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Ședința plenară
Consiliului regional U.C.F.S. Banat

Zilele trecute a avut Ioc la Timișoara ședința plenară 
a Consiliului regional U.C.F.S. Banat, care a anali
zat activitatea de cultură fizică și sport pe anul 

160 și a stabilit totodată principalele sarcini pe anul 
>61. în vederea întîmpinării cu noi succese sportive a celei 
j a 40-a aniversar, a Partidului Comunist din Romînia.

in darea de seamă prezen- 
de tov. Pavel Gheorghiu, 

edintele Consiliului regional 
.F.S. Banat, a reieșit că 

îndrumarea permanentă a 
itetului regional de partid, 
:area sportivă din această 
une s-a dezvoltat continuu, 
ica .organelor U.C.F.S. și a 
ini ățiilor sportive s-a îm- 
îtățit permanent. S-a reușit 
el ca mase tot mai largi 
oameni ai muncii să fie a- 
e tn activitatea sportivă, 
sfîrșitul anului 1960, în re- 
lea Banat existau 741 de

asociații sportive și 4 cluburi, 
însumînd 226.000 membri
U.C.F.S., dintre care peste 

41.000 femei. Indeplinindu-ș; 
îndatoririle statutare, membrii 
U.C.F.S. din regiunea Banat 
au cotizat pesțe 3.000.000 lei", 
contribuind prin aceasta la dez
voltarea bazei materiale a acti
vității sportive din regiune. In 
acțiunea de creștere a numă-

alexandru gross
coresp. regional

(Continuare în puli', a 4-a)
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:e apropie meciurile feminine de volei
Dinamo Moscova

Ecouri după o frumoasă victorie

Sincere felicitări
sportivilor romîni, 

din nou cei mai buni 
din Balcani!

SOFIA 10 
corespondentul . nostru 
HRISTOV). La 24 ore după în
cheierea întrecerilor celui de al 
VI-lea Cros Balcanic pasionații 
atletismului din Sofia discută 
la fel de aprins, ca și duminică, 
desfășurarea concursurilor la 
care au asistat. Ei sînt unanimi 
în a recunoaște că performanța 
romînilor, care au cucerit 3 
din cele 4 titluri de campioni 
puse în joc, a fost pe deplin 
meritată, deoarece au fost nu 
numai foarte bine pregătiți din 
punct de vedere fizic, dar au 
știut să se adapteze perfect 
condițiilor impuse de dificultă
țile traseului și au luptat din 
răsputeri pentru o comportare 
cit mai frumoasă.

Luni dimineață am avut oca
zia să vorbim și cu o serie 
dintre specialiștii prezenți la 
cros. Iată, pe scurt, ce ne-au 
declarat ei :

BANG BEO 
„Ne-am așteptat 
facă și 
moașă, 
ne-am 
reedita
Este un fapt 
cei mai bine 
trei victorii

(Iugoslavia) : 
ca romînii să 
o figură fru-

Schimbarea mapelor cuprinzind Comunicatul semnat 
rășii Gheorghe . Gheorghiu-Dej, 
Gheorghe Apostol, Emil Bod- 
năraș, Petre Borilă, Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Ale
xandru Drăghici, Ion Gheorghe 
Maurer, Alexandru Moghioroș. 
Dumitru Coliu, Leonte Răutu, 
Leontin Sălăjan, 
tec, Alexandru 
Gaston Marin, 
nescu, Florian 
hail Hașeganu, 
nescu.

în sală se aflau membri ai
C. C. al 
de Sțat, 
zentanți 
trale și 
ștești, mii de oameni ai mun
cii din 
tuțiile 
știință, 
romîni 
sei străine.

La miting au asistat 
misiunilor diplomatice 
tați la București, precum 
membri ai ambasadei R. 
Cehoslovace.

Mitingul a fost 
tovarășul Florian 
prim-secretar al 
orășenesc București

Luni după-amiază, în sala 
Palatului R. P. Romine a 
avut loc un mare miting al 
oamenilor muncii din Capitală 
cu prilejul vizitei in țara 
noastră a delegației de par
tid și guvernamentale a R. S. 
Cehoslovace, în frunte cu to
varășul Antonin Novotny.

Pe fundalul scenei erau 
zate portretele ’ ” "
tonin Novotny 
Gheorghiu-Dej, 
drapele de stat 
slovace și R. 
limbile romînă 
scrisă urarea : 
tenia romîno-cehoslovacă !“

Apariția în sală a înalților 
oaspeți și a conducătorilor 
partidului și statului romîn a 
fost primită de asistență cu 
îndelungi aplauze și urale. în 
prezidiu au luat loc membrii 
delegației de partid și guver
namentale a R. S. Cehoslovace, 
tovarășii : Antonin Novotny, 
Viliam Siroky, Otakar Simu- 
nek, Vladimir KouCky, Vaclav 
David, ' Vasil Bilak, Alois Neu
man, Jaroslav Sikora și tova-

așe-
An-

Ștefan Voi-
Bîrlădeanu, Gh. 

Corneliu
Dănălache, 
Dumitru Diaco-

Mă- 
Mi- No- 

C.C.
din 
Re

tovarășilor
și Gheorghe 

încadrate de 
ale R. S. Ceho- 
P. Romine. în 

și cehă era 
„Trăiască prie-

Primit cu aplauze furtunoa
se și urale, a luat cuvîntul to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim-secretar al C. C. al 
Partidului Muncitoresc Romîn; 
președintele Consiliului de Sțat.

Apoi, in ovațiile și aplau
zele îndelungate ale partici- 
panților la miting, a ldat cu
vîntul tovarășul Antonin 
votny, prim-secretar al 
al Partidului Comunist 
Cehoslovacia, președintele
publicii Socialiste Cehoslovace.

Cuvîntarile conducătorilor po
poarelor romin și cehoslovac 
au fost subliniate în repetate 
rînduri cu aplauze îndelungate 
și urale.

în încheierea mitingului, a- 
sistența a ovaționat puternic 
pentru prietenia romîno-ceho
slovacă, pentru Partidul Co
munist din Cehoslovacia și Co
mitetul său Central, în frunte 
cu tovarășul Antonin Novotny; 
pentru Partidul Muncitoresc 
Romîn și Comitetul său Cen
tral, în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, pen
tru lagărul socialist, pentru 
pace între popoare.

(Agerpres)

P.M.R., ai Consiliului 
ai guvernului, repre- 
ai instituțiilor cen- 
ai organizațiilor ob-la Sofia

dar ca să fiu sincer nu 
închipuit că ei iși vor 
succesul de la București, 

cert : ei au fost 
pregătifi și cele 

le răsplătesc e-

16 aprilie, la Moscova, în 
Sporturilor de la Lujniki, 

batistele de la Dinamo 
irești, campioane ale țării, 
susține prima lor partidă 
cadrul semifinalelor „Cupei 
pionilor Europeni". Ele vor 
ii puternica formație Dina- 
Mo.veova,-' în repetate rtn- 
Tț^pioană a Uniunii So- 

:e. 
cui este foarte greu pen- 
bucureștence, mai ales că 
mo Moscova are în forma- 
iu mai puțin de șapte jucă- 

din lotul reprezentativei 
nii Sovietice, cîștigătoare 
(imului campionat mondial, 
itat anul trecut la Rio de 
iro. De aceea, voleibalis- 
noastre se pregătesc cu 

i grijă. Despre aceste pre- 
i ne-a vorbit antrenorul 
Constantinescu : 
le-am mai întîlnit cu Di- 
>-Moscova, atît în Capi- 
sovietică, cît și la Bucu- 

De fiecare dată jocurile 
>st frumoase. Sovieticele au
t însă să se impună și să+-»♦♦♦♦ ♦ o ♦»♦»♦♦»♦ + ♦♦♦♦♦♦♦»♦♦ ♦ ♦ ♦♦+-*;
<j toate jocurile, cu excep- ‘ 
nuia singur, disputat acum

cîțiva ani la noi, în sala Dina
mo. Dorința noastră este ca să 
reprezentăm voleiul romînesc în 
această competiție europeană, Ia 
fel de frumos ca și pînă acum. 
Avem însă, ca și înaintea me
ciurilor cu Partizan Belgrad, o 
serie de indisponibilități în echi
pă, ceea ce a făcut ca în ulti
mele meciuri de campionat să 
întrebuințăm multe începătoare, 
care s-au comportat totuși des
tul de bine. Este vorba de Ro- 
dica Gancearuc, Lucia Vanea, 
Rodica Corbeanu. Dintre jucă
toarele de bază, Lia Vanea nu 
este încă restabilită complet, iar 
Florina Teodorescu, va relua 
antrenamentele abia marți sau 
miercuri. După cum se vede, în 
perspectivă un joc deosebit de 
dificil".

Prima întîlnire dintre echipele 
Dinamo București și Dinamo 
Moscova va avea loc duminică 
16 aprilie la Moscova, cea de-a 
doua disputîndu-se marți 25 a- 
prilie la București.

(Continuare în pag. a 6-a)

Tenismanii maghiari 
la București

în cursul zilei de ieri, Fede
rația romînă de tenis a primit 
de la Budapesta confirmarea 
perfectării întîlnirii prietenești 
R.P. Romînă-R.P. Ungară, care 
urmează să se desfășoare la 
București începînd de la 25 a- 
prilie. Lotul 
tenis 
mează 
pitală

reprezentativ 
. < Ungare • 

sosească în 
24 aprilie.

de 
ur- 
Ca- 
Tn-

al R.P.
să 
la

trecerile — a căror formulă va 
fi anunțată ulterior — urmează 
să aibă loc pe terenurile de 
tenis ale clubului Progresul 
din str. Dr. Staicovici.

In categoria 
pentru primul

A doua etapă a returului ca
tegoriei B n-a prea fost favo- 
rabilă liderilor. Doi dintre ei Cu aparatul de fotografiat la Brașov... t- ^tami Triște și știm-

ia în fiecare duminică, orașul de la poalele Tîmpei a cunoscut o vie activitate competițlonală care a angrenat zeci de sportivi frun- 
ii mii de spectatori brașoveni. Iată trei momente re prezentative din filmul celor mai importante înlîlniri I Baschet. Hanelore- Krauss 
fa) va arunca la coș și va înscrie, cu toată intervenția Margaretei Simon (I.C.F.). Fotbal. Pachet de jucători în luptă pentru 
i — fază din meciul Tractorul Brașov—C.S.M. Mediaș 1—0 (0—0). Volei. Una din puținele acțiuni ofensive la fileu ale jucăto

rilor de la Tractorul în partida cu Șliinfa Timișoara (O—3)
Fotografii ds G, CoKOoiel

întreprinderile și insti- 
Capitalei, oameni 
artă și cultură, 
și corespondenți

de 
ziariști 
ai pre-

șefi ai 
acredi-

Și
S.

dedeschis
Dănălache, 

Comitetului 
al P.M.R.

D la fotbal: lupta deschisă 
loc in toate ccic trei scrii

ța Craiova — au fost învinși, 
iar unul și-a pierdut chiar lo
cul : Știința Craiova. Surprin
zătoare este înfrîngerea sufe
rită de tîrgovișteni la Fălticeni,

lată cîteva amănunte despre 
meciurile de duminică.

