou 
surprize, din nou premii frumoase la 
Pronosport (42.587 lei pentru fiecare 
din cele 4 variante cu 12 rezultate).

A venit și cea de a treia etapă cu 
un program care avea cap de afiș 
derbiurile capitale. După cum se 
știe, cu o duminică înainte pe stadio
nul 23 August au ieșit pronosticu
rile :

— Meciul I — 2.
I — Meciul II — 2,

Mulți au gîndit că aceste semne 
nu se vor mai repeta. Dar rezultatele 
de pe teren: C.C.A. — Rapid 0—1 
și Progresul — Dinamo București 
1—2. au făcut să se repete prono
sticurile. Iu plus; 2 la Iași, 2 la

DE LA I. E. B. S.
Pentru meciul de baschet C.C.A.—Spar

tak Sokolovo Praga, care va avea loc 
astă seară în sala Dinamo sint valabile 
următoarele permise : roșii si albastre 
în piele, verzi de ziariști însoțite de 
delegații si cele cu stampila federației 
de baschet.

★
La jocurile echipei braziliene Gre- 

mio, de joi 6 aprilie și sîmbătă 8 
aprilie (cu Petrolul și respectiv Ra
pid) sînt valabile următoarele cate
gorii de permise cu viza pe 1961 : 
albastre și roșii în piele, albastre 
dermatin, gris dermatin cu stampila 
„Fotbal”, verzi de ziariști (însoțite 
de delegații, în limita locurilor re
zervate la masa presei de la secto
rul 0), verzi de ziariști (fără dele
gații, în sectoarele 1 și 46), roșii der
matin eliberate de U. C. F. S. oraș 
București, de arbitri și antrenori de 
TotbaL

cupa oferită
Piscina acoperită de ia Floreasca 

a găzduit sîmbătă și duminică un 
nou concurs de natație pentru copii 
și juniori, la care au participat 202 
băieți și 161 de fete din cluburile 
bucureștene. întrecerile organizate 
de clubul sportiv școlar au fost 
cele mai reușite din acest an. Cel 
mai bun rezultat al concursului este 
cel înregistrat de Grigore Sărulea
nu (C.S.S.) — care are numai 14 
ani — la 200 m bras: 3:02,7. Fru
moase perspective au și tinerii îno
tători Mircea Bucurescu (15 ani) și 
Cornel Cismaru (15 ani).

lată acum rezultatele înregistrate;
FETE: 66 m bras: V. Novac

(C.S.S.) 57,9; 66 m spate: C. Ba- 
laban (Dinamo) 51,7; ștafeta 4x66 
m liber: I. C.S.S. 3:31,0; 2. I.T.B. 
3:58,00 ; 66 m liber: 1. G. Talpan 
(C.S.S.) 50,7; 2. G. Târnăuceanu
(C.S.S.) 52,0; 3. A. Simionescu (Ra
pid) 52,9; 66 m fluture: 1. A. Ster
ner (I.T.B.) 1:00,4 ; 2. M. Munteanu 
(Progr.) 1:01,6; 400 m liber: 1. A 
Trohani (C.S.S.) 5:49,5 ; 2. S. Ior
dan (D.) 5:59,6; 200 m bras: F. 
Rambosec (C.S.S.) 3:08,7; KM) tu
fluture: M. Târnăuceanu (C.S.S.) 
1:39,8; .2. A. Sterner 1:42,2; 100 m 
liber: M. Zarchievici (Progresul) 
1:19,4; 100 m bras: I. F. Rambosec 
1:26,3; 2. S. Iordan 1:27,6; 100 m 
spate: A. Trohani 1:26,4; ștafeta 
4x100 m mixt: 1. C.S.S. 6:26,3; 2. 
Rapid 6:54,1 ; 3. Progresul 6:58,3.

BĂIEȚI: 66 m spate: C. I.nngu 
(C.S.S.) 53,8; 66 m fluture: 1. 1 
Belciug (C.S.S.) 50,9; 2. V. Mora.ru 
(C.S.S.) 51,6; 66 m liber: V. Mo 
raru 42,6; 66 m bras : G. Săruleanu 
53,4; ștafeta 4x66 m fiber: 1. C.S.S, 
3:05,8; 2 C.S.S. II 3.23,0; 3. Pro
gresul 3:28,3; 100 m bras: 1. G.
Săruleanu 1:24,5; 2. V. Percea
(Progr.) . 1:24,9 ; 100 m liber: 1. G. 
Gother (D.) 1:01,9; 2. V. Țăranu
(Rapid) 1:03,8; 3, Ion Popa (Ra
pid) 1:05,0; 4 M. Bucurescu
(C.S.S.) 1:05,2; 100 m spate: M.
Cerchez (C.C.A.) 1:14,9; ștafeta
4x100 m liber: I. C.S.S. 4:30,7; 2 
Dinamo 4:33.2; 3. Rapid 4:34,1 ;
200 m bras: G. Săruleanu 3:02,7; 
400 m liber: G. Gother 5:06,1 ; 100

Lupeni, x la Cluj, x Ia Brașov și al
tele au triat majoritatea buletinelor. 
Urmarea ? O vedeți în rezultatele 
trierii concursului Pronosport din 2 
aprilie. Pentru a doua oară de la re
luarea campionatului (în trei etape) 
nu a apărut nici o variantă cu 12 
rezultate. Ce denotă toate acestea ? 
Că duminică de duminică concursuri
le Pronosport prezintă un interes și 
mai mare.

Firește, după etapa de duminică 2 
aprilie, interesul pentru concursul 
Pronosport din această sâptămînă 
este și mai mare, fiindcă fiecare par
ticipant la Pronosport își dă seama 
că sezonul actual este sezonul mari
lor premii la Pronosport.

Spre deosebire de concursul trecut, 
în care echilibrul era la meciurile de 
categoriile A, duminică 9 aprilie 
meciurile cele mai echilibrate apar 
la categ. B (Industria Sîrmei — Jiul, 
AMEFA — CSM Baia Mare, Chimia 
Govora — Știința București și Dina
mo Săsar — C.F.R. Timișoara).

★
Azi este ultima zi în care vă mai 

puteți procura abonamente Pronoex- 
pres pe luna aprilie. Costul unui abo
nament este de 12 lei. Buletinele 
abonament pentru luna aprilie vor 
participa la tragerile din 5, 12. 19 
și 26 aprilie a.c.

★
In urma trierii buletinelor depuse 

la concursul Pronosport nr. 14 (etapa 
din 2 aprilie) au fost stabilite urmă
toarele rezultate provizorii:

17.90 variante cu 11 rezultate
285 variante cu 10 rezultate 
2739 variante cu 9 rezultate.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES DIN 29 MARTIE
Categ. a II-a: 10 variante a cîte 

8.300 lei
Categ. a III-a: 59 variante a cîte 

1.515 lei
Categ a IV a: 401 variante a cîte 

342 lei
Categ. a V-a : 1.308 variante a cîte 

104 lei
Categ a Vl-a: 5.697 variante a 

cîte 28 lei.
Fond de premii 638.481 lei.
Report pentru concursul următor: 

31.924 lei.

Rubrică redactată de I. S. Loto- 
Pronosport.

de clubul lor
m fluture: 1. C. Cismaru (Prog.r.) 
1:15,8; 2. M. Cerchez 1:17,5.

După cum se vede, înotătorii de 
la C.S.S. s-au impus categoric; ei 
au ciștigat detașat cupa oferită de 
clubul lor, realizînd 245 puncte. Pe 
locurile următoare s-au clasat îno
tătorii de la Progresul (124 p.). 
Rapid (61 p.), C.C.A. și Dinamo 
(45 p.), I.T.B. (41 p.), S.S.E. II 
(12 p.). Știința (7 p.).

POLO : „Cupa Primăverii" pentru 
juniori : C.S.S. — S.S.E. II 8—1 ; 
campionatul orășenesc de hală pen
tru seniori : C.C.A. — Progresul 
7—4, Dinamo — Știința 12—4, Di
namo — Progresul 4—1, C.C.A. — 
Știința 4—2.

