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Competiții internaționale
e sportivilor noștri în luna mai

ziarul 
(Sofia,

triun-
P. Ro-
P. Un-

DATELE JOCURILOR 
OLIMPICE DIN 1964

organizat de 
Mladej"

POEZIE TRIMISĂ ÎN CADRUL CONCURSULUI NOSTRU
MAI BUNĂ CORESPONDENȚĂ"

PENTRU CEA

„în anii ce s-au scurs demult... 
— Bunicu-ncet ne povestea — 
în glasul său simțeai tumult, 
Simțeai că plînge cînd vorbea.

— Copii — ne spuse el șoptit 
învăluindu-ne-n privire — 
O viață-ntreagă am trudit 
în ani de tristă amintire. Organ al Uniunii de Cultura Fizică și Sport din R.P. Romînă

— Ce viațu-am dus în satul meu... 
Munceam din zori și pînă-n

noapte 
Eram flămând și mi-era greu, 
Și frățiori-mi erau șapte!

Eram vînjos ca un stejar 
Și sportul tare îmi plăcea, 
Dar visul îmi era-n zadar 
Căci viața grea mă chinuia I

.rîntr-un târziu, el a oftat 
Cu dorul marilor emoții. 
Dar chipul i s-a-nseninat 
Privindu-ne pe noi, nepoții.

luna, mai sportivii noștri 
ași ' * lua parte la o se- 
de* importante competiții 
raționale :
LETISM : concursul inter
nai 
rd na
:8).„

„Cursa 
Berlin

Păcii"
Praga

2LISM :
>via —
6) și participare la cursa 

— Rouen — Paris orga- 
„l’Humanite"ă de ziarul

28).
VINASTICA : 
mpionatelor 
(.P. Romîne, 
gimnaștilor 

r p. p .:.
R S. 

iria. Norvegia, R.P.
(București 12—14). 

TBAL: Turcia — R. P. 
nă (A) — Istanbul 14, în 
și zi Ia București se în- 
c echipele de tineret; la 
ai în R. P. Ungară va 
loc meciul de juniori R. 

nga., —- R. P. Romînă. 
NDBAL; turneul echipei 
tentative de handbal în 7 
neret 
PTE : 
reret 
ilonă 
încă 

țional 
•hoslovacă (6—8).
TAȚIE : întîlnirea inter- 
rală (înot, polo și sări- 
între echipele Bucureștiu-
Sofiei. (București 20-21). 

NTATLON MODERN : 
ipare la concursul inter- 

Budapesta

ediția a IV-a 
internaționale 
cu participa- 

din U.R.S.S., 
Polonă, R.P. 
Cehoslovacă,

Norvegia,

Un- 
R P. 
Ro-

Ia Sarajevo (1—3). 
întîlnirea echipelor 

R. P. Romînă — R. 
(20. 23) într-o loca- 
nefixată; turneul în
de „clasice" în R.

Voi, astăzi, sînteți fericiți; 
Partidul drag vă ocrotește, 
Ce-nseamnă lacrima nu știți, 
Și nimeni nu vă asuprește!
Vă îndreptați spre viitor 
Puternici, fără, umilință.
La îndemîna tuturor
E sportul, ce mi-a fost dorință.
Copiii mei, urcați mereu
Cu îndrăzneală spre mai bine, 
Dar nu uitați de traiul greu 
Ce l-am dus eu și alți ca mine!

SERGIU SCTNTEIE
constructor — București

ȘAH : turneul țărilor dună
rene (Russe 5—20); meciul 
dintre echipele R. P. Romîne
— R. S. S. Gruzine (București 
26 mai — 2 iunie).

SCRIMA: întîlnirea 
ghiulară feminină R. 
mină — Italia — R.
gară (București, 13—14); tur
neu internațional masculin 
(București, 25—28).

TENIS: participare la con
cursul internațional de tineret 
(Leningrad. 14—21).

TIR : 
cursurile 
(Moscova. 
(Moscova, 
(Varșovia,

VOLEI :
nai masculin (Istanbul, 6-14); 
meciul feminin R. D. Germană
— R. P. Romînă (Berlin, 
30-31).

participări la 
internaționale :

25 — 31).
14—15) și

17—21).
turneu internațio

con- 
gk>nț 
skeet 
talere

Anul XVII

REVEDERE CU HANDBALIȘTII NOȘTRI FRUNTAȘI
• MÎINE, PRIMELE JOCURI DIN RETURUL CAMPIONATELOR REPUBLICANE 
•DINAMO BUCUREȘTI (HANDBAL ÎN 7) SI C.C.A. (HANDBAL IN îl) JOACĂ 

IN CAPlfALĂ

In urma intervenției făcute 
de numeroase comitete olim
pice naționale, care au pro
testat față de propunerea ja
poneză ca Jocurile Olimpice 
din 1964 să se dispute în luna 
mai, Japonia a renunțat la 
propunerea sa. In noua situa
ție creată, Comitetul Olimpic 
internațional a propus pentru 
cea de a XVIll-a ediție a J. O. 
datele de 14 iunie — 5 iulie 
1964.

UN NOU RECORD DE HAL
TERE AL U.R.S.S.

Intr-un 
desfășurat 
halterofilul 
semigrea, 
record al 
„aruncat" 
182,5 kg.

concurs de haltere 
recent la Moscova 
M. Dubov, categoria 
a stabilit un nou 

U.R.S.S. la stilul 
cu o performanța dc

Fază din meciul Rapid — 
campionatului, loan Moser, 

la poartă peste

Dinamo București, desfășurat in turul 
într-o spectaculoasă săritură, va trage 

blocajul feroviar

După un bogat sezon în sa
lă, care a programat întreceri 
dintre cele mai atractive, hand
balul în 7 își transferă și el ac
tivitatea — o dată cu venirea 
primăverii — în aer liber : re
încep campionatele republicane! 
Evenimentul este așteptat de
sigur cu mult interes. încă din 
toamnă, cînd s-a 
ma parte a celor 
nate republicane 
feminin) și cind
matori de handbal în 7 au a- 
vut prilejul să vizioneze par-

tide echilibrate și de ridicată 
valoare, s-a putut vedea câ a- 
cest sport și-a cîștigat un loc 
fruntaș în ceea ce privește 
popularitatea în rîndurile ma
selor de spectatori.

Dar, ceea ce face ca inteie- 
1 pentru apropiatele 

ciuri, din cadrul returului 
pionatelor să crească și 
mult, este fără îndoială 
lucită victorie obținută de 
pa masculină a țării î 
in campionatul mondial, 
gur că iubitorii handbalului vor 
urmări desfășurarea întreceri
lor republicane. .

Faptul acesta va constitui de
sigur un puternic îndemn pentru 
handbaliști. pentru antrenori și 

i. pentru arbitri de a se strădui să 
ridice necontenit nivelul dis
putelor pe o treaptă cit mai 
înaltă. Cele 16 echipe mascu
line de handbal in 7, care de 
mîine iși vor disputa returul 
campionatului republican (echi
pele feminine iși reiau activi
tatea la 7 mai) și-au început 
de o bună bucată de timp pre
gătirile, astfel incit primele 
partide să le găsească intr-o 
formă bună. Aceasta, cu atit 
mai mult cu cit lupta pentru 
ocuparea primelor două locuri 
in cele două 
natului, care

me- 
cam- 
mai 

stră- 
echi- 

noastre 
. Desi-

serii ale campio- 
dau drept de

(Continuare in pag. a 2-a) j

disputat pri- 
două campio- 
(masculin și 
numeroșii a-

De ce nu jucăm întotdeauna așa?
Petrolul a făcut o repriză excelentă, a doua,

și a reușita victorie valoroasă: 4-3 (0-1) cu Gremio

de a aplauda pe de o parte 
excelenta comportare din repri
za a doua a fotbaliștilor plo- 
ieșteni, iar pe de alta o victo
rie romînească, mult muncită

Joi, spectatorii au părăsit 
stadionul „23 August” satls- 
făcuți. Asistaseră la un joc de 
bună factură tehnică, realizat 
cu contribuția celor două echi- 

și — și meritată. Intr-adevăr, Petro- 
ocazia Iul

fru-

Mîine, la Sofia

Ediția a Vl-a a „Crosului Balcanic**

obținut cu scorul dea

ĂZI Șl MÎINE PE STADIONUL „23 AUGUST

Petrolul și Gremio, 
avuseseră

S1MBATA 8 APRILIE
Ora 15,15 : C.C.A. — Rapid (meci de rugbi în cadrul cam- 
atului republican)
Ora 16,45: Rapid — Gremio (meci internațional de fotbal) 

DUMINICA 9 APRILIE
Ora 14.45 : Academia Militară — Știința Craiova (catego- 
B la fotbal)
Ora 16,30; C.C.A. — C.S.M.S. Iași (categoria A ia fotbal}.

Stoperul brazilian Airton, Ț 
unul (lin cei mai buni jucători + 
de pe teren în partida de joi 
(alături de Tabarcea, frații 

țMunteanu, Ortunho și Milton) 
Țin luptă pentru balon cu Ma- 
Tr‘n Marcel. El reușește să de- 
■țgajeze mingea cu capul.

tu

4—3 (0—1) o performanță 
moașă pe care a realizat-o 
printr-un fotbal de buna cali
tate, așa cum își doresc 'specta
torii să vizioneze cit mai des.

După meci cei mai multi 
dintre spectatori regretau că 
echipele nu... s-au pus de acord 
sa joace în același timp bine: 
ar fi rezultat un spectacol 
fotbalistic și mai bun, plin de 
subtilități tehnice, de manevre 
tactice iscusite, de frumusețile 
pe care le poate oferi acest 
sport.

Repriza brazilienilor

SOFIA 7 (prin telefon de la 
corespondentul nostru). Capi
tala R. P. Bulgaria găzduiește 
mîine dimineață prima mare 
competiție de amploare din 
acest an : cea de a Vl-a edi
ție a tradiționalei întreceri de 

. atletism „Crosul Balcanic". 
în vederea acestui important 
concurs, al celor mai renumiți 
alergători de fond din Pe
ninsula Balcanică, forul de spe
cialitate bulgar a luat din timp 
toate măsurile organizatorice. 
După cum se știe, anul acesta 
Crosul Balcanic nu se va mai 
desfășura pe hipodrom, așa cum 
a fost la ultimele ediții, ci pe 
un teren variat, pe aleile 
moșului Parc al Libertății, 
crul acesta va 
concurenților 
probleme noi, 
tehnic, cit și

în vederea 
aceste 
Greciei au sosit încă 
miercuri seară și au și făcut 
cîteva antrenamente pe traseul 
concursului. Echipa Greciei 
este alcătuită din : Aposto-
poulos, Kontos, Maniatis, Side- 
ris, Bhetanis și Papavasiliu. 
In cursul zilei de vineri au so
sit și atleții turci : Dalkilic, 
Onel, Kiidji, Saban, Pakel, 
Ciolan. Din echipa feminină a 
Turciei fac parte: Gill Cyrai — 
.campioana balcanică de anul 
trecut, Btiiiiikbakal, Humlaci și 
Sarioglu. Formațiile iugoslave 
urmau să sosească seara. Pînă 
la ora cînd telefonez nu se 
cunoaște cu exactitate numele 
sportivilor iugoslavi care 
evolua duminică, 
că nu vor lipsi 
novici, Subotici.

Antrenorul B.
s-a ocupat de pregătirile atle- 
ților bulgari, a alcătuit urmă
toarele echipe : Peev, Vucikov. 
Soloviov, Andreev, Mancev și 
Trifonov (bărbați), 
Ivanova, Eftimova 
(femei).

în legătură cu 
portante întreceri 
cu antrenorul 
ne-a declarat 
„Aștept o luptă foarte strln- 
să, mai ales la bărbați. Exce
lenta comportare a lui Grei

pune în 
sumedenie 
atit de ordin 

tactic, 
participării la 

întreceri, reprezentanții 
au sosit încă de 
seară și

cescu la crosul de selecție ttl 
românilor și a lui Mihalici la 
crosul de la Milano ne arată 
că partenerii noștri sini bine 
pregătiți, in mod practic, ro
mânii și iugoslavii sint favori-.

Intr-adevăr, echipele au jucat j 
bine cite o repriză. Gremio în 
prima, cînd a dominat jocul ■ 
majoritatea timpului, tehnic și ! 
teritorial. Cursivitatea jocului 
său rezultată dintr-o măiestrie I 
evidentă în a lovi cu dexteri- ■ 
tate balonul cu orice parte a 
labei piciorului, din circulația ! 
curgătoare a mingii, jucată fără 
opriri inutile, din demarcări 
multiple, efectuate rapid — a 
dus îa o superioritate tehnică 
ce i-a... intimidat pe ploieșteni.

— Stăteam, vorba aceea, cu 
sufletul Ia gură, de teamă să 
nu mai primim goluri — 
ne spunea după meci antreno
rul Ilie Oană —, dar nu 
puteam opri să nu-i 
brazilieni. Joacă un 
mare spectacol.

Nu-i mai 
însă, că la 
prize a 
crispat al 
vocat de o 
nejustificată, cum s-a și văzut, 
de altfel, în repriza a doua.

P. GAȚU
(Continuare in pag, a 3-a)

mă 
admir pe 
fotbal de

puțin 
aspectul 
contribuit 
ploieștenilor, 
teamă de

adevărat 
primei re- 

și jocul 
pro- 

adversar

FLOIUC 1 GRFCESCU

vor
Probabil însă 
Mihalici, 
Stojanovici. 
Costov, care

Iva-

Andreev, Mancev
Danailova,

și lovceva

aceste im
am vorbit 

Costov, care 
următoarele :

ții 
se 
că

întrecerii, dar atleții noștri 
vor strădui să le ' pregăteas- 
o... surpriză".

Echipele R. P. Romîne (Gre-
cescu, Barabaș, Birdău, Lupu, 
Voicu, Weiss și FI. Grecescu, 
Z. Antonescu, L. Păuleț și M. 
Cuțui) sint așteptate să so
sească sîmbătă dimineața.

TOMA HRISTOV ’

Spre noi succese

K
1

in sportul la sate!



pqitru cer ihdi Bn 
CORESPOnDEOTfi

Victorie la "Kiev R. p. ROMINA R. S. S. UCRAINEANA 5-^
Campioană la 9 ani

că Florica Ni-

KIEV 6 (prin telefon). Joi seară, 
echipa reprezentativă a R.P. Romine 
a întîlnit în meci revanșă puternica 
formație a R.S.S. Ucrainene. Boxerii 
romîni s-au comportat mult mai bine 
decît în prima partidă, reușind să 
obțină o frumoasă victorie, cu sco
rul de 5—4.

In prima întîlnire, Dobrescu a ob
ținut o categorică victorie în fața 
lui Konovalov. De la primul și pină 
la ultimul sunet de gong Dobrescu 
a atacat dezlănțuit, în. stilul său ca
racteristic. Puiu Nicolae a părăsit 
ringul, învins, și de data aceasta. 
Adversarul său, Trieșfin, boxer teh
nic, a punctat de la început cu lo
vituri puternice. Totuși, Puiu a con
trat deseori, cea mai clară acțiune 
a sa avînd loc in. repriza întîi cind,

expediind o puternică lovitură la 
cap, l-a scos pe Triestin printre cor
zile ringului. Constantin Gheorghiu 
a avut un adversar puternic (Pi
sarenko), mai înalt decit el, pose
sorul unor puternice lovituri. Gheor
ghiu a recepționat în prima repriză 
o astfel de lovitură la cap, care I-a 
Zdruncinat. In continuare însă boxe
rul nostru acționează 
defensivă reușind să 
precizie matematică și 
priza la două puncte 
ceeași situație este și 
priză. Juriul atribuie 
rului romîn.

Un meci strîrts- au furnizat Simonca 
și Pomii. în general, în primele două 
reprize boxerul sovietic' a marcat ' 
un ușor avantaj dar în ultima Si-

inteligent’ din
contreze CU

să cîștige re-
diferență. A-
în Ultima re-
victoria boxe-

Privind-o, s-ar părea 
eulae, elevă în clasa a II-a a școlii 
elementare din comuna Cagalați, ra
ionul Giurgiu, se străduiește de-abia 
acum să descopere tainele jocului pe 
cele 
Dar,

64 de pătrățele albe și negre, 
fotografia ne înșeală. Atit de

mică cum o vedeți, Florica și-a întrecut 
colege și colegi chiar din clasa a 
Vil-a, devenind ia 9 ani campioană 
a regiunii București in cadrul Spar- 
tachiadei pionierilor și școlarilor.

TR. BARBALATA-coresp.

BOUA VICTORII.,.
duminica aceea, nu prea îndepăr- 
echipa de fotbal a asociației spor- 
Voința Prăjani avusese un meci

(Urmare din pag. 1)

In 
tată, 
tive 
greu. Sportivii din Olteni și cei din Pră
jani luptau pentru a cuceri titlul de 
campioni ai raionului Teleajen și, 
odată cu acesta, dreptul de a se ca
lifica in campionatul regiunii Ploiești. 
Fotbaliștii din 
un joc foarte 
2-0.

Bucuroși de

Prăjani, au învins, după 
disputat, cu scorul de

cu gîn- 
degrabă 

șoferul
I.R.T.A.

victorii, sportivii din 
Prăjani s-au urcat în mașină 
chil de a ajunge cit mai 
acasă. Mașina condusă de 
Gheorghe Soare de la autobaza
Văleni, străbatea în goană șoseaua ce 
leagă satele așezate pe cele două văi 
ale Vărbilăului și Teleajenului, în 
timp ce jucătorii din Prăjani trăiau 
din plin bucuria succesului, erau ve
seli. Nici n-au știut cind mașina a 
ajuns in apropiere de pădurea Ca
zacului, o pădure ce se întinde pe 
eîteva sute de hectare între satele 
Poiana, Vărbilău și Bughea de jos. 
Deodată, șoferul frînează brusc la 
sta-igătul sportivilor care observaseră

pe partea ■ stingă 
ginea pădurii, că 
ceva în pădure ! 
membrii echipei 
cu cei care se 
au fost lingă locul unde se zărea fla
căra. Focul - nu luase proporții prea 
mari dar apropierea lăstărișului către 
care se întindea, prezenta un pericol 
pentru întreaga pădure. N-au stat 
prea mult pe ginduri și, cu mijloa
cele ce le aveau la indemînă, au în
ceput să stingă focul. Primii au tre
cut la acțiune comuniștii Constantin 
Mînzicu, președintele asociației spor
tive, și Aurei Alionte, ajutați de ute- 
miștii Constantin Mocanu, Petre Bon- 
ciu, Vasile Mocanu și ceilalți. Cu to
ții au dat dovadă de curaj și de 
grijă față de bunul întregului popor.

... După cele petrecute, mașina și-a 
continuat drumul, ca și cum nu s-ar 
fi intîmplat nimic, ducînd către ca
sele lor pe cei care dintr-un îndemn 
firesc, săvîrșiseră 
sportivi crescuți 
mul nostru. Se 
două victorii...

a șoselei, in mar- 
arde ceva. Da, arde 
In cîteva clipe toți 
de fotbal împreună

mai aflau în mașină,

o faptă demnă de 
și educați în regi- 
întorceau acasă

Păcăleală de I

participare la turneul final, se anun
ță destul de echilibrată, în special în 
seria a II-a.

O dată cu reluarea campionatelor 
republicane, sarcini importante revin 
cluburilor și asociațiilor sportive, cu 
secții fruntașe de handbal,. care au 
datoria de a asigura cole mai bune 
condițiuni de participare echipelor lor. 
In același timp, arbitrii trebuie să 
se străduiască să conducă cu com
petență și atenție, pentru ca jocurile 
să se desfășoare la un nivel cores
punzător.