4 ♦ ♦ ♦ ♦/ în fața ultimei clasate. Ca ur- 
-■inare, Metalul a fost ajuns 
"acum, la puncte, de Dinamo 
..Galați (învingător la Brăila) 
"Și nu mai păstrează decît a- 
"vairtajul golaverajului. In 
--schimb, în seria a Il-a s-a pro- 
"dus schimbare de lider: Știin- 
-■{a București a trecut la con- 
" ducerea plutonului, în locul 
^colegei sale din Craiova, care 

"a lăsat la București cele două 
” puncte. Studenții bucureșteni 
-■se află însă Ia egalitate de 
"puncte cu Dinamo Pitești. In 
-.această serie se înregistrează 
"o ascensiune a echipelor Aca- 
'țdemia Militară și Tractorul 
--Brașov, care se anunță can- 
"didați serioși la primul loc. 
-■In seria a 111-a, doi din con- 
"curenții echipei C.S.M. Baia 
..Mare au pierdut duminică și 
"încă la scoruri 

o la Cîmpia 
-■Oradea cu 3—0 
;; Aceasta a fost 
--liderului, C.S.M. 
"cat de la Arad 
..prețios, cu 
"în clasament. După etapa de 
^duminică însă, se anunță noi 
-■candidați periculoși; C.F.R. Ti- 
"mișoara și Ind. Sîrmei.
- ■ în general, rezultatele etapei 
"de duminică fac și mai pasio- 
\nantă întrecerea din categoria 
‘ ț B, atît în primele, cit și în 
"ultimele locuri ale celor trei 
Jclasamentc,

nete: Jiul cu 
Turzii și C.S. 
la Tg. Mureș, 
în avantajul

B. Mare, ple- 
cu un puncl 

care și conduce

SERIA I

FORESTA FĂLTICENI — 
METALUL TIRGOVIȘTE (2-1). 
Localnicii au obținut o victorie 
meritată la capătul unui joc 
în care au luptat cu o voință 
exemplară. In repriza I, gaz
dele — avantajate de vînt — 
domină cu autoritate. Primul 
punct este înscris de gazde în 
min. 31 
lovitură 
înainte 
oaspeții 
șan. In 
nul localnicilor este decisiv în 
obținerea victoriei și Grișariu 
înscrie punctul victorios (min. 
60). Arbitrul C. Prelici (Buc.) 
a elițninat în min. 61 pe Mol- 
doveânu (F) pentru intenție 
de joc periculos. (Negru Lazar- 
coresp.).

C.S.M. brăila — dinamo 
GALAȚI (0—2). 9000 de spec
tatori (dintre care 3000 de gă- 
Iățeni) au asistat la o partidă 
dinamică. Oaspeții, speculînd 
două greșeli elementare de a- 
părare, au înscris prin Matei 
(min. 15) și Costache (min. 
44). (I- Baltag-coresp.).

RULMENTUL BIRLAD — 
C.F.R. PAȘCANI (1—3). Vic
toria oaspeților este pe deplin 
meritată. Ei au jucat excelent 
și au dominat majoritatea

prin Opincaru, la o 
de coif. Cu un minut 
de sfîrșitul reprizei, 
egalează prin Mure- 
repriza secundă ela-

(Continuare fit pag. a 5-“l



Finalele Spartachiadei la gimnast’

Capitala are
CEL MAI BUN RECTIFICATOR DIN ȚARA...

Rectificatorul Fr. Bușilă, la locul său dc muncă

Membrii asociației 
sportive Olimpia Giurgiu 

își reamenajează baza sportivă
In dorința de a avea o bază spor

tivă modernă, membrii asociației 
sportive Olimpia de pe lingă fabrica 
de zahăr „Popa Șapcă* din orașul 
Giurgiu au hotărît ca prin mun- 

să reamenajeze 
alcătuită dintr-un

fotbal cu pistă de

Ea strungarie, forjă, bile-role, sau 
sculărie — în toate secțiile fabricii 
de rulmenți Bîrlad — întîlnești tineri 
din asociația sportivă „Rulmentul" 
care, călăuziți de Directivele C.C. al 
P.M.R. cu privire la criteriile princi-

voluntară 
sportivă 
de

că 
baza 
teren 
atletism și un teren de baschet, volei
și tenis de cîmp. Avînd sprijinul larg 
al organizației P.M.R. și al conducerii 
fabricii, membrii asociației sportive au 
început lucrările de reconstrucție a 
tribunei, care va număra peste 3.500 
locuri. De asemenea, s-a început rea- 
menajarea sectoarelor pentru atletism, 
a terenurilor de fotbal, baschet, volei 
și tenis de cîmp.

Pînă în prezent s-a reușit, datorită 
unei bune împărțiri a muncii, să se 
efectueze lucrări de reconstrucție și 
reamenajări în proporție de 50 la sută. 
De remarcat că prin folosirea resurse
lor locale și datorită muncii voluntare 
se vor realiza economii în valoare de 
peste 20.000 lei.

La lucrările de pînă acum s-au re
marcat sportivii Paul Crăciun, Marin 
Ghervase, Tudor Stănișteanu, Ștefan 
Garai van, Vasile Lazarenco ș.a. care 
au depus zi de zi o muncă rodnică 
pentru terminarea lucrărilor înainte 
de termen.

TRAIAN BARBĂLATĂ
corespondent

noi campioni.
4 
t Am asistat la finalele 
+ la gimnastică din cadrul _r______
Xdei de iarnă. A fost o întrecere fru- 
I moașă, tinerească. Nouă echipe de 
X băieți și opt de fete au luptat pen- 
Țtru titlul de cinste de campioni pe 
i Capitală.
♦ Am întîlnit la finale echipe for- 
1 mate numai din 
Itoare din marile 
t pitalei, din elevi 
> nale, tehnice și 
4 dar puternice.
INicolae Bălcescu au fost reprezen- 
Țtate de cele de la asociația sportivă 

„uui-t Dîmbovița, toate muncitoare rihtui- 
a răsturnat însă toate pro-^t°are' ,a întreprinderea „S. M. Ki

rov". Muncitorii cismari de la „Ki- 
rov“ i-au reprezentat pe băieți...

Prin fața juriului evoluează, rînd 
pe rînd, cei mai buni gimnaști din 
raioanele Capitalei. Iată-i pe repre
zentanții raionului 23 August. Sînt 
muncitori la Uzinele metalurgice 
„Vasile Roaită", membri ai asociației 
sportive Sirena. Lăcătușul Dumitru 
Nedelcu executa mișcările cu multă 

de 
4 puțin timp. Dar în producție este 
Î* fruntaș de... multe luni! Brigada 

de tineret nr. 7, în care lucrează, 
s-a angajat să îndeplinească planul 
pe luna aprilie cu 4 zile înainte de 

4 termen, să realizeze economii în va- 
îloare de 3.800 lei, să execute numai 
Țlucrări de bună calitate... Alături de 
4 el, se remarcă prin precizia mîșcâ- 
Trilor sudorul Stelian Dumitru, strun- 
* gării Ion Buzatu, Grigore Rajiu și 
iȚN. Aceleanu. Ultimul „act“ al evo- 
Țluției lor — o impresionantă pira- 
fmîdă — cucerește ropote de 
4 Din vîrful piramidei, în semn 
4 goste și recunoștință se 
XȘoară o pînză roșie pe care 
f scrisă lozinca „TRAIASCA CEA DE-A 
4 40-A ANIVERSARE A GLORIOSU- 
X LUI NOSTRU PARTID!*. Și fetele 
Tdin raionul 23 August, reprezentate

Pe Capitală
Spartachia-

pale ale întrecerii socialiste în cinstea 
marelui eveniment de la 8 mai, ani
versarea Partidului, depășesc zi de zi 
planul de producție, dau produse dei 
cea mai bună calitate. Să 
asupra unuia dintre ei : 
Bușilă.

In vara anului trecut, la 
a avut loc un concurs pe 
elevilor din școlile profesionale de' 
ucenici. Printre participanți se găsea 
și Francisc Bușilă. Unii acordau prima 
șansă ucenicilor din Brașov, alții celor 
din Arad, București sau Timișoara/ 
Juniorul din echipa de fotbal „Rul
mentul1 
nosticurile. La anul III, Francisc Bu
șilă a cucerit titlul de „Cel mai bun. 
rectificator din R.P.R.".

Acum lucrează la secția sculărie/
In primul trimestru al acestui an 
ca urmare a angajamentului luat în 
cinstea aniversării partidului — nu a. 
avut nici o piesă rebut și a lucrat 
numai produse de calitate superioară. 
Este fruntaș în producție și se stră
duiește să dovedească că este demn^ siguranță. Practică gimnastica 
de titlul cucerit la București.

ne oprim
Francisc

București,' 
meserii al.

E. SOLOMON
corespondent

PRIMUL VIS
Regele alb era amenințat ca în cîlev» 

mutări să fie făcut mat. Cele 5—6 piese 
albe rămase pe tablă se luptau cu dis
perare eu adversarele — negrele — cana 
lot atîtea la număr, dar cu o poziție •- 
vident mai avantajoasă. Sacrificiul făcut 
de alb în finalul acestei frumoase par
tide de șah nu a mai fost nici el de 
vreun folos. Negrele, bine conduse de 
tînărul colectivist Constantin Tărcatu 
din Meidanehioi, își consolidaseră 
ția și își deschideau drum sigur 
victorie.

Spectatorii prezenți în acea zi în
căminului cultural din Meidanchioi, în 
care se disputau întrecerile finale ale 
Spartachiadei de iarnă a tineretului în 
cadrul asociației sportive Unirea, erau 
cu toții concentrați asupra partidei de 
șah dintre colectivistul Tărcatu și învă
țătorul Dan Negrilă.

Partida s-a încheiat cu victoria pie
selor negre, cu o nouă victorie a tlnă- 
rului Constantin Tărcatu, care cîștiga 
în acest fel primul loc în competiție.

Proaspătul cîștigător al fazei pe aso
ciație a obținut primul loc și la faza pe 

la
pârtiei pînd Ia 

faza raională a Spartachiadei de iarnă

pozi-
spre

sala

centre de comune, care a avut Ioc 
Somova. De asemenea,

SPORTIVII COMBINATULUI SINT MUNCITORI VREDNICI

a realiza economii cit 
importante. Cifrele sînt grăitoare: 
de angajamentul de a da 1.500 
cherestea peste plan, luat în cinstea 
de 8 Mai, s-a realizat numai pînă 

De asemenea,

fost eco- 
ale ami

întrcprin-

La marginea pitorescului oraș Patra 
Dornei se înalță marile hale ale Combi
natului forestier „Bernat Andrei*, unul 
dintre cele mai importante din țară 
Muncitorii de-aici — ca șt toți ceilalți 
muncitori din patria noastră — luptă cu 
succes pentru realizarea și depășirea pla
nului de producție, pentru a da produse 
de calitate și 
mai 
față 
mc. 
silei
la 25 martie 1.323 m.c.
față de angajamentul de a se aduce e- 
conomii în valoare de 350.000 lei prin 
reducerea prețului de. cost, au 
nomisiți în primele două luni, 
lui peste plan 300.000 lei !

Muncitorii acestei importante
deri forestiere împletesc armonios munca 
în producție cu activitatea sportivă. 
Dintre cei mai buni, care fac cinste 
prin activitatea lor Combinatului, cităm 
pe lăcătușul mecanic Aurel Co-tleț, de la 
atelierul de întreținere a utilajului, un 
pasionat jucător de tenis de masă, pe 
ascuțitorii Flore a Mihai și Slăteanu 
Gheorghe, ajutorul de gaterist Anemie 
Dohotaru, gateristul Gheorghe Botînga, 
componență ai echipelor de fotbal și volei

ale întreprinderii, pasionați turiști. Ei și 
mulți uiți tineri încadrați în 13 brigăzi 
de producție ale tineretului își aduc din 
plin contribuția la realizarea sarcinilor 
de plan. Lăcătușul mecanic Aurel Cotleț 
« realizat și o inovație la dispozitivul 
mecanic al cuțitelor de frezat, iar comu
nistul Gheorghe Botîngă, un gaterist 
fruntaș, a calificat la locul de producție 
mai mulți tineri din întreprindere.