AURELIAN AXENTE
corespondent

Maî sint multe de făcut
Tripla întilnire cu luptătorii gruzini 

a constituit un bun prilej de a verifi
ca stadiul actual al pregătirii sporti
vilor noștri. Privind prin prisma re
zultatelor obținute — o victorie, un 
meci nul și o înfrîngere la limită și 
avînd în vedere valoarea sportivilor 
gruzini — ne am putea declara mul

Gh. Popovici execută un „șurub**  folosind o poziție incorectă. El a prins 
brațul adversarului său F. Venesionii (R.S.S. Gruzină) prea king

țumiți. Dar treburile nu stau tocmai 
așa. Ce nu ne satisface? In primul 
rînd comportarea medaliaților noștri 
olimpici. D. Pîrvulescu a „debutat" 
în acest an cu mult sub posibilitățile 
sale. I. Cernea a fost mediocru (ți- 
nînd seama și de valoarea adversaru
lui său) iar Ion Țăranu a fost necon
cludent. Victoria „mijlociului" nostru 
I. Țăranu. care a obținut victoria la 
tuș, nu ne-a arătat stadiul de pregă
tire, mai ales că la victoria sa a con
tribuit și greșeala adversarului, care 
s-a dovedit ulterior unul dintre cei 
mai buni oameni ai echipei gruzine. 
La 62 kg. M. Sultz și Alex. Geantă 
s-au comportat mulțumitor. Ultimul 
s-a evidențiat prin combativitate și o- 
rientare tactică.

Gheorghe Popovici a fost inegal. 
Recent a ciștigat turneul de la Buda
pesta unde a invins adversari dificili, 
dar in primul său meci cu gruzinul 
Venesionîi s-a comportat foarte slab. 
Lipsit de orientare tactică, nehotărlt, 
el nu a dovedit nici curaj în inițierea 
acțiunilor. Despre V. Bularca putem 
afirma că și-a schimbat stilul de 
luptă numai în privința combativită
ții. Pregătirea sa tehnică lasă încă de 
dorit. N. Martinescu, invins de două

CLASAMENTUL CAMPIONATULUI

PE ECHIPE
La sfîrșitul acestei săptămini vor 

avea loc întrecerile din cadrul etapei 
a III-a a campionatului republican de 
lupte pe echipe. Iată clasamentul 
competiției:
1. Steagul roșii Brașov 6 6 0 0 116— 56 18
2. C.C.A. București 6 5 0 1 101 — 51 16
5.’ Progresul București 6 5 0 1 94 — 56 16
4. C.S.M. Galați 6 5 0 1 91 — 59 16
5. A.S.M. Lugoj 6 4 0 2 75— 7<> 14
6. Metalul București 6 3 0 3 82— 70 12
7. C.F.R. Timișoara 6 3 0 3 84— 72 12
8. Dinamo Bucii rcș'ti 3 5 0 0 69— 9 9
9. U.V.A. A.M.E.F.A. 6 1 1 4 56- 92 9

Arad
10. C.S. Oradea 6 1 1 4 53— 10! 9
11. Voin|a Tg. Mureș 6 1 0 5 56— 96 8
12. C.S.M. Cluj 6 1 0 5 48—104 8
13. C.F.R. Electroputcre 6 0 2 4 48— 106 8

Craiova
14. C.S.M. Rcși| a 3 1 0 2 42— 36 5
15. C.S.M. Baia Mare 3 1 0 2 40— 3® 5
16. Unîo Met. Roșu

Sata Marg 5 0 0 1 A3- ^3 2

• Concursul dotat cu trofeele „Cupei
Federației" nu și-a dezmințit nici de 
astă dată tradiția, deoît prin schim
barea Jocului de desfășurare: pîrtiile
din Buoegi au fost „schimbate" cu cele 
ale Postăvarului care în acest an au 
oferit condiții mai bune. In rest, ace
leași curse deosebit de disputate, de 
spectaculoase, aceeași luptă pasionantă 
între cci mai buni schiori ai țării. Și, 
tot pentru a se respecta tradiția, nu au 
lipsit nici surprizele, survenite tocmai 
în probele alpine ale seniorilor care au 
constituit și de astă dată punctul tare 
al concursului.

• Rezultatele neprevăzute au început 
de sîmbătă, cînd Mihai Bucur a cuce
rit primul loc în cursa de slalom special, 
întrecîudu-l cu două zecimi de secun
dă pe Gh. Bălan. C, Tăbăraș a căzut 
în ambele manșe, iar N. Pandrca, un 
alt favorit, a căzut și el. Victoria lui

ori de campionul mondial R. Aba- 
șidze. la o mică diferență, a satisfă
cut pentru moment. El are însă foarte 
multe de învățat mai ales la capitolul 
tehnică.

In general, pregătirea lotului repre
zentativ de lupte clasice mai lasă de 
dorit. Luptătorii dovedesc lipsă de vo

ință, de inițiativă și nu au curaj de a 
aplica procedeele învățate. Antrenorii 
au încă foarte mult de muncit cu ei. 
Mal sînt două luni pînă la campiona
tele mondiale. Ele trebuie fructificate 
din plin.

— b -

ȘTEFAN PETRESCU A CIȘTIGAT „CUPA PRIMĂVERII'
Duminică au luat sfîrșit întrece

rile de tir dotate cu «Cupa Primă
verii", concurs care a cunoscut o 
largă participare.

Cea mai bună performanță a ob
ținut-o Ștefan Petrescu, care la 
proba de pistol viteză a realizat 
excepționala cifră de 592 puncte, 
egalînd actualul record mondial al 
probei și cîștigînd astfel „Cupa Pri
măverii" pentru cea mai bună per
formanță a concursului.

Rezultate bune au fost obținute 
și de: M. Dumițriu (C.C.A.) la 
pistol viteză, M. Ferecatu (Dinamo) 
l>a armă liberă poziția culcat, ge
nunchi și trei poziții, T. Ciulu 
(C.C.A.) la armă liberă poziția în 
picioare. Ana Goreti (Victoria) armă 
liberă poziția în picioare, Cleopatra 
Alexandru (Progresul Alexandria) 
la armă liberă poziția în genunchi, 
Margareta Filip (Olimpia Brașov) 
la armă liberă junioare 3 poziții și 
I. Olărăscu (Știința) la armă liberă 
trei poziții.

In rest însă, rezultatele nu s-au 
ridicat la valoarea așteptată.

In cursul lunii aprilie sînt nume
roase confruntări și de aceea ar fi 
de dorit ca trăgătorii să-și pună la 
punct materialul și să acorde toată 
seriozitatea pregătirii.

Iată rezultatele tehnice înregistrate 
în ultimele două zile de concurs: 
ARMA LIBERĂ 3x30 FOCURI, se
nioare, poziția culcat: 1. I. Soare 
(Știința) 295 p, 2. M. Muller (Vic
toria) 293 p, 3. A. Dragomir 
(C.S.M.S. Iași) 290 p; poziția în 
genunchi; 1. Ct Alexandru 283 p, 

Mihai Bucur (Carpați Sinaia) nu estfl 
o surpriză de proporție, deoarece acest 
valoros schior a avut de-a lungul întregua 
lui sezon o comportare constant bună. >

• A doua zi, la slalom uriaș, porțife 
de pe „zidul mare” au lost și de astă 
dată examenul decisiv, la care au căzut 
doi dintre protagoniști : Gh. Bălan și 
Kurt Golm. Gh. Bălan, plecat din start 
cu numărul 7, realizase pînă la jumăta
tea zidului cel mai bun timp. La trei 
porți așezate în „L“ a atacat însă gre
șit, s-a dezeoliilibrat, a căzut și a pier
dut odată cu această cursă și trofeul 
„Cupa Federației" pe care îl deținea 
de doi ani. Maestrul sportului C. Tăbă
raș a impresionat prin cursivitatea cursei 
și a învins, fiind urmat de coechipierul 
său I. Zangor. Ocupind locul 3, Mihai 
Bucur a obținui punctajul necesar cuce
ririi „Cupei Federației”, performanță 
pentru care merită felicitări.