Tot de mîine își 
tivitatea și echipele

Formațiile masculine își vor disputa 
prima etapă a returului campionatu
lui, iar cele feminine vbr participa 
la o etapă superioară a campionatului, 
de calificare, etapa interregională, în 
cadrul căreia. sînt programate o serie 
de partide echilibrate'. Cit privește 
echipele masculine, vă reamintim că 
în clasamentul întrecerii primul loc 
este ocupat de formația. C.C.A., care 
este urmată lg.,jigti;p Jjuncte de Chi
mia Făgăraș și de Textila Cisnădie. 
Handboliștii militari', care folosesc la 
handbalul in 11 prima garnitură, au 
toate șansele să' păstreze acest loc 
pină la sfirșitul întrecerii, mai ales

vor reîncepe ac- că cele mai importante partide Ie 
de handbal în 11. vor disputa, în retur, pe teren propriu.

monca a punctat mai mult înving; 
tor, Romii. Mihalic și Maximiet s 
furnizat o luptă de o rară dîrzeni 
S-au schimbat lovituri puternice; < 
vidențiindu-se îndeosebi boxerul r< 
mîn, al cărui stil curat și eficace 
impresionat. Mihalic a fost declar, 
învingător la puncte. Decis să ci 
tige, Vasile Bogoi trimite citeva li 
vituri . extrem de puternice care 
pun în vădită dificultate pe Bohu 
lavsky. Boxerul ucrainean loveș 
mai puțin dar, în continuare, acți: 
nile sale sînt mai clare. Juriul i 
atribuit victoria la puncte. Lâ c 
tegoria mijlocie-mică Mircea Bat 
nu s-a prezentat în ring fiind ac< 
dentat din meciul precedent.

Monea a pierdut din nou, de dr 
aceasta în fața lui Kalienski, da*  
poate afirma cu deplin temei că 
de data aceasta reprezentantul n< 
tru a făcut o partidă bună, dovă 
fiind faptul că Kaliensky a foșt 
două ori groggy.

Negrea a eîștigat 
lui Lealaev, după 
priză își 
dea. In 
categoric 
cea mai
sa pugilistic;!.

la puncte în ti 
ce în ultima 
adversarultrimisese

sfirșit, Mariuțan l-a 
pe masivul Șranko, 
bună partidă din

Programul etapei
7 masculin 
I

Handbal în
Seria

BUCUREȘTI: Dinamo — C. S. 
M. S. Iași (teren Dinamo, ora 
10,30) ; Știința București — Pe
trolul Teleajen (teren Dinamo, ora 
11,45); ------ - ■ '

BACĂU: 
rești.

Handbal în 11 masculin

GALAȚI: Știința — C.C.A.; 
Dinamo — Rapid Bucu-

BUCUREȘTI: C.C.A. — Vic
toria Jimbolia (teren C.C.A. — 
Ghencea, ora 10); SIBIU: Voința 
— Chimia făgăraș; CI SNA DIE : 
Textila — Dinamo Brașov; RE
ȘIȚA: C.S.M. — Voința Sighișoara.

Handbal în 11 feminin

la. ) 
înv 
făcî 

cari<

MARIN NICOLAE
•* secretar general al F.R. I

Aslă-seară la Reș

Utiliii.e tie campioni ai ța
la juniori

ORADEA: 
Brașov; 
Știința 
Știinta 
SIBIU: 
Mureș.

Seria a II-a
Rapid — Dinamo 

TIMIȘOARA: Știința — 
Craiova; PETROȘANI : 

— Tehnornetal Timișoara; 
Voința Dinamo

TR. MĂGURELE: Unirea - 
Progresul București; PLOIEȘTI 
C.F R. — Rapid București. ; CiMPU- 
LUNG 
ința - 
CAN : 
șoara.

MOLDOVENESC ; Vo- 
Mureș Tg. Mureș ; VUL- 

Minerul Știința Timi-
GH. NILA-coresp.

2 apriEe ION COSMA (Dinamo) ÎNVINGĂTOR IN PRIMA ETAPA A „CUPEI F. R. C

Cei mai bun; . boieri jun-iori 
țară se află in aceste zile ,1a Re 
unde, după cum se știe, se vor di; 
ta finalele campionatelor republic 
Intilnirile, care încep ăstă-seară, 
avea loc în noua sală a sportur

Ețapele pe localități, pe raioane 
regiuni, au furnizat dîspTiie -di 
uneori spectaculoase, lăsînd să se 
trevadă că antrenorii și boxerii 
pectivi au acordat toată atenția a 
tei importante competiții. Acum, 
rește, au rămas in întrecere cei 
buni. Spectatorii care vor fi pre2 
la intilnirile finale, vor avea prii 
să urmărească evoluția unor 
de certă valoare ca Constantin 
(București), Alexandru Murg
Gheorghe Simionescu (București)

ti
Ci
(C

L.uir-o caravana cicliști nu pot 
lipsi vehiculele care transportă pe an
trenorii și mecanicii asociațiilor și 
cluburilor participante. De asemenea, 
vom întîlni mașinile arbitrilor, cei 
care asigură pe parcurs desfășurarea 
-regulamentară a cursei. Ele sînt puse 
întotdeauna la dispoziția oficialilor de 
către organizatorii competiției.

Duminica trecută, problema mijloa
celor de transport părea cel mai sim 
piu de rezolvat, ținînd seama că 
euncursnl de pe șoseaua București- 
Giurgua era organizat de Clubul spor-

NOTĂ

tiv... I.T.B. Dar, surpriză. Și nu una 
plăcută. Organizatorii au adus 
start doar... un autobuz. < 
a-

Ia
doar... un autobuz. Cum

reușit corpul de arbitri să rezolve
problema întrecerilor celor șapte cate
gorii de alergători ? Firește, destul
<fe greu șt cu eforturi mari. Unii ar
bitri an fost nevoi ți sa stea orc în
tregi pe șoseaua Giurgiului pentru a 
fi aduși înapoi la București. Alții s-au 
reîntors din comuna Jilava, locul de 
plecare și de sosire ia mai multe pro
be, cu trei tramvaie pentru a ajunge 
îa stadi-orml I.T.B. (șoseaua Olteni
ței) unde soseau alte categorii de 
eklwti.

-..Dacă ar fi fost 1 aprilie, s-ar 
mai fi putut crede că Clubul sportiv 
I.T.B. a vrut să facă o... păcăleală. 
Dar dttpă cum se știe, duminică a 
fost 2 aprilie. A încurcat I.T.B. da
tele? Altă explicație nu găsim...

JR. lOANIILbUU

etape a „Cupei 
____ . ieri pe ruta 
București C Ploiești — Bucuție'ștî (115 
km) — s-au aliniat alergătorii din lo-

- tul republican pentru „Cursa Păcii", 
cei din lotul de tineret, precum și o 
serie de rutieri valoroși de la clubu
rile C.C.A., Dinamo, Victoria. Voința 
ș.a. Etapa inaugurală a acestei între
ceri care poartă și amprenta severei 
selecții pentru „Cursa Păcii", a fost 
caracterizată de dîrzenia cu care aler
gătorii și-au apărat șansele și îndeo
sebi de dorința membrilor lotului re- -Șelaru 
publican de a arăta că au o pregătire 
superioară. Datorită acestor caracte
ristici cursa a fost foarte animată pe

• prima parte, adică pină atunci cind 
in fruntea întrecerii s-a „selecționat" 
un lot de rutieri de valoare care, mul- 
țumindu-se cu faptul că s-au detașat 
de restul coneurenților, aii- făcut mai 
departe 
devărat 
oră).

De la
de alergare este foarte rapid, 
numeroase tentative de evadare, ani
hilate insă de pluton. Citeva momente 
de acalmie și cu 10—15 km înainte de 
Ploiești acul kilometrajului mașinii 
începe să se „zbată" din nou între 45 
și 50 km. Plutonul se înșiră pe 200 m 
și din el încep să se desprindă cîțiva 
cicliști care iau cursa pe cont- propriu. 
Pleacă Gh. Răduleiscu, I. B^al^arp, A. 
Șelaru, C. Dumitru și N. Chirțacescu. 
Ei iau în, cițiva kilometri un avans de 
două minute !
din plutonul 
fugă. Ritmului 
zistă decît II 
C. Moiceanu, 
Gh. Calcișcă, L. Zanoni, V. Dobrescu,

,,L Stoica, M. Vomea, S. Anton, Gh.

La startul primei 
F.R.C," —r desfășurat

o cursă de așteptare- (este a- 
rulind cu peste 40 km pe

primii metri ai cursei ritmul 
Se fac

Sesîzînd periccllul, cei 
urmăritor se aștern pe 
acesta infernal nu-i re-
cicliști (G. Moiceanu, 
W. Ziegler, I. Cosma,

Neagoe). La intrarea pe șoseaua de 
racordare din ploiești, grupul de 11 â- 
lergători face joncțiunea ‘ cu cei 5 fu
gari. De aici, cursa nu mai are isto
ric. La Otopeni Ziegler sparge și tre
buind să repare nu mai prinde pluto
nul. In apropiere de sosire Gh. Nea
goe cade, iar S. Ariton rămîne să re
pare. Clasamentul etapei: 1. ION 
COSMA (Dinămo) a parcurs 115 km 
în 2 h. 48:30 (medie orară 40,9 km); 2. 
L. Zanoni (Din.), 3. G. Moiceanu
(Din.), . 4. I. Braharu (C.C.A.), 5. A.

(Din.), 6. Gh. Rădulescu
(C.C.A.), 7. M. Voinea (Din-.), 
Moiceanu (Victoria), E Stoica
V. Dobrescu (Voința), Gh.

8-11. C. 
(C.C.A.), 
Calei șcă

sa

St iu

(Din.) 12.
lași timp .. _ ..
riacescu (ITB) 2h. 48:32 
(Voința)
(C.C.A.) același timp

C. Dumitru (Vie.), toți in ace- 
cu învingătorul; 13. N. Chi

ll 14 S. Ariton 
2h. 49:20; 15. Gh. Neagoe

16. W. Ziegler 
(Din.) 2h. 49:50. Astăzi are Ioc etapa 
a II-a (începind de la ora 15,30 pe șo
seaua Urziceni, individual contracro- 
nometru), iar miine de la ora 10 etapa 
a IlI-a (in bloc pe ruta București — 
Urziceni — București). Tot duminică 
dimineață, pe aceeași șosea, se desfă
șoară începind de la ora 8 curse pen
tru toate categoriile.

i ! ■I

-ț

HRFSTACHE NAUM

Plutonul „agitai" de numeroase tentative rulează puternic. (Pastă din prima 
iPapu « „Cupei P.R.C.”i.

r-r ■= ivi i s

lotului republican
De două zile, pe terenurile d 

Progresul se întrec jucătorii lo 
republican de tenis, în pregătire 
tru viitoarele intilniri internatio 
Cei opt participanji se întrec în 
drul unui turneu, ceea ce dă o 
de interes în plus întîlnirilor. 
acum cite două victorii au ob 
Țiriac, Năstase și Bardan. Ultim 
reușit să învingă consecutiv De 
Viziru (2-6, 6-4, 6-1, 4-6, 6- 
Cristea (6-1, 6-0, 6-1) dovedin 
în formă bună. Destulă siguran 
și mai ales servicii puternice — 
monstrează campionul țării I, Ț 
După ce în prima zi l-a învin 
Serester (6—4, 6—1, 7—5), ieri a înt 
tot in trei seturi pe Gh. Viziru 
8-6, 6-4).

Iată celelalte rezultate inregit 
in turneu : Năștase — RakoSi 6—2, 
6—2; Cristea — Bosch 6—2, 8—6, 
Năstase — Serester 2—6, 9—2, 6—1, 
Bosch - Rakosi 8-6, 6-4, 6-1.

întrecerile continuă azi după ai 
începind de la ora 15,45 și con 
luiri.



„Nedreptățiții"
O bună parte din măsurile luate 

«e linia redresării fotbalului se referă 
nt necesitatea întăririi continue « 
lisciplinei în rîndul fotbaliștilor. Se 
>oale spune că, față de trecut, si- 
nația s-a mai îmbunătățit, că sec- 
iile de fotbal, cluburile și asocia- 
iile sportive se preocupa cu mai 
lultă atenție de această problemă 
mportanlă.

Totuși, mai sînt multe de făcut 
n această privință. In însemnările 
le față ne vom ocupa, pe scurt, de 
nele manifestări negative, care nu 
ornai că nu contribuie la dezvoltarea 
otbalului nostru, dar crează o atmos- 
eră necorespunzătoare bunei des fă
urari a meciurilor.

Iată, de pildă, că mai sînt fotba- 
ști care, lipsiți de respect față de 
onducătorul jocului, ca și față de 
ublicul spectator, nu se opresc la 
liderul arbitrului. Asemenea exemple 
e indisciplină le întîlnim de obicei 
i fazele de ofsaid. In loc să se o- 
r eased la semnalul arbitrului, ju- 
'itori ca David, Ciosescu, Dinulescu 
i mulți alții, continuă să conducă 
ungea, să se „vitejească” trăgind 
t poartă sau trimițînd mingea, su- 
arați... foc, departe în spatele por- 
i. Moți mii ? Lesne de ghicit. Să 
demonstreze* că ar fi marcat cu 
guranță un gol dacă, pasămite, or
arul nu i-ar fi oprit... pe nedrept.
Alții caută să-și ascundă lipsa de 

regătire fizică sau tehnică, trîntin- 
t-se pe jos și acuzînd fault, ori de 
te o-d adversarul îi deposedează de 
lion. Asemenea simulanți întîlnim 
3 obicei în rîndul înaintașilor, cu 
iosebire în careul advers și mai 
es cînd joacă pe teren propriu, 
ajoritatea publicului spectator și 
arbitrilor s-a obișnuit cu asemenea 

tcene”, pe care le bănuiește de obi- 
i dinainte să se producă, calificîn- 
t-le de aceea ca atare. „Ia să-l vezi

cum se trîntește acum în careu* — 
auzi exclamîadu-se. iar apoi, după 
ce se perpelește pe uscat, ținîndu se 
de picior, doar-doar o înșela pe 
arbitru, îl vezi pe „bietul accidentat* 
alergînd să intercepteze o pasă, ca 
și cînd nu s-ar fi întîmplat nimic. 
Dacă nu am da aici decît numele lui 
Gram, Olaru, Oaidă, Raab (C. Târ
zii) sau Kdszegi (C.S.O.) al ți și alți 
fotbaliști s-ar crede „nedreptățiți*.

O altă categorie de fotbaliști ne
disciplinați, lipsiți de respect față de 
public, arbitru și adversar, sînt cei 
care — la oprirea jocului aruncă 
mingea departe de locul infracțiunii, 
în loc s-o oprească la locul indicat, 
sau s-o dea celui care trebuie să 
execute lovitura de reîncepere. Ase
menea jucători lipsiți de bun simț 
nu se sfiesc sa arunce mingea în 
arbitru (cum a fost cazul lui Pal, 
duminică, la Ploiești) sau în adver
sar (cum fac Cirnaru. Caricaș, Tă- 
nase, Al. Vasile și mulți alții).

★
Publicul nostru s-a săturat să tot 

asiste la asemenea scene penibile, 
menite să frîneze desfășurarea nor
mală a jocurilor de fotbal, să inducă 
în eroare pe spectatorii neavizați și 
să îngreuneze misiunea arbitrilor.

Este de datoria consiliilor cluburi
lor și asociațiilor sportive, a secții
lor de fotbal, a antrenorilor și a fot
baliștilor înșiși să prevină asemenea 
manifestări de indisciplina și să ia 
atitudinea ferma împotriva jucătorilor 
nedi scipli na ți.

In încheiere, am sugera federației 
de fotbal să ia măsuri rut numai îm
potriva fotbaliștilor vi novați de ase
menea abateri, dar și împotriva an
trenorilor care nu se ocupă de edu
cația sportivilor sau tolerează fotba
liști nedisciplinați în rîndul echipelor 
lor.

M. COSTEA

Azi, de la ora 16.45, pe stadionul „23 August*

Rapid va încerca să reediteze, in fața echipei Gresno, 
performanța Petrolului

mare atracție 
stadionul „23

O nouă întîlnire de 
se dispută astăzi pe 
August". Echipa braziliană Gremio 
Porto Alegrense primește replica for
mației bucureștene Rapid.

Feroviarii, prezenți joi în tribune, 
au avut posibilitatea să studieze ad
versarul de azi și să... constate că 
poate fi întrecut. Cum ? Printr-un joc 
bine organizat și decis, în viteză, atît 
în atac cît și în apărare. Linia de 
atac feroviară poate pune în practică 
cele văzute joi la Petrolul, în repri
za secundă și anume să prefere com
binațiile simple, efectuate rapid (pen-

tru că apărarea braziliană, după cum 
s-a văzut, se repliază cu ușurință și 
în mare viteză) pe care să le încheie 
cu șuturi pe poartă. Golul doi înscris 
jot de ploieșteni a fost un model 
demn de urmat : A. Munteanu l-a lan
sat la timp pe Babone printr-o pasă 
trimisă în adîncime și ploieșteanul, 
infiltrat în zona de apărare adversă, 
n-a mai... stat pe gînduri și a înscris 
la colț.

Rapidul va alinia astăzi echipa care 
a jucat duminică în prima repriză. 
Adică : Dungu—Greavu, Motroc, Ma-

cri—Neacșu, Koszka—Copil, I. Ionescu, 
Ozon, Georgescu și Văcaru.

a „operat" modificări ia 
și anume, în linia de atac, 

va juca pe aripa dreaptă în 
Renato. Postul de centru a-

Gremio 
formație 
Cardoso 
locul lui

Pe adresa redacției
9

la adresa unor spectatori
Sînt un pasionat spectator al reuniu

nilor sportive și în special al fotbalului. 
N-aș lipsi de la un cuplaj pe „23 Au
gust- pentru nimic în lume. Suport cu 
stoicism căldura, ploaia și aglomerația 
din vehicule. Un singur lucru mă de
ranjează: cînd îmi găsesc locul ocupat. 
Și asta nu din pricina că sînt comod 
fi n-aș putea sta pe scări' așa cum fac 
mul(i din cei care își găsesc locurile 
ocupate. Na !

Cu ani în urmă, cînd pe stadioane 
locurile nu erau numerotate, veneam fi 
eu de la ora ii dimineața ca să apuc 
un loc mai bun pentru meciul de după- 
amiază. Ce rost au astăzi asemenea prac
tici. cînd fiecare spectator își are locul 
indicat pe biletul de intrare? De ce 
anul trocut se respectau locurile fi 
acum nu? Fiindcă „Loto-Pronosport” o- 
ferea premii celor pe care ti găsea pe 
locurile lor ? Nu cred!

Aceasta era numai un sprijin, o păr
ticică din munca de educare a maselor 
de spectatori. Muncă, pe care noi su

porterii trebuie s-o consolidăm prin efor
turi comune, combătînd cu tărie pe toii 
acei care sînt certați cu disciplina

De ce pentru o mină de spectatori 
care nu înțeleg să-și respecte locurile, să 
sufere atîtea mii ? De ce pentru cîțiva 
suporturi nediscipliuați să deranjăm 
un stadion întreg, așezîndu-ne unul în 
locui altuia? Fu sînt încredințat că 
tăind atitudine împotriva acestor ..plim
băreți- vom putea viziona întrecerile 
sportive in cele mai bune condiții

într-o
Copil, rapida extremă a echipei... Rapid, 

acțiune caracteristică

AUREL DIMITRIU
str. tancului 167, București

KM

tacant va 
iar Marino 
dreapta.
nă : Henrique—Altemir, Airton, Orlwn- 
ho—Elton, Enio—Cardoso, Marino, Ges
sy, Milton, Vieira. 
la ora 16,45 va fi 
hăilescu, 
lescu și

In etapa de

Echipele fruntașe
de cele din ultima

ti 
(joi 

Iată

ocupat de Gessy, 
rezervă) va fi inter 

și echipa braziiia-

ajutat la 
N. Crețu.

Meciul care începe 
arbitrat de N. Mi- 
tușe de A. Rădu-

miine a categoriei A

asaltate
parte a clasamentului

& ce nu jucăm întotdeauna așa?
(Urmare din pag. 1)

că Petrolul nu a primit decît un 
frumos lucrat, ca de altfel ma- 
tea din cele 7 marcate ieri) 
ta se datorește ineficacității și 
lui la poartă insuficient de puter- 
i precis al brazilienilor. Specta
cle acțiuni construite de Car- 
Milton. Vieira — cu participa- 

nijlocașilor Elton și Enio (me- 
rezenți în acțiunile de atac), 
i minutele de demonstrație a 
triei lor tehnice din finalul re- 
, au rămas fără rezultat nrac- 
?priza încheindu-se cu un ava.i- 
îinitîi în favoarea brazilienilor.