Tineretul de la „Bernat Andrei* par
ticipă entuziast la concursurile organi
zate de asociația sportivă „Bradul**, la 
diferite campionate raionale. In această 
atmosferă de muncă plină de elan este și 
firesc ca succesele asociației sportive să 
fie din cele mai frumoase. Este suficient 
să arătăm că in primele luni ale anului 
curent celor peste 1.000 de membri 
U.C.F.S. li s-au mai adăugat 112 și că 
întrecerile sportive ale asociației, în curs 
de desfășurare, se bucură de o largă 
participare. Ca rezultat al efortului co
lectiv „Stadionului Tineretului" din loca
litate i s-au adus simțitoare îmbunătă
țiri.

In realizarea tuturor acestor succese 
vrednicii 
bi natului 
ajutorul 
elan, cu
timpină ei măreața 
țârii partidului.

a tineretului, la Tulită, harnicul colec
tivist a ocupat locul 11.

Constantin Tărcatu este unul dintre 
miile de tineri colectiviști din raionul 
nostru, care m ultimii aii, paralel cu 
munca sa, a îndrăgit sportul. Ca șef de 
echipă în brigada legumicolă din G.A.C. 
„24 Ianuarie” din Meidanchioi, el și-a 
adus anul trecut o prețioasă contribuție 
la sporirea 
tiviștîlor.
prestate 
nuarie” 
vînzarea 
condusă 
pre priceperea și hărnicia 
lectivist.
efectuat peste 80 zile-muncă la construc
țiile gospodăriei și la lucrările legumi
cole. Vara, 
cîmp. lama 
creează mai mult timp liber 
petrece activîiid tn echipa 
căminului cultural sau jucînd șah

In asociația sportivă Unirea 
practică și trinta, fotbalul sau atletis
mul, discipline care 
trag foarte mult. La 
mai întotdeauna. In 
Tărcatu va cunoaște 
mai frumoase cu priceperea sa în mînu- 
irea pieselor pe tabla cu 64 de pătrățele. 
Și de ce n-ar cunoaște, 
ția Iui sportivă îi 
di {iile, iar primul 
faza pe asociație,

de
Și

venit urilor bănești ale oolee- 
Cele peste 320 zile-muncă 
el în I960 la G.A.C. „24 Ta- 
venit urile mari obținute din

produselor obținute de echipa 
dc el, vorbesc de la sine des- 

tlnărului co- 
Anul acesta, C. Tărcatu a și

fiecare zi și-o 
însă, muica la

de asemenea îl a- 
șah însă, e primul 
sat se vorbește că 
bucurii dintre cele

cînd în asocia- 
sînt create toate con- 
lui vis, de a cîștiga 
a fost realizat?

muncitori și sportivi ai Com 
forestier au avut permanent 

organizației 
victorii în

de partid. Așa, cu 
muncă și sport în- 
aniversare a înfiin-

C. ALEXA
corespondent regional

muncitori și munci- 
întreprinderi ale Ca- 
ai școlilor profesio- 
medii... Echipe noi, 

Fetele din raionul

aplauze, 
de dra- 

desfă- 
este în-

de asociația sportivă de la Gasa 
cultură a tineretului, au o com 
tare strălucită: impresionează cleg; 
exercițiilor, ritmicitatea lor. Din , 
tul" lor e greu să facem remar 
speciale. Nu putem, totuși, să nu 
serăm cîteva nume: Olimpia Pel 
chievici și Angela Alexe, eleve, M 
Boeru, funcționară.

Rihtuitoarea Eugenia Marine 
din echipa asociației sportive Dîi 
vița, ne spunea: „Echipa noasti 
tînără: s-a format în întrecerile S 
tachiadei. Ne antrenează un prol 
entuziast: Ion Cosma. Gimnastei’ 
adică colegele mele — sînt și i 
tașe în producție: nu dau rebi 
realizează economii de cel puțin 
lei la fiecare pereche de încâlță 
te pe care o croiesc-ștepuiesc. 
admirat, desigur, de multe ori î 
țămintea ,,Romarta“! Ea trece 
mîinile noastre. In curînd, ma 
nele vor primi 9 modele noi de 
tofi, dintre care 6 pentru femei, 
moașe, elegante, de o calitate 
proșabilă...“.

Campionii Capitalei la între» 
de gimnastică ale Spartachiadei 
acum cunoscuți. Mulți dintre ei, 
tineri și tinere care au făcu4 ț 
pași în 
luni în

activitatea sportivă cu < 
urmă...

AURELIAN AXEN

acum rezultatele finalele 
gimnastică ale Spartachiadei de 
pe Capitală:

FETE: 1. Raionul 23 August 
de cultură a tineretului); 2. r< 
Stalin (Școala tehnică sanitară 
raionul 1 Mai (Școala medie r 
.Spirit Haret"). BĂIEȚI; 1. R: 
Gh. Gheorghiu-Dej (Școala med 
1 ,N. Bălcescu“); 2. raionul 
Vladimirescu (asociația sp 
Spartac); 3. raionul 23 August 
ciația sportivă Sirena).

Iată

petrece Ia 
răsadnițe îi 
pc care și-l 
artistică

STAN PĂUN
corespondent

In lupta pentru cucerirea titlului de campion al orașului București, fiecare 
listă a Spartachiadei de iarnă a tinerelului la tenis de masă s-a străduit să 
o comportare cîl mai frumoasă. Cea mai bună s-a dovedit a fi eleva V

Velin din clasa a XI-a a Școlii medii nr. 7 Matei Basarab din Capital,
Foto: P. Romoș

O competiție de mare amploare

„Cupa Primăverii" la atletism—prin coresponden
organizea- 
amploare, 
care sint 
și atlete

In intimpinarea aniversării a 40 de 
ani de la înființarea partidului, Fe
derația romină de atletism 
ză o competiție de mare 
cu caracter republican, la 
invitați să participe atleți
din 30 de orașe. Competiția dotată 
cu „Cupa Primăverii- se va desfă
șura prin corespondență in zilele de 
29 și 30 aprilie.

La întreceri vor participa atleți din 
următoarele orașe : București, Plo
iești, Craiova, Timișoara, Reșița, Cluj, 
Hunedoara, Oradea, Tg. Mureș, Iași, 
Bacău, Constanța, Baia Mare, Deva, 
Sibiu, Galați, Roman, Brașov, Arad. 
Brăila, Cimpulung Muscel, Suceava. 
Mediaș, Bicaz, 
Iulia, Giurgiu, 
Vilcea.

Concursul se 
toarele probe :
m, 1.000 m, 3.000 m, 200 mg, 4x100 
m, înălțime, prăjină, lungime, triplu, 
greutate (7,257), disc (2 kg), suliță 
(800 gr), ciocan (7,257), 5 km marș (pe

Pitești, Buzău, Alba 
Cîmpia Turzii și Rm.

va desfășura la urmd-
BĂRBAȚI : 100 m, 400

pistă) ; FEMEI : 100 m, 500 m, 80 mg, 
4x100 m, înălțime, lungime, greutate 
(4 kg), disc (1 kg), suliță (600 gr).

Regulamentul întrecerii prevede ur
mătoarele : la concursuri are drept de 
participare un număr nelimitat de 
concurenți la fiecare probă (indife
rent de virstă și categoria de clasifi
care), dar în clasamentul inter-orașe 
contează numai rezultatul primului 
clasat la fiecare probă. Un concurent 
are dreptul să participe la cel mult 
3 probe. Se vor întocmi clasamente 
individuale și pe echipe de oraș. Cen
tralizarea rezultatelor va fi făcută 
de FRA, în care scop toate comi
siile orășenești de atletism organiza
toare de concursuri vor trimite lis-

tele de rezultate imediat după 
ierea întrecerilor.

FRA acordă cupe pentru ce 
bune reprezentative de orașe, 
bați și la femei, și plachete 
echipele clasate pe locurile : 
Vor mai fi acordate cupe pen 
care record republican (seni( 
juniori) obținut in cadrul 
concurs.

In vederea acestei importam 
petiții atletice este necesar 
care comisie orășenească să 
din timp cele mai bune con 
concurs.

P. STĂNES
corespc

Materiale trimise in cadrul concursului nostru
V„Potru cea mai bună corespondență
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im
«luarea campionatelor republicane 
handbal nc-a oferit prilejul de a 

• unele constatări pozitive privind 
lățirea formațiilor participante. Lti- 
’i|e sînt eu atît mai îmbucurătoare, 
cit printre echipate remarcate se 
esc unele aflate în partea de jos 
clasamentelor, echipe care în a- 
;tă etapă au creat surprize din 

mai mari. In acest sens, este ab- 
t necesar să subliniem meciul nul 
izaf de dinamoviștii băcâoani în 

liderului — Rapid București — 
ă o partidă în care au avut jni- 
va în permanentă. Dinamoviștii 
părut în acest joc mult schimbați 
>ine, dovedind o lăudabilă tendință 

un joc modern, cit mai variat, 
it pe linia marilor surprize se în- 
: și victoria Științei Galati în
C.C.A. Studenții au jucat cu un 

irabil elan, într-un ritm* extrem 
susținut, victoria lor fiind cît se 
e de clară. Brumoasă a fost și 
portarea handbâliștilor de ia 
M.S. Iași in fața campionilor, 

au fost lipsiți de aportul lui 
(suspendat pentru atitudine hu- 

lică), ieșenii au „ținut în șah" pe 
rimentații lor adversari aproape 
sferturi din partidă, ca urmare a 

joc tehnic și variat și nu au ce- 
decît în final.

seria a Il-a a campionatului 
zulin de handbal în 7, de sub- 
t comportarea bună a echipelor

ÎNCEPUT IHA
fruntașe Tehflometal Timișoara (a în
trecut în deplasare Știința Petroșani 
cu scorul de 20—16) și Dinamo Bra
șov, la Oradea, care se mențin astfel 
în continuare pe primele două locuri 
în clasament.

_ Toate acestea arată că antrenorii 
și-au însușit linia trasată de colegiul 
central, în care se precizează obliga
ția de a se pune accentul în mod de
osebit, la antrenamente, pe îmbună
tățirea pregătirii tehnice a jucătorilor. 
Preocuparea pentru însușirea unei 
bune tehnici individuale duce în mod 
cert la eliminarea jocului obstructio
nist, static, bazat pe punerea în va
loare a unui număr restrîns de jucă
tori cu calități deosebite. In felul a- 
cesta, vom asista la jocuri din ce în 
ce mai frumoase și, în plus, se va a- 
sigura progresul handbalului nostru.