• La fete, maestre sportului Ilona' 
Mioloș (Dinamo Brașov) a avut un sin
gur moment emoții : după primi man
șă de la slalom special, cînd Mibaef’a 
Ghioarcă obținuse același timp. In a 
doua însă, adversara ci a căzut, iar llona 
și-a adăugat încă o verigă la lanțul fru
moaselor ei performanțe de Schioară.

• Fondul a fost dominat de schiorii 
(linamoviști care au cucerit primele breuri 
în toate cele trei curse : două de seniori 
și una pentru senioare. Ch. Bădescu 
ș-a dovedit cel mai în formă, iar „Cupa 
Federației" constituie o frumoasă răs
plată pentru munca depusă in t 'wj 
ani de acest talentat fondist.

• La fete, aceeași situație îngrijoră
toare pe care am semnalat-o încă de la 
începutul sezonului : la start au fost 
prezentate doar două concurente !? Din 
această cauză Iuliana Simon a trebuit 
să se mulțumească cu satisfacția locu
lui 1, fără a i se decerna însă „Cupa 
Federației”. Nu ar fi fost oare mai bine 
ca la întrecerea senioarelor să participe 
și junioarele, sau măcar o parte din 
ele ? După cum au arătat hi cursele an
terioare, Marcela Bratu, Dorina Nilă și 
Doina Boboc ș.a. au o valoare suficient 
de ridicată pentru a concura — pe dis
tanță de 5 km —- alături de senioare.

• Impresionantă a fost festivitatea 
de închidere a competiției, în cadrul 
căreia' F.R.S.B.A. a oferit plachete ju
biliare unor 'activiști, antrenori și 
schiori care au adus un aport deosebit 
în dezvoltarea schiului.

• „Cupa Federației” nu 
concurs al sezonului. Colegiu,
iilor a hotărit să prelungească pe-'c'il 
posibil activitatea compctițională a 
schiorilor. Fără îndoială, o măsură oii 
se poate de binevenită, pe care noi o do
rim încununată de sueoes. In căutarea 
zăpezii, schiorii s-au deplasat deocamdatî 
pe Valea Cerbului, unde se va desfășura 
probabil „Cupa Buoegi".

D STANCULESCU

2. V. Rotaru (C.S.M.S. Iași) 278 p
3. S. Caseti (Metalul) 277 p ; po 
ziția în picioare: 1. A. Goreti 27 
p, 2. C. Alexandru 258 p, 3. A 
Cosma (Mureșul) 258 p; trei po 
ziții: 1. A. Goreti 832 p, 2.
Alexandru 829 p, 3. A. Cosma 81< 
p. La juniori, pe poziții, au ciștigat 
M. Lazăr (Știința) 293 p, 1. Olă 
răscu (Știința) 282 p, Mircea Lază 
(Dinamo) 266 p Pe trei poziții s 
ciștigat I. Olărâscu ou 834 p., ur 
mat de T. • Gogut 831 p și N. Co 
man 825 p. La junioare pe primit 
loc la toate trei poziții s-a clasa 
Margareta Filip cu 807 p, PISTOI 
VITEZA 60 FOCURI : 1. Șt. Pe 
trescu (Dinamo) 592 p. (rezulta 
egal cu actualul record mondial ș 
recordul R.P.R.), 2. M, Dumitrii
(C.C.A.) 582 p. 3. Gh. Maghiar (Di 
nanio) 57G p. ; TALERE DIN TURi 
200 BUC.: 1. S. Popovici (Victoria 
189’' t, 2. I. Dumitrescu (Recolt 
M. A.) 185 t, 3. D. Danciu (Vi< 
toria) 185 t; ARMA LIBERĂ 3x4 
F. seniori, poziția culcat : 1. IV
Ferecatu (Dinamo) 394 p, 2. I 
Pontbriand (Victoria) 391 p, 3. A 
Dumitrescu (Victoria) 391 p.; pt 
ziția in genunchi : 1 .M. Ferecat
384 p, 2. V. Antonescu (Victoria 
382 p, 3. I. Văcaru (Dinamo) 379 ț 
poziția în picioare : T. Ciul 
(C.C.A.) 361 p, 2. M. Ferecatu 35 
p. 3. M. Antal (Știința) 354 p ; tr< 
poziții : M. Ferecatu 1135 p, 2. 
Ciulu 1117 p, 3. S. Dănescu (Știii 
ța) 1116 p.

P. GORETI
antrenor —

Mora.ru


16 ani de Ia eliberarea Ungariei ide sub jugul fascist

INTERVIU CU GYULA HEGYI, PREȘEDINTELE CONSILIULUI PENTRU CULTURĂ 
FIZICĂ ȘI SPORT DIN R. P. UNGARĂ, DESPRE SUCCESELE SPORTULUI UNGAR

Azi, deschiderea oficială 
a campionatelor mondiale de tenis de masă

Poporul frate ungar sărbătorește astăzi cea de a 16-a aniversare 
a eliberării patriei sale de sub jugul fascist. In anii care au 
trecut după eliberare, sub conducerea partidului clasei muncitoare, 

au fost înfăptuite în Ungaria uriașe transformări revoluționare. Un 
motiv de justificată mîndrie pentru poporul ungar îl reprezintă marea 
dezvoltare pe care a cunoscut-o în ultimii 16 ani și mișcarea de cultură 
fizică și sport.

Zilele trecute, am solicitat un inter
viu președintelui Consiliului pentru 
Cultură Fizică Și Sport din R. P. 
Ungară, GYULA HEGYI, despre suc
cesele sportului ungar în anii de 
după eliberare.

întrebare: Vă rugăm, tovarășe 
Hegyi, să ne vorbiți despre spor
tul maghiar de astăzi și cel din 
trecut.

Răspuns : Este foarte greu să cu
prinzi într-un scurt interviu toate 
realizările importante ale mișcării 
noastre sportive. De aceea, mă voi 
rezuma la enumerarea cîtorva cifre 
care vorbesc de la sine : înainte de 4 
aprilie 1945 numărul sportivilor ma
ghiari nu depășea cifra de 200.009. 
Astăzi peste 800.000 tineri și tinere 
au îndrăgit și practică sportul. In 
trecut existau 20.000 de fotbaliști 
legitimați ; astăzi în registrele fede
rației de specialitate figurează 
100.460. Înainte de eliberare voleiul 
nu se practica în țara noastră, în 
' jp ce azi numărul voleibaliștilor 
legitimați depășește 26.000. Sportivii 
au la dispoziție 14.566 de baze spor
tive. cifră care depășește de multe 
ori pe cea existentă în urmă cu 16 
ani. Dar marea diferență dintre spor
tul de azi și ce! de ieri constă în 
aceea că în zilele noastre spor
tul este un bun al milioane
lor de oameni ai muncii, în timp 
ce în trecut el era un apanaj al cla
selor exploatatoare.

Întrebare: Cum se reflectă 
aceasta în rezultatele sportivilor 
de performanță ?

SPARTAK MOSCOVA 
în preajma începerii campionatului 

de fotbal al U. R. S. S.

Răspuns: La ultimele 4 ediții ale 
J. O. la care au participat, sportivii 
noștri au cucerit 41 de medalii oplim- 
pice de aur. Cu toate că în 1956 țara 
noastră a avut de suferit de pe urma 
contrarevoluției, la Jocurile Olimpice 

Tinere gimnaste maghiare participind la o demonstrație de masă pe stadionul 
clubului sportiv Dozsa din Budapesta

de la Roma sportivii maghiari s-au 
comportat bine, aducînd în patrie 21 
de medalii (6 de aur, 8 de argint și 
7 de bronz), ocupînd locul 5 în cla
samentul neoficial pe națiuni.

întrebare: Care sînt premi

sele ce au asigurat aceste suc
cese ?