Așa da, Petrolul!
>S pauză însă, lucrurile s-au 
hat complet, spre marea satis- 

a spectatorilor. A fost rîndul 
ului să domine meciul printr-un 
iun remarcau linii, cît Se poate 
«raziliăn. Două modificări inspi- 
făcute de antrenorul Oană în 
ție. o comportare peste aștep- 

trioîiliii D. Munteanu-Tabarcca- 
inteanu, care a dinamizat întrea- 
hipă și simțul porții, eficacita- 
i Babone, au surprins într-atît 
i.speți îneît au cedat complet 
iva și superioritatea și în 28 de 
e scorul a ajuns de la 0—1 la 

O diferență pe care o explică 
ploieștenilor, eficacitatea care 
psit brazilienilor.

Cauze și efecte
itatorii au fost plăcut surprinși 
li aplaudat și susținut frenetic 
oieșteni. Dar, în același timp, 
pus întrebarea: de ce nu a 
așa și în prima repriză, de ce 
tcă așa totdeauna ? Pentru câ. 
cum s-a văzut în repriza a 
fotbaliștii Petrolului au post-

bilități. Tn general, jucătorii noștri 
au un bun nivel de pregătire fizică, 
tehnică, tactică. Și totuși joacă mai 
mult sub acest nivel, atunci cînd în
fruntă formații străine. Cauza ? 
Teama de adversar, care duce la con
tractare fizică și nervoasă, ceea ce 
influențează execuțiile tehnice și îm
piedică gîndirea tactică a jucătorilor. 
In pauza meciului, jucătorul Dridea 
(venit direct la teren de la aeroport, 
unde aterizase joi avionul de Buda
pesta) remarca foarte just: „Vedeți 
cu cîtă ușurință joacă brazilienii ba
lonul cu orice parte a piciorului și 
din orice poziție? Dar mai remarcați 
și atitudinea relaxată a corpului lor. 
Aceasta este esențial în controlul 
mingii. Așa am jucat și noi la Buda-

lonescu, portarul echipei Petrolul, exe
cută un salt spectaculos

CEREȚi
iâte chioșcurile de difuzare a-- 
i de la stadionul „23 August""

PROGRAMUL ”
arilor de simbătă și duminică” 
pe stadionul „23 August"-- 
icuim din cuprins : De la ca-” 
, brazilienilor, Rapid Bucu--- 

o echipă cu mulți suporteri," 
lienii și... frații Munteanu,^ 
doscop intern și extern, des-" 
iotbalul redus, Curiozități, ca-” 
iri, umor.

pesta și am făcut un meci bun, 
aplaudat de spectatorii maghiari. Așa 
trebuie să jucăm".

Jocul Petrolului din repriza a doua 
a arătat însă că această cauză poate 
fi înlăturată, că posibilitățile tehnice 
ale jucătorilor noștri pot fi valori
ficate. In primul rînd — și acest lucru 
l-a dovedit jocul de joi — echipele 
noastre fruntașe nu au de ce să se 
teamă atunci cînd se găsesc în pre
zenta unui adversar străin, acasă; 
sau în deplasare. In al doilea rînd, 
au un nivel mediu de pregătire, bun, 
pe baza căruia pot realiza — cum 
s-a și văzut — un joc în mișcare, în 
viteză, curgător, în care acțiunile co
lective sînt îmbinate cu cele indivu 

duale. Aceasta a fost arma principa
lă a Petrolului în repriza a doua a 
meciului cu Gremio. Jucînd a'șn mai 
departe, PRACTICIND UN FOTBAL 
TEHNIC, echipele noastre pot înscrie 
multe performanțe de valoare.

Aceasta este, după noi, concluzia 
cea mai importantă a partidei Petro
lul — Gremio.

Arbitrii : M. Cruțescu, ajutat de Gh. 
Geancu și Em. Martin au condus 
bine.

Au marcat : Milton (min. 18). A. 
Munteanu (min. 50), Babone (min. 
58), Tabarcea (min. 68), Babone din 
11 m (min. 73), Elton din II m (min. 
78) și Florea — autogol (min. 87).

PETROLUL ■ IONESCU — Pal. 
Cepolschi, FLOREA — TABARCEA 
(D. MUNTEANU), M. MARCEL — 
Zaharia, Badea (TABARCEA). Bon
ta? (BABONE), A^ MUNTEANU, 
Ba .one (CHIRfȚA).

GREMIO : Henrioue — Altemir. 
AiRTON, ORTUNHO — ELTON, 
Enio — Renato (Volnci), Gessv, i 
CARDOSO (Marino). MILTON, VI
EIRA. 1

Ce declar
Dr. PEDRO PEREIRA DA SILVA, 

conducătorul echipei Gremio : „Me
ciul a fost plăcut și rominii au meri
tat să ciștige după jocul lor din re
priza secundă. Eu insă aș dori să 
subliniez alte aspecte ale vizitei noa
stre in Rom'mia. M-a impresionat os
pitalitatea oamenilor din țara dvs. și 
îmi place mult orașul București, o 
mare capitală, cu bulevarde frumoase, 
cu clădiri impunătoare. Am colindat 
multe țări, dar nu prea am văzut 
construcții sportive ca în București. 
Stadionul „23 August" este o bază 
sportivă cu care vă puteți mindri".

HERMINIO BITENCOURȚ, antre
nor: „Ne-a uimit ipur și simplu reve
nirea din repriza secundă a echipei 
Petrolul. Fotbaliștii romini au meritat 
victoria prin jocul lor colectiv. Jucă
torii noștri au făcut ce au vrut ei pe 
teren, in schimb cei de la Petrolul au 
ascultat sfaturile antrenorului. Spe
răm să obținem un alt rezultat în me
ciul cu Rapid".

ADIO NOVAK, membru al delega
ției fotbaliștilor brazilieni : „Cu fot
balul rominesc am făcut cunoștință 
cu ocazia vizitei jucătorilor bucureș- 
teni în Brazilia. Mi-a plăcut mult jo-_

— La București: C. C.
Etapa de mîine a categoriei A pro

gramează cîteva jocuri importante 
atît pentru prima parte, cît și pentru 
a doua parte a clasamentului. Iată 
progra mul:

București (stadionul 23 August, 
ora 16.30): C.C.A. — C.S.M.S., arb. 
Ad. Macovei — Bacău (In deschidere, 
la ora 14.45: Acad. Militară — Știin
ța Craiova în cat. B).

Hunedoara : Corvinul — Petrolul, 
arb. Gh. Olteanu — București

Oradea : U.T.A. — Farul, arb, V. 
Drug — București.

Lupeni : Minerul — Progresul, arb. 
St. Mataiser — Craiovă

Timișoara : Știința — Dinamo Bucu
rești, arb. C. Nițescu — Sibiu

Bacău : Dinamo — Știința Cluj, 
arb. Em. Martin — București.

Meciurile se anunță echilibrate, viu 
disputate, cu deosebire cele de la 
București, Lupeni, Timișoara, Hune
doara și Oradea. In patru din aceste 
întîlniri, echipele fruntașe suportă a- 
saltul'celor d-in zona retrogradării.

DIN PREGĂTIRILE ECHIPELOR
O Jucătorii echipei C.C.A. au făcut 

antrenamente ușoare săptămina aceasta. 
Formația probabilă : Voinescu—Zavoda

ă oaspeții
cui de ansamblu al echipei care ne-a 
vizitat la începutul acestui an. Dar 
dacă la selecționata Bucureștiului cea 
mai bună impresie mi-a lăsat-o apă
rarea. la Petrolul in schimb mi-a plă
cut mai mult atacul. Am remarcat doi 
jucători valoroși : pe frații Munteanu, 
și... publicul dvs. obiectiv, bun cu
noscător al fotbalului, care aplaudă 
formația care joacă mai bine. El ne-a 
aplaudat pe noi in prima repriză și 
le-a dat aripi petroliștilor în repriza 
secundă, cînd aceștia au impus jocu
lui un ritm infernal".

GESSY, interul dreapta al echipei 
Gremio : „Ne-a surprins mult faptul că 
de la o repriză la alta o echipă de
fensivă s-a transformat într-o forma
ție ofensivă. Și la ce ofensivă au por
nit fotbaliștii de la Petrolul '.... Cred 
că la pauză rominii și-au dat seama 
de ineficacitatea noastră și au acțio
nat in consecință. Cum explic eu fap
tul că deși am dominat net o repriză, 
totuți nu am marcat decît un gol? E 
simplu: mereu am căutat poziții cit 
mai favorabile, excelente, cum zicem 
noi, pentru a trage la poartă, dar a- 
ceste „poziții" intirziau să vinti...*.

A. —C. S. M. S. - Iași
II. Apolzan (Ivănescu). Ivănescu (Mihăi- 
lescu II)—Jenei. Bone—Cacoveanu, Con
stantin, Alexandrescu (Raksi). Raksi (Al. 
Lazăr), Tătaru.

O Joi. C.S.M.S. s-a antrenat în com
pania juniorilor echipei Unirea. La 
București va evolua formația : Florea— 
Foaie, Motoc, Dragomirescu—Alexan
drescu. Don-Matei, Avasilichioaie, Voicaj 
Unguroiu, Demlen.

@ Corvinul a jucat joi cu echipa re
gională Constructorul ICSH de care a 
dispus (în trei reprize a 30 minatei 
cu 8-0, prin punctele înscrise de In- 
neșcu (2). Anton (2), Cuteanu, Chimîna; 
Aii și Pop. Echipa pentru meciul ca 
Petrolul : Niculescu-Buzeșan, Nacu. Iz* 
ghireanu-Balint (Chimina), Tutaru-Pop^ 
Constantinescu. Anton, Ionescu. Aii.
• Echipa dinamoviștilor bucureștenî a 

plecat aseară la Timișoara. Bucureșteml 
își vor definitiva formația înainte de 
meci, deoarece trei jucători (Constanti
nescu, Panait și Dragomir) sînt lov.țt 
și nu se știe dacă vor juca. E6te pro
babilă reintrarea lui Nunweiller IEQ 
Popa și Alexa-ndru.
• ȘTIINȚA CLUJ a jucat joi cu Teh- 

nofrig, o repriză și cu juniorii altă re
priză. Studenții au manifestat poftă de 
joc. atacul închegmd faze bine gîndi'î. 
Ei au înscris 7 goluri prin Mateianu (2^- 
Ivansuc (2), Cîmpeanu, Suciu și Mun
teanu. în meciul cu Dinamo Bacău^ 
clujenii vor folosi echipa de duminîce 
trecută, afară de Popescu, care este 
accidentat. (V. Cacoveanu, coresp. re
gional).

© ȘTIINȚA TIMIȘOARA a susținut 
joi un meci cu Stăruința, cLștigînd ca 
8-2 (3-2). Au înscris Manolache (3), Lere- 
ter (2). Vîlcov (2) și Mițaru. Iată for
mația pentru meciul de duminică c Pain 
-Neacșu, Țurcan. Cod reanu-Peteseu. 
Tănase-Gîrleanu. Vîlcov. Manolache, Le- 
refer, Mițaru. (AL Gross, coresp. regio
nal).

© FARUL s-a antrenat miercuri LOS 
minute în compania formației Locomo
tiva C.’F.R. (Scor : 14-1). Au marcat 
Ciosescu (6). Olaru (4), Niculescu 
Moroianu. (Duminică va juca formația : 
Ghibănescu—Straton, Brînzei, Buzea— 
Stancu. Bibere—Moroianu. Sever, Olaru* 
Ciosescu. Datcu.

© U.T.A. a jucat joi la Craiova este 
o repriză cu Știința și C.F.R. Electro- 
putere din localitate. în prima repriză 
U.T.A. a cîștigat cu 3-1, iar în cea de a 
doua a pierdut cu 4-3. Scor final 6-S 
pentru arădani. La Oradea. U.T.A. va 
alinia formația : Coman—Sziics, Băcuț II.- 
Sereș-Capas. Petschowski—Pop; Mețcas,- 
Țîrlea, Floruț, Czako, (Șt. Iacob, co
respondent).
------------------- ------- -------- -f.-

ȘTIRI
• Partida de campionat Rapid- 

Steagul roșu se va disputa miercuri 
12 aprilie, în Capitală, pe un teren 
care va fi stabilit ulterior.

• Jocul de categoric B Metalul Buew
rcștX—G.S.M. Sibiu se dispută azi, sînM 
bălif, iptit începere de la ora 16,30 
terenul (Floria (linsă uzina „Republic**, 
tramvai 23 ji 27). I

SPORTUL POPULAR
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a.c.
lenara lărgită a Comitetului de Organizare a Uniunii de Cultură Fizică și Sport care a avut loc la 

31 martie a.c. a dezbătut și problema dezvoltării în continuare a sportului sătesc. Masele de oameni ai 
muncii de la sate au îndrăgit sportul în anii puterii populare. Prin grija partidului și guvernului au 

tost create condiții optime de desfășurare a activității sportive, astfel că la startul întrecerilor organizate în 
satele și comunele ..........11.1 . 1 ’ . _
datoria să sprijine temeinic dezvoltarea pe bază de mase a sportului sătesc. Pentru aceasta, 
trasat sarcini concrete organelor și organizațiilor Uniunii de Cultură Fizică și Sport.

Pentru a prilejui un schimb de experiență între regiuni în privința realizării sarcinilor trasate de ple
nară am adresat președinților consiliilor regionale U.C.F.S. următoarea întrebare;
CUM VEDEȚI SPRIJINUL PE CARE TREBUIE SĂ-L ACORDAȚI ASOCIAȚIILOR SPORTIVE 
SĂTEȘTI IN LUMINA SARCINILOR TRASA TE DE ULTIMA PLENARĂ A COMITETULUI 
DE ORGANIZARE A UNIUNII DE CULTURĂ FIZICĂ ȘI SPORT ?

extrase din răspunsurile pe care le-am primit :

în
patriei noastre vin tot mai mulți oameni ai muncii de pe ogoare. Organele U.C.F.S. au

................... • - • -----1 1 • Pentru aceasta, plenara a

Publicăm în această pagină

S. TROTEA (Oltenia) : Schimbul 
de experiență - metodă de 

a muncii
experiență - 
îmbunătățire

au pus în fața 
sarcini de mare

Lucrările plenarei 
activului U.C.F.S.
răspundere pentru progresul mișcării 
de cultură fizică și sport din țara 
noastră. Un sector important al aces
tei activități il reprezintă satul. Pen
tru dezvoltarea activității sportive la 
sate noi am inițiat și vom iniția tot 
mai multe schimburi de experiență 
între asociațiile sportive sătești cu 
activitate bogată și cele care au rea
lizat mai puțin și intre asociațiile spor
tive de la orașe și cele de la sate. 
Această metodă dă posibilitatea ac
tiviștilor sportivi obștești să învețe 
noi lucruri, să vadă care sînt lipsu
rile și cum trebuie ele eliminate. Cu 
prilejul acestor schimburi de expe
riență se organizează interesante com
petiții sportive care stîrnesc intere
sul tineretului. Activiștii sportivi din 
regiunea Oltenia vor sprijini perma
nent consiliile asociațiilor sportive să
tești pentru consolidarea 
acestora, pentru ridicarea 
muncii lor pe o treaptă

patriotică a bazelor pe care să se 
desfășoare competițiie pe asociație. 
In felul acesta se creează posibilita
tea organizării unui număr sporit de 
competiții, se angrenează într-o acti
vitate continuă cit mai multi membri 
U.C.F.S.

De asemenea se pot amenaja 
în curtea fiecărei școli un teren de 
volei, un sector pentru sărituri sau 
aruncări, un portic. Spre realizarea 
acestei sarcini trebuie să se îndrepte 
în primul rînd atenția organelor și 
organizațiilor U.C.F.S. Consiliul re
gional U.C.F.S. Crișana și consiliile 
raionale vor sprijini asociațiile spor
tive sătești în acțiunea de amenaja
re a bazelor sportive simple, necos
tisitoare (terenuri de volei, baschet, 
piste G.M.A.).

1. OȚELEANU (Argeș) : Să orga
nizăm cursuri pentru pregătirea 

instructorilor și arbitrilor

activității 
nivelului 

superioară.

N. LEȚEA (București): 
jjanda și agitația în 

dezvoltării sportului

Propa- 
sprijinul 
sătesc

in cadrul Plenarei — atît în ra
port cit și în discuțiile purtate pe 
marginea lui — a fost scoasă în evi
dență eficacitatea muncii 
pagandâ și agitație în 
tarea activității sportive.
trebuie 
mare 
zarea 
duce 

•atee 
arlico’e la gazetele de perete discu- 
țil.e cu tinerii etc.), anunțarea di” 
timp a competițiilor sportive, pavoa
zarea baze or, precum și populariza
rea ce’or mai tuni sportivi sînt nu
mai ciieva din acțiunile care pot 
contribui la succesul activității spor
tive sătești. l>e o deosebită impor
tanță este îndrumarea tinerilor spor
tivi spre forme e de învățămînt po’itic. 
Consiliile asociații.’or sportive sătești 
vor trebui să fo osească toate mijloa- 
ce'c propagandei și agitației sportive 
pentru continua dezvo tare a activi
tății sportive din satele patriei noas
tre.

pus un 
pe această 

foloaselor 
practicarea 

(conferințe, afișe,

de pro- 
dezvol- 

La sate 
și mai 

Populari- 
care le 

exercițiilor 
fotomontaje,

accent 
muncă, 
pe a- 

fi-

Buna desfășurare a activității spor
tive sătești depinde și de numărul și 
calificarea instructorilor voluntari. Pen
tru cuprinderea tuturor asociațiilor 
sportive de la sate și pentru ridica
rea calitativă a muncii în secții, vom 
organiza cursuri de scurtă durată 
pentru pregătirea viitorilor instructori 
voluntari. Participanții la aceste 
cursuri vor fi recrutați dintre cei mai 
buni sportivi din asociațiile sătești, 
uimind ca la anumite perioade ei să 
fie instruiți sub îngrijirea consiliilor 
raionale U.C.F.S. De asemenea, vom 
organiza cursuri de arbitri eu parti
ciparea tinerilor de la sate. Este ne
cesar să avem cit mai mulți arbitri 
la sate, pentru a se evita cheltuielile 
de deplasare a unor arbitri de la cen
trele de raion sau regiune. Arbitrii 
pot și trebuie să contribuie la învă
țarea corectă a unor noțiuni și reguli 
de joc de către sportivi, pentru a-i 
ajuta să progreseze.

T. CONSTANTINESCU (Ploiești): 
Baza materială a asociațiilor 

sportive sătești trebuie 
să crească necontenit

Sporirea activității sportive sătești 
principală pentru orga-

_• ti. ----------- _ se

com
unei 
con- 

întărirea

I. TEODORESCU (Suceava) : Să 
creștem prestigiul camp'onifor 
satului, comunei și raionului

pe sat, 
evidența 

pe care 
noastră se

întrecerile sportive săleșli se bucură 
de mult succes in rîndurile tineretului. 
Va trebui însă, să luptăm pentru creș
terea prestigiul ui campionului 
comună și raion, să ținem 
acestora și a performanțelor 
le-au realizat. In regiunea
vor organiza în acest an campionate pe 
sat. comună și raion la atletism (sărituri, 
aruncări, alergări), ciclism, șah, trîntâ 
ș.a. Pentru aceasta se vor folosi, condi
țiile și resursele materiale locale.

Excursiile turistice vor fi folosite de 
către consiliile asociațiilor sportive 
teșii și pentru 
sportive în 
excursii 
tipa la concursuri de orientare etc.

Pentru ridicarea nivelului muncii în 
sacțiile pv ramură de sport, asociațiile 
sportive s'ătești vor fi ajutate cu antre
nori și tehnicieni care se vor deplasa 
periodic și vor susține lecții model, vor 
ojuta la organizarea planurilor de an- 
tvenameni și vor urmări evoluția spor- 
Avitnr.

să- 
organizarea de întreceri 

aer liber. Participanții la 
vor juca volei, șah, vor parii-

— sarcină | 
nele și organizații e sportive 
realizează cu contribuția unui 
p ex de factori. Organizarea 
bogate activități competitionale, 
cursurile demonstrative.
muncii de instruire-antrenament, popu
larizarea competițiilor, amenajarea de 
baze sportive simple ș.a. sînt aspecte 
importante ale muncii de ridicare '■> 
activității sportive sătești. La toate 
acestea trebuie adăugat și faptul că 
în dezvoltarea sportului sătesc sînt 
necesare fot mai multe materiale 
sportive (mingi, sulițe, greutăți, pla
se de volei, mese de tenis etc.), pre
cum și un bogat sortiment de echi
pamente. Pentru aceasta fondurile 
asociațiilor sportive sătești (de mare 
importanță pentru creșterea lor este 
strngerea la timp a cotizațiilor spor
tive) trebuie gospodărite cu grijă. 
Consilii e asociațiilor trebuie să chib- 
zuiască bine și să acorde în primul 
rind importanță dotării secțiilor cu 
material și echipament sportiv, deoa
rece în acest fel se va contribui direct 
la mărirea volumului și la îmbună
tățirea calității competițiilor.