Iată clasamentele:

IN 7
I

HANDBAL
Seria

1. Rapid București 8710 161:105 15
2. Dinamo București 8 7 0 1 163: 93 14
3. Știința București 8 4 0 4 141:119 8
4. Petrolul Teleajen 8 3 1 4 113:128 7
5. Dinamo Bacău 8 3 1 4 106:153 7
6. C.C.A. 8 3 0 5 133:143 6
7. C.S.M.S Iași 8 2 0 6 112:149 4
8 știința Galați 8 11 6 109:148 3

Seria a H-a
1. Tehnometal Tim. 8 6 1 1 178:143 13
2. Dinamo Brașov 8 5 1 2 144:10» 11
3. Știința Timișoara 8 5 0 3 175:121 10
4. Știința Petroșani 8 4 1 3 138:137 9
5. Dinamo Tg. Mureș 8 4 0 4 146:124 8
6. Știința Craiova 8 3 1 4 137:152 7
7. Voința Sibiu 8 3 0 5 119:133 6
8. Rapid Oradea 8 0 0 95:213 0

HANDBAL IN 11
1, C.C.A. 8 7 1 0 125: 79 15
2. Textila Cisnădie 8 5 1 2 115: 91 11
3. Chimia Făgăraș 8 4 1 3 89: 71 9
4. C.S.M. Reșița 8 4 1 3 101: 94 9
5. Voința Sibiu 8 4 0 4 82: 77 8
6. Victoria Jimbolia 8 2 2 4 68: 77 8
7. Voința Sighișoara 8 2 0 6 77:113 4

8 Dinamo Brașov 8 10 7 79:134 2

Cîteva Observații pe marginea etapei regionale 
a campionatelor pe echipe

ga Hi ut ui i rt
ecționata masculină a Capitalei 
ticipă la turneul de la Belgrad
numai cîteva zile după disputarea 

ilor de la Varșovia, com-ponenții 
îi reprezentativ masculin de bas
al țării noastre vor participa la tur- 
internațional de la Belgrad, organi- 
u două săptămîni înaintea campio- 
ui european. După cum am mai 
at, campionatul european se va 
șura între 29 aprilie — 10 mai, 
ala Mare a Expoziției. întrecerile 
sfîrșitul •acestei săptămîni au drept 
oblșnuirea jucătorilor cu sala, pa

le. precum și verificarea echipelor 
(lerea ,,europenelor”.
•ălorii selecționatelor vo-r juca sub 
le de reprezentative ale orașelor 
[>csta, Belgrad și București, Belgra- 
a prezenta două formații. La acest 
a, care va avea loc vineri, sîm- 
și duminică, Bucureștiul va fi re- 
itat de următorul lot : Novacek. 
iței. Oemian, Nedef, Albu, Visner, 
'iții, Vl'ciu, FUcatescu, Nosievici. 
iu, Valeria. Ei pleacă la Belgrad 
rsul zilei dc azi.

«finalele Cupei Campionilor 
uropeni pentru echipele 

masculine
dorm tragerii la sorți, făcută de 
ația internațională de baschet, 
inalele Cupei Campionilor Eu- 
i se vor desfășura pînă la 30 
între următoarele echipe: A.S.K.

— Real Madrid și Ț.S.K.A. Mos-
- C.C.A.
i drumul parcurs de aceste for- 
pină în semifinale: A.S.K. Riga 
ătoarea ultimei ediții a C.C.E.) 
cut de Hapoel Tel Aviv; Real 
d de E.K. Engelmann Viena și 
erpse B- C. Anvers; Ț.S.K.A. 
■va (campioana Uniunii Sovieti- 
i Etoile de Charleville și W.K.S. 
Varșovia; C.C.A. de Virtus Bo
și Spartak Sokolovo.

.A. joacă primul meci pînă la 
aie la Moscova, iar al doilea 
la 30 iunie la București.

Cu cîteva zile în urmă s-a desfă
șurat faza regională a campionatelor 
republicane pe echipe la gimnastică. 
Pe baza rezultatelor acestei etape 
cele mai bune echipe din toată țara 
vor fi invitate la finalele campiona
telor care vor avea loc în zilele dc 
5-7 mai La București.

Federația romînă dc gimnastică a 
delegat observatori, în centrele mai 
importante, care au urmărit desfă
șurarea concursurilor și evoluția echi
pelor. Pe baza celor relatate dc ei 
vom prezenta cîteva date despre în
trecerile din diferite regiuni.

La Cluj faza regională a reunit 
cîte 6 echipe masculine și feminine. 
Concursul s-a bucurat de o bună or
ganizare și a scos în evidență pro
gresul înregistrat în ultimul timp de 
gimnaștii și gimnastele din acest o- 
raș. Din echipe fac parte numeroase 
elemente tinere talentate. Pe lingă 
concurenți cunoscuți, ca surorile Nagy, 
Adalbert Jakab, Ana Dezsi. s-au remar
cat tinerii Adrian Bota, Antal Socaci. 
Zoltan Finta, Lia Herlea, Rodica 
Duca etc. La o serie de concurenți 
se observă însă lipsa unei ținute co
respunzătoare, o pregătire fizică in
suficientă, precum și o valoafe mai 
scăzută la sărituri. Componenții echi
pelor clujene vor trebui să lucreze 
cu sîrguință pînă la finale, pentru 
îmbunătățirea nivelului lor de pre
gătire. Iată 
ieți: 1. C.S.M. ____ r,
ința I 536,69 p; 3. Voința 496,53 p; 
fete: 1. Voința 341,30 p; 2. C.S.M. I 
336,70 p; 3. C.S.M. II 326,91 p.

La Reșița s-a desfășurat concursul 
echipelor din regiunea Banat. La fete 
cele trei echipe participante "(în or
dinea clasamentului: C.S.S. Bana
tul Timișoara, Voința Arad și C.S.M. 
Reșița) au fost omogene și s-au 
prezentat la un nivel de pregătire 
foarte apropiat. In special tinerele

de la Reșița au dat dovadăgimnaste _ . , _____
de un progres evident. Și la băieți 
s-au remarcat noi elemente talentate 
ca Feuerstein (Tim), Sferica (Arad) 
etc. întrecerea echipelor masculine 
a fost cîștigată de C.S.M. Reșița, for
mată de U.V.A.—A.M.F..F.A. Arad și 
dc Stăruința Timișoara.

La Brașov au concurat doar 4 echi
pe. Nivelul concursului a fost medio
cru, iar arbitrajul în multe cazuri 
nesatisfăcător. Clasamentul: băieți ■ 
I. Tractorul Brașov 500,75 p- 2. C S M. 
Sibiu 494,70 p; fete: 1. C.S.S. L«- 
ceafărul Brasov 335,35 p; 2. C.S M. 
Sibiu 329,50 p.

La București au participat la con
curs 6 echipe masculine și 5 feminine. 
Surpriza întrecerii la fete a constituit-o 
clasarea pe locul Ill a echipei Ști
ința, campioana de anul trecut. A- 
ceastă înfrîngere se poate explica prin 
faptul că gimnastele acestei echipe, 
majoritatea componente ale lotului re
publican, an încercat în concurs multe 
elemente noi la exercițiile liber alese. 
Ele vor trebui să muncească 
pînă la finale pentru punerea la punct 
a acestor exerciții. La băieți con
cursul a arătat din nou că gimnaștii 
noștri fruntași — cu cîteva excepții 
— nu se prezintă încă la nivelul ce- 
rin'elor internaționale. Clasamentul: 
băieți: 1. Dinamo 598,03 p ; 2. C.C.A. 
575,18 p; 3. Victoria 551,15 p; fete: 
1. Dinamo 393,92 p; 2. Clubul sportiv 
școlar 358,96 p; 3. Știința 348,46 p.

In perioada care a mai rămas pînă 
la finale, echipele clasate pe primele 
locuri vor trebui să depună eforturi 
serioase pentru lichidarea lipsurilor 
semnalate la etapa regională. Dc ase- 
mene.a, atragem atenția arbitrilor și 
arbitrelor să se ocupe și ei într-o mă
sură sporită de ridicarea nivelului cu
noștințelor, pentru că altfel nu vor 
putea ține pasul cu cerințele mereu 
crescînde ale gimnasticii.

bă-
Ști-

și rezultatele : 
I 553,97 p; 2.

mult

I. Țiriac la a treia victorie
Niculina Gabor (C.P.B.) va rezolva o nouă situație în favoarea echipei sale (Fază 

din meciul C.P.B.—C.S.M. Cluj 3—2)

MIERCURI Șl JOI, MECIURI DIN CADRUL
CAMPIONATULUI MASCULIN

Din cauza turneului internațional de 
volei de la Istanbul, o serie de etape 
ale campionatului masculin au fost re-

Clasamente...
MASCULIN

1. Rapid București 14 14 0 42:11 28
2. Progresul București 14 10 4 36:24 24
3. Știința Cluj 14 9 5 35:25 23
4. Dinamo București 14 9 5 32:24 23
5. Jiul Petroșani 14 9 5 34:27 23
6. Victoria București 14 8 6 30:30 22
7. Știința Timișoara 14 6 8 31:27 20
8. C.C.A. 14 5 9 27:31 19
9. Tractorul Brașov 14 5 9 24:32 19

10. Știința Galați 14 5 y 21:33 19
11. Petrolul Ploiești 14 4 10 19:35 18
12. Farul Constanța

FEMININ
14 0 14 16:42 14

1. Rapid București 16 15 1 46:13 31
2. Dinamo București 15 15 0 45: 5 30
3. Metalul București 16 11 5 38:20 27
4. C.P.B. 16 11 5 38:25 27
5. Știința Cluj 16 10 6 37:28 26
6. Farul Constanța 16 8 8 31:31 24
7. C.S.M. Cluj 16 8 8 33:33 24
8. C.S.M. Sibiu 16 8 8 29:32 24
9. Olimpia Brașov 16 3 13 22:44 19

10. Progresul București 16 3 13 18:43 19
11. Sănătatea București 16 2 14 16:45 18
12. Țesătura Iași 15 1 14 10:44 16

programate pentru a se da posibilitate 
celor selecționați să se pregătească cît 
mai bine. Astfel, etapa a 15-a va avea 
loc — cu o excepție — joi 13 aprilie, 
etapa a 16-a la 16 aprilie, a 17-a la 20 
aprilie, a 18-a la 23 aprilie, a 19-a la 
21 mai, a 20-a Ia 25 mai. a 21-a la 28 
mai, campionatul înelieinduse la 4 iunie.

Revenind la etapa a 15-a, trebuie să 
arătăm că partida Dinamo — Petrolul 
Ploiești, va avea loc miercuri, începînd 
dc la ora 18,30, în sala Dinamo, celelalte 
b jocuri disputîudu-se joi, după urmă
torul program^ Rapid—C.C.A. (sala 
Ciulești, ora 19), Jiul Petroșani
— Victoria București, Tractorul Brașov
— Progresul București, .Știința Timi
șoara — Știința Galați, Știința Cluj — 
Farul Constanța.

Puținii spectatori care 
cumetat ieri după amiază 
vîntul rece și tăios pentru a asista 
Ia întîlnirile de tenis de la Pro
gresul au fost răsplătiți cu un spec
tacol de bună calitate. întrecerile 
lotului republican au oferit ieri 
partide interesante și viu disputate, 
majoritatea jucătorilor dovedind că 
încep să intre in formă. Este cazul 
lui Gh. Viziru care — deși handi
capat de o leziune a mîinii drepte — 
a reușit ieri mingi frumoase, în 
special la loviturile de stingă, în 
partida cîștigată în fața Iui Năsfase, 
neînvins pînă atunci : 4—6,
6—1, 6—2. Meciul-vedetă a
însă incontestabil cel dintre
și Bardan, care amindoi figurau cu 
cîte două victorii în concurs. A 
cîștigat convingător Tiriac, în trei 
seturi: 7—5, 6—3, 6—1. Și în acest 
joc, ca și în primul citat, am asistat 
la multe schimburi spectaculoase, 
care au alternat însă cu ratari su-

s-au în
să înfrunte

6—4. 
fost 

Tiriac

impionatele republicane de juniori
ilȚA 9 (prin telefon). Sîmbătă 
s-a disputat in sala sporturilor 
calitate prima semifinală din ca- 
ampionatelor republicane de ju- 
lată rezultatele tehnice : minimă: 
uiescu (Banat) b.p. A. Iliescu 
igea) ; Al. Dumbravă (Galați) 
. Grăjdan (Bacău) ; muscă: Al.
(Cluj) b.p. Al. Vereș (Mureș- 

Waghiară) ; C. Crudu (Buc.) b.p. 
inescu (Ploiești) ; pană : C. Bîz- 

"luj) b.p. N. Băleanu (Galați) ; 
lătaru (Buc) b.p. Gh. Picior (Ba- 
- decizie eronată ; ușoară : I. 
e (Argeș) b. ab.3 Z. Bucși (Cri- 

mijlocie mică: Gh. Boadic
j-Aut. Maghiară) b.ab. 2 I. Bog- 
3uc) ; G. Kadar (Cluj) b. ab. 2 
rgeanu (Galați).
dimineață a avut loc cea de a

doua semifinală. Iată rezultatele : 
hirtie : I. Otvosi (Cluj) b. ab.3 I. Ale
xandru (Ploiești); C. Litră (Banat) 
b.p. P. Toth (Iași) ; cocoș : Z. Pazmani 
(Banat) b.p. I. Vișinescu (Argeș) ; C. 
Niculescu (Brașov) b.ab.2 Al. Bangu 
(Mureș-Aut. Maghiară) ; semiușoară : 
Gh. Simionescu (Buc.) b.p. I. Covaci 
(Galați) ; I. Stoica (Cluj) b.p. I. Sa
rosi (Mureș-Aut. Maghiară) ; semimij- 
locie : V. Dobre (Buc) b.p. I. Neagu 
(Galați) ; A. Zilinschi (Hunedoara) 
b.desc.2 C. Panait (Iași) ; mijlocie : 
Z. Kapnic (Banat) b. ab.l A. Javris 
(Buc).