Răspuns : Tineretului nostru i-au 
fost create în anii puterii populare 
condiții minunate pentru practicarea 
sportului preferat, pentru ca cei ta- 
lentați să se afirme, să urce treptele 
cele mai înalte ale măiestriei. Sportul 
sovietic ne-a fost un minunat exem
plu. Am pus un deosebit accent pe 
sportul de mase. In acest an, de pil
dă, organizăm cea de a 10-a ediție 
a spartachiadelor sătești, cu care pri
lej, sîntem convinși, vor apare noi 
elemente de valoare. Atletul Istvan 
Rozsavolgyi, clasat pe locul 3 în pro
ba de 1.500 m la J.O. de la Roma, 

care a obținut recent o serie de vic
torii strălucite în S.U.A., a fost des
coperit la o competiție de mase. 
Competițiile de mase din patria noas
tră vor continua și în viitor, cu o 
amploare și mai mare. Pe baza ex- , 
perienței căpătate în ultimii ani in 
ceea ce privește organizarea activității 
sportive de mase, în R. p. Ungară 
s-a înființat o altă competiție de 
mase, denumită ,Kilian Gyorgy", 
după numele eroului clasei munci
toare. In întreaga țară au Ioc în 
prezent întreceri pentru cucerirea in
signei „Kilian Gyorgy".

REP.

— Miine încep întrecerile înterechipe
— Ultimele pregătiri ale sportivilor romini

PEKIN 3 (prin telefon de la tri
misul nostru). Marți după amiază la 
ora 15 (9 ora Bucureștiului) în noua 
sală de sport (capacitate 15.000 de 
locuri) din capitala R- P. Chineze va 
avea loc deschiderea oficială a celei 
de a 26-a ediții a campionatelor mon
diale de tenis de masă. Ultimele pre
gătiri organizatorice au fost termi
nate. La Pekin există un interes e- 
norm în jurul acestei importante com
petiții. De altfel, biletele au fost epui
zate pe toată durata întrecerilor.

In fața spectatorilor vor defila marți 
350 de jucători și jucătoare reprezen- 
tînd 32 de țări. Participă 28 de echipe 
masculine și 22 feminine, 158 de ju
cători la simplu bărbați, 96 de jucă
toare la simplu femei, 72 cupluri la du
blu masculin, 42 la dublu feminin și 
68 perechi la dublu mixt.

Din partea comitetului de organi
zare a campionatelor va lua cuvîntul 
președintele său, tov. Iun Cao-tan, 
după care Ivor Montagu, președintele 
F.I.T.M., va declara deschisă actuala 
ediție a campionatelor mondiale.

Miercuri dimineața la ora 9 (Pekin) 
vor începe primele întîlniri. Pînă 
marți seara au sosit aproape toți ju
cătorii și jucătoarele. Din lotul ceho
slovac face parte și fostul campion al 
lumii, Ivan Andreadis.

Dukia Praga 
în sferturile de finală 
ale C. C. E. ia volei
Echipa masculină de volei Dukla 

Kolin Praga s-a calificat în sfertu
rile de finală ale „Cupei Campioni
lor Europeni", cîștigînd și meciul re
tur : 3—0 cu echipa Tehnical—Lisa
bona, campioana Portugaliei. (Ager- 
pres)

In ultimele două zile sportivii r<H 
mîni au făcut antrenamente mai re4 
duse. Duminică au jucat cîteva me
ciuri amicale cu sportivii cehoslovaci: 
Rethi a cîștigat la Polakovic, Negu.-: 
lescu la Vihnanovski și Cobîrzan Ia 
Polakovic. Luni seara a avut loc un 
antrenament în compania jucătorilor 
suedezi. Intr-o vervă deosebită de joc 
se arată Neguleșcu și Rethi. Pentru 
primul meci, cu R. D. Vietnam, selec
ționata noastră masculină va alinia 
„trio“-ul Neguleșcu, Rethi, Covaci, iar 
pentru partida inaugurală din „Gupa 
Corbillon". este posibil ca R. P. Ro- 
mînă să fie reprezentată de toate cele 
trei jucătoare: Alexandru, Pitică, Fo- 
lea.

Iată_ programul de miercuri: echipe 
bărbați (Cupa Swaythling) : R. P. 
Romînă — R. D. Vietnam, R. P. Ro- 
mînă — R. P. Bulgaria; echipe fe
mei (Cupa Corbillon) : R. P. Ro
mînă — R. P. Polonă.

TH. ROIBU

Rapid Viena— 
a patra semifinalistă 
în C.C.E. la fotbal

Ieri a fost desemnată ultima semi- 
finalistă a Cupei Campionilor Euro
peni la fotbal: Rapid Viena. Intîl- 
nind la Malmd în meci retur echipa 
locală L F. K. Malmo, campioana 
Austriei a obținut victoria cu același 
scor cu care cîștigase la 22 martie 
la Viena : 2—0, calificîndu-se pentru 
semifinalele competiției. Iată cele 
două semifinale : F. C. Barcelona — 
S. V. Hamburg și Benfica Lisabona— 
Rapid Viena. Pentru cele două me
ciuri F. C. Barcelona—S. V. Ham
burg se preconizează următoarele 
date : 19 aprilie, la Barcelona și 26 
aprilie sau 3 mai la Hamburg. Fi
nala C.C.E. va avea loc, după cum 
se știe, la 31 mai, la Berna.

de fotbal 
echipelor 
susținând 

amănunte

Vină La începerea celei de a 23-a ediții a campionatului 
jfîiunii Sovietice au mai rămas puține zile. Majoritate» 

, jc află într-o fază avansată a pregătirilor, unele dintre ele 
in sudul țării meciuri amicale. In dorința de a afla unele 
privind antrenamentele echipei moscovite Spartak în vederea campio
natului, ne-ani adresat tov. N. Starostin, conducătorul formației, care 
ne-a răspuns următoarele:

„In trecut, pentru marca majori
tate a fotbaliștilor sovietici iarna era 
o perioadă de odihnă totală și doar 
primăvara, cu două-trei 
înainte de începerea 
ei ieșeau pe terenuri, 
trenamentole.

Astăzi, nu se mai 
măcar amintirea unui 
fericit". Cerințele crescînde in ce 
privește pregătirea fizică și tehnică 
îi obligă acum pe fotbaliști ca, după 
o lună de odihnă, încă de la jumăta-. «plină sportivă. Iată pentru ce fotba- 
tea lunii decembrie să-și reia antre
namentele și de șase ori pe -săptă- 
mînă, cel puțin două ore. pe.zi, să 
lucreze cu mingea sau pentru con-, 
dlție fizică.

insuccesele din ultimii .ani ale echi
pei Spartak Moscova au determinai 
conducerea asociației să treacă la o 
întinerire a lotului de bază. Atenția 
principală a antrenorilor a fost con
centrată 
blarea 
formații, 
au fost 
Amintim. 
Iurii F.alin, stoperul Valentin Ivakin, !’ 
centrul

Toți 
o mare 
rioada 
nici nu „„ „----- ------  —, . . . —
33 de fotbaliști au luptat pentru drep
tul de a se număra printre . titularii 
echipei. Iată, de pildă,, programțil de 
antrenament al echipei în perioada 
lunilor de iarnă : de trei ori pe 
săpțămînă (luni, miercuri și vineri) 
jucătorii de la Spartak, grupați cîte 
5—6 au lucrat timp de două 
ore în sălile Stadionului central din
Moscova, efectuînd 
mingea. In zilele de 
cu întreg lotul la 
diție fizică. Joia era 
tinajului. Văzînrlu-i 
treninguri, cu patine, 
pista de gheață, aveai mai degrabă im
presia că asiști la un veritabil con
curs de patinaj-viteză și apoi la o 
întîlnire de hochei pe gheață cu min
gea și nicidecum la un antrenament

săptămîni 
campionatului, 
reluîndu-și an-

păstrează nici 
asemenea „trai

în ultimele luni spre asam- 
compartimentelor. a .întregii 
ținînd seama că în echipă 
promovați numeroși 
dintre

tineri.
aceștia pe interul

înaintaș Iprii Șevidov ș.a. 
jucătorii din lot au acordat 
atenție pregătirii lor în pe- 
dinaintea campionatului. Și 
se putea altfel, de . vreme ee'

exerciții 
marți se lucra 
capitolul con- 
rezervată... pa- 
îmbrăcați în 

alergîhd pe

cu

GLOB
al fotbaliștilor. In ultima zi din săp- 
tămînă rezervată pregătirilor — sîm- 
bată — pe fotbaliști îi găseai 
bazinul de înot. înainte de intrarea 
în apă toți jucătorii se antrenau 
timp de o oră tn șala de gimnastică, 
la aparate.