I. SIMON (Mureș-Autonomă 
Maghiară): Colaborarea cu or
ganizațiile U.T.M. - factor im
portant pentru progresul activi

tății sportive

A. POP (Crișana): In fiecare sat 
o bază sportivă simplă !

Avlntu) pe care l-a luat mișcarea 
sportivă la sate a creat premizele 
unui progres și mai însemnat în 
acest domeniu. Socotim că pentru a 
realiza sarcini'e ce ne stau în față 
privind dezvotarea activității spor
tive sătești este necesar să amena
jăm în fiecare sat o bază sportivă 
aimplă. Așa cum s-a subliniat în ple
nară, trebuie folosit entuziasmul tine
relului pentru realizarea prin muncă

Buna desfășurare și progresul acti
vității sportive la sate sînt strîns legate 
de colaborarea dintre consiliile asociații
lor sportive și organizațiile U.T.M. Ex
periența muncii de colaborare căpătată 
cu ocazia ediției din I960 a Concursului 
cultural-sportiv al tineretului trebuie fo
losită în continuare, astfel îneît orga
nizațiile de. bază U.T.M. să contribuie, 
împreună cu asociațiile sportive sătești, 
la mobilizarea tineretului și la organi
zarea întrecerilor sportive de mase.

Consiliul regional U.C.F.S. al Re
giunii Mureș-Autonomă Maghiară a ini
țiat o serie de acțiuni pentru dezvoltarea

nent al organizațiilor U.T.M. se organi
zează „Cupa Agriculturii” care angre
nează în fiecare an pe sportivii săteni 
din 6 regiuni în practicarea atletismului, 
voleiului, popicelor și fotbalului. De a- 
semenea am luat hotărîrea ca faza re
gională a unor competiții la o serie de 
discipline pe care vrem să le popularizăm 
în mediul sătesc să se desfășoare pe 
terenurile de sport din comune. Pentru 
angrenarea femeii în sport am inițiat 
întreceri speciale și vom organiza cu 
sprijinul U.T.M.-ului încă o serie de 
competiții care să asigure cît mai multe 
participante la startul întrecerilor.

ȘT. ZVARA (Maramureș): învă
țătorul — sprijin de bază în or
ganizarea activității sportive la 

sate

Din activul obștesc care se ocupă de 
dezvoltarea activității sportive la sate 
trebuie să facă parte și învățătorul. In 
timpul școlii el a făcut cunoștință cu 
activitatea sportivă, a simțit din plin 
contribuția acesteia la întărirea sănă
tăți,i} la mărirea capacității de muncă. 
Tot acolo el a putut să cunoască mai 
bine modul în care se organizează acti
vitatea sportivă, principiile antrenamen
tului sportiv și alte cunoștințe folosi
toare. De aceea socotim că este de un 
real folos pentru mișcarea sportivă de 
la sate contribuția învățătorului. Ca 
membru al consiliului asociației sportive 
sătești el trebuie să devină un agitator, 
un 
al
O

mobilizator și îndrumător 
spre practicarea sportului, 
de seama o poate aduce 

în organizarea întrecerilor.

permanent 
tinerelului 
contribuție 

învățătorul și
El cunoaște bene regulile unor sporturi, 
știe cum trebuie amenajat un teren și 
cum trebuie organizată o întrecere pen
tru a se bucura de succes. Este deci 
o datorie de onoare a învățătorilor din 
satele noastre să contribuie la dezvol
tarea sportului, la mobilizarea tineretu
lui la startul întrecerilor.

I. BORDEA (Bacău) : Mai multă 
atenție organizării competițiilor 

de mase

Dezvoltarea activității sportive la 
sate este o sarcină de bază a activiș- 

Bacău. 
i muncii 

anul 
sporită 
mase, 
tinere- 

inceput, 
să-

Iilor sportivi din regiunea 
Pentru continua îmbunătățire a 
sportive în mediul sătesc, 
acesta vom acorda o atenție 
organizării competi.iilor de 
Concursul cultural-sportiv al 
tului, a cărei pregătire a și i 
va prilejui asociațiilor sportive 
tești din regiunea noastră obținerea 
unor noi succese. Punînd un accent 
deosebit pe desfășurarea primei eta
pe, de mase, asociațiile sportive se 
vor îngriji de organizarea concursu
rilor în ața fel incit ele să fie ade
vărate serbări cultural-sportive. 
Popularizarea întrecerilor, organiza
rea unor concursuri atractive, stimu
larea învingătorilor cu diplome și 
insigne — iată numai cîteva din sar
cini e care stau în fața consiliilor 
asociațiilor sportive sătești. In cola
borare cu organizațiile U.T.M. vor fi 
mobilizați la întreceri mai mulți 
tineri decîț la ediția trecută a aces
tei competiții vor fi realizate per
formanțe superioare printr-o pregă
tire temeinică, vor 
secții pe ramură de 
„Să întîmpinăm 1 
„Cupei Moldovei" 
sportive de mase 
datorită atenției cu 
nizate de către asociațiile sportive 
sătești ............ ..........
consolidare a activității sportive la 
sate.

fi organizate noi 
sport etc. Crosul 
Mai", întrecerile 

și alte întreceri 
vor contribui — 
care vor fi orga-

tot afîtea posibilități de

S. PĂDUREANU (Brașov): Să 
creștem continuu numărul spor
tivilor din mediul sătesc legiti

mați la federații

Activitatea sportivă din țara 
tră se dezvoltă necontenit, 
tru agșââta este aeceșaț gă

noas-
Pen-

rim continuu numărul secțiilor 
ramură de sport afiliate la federații, 
să avem tot mai mulți sportivi legi
timați. Tineretul sătesc s-a dovedit ta
lentat și din rîndurile sale au fost ri
dicați mulți sportivi de frunte ai țării. 
Sporind numărul secțiilor afiliate la 
federații și al sportivilor legitimați 
vom contribui la ridicarea nivelului 
sportului sătesc. De aceea este nece
sar să intărim munca secțiilor, să or
ganizăm numeroase competiții, să spri
jinim asociațiile sportive sătești cu 
cadre calificate. Anul acesta, în regiu
nea Brașov se vor organiza în fiecare 
raion campionate la minimum 5 ra
muri sportive printre care : atletism, 
gimnastică, trîntâ, călărie. Marile 
competiții de mase creează posibilita
tea depistării talentelor. In secțiile 
pe ramură de sport acești tineri vor 
putea să se dezvolte în continuare, să 
progreseze printr-o muncă conștiin
cioasă.

P. JURCA (Cluj) : Comisiile lo
cale pe ramură de sport pot și 
trebuie să contribuie la dezvol

tarea sportului sătesc

Comisiile regionale și raionale pe 
ramură de sport au un rol important 
în dezvoltarea activității sportive să
tești. De modul în care ele își desfă
șoară activitatea, de sprijinul pe care 
îl acordă consiliilor asociațiilor spor
tive sătești și secțiilor acestora de
pinde în bună măsură progresul acti
vității. Vom duce o muncă continuă 
pentru activizarea comisiilor locale, 
pentru crearea unei mai puternice 
legături între ele și asociațiile spor
tive sătești. Membrii acestor comisii 
vor acorda un mai mare sprijin sec
țiilor pe ramură de sport din asociații 
pentru organizarea activității, pentru 

instruire 
in bune 
pe aso-

realizarea unui proces de 
temeinic, pentru organizarea 
condițiuni a campionatelor 
ciație.

Activiștii
Cluj au ca obiectiv principal orga
nizarea de asociații sportive puter
nice pe lîngă S.M.T., G.A.S. și G.A.C. 
care să-și aducă contribuția la întă
rirea activității sportive. Vom acorda 
de asemenea o importanță deosebită 
instruirii președinților 
sportive sătești.

sportivi din regiunea

asociațiilor

V. MOGÎRDICEANU 
gea): Competițiile de 
prilej de consolidare a activității 

sportive

(Dobro- 
mase -

Așa cum se sublinia în raportul pre
zentat la plenară, competi ții le de mase 
contribuie la consolidarea activității'. Suc
cesul lor nu trebuie însă privit numai 
prin prisma numărului de participanți, 
ei și prin ceea ce râmîne în mod concret 
după desfășurarea întrecerilor. Cite secții 
pe ramură de sport au luat ființă, cîți 
sportivi au fost legitimați la federații, 
cile recorduri ale comunei sau orașului, 
raionului, regiunii sau chiar ale țării 
au fost realizate și depășite — iată ele
mentele care trebuie să ne preocupe și 
care indică de fapt valoarea și eficaci
tatea fiecărei competiții de mase.

Pentru a realiza rezultate bune în 
munca de consolidare a. asociațiilor spor
tive, înaintea și în timpul desfășurării 
competițiilor de mase vom sprijini aso
ciațiile sportive cu cadre calificate, le 
vom îndruma temeinic în munca de mo
bilizare a tineretului, de organizare a 
activității. Tom stimula asociațiile spor
tive sătești pentru înființarea de secții 
pe ramură de sport la acele discipline 
care au o mai mare răspîndire în raion 
și care, în plus, beneficiază de condiții 
optime de dezvoltare.

P. GHEORGHIU (Banat) : In 
fiecare sat o asociație sportivă!

Consiliu! regional U.C.F.S. Banat și 
consiliile raionale vor munci intens 
pentru organizarea de asociații spor
tive în cit ma| multe sate. Acolo 
unde sînt condlțij pentru desfășura
rea activității sportive vor fi înfiin
țate imediat asociații care să cuprin
dă în activitate tot mai mulți tineri 
și tinere. Firește, activiștii sportivi 
din regiunea Banat se vor strădui să 
creeze condiții pentru practicarea 
sportului în toate localitățile rurale,

astfel incit să nu mai existe sat 1 
asociație sportivă. pe lingă coosi! 
raionale U.C.F.S. vor fi create pu 
nice colective de activiști abșt 
care să sprijine consiliile asociați 
sportive sătești în organizarea și < 
șurarea activității sportive, 
regional va organiza de 
brigăzi care se vor deplasa 
vor ajuta asociațiile în 
calendarului, în organizarea 
secțiilor etc.

Pe plan competițional vom ei 
niza anul acesta a IlI-a ediție a „ 
pei satului bănățean* 1 (hand 
fotbal, volei și atletism), compe 
între asociațiile sportive din sa 
învecinate, întreceri raionale șa.

Con si 
a seme 
la sat 
realiza 
activii

N. TOFAN (Galați): O r 
strînsă legătură între asocia} 
sportive de la orașe și cele 

la sate
Pentru progresul continuu al aci 

tații Sportive de la sate este nec< 
să intensificăm legăturile dintre i 
ciațiile sportive de la orașe și cele 
comune. Aceasta, atît prin inter 
diul demonstrațiilor susținute do 
chipele cu calificare superioară de 
orașe, prin patronarea unor asoc 
sportive sătești de către asocia 
puternice din orașe (pe baza unei 
dicioase repartizări făcută de c 
consiliul regional U.C.F.S.), cîi 
printr-o mai intensă colaborare < 
de tehnicienii cu calificare super 
ră. De asemenea vom ajuta asocia 
sportive sătești să-și întărească 1 
materială, să realizeze un bogat 
gram competițional în care să fie 
grenați tot mai mulți tineri și ti: 
și să participe la o serie de intre 
organizate pe plan raional ș» re 
nai. Profesorii de educație fizică 
trebui să sprijine consiliile asoci 
lor sportive în organizarea activi!

A. BUCUR (Hunedoara) : Ac 
tatea trebuie să fie eșalon 

de-a lungul întregului an

Raportul prezentat la plenar 
subliniat necesitatea eșalonării , 
petițiilor sportive de-a lungul I 
gului an pentru a se asigura r 
brilor U.C.F.Ș. conțjnuitate în pj 
tirea sportivă, Soco.tim că este fi 
important pentru cuprinderea 
număr tot mai mare de țărani i 
citori în practicarea exercițiilor f 
să organizăm între cbmpetițiil, 
mase (Concursul culturaî-sportb 
tineretului, spartăchiade etc.) intr 
Pe plan local care să permită i 
brilor U.C.F.S. o pregătire cont 
Campionatele pe asociație, „dur 
cile sportive", competițiile inter 
ciații, concursurile dotate cu 
ș.a. — iată posibilitățile rnw'tiple 
stau la îndemîna asociațiilor spe 
sătești pentru a asigura tineri 
întreceri sportive de-a lungul i 
gului an. Consiliul regional U.î 
și consiliile raionale U.C.F.S. 
sprijini asociațiile sportive 
pentru a realiza un calendar 
tițional cît mai bogat.

si
co

M. DUMITRIU (lași) : Un 
dar competițional tot mai

De mare importanță pentru

cc 
bi
c 

lidarea asociațiilor sportive săteț 
pentru continua dezvoltare a a 
tații lor sportive este calendarul 
petițional. Vom urmări ca con' 
asociațiilor sportive să. realize, 
chiar să depășească calendarul 
petițional pe care și l-au fixat. Di 
menea vom organiza în cît mai i 
sate și comune turnee demonstr: 
pe care le vor susține selecțior, 
C.S.M.S. Iași și ale marilor aso 
sportive din orașe. Cu acest ] 
antrenorii și jucătorii îi vor ajui 
activiștii și sportivii de la sate a 
ceea ce privește instruirea sp< 
cît și în organizarea activității în 
ții.

Vom mai lua și alte măsuri m 
să contribuie la dezvoltarea spoi 
sătesc : instruirea președinților 
ciațiilor sportive la raioanele U.C 
sprijinirea amenajării de baze 
tive simple, aprovizionarea coop 
velor sătești (în colaborare cu 1 
Și URCC) cu materiale sportive

Importantele succese obținute 
formarea socialistă a agriculturii 
unei și mai mari dezvoltări a sportului în mediul 
U.C.F.S. a apreciat succesele obținute și a analizat cu atenție lipsu 
care mai există în domeniul activității sportive Ia sate. Trasînd jal 
nele muncii de viitor, plenara a pus în centrul atenjei organelor 
activiștilor U.C.F.S. sarcina de a munci intens pentru dezvoltarea 
consolidarea activității sportive din mediul rural. Răspunsurile prin 
la întrebarea adresată președinților consiliilor regiona'e U.C.I 
oglindesc preocuparea acestora pentru sprijinirea permanentă a cons 
lor asociațiilor sportive de la sate. Măsurile preconizate sînt efics 
Muncind ci entuziasm sub conducerea organizațiilor de partid și prim 
un sprijin prețios din partea organelor și organizațiilor sindicale 
U.T.M., activiștii sportivi din țara noastră vor realiza cu succes sa 
nile ce le revin. Condițiile tot mai bune create de Partid și Guvern n 
carii sportive asigură sportului romînesc ridicarea pe culmi nebănui

sub
au

conducerea Partidului în tn 
creat în țara noastră condî| 

sătesc. Plen

Aiuagagi-"
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Drumul spre sport

a spor- 
oricărui 
evident

Dr. STELIAN CHERCIU 
medic al clubului sportiv 

Progresul

măiestriei spor- 
performanțelor.

ridicarea 
creșterea 
toate acestea sînt condi- 
viața cumpătată pe care

și cîțiva „binevoitoriPrin grija partidului și guvernului 
au fost create toate condițiile pentru 
dezvoltarea largă a culturii fizice și 
•portului din țara noastră.

Practicarea culturii fizice și 
tului este astăzi accesibilă 
om al muncii. Este desigur,
că prin sport oamenii devin mai sănă
toși, mai rezistenți, mai curajoși și 
hotărîți în orice acțiune. Dar, în ace
lași timp, prin practicarea culturii fi
zice și a sportului, se face cea mai 
bună profilaxie împotriva îmbolnăvi
rilor.

Pentru a obține rezultatele dorite, 
este absolut necesar și obligator ca 
oricine dorește să practice sportul să 
fie supus 
medical.

Drumul 
renul de 
treacă prin cabinetul medical.

Efectuarea acestor examene medi
cale cade în sarcina dispensarelor cen
trale pentru sportivi a specialiștilor 
In medicina de cultură fizică, a me
dicilor de cluburi și a celorlalți me
dici din rețea, acolo unde nu există 
■pecialiști.

Scopurile 
mătoarele :

— Inițial 
sănătate a 
Uce sportul

— De a descoperi 
care nu i-ar permite 
cițiilor fizice sau o serie de deficien
țe fizice ;

— De a orienta sportivul spre dis
ciplina care i-ăr ajuta dezvoltării or
ganismului în raport cu calitățile psi
hosomatice constatate.

Odată încadrați în secția pe ramură 
de sport și cuprinși într-o activitate 
continuă, sportivii 
multiple controale 
Cu cit vor fi mai 
riodice, cu atît va 
vegheată starea de sănătate și vor fi 
observate modificările survenite în 
organism în ceea ce privește adapta
rea lui la efort.

Printr-o muncă susținută și prin 
control medical planificat, se pot des
coperi o serie de fapte foarte impor
tante. Căci, să nu uităm că starea de 
sănătate a sportivului se poate modi
fica în 

icrescută 
ducînd 
sportiv, 
de tulburări 
care duc la scăderea rezultatelor spor
tive. Aceste examene periodice sînt 
obligatorii să se facă de trei ori pe 
an.

Medicii de club și medicii de loturi 
au sarcina de a urmări modul de 
adaptare a organismului la efort și de 
a constata dacă procesul de instruire 
este bine 
care sînt 
Întărire a 
epuizarea

Pentru a se crea această creștere 
capacității funcționale a organismului,

în primul rînd unui examen

oricărui cetățean spre te- 
sport trebuie, de fapt, să

acestor examene sînt ur-

de a constata starea de 
celui ce dorește să prac-

o serie de boli 
efectuarea exer-

trebuie supuși la 
medicale periodice, 
multe examene pe- 
fi mai bine supra-

bine, creindu-se o rezistență

la
sau

o dezvoltare armonioasă 
mărirea randamentului 
în rău, apărînd o serie 
funcționale sau organice

alcătuit și dacă efortul 
supuși sportivii, creează 
organismului sau duce 

lui.

la
o
la

gramul de pregătire, ținîndu-se seama 
de calitățile sportivului și de vîrsta 
sa. Sportivul trebuie să respecte pro
gramul întocmit ca și celelalte reguli 
indicate de către medic și antrenor.

Este verificat faptul că acolo unde 
a existat o colaborare perfectă și o 
respectare a tuturor principiilor, re
zultatele au fost din cele mai bune. 
Se știe că forma sportivă se obține 
mai ușor dar 
cel mai greu, 
terenurilor de 
mai respectă 
duc o viață sportivă. Nopțile pierdu
te, alimentația neștiințifică, abuzurile 
în ceea ce privește alcoolul, tutunul 
și alți toxici, toate la un loc, fac să 
distrugă tot ceea ce s-a clădit bun cu 
multă trudă și sudoare. Sportivul iese 
din formă, apar fenomene de obosea
lă (supraantrenament, surmenaj, acci
dente) și în final performanța spor
tivă scade foarte mult.

Datorită muncii de educație sani
tară cît și a celorlalte forme educa
tive, este îmbucurător faptul că o se
rie de sportivi din clubul nostru și-au 
schimbat atitudinea față de pregătirea 
și comportarea lor și astăzi păstrează 
o legătură strînsă cu medicul, solici- 
tîndu-i permanent avizul sau spriji
nul într-o serie de probleme care îi 
frămîntă. (Ex. : Maria Vicol, Marga
reta Teodorescu, Marinache, Ghiuze- 
lea, Chiriac, Dumitrescu E., Bosch, 
Eugenia Metopadov, Mindru, Nedelcu, 
Caricaș, Știrbei, Oaidă, Dinulescu, 
Mafteuță, Smărăndescu I etc.).

De mare ajutor ne este metoda fo
losită în ședințe organizate cu subiec
tul „întrebări și răspunsuri". Datorită 
acestor ședințe, nivelul cunoștințelor 
medicale s-a îmbunătățit serios, iar 
noi am putut cunoaște care sînt pro
blemele care frămîntă pe sportivii noș
tri. Lămurirea acestor probleme cu 
competență, cu exemple din viața 
sportivă, a făcut ca în activitatea și 
în comportarea sportivilor noștri, să 
intervină o cotitură.