Finalele se vor disputa marți seară, 
cu care prilej vor fi cunoscuți noii 
campioni de juniori ai țării.

I. PLĂVIȚU și M. M1HAILOVICI 
corespondenți

părătoare (mai ales din partea îui 
Bard an) ceea ce arată că jucătorii 
mal au încă mult de lucrat pînă • 
atinge valoarea lor maximă. In ce
lelalte meciuri de ieri s-au înregistrat 
rezultatele : Bosch-Serester 3—6,
6—3, 6—3, 3—6, 6—2; Cristea-Rt- 
kosi 8—6, 3—6, 6—1, 9—7.

Sîmbătă s-au jucat și primele în- 
tîlniri de dublu : Tiriac,
ziru, Bardan 6—4, 6—4, 6—3 ; 
tea, Serester-Bosch, Rakosi 
6—2. 6—4.

Pe terenurile Centrului de 
nament nr. 2 au început și
cerile tinerilor jucători. Iată primele 
rezultate : Popovici-Boaghe 6—3,
6—2, 
0-6, 
6-1, 
6—2, 
mi an

Jocurile continuă în fiecare după 
amiază.

Nastase-VF
Cris-
6—4,

antren 
întra-

6—1 ;
6—4,
6—3 ;
6-0;
6—2,

Popovici-Boaghe
Mărmureanu-Dron 6—3.

6—4 ; Burciu-Mina Ilina 
Popovici-Julieta Namian 
Mărniureanu-Juiieta Na- 

6—4.

Colțul specialistului

MARGINALII LA CONSFĂTUIREA ANTRENORILOR DE TIR
Recent, a avut loc la București, o 

consfătuire la care au participat cei 
mai buni antrenori din țară, care 
activează în diferite cluburi și aso
ciații sportive.

Cu acest prilej au fost prezentate 
citeva referate tehnico-metodice, pe 
marginea cărora s-au purtat discuții 
interesante. Subiecte ca : „Pregătirea 
trăgătorilor începători și fruntași" 
(P. Goretti), „Pregătirea fizică a tră
gătorului" (M. Baia), „Pregătirea tac
tică și moral-volitivă" (P. Cișmigiu), 
„Baza materială în tir" (S. Papură), 
„Noțiuni de bază în cultura fizică și 
conținutul antrenamentului sportiv" 
(C. Răduțiu), au adus o contribuție 
la îmbunătățirea și sistematizarea 
muncii antrenorilor de tir.

Cele două lecții practice model (V. 
Panțuru și P. Goretti) au dat naștere 
la discuții interesante în legătură cu 
organizarea lecției (ședinței) de an
trenament. Caracterul pur individual 
al probelor de tir, diversitatea arme

lor și categoriilor de trăgători, stilul 
de lucru cu trăgătorii, ridică proble
me metodice complexe pentru antre
nori. De asemenea, tehnica diferită 
a probelor de pușcă, de pistol și do 
talere, dă naștere la întrebarea : este 
sau nu indicată specializarea antre
norului pe arme ? Răspunsul, privit 
prin prisma altor ramuri sportive, ar 
fi afirmativ.

Din discuții s-au desprins cîteva 
concluzii foarte importante. Este vor
ba de :

1. — Necesitatea îmbinării tuturor 
factorilor antrenamentului în procesul 
de instruire și antrenament și mai ales 
a factorului pregătire fizică. în legă
tură cu pregătirea fizică s-au făcut 
precizări în ceea ce privește conți
nutul ei și paralelismul cu pregăti
rea tehnică. A fost combătută atitu
dinea retrogradă și comoditatea unor 
trăgători, față de această latură a 
pregătirii lor.

2. — Folosirea exercițiilor (cu și 
fără armă) pentru încălzirea organis
mului înainte de probă, precum și a

exercițiilor pentru relaxare după pro
bă valabile deopotrivă atît la antrena
ment cît și la concursuri.

3. — Cantitatea de muniție consuma
tă și timpul nu trebuie să fie singurele 
indicii ale volumului și duratei efor
tului. Numărul repetărilor, raportul 
dintre ritmul tragerii (cu cartușe sau 
în sec) și durata în timp a exerci
țiilor de tragere efectivă sînt indici 
mai concludenți.

4. — Importanța pregătirii morale și 
de voință a trăgătorului (educarea 
voinței, a puterii de luptă, dirzeniei 
și perseverenței, răbdării), trebuie să 
preocupe pe orice antrenor.

Toate aceste concluzii trebuie să 
fie aplicate în munca viitoare a an
trenorilor, pentru a duce la o creș
tere simțitoare a nivelului performan
țelor trăgătorilor noștri.

I. SÎRBU
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însemnări pe marginea etapei de duminică
a campionatului republican

W Rugbiștii susceptibili de selec
ționare în vederea apropiatelor întâl
niri internaționale au participat pînă 
acum la două antrenamente comune 
de pregătire; două antrenamente foar-. 
te reușite care au arătat multe lucruri 
bune: execuții tehnice corecte, orien
tare tactică . corespunzătoare și mai 
ales multă dispoziție de joc. Iată însă 
că în jocurile de campionat — ceea 
ce pare desigur surprinzător — unii 
selecționabili se comportă inegal, joa- 
că blazat, fără orizont. în plus, ei 
comit și multe greșeli, unele de ordin 
■elementar.

Așa s-a întîmplat șl în etapa ă V-a. 
Eeonte, de pildă, nefiind pe fază, a 
pierdut multe baloane utilizabile, iar 
multe dintre acelea pe care le-a avut, 
le-a trimis deseori fără adresă... Pen- 
ciu a abuzat de joc individual, la fel 
ca și colegul său de echipă, Al. Io> 
nescu. Drobotă — om de bază în 
echipa sa, O.S.M.S. Iași — a fost 
departe de valoarea pe care i-o cu
noaștem. Pe linia unei comportări 
constant mulțumitoare s-au prezentat 
Marinache, Chiriac, Balcan și Mate- 
escu. In revenire de formă — Graur, 
llie Ion, Simion și Alexandrescu. Deo
sebit de promițătoare a fost și rein
trarea lui Moraru.

Este de dorit ca antrenorii să ur
mărească cu mai multă atenție felul 
cum se pregătesc jucătorii selecțio
nabili sau cei susceptibili de selecțio
nare, asigurîndu-le un regim de antre
nament care să le îngăduie o creștere 
continuă a valorii lor. S-ar da prin 
aceasta un ajutor prețios . federației 
în stabilirea, pe baze cît mai eficiente, 
a lotului reprezentativ.

• Rar ne-a fost dat să vedem un 
arbitru atît de lipsit de autoritate ca 
V. Ghidinici. Un meci relativ ușor 
de condus (Știința București — Olim
pia Brașov) a fost pierdut din mînă 
tocmai datorită lipsei sale de perso
nalitate. Dorind — probabil — să asi-

gure. cursivitate jocului, arbitrul V. 
Ghidinici a ezitat să intervină în si
tuații cînd prezența sa se făcea sim
țită. De aici, nervozitatea jucătorilor 
și incidentul din finalul partidei...

. în legătură cu acest incident, soco
tim că vinovați se fac, în aceeași mă
sură, și antrenorii Al. Garnabel — 
care a permis unor jucători aflați pe 
margine, Luscal și Nagel, să intervină 
— și Al. Ștefănescu, prea puțin pre
ocupat de temperarea propriei sale e- 
chipe. Un spectacol penibil, care ne 
dovedește cît de superficial se desfă
șoară munca educativă în cadrul am
belor secții.

• Am primit la redacție numeroase 
sugestii în legătură cu organizarea 
unor cuplaje de rugbi. Și anume, în 
nocturnă, pe stadionul Republicii. Se 
înțelege, cuplaje care să stîrnească un 
interes deosebit, să atragă numeroși 
spectatori. Meciurile C.C.A. 
namo și C.F.R. Grivița Roșie 
ința București, 
putea constitui

Dl- 
. - ...din etapa viitoare ar 

un început.

Clasamentul 
can după etapa

S. TIBER1U

campionatului 
a V-a:

1. C.C.A.
2. C.F.R. Grivița
3. Dinamo
4. Știința Buc.
5. Știința Cluj
fi. Metalul
1. Progresul
8. C.S.'M.S. Iași
9. știința Petroșani

10. I.T.B.
11. Rapid
12. Olimpia Brașov

Roșîe
5 4 1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

4 1
4 o
3 1
2 1
2
1
1
2
1
1
0

1
2
2 
0
1 
0
0

0 
0
1
1
2
2
2
2
3
3
4
5

republi-

97: 12 
48: 12 
38: 18 
25: 21 
20: 12 
32: 26 
17: 23 
21: 23 
17: 27 
17: 45 
34: 52 

6:101

C.S.M.S.Etapa viitoare (16.IV) :
Iași — Rapid ; I.T.B. — Știința Cluj;
C.F.R. Grivița Roșie — Știința Buc.; 
Dinamo — C.C.A.; Știința Petro
șani — Olimpia Brașov; Metalul — 
Progresul.

Selecționatele orașelor București și Ploiești
și-au împărțit victoriile

inter- 
după- 

popice 
dintre

Printre spectatorii meciului 
național de fotbal de sîmbătă 
amiază, se aflau și amatori de 
care, după terminarea partidei 
Rapid și Gremio, au umplut pînă la
refuz arenele I.T.B. și Cimentul, si
tuate în apropierea stadionului „23 
August". Interesul publicului era jus
tificat. Pe cele două piste ale com
plexului I.T.B. se întreceau cîteva 
maestre ale sportului, selecționate în 
echipele feminine ale orașelor Bucu
rești și Ploiești, în timp ce pe arena 
Cimentul își disputau întîietatea re
prezentativele masculine, din care fă
ceau parte numeroși 
republican.

Dubla întîlnire a 
țările, îndeosebi la 
peții au confirmat bunul renume de 
care se ’ bucură orașul Ploiești. Ei au 
obținut o victorie meritată cu scorul 
de 4986 -4860 p.d., la capătul unui joc 
în care au fost conduși pină la schim
bul IV. Dar omogenitatea și-a spus 
din nou cuvîntul. Fiiind de forțe 
sensibil egale, popicarii ploieșteni au 
reușit — cu excepția jucătorului Ena- 
che Albu — să treacă granița celor 
800 p.d. Succesul lor este și mai pre
țios dacă ne gîndim că el a fost, rea
lizat de jucători tineri din rîndurile 
cărora se cuvine să remarcăm, în 
mod special, pe Cristu Vînătoru și 
Dumitru C. Dumitru (în etate de 18 
ani). De la bucureșteni au evoluat, 
în nota lor obișnuită doar Gică 
Andrei, D. Coteanu și C. Antonescu, 
spre deosebire de maestrul sportului 
Alex. Andrei, surprinzător de nesigur 
în lansarea bilei.