Varietatea antrenamentelor este o 
condiție esențială pentru ridicarea 
continuă a măiestriei în oricare dis-

în

liștii echipei Spartak, care se pregă
tesc pentru ■ apropiatul campionat ce 
Începe la 8 aprilie, au lucrat doar 
trei zile din săpțămînă cu mingea, 
iar în celelalte trei, după cum ați 
văzut, ei au executat exerciții de pre
gătire fizică, cît mai variate.

NICOLAI STAROSTIN 
maestru emerit ăl sportuluK condu

cătorul echipei Spartak Moscova

ungar, 
continua 
realizate

FERENCVAROS — UJPESTI DOZSA 
2—0 !

Fruntașa campionatului 
Ujpesti Dozsa, n-a putut 
duminică șirul victoriilor
în ultimele etape. Ea a fost stopată 
de către Ferencvaros, fiind nevoită 
să cedeze cu 0—2. Cum cea de a 
«doua clasată, Vasas, a cîștigat în 
deplasare (1—0 cu Gyor), diferența 
dintre primele două clasate s-a redus 
la 3 puncte. Alto rezultate ale eta
pei a XIX-a : Salgotarjan — Pecs 
0—0, Csepel — Dorog 2—2, M.T.K. 
— Debrețin 2—1, Szeged — Honved 
I—1, Tatabanya — Diosgyor 1—2. 
In clasament; Ujpesti Dozsa 31, 
Vasas 28, M.T.K. 25, Ferencvaros 
24. Salgotarjan și Szeged cîte 23 p. 
etc.

JUVENTUS TORINO ARE DOUA 
PUNCTE AVANS

Campionatul italian a luat o în
torsătură neașteptată. Fostul lider, 
Internazionale, merge din înfrîngere 
în înfrîngere, duminică — în cea de 
a 26-a etapă — fiind învinsă cu 4—2

Partida a 9-a a meciului Tal — Botvinnik a fost amînată
■Ieri după-amiază urma să aibă loc 

la Moscova cea de a 9-a partidă a 
meciului pentru titlul mondial de 
șah dintre marii maeștri M. Tal și 
M. Botvinnik. După cum anunță a- 
genția TASS, din cauza îmbolnăvirii 
lui Tal, partida a fost amînată. Rea
mintim scorul meciului : 4*/ 2—3*/ 2 în 
favoarea lui Botvinnik.

Redăm mai jos desfășurarea par
tidei a 8-a, în care campionul mon
dial a reușit să reducă avansul șa- 
langerului, printr-o spectaculoasă 
victorie.

APARAREA CARO-KANN
Alb : M. Tal Nețtru - M. Botvinnik

A oiztă partidă din meci

e4 c« 2.<14 d5 3.e« (Tal alege din 
această continuare, care dă albului 
multe șanse devii 3.Cc3) 3...C5 4.d:c5

1.
nou
mal ....... ._ T____  ____ ______, ____ _____
e6 5.Dg4 Cc6 (Cu aceasta negrul Inițiază 
un alt sistem de apărare fată de cel din 
partida a 6-a. unde a jucat 5...Cd7) 6.C#3 
Dc7 7.Nb3 Nd7 I.N:« D:c« (Consecvent ;

altfel 9.Ne3 și negrul, nu mai poate re- 
cîștiga pionul) J.Ne3 Ch6 !7 (Planul în
ceput de negru cu această mutare se va 
dovedi neinspirat ; el va obține pere
chea de nebuni, dar .cu prețul unor 
slăbiri importante ale lanțului de pioni. 
Era de considerat 9...h5 și apoi, eventual, 
Ch6) lo.N:h6 : (Foarte bine. Tal și-a 
dat seama că tn poziția aceasta pere
chea de nebuni a neerului nu are nici 
o eficacitate) 10...g:h6 H.Cbd2 D:c5 12.C4! 
(Din nou energic jucat. Negrul este tn 
pericol dacă va face rocada mare) 12... 
o-o-o (Totuși, la 12...d:c4 13.0-0 șl se
amenință foarte tare. 14.Ce4 sau 14.Tel 
ci’ deschiderea decisivă a coloanei ,.c“) 
1 Rbs 14-Tfdl Db6.(Se amenință 15.b4!
D:b4 lS.Tabl cu atac puternic) 15.Dh4 aS 
(O încercare disperată de a împiedica 
avalanșa de pioni albi) 16.Taci Tk8 17. 
Cb3 a4 18.C5 Dc7 19.cb<14 Te8 (19.,.N;C5? 20. 
b4 a:b3 e.p. 21.C:b3 b6 22.a4 I și 23.a5 
etc.) 2O.b3 a:b3 21.a:b3 DdS ,77_„ 7
speră să egaleze simplificînd poziția, 
dar pionii albi sînt irezistibili) 22.D:d8 
T:d8 33.b4 Tg4 24.b5 Tc8 25.c« Ne8 26.TC2 
Ng7 27.Tal ! N:e5 (Negrul era pierdut 
și după 27...Te4 28.Tca2 b:c6 29.Ta8 +
Re7 3O.Tla7+ Rb6 31.T:cB R:a7 32.T:eS 
N:e5 33,C:e6+) 28.C:eS T:<14 29.047+!
și negrul a cedat.

1 Ar fi urmat 29...N:d7 30.e:d7 Td8 31. 
TC8+ î T.-C8 32.Taî+ S RwS 33.d:c8»+ 
etej

de către Sampdoria. Campioana țării, 
Juventus, care în retur a obținut nu 
mai puțin de 16 puncte din 9 me
ciuri, a întrecut duminică cu 3—0 
pe Roma. Fiorentina n-a putut depăși 
pe teren propriu pe Torino: 1—1. 
Alte rezultate: Atalanta •— Bologna 
1—1, Lecco — Lanerossi 0—1, Milan 
— Napoli 2—1, Catania — Spăl 1 — 1, 
Bari — Udjnese 2—1. In clasament : 
Juventus 38, Milan 36, Inter 35, 
Fiorentina 31 p. etc.
ETAPA A 1II-A A CAMPIONATU

LUI BULGAR
Botev Plovdiv, care în cea de a 

doua etapă a returului a reușit per
formanța de a învinge cu 2—1 pe 
Ț.D.N.A., â terminat în etapa a 
I6-a la egalitate (2—2) cu Lev;J<i 
Sofia, pretendentă și ea la primul 
loc. Victoria eu 3—0 a-campionilor 
în meciul cu Spartak Varna a per
mis ecljipei Ț.D.N.A, să ,ia din nou 
un avans de 2 puncte în frunfea cla
samentului. Alte rezultate: Slavia.— 
Dunav 1—2, Bero.e — Sep.temvri 
4—2, Spartak Plovidv— Lokomotiv 
0—1, Marek — 'Minior 0—0, Ciornoe 
More — Spartak Sofia 2—1. Conduce 
Ț.D.N.A. cii 23 p., urmată de Lcvski 
21, Minior 19, Uunav 18, Marek 17, 
Spartak Varna 16 p. etc.

RUCH CHORZOW IN 
DE FORMA

Primele două etape ale 
polonez au evidențiat forma sla- 
echipei campioane, Ruch Ghor- 

care a suferit două înfringeri : 
cii' noua promovată Lech și 
cu Polonia Bytom. Alte rezul- 
din etapa a doua; Legia —

DECLIN

campiona-

(Negrul

tului 
bă ă 
zow, 
0—1 
0—4 
tate
Cracovia 3—2, Lodz K- S. — Zawisza 
3—0, Odra — Lech 1—0, Polonia 
Bydgoszcz — Gornik 0—5, Stal 
Sosnowiec — Stal Mielec 1—0, Wisla
— l.echia 1 — 1. După două etape 
conduc Polonia Bytom și Gornik cu 
cite 4 p: urmate de L-K.S. și Legia
— cu . cîte 3 p.. etc.