Pentru a putea obține rezultate po
zitive, medicul trebuie să fie prezent 
în mijlocul sportivilor, îndrumîndu-i 
și sprijinindu-i în orice moment. El 
trebuie să fie iubit de sportivi și res
pectat. Pentru aceasta se cere însă ca 
el să fie bine pregătit, 
toate problemele și 
în hotărîri.

Medicului trebuie 
importanța cuvenită 
cerile cluburilor și de către antrenori, 
care fac foarte bine dacă dau dovadă 
de mai multă înțelegere 
medicul recomandă un 
individualizat redus, sau 
scoate din competiție 
chiar foarte valoros.

păstrarea ei este lucrul 
Mulți sportivi, în afara 
antrenament sau joc nu 
aceste principii și nu

Cu cîțiva 
profesor de 
Stoenescu, recruta din rindurile ele
vilor școlii profesionale de la Rafi
năria 3 Teleajen — Ploiești, pe 
„puștii" cei mai talentați, în dorința

să

să 
de

seama de 
și de vîr-

a organis-

gîndu-se la 
tive și la 
Bineînțeles, 
ționate de
trebuie să o ducă fiecare sportiv.

Din cercetările făcute în clubul nos
tru la secțiile de fotbal, rugbi, volei, 
scrimă, atletism și box, se poate de
monstra că mărirea efortului în an
trenament este un factor eficace de 
ridicare a măiestriei sportive. Pentru 
folosirea acestor eforturi maximale, 
sînt necesare următoarele condiții : o 
stare de sănătate perfectă, o dezvol
tare fizică multilaterală cu un înalt 
nivel de pregătire prealabilă, o bună 
organizare a procesului de instruire- 
antrenament, ținîndu-se 
particularitățile individuale 
stă ale sportivului.

Capacitatea de adaptare
mului supus la eforturi maximale se 
caracterizează prin însemnate deose
biri individuale. De aceea este foarte 
importantă metoda individualizărilor, 
ținindu-se cont întotdeauna de datele 
controlului medical. ,

Foarte importantă este și problema X 
regimului de antrenament și odihnă, ▼ 
care asigură refacerea completă a or
ganismului.

Metoda de examinare complexă fo
losită de noi (în cabinet, la antrena
ment, la concursuri și după con
cursuri) ne-a permis să apreciem 
gradul de antrenament al sportivului, 
furnizînd antrenorilor indici obiectivi 
pentru rezolvarea problemei confrun
tării între efortul folosit șl starea 
funcțională a organismului.

Admiterea Ia antrenamente și con
cursuri a sportivilor care au fost bol
navi, a celor surmenați, supraantre- 
nați sau care au încălcat regimul pre
scris fără un examen medical supli
mentar, reprezintă o nerespectare a 
regulilor controlului medical.

Este interzisă cu desăvîrșire parti
ciparea la concursuri a sportivilor 
pentru care concursurile respective 
sînt contraindicate din punct de ve
dere medicaL Prin respectarea strictă 
a regulamentului controlului medical, 
se vor preveni o serie întreagă de ac-' 
cidente.

Trebuie subliniat și faptul că me- 
dicul, atunci cînd este cazul, trebuie 
să ia măsurile cele mai urgente și' 
cele mai indicate în tratarea sportivi-- 
lor, folosind toate mijloacele terapeu
tice pentru a le reda sănătatea și a-L 
face cît mai repede apți de a-și relua 
activitatea sportivă. (

ani in urmă, un 
educație fizică,

tînăr 
Florin

J’n/rv-nț'/'

pot găsi jucă- 
„Petrolul" Te- 

ei s-au străduit 
prilej. La Bru

ia o compe- 
Galați, cind 

Știința, profl- 
jucătorului 

altfel fuse- 
6 luni, pen- 
nesportivăji

ia curent cu 
fie categoric

i se acorde 
către condu-

atunci cînd 
antrenament 
atunci cînd 

sportiv,a

Cu ajutorul spirografalui și «I cicloergo metrului se urmărește evoluția capacității 
de efort a unui sportiv

care secundar va duce 
performanțelor sportive, 
existe o strinsă colaborare între me
dic, antrenor și sportiv. Nu se vor 
putea obține rezultate bune în nici o 
disciplină sportivă, fără această uni
tate între cei trei factori.

Medicul va ține seama de 
sănătate a sportivului, de 
sale și îl va orienta către
ciea mai adecvată. Antrenorul, în co
laborare cu aaadfaaA ya iațgșgu proz

la creșterea 
trebuie să

„căderile", 
ale unor 

care de cele 
prevăzute de 
luate în con-

medic vor fi

starea de 
calitățile 

disciplina

Sînt prea bine cunoscute 
în aparență inexplicabile, 
sportivi valoroși, căderi 
mai multe ori au fost 
medic, dar nu au fost 
siderație.

Dacă datele culese de
împletite cu cele culese de sportiv 
prin autocontrolul zilnic făcut, sincer 
și obiectiv întocmit, medicul și spor
tivul vor putea ajuta pe antrenor în 
desfășurarea procesului de instruire, 
mergîndu-se pe linia utilizării efortu
rilor niițximule, iar prin aeșașta ajun

bal în 11, iar în 1960, cîștigînd tur
neul de calificare de la Pitești, ei 
promovează in categoria A la hand
bal in 7. Astăzi, echipa petroliștilor 
activează alături de cele mai bune 
formații de handbal ale țării.

Iată, pe scurt, palmaresul tinerei 
echipe din Teleajen. El oglindește 
drumul parcurs spre măiestria spor
tivă, spre consacrare, intr-un timp 
relativ scurt, care începea în iarna 
lui 1957. Firește, au fost și greutății 
inerente fiecărui început. Dar sir- 
guința, seriozitatea și dragostea față 
de culorile asociației au învins, e- 
chipa pășind sigur pe drumul con
sacrării.

Cind debutanții de ieri, sau „puș
tii" cum le spun muncitorii, au de
venit sportivi fruntași, s-a găsiți 
însă, „cineva" — mai precis cîțiva 
tovarăși din conducerea asociației 
sportive „Ancora" Constanța — care 
au considerat că n-ar fi rău să „facă 
rost" de jucători, din echipa „Telea- 
jenului". Ce s-or fi gîndit oamenii ? 
De ce să-și bată ei capul cu crește
rea juniorilor, cind 
tori gata formați la 
leajen. In acest scop, 
să nu piardă nici un
șov, cind s-au întilnit 
tiție, și mai tirziu la 
ploieștenii au jucat cu 
tind de slăbiciunea
Gh. Gheorghe (care de 
se suspendat pe timp de 
tru înfumurare și viață 
ei au reușit să-l determine pe el și 
încă pe doi jucători ploieșteni să-și 
părăsească, in noiembrie 1960, colec
tivul. Promisiunile de tot soiul ale 
celor de la „Ancora" își atinseră 
ținta : Gh. Gheorghe, V. Hovîrneanu 
și Gh. Enache părăsesc rafinăria, 
școala medie serală, unde erau elevi, 
și echipa, plecînd la Constanța, fără 
a spune cuiva măcar o vorbă. Ur
marea ? Cum era și firesc, membrii 
echipei de handbal, mthniți de atitu
dinea celor trei, au cerut suspen
darea lor. Analizînd cazul, consiliul 
asociației sportive „Teleajen" a ho- 
tărit scoaterea acestora din activita
tea sportivă pe timp de doi ani. t 

...La meciul Petrolul Teleajen— 
Dukla Fraga, printre spectatorii pre- 
zenți în tribune se afla și V. Hovîr- 
neanu. Dindu-și seama de greșeala 

A-AAAAAAAAA-AAAAAAAAAAAA-AA-AAAȘiornisă, el s-a înapoiat, la începutul 
•lunii martie, în mijlocul colectivului 
".unde muncise și făcuse sport. După 
■ce luni de zile a stat departe de te- 
t renul de handbal (neavînd drept de

— E timpul să... ridicăm ancora I

de a forma din ei o echipă de hand-
bal.

A pornit la drum cu aproape 20
de... viitori sportivi, pentru a-i in-
vă ța „tainele" sportului cu micul
balon

...N-ati trecut decit 2—3 ani și mun
ca antrenorului, talentul și dragostea 
elevilor față de sport au început 
să-și arate roadele. Nici nu se putea 
altfel, gîndindu-ne mai ales la con
dițiile minunate pe care acești băieți 
le aveau la dispoziție la rafinărie, 
de a învăța meseria pe care o în
drăgiseră și de a face sport.

După rezultatele bune obținute in 
competițiile de juniori, iată-i luind 
parte la turul categoriei B, la hand-

Despre aplicarea metodei de antrenament!
pe intervale în etapa actuală la înot
In aceste zile, conform planului de 

antrenament pe anul 1961, începe ul
tima etapă din perioada pregătitoare. 
In această etapă se urmărește conti
nuarea pregătirii fizice generale (pe 
care se pune accent deosebit în acest 
an), îmbunătățirea mai departe a teh
nicii, dezvoltarea rezistenței speciale 
și creșterea vitezei de bază.

Se pot folosi multe metode 
realizarea . acestor obiective, 
care și metoda de antrenament 
tervale, care capătă o tot mai largă 
întrebuințare. In această metodă, dis
tanța Stabilită pentru antrenament se 
împarte în distanțe mai mari sau mai 
mici, iar aceste porțiuni se parcurg cu 
o viteză stabilită necesară atingerii 
rezultatului, planificat.

Bineînțeles că, numărul repetărilor 
și intensitatea cu care se înoată, va 
depinde de lungimea distanței (pro
bei) pentru care se pregătește îfiotă- 
torul și de stadiul lui de pregătire.

Metoda de antrenament pe inter
vale se folosește la noi în țară de 
mai mulți ani, dar porțiunile de re
petări erau, în special 
pregătitoare, pe distanțe 
400 m, 200 m.

In metoda modernă 
ment, distanța acestor 
micșorează și se pune baza pe serii 
de repetări pe distanțe mai mici 20— 
33—50—100 m. Numai înotătorii de 
fond măresc aceste repetări și pe 200 
m) eventual 400 m.

Pentru îmbunătățirea tehnicii, par
curgerea de mai multe ori a distan
țelor scurte, permite o mai bună de
prindere a tehnicii înotului în viteză 
mare și dă posibilitatea înotătorului 
să se obișnuiască cu o mai mare frec
vență a mișcărilor. (In această etapă 
trebuie să se insiste însă și spre o 
eficacitate maximă a mișcării). Acest 
lucru corespunde și condițiunilor fi
ziologice de bază, pentru formarea 
deprinderii motrice la înotarea distan
ței pentru care se antrenează spor
tivul. Pentru dezvoltarea rezistenței 
trebuie să se mărească treptat inten
sitatea cu care se 
respective și să se 
de odihnă. In felul 
tea organismului de 
eforturi ridicate, se
_ Sub raport fiziologic este foarte im-.

pentru 
printre 
pe in

în perioada 
mari 800 m,

de antrena- 
porțiuni se

înoată porțiunile 
scurteze pauzele 
acesta capacita- 

a face față unor 
va mări treptat.

portantă fixarea pauzelor de odihnă, 
deoarece creșterea rezistenței este con
diționată de mărirea activității ini
mii și a sistemului circulator Specia
liștii sovietici au studiat această pro
blemă și au constatat că mărirea ran
damentului inimii < 
după efort. Astfel, după 3— 
vasele capilare, deschise, 
efortului depus, se închid din 1—. 
fapt care duce la deplasarea circuitu
lui sîngelui din artere și vene. Prin 
aceasta se pierde impulsul pentruT^upă 
creșterea optimă a volumului sistolic’ 
al inimii (cantitatea de sînge pe care 
o pompează inima în circulație, într-o 
contracție). Ținind seama de aceste 
constatări, cele mai favorabile pauze 
de odihnă ar fi de 45—90 de secunde.

Cum am arătat, pauzele se pot mic
șora treptat, însă ele nu trebuie să 
depășească limita de 90 secunde, din 
considerentele arătate măi sus.

Repetarea rămîne elementul cel mai 
caracteristic în acest antrenament, iar 
sportivul trebuie să ducă o luptă con 
tinuă împotriva oboselii, pentru a-și 
mări mereu posibilitățile funcționale 
ale organismului.

Pentru înotătorii de sprint se pot

•■joc), V. Hovîrneanu, încadrat azi 
"procesul de producție, prin grija 
.înțelegerea tovarășilor săi, are posi
bilitatea să-și continue pregătirea. 
.Colegii de echipă sînt hotărîți să-l 
"ajute pentru a redeveni sportivul 
.fruntaș de altădată. Comportarea sa 
"actuală, la locul de muncă și 
"renul de sport (bineînțeles la

in 
și

pe te- 
. . antre-

scade în pauzi'.-fnament) promite acest lucru. Ajuto-
•4 minute,TruZ tovarășilor se face simțit. 

datorităi Ce fac, însă, în acest timp Gh. 
n ou, J Gheorghe și Gh. Enache ? Lucrează 

tot ca muncitori „temporari" cum au 
lucrat și pîno acum, la D.R.N.C. —

.. -i cum spunea însuși V. Hovîr
neanu?

Noile „achiziții" ale celor de la 
„Ancora" au părăsit rafinăria tără 
nici o dezlegare. Tovarășii din con
ducerea asociației sportive „Ancora’' 
au știut acest lucru, dar... au în
chis ochii, și mai mult decit atît. ei 
au încercat, la federația de handbal, 
să obțină legitimarea acestor jucă
tori. Au adus in acest scop o adre
să semnată de președintele asocia
ției sportive, F. Foti și responsabilul 
secției de handbal, ing. V. Șerbă- 
nescu, in care mai și menționau că 
cei trei sportivi s-au... stabilit cu 
serviciul și cu domiciliul în orașul

face de exemplu serii de 4-6-8x50lCo’ls"în*n- Prin aceas/a ei nu au fă- 
m. Pentru dennfondiști, serii de 8—_ 1 u-
10—12x50 m. Pentru fondiști se poi“.moară“> 
mări porțiunile la 100—200 m. In oricefcedee străine sportului nostru. Cum 
caz, cu cît proba (distanța de con-4e™ firesc, federația a respins re
curs) este mai mare, cu atît viteza," rerea transfer.
în care se înoată porțiunile, va fi mai-- Așadar, încercarea de a-și „ 
mică și cu cît distanța de concurs vațechipa prin asemenea metode 
fi mai mică cu atît viteza de înot a ' 
repetărilor va fi mai mare.

Metoda de antrenament pe intervale
dă posibilitatea antrenorilor să-și con---echipa in categoria A la 
struiască variat planurile de lecții

altceva decit să dea „apă la 
să încurajeze asemenea oro-

Așadar, încercarea de a-și „întări9 
! a e- 

șuat, cum era și de așteptat. E ttm-
• ■ pul ca conducerea asociației sportive 

Ancora", care dorește să-și vadă 
handbal 

(cum reiese din adresa către federa- 
Astfel îneît să nu se ajungă la lecțlîȚ(ie) să-și îndrepte atenția spre miile 
șablon care să plictisească pe spor-^.^e tineri muncitori și elevi din ora- 

. .„..sul lor, din rindul cărora pot fitivi. Folosind cu pricepere metoda de ■ . ’r ’ '"crescute numeroase talente. Șt nici-
antrenament pe intervale, care asigura-decum spre itProcurarea- de jucători
tivi. Folosind cu pricepere metoda de 
antrenament pe intervale, care asigurăf ^c'c'u‘'^“'sp"“"‘^ocurarea’ 
varietate în volum și intensitate, se--gata formați de către alții. 
lecționînd mijloacele cele mai potri
vite pentru realizarea obiectivelor șij(”“ 
în strînsă colaborare cu medicul spor
tiv, î ...................... - - .
îmbunătățească mult performanțele.

ai o concluzie: în sportul nostru 
au ce căuta asemenea manifes- 

Ttări. Munciți cu oamenii, munciți in 
• • perspectivă și veți putea crește ca- 

înotătorii noștri vor reuși să-și'"dTe tinere și talentate. Altfel...?
mult performanțele.î CONSTANTIN ALEXE

I. FR1NCU 
antrenor la C.C.A,



PE TERENURI ȘI IN SAEI PREMIILE SUP1IMENTARE 
PENTRU VARIANTELE CU „0“

• Pe stadionul Tineretului din Ca
pitală s-au desfășurat marți întrece
rile din cadrul primei etape a cam
pionatelor republicane de juniori pen
tru atleții clubului sportiv școlar. Iată 
cîteva rezultate: BĂIEȚI : 100 m: D. 
Gradin 11,5; G. Zamfirescu 11,6; 200 
m: S. Altenliu 23,4; D. Gradin 23,9; 
800 tn: C. Tatu 2:06,0; Gh. Țăruș 
2:06,1; înălțime: C. Semen 1,80; G. 
Vanghelescu (16 ani) 1,65; lungime:
D. Duțulescu (15 ani) 6,23; A. Savin 
6,16; disc (1,5 kg): M. Pascu 43,96; 
disc (I kg): N. Duhoni 39,70; suliță 
(800 gr): C. Jerdeanu 41,60; suliță 
(600 gr): S. Malearic (15 ani) 37,80; 
ciocan (6 kg): M. Mihu 40,12; FETE: 
100 m: A. Meculescu 13,3; A. Drin- 
ceanu 13,3; M. Trușcă (I4 ani) 13,4; 
înălțime: S. Dăscălescu 1,45; M. 
Mărgineanu 1,45; lungime: M. Mărgi- 
neanu 5,20; suliță: G. Niculescu 34,02;
M. Dapeu (14 ani) 26,70.

• Clubul sportiv Progresul organi
zează astăzi, începînd de la ora 16, 
un interesant concurs cu handicap 
dotat cu „Cupa Primăverii". întrece
rile vor avea loc pe stadionul Progre
sul din str. dr. Staîcovici.

• In împrejurimile stadionului
I.T.B.  (fost Constructorul) din șos. 
Olteniței va avea loc miine dimineață 
•— începînd de la ora 9,45 — o com
petiție de cros.
• In cadrul campionatelor univer

sitare este programată miine etapa 
interfacultăți. întrecerile vor avea loc 
pe stadionul Tineretului, începînd de 
la ora 8. Participă reprezentativele 
celor opt facultăți ale Universității 
C. I. Parhon.

• Peste 300 de concurenți au luat 
parte duminică la întrecerile unei 
competiții universitare în Capitală. 
Cîteva rezultate : BARBAȚI : 100 m :
1. Georgescu (Agronomie) 11,4 ; 300 m:
N. Vulpașin (UPB) 37.9 ; 1.000 m :
V. Jirca (UPB) 2:45,8; FEMEI: 100 m: 
A. Hariton (Inst. Pedagogic) 14,0 : 600 
m: M. Palade (Constr.) 1:50,4 ; înăl
țime: C. Voinea (Politehnica) 1,48; 
disc: A. Gurău (IMF) 37,30. (N. D. 
NICOLAE, corespondent).
• Clubul Dinamo a organizat re

cent un concurs pentru atleții săi în 
cadrul căruia au fost obținute cîteva 
rezultate promițătoare: BĂIEȚI: 200 
m (seniori) : St. Dobay 22,3; Stan 
Nițu 22,4; 200 m (juniori): V. Raica 
(născut 1945) 24,1; FETE : 60 m: D. 
Bîrsan (1947) 8,5; Ec. Moscu (1947) 
8,6; înălțime: Cr. Ulian (1945) 1,36; 
Cr. Niculescu (1948) 1,30.
• La Timișoara activitatea atletică 

se desfășoară din plin. Cu ocazia ul
timului concurs organizat la sfîrșitul 
săptămînii trecute au fost înregistrate

•performantele: BARBAȚI: 100 m:
C. Nedelea (Șt.) 11,1; I. Mesaroș
(C.F.R.) 11,3; 800 m: I.' Cseman
(C.F.R.) 2:00,7; I. Pricop (Prog.) 
2:00.8; 3.000 m: I. David (C.F.R.) 
9:36,3; prăjină: G. Arendt (Șt.) 3,15; 
lungime: Ad. Lupaș (Șt.) 6,51; disc:
E. Statnic (Șt.) 40,44; disc (1,5 kg): 
M. Plev (Șt.) 43,23; disc (1 kg): N. 
Ezechil (C.S.S.) 47,68; FETE: 500 m: 
G. Zigler (Șt.) 1:26,6; înălțime: El. 
'Vasi (C.S.Ș.) 1.43; lungime : EI. Vasi 
4,71; disc: U. Firlinger (Șt.) 37,61; 
siiliță: R. Bucea (C.S.Ș.) 35.61. (L. 
MICSAN și C. POPA, coresp.)