Fetele însă i-au... reabilitat pe bă
ieți. Selecționata Capitalei, a întrecut 
la un scor apreciabil (2294—2153) o 
formație de perspectivă, capabilă — 
dacă va continua să se pregătească 
conștiincios — de rezultate valoroase. 
Gazdele ar fi putut realiza un scor 
mai mare, dar campioana țării, Ținea

membri ai lotului

satisfăcut aștep- 
băieți, unde oas-

Balaban, și Elena Trandafir au ob
ținut procentaje sub nivelul posibili
tăților lor.

Și acum cîteva cuvinte despre „fil
mul" întîlnirilor. Partida feminină a 
fost echilibrată pînă la schimbul II, 
cînd maestra sportului Crista Rezac 
și-a depășit adversara, pe Ana Nede- 
lescu cu 60 p. La băieți lupta a pa
sionat pînă aproape de sfîrșitul jocu
lui. Dar, pentru a vă înlesni o ima
gine mai completă, vă redăm confrun
tările directe și rezultatele înregistrate 
de componenții celor 4 selecționate. 
Feminin: Ținea Balaban (B) — Elena 
Bocan (P) 370-362 p.d., FI. Neguțoiu
— Paraschiva Foianu 374—372, Crista 
Rezac — Ana Nedelescu 402—342, El. 
Trandafir — Victoria Praja 360—339, 
El. Lupescu — Maria Dumitru 382—370, 
Erica Arion — Valeria Popescu 406— 
368. Masculin: D. Coteanu (B) — E. 
Albu (P) 835—777 p.d., C. Antonescu
— D. Andronache 822—819, G. Andrei
— C. Vînătoru 842-872, T. Buzea - 
Gh. Măhărescu 762—830, S. Pomenea
— Dumitru C. Dumitru 826—869, Alex. 
Andrei — V. Niculescu 773—819.

IR. IOANIȚESCU

Maestra sportului Erica Arion a fost 
din nou la înălțime. Ea a realizat cel 
mai mare rezultat individual (406 p.d.) 
al întîlnirii dintre selecționatele orașe

lor București și Ploiești

Ședința plenară a Consiliului
regional U. C. F. S.
(Urmare din pag. 1)

de membri U.C.F.S. s-au evi-

Banat

Surpriza etapei

C.S.M. CLUJ A ÎNVINS PE C.S.M. REȘIȚA!
prcno-

Brașov 
respec- 
apărut.

Grupa de la Cluj a avut o desfășu
rare foarle agitată, deși toate 
sticurile arăt’au că Steagul roșu 
va cîștiga, fără emoții, grupa 
tivă. Și totuși... prima surpriză a
C.S.M. Cluj a reușit un prețios rezul
tat de egalitate cu echipa metalurgiștilor 
din Brașov la lupte libere. Este adevă
rat că, apoi, aceștia din urmă s-au „răz
bunat” și i-au învins pe clujeni la „cla
sice" cu severul scor de 16—0. Dar 
surprizele au continuat. Clujenii au de
pășit pe reșițeni la lupte libere cu 8—2, 
iar la clasice au fost învinși la limită 
7—9; rezultatul final 15—11 pentru 
luptătorii dim orașul de pe malul So
meșului. Craiovenii, care de altfel aveau 
o sarcină destul de dificilă nu au reu
șit, nici o clipă, să se apropie de va
loarea adversarilor lor. Ei au suferit 
trei înfrângeri : 3—23 de Ia brașoveni, 
4—20 de la reșițeni și 9—-17 de la clu
jeni. Cel mai bine pregătit sportiv al 
acestei grupe a fost juniorul Ștefan 
Tampa (Steagul roșu Brașov).

Discutînd cu arbitrul principal al a- 
cestei grupe, V. Bulancea, el ne-a sem
nalat următoarele : „In general, sportivii 
au avut o comportare disciplinată. Ex
cepție face numai sportivul craiovean 
Papagilaghis, care a refuzat să des 
mîna cu adversarul său și și-a aruncat 
„culoarea" dc la picior. Arbitrajul a fost 
mai slab ca orieînd. Majoritatea arbitri
lor s-au dovedit a fi părtinitori. Singu
rul arbitru care face excepție și a dat 
dovadă de obiectivitate a fost Carasi- 
niu (Petroșani)”.

• Asislind la întîlnirile grupei din 
București, putem face, de asemenea, ob
servații. Arbitrii Popa, L. Ferdinand, 
I. Rath și T. Gaiță ou săvîrșit numeroa
se greșeli în aprecierea situațiilor de pe 
saltea. Ei sau grăbit să dea avertis
mente, neșliind să deosebească străduin
ța de a realiza procedee față de pasivi
tate vizibilă. In întîlnirea dintre Ena- 
che (Dinamo) și S. Covaci (Lugoj) ar-

Maestrul emerit I. Cernea (Dinamo) execută cu multă siguranță un supleu cu 
C. Matriș (Progresul), Dinamovistul a obținut ieri trei victorii clare 

Foto: P. Romoșan

moașă. De 'altfel, sportivii de la Unio 
Meteorul roșu au arătat încă din prima 
etapă eă sînt porniți pe fapte mari. 
Acum, ei au învins pe C.S. Oradea cu 
14—12 și pe Voința Tg. Mureș cu 16— 
10. Meciul Voința Tg. Mureș—C.S. 
Oradea s-a 
Cei mai buni 
nicilor : C. Uibariu și Gh. Toth. iar 
echipa sătmărenilor, F. Jula și I. 
der. De la echipa Voința am reținut 
mele „veteranului” I. Zenlay.

de cejitru Popa a dat dovadă de 
nesiguranță în conducerea unul 

Deși primul concurent a folosit

bitrul 
totală 
meci.
o piedică vizibilă, dueîndu-și adversarul
în tuș, arbitrul Popa nu a știut ce de
cizie să dea. Credem, totuși, că F.R.L. 
ar trebui să se preocupe mult mai se
rios de reîmprospătarea cadrelor 
bitri. Altfel, nu se poate asigura 
fășurare normală campionatului 
chipe.

de ar- 
o des- 
pe e-

eores-

terminat nedecis : 12—12. 
i sportivi din echipa local- 

din
Ze-
nu-

rului 
dențiat consiliile orășenești U.C.F.S. 
Reșița, Arad și consiliile raionale 
U.C.F.S. Sînnicolaul Mare. Arad, 
Deta etc.

La competițiile sportive tradițio
nale au participat circa 330.000 de 
oameni ai muncii, dintre care peste 
50.000 de femei. “ 
la sate au fost 
sub formă de 
cele mai reușite 
Biled, Dorobanți

O activitate 
înregistrat, în schimb, în cadrul Com
plexului G.M.A. In această privință, 
cifra de 6.000 membri purtători este 
cu mult sub posibilitățile regiunii. 
Această situație se datorește, în 
primul rînd, biroului consiliului re
gional U.C.F.S., care n-a controlat 
activitatea în direcția popularizării și 
întrecerilor în cadrul Complexului spor
tiv G.M.A., la fel ca și profesorilor de 
educație fizică din școlile medii și 
profesionale care n-au acordat im
portanța cuvenită acestei sarcini. Re
zultate bune în cadrul activității 
Complexului G.M.A. a înregistrat 
doar Institutul politehnic, fruntaș 
pe regiune.

O preocupare slabă s-a manifestat 
și față de gimnastica în producție, 
în cursul anului 1960 ea avînd un 
caracter mai mult formal.

In anul care a trecut, în regiunea 
Banat au existat 653 de secții afiliate 
la federațiile de specialitate, cuprin- 
zînd peste 8.000 de sportivi legiti
mați, dintre care 2-500 clasificați.

Din cele patru cluburi sportive 
existente, cea mai susținută activitate 
o desfășoară Clubul sportiv școlar 
„Banatul", unde se manifestă multă 
grijă pentru ridicarea măiestriei spor
tive a membrilor clubului, mulți dintre 
aceștia făcînd parte din 
republicane de juniori.

Din
cadrul 
biroul 
Banat 
pentru 
tehnice, folosind pentru aceasta dife
rite metode. Pe lîngă învățămîntul 
politic de partid și U.T.M., în care 
sînt încadrați circa 10.000 de sportivi, 
s-a folosit 
lectoratul, 
săptămînî 
generală, 
și de specialitate. La acest lectorat 
participă un mare număr de sportivi 
din localitate.

Pe marginea dării de seamă s-au

purtat discuții ample, la care au 
participat antrenori, profesori de edu
cație fizică, activiști U.C.F.S. "și spor
tivi.

In numele Consiliului General al 
U.C.F.S. a luat cuvîntul tov. S. Ba- 
rany. După ce a relevat o serie d< 
realizări înfăptuite pe plan sportiv îr 
regiunea Banat, vorbitorul a trecu 
în revistă și lipsurile manifestate îr 
cursul anului 1960, accentuînd asupr;Pentru sportivii de 

organizate întreceri, cauzelor acestora. Tovarășul Baram 
a scos în evidență faptul că birou 
consiliului regional al U.C.F.S. n-a 
avut o orientare îndreptată către dez
voltarea sportului de performanță și 
în special față de acele ramuri sportive 
de bază, cu tradiție în regiune, cun 
ar fi atletismul, gimnastica, ' natați; 
etc.

Din partea Comitetului regional d< 
partid a luat cuvîntul tov. Aristidi 
Bleau, care a dat o serie de îndru 
mări prețioase, în special în ceea c< 
privește îmbunătățirea stilului d- 
muncă al activiștilor sportivi-.

Cu ocazia ședinței plenare lărgit 
a Consiliului regional U.C.F.S. Bana 
s-au discutat o serie de acțiuni meni 
te, ca în perspectivă, să se obțin 
noi succese în creșterea măiestrie 
sportive, în ridicarea calitativă a acti 
vității sportive de performanță. Prin 
tre altele s-a arătat că este necesa 
ca pînă la sfîrșitul anului număra 
asociațiilor sportive să sporească pin 
la 790. Gimnastica în producți 
să fie introdusă în alte 10 întreprindei 
din regiune (în același timp să fi 
stimulată, această activitate în îi 
treprinderile existente). In cadrul pl< 
narei, numeroși profesori de educat 
fizică au arătat că vor folosi noi m< 
tode pentru îmbunătățirea calităț 
muncii lor, că vor îndruma elevii 
studenții cu aptitudini în sport căti 
activitatea de performanță. în ace 
sens, colectivul profesorilor de edi 
cație fizică de la Institutul poliței 
nic și-a 
înregistra pînă la’ sfîrșitul anul 
un număr de 195 sportivi clasi: 
câți iar 23 dintre aceștia să aii 
astfel de performanțe îneît să poa 
face parte din cadrul clubului Șl 
ința Timișoara. Colectivele <
profesori de la Institutul po
tehnic, și . Institutul pedagogic i 
educație fizică din Timișoara au lans 
o chemare la întrecere adresată i 
stitutelor similare din întreaga țar 
Chemarea cuprinde numeroase obie 
live printre care: îmbunătățirea, m 
todelor de predare a educației 
zice, sporirea numărului de purtăti 
ai insignei G-M.A., îmbunătății 
frecvenței la orele de educație fizi; 
o susținută muncă de cercetări ști' 
țifice, amenajarea prin mijloace p 
prii a cît mai multe baze sporti 
simple, participarea cit mai largă 
competițiile universitare etc.