TOTTENHAM A 
DI7 „PUNCTUL

Cei care se îndoiau
tile lui Tottenham de a-și juca pînă 
la capăt' rolul de lider autoritar al 
campionatului Angliei, au primit sîm- 
bătă un răspuns convingător. Totten
ham a întrecut pc Preston cu 5—0, 
în special datorită vervei excepțio-.

TRECUT 
MORT' 
de posibilit.â-

nale a internaționalului irlandez 
Cliff Jones, autor a trei dintre goluri. 
Tn acest timp Sheffield era stopat la 
Blackburn: 1 — 1. Aceasta mărește 
din nou avansul liderului în clasa
ment la 4 puncte. Celelalte rezulta
te : Wolverhampton — Manchester 
C. 1—0. Aston Villa — Nottingham
1— 2, Blackpool — West Bromwich 
0—1, Bolton — Arsenal 1—1, Chel
sea — Cardiff 6—1, Everton — Bir
mingham 1—0, Leicester — Burnley
2— 2, Manchester U. — Fulham 3—1,
West Ham — Newcastle 1—1. Pe 
primele locuri se găsesc: Tottenham 
58, Sheffield 54, Wolverhampton 51, 
Burnley 42 — iar pe ultimele:
Blackpool, Manchester C., Newcastle, 
Preston pu cite 14. puncte.

KILMARNOCK A CÎȘTIGAT 
„DERBIUL" SCOTIAN

Primele două clasate în campiona
tul Scoției s-au întîlnit in cel mai 
important meci al etapei. Kilmarnock 
a întrecut cu 2—0 pe actualul lider 
Glasgow Rangers. Acesta păstrează 
însă un avans de 3 puncte în clasa
ment. Tot sîmbătă s-au jucat semifi-, 
nalele Cupei Scoției; Celtic —r Air-i 
drie 4—0, Dunfermline — St Mir-- 
ren 0—0.

■ Cîteva rezultate înregistrate 
duminică în cea de a XV-a etapă a 
campionatului iugoslav; Dinamo Za
greb—Split 2—1, Rjeka — Radnicki 
6—3, Steaua roșie Belgrad — Var- 
dar 0—1, Hajduk — Sarajevo 1—0. 
In clasament: Partizan 22, Dinamo 
20, Hajduk 20, Steaua roșie 18, 
O.F.K. Beograd 16 p. etc.

■ In campionatul belgian (etspa
a 24-a) s-au disputat duminică trei 
partide: Standard Liege — SL
Troud 1—0, Olimpique Charleroi — 
Lierse 0—0, Verviers — La Gantoise 
2—2. Conduce Standard Liege cu 
34 p. urmată de F. C. Liege și An- 
derlecht cu cite 33 p.

■ In etapa a cincea a campionatu
lui albanez s-au înregistrat rezulta
tele : Dinamo — Traktori 2—0, Fla- 
murtari — Tomori 0—0, Vlasnja — 
Besa 0—2, 17 Noiembrie — Skander- 
beg 2—1 și Partizan — Labinoti 
2—0. In clasament conduce Partizan 
cu 10 puncte, urmat de Dinamo și 
17 Noiembrie cu cîte 9 puncte.

SPORTUL POPULAR 
Nț- totoo Pag.



Minunată vacanță de primăvară ! In cabanele din munți, pe malurile 
lacurilor, in cele mai pitorești colțuri ale țării, s-au așternut numeroase 
tabere ale elevilor. Mii și mii de purtători ai cravatei roșii sau ai insig- 

' nei de utemist s-au recreat admirabil, au plecat in instructive excursii, 
s-au cunoscut, s-au împrietenit, au făcut sport. Trenuri și autobuze au 
purtat de-a lungul și de-a latul țării pe micii cetățeni ai Republicii, 
pentru a-i face să-și cunoască și mai bine patria iubită, să vadă marile 
realizări ce se înfăptuiesc de părinții lor, oamenii muncii, sub conducerea 
partidului, să cunoască locurile legate de lupta clasei muncitoare condusă 
de partid, să-și lărgească necontenit orizontul. Aproape că n-a fost școală 
care să nu fi inițiat în aceste zile, cu sprijinul prețios al organizațiilor 
U.T.M., importante și multilaterale acțiuni cultural-sportive, angrenînd 
marea masă a elevilor. Nicicind, în regimul burghezo-moșieresc, copiii nu 
puteau să viseze măcar la asemenea zile fericite !

Un program deosebit de bogat t-au avut cele 54 de școli sportive care 
reunesc in ISO de secții aproximativ 16.000 de elevi. Să mai adăugăm alți 
4000 de elevi, membri al celor 5 cluburi sportive școlare. Un total de 

20.000 de tineri și tinere care se îndreaptă spre măiestria sportivă.
Iată atitea dovezi grăitoare ale dragostei cu care partidul și guvernul 

înconjoară pe copiii patriei, 
nirii.

Peste două zile din nou 
veți ști să răspundeți din 
grijii părintești pe care v-o

primăvara vieții noastre noi. primăvara ome-

în bănci, dragi elevi ! lnvâțind cu sîrguință, 
toată inima, cu tot elanul tinereții voastre, 

r____ r ___ poartă neîncetat partidul iubit, devenind ce
tățeni''de nădejde ai patriei, constructori vrednici ai socialismului.

Paiatui pionierilor nu cunoaște... odihnă

13 
în 
Și

to Conducerea școlii medii nr. 
„Mihai Viteazul" din București, 
colaborare cu comitetul U.T.M. 
cadrele didactice, a organizat în pe
rioada vacanței numeroase excursii. 
Iată ce ne-a relatat în această pri
vință tovarășul prof. Ion 
director-adjunct : „Copiii
avut prilejul să facă mai 
cursii de diferite... grade, 
mici proporții, cea 
durea Băneasa. O 
a avut o rută mai
Rafinăria 1 Mai
Doftana și Casa memorială 
gorescu". 
cheiat cu 
obiective 
.Peleș, fabrica de 
lea, uzinele de 
șov, complexul

Udriștoiu, 
noștri au 
multe ex- 

De mai 
organizată în pă- 
a doua excursie 
mare, vizitindu-se 

Ploiești, Muzeul 
„N. Gri
s-a in- 

care a avut drept 
Doftana, castelul 
mobile de la Cod- 
tractoare din Bra- 
turistic de la Fo

Capitolul excursii 
o alta 
Muzeul

In aerul proaspăt al munților
...Ne găsim în fața vilei Porumbița 

■din Predeal. Se aud voci vesele de 
-copii. Sînt elevii de la școala . spor
tivă nr. 2 din Capitală, care de mai 
multe zile și-au așezat aici, pe Cio
plea, tabăra din timpul vacanței de 
primăvară. Am nimerit cam de. dimi
neață și pînă cînd fetele și băieții 
aveau să se pregătească pentru o 
nouă zi de activitate, ne-am retras în. 
•sala de mese. Cu cită dragoste au 
muncit tovarășii de aici pentru ca 
•micii oaspeți, să se simtă bine. Stră
lucește de curățenie tot mobilierul să
lii. Iată-ne la o masă, față în față cu 
prof. ROMULUS SPIRESCU, -direc
torul adjunct al școlii sportive de elevi 
nr. 2 din București.

— Ați venit la timp. Mîine nu ne 
mai găseați aici. Sincer vă mărturi
sesc, nici nu știm cînd au trecut cele 
zece zile de tabără.

Apoi, interlocutorul nostru a înce
put să ne vorbească despre cei ce 
s-au odihnit în vacanță la Predeal.

— Anul acesta 657 de elevi din di
ferite școli ale Capitalei, încadrați în 
17 secții pe ramură de sport, și-au 
petrecut vacanța de primăvară în ta
băra noastră. Ii vedeți — și ne arătă 
cîțiva copii de o șchioapă îmbrăcăți: 
în frumoase treninguri — mai mult 
de jumătate sînt elevi în clasele ele
mentare I—VII.