Campionatul Capitalei va fi reluat 
săptămînâ viitoare prin jocurile în 
aer liber. (CR. POPESCU-coresp.).

• Penultima etapă a campionatu
lui republican feminin de baschet 
programează cîteva meciuri deosebit 
de interesante, intre echipe de va
loare apropiată care își dispută locu
rile fruntașe ale clasamentului. Cel 
mai disputat se anunță cel de la Ora
dea, intre formația locală C.S.O. î» 
Rapid București, fruntașa clasamen
tului. La Tg. Mureș se desfășoară 
derbiul local intre Mureșul și Voința, 
iar in Capitală I.T.B. intilnește echipa 
studentelor din Cluj (sala Giulești, 
ora 17,30). Celelalte trei partide ale 
etapei sint : Voința Oradea-Progresui 
București, Voința Brașov-I.C.F. și Ști
ința București-Petrolul Ploiești (sala 
Giulești, ora 19).

• De cîteva zile a apărut „Regu
lamentul oficial al jocului de baschet" 
aprobat de Congresul F.I.B.A. care a 
avut loc la Roma în anul 1960. Lu
crarea cuprinde modificările și preci
zările aduse regulamentului, care nu 
va mai fi modificat pînă în anul 1968.

Dat fiind faptul că regulamentul 
jocului nu a mai fost editat de cițiva 
ani (din cauza deselor modificări), a- 
pariția Iui este binevenită pentru ju
cători, antrenori și arbitri. Comisiile 
regionale, raionale și orășenești de 
baschet au datoria de a studia cu a- 
tenție noul regulament, de a-1 pre
lucra și de a-1 răspîndi in masele de 
jucători.

„Regulamentul oficial al jocului de 
baschet" poate fi procurat de la F.R. 
Baschet și de la Consiliile regionale 
U.C.F.S.

® Cea de-a treia etapă a campio
natului republican de lupte pe echipe 
se anunță echilibrată. La București, 
multipla campioană a țării Dinamo 
va intilni pe A.S.M. Lugoj, Progresul 
și Metalul, ambele din Capitală, in-

F. BULARCA (Steagul roșu) 
tîlnirile vor avea Ioc in sala Dinamo, 
duminică dimineață începînd de la 
orele 10.

Fruntașa clasamentului. Steagul 
roșu Brașov, se va intilni la Cluj cu 
echipa C.F.R. Electroputere Craiova, 
cu C.S.M- Cluj și cu C.S.M. Reșița. 
Cea mai echilibrată grupă este însă 
cea de la Arad. Localnicii (U.V.A. — 
AMEFA) vor evolua în compania e- 
chipelor C.C.A. București, C.S.M. Ga
lați și C.S.M. Baia Mare. La Timi
șoara C.S. Oradea, Unio Meteorul 
roșu Satul Mare, Voința Tg. Mureș 
și C.F.R. din localitate se intîlnesc 
într-un meci decisiv pentru... ultimele 
locuri, excepție fâcînd echipa ferovia
rilor.

• Echipele bucureștene de Juniori își 
dispută, in continuare, intîietatea in ca
drul competiției dotate cu „Cupa Pri
măverii". După patru etape pe primul loc 
se află formația Rapid București, care 
cîștigind toate meciurile, a totalizat 8 
puncte. Astă seară, cu începere de la ora 
19, se desfășoară o nouă etapă, care cu
prinde următoarele jocuri : Rapid —• 
Școala sportivă de elevi. Știința — Pro
gresul, șl Dinamo — Clubul sportiv 
școlar.

• Azi și miine se vor desfășura pe 
arenele I.T.B. și Cimentul din Capitală 
întîlnirile dintre echipele feminine și 
masculine ale orașelor București și 
Ploiești. Partidele slut așteptate cu viu 

interes. deoarece în cele patru selecțio
nate vor evolua o serie de membri si 
loturilor republicane. Programul -. sîm- 
bătă, arena I.T.B., de la ora 17 : Bucu
rești — Ploiești (f) ; arena Cimentul 
de la ora 17: București — Ploiești (m): 
duminică, arena Cimentul de la ora 8: 
continuarea meciului masculin.

• Știința Cluj primește acasă vizita 
rugbiștilor de la Dinamo București. 
Meciul suscită un interes deosebit, pe 
de o parte prin echilibrul valoric din
tre cele două formații, iar pe de altă 
parte pentru că rezultatul întîlnirii 
condiționează în mod direct asaltul 
fiecăreia dintre echipe către primul 
loc în campionat.

In restul etapei, cu excepția parti
delor I.T.B. — C.F.R. Grivița Roșie 
(stadionul I.T.B., azi de ia ora 17) și 
C.C.A. — Rapid (meciul se va desfă
șura lot astăzi, pe stadionul 23 Au
gust, în deschidere la întîlnirea de 
fotbal Rapid — Grernio) în care atît 
campionii cît și actualii lideri pornesc 
favoriți, echipele gazdă păstrează pri
ma șansă. Este vorba de Progresul 
care va întîlni tnîine pe stadionul din 
str. Dr. Staicovici (ora 11,30) forma
ția ieșeană C.S.M.S,, de Metalul (ad
versară — Știința Petroșani, întîlni
rea fiind programată pe stadionul 
Gloria, niîine de ta ora 11) și de 
Știința București, pentru care meciul 
cu Olimpia Brașov nu pare să ridice 
probleme prea dificile. Jocul va avea 
loc în „deschidere" la meciul Progre
sul — C.S.M.S. Iași, începînd de la 
ora 9,30.

• In campionatul de calificare, trei 
meciuri se dispută astăzi — toate în
cepînd de la ora 17 — după următo
rul program : Dinamo II — Univ. 
„C. I. Parhon" (stadionul Dinamo II), 
Petrol Chimie — Autobuzul (stad. 
Tineretului II) și Sirena — Vulcan 
(stad. Tineretului III). Miine, în ace
lași campionat, alte 4 meciuri: de la 
ora 10, pe terenul din Parcul Copilu
lui, C.F.R. Grivița Roșie II va întîl
ni echipa Aeronautica ; la aceeași oră 
pe stadionul Tineretului III, Meteorul 
va juca cu Abatorul. Tot pe stadio
nul Tineretului III, de la ora 11,30, 
Știința I.P.G.G. va primi vizita for
mației S. N. Oltenița, iar după amia
ză (ora 17), Arhitectura va înfrunta 
„XV“-le Inst. de Construcții.

Iată și meciurile care vor avea loc 
miine, în țară : Tr. Severin: Drubeta
— C.F.R. Electroputere Craiova; Pi
tești: Petrolul — Gloria; Rm. Sărat: 
Progresul Sănătatea — Dezrobirea 
Brașov; Constanța: Farul <— Petro
lul Ploiești ; Medgidia: Cimentul 
Constructorul Ploiești; Buzău; Uzine
le mecanice — U.S.A.S. : Năvodari; 
Tecuci : Petrolul — Dinamo Bacău; 
Galați: Ancora — Laminorul Roman; 
P. Neamț: Ceahlăul — Rulmentul 
Birlad; Brăila: C.S.M. — Constructo
rul I.U.T. Iași; Timișoara: Știința — 
Chimica Tîrnăveni; Vulcan: Minerul
— C.F.R. Timișoara; Sibiu: C.S.M. •— 
Jiul Petroșani.

• Duminică, în etapa a Ița a cam
pionatului de calificare, rezultatele au 
fost, în general, cele scontate. Scorul 
etapei a fost stabilit de puternica for
mație a Chimicei Timăvcn-i care a sur
clasat pe proaspăt înființată Minerul 
Vulcan cu 40—-3. Un scor „astronomic” 
s-a înregistrat și la Brașov,, unde echipa 
gazdă, Dezrobirea n-a putut rezista rit
mului impus de rugbiștii de la Farul 
Constanța. Scor final : 34—3 (11—3). 
O situație paradoxală s-a petrecut la 
Craiova: echipa locală C.F.R. Electro
putere n-a reușit să asigure terenul pen
tru meciul cu Sirena București...

Iată și celelalte rezultate tehnice : Au
tobuzul — C.F.R. Grivița Roșie l 11 

'3—29 (0—10), Rapid II — Arhitectura 
3—9 (0—3), Inst. C-ții — Dinamo II 
3—21 (0—11), Univ. — Știința I.P.G.G. 
3—8 (3—3), S. N. Oltenița — Petrol 
Chimie 3—19 (0—9), Vulcan — Dru
beta Tr. Severin 18—3 (9—3), Abato
rul -— Petrolul Pitești 14—0 (3—0), 
Meteorul — Gloria 9—0 (6—0), Progr. 
Rm. Sărat — Petrolul Ploiești (1—17 
(0—3), Constr. PI. — Uz. mec. Buzău 
8—6 (8—0), Petrolul Tecuci — Lami
norul Roman 11—0 (11—0), Rulmentul 
Birlad — C.S.M. Brăila 24—3 (13—0). 
Dinamo Bacău — Ancora Galați 0—5 
(0—0), Ceahlăul P. Neamț — Gonstr. 
I.U.T. Iași 9—6 (3—-0), Știința Tmș.
— C.F.R. Tmș. 9—0 (3-0),

MW--4 >4 :1 IA I:
• In Capitală au avut loc recent 

întrecerile din cadrul campionatelor 
de scrimă ale orașului București, re
zervate trăgătorilor din cat a III-a. 
Nivelul partidelor a fost în general, 
de bună calitate.

Iată primii trei clasați la fiecare 
armă : Floretă fete : 1. Dana Dutni- 
triu (S.S.E. 1) 5 v.; 2. Niculina Ione- 
scu (C.C.A.) 3 v. ; 3. Aurelia Stoișor 
(C.C.A.) 3 v.; băieți: 1. M. Maxim 
(C.C.A.) 7 v.; 2. Z. Bezan (Progresul) 
5 v.; 3. C. Moroșan (Progr.) 5 v.;
Spadă : 1. V. Poruțiu (Știința) 5 v.; 2. 
Gh. Tomiuc (C.C.A.) 3 v.; 3. M. Vasi- 
loglu (C.S.Ș.) 3 v.; Sabie.- 1. M. San
du (Știința) 4 v.; 2. I. Glișcă (C.C.A.) 
4 v.; 3. M. Soiman (S.S.E. 1) 3 v.; 4. 
I. Ganea (Metalul) 3 v.

Sala de sport din str. Mende- 
leiev nr. 34 va fi gazda unor intere
sante întreceri de scrimă, la care vor 
participa trăgători de categoriile a 
Il-a, I și maeștri, în cadrul fazei pe 
Capitală a campionatelor republicane. 
Astăzi, începînd de la ora 16, își vor 
măsura forțele specialiștii la floretă 
și spadă, iar miine dimineață, de la 
ora 9, pe planșe vor apare floretistele 
și sabrerii.

«giRM.iiw anali
• CONSTANȚA 7 (prin telefoni

cei peste 1.000 de spectatori prezenți 
joi seara în Sala sporturilor au ple
cat din nou decepționați. Echipa lor 
favorită. Farul, s-a prezentat sub 
orice critică și a pierdut întîlnirea cu 
C.C.A. la scorul de 3-0 (4, 12, 14).

C.C.A. și-a bazat jocul pe servicii 
puternice (Mincev, Schaffer) și pe un 
joc variat la fileu (Claici, Chirița) ob- 
ținînd o victorie meritată. A arbitrat 
foarte bine C. Mușat-Constanța. (Ch. 
Goldenberg-coresp.)

In campionatul republican femi
nin sint programate următoarele me
ciuri : Sănătatea—Progresul (sala Me
talul „23 August", azi de la ora 17), 
C. P. București—C.S.M. Cluj, Rapid— 
Știința Cluj (ambele, miine dimineață 
începînd de la ora 8,30 în sala Giu
lești). în țară vor avea loc partidele: 
Olimpia Brașov—Metalul București 
și C.S.M. Sibiu — Farul Constanța. 
Întîlnirea Dinamo — Țesătura lași 
a fost amînată pentru ziua de 21 
aprilie.

întrecerea echipelor masculine 
este dominată de partidele Tractorul 
Brașov — Știința Timișoara și C.C.A. 
—■ Dinamo (meci cu o frumoasă tra
diție, care are loc în sala Giulești, 
mîine dimineață, în țontinuarea celor 
două partide feminine). Se vor mai 
disputa următoarele meciuri: Pro
gresul — Victoria (sala Metalul „23 
August" azi, de la ora 18), Farul 
Constanța — Jiul Petroșani, Petrolul 
Ploiești — Știința Cluj, Știința Galați 
— Rapid București.
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• De curind s-a încheiat activita
tea in sală a echipelor participante 
la campionatul de baschet al orașu
lui București. In general, întrecerile 
au fost echilibrate, de un bun nivel 
tehnic, fâcindu-se remarcată tendința 
către un joc in viteză. De asemenea, 
s-a tăcut simțită dorința băschetbaliș- 
tilor de a practica un joc spectacu
los. spre deosebire de anii trecuți cînd 
goana după puncte influența negativ 
valoarea i frumusețea partidelor. Iată 
ordinea echipelor in clasamentele dife
ritelor categorii : CALIFICARE, MAS
CULIN, seria I : 1. Metalul 23 August 
22 p, 2. Academia Militară 19 p, 3. 
Olimpia 17 p, 4. Petrol Chimie 15 p,
5. Precizia 15 p, 6. S.P.C. 14 p (echipa 
Artă-Cinematografie a fost eliminată); 
seria a Il-a : 1. Progresul 22 p, 2. Ra
pid 19 p, 3. Dinamo 17 p, 4. Voința 
17 p. 5. Proiectantul 17 p, 6. Electrica 
17 p, 7. Știința 15 p ; FEMININ : 1. 
Voința 19 p, 2. Victoria 18 p, 3. Rapid 
15 p, 4. I.T.B. 13 p, 5. Știința 12 p,
6. Progresul 9 . ; JUNIORI : 1. Clubul 
sportiv școlar 13 p, 2. S.P.C. 16 p, 3. 
Rapid 16 p, 4. Metalul 15 p, 5. Tînărul 
Dinamovist 15 p, 6. S.S.E. 1 12 p, 7. 
Șc. Medie 35 12 p, 8 C.C.A. 11 p, 9. 
S.S.E. 2 11 p, 10. I.T.B. 8 p ; JUNIOA
RE : 1. Clubul sportiv școlar 18 p,
2. Victoria 15 p, 3. Șc. Medie 35 15 p( 
4. S.S.E. 2 14 p, 5. I.T.B. 13 p, 6. Vo
ința 12 p, 7.Progresul 11 p, 8. S.S.E. 
1 11 p, 9. Rapid 9 p, 10. I.C.F. 9 p.

Au apărut:
Revista SPORT Nr. 7

Din cuprins

GLORIOASA ANI- 
PARTIDULUI 
unei mari victorii

o

INTÎMPININD
VERSARE A
In amintirea
(un amplu reportaj despre hand-
baliștii romîni, cei mai buni din 
lume)
Vă prezentăm echipa de fotbal 
FARUL CONSTANȚA
Crosul balcanic
A început sezonul de motocros 
ULTIMELE PREGĂTIRI PENTRU 
„CURSA PĂCII-
Magazin sportiv

• PRIMA SERIE DE ÎNTREBĂRI 
IN CONCURSUL ORGANIZAT LE 
REVISTA „SPORT’

REZULTATE
Iată rezultatele tragerii premiilor 

suplimentare atribuite variantelor cu 
„0“ rezultate la concursul special 
PRONOSPORT din 26 martie a.c. s

PRIN TRAGERE DIN URNA
Una motoretă „Simson" de 48 cmc.1 

Andrei Iaslan, Onești.
Cite 2 călătorii in R.P. Bulgaria 

prin O.N.T.: Palade Elena, București; 
Ionescu Grigore, Popești-Leordeni; 
Popa Grigore, Tohanul Vechi; Vanda 
Dominic, Odorhei; Csakany Lidia, 
Lugoj; Lowy Iosif, Timișoara; Bălan 
Marin, București; Bîscă Octavian, 
Sebeș; Păduraru Eugen, Arad; Cah- 
niță Mihai, Iași; Giucă Petre. Re
șița; Cristian Nătingu, Tg. Jiu; Ben- 
kea Ana, Alejd; Molnar Ștefan. Har
ghita Ciceu.

Cite un aparat radio „Balada": Cu- 
luță Dumitru, Roman; Stoica Maria, 
Bușteni.

PENTRU CELE MAI MULTE VA
RIANTE CU „0“ REZULTATE.

Una motocicletă „M.Z.*  de 125 cmc: 
Croitoru Dtru din Craiova.

2 călătorii cu autocarul in R. P. 
Bulgaria: Cazacu Gheorghe din Ga
lați.

Un aragaz cu trei focuri și butelie: 
Teodor Ciprian din București.

Lista completă a ciștigurilor va 
apare în „Programul Loto-Pronosport" 
nr. 15 din 10 aprilie.

★
Meciul de fotbal U.T.A. - Farul 

din programul concursului de dumi
nică 9 aprilie se dispută la Oradea.

★
Programul concursului Pronosport 

nr. 16 — etapa din 16 aprilie 1961.
I. R.P. Ungară — R.D. Germană 

(camp, mondial)
II. Steagul roșu — C.C.A. (camp, 

cat. A)
III. Știința Cluj — U.T.A. (camp, 

cat. A)
IV. Dinamo București — Minerul 

(camp. cat. A)
V. Progresul — Știința Timișoara 

(camp. cat. A)
VI. Petrolul — C.S.M.S. Iași (camp, 

cat. A)
VII. Corvinul — Dinamo Bacău 

(camp. cat. A)
VIII. Farul — Rapid (camp. cat. A-)
IX. C.F.R. Timișoara — Ind. Sîr- 

mei C. Turzii (camp. cat. B)
X. Flacăra Moreni — Poiana Cîm- 

pina (camp. cat. B)
XI. C.F.R. Roșiori — Metalul Buc. 

(camp. cat. B)
XII. C.S.M. Cluj — Jiul (camp, 

cat. B).

Rubrică redactată de I. S. Loto- 
Pronosport.

Revista „CULTURA FIZICĂ

Șl SPORT**  Nr. 1
Din cuprins spicuim următoarele : 
„Pregătirea gimnastelor noastre și 

comportarea lor la J.O. de la Ro
ma “ ; „Factorii determinant! ai me
todicii de pregătire a atleților so
vietici pentru Jocurile Olimpice de 
la Roma*  ; „Noua orientare a me
todicii sovietice de antrenament 
în problema pregătirii timpurii a 
atleților*  ; „Unele observații de la 
campionatele mondiale masculine de 
volei din Brazilia I960*  ; „Pasele în
crucișate sau „foarfecele- în acțiu
nile ofensive In rugbi*.

Revista mai cuprinde articole de 
cercetări științifice, sport de mase 
etc.



Reprezentativa
Camp:onatele mond a'e de ten's de masa

noastră feminină a obținut noi victorii
Tînărul scund, firav, cu pielea bele de pistă. Visa glorie pentru 

măslinie, uimise pe cei prezenți clubul său, pentru patria sa, Al
ia campionatele de cros ale Fran
ței. Ahmed Kluch, un tinăr atlet 
de la A.S.M. Alger — căci despre 
el este vorba —, cu o voință ex
traordinară, întrecu pe 
parte a traseului de 8 
toți favoriții, rupind primul 
de la sosire. Ziarele de a 
zi remarcau in titluri mari: 
necunoscut cu viitor mare", 
nărui cu ritm inepuizabil", 
părut o nouă stea“.

împreună cu alți 
concurenți, el a vi
zitat redacția zia
rului „L’Humanite". 
Ahmed Kluch și-a 
povestit viața. îm
plinise doar 18 ani. Era calfă intr- 
un atelier de timplărie șl lucră mult. 
Nu prea avea timp să facă antrena
mente, deși in apropierea casei sale, 
la Orleansville, se afla o pădure. De 
ce nu poți face antrenamente după 
lucru?, — a întrebat cineva. De ce? 
Pentru că după ora 20,30 nu mai 
ai voie să circuli pe străzi, iar 
in cursul zilei 
cești pentru a-ți 
Așa-i, la noi, 
venit răspunsul.