„duminici sportive", 
avînd loc la Curtici, 
etc.

nesatisfăcătoare s-a

diferite loturi luat angajamentul de

darea de seamă
ședinței plenare

consiliului regional al U.C.F.S. 
a avut o permanentă preocupare 
educarea sportivilor și cadrelor

prezentată în 
a rezultat că

cu mult succes, la Reșița, 
unde din două în două 

se predau lecții de cultură 
materiale politico-ideologice

• La Timișoara, ne comunică 
pondentul nostru, Ladislau Makai, „grupa 
a fost cîștigată de echipa din locali
tate, C.F.R. 
Tg. Mureș eu 15—I 
ral roșu Sațu Mare cu 13—9, pe C.S. 
Oradea cu 19’—7. Echipa sătmărenilor 
a avut o comportare neașteptat de fru-

Ea a întrecut pe Voința
11, pe Unio Meteo-

dinordinea primelor echipe 
după etapa a treia : 1. Stea- 

Brașov, 2. C.C.A. București,
Calați, 4. Progresul Bucu-

® lată 
clasament, 
gul roșu 
3. C.S.M. 
rești, 5. C.F.R. Timișoara. Pe ultimul 
loc se află C.S.M. Baia Mare

O. BENKO

Un nou concurs în Capitală
Baza hipică din Calea Plevnei va 

găzdui sîmbătă și duminică cel de 
al doilea concurs de călărie al anu
lui. Cu această ocazie amatorii spor
tului equestru vor putea urmări evo
luția unor călăreți fruntași de la

echipa hipică a Armatei, Dinamo 
Știința. De la start nu vor li 
nici călăreții selecționați în lotui 
republicane de juniori și seni< 
Concursul va fi organizat de ciul 
Dinamo.



în categoria B: luptă deschisă 
pentru primul loc în toate cele trei serii

(Urmare din pag. 1) 

timpului. Gazdele au jucat slab, fără 
convingere și fără orizont. Au mar
cat: Atanasiu (mim 24 și 73) și 
Panait III (min. 34) pentru învin
gători și Frîncu (min. 3) pentru în
vinși. (E. Solomon-coresp.).

POIANA CIMP1NA — UNIREA 
IAȘI (2-—0). Joc de slabă factură 
tehnică. Cu o înaintare ineficace, 
gazdele au ratat numeroase ocazii. 
Au marcat: Matei (min. 51) și Pos- 
tolache (min. 90). Arbitrul N. Pîrvu 
'(Buc.) a condus bine. (E. Stroie și 
St. Constantinescu-coresp.).

RAPID FOCȘANI — S.N.M. CON
STANȚA (2—0). Scorul putea fi 
mai mare dacă linia de atac fero
viară nu s-ar fi pripit de multe ori 
în fața porții. Au marcat: Stătescu 
(min. 15) din 11 m și Gheorghe 
(min. 88). De remarcat că Vuitur 
IțS.N.M.) a ratat un 11 m. în min. 
38. (H. Cohn și C. Rădulescti-coresp.).

DINAMO SUCEAVA — FLACA- 
RA MORENI (0—0). Rezultatul ne
dreptățește echipa locală, care a do
minat mai mult și care a șutat des 
la poartă. (C. Alexa și R. Mun- 
teanu-coresp.).

STEAUA ROȘIE BACAU — PRA
HOVA PLOIEȘTI (2—2). Băcăoanii 
au nemulțumit prin jocul prestat, 
Deși au condus cu 2—0, ei au tre
buit să se mulțumească pînă la sfîr- 
șit cu un rezultat egal. Au înscris! 
Comănescu (2) pentru gazde, Chirilă 
și Stanoilovici pentru oaspeți. în 
min. 89, Alexandru (Prahova) a fost 
eliminat pentru injurii aduse arbi
trului. (A. Aromînesei-coresp.).

SERIA A II-a

CHIMIA GOVORA - ȘT1INTA 
BUCUREȘTI (0—2). Studenții bucu- 
reșteni, mai tehnici și mai insistenți, 
au fructificat două ocazii ivite în ur
ma unor greșeli de neiertat ale apă
rării adverse. Ca aspect, jocul a 
fost echilibrat în prima repriză; în 
a doua, echipele au avut pe rînd 
perioade de dominare. Chimia a pre
zentat o formație în care atacul nu 
cărespunde. Intîlnirea s-a desfășurat 
într-o notă de perfectă sportivitate. 
Punctele au fost marcate de Du
mitrescu (min. 53) și Dridea II (min. 
65). (D. Roșianu, coresp.).

METALUL BUCUREȘTI—C.S.M. SI- 
BIU (2—1). Imprimînd un ritm viu iu 
prima repriză, metalurgiștii bucureșteni 
și-au asigurat un 'avantaj de două go
luri, înscrise în două minute prin Du
mitru Gheorghe (min. 33) și Enc (min. 
35). In partea a doua a jocului, am
bele echipe au jucat lent; pe de o parte 
metalurgiștii, mulțumiți probabil de re
zultat, nu au mai insistat, iar pe de 
«Ită parte C.S.M. Sibiu s-a comportat 
și mai slab. Totuși, Ia un contraatac, 
sibienii au reușit să reducă scorul prin 
Dombrovschi (min. 80). A condus foarte 
bine arbitrul Bleja Dumitru Constanța. 
(D. C.).

C.F.R. ROȘIORI — DINAMO PI
TEȘTI (1—1). — Joc de factură 
tehnică modestă. C.F.R. a luat con
ducerea din min. 1 prin golul marcat 
de Capatos. Oaspeții au reușit să 
egaleze în repriza a doua (în min. 
72) printr-un autogol înscris de 
fundașul Pintică. (C. Stănescu și 
Al. Popescu, coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV — C. S. 
MEDIAȘ (1—0). Victorie localnici
lor este meritată, ei fiind superiori 
atît în jocul de cîmp, cît si în orien
tarea acțiunilor de atac, care au sur
prins deseori apărarea medieșenilor. 
Dacș înaintașii Tractorului nu ratau 
ocazii clare, scorul putea fi mai 
mare. Medieșenii au jucat sub aș
teptări, în special în apărare. Unicul 
gol a fost înscris de Binder în 
min. 50, după o combinație Vigheț— 
Vlad. (Gh. Măzgăreanu, coresp.).

DRUBETA TR. SEVERIN — CHI
MIA FAGARAȘ (2—0). Jocul a fost 
dominat tot timpul de gazde, care 
însă au ratat multe situații favo
rabile, mai ales în prima repriză. 
Au marcat: Belcea (min. 64) și Ma- 
zilu (min. 84). (Gh, Manafu, coresp.).

C.F.R. ELECTRO CRAIOVA — 
DINAMO OBOR (2—0). Au asistat 
5000 de spectatori. Jocul a fost de 
bună factură tehnică, iar victoria pe 
deplin meritată. Gazdele au luptat 

pentru fiecare minge, au dominat 
în ambele reprize și au tras nume
roase șuturi la poartă (22). Oaspeții 
n-au corespuns așteptărilor. In atac 
a fost prea mult „căutat" Biikossy, 
care n-a dat satisfacție. Au marcat: 
Preda (min. 10) și Gh. Stere (min. 
47). (Șt. Gurgui și Th. Ștefănescu, 
coresp.).

ACADEMIA MILITARĂ—ȘTIINȚA 
CRAIOVA (2—1). — Evoluția lideru

Un înaintaș bucureștean s-a infiltrat în apărarea studenților craioveni și va 
trage din nou la poartă. Fază din meciul Academia Militară-Știința Craiova (2—1)

lui seriei a doua la București a fost 
așteptată cu mult interes. Mai ales că 
studenții craioveni întîlneau o echipă 
cu justificate pretenții la un loc frun
taș, o formație bine sudată, cu indi
vidualități de valoare, Academia Mi
litară.

Partida, într-adevăr, a corespuns 
așteptărilor. S-a jucat dinamic, com- 
binativ, ambele echipe contribuind în 
egală măsură la crearea unui spec
tacol plăcut. Cu o mai bună pre
gătire fizică, bucureștenii au impri
mat acțiunilor un ritm rapid și au 
fost acei care au avut inițiativa în 
majoritatea timpului. După aspectul 
jocului victoria Academiei este me
ritată. Golurile sale au fost înscrise 
de Scînteie și Comisar. Pentru Știin
ța a marcat Constantinescu. Bun ar
bitrajul „brigăzii" gălățene O. Turcita 
(centru), Gh. Ionescu și Victor Pala- 
descu (tușe). (C.M.).

SERIA A III-a

MECI FRUMOS LA CIMPIA TURZI]

IND. SIRMEI C. TURZII — JIUL 
PETROȘANI (2—0). Acest joc de
osebit de important pentru poziția 
celor două echipe în clasament s-a 
desfășurat într-o atmosferă de depli
nă sportivitate, prilejuind în acest 
fel un spectacol fotbalistic de bună 
calitate. Victoria a revenit pe merit 
echipei Industria Sîrmei, care putea 
învinge la scor dacă ținem seama 
de dominarea categorică din repriza 
a doua și de numărul de șuturi trase 
la poartă: 32 (15 pe spațiul porții) 
față de cele 6 ale Jiului. Fotbaliștii 
localnici n-au reușit să concretizeze 
de mai multe ori din cauza formei 
excelente a portarului Crîsnic — cel 
mai bun de pe teren —, cit și a 
pripelii înaintașilor lor în fazele 
de finalizare.

Prima repriză a fost destul de echi
librată. Jucătorii din Petroșani, deși, 
aveau vîntul în spate, n-au știut să 
folosească acest avantaj. Apărarea a 
trimis mingi la întîmplare înainta
șilor, iar aceștia au căutat prea 
mult poziții favorabile de șut. Scorul 
este deschis abia în repriza a doua 
(min. 63): la o pasă în adîncime 
a lui Copil, Tîlvescu trimite mingea 
„acasă", însă prea încet și Graur, 
atent, interceptează și înscrie: 1—0. 
Deși Jiul se apără în opt oameni 
scorul este mărit în min. 77: o com
binație. de toată frumusețea la mar
ginea careului de 16 m între Șafar 
și Graur și acesta din urmă reia din 
voie, înscriind la „păianjen": 2—0, 
scor cu care se termină partida.

Arbitrajul lui M. Cruțescu—Bucu
rești — foarte bun. S-au remarcat: 
Ruzici, Raab, Graur, Șafar și Suru 
de la Cîmpia Turzii, Tîlvescu și Ma
nea de la Jiul.

C. ALEXE

A.M.E.F. ARAD — C.S.M. BAIA 
MARE (1—1). Joc de un slab nivel 
tehnic, care a plăcut totuși datorită 
dîrzeniei și corectitudinii cu care au 
luptat cele două formații pentru 
victorie. Localnicii au jucat cu mult 
elan, dominînd o bună parte din 
timp. Rezultatul de egalitate se 
datorește ineficacității liniei lor de 
atac. Au marcat: Nedelcu I (min. 62) 
pentru Baia Mare și Nedelcu (min.

Foto: B. Ciobanu ,

75) pentru localnici. (Șt. Iacob- 
coresp.).

DINAMO SASAR — C.F.R. TIMI
ȘOARA (0— 1). Peste 6000 de spec
tatori au asistat la un meci în care 
timișorenii au dominat majoritatea 
timpului. Ceferiștii s-au dovedit a fi 
mai bine pregătiți din toate punctele 
de vedere, în timp ce dinamoviștii au 
jucat deslînat, cu multe pase greșite. 
Unicul gol a fost marcat de Ionescu 
(min. 14) în urma unei greșeli co
mise de apărarea echipei locale. 
(V. Săsăranu-coresp. reg.).