Stăm și privim cu dragoste aceste 
„bibelouri". Sint copiii oamenilor 
muncii, cei care altădată nu aveau 
dreptul la învățătură, la sport. I-am 
cunoscut aici pe Constantin Cerneianu 
— fiu de muncitor ceferist, elev în 
clasa a Il-a la școala nr. 124, pe Ga
briel în etate de 8 ani, fiul croitoru
lui Turcu de la fabrica de confecții 
„Gh. Gheorghiu-Dej“, pe micuța Ele
na Catuna, Elena Ion, Eleonora Cio- 
cioman și alți copii ai muncitorilor 
din Capitală.

— Tabăra noastră — a continuat 
tov. Spirescu — a avut ca scop în a- 
fară de asigurarea recreării elevilor 
după un trimestru de învățătură și 
muncă pe stadion și formarea unei 
pregătiri fizice superioare. Am făcut 
aproape zilnic excursii la Susai, Gîr- 
bova, Trei Brazi, Poiana Secuilor, Di- 
ham și alte locuri minunate din jurul 
Predealului.

Am aflat apoi că pe terenul de 
sport din localitate și în cele două 
Sălj ale școlilor din Predeal au avut 

iana, castelul Bran, Cheile Dimbovi- 
cioarei și localitatea Cimpulung 
Muscel".

• Orașul Cluj a găzduit săptămîna 
trecută o frumoasă întilnire sportivă 
pionierească. Peste 130 de mici spor
tivi din regiunile Banat, București, 
Brașov, Maramureș, regiunea Mu- 
reș-Autonomă Maghiară și Cluj s-au 
întrecut la tenis de masă, șah, fotbal 
și aeromodelism. Prilej de intere
sante întreceri și de noi prietenii. .
• Aproape 100 de elevi ai școlii 

sportive din Craiova au sosit în Ca
pitală, la invitația colegilor lor de 
la Școala sportivă de elevi nr. 1. 
Ei au vizitat Bucureștiul, urmind ca 
astăzi și mîine să se întîlnească pe 
stadionul Tineretului intr-o compe
tiție prietenească la volei, handbal, 
atletism ș. a. cu elevii sportivi din 
Capitală.

loc ușoare antrenamente, s-au orga
nizat meciuri de fotbal între grupe și 
s-a desfășurat na joc de baschet între 
selecționata taberei și..-. echipa profe
sorilor, terminat cu scorul ie 44—44 
(14—20). Programul sportiv a fost 
completat cu o bogată activitate edu- 
cativ-culturală.

— Dacă vreți să cunoașteți mai 
bine activitatea noastră culturală — 
a încheiat tov. Spirescu — vă invi
tăm diseară ta s erijare a de sfîrșit de 
tabără.

...In eleganta sală de spectacole a 
Casei de cultură din Predeal s-au 
stins luminile. Ne-au îneîntat și corul 
și soliștii și recitatorii. Cu cită pasi
une a spus Elena Sterescu, elevă în 
clasa a V-a la școala nr. 21, poezia 
„Partidul" tn timp ce întreaga sală 
sorbea slovele creației maestrului

Putea să lipsească fotbalul?...

...Desigur, nu ! Și iată că, în ulii mul „act” sportiv al vacanței, „persona
jele" principale vor fi micuții fotbaliști. Conducerea Școlii sportive de elevi 
nr. 2 din Capitală a organizat un campionat-extemporal, denumit „Trei 
zile de fotbal". fost invitate toa te echipele cu sau fără... tradiție din
București, in a căror componență nu au dreptul să intre decît elevi din cla
sele VI—IX. Competiția care a început ieri și continuă azi și mîine între
orele 8—13 pe stadionul „23 August” a fost primită cu entuziasm. Dovadă
și imaginea de mat sus care a surprins ufn antrenament în toată regula !

la Pala- 
și mai

iarbă) 
de profesori bine pregătiți ca 
Oprea — gimnastică, D. Tă- 
— volei, sau cunoscutul mae- 
Ichim — șah, cuprind aproape

Zilele de vacanță au adus 
tul pionierilor din Capitală 
mulți școlari ca de obicei. Alături de 
miile de elevi bucureșteni, prezenți 
aici în tot cursul anului, întilnești 
acum pe alei, in sălile de spectacol 
sau cercuri numeroși colegi de-ai lor 
din alte regiuni ale țării ca Brașov, 
Ploiești, Argeș etc.

Și cum sportul a devenit un prieten 
drag și pentru cei mici el a stat la loc 
de frunte in activitatea elevilor. Fru
moasele baze sportive, pe care cei mai 
tineri sportivi le au la dispoziție, au 
fost și sint gazde a numeroase con
cursuri și competiții sportive. Iar par- 
ticipanții se pot număra cu sutele. 
Cele nouă cercuri sportive (gimnastică, 
atletism, volei, fotbal, tenis de masă, 
tir, șah, turism și hochei pe 
conduse
Florica 
năsescu 
stru T.
1400 copii.

Elevii, in aceste minunate zile de 
vacanță, petrec ore de adevărată re
creare, în aerul proaspăt al primă
verii, întrecindu-se pe terenul de 
fotbal redus, pe cele două terenuri de 
volei și cel de baschet, pe poligonul 
de tir și pe pista de atletism sau în 
sala de gimnastică. E o adevărată săr
bătoare a tinereții. Atleții au partici
pat în ziua de 26 martie la concursuri 
pentru obținerea distincției pioniere
ști, iar fotbaliștii s-au întrecut, timp 
de două zile (au luat parte opt forma
ții calificate din aproape 20), in tur
neul final al echipelor școlare din Ca
pitală. Victoria a fost de partea elevi
lor școlii elementare nr. 157, care au 
întrecut in finală pe cei de la școala 
elementară nr. 76.

N-au lipsit nici competițiile de „mare 
amploare" ale școlarilor. Cei mai buni 
jucători de șah, tenis de masă și ae- 
romodeliști ai palatului au participat 
săptămâna trecută la Cluj lă competi
ția organizată de pionierii din locali
tate, la care au luat parte 11 Case și

Mihai Beniuc. Dar parcă vecinul meu, 
. Cristinel Nestor, .era și mai emoțio
nat. După terminarea spectacolului, 
în drum spre vilă, mi;a spus : „Parti
dul a ținut locul părinților inel pe 
care nu-i cunosc. Am fost crescut la 
o casă de copii și am atiția ani cit 
are regimul nostru. Am fost dat la 
școală, sînt acum în clasa 
practic sportul preferat, mă 
binefacerile vieții. Toate mi 
părintele drag : Partidul".

înconjurați de întunericul

a X a. 
bucur de 
le oferă

înconjurați de întunericul nopții, 
vedem printr-o fereastră cuin cei mai 

. tineri sportivi s-au strîns roată în 
dormitor, povestind' cine știe ce .lu
cruri și întimplări petrecute în zilele 

. de itabără. Somnul parcă uită să mai 
• vină...
.** V - * • )

TR lOANIȚESCU

(după pionierii 
și înaintea celor din 
și Budapesta) sau bună 
trăgătorilor și voleiba- 

rodul intensei activități

Palate ale pionierilor din țară. Bucu- 
reștenii au cucerit cu această ocazie 
un loc I, trei, locuri 11, un loc III și 
unul IV. Toate acestea ca și locul II 
în competiția internațională de șah 
prin corespondență 
din Moscova 
Praga,. Berlin 
comportare a 
listelor, sint 
sportive ce se duce la Palatul pionie
rilor. Din rlndurile micilor sportivi 
ies la iveală elemente valoroase ca 
elevul M. Pătrașcu din clasa a IV-a, 
un șahist care se pare că va călca pe 
urmele Alexandrei Nicolau, M. Pav
lov, P. Joița (cu ani in urmă și ei 
membri ai secției de șah a Palatului), 
jucătoarele de tenis de masă Adriana 
Popescu și Irina Atanasiu, fotbaliștii 
Mihai și Constantin Rugiubei sau Mi
hai Lazăr, atleții Paraschiva Nedelea, 
Maria Boldea, C. Terileanu și 1. Al- C. ALEXE

panou intre
de baschet de la școala

Nicolae

chetbaliste ale școlii, in
tr-o- frumoasă acțiune.