Și tînărul cu 
depănă visurile,

ultima 
km pe 

firul 
doua 
„Un 
„Tî- 

,A a-

geria. Cei prezenți îl ascultau în 
tăcere.

...Și au trecut 10 zile. Redacto
rul care se întorcea chiar atunci 
de la 
să-și 
biroul 
sosise 
a fost 
șului 
militară franceză".

O știre scurtă și laconică. A 
încetat să mai 
existe „necunoscu
tul cu mare viitor", 
„tinărul cu ritm 
inepuizabil". A în
cetat să mai existe 
a atletismului. S-a

un concurs și se pregătea 
scrie cronica, a găsit pe 

său o telegramă. Atunci 
din Algeria: „Ahmed Kluch 
împușcat la marginea ora- 

Orleansville de o patrulă

EXTEBM
o viitoare stea 
sfirșit un vis.

Un glonte tras dintr-o 
colonialiștilor francezi a 
multe

In
mina 
setos 
harei.

Iată o
coloniale, 
alte mii

Nu trebuie, uitat insă: un glonte
poate omori un om, mai puțin 
un vis și niciodată un popor.

OTTO BENKO

armă a 
curmat

speranțe.
spatele ucigașului 
ultracolonialismului .

singe și de petrolul Sa-de

stătea 
francez.

la tri- 
a treia 
de te-

trebuie să rnun- 
asigura existența.- 
in Algeria — a

nouă victimă a asupririi 
O victimă alături da 

și mii.

fața măslinie îți 
speranțele. Inten

ționa sa se antreneze pentru pro-

ASTĂZI, START IN
Ca și anul' trecut, ttn număr de 22 de 
echipe, împărțite în două serii, se vor 
angaja în lupta pentru titlul de cam
pioană. pentru jocuri de calitate care 
să satisfacă exigențele mereu sporite ale 
spec.taiwilor noștri. Țiiiiild iseama de 
condițiile de climă existente, sezonul 
va uft’-'at&itzi inaugurat' în eîteva orașe 
din sudul țării, urmînd ca, treptat, jo
curile s.ă- sdi desfășoare normal. ■ rn toate 
orașele U.R.S.S. La Moscova, de pildă, 
primul' n)e<ii> ofieiaT' al acestui sezon se 
va desfășura la 26 aprilie.

Actuala ediție a’ campionatului unio
nal de fotbal se desfășoară sub semnul 
unor importante evenimente internațio
nalei- diHre’ care, preliminariile campio
natului mondial: dețin, firește, Iodul prin
cipal î'și rac află în. atenția generală. 
De altfel. în acest scop,.: încă înaintea 
startului în campionat, p-'selecționată a 
cluburilor U.R.S.S. s-a deplasat în 0- 
hrîda, unde a susțijiuti eîteva partide 
de verificare.
lorilor selecționați să 
jocurile de campionat.

Principalii actori ai 
care începe astăzi 
în vederea „premierei 
tiții generale” s-au 
orașele din sudul țării, unde

s-a
snsțiput eîteva

Urmează ca evoluția jucăti 
fie urmărită în

marelui 
s-au pregătit 
". Ultimele 
desfășurat

spectacol 
intens 
„repe- 

tot în 
fiecare

PEKIN 7 (prin telefon de 
misul nostru). In a doua și 
zi a campionatelor mondiale 
nis de masă, reprezentativa feminină 
a țării noastre a cucerit alte trei 
victorii, toate cu același scor : 
în dauna echipelor R. D. G., R. 
Mongolă și 
formație — 
buia să ne 
și a fost
In cele două partide mai importante, 
cu R. D. G. și R. F. G., jucătoarele 
Maria Alexandru 
luptat cu multă 
victorii clare.
R. P. R.-R. D. 
xandru—Kunz 2—0 
Bannach 2—0 (19, 11),
Pitică—Kunz, Kalweit 2—1 (19,
20) ; R.P.R.-R.F.G. 3-0 : Pitică-Kfuse

13), Alexandru—MUser 
12), Alexandru, Pitieă^- 
2-1 (-11, 11, 16). 
Mongolă 3—0: C. Fo- 

lea—Naran 2-0 (4, 5), Alexandru—
Nansal 2—0 (8, 12). Alexandru, Pi
tică—Naran, Nahsal 2—0 (12, 7). (

In schimb, echipa masculină rOmî- 
nă a pierdut două din cele patru 
întîlniri susținute joi și vineri. Iată 
rezultatele : Suedia—R. , 
Melstrom—Negulescu 0—2 
Alser—Rethi 2-0 (21, 19). 
meci de mare luptă, în 
cu un final mai bun, a 
surprindere, făcind' puncte prețioase., 
Larsson-Covaci 2-0 (14, 15), AlSer-

3-0,
P.

R. F. G. Cea de a patra 
Pakistanul — cu care tre- 
întilnim. nu s-a prezentat 
eliminată din competiție.

și Geta Pitică au 
dîrzenie, obținînd 
Rezultate tehnice : 
G. 3-0: M. Ale- 
(14, 14), G. Pitică- 

Ălexandru, 
12,

2-1 (-17, 19,
2-1 (17, -16, 
Kruse, Muser 
r.p.r.-r. p.

P. R. 5-1: 
(—14, -12), 
A fost un 
care Alser, 
atacat prin

15). Rethi—
19), Cobîrzan— 

Rethi—Hansen

5—0, U.R.S.S.—Singapore 5—2, R.P.F.I. 
Anglia 5—3, Japonia—R.P.D. Coreea

nă 5—0 Brazilia-Cuba 5-0, Anglia— 
Singapore 5-2, Japonia-Brazilia 5-0, 
R.P.D. Coreeană-N. Zeelandă 5-0.

Sîmbătă reprezentativa noastră fe
minină va susține intîlnirea decisivă 
pentru șefia grupei A cu formația 
R. P. Ungare. Tot sîmbătă, echipa 
masculină romina va primi, replica 
selecționatelor Nigeriei, și R. P. Po
lonă. Duminică vor avea loc turneele 
finale între ciștigătoarele grupelor la 
echipe femei și bărbați.

Lucrările Congresului F.I.T.M. în
cep sîmbătă.

TH. ROIBU

rezultate, „Cupa Corbillon" : 
A : R.P.U.-R.P. Mongolă 3-0,
Polonă—R. P. Mongolă 3—0, 

U.-R.D.G. 3-1, R. P. Polonă—
3-2, R. P. U.-R.F.G. 3-2, Partida a 9-a

echipă’ a susținut eîteva jocuri de veri- 
ficare.. O formă bună. au manifestat for
mațiile Spartak. Moscova, Dinamo Kiev, 
Lokomotiv Moscova și Torpedo.

Iată părerile autorizate ale cîtorva 
antrenori în legătură cu „noua stagiune" 
a campionatului unional de fotbal : V. 
BLINKOV (Dinamo Moscova) : „Dacă 
roi spune că nu rom lupta pentru pri
mul, loc, oricum nimeni nu-mi va da cre
zare" ; V. GOROHOV (Ix>komotiv Mos
cova) : „Ne vom strădui să jucăm mai 
bine decit în sezonul trecut”; N. SIMO
NIAN (Spartak Moscova) : „Vom face 
totul pentru a oferi satisfacții înflăcă- 
raților și numeroșilor noștri suporteri .

Cîteva cuvinte despre formula orga
nizatorică a competiției. Iată componen
ța celor două sorii : SERIA I : TORPEDO 
Moscova, S.K.A. Rostov, LOKOMOTIV 
Aloscova, DINAMO Tbilisi, ADMIRAU 
TERȚ Leningrad, DAUGAVA Riga, A- 
VANGARD Harkov, TRUD Voronej, 
SAHTIOR Stalino, SPARTAK Vilnius 
Și NKKITANIK Baku; SERIA A II-A: 
]>:lfț’A>jO Kiev, DINAMO Moscovă, 
Ti^.K.Â. Moscova, SPARTAK Moscova, 
SPARTAK Erevan, BELARUS Minsk, 
PAHTAKTOR Tașkent, ZENIT Lenin
grad, KAIRAT Alma Ata, KALEV Tallin 
și MOLDOVA Chișinău. După jocurile 
preliminare, tuf-retur din eadnd seriilor, 
prinicle cin& clasate din fieca-re serie

vor luă parte la turneul final petitru 
desemnarea echipei -campioane. Celelalte 
echipe își vor disputa, după același 
sistem, locurile 11—22 ăle clasamentului 
final. De remarcat că în turneul final 
contează 
meciurile

Ediția
U.R.SiS.

octombrie.

Negulescu 2—0 (9, 17), Melstrom—
Covaci 2—0 (16, 16), Larsson—Rethi
2—0 (22, 17) ; R.P.R.—Danemarca 5—2: 
Cobîrzan—I-Iansen 0—2 (-8, —15), Ne
gulescu—Lyttik 2—0 (14, 
Wiingaard 2—0 (12,
Lyttik 2-0 (10, 18),
0-2 (—18, —19), Negulescu—Wiingaard 
2-0 (16, 19), Rethi-Lytti’r 2-0 (16, 14); 
R. P. R.—Australia 5—0: Negulescu— 
Thomson 2—0 (8, 14), Covaci—Wilcox 
2-0 (10, 15), Rethi-Morgan 2-0 (16, 
16), Negulescu—Wilcox 2—0 (17, 16),
Rethi—Thomson 2-0 (15, 10) ; R.P.U.- 
R.P.R. 5—0: Foldi—Covaci 2-1 (-15, 
18, 19),' Berczik—Rethi 2-0 (14, 22), 
Peterfi—Negulescu 2—1, Berczik—
Covaci 2—0 (17, 18), Foldi—Negulescu
2— 0 (10, 15). în general, jucătorii 
noștri nu s-au concentrat suficient 
in momentele hotărîtoare.

Alte 
grupa 
R. P. 
R. P. 
R.D.G.
R. P. U.—R. P. Polonă 3—0 ; grupa B: 
R. S. C.—Australia 3—0, Franța—Nepal
3— 0, R. S. C.—Franța 3—1 ; grupa C :
Suedia—Ghana 3—0, U.R.S.S.—N. Zee
landă 3—0, Anglia—R.D. Vietnam 3—0, 
Anglia—Suedia 3—0, N. Zeelandă— 
R. D. Vietnam 3—0, Japonia—U.R.S.S. 
3—0, U.R.S.S.—Ghana 3—0, Japonia—
Ghana 3—0, Anglia—N. Zeelandă 3—0, 
Japonia—Suedia 3—0, U.R.S.S.—Anglia 
3—2. „Cupa Swaythling", grupa A: 
R. P. Chineză—Ecuador 5—0, R. D. G. 
-R.S.C. 5-4, R. F. G- Nepal 5-0,- 
Ghana—R. P. Mongolă 5—0, R. 
Chineză—Birmania 5—0, R.D.G.—R. 
Mongolă 5—0, R. F. G.—R.S.C.

1 Birmania—Ghana 5—2 ; grupa 
R.P. Polonă—Australia 5—2, 
marca—R. D. Vietnam 5—3,
Nigeria 5—0, R.P.U.-R.P. Polonă 5-1, 
R. D. Vietnam—Australia 5—4, Suedia 
—R. D. Vietnam 5-0, R. P. U.-Dane- 
marca 5—2, R. P. Polonă—R. 
Vietnam 5—2, Australia—Nigeria 
Suedia—Nigeria 5—0 ; grupa C: 
glia—U.R.S.S. 5—2, Singapore—N. 
landă 5—1, Japonia — Cuba 
R.P.F.I.—R.P.D. Coreeană 5—1, 
gapore—Cuba 5—0, Brazilia—N.
landă 5—2, R.P.F.I.—Brazilia 5—1, Ja
ponia— U.R.S.S. 5—0, Anglia—R. P. D. 
Coreeană 5—0, N. Zeelandă — Cuba

Tal în dificultate!
două amînări la începutul 
săptămîni, cea de a 9-a 
a meciului Tal-Botvinnik a 

amiază, în sala 
din -Moscova.

lunii

ț»
din 
din
va

rezultatele înregistrate în 
serii.
acest an a campionatului 
lua sfirșit spre sfîrșitul

A. SIZONENKO 
corespondentul ziarului „Sportul- 

popular" la Moscova

Tradiționalul raliu automobilistic
„Pentru pace și prietenie" va reuni concurenți din 5 țări

MOSCOVA 7,' (Agcrprds).
Tradiționalul raliu automobilistic ..Pen

tru pace și prietenie” se va desfășura 
anul acesta Ia începutul verii și va reuni 
Ia start concurenți din U.R.S.S., R. S. 
Cehoslovacă, R. P. Ungară, R. D. Ger-

Voleibaliștii noștri
se pregătesc pentru turneul 

de

mans șt R. P. Polonă. Sta-rtul aoesteă 
populare întreceri se va da la Praga, 
urmînd ca automobiliștii să străbată un 
traseu de 5.000 km, punctul ternrinus 
fiind orașul Mosoova. Regulamentul ră
ii ului prevede ca viteza medie *să  fie de 
75 km pe oră. In clasament p*  conta 
nu numai regularitatea kt «alergare, ei și 
Indemînarea In conducerea automobile
lor. La raliu vor lua parte 100 4a (auto
turisme de diferite măroi, fahairato ta 
t ă ri le partici p a nte.

la Istanbul
federația de voleimai,

organizează la Istanbul 
turneu internațional de ÎNVINGĂTOARE

• L.

p. 
p.

5-3, 
B :

Dane- 
R.P.U.-

D.
5-4, 
An- 

Zee-
5-0, 
Sin- 
Zee-

După 
acestei 
partidă 
avut loc ieri după 
Teatrului de estradă 
Cu albele a jucat Botvinnik. Parti
da a început cu o variantă 
chiderii engleze, una 
tele fo-stului campion mondial, 
potriva acesteia, Tal 
linie de joc destul de riscată, care 
l-a dus curînd la pierderea unui pion 
și. o poziție deschisă a regelui. Bot
vinnik a acționat cu multă consec
vență Și după schimbul damelor a ob
ținut sensibil avantaj care se menține 
și în poziția de întrerupere:

Alb (Botvinnik) : Ret, Tdl, d4, 
Ne4, Pe2, f2, g3, h3.

Negru (Tal) • Rg7, 
Pf6, f7, h6.

Botvinnik a dat în
41-a mutare. Partida
Rămîne de văzut dacă Tal nu va reuși 
să găsească apărări suficiente- pentru 
a salva finalul. Reamintim scorul me-' 
ciului: d'/z—3‘/2 pentru Botvinnik.

— Corespondență din Lisabona —
Acum trei nopți, pe o ploaie mă

runtă venită de undeva din munții 
Serra Estrela, care stau de, strajă in 
răsăritul Portugaliei, ne intprceam cu 
trenul de la Coimbra ta Lisabona. 
Vîntul gonea norii spre ocean, mătu- 
rind cu ei aproape virfurile pinilor și 
eucalipților, împrăștiind o ninsoare de 
petale de floare de salcim. Trenul o- 
prea in gări mici, cu pereții făcuți 
din Ceramică colorată în albastru, tre
sărea ca un bolnav din somn, o por
nea din nou'la drum. Erarh cu toții 
obosiți: Din cind in cind, Hălmăgea
nu; Pojoni; Andrei 
vis cit- este' ceasul, 
numai smuciturile 
din nou in noapte. 
Villa de Xira, pe valea Tagelui, Paș- 
catiu sptise deodată :

— E tocmai 10, acum începe meciul.
Și cu toții privirăm ceasurile, 'fără- 

să spunem un cuvint, deoarece cu toții 
așteptam nerăbdători această oră: 
știam despre ce meci e vorba și ne_ olanda, 
închipuiam la Lisabona cele două e- 
chipe ale R.F.G. și Olandei față în 
față. De rezultatul acestui joc depin- ' 
dea dacă tinerii noștri fotbaliști se 
calificau pentru semifinale. învinsesem 
de două ori, pe olandezi și pe belgie
nii tăcuserăm meci ■ egal cu R.F;G.-;

intrebau ca prin 
Și iarăși tăcere, 
trenului pornind 
La popasul de1 la

dăr toate aceste rezultate 
insuficiente, deoarece in 
turnee nu e vorba numai 
manțele proprii, ci și de cele ale ad
versarilor in jocurile dintre ei. In gara 
Lisabona nimeni nu cunoștea încă re
zultatul. La căminul „O secolo" din 
San Pedro, mică localitate de pe ma
lul Atlanticului, unde locuim, de ase
menea nimic. Abia cind ne-am intil- 
nit cu fotbaliștii polonezi, care juca
seră în deschidere, dar care plecaseră 
de la stadion înainte de sfirșitul me
ciului vedetă, am aflat că cu 10 mi
nute după începerea reprizei a doua 
rezultatul era 0—0. Mai exista încă o 
speranță. Dar nu a trecut mult și re
zultatul de 3—0 in favoarea echipei 
R.F.G. a însemnat calificarea acesteia 
pentru semifinale.

Pentru fotbaliștii noștri participa
rea la turneu luase sfirșit în clipa in 
care arbitrul fluierase terminarea ce
lor 80 de minute ale meciului R.F.G.

bune erau 
asemenea 

de perfor-

g VARȘOVIA

a des- 
din preferin- 

Im- 
a adoptat o

Tb2, c3, Ce5,

plic cea de a 
se reia astăzi.

elementul cel mai bun al atacului, cit 
și faptului că echipa din acest an a 
fost lipsită de extreme de valoare. 
Ceea ce este în mare parte adevărat, 
dar personal cred că această formație 
a suferit de un complex care există 
la toate echipele noastre de fotbal, 
adică lipsa de hotărire în fața porții. 
Trebuie să menționez înainte de a în
cheia că în schimb, apărarea — in 
frunte cu portarul Andrei, stoperul 
Hălmăgeanu, fundașul Măndoiu și 
halful Pojoni — s-a comportat foarte 
bine. Ultimul, care joacă la o echipă 
de regiune (Avintul Reglsin), merită 
un loc in prima categorie. A fost cel 
mai bun in cele trei jocuri.

La toate acestea aș mai adăuga un 
proverb din îndepărtata Estramadura: 
„Miine poți să faci mai mult ca as
tăzi". Este proverbul pescarilor care 
de veacuri, generație de generație, 
tată și fiu, pornesc in fiecare dimi
neață pe ocean purtind cu ei speranța.

Sovietice 
Romine, 
Belgiei, 

de care

federația noastră de speciali- 
alcătuit un lot de pregătire 

din : Bărbuță, Fieraru, Dăbală 
Cluj), Corbeanu (Dinamo), 

Ganciu, Micu- 
Chiriță, Scha- 
Iorga (Știința 
(Știința Timi-

Jntre 6—14 
din Turcia 
tradiționalul 
volei masculin, la care au fost invitate
reprezentativele Uniunii 
(campioană mondială); R.P. 
R.P. Bulgaria, R.P. Polone, 
Franței și Olandei, alături
se vor întrece și volebaliștii turci.

In vederea acestei importante com
petiții, 
tate a 
format 
(Știința
Cherebețiu, Pădurbțu, 
le'scu (Progresul), Wolf, 
ffer (C.C.A.), lordache, 
Galați), Cozonici, Coste 
șoara).

Antrenori sînt prof, 
prof. ȘL Roman.

N. Murala și

VARȘOVIA 7 (prin telefoa)- Jtapre3 
zentativa masculină de-baschet a o- 
rașului București, care participă la 
un turneu în R. P. Polonă,- a susținut 
astă seară primul joc împotriva echi- 
pei de tineret a orașului Varșovia, o 
veritabilă selecționată de tineret a 
R. P. Polone. După cum ni s-a anun-, 
țat, la turneu nu s-au prezentat for
mațiile orașelor Atena și Budapesta 
și, astfel,, după jocul de aștă-seară, 
baschetbaliștii noștri vor' mai susține 
încă doua partide, sîmbătă 'și dumi
nică, împotriva primei ‘ selecționate a 
orașului Varșovia.

Jocul cu selecționata poloneză de 
tineret a fost viu disputat și ■ reve-, 
nit formației noastre cu scorul de 
59-55 (2Ș-15). iwli brafefcaftB

T. VORN1CUȘi aceasta, deși presa portugheză a 
fost unanimă in a recunoaște valoa
rea jocului juniorilor 
fiecare intilnire s-au 
frumos nivel tehnic, 
prezenți au subliniat

’ samblu a echipei noastre. Le-a lipsit 
insă, un lucru esențial și mai ales ex
trem de important in asemenea ocazii 
și care se inscrie sub cuvintul efica
citate. Conducind cu pricepere mingea 
in terenul advers, ei au avut ocazia 
să marcheze goluri cu care să ciștige 
trei turnee nu unul. Nu au reușit și 
se vor întoarce acasă cu aprecierile 
măgulitoare ale celor ce i-au văzut 
jucind, dar cu un clasament mai puțin 
satisfăcător. Antrenorii noștri sînt de 
părere că aceasta s-ar datora în pri
mul rind îmbolnăvirii lui Năftănăilă,

noștri, care in 
prezentat la un 
deși specialiștii 
valoarea in an-

Pe scurt
• In semifinalele turneului U.E.F.A. 

pentru echipele de juniori s-au înre
gistrat următoarele rezultate: R. P. 
Polonă — R. F. Germană 2—1 (1—0); 
Portugalia — Spania 4—1 (3—1).
Astăzi, la. Lisabona, se- întîlnesc în 
finală echipele R. P. Polone ți Por
tugaliei, iar pentru locurile 3—4 se
lecționatele R. F. Germane și Spai 
niei.

polonezi, au opus o rezistență dîrză 
formației noastre, și, deși au fost con
duși uneori la diferențe apreciabile 
(mirt. 26 : 41—27) au reușit în cele 
din urmă să piardă la un scor destul 
de. strîns.

Reprezentativa orașului București, 
fără să exceleze, a lăsat o bună im
presie prin jocul ei rapid și specia*  
culos. De remarcat că în acest joc 
antrenorii noștri au folosit întregul 
lot de 12 jucători, care în cea tpaii 
mare parte au dat satisfacție. O men- 
țtttne . deosebită pentru buna evolujțiș 
a lui Nedef, Nkxilescu, A, Popovici și 
Viciu. Arbitrii D. Nicuțescu (Buc.) și 
J. Dobrucki (Varșovia) au condus cu 
multe scăpări, care ne-au dezavan
tajat, într-o oarecine măsură, în spe- 
oUl meciului.

Concursul de schi
de la Puchberg

schiorii C. Tăbăraș, 
Gohn și Ilona Micloș 
important concurs in- 
Puchberg (Austria).

’ ‘Azi < și miine, 
Gh. Bălan, K.

' participă la un 
ternațional la 
Concursul de la Puchberg are o ve
che tradiție, la el participînd an de 
an cei mai buni schiori din Austria, 
Franța, Italia, R.P. Polonă, Elveția, 
Norvegia fi din alte țări, ,

• La Sofia, în turneul internațional 
universitar de baschet, s-au mai în-, 
registrat următoarele rezultate: Osstl 
Paris — Olimpia Ljubljana 76—69; 
Selecționata universitară a Sofiei — 
Akademik Sofia 81—48.

• Selecționatele masculine de volei 
ale Franței, R. P. Ungare și R. D. 
Germane (cu două formații) parti
cipă la Dresda la un turneu amical. 
In prima zi s-au înregistrat rezulta-, 
tele: R. D. Germană A — Franța 
3—0, R. P. Ungară — R. D. Ger
mană B 3—1.



cucerește publicul bucureștean
măiestria patinatorilor, valoroși balerini

semnificativul șj bogatul conținut al ta-

...prin 
și actori

...prin 
blourilor

...prin

patine
încîntătoarele melodii ale compozitorilor

fermecătoarea sa tinerețe.

„FANTEZIA BE IARNA44
In plină primăvară

Colțul nostru distractivVerificați-văcunoștințele sportive
la

16

meseria

scosese

Varietăți fotbalistice se
V. D. POPA

cam-

Un interesant tabel comparativ Efort, nu glumă!

(bărbați) ăi

SPOR-1940 1950 19601920 1930

3

se

R.P.

SUll- 
ccle

17,40
53,10 
59.00
78,70

<le 
<lin

„a- 
ni a i

greutate 
disc 
ciocan 
suliță

minimă. .
este greutatea 
unei mingi de 
începutul me-

Pele face 
pronosticuri

453 .de grame ; B 
de grame; C =

și oficiali 
întrecerile

ani ; B
13 ani.
fotbalist cele- 
autorul cărții 

e

produs în 
Varșovia.

Duminică, în campio
natul de rugbi, C.C.A. 
a învins la Brașov e- 
chipa locală Olimpia 
cu scorul de 54-0 (25-0).

sudamericană :
Argentina ! 

va cîștiga? Asta nu 
știu...**.

In prim plan Marina Smirnova, Li Li-en 
trei talentate patinatoare

Foto : B. Ciobanu

start s-ati 
î 4 pugi- 
Constantin

Carata,

semigrea, aducînd 
noastre titlul 

M i nee a D ob rescu

al celor mai bune 
-*cări

Moment din prologul spectacolului. 
Calina /Alekseeva,

17,95
56,97
59,88
78,70

16,04
51,73
57,77
72,93

R. CALARAȘANU

In
„Sao Cri st ova o' 
piept o
sfînt bărbos în cămașă 
noapte!

la 
campionatele europene s-a 

anul 1953, la 
Dintre boxerii

A 
tie ;

4.

VERIFICATLVA CU
NOȘTINȚELE

TIVE

1 = B; 2
- C; 4 -

- B; 
A.

sus , iar 
are ca iu

de oarece

De C.C.A. spun: ce 
victorie !

Iar de arbitru: ce... 
memorie 1

irezistibilul umor al scenelor comice și 
excepționalele momente de jonglerie sau acro
bație pe

...prin
sovietici

...prin

SCURT ISTORIC AL PARTICIPĂRII 
BOXERILOR ROMÎNI

LA CAMPIONATELE EUROPENE
La 3 iunie, în sala Expoziției din Belgrad 

va începe ediția 1961 a campionatelor eu
ropene de box, la care și-au anunțat par

ticiparea aproape toate țările de pe continentul 
nostru.

Mihail Botvinnik 
dovedit talentul șa- 
încă din copilărie, 
la ce vîrstă a pri- 

titlul de maestru ?
= 17

Șt’li 
mit

A 
ani; C =

2. care 
bru este 
„Fotbalul 
mea“ ?

Raymond Kopa ; 
Tommy Law ton ; 

Fritz Walter.
Mircea Dobrescu 

s-a impus pentru prima 
oară atenției în 1948, cu 
prilejul competiției de 
mase „Cupa Unității Ti
neretului”. La ce catego
rie s-a situat el atunci 
pe primul loc în finala 
de la București ?

= muscă ; B = hîr- 
C = 
Care 

maximă a 
fotbal 
ciului?

A = 
= 550
508 grame.

Care vor fi principalii 
adversari ai Braziliei la 
viitorul campionat mondial? 
Aceasta a lost una din în
trebările la care a răs
puns „perla neagra44 a na
ționalei braziliene de fot
bal, în cadrul unui interviu 
acordat recent ziarului 
„SpOrt”-Zurich. Iată păre
rea lui Pele : „Nu ne va 
fi ușor să apărăm în 1962

titlul mondial cucerit la 
Stockholm. Cei mai peri
culoși concurenți vor fi 
pentru noi Argentina, Uru
guay, Ungaria, Uniunea 
Sovietică, Iugoslavia și 
R. F. Germană. In semifi
nală „văd**  calificate echi
pele Braziliei, Argentinei, 
U.R.S.S. și R. F. Germane 
Finala cred că va fi sută 
la sută
Brazilia
Cine
mai

In ultimele patru decenii rezultatele atletice au 
cunoscut o dezvoltare uriașă. Aruncările, în special, 
au evoluat în mod impresionant- Saltul enorm în 
aceste probe s-a produs în ultimul deceniu dato
rită îmbunătățirii metodelc-r de antrenament și folo
sirii unei tehnici avansate de către aruncători. Dăm 
mai jos un tabel comparativ 
performanțe mondiale la an 
ultimele cinci decenii :

Insigne originale
Cluburile de fotbal 

americane au insignele 
mai originale.

lată cîteva probe : 
merica”, una din cele
puternice echipe din statul 
Rio, are ca emblemă pe... 
Mefistofcl. pe baza pore
clei acordată jucătorilor 
săi („dracii roșii44). „Fla- 
mengo” are ca insignă o... 
girafă, din cauza devizei 
sale „tot 
„Canto do 
signă un 
acest club 
de niște copii. 1 
„Botafogo” este 
a lui „Santos'4 
a lui „Corinthians” 

mușchetar.
fine, j uuit torii 

•” poartă 
insignă cu...

mai 
Rio“ 
bebe, 
a fost înființat

Insigna lui
* un rățoi, 

un pește, 
uin

Cîteva cifre... 
definitive de la J. O
C.l.O. a publicat nu 

mult cifrele definitive 
statistica JO. de la Roma. 
Spicuim câteva din cele 
mai interesante :

— Au participat la Jocuri 
5396 de sportivi (537 fe
mei) din 84 dc țări, dar 
au fost prezenți la Roma 
și rezerve în număr dc 499.

— In satul olimpic au 
de sportivi

premiați cu 830 de medalii 
(274 de aur) la proba de 
cal cu imiliiicne- gimnastică 
s-au decernat două medalii 
de aur (273 dc argint și 
283 de bronz) la box lo
curile trei și patru au pri
mit medalii de bronz.

Boxerii romîni au fost 
prezenți la mai multe ediții 
ale acestei importante con
fruntări. Debutul și l-au 
făcut în anul 1930, cu pri
lejul „europenelor44 de la 
Budapesta. La 
aliniat atunci și 
.liști romîni : 
Cionoiu, Nicolae 
Marin Plăieșu și Ion Lun- 
gu. Debutul nu a fost de
loc îmbucurător. Cu ex
cepția lui Plăieșu, ceilalți 
au fost eliminați încă din 
primul tur. Tot capitala 
Ungariei a găzduit și edi
ția următoare (1934) a 
cam pi ou a tel or europene. 
Romînia a fost reprezentată 
de 5 boxeri : Hie Petrescu, 
Dumitru Iordăchescu, San
du Ion, Marin Stănescu 
și Ion Borcea. Dar nici de 
data aceasta boxerii noștri 
nu au repurtat vreun suc
ces. Contactul cu cei mai 
redutabili pugiliști ai Eu
ropei a făcut totuși ca în 
ciuda lipsei dc sprijin ma
terial din partea oficialită
ților vremii, sportul nostru 
cu mănuși să progreseze. 
R om î una a fost prezentă 
și la următoarea ediție a 
campionatelor 
1937, ..........
boxerii 
trat primele 
bune. Anton 
sat pe locul 
muscă, iar 
s-a calificat 
la categoria

Totuși, 
vede, înainte de eliberarea 
țării performanțele realizate 
de boxerii noștri la 
pionatele Europei au fost 
nesemnificative. Abia după 
23 August 1944, cînd spor
tul a devenit un bun al 
maselor, fiind sprijinit din 
toate punctele de vedere, 
boxul romînesc a început 
să obțină rezultate din ce 
în ce mai bune pe tărîm 
internațional. Prima pârti
ei paire — postbelică 
a pu gi li ș t i lor romîni

europene : 
la Milano, Atunci, 
noștri au înregis- 

rezultate in ni 
Oșca s-a clă

ii la categoria 
Marin Gașpar 
în semifinale, 
cocoș.

după cum

fost cazați 6973 
și însoțitori.

— Ga arbitri 
au funcționat la
olimpice 1410 persoane.

— S-au desfășurat 150 
dc întreceri la 18 discipli
ne sportive.

— S-au vîndiit în total 
1.419.365 bilete în valoare 
de peste două miliarde 650 
milioane de lire.

— Cîștigă lorii au fost

Este bine știut fa.ptul — 
și medicina sportivă îl a- 
tcslă — că, la sfîrșitul 
întrecerilor, sportivii „simt” 
clin plin prețul eforturilor 
depuse. După o etapă ci
clist ă sau 90 de minute de 
fotbal, o cursă de înot sau 
un meci de box — pentru 
a nu cita decît unele excni-

— sțiortivul pierde în 
urmare a

NICOLAE
COMUNA
— 1) Irina Nagy 
bandonat 
abandonat de ... Nagy. 
se numește 
Hector. — ! 
nici 
nie 
Costache II.
precizat acest lucru : ho- 
cheistul Ion Tiriac și te- nismenul Ion Țiriac sînt 
una și aceeași persoană.

CRISTACHE ISTRATE, SANATORIUL MOROIENI.
— Meciul Patterson-Iohan- sson a avut loc. într-ade- 
văr, luni 13 martie seara, 
dar ținînd seama de dife
rența de oră dintre noi 
și S.U.A., în momentul 
cînd cei doi boxeri 
urcaseră în ring, la noi 
era de mult... marți ! Cum 
e și firesc, rezultatul me
ciului a apărut în ziarele 
de miercuri, iar noi l-am 
publicat în numărul cel 
mai apropiat : cel de joi.

M. AVRAM. SUCEAVA.
— Iată echipele partici
pante la preliminariile 
campionatului mondial de 
fotbal din 1962 (emisfera

ȘTIRB ESCU, 
SLATIOARA.

n-a handbalul, 
doar 
S-a• acum2) Nu

o legătură de 
între Costache

a- Anumele 
măritat și 

Irina 
există 
rude- 
I si 3) S-a mai 

1 u cru :

est) grupa I : Suedia, E3- grupa a 
Finlanda, 
grupa a 

Germană, Ir- Nord, Grecia ; 
IV-a : R.P. Un- 

R.D. Germană, O- grupa a V-a : U.R.S.S., Turcia, Norve
gia ; grupa a Vl-a : An
glia, Portugalia, Luxem
burg ; grupa a vn-a : Ita
lia și cîștigătoarea sub-

vt-tia,
II- a : R.P.
III- a : 
landa 
grupa 
gară, landa

Belgia ; 
Franța, Bulgaria ;
R.F. ~ 
de a

Începe cronometrajul ? Cînd se aude pocnetul 
pistolului ? în acest caz, deoarece sunetul parcurge 
cei 100 metri în aproximativ 0,3 secunde, ar1 însem
na că cei 100 metri au fost parcurși intr-un timp cu 
0,3 secunde mai mare de- 
eit cel indicat de crono- metre. Se adaugă 0,3 se
cunde sau cum Nu e 
nevoie de nici o... operație suplimentară. Arbitrii

Nu se schimbă și... ar
bitrul Cum se schimbă jucă
torii ?

BUCU- — 1) Fostul fun- 
Progresului, Do- 
joacă acum în C.F.R. Roșiori. - 

este de mirare că

l>lc
mod obișnuit, ca 
efortului fizic și, consumu
lui său nervos, cîteva kilo
grame bune. Un caz plastic 
ni l-a oferit recent baschet
balistul Liviu Nagy dc la

C.C.A. după meciul dispu
tat de echipa sa împotriva 
formației pragheze Spartak 
Sokolov o. La capătul celoi 
40 de minute de luptă e- 
xemplară (la vîrsta sa ju
cătorul militar poate con
stitui un bun exemplu pen
tru mulți tineri baschetba- 
liști), cîntarul îi dovedea 
lui Liviu Nagy un minus 
de 3 kg., de la 103 la 100.

In 40 de minute 3 kg. 
Și cînd te gîndești că u- 
nele femei se străduiesc 
săptămîni întregi pentru a 
slăbi cîteva sute de gra
me...

noștri N. Mîndreanu și N 
Linca s-au calificat atunci 
în semifinale. Primul urma 
să încrucișeze mănușile cu 
Ștcfaciiuk (K. P. Polonă), 
dar fiind rănit în întîlni- 
rca precedentă, pe care o 
susținuse cu austriacul 
Binder, nu a mai putut 
urca în ring. La categoria 
semi mijlocie Linca a rea
lizat victorii la Kraxner 
(Austria) și Krocak (R. S. 
Ceh.) dar a pierdut în fața 
campionului olimpic Zyg- 
muzit Chiychla (R. P. Po
lonă), căruia avea să-i re
vină și titlul de campion 
al Europei.

Performanțe bune au fost 
realizate în anul 1955. la 
Berlin. Miijoea Dotbnescu 

după ce ‘a învins succesiv 
boxeri de valoare ca Fri- 
derick (Irlanda), Majdloch 
(R. S. Ceh.) fost campion 
european, Behrendt (R. D. 
Germană), s-a întîlnit în 
finala categorici muscă cu 
Edgar Basel (R. F. Ger
mană) în fața căruia a 
pierdut la puncte. Linca s-a 
calificat din nou în semi
finale (după ce
din luptă pe Schroder 
(Saar) și Melck (Turcia), 
dar a fost întrecut de 
francezul II yp poli te Anex. 
Dar cele mai valoroase re
zultate obținute vreodată 
la asemenea confruntări 
de către boxerii romîni le 
întâlnim în foile de concur® 
ale campionatelor europene 
de la Praga (1957). Pe 
ringul de la Zymni Sta
dion Gheorghe Negrea a 
cucerit primul loc la cate
goria 
astfel țării 
suprem, 
s-a calificat din nou n fi
nala categorici muscă unde 
a întîlnit pe Manfred 
Homberg (R. F. Germană), 
dar diin tiou a pierdut 
șansa de a intra în posesia 
centurii de campion al Eu
ropei. Vasile Mariuțan s-a 
calificat de aisemenea Ti 
finala competiției, unde a 
întîlnit pe excelentul greu 
Abramov (U.R.S.S.) de care 
a fost învins la puncte. 
Astfel „europenele” de la 
Praga s-au încheiat eu un 
bilanț pozitiv pentru boxul 
nostru : o medalie dc aur 
și două de ar gini

N u aiceeaiș i >s a li sLueț i e 
ne-au produs-o însă pugi- 
liștii noștri cu prilejul 
participării lor la campio
natele europene de la Lu
cerna (Elveția) disputate 
în anul 1959. Se știe că 
Negrea a fost întrecut prin 
out de polonezul Pictrzv- 
kovski plătind scump o 
clipă de neatenție, iar Mi
ll alic și Dobrescu au fost 
învinși dc... arbitri.

Ce ne va aduce ediția din 
acest an a campionatelor 
europene de la B (4 grad?

grupei Israel, Cipru, Etio
pia ; grupa a Vin-a : R.S. Cehoslovacă, Scoția, Ir
landa ; grupa a IX-a : 
Spania, Tara Galilor și 
cîștigătoarea subgrupei a- 
fricane (Egipt. Sudan. Maroc, Tunisia, Ghana, Ni
geria) ; grupa a X-a : Iu
goslavia, R.P. Polonă și 
cîștigătoarea subgrupei a- 
siatice (Indonezia, Coreea de sud. Japonia). Din fie
care grupă se califică pentru turneul final cite o 
singură echipă.

OVIIDIU APOSTOLICA, 
BUCUREȘTI. - 1) „Se dă startul la 100 m plat. Cînd

declanșează cronometrele în clipa cînd văd fumul 
de la țeava pistolului și 
nu, eu 0,3 secunde mai 
târziu, c£nd parvine și 
zgomotul împușcăturii. De
sigur, pentru sprinterii 
noștri, alternativa a doua 
ar fi mult mai favora
bilă. Așa poate ar ieși 
și ei din... 11 secunde !. — 
2) Epigrama adresată unui 
arbitru care a condus 
slab, e reușită :
Observîndu-ți arbitrajul, 
Se-ntrebau toți specta

torii :

C. VIDRAȘCU. REȘTI. ~
daș al 
brescu, 
,.B“ la
2) Nu 
v-ați încurcat între atâția..,. 
Constanlinești. Cel care a 
jucat la C.C.A. poate fj întîlnit acum în formația 
Corvinului Hunedoara.’ -
3) Balint continuă să facă 
parte din loXul Rapidului. De ce n-a jucat în ultimul timp ? A fost bolnav.

EMIL HULPOI, CLUJ. 
— 1) Ați cîștigat pariul : în 1956, finala Cupei R.P.R. 
la fotbal s-a disputat între 
Progresul Oradea, caro 
activa atunci în categoria 
A, și Energia (Metalul) 
Cîmpia Turzii. Orădenii 
au învins cu 2-0 (0-0). - 2) Crișan de la C.C.A. a 
făcut parte din lotul de tineret care a jucat, re
cent. în Iugoslavia. — 3) 
Niculescu, portarul de re
zervă al Progresului, are 
22 de ani. A 
la Dinamo I, 
tul orașului

ION

jucat înainta 
în campiona- 
BucureștL
POȘTAȘUL curaj băieți ! Tragefi direct la coș !
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