Foto Romoșan

medie Nr.

cele mai talentate bas-

Luptă însuflețită sub 
două echipe

Bălcescu" din Capitală.
■ ■Domnica Gărdescu (cla-
'■sa a X-a), una dintre

Cu primăvara Ia Snagov
In Ioc să-I. găsim „îmbăfcrînit" cu încă 

un an Snagovul a întinerit de-a bine- 
lea : Cauza este, bineînțeles, nerăbdă
toarea primăvară, care a trezit la viață 
pădurea de stejar cu căprioare neastâm
părate, a împodobit sfioasele sălcii de 
pe maluri, a întins pajiști de ghiocei» 
albăstrele, brebenei, toporași... Dar, 
nu mai puțin au contribuit și cele d-onă 
tabere ale micilor canotori ai s-colilor 
sportive de elevi si ai clubului sportiv 
școlar din Capitală sau din lotul de ti- 

• neret al federației. In vizită de Ifl .zile, 
pe timpul .vacanței,, ei s-au , ikfîntîlnit 
aci cu bărcile; cu valurile, cii potecile 
încă neumbrlte.

„Revederea cu Snagovul — ne spunea 
talentată și... zburdalnica Luminița Co- 
măneocu, campioană de junjowe la ca
iac - am așteptat-o cu multă nerăbdare. 
Ca pe o nouă carte de școală» pe car? 
o răsfoiești, la început dfntr-o răsuflare 
ca. apoi, să întorci filă cu filă, pe înde
lete, pentru a-i cunoaște frumusețile". 
Luminița exprima spontan poezia di
rectă și fermecătoare a Snagovului dar 
și bucuria viitorilor maeștri ai ramei 
sau ai vislei, ai padelei sau ai pagaiei, 
care și-au petrecut în aceste locuri, 
util și recreativ vacanța. N-a rămas colț 
de pădure necercetat, apă nestrăbătută, 
copil pe fata căruia bronzul primelor 
raze de soare mal îndrăznețe să nu-si 
pună pecetea. Și de cîte ori administra
torul bazei U.C.F.S.. tov. C. Nițu sau 
„nea“ Mihai, bucătarul, n-au trebuit 
să insiste cu apelul la masa care era 
dată uitării ! Inspirat de minunatul 
decor, premiantul de Ia „Gh. Lazăr“, 
Mircea Gheordunescu, sprinter al ape
lor cum îi place să se intituleze („deo
camdată sînt cîrmaci, dar ajung eu și 
trăgător. Chiar vara asta !“) a scris o 
fabulă de toată frumusețea răsplătită 
cu aplauze călduroase într-una din se
rile cu program cultural-artistic.

Dar să nu credeți că parfumul lilia
cului sau orele de lectură „prematurl- 
tate" ale elevelor din a Xl-a au făcut 
ca sportul să fie lăsat pe plan secundar. 
Dimpotrivă, el a fost la fel de îndrăgit 
și ... cultivat. Deseori, 
discuții ca acestea •

..Radule, ți-am spus 
jumătate de oră“.

puteai asista ia

să te întorci în

— Ce-ai de zis 7
— Am încercat un 

tăiat". Ca-n concurs...
Și in fata unor asemenea argumente 

directorul bazei, prof. V. Păunescu, sau 
antrenorii Marga Iuzick, Ruja " 

< nu mai zic nimic.
Toată alergătura asta pe lac 

duce simplu : 150 km parcurși 
die de fiecare școlar. Ceea ce va conta 
mult în pregătirea tinerilor canotori.

finis la „malul

$1 Bilț

tra- 
me-

dea. Nu se lasă mai prejos nici gim- 
naștii. Ei vor să fie la fel de buni ca 
și colegii lor mai mari care cu cîteva 
zile în urmă, la campionatele școlare 
din sala Floreasca, au cucerit titlul de 
campioni școlari. Mulți dintre aceștia 
au făcut primii pași în gimnastică tot 
cînd erau pionieri. Talentatele Corne
lia Rotaru, Constanța Ivanciu și Vic
toria Vilcu sini doar eleve ale cursu
lui elementar, dar prin comportarea 
și rezultatele obținute promit ca tra
diția să fie continuată. Trebuie adău
gat că toți acești sportivi sînt și frun
tași la învățătură.

Bogata activitate sportivă pe care 
o găsești in zilele de vacanță la Pa
latul pionierilor va fi completată de 
concursul de orientare turistică din 
pădurea Băneasa, la care vor parti
cipa zeci de echipe școlare din Ca
pitală.

trecerea 
pe cele 
intense 

programul

noastre 
i“ ușor, 

strocul ci corectl- 
a poziției, sincroni
ce pe ambarcatiile 

netede. Antrenament 
dar clnd cineva 

îl... pedepsim cu

conducătorul taberei 
vorbit £n continuare 

de elevii talentat! 
meșteșugul canota-ii învață

„Deocamdată, antrenamentele i 
seamănă a plimbare. Se „rulează1 
nu ne interesează 
tudinea mișcărilor, 
zarea sau 
în clinuri 
tele sînt 
depășește 
interdicția ieșirii pe apă. Este sancțiunea 
cea mai drastică (cile lacrimi n-au curs 
pe tema asta !), ne spun profesorii Bîr- 
sănescu și Mociani. Prin ea „potolim" 
apetitul prea copios de antrenament în 
pofida orelor, obligatorii de odihnă sau 
vizitele îndelungate „dincolo".

„Dincolo" înseamnă cea de a doua, 
tabără, peste lac, în dreptul comunei, 
„cale" de 5-6 km. Aci, pe lingă schi- 
fiștt și caiaciști am găsit... lotul de fot
bal al școlii sportive Nr. 1, handbalis
tele școlii agricole din Fierbinți și o 
atletă, care neputînd pleca in timp la 
Predeal a îndrăgit canotajul.O ... Ancă 
a lui Noe. cum se exprima, atit de 
plastic, profesoara Angela Păunescu.

„Am strîns adevăr ați „boboci" în ca
notaj pe care în ciuda zicalei vrem 
să-i numărăm primăvara, nu toamna. 
Majoritatea elevilor și-au făcut ..botezul*  
apei, aci" — ne spuneau maeștrii sportu
lui, prof. Benedek. “ ‘ '
și Riffelt. Ei ne-au 
cu mult entuziasm 
pe care _ .2___ ,11 __ ________________
jului, de numeroasele elemente eu reale 
perspective cum sînt Ion Stancu de la 
școala profesională „Clement G-otwald". 
Victoria Baccela (șc. medie 27) sau de 
cele două echipe de rame formate nu
mai din clasele VII si VIII, record de 
vîrstă.

Gazdele, adică directorul liceului mixt 
Snagov, prof, de istorie Eugen Haci- 
ghian, și directorul adjunct, prof. Adrian 
Batali, ne sînt recomandate cu multă 
căldură pentru ajutorul lor voluntar. Cite 
un amănunt despre fiecare explică dra
gostea lor pentru sport; pe biroul direc
torului am găsit un manual de handbal 
și altul de canotaj, iar în profesorul 
Batali am recunoscut pe fostul cam
pion republican de caiac. Așa, printr-o 
colaborare perfectă, s-a realizat un 
program bogat, atractiv, urmărit cu in
teres de localnici. Handbalistele si fot
baliștii s-au deplasat într-o duminică 
la Gruiu pentru o demonstrație la care 
au asitat mai bine de 500 de colectiviști 
din comună, iar cei din Snagov au zăbo
vit de multe ori pe malul lacului pen
tru a susține pe canotori sau chiar pe 
fotbaliști și handbaliste, canotori.,, în 
devenire, la concursurile fulger.

Toată lumea a fost cucerită de această 
promoție 1961, de canotaj, de sport. Și 
parcă o nouă primăvară plutea pect • 
Snagov.

NEAGOE MARDAN