C.S. MUREȘUL TG. MUREȘ — 
C.S. ORADEA (3—0). 8000 de spec
tatori au avut ocazia să urmărească 
un joc interesant, disputat în limitele 
unei - perfecte sportivități. Mureșenii 
au obținut o victorie pe deplin me
ritată în urma unui ioc spectaculos. 
Autorii golurilor.- Hajdu (min. 18 și. 
74) și Jozsi (min. 75). Arbitrul I. 
Gheorghiță (Buc.) a condus foarte 
bine. (V. Kadar-coresp. reg.).

ARIEȘUL TURDA — C.S.M. RE
ȘIȚA (3—3). Joc de factură tehnică 
modestă. Au marcat: Pop (min. 6), 
Bâruțiu (min. 19) și Mărgineanu 
(min. 53) pentru Arieșul, Varga 
(min. 17), Pătrașcu (min. 21) și 
Schiopu (min.: 87) pentru C.S.M. 
(I. Pataky-coresp.).

GLORIA BISTRIȚA — RECOLTA 
CĂREI (2—0). Un meci în care gaz
dele- au acționat cu multă voință, 
dominînd mai mult. Au înscris: 
Vegh (min. 71) și Ciocan (min. 77). 
(O. Berbecaru-coresp.).

DINAMO BARZA — C.S.M. CLUJ 
(5—2). Gazdele au prestat un joc 
bun, înscriind cele 5 goluri prin 
Raciu (min. 10, 35), Tătărugă (min. 
25), Sleth (min. 84) și Dănciulescu 
(min. 85). Pentru oaspeți au marcat 
Crecan (min. 28) și Crăciun (min. 
88). (M. Susan-coresp.).
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Din experiența antrenorilor sovietici

Fotbal fără „umbră • • • (l)
de VIKTOR MASLOV, antrenor emerit

Reproducem mai jos prima parte a unui interesant articol apărut In revista 
sovietică ,,Futbol“ nr. SI 1961, cu privire la marcajul strict, în cadrul unor dis
cuții asupra problemelor fotbalului.

Păzitor, umbră ! Aceste cuvinte au 
intrat de mult în dicționarul fotba
listului și fiecare jucător știe foarte 
bine despre ce este vorba. Deocam
dată nu avem fotbaliști care să nu 
fi marcat sau să nu fi fost marcați, 
sau și una și alta.

Marcajul strict, om la om, ușor do 
analizat și care nu cere o gîndire 
tactică deosebită, a devenit o me
todă principală de joc, cu toate ur
mările ce decurg de aici.

In ajun de meci, fiecare jucător
— mai ales din apărare — primește 
o sarcină clară : pe cine anume tre
buie să marcheze. I se spune numele 
adversarului pentru care el răspunde 
personal și jucătorul din apărare 
trebuie să facă totul ca să nu lase 
pe adversar să joace și cu atît mai 
mult să marcheze.

Intr-un timp, această metodă de 
joc dădea uneori rezultate, mai ales 
în întîlniri internaționale. Astăzi, 
marcajul strict nu mai corespunde 
și am avut ocazia să ne convingem 
că această metodă nu este unică si 
universală.

N-a sosit oare timpul să reflectăm 
în mod serios asupra acestei tactici 
de joc, răspîndite atît la noi cit și 
în alte țări ?

Ceea ce este denumit cîteodată
— și nu tocmai just - „fotbal de
fensiv" — este o consecință directă 
a aplicării rigide a principiului mar
cajului strict la om. Dacă noi dorim 
într-adevăr să realizăm un fotbal 
creator și frumos, trebuie să revi
zuim principiul marcajului strict. 
Practica ne arată că se poate juca 
și altfel. Și nu numai pentru că 
spectatorii simt plăcerea de a vizio
na, iar jucătorii simt plăcere cînd 
joacă frumos, ci și pentru că în 
această direcție se dezvoltă fotbalul 
și pe aceste căi este posibilă crește
rea nivelului de joc și, deci, și suc
cesele sportive.

Este justă observația că marcajul 
strict s-a născut pe terenurile noas
tre. Vreau să reamintesc cum ș-a 
produs aceasta. Cînd echipele noastre 
au adoptat sistemul W. M., toți ju
cătorii își păstrau locurile și se de
plasau pe teren pe niște linii ima
ginare. Eu jucam mijlocaș și acțio
nam în aceeași zonă ca și interul 
advers. Intr-o zi, interii V. Stepanov 
și G. Glazkov de la Spartak ne-au 
pus în fața unor probleme noL Ei

Mîine pe stadionul ,,23 August“

Rapid—Steagul roșu Brașov în categoria A
Intîlnirea Rapid—Steagul roșu, amînată 

din etapa de duminică, se dispută mîine 
după-amiază pe stadionul ,,23 August”. 
Această partidă suscită un viu interes 
printre amatorii de fotbal din Capitală. 
Echipele sînt de valoare apropiată și pro
mit un spectacol fotbalistic de calitate. 
In momentul de față ele au următoarea 
situație în clasament:
6. St. roșu 16 7 2 7 32:26 16
7. Rapid 16 4 8 4 17:16 16

Duminică un nou
Etapa a XVllI-a a categorici A pro

gramează în Capitală două jocuri care 
vor avea loc îs cuplaj pe stadionul 

au început sâ-și părăsească zona. Ce 
trebuia să facem ? Răspunsul n-a 
fost găsit imediat. Am început să 
urmărim fiecare pe interul său. Așa 
s-au născut primii „tutori" și ..tute
lați" în fotbal.

Astfel, din inițiativa celor doi îna
intași citați mai sus, principiul schim
bului de locuri a fost imitat și dez
voltat de Dinamo Moscova. Centrul 
său înaintaș S. Soloviev a început 
să acționeze pe marginea terenului, 
iar apărătorul central (n.t. - stope
rul) n-a mai riscat să-1 urmărească. 
Apoi au început să-și părăsească lo
cul extremele, mai ales V. Trofimov, 
care se retrăgeau mult în urmă. 
Sistemul schimbului rapid de locuri 
le-a adus dinamoviștilor din Moscova 
un succes deosebit în anul 1940. Si 
chiar atunci, în luptă cu dinamoviștii, 
s-a cristalizat „tutela personală". Iar 
după război toate echipele noastre 
s-au înarmat cu această tactică. Mar
cajul strict cerea calități fizice deo
sebite — rezistență, viteză de depla
sare — și în scurt timp aceste : ali- 
tăți au fost însușite de fotbaliștii 
noștri. Sistemul marcajului la om. 
necunoscut de echipele străine. îm
preună cu pregătirea fizică supe
rioară a jucătorilor sovietici, a făcut 
ca debutul echipelor noastre pe are
na internațională să fie încununat de 
succes. Arătîndu-ne inferiori adver
sarilor în pregătirea tehnică, noi 
totuși obțineam deseori victorii asu
pra lor.

In acea vreme au apărut și ade- 
vărați specialiști în marcaj. Jucăto
rul N. Polîska, de exemplu, pur și 
simplu îl atingea cu degetul pe ad
versarul său. ca și cum i-ar fi zis 
„sînt aici". Astfel de „tutori" se gă
sesc și astăzi, ca de exemplu V. 
Țarev de Ia Dinamo Moscova, care 
— mai consecventă decît celelalte 
echipe — aplica și aplică marcajul 
la om. Trebuie să spunem că chiar 
în acele timpuri jucătorii de mare 
clasă nu erau de acord cu acest fel 
de marcaj și deseori intrau in con
flict cu antrenorii. Apărători ca I. 
Kocetkov, K. Liaskovski, E. Frolov, 
N. Dziapșipa nu se mulțumeau cu 
jocul destructiv. Ei căutau să-1 com
bine cu jocul constructiv și poate că, 
în mare măsură datorită eforturilor 
lor, metoda marcajului strict a în
ceput să se perfecționeze.
(Traducere de antrenorul N. V1LCOV)

Rapid va alinia formația sa obișnuita. 
Steagul roșu nu s-a fixat asupra echipei 
cu care va juca. Meciul va începe la 
ora 16,45 și va fi condus de trei arbitri 
din Constanța : Stavru Nicolau la centru, 
Z. Drăghici și A. Avramescu la tușă. 
In deschidere, la ora 15: Rapid 11— 
C.F.R. Tipografia Filaret. Biletele se 
pun în vînzare de azi, dimineața, la ca
sele obișnuite.

cuplaj în București
,,23 August" după următorul program: 
Ora 15 : Progresul—Știința Timișoara.

Ora 16,45 : Dinamo—Minerul,

In urma trierii variantelor depuse la 
concursul Pronosport de duminică 9 
aprilie a.c. au fost găsite :

2,50 variante cu 12 rezultate exacte
55,10 variante cu 11 rezultate exacte

711,20 variante cu 10 rezultate exacte

PREMIILE CONCURSULUI PRONO
EXPRES NR. 14 DIN 5 APRILIE

Categoria a II-a 5 variante a 
14.125 lei fiecare.

Categoria a III-a 73 variante a 
1041 lei fiecare.

Categoria a IV-a 286 variante a 
408 lei fiecare.

Categoria a V-a 1228 variante a 95 
lei fiecare.

Categoria a Vl-a 4995 variante a 
27 lei fiecare.

Pentru tragerea de mîine reportul, 
este de 59.088 lei la categoria I.

-4r
Rubrică redactată de I. S. Loto-Prono- 

sport.



TIETISÎM

Concursuri... rezultate...
Eugen Ducu — 2 metri la înălțime

Sincere felicitări sportivilor rom mi 
din nou cei mai buni din Balcani!

Trăgătorii de la C. C. A. 
ciștigători in toate probele

• Primul concurs cu handicap or
ganizat in Capitală de către clubul 
Progresul s-a bucurat de un bineme
ritat succes. Asemenea concursuri ar 
trebui să fie organizate cit mai des 
intrucit ele oferă concurenților din 
categoriile inferioare posibilitatea de 
a se întrece de la „egal" cu atleții 
fruntași.

La concursul de sîmbătă, de pe 
stadionul Progresul au luat parte 
peste 300 de atleti și atlete. Cel mai 
valoros rezultat a fost înregistrat la 
săritura in înălțime de către junio
rul EUGEN DUCU (antrenor Th. Io- 
nescu). El a sărit 2,00 m. Alte re
zultate : BĂRBAȚI : 100 m : P. Mă- 
nescu și A. Stamatescu 11,3 ; înălți
me : E. Ducu 2,00 ; V. Păltineanu 
1.80 m, C. Semen 1,80 ; lungime : M. 
Calnicov 6,82 ; M. Axente 6,61 ; I. 
Delcov 6,26; greutate : I. Sabău 
13.33 ; D. Serafim 12,77 ; disc (2 kg): 
V. Manolescu 49.29 : V. Sălăjan 46.13;
L. Cotler — junior — 41,52 ; C. Bălan 
40,60 ; I. Constantinescu — junior — 
40,47 ; suliță : I. Sabău 51.05 ; FEMEI: 
înălțime : A. Prodea 1,45 : S, Grosu,
M. Cosmovici (născută 1945), C. Ulian
(1945) 1,40 m ; lungime : A. Sîrbu
5,30 : A. Prodea 5.20 ; greutate : A. 
Gurău 13,10; A. Nylas 11,11; A. Sîr
bu 10,90 ; suliță : A. Scurtu 37,09 ; A. 
Nylas 36,95 : E. Binder 32.14 : disc:
N. Barbu 42.68 : A. Gurău 38,62.

Clasamentul general al „Cupei Pri
măverii" : 1. Dinamo 107 p; 2. Pro
gresul 97 p; 3. Rapid 50 p; 4. Ști
ința 23,50 p : 5. I.T.B. 14,25 p; 6. 
Victoria 11 p.

• tn împrejurimile stadionului 
I.T.B. din Capitală s-a desfășurat du
minică dimineață, în organizarea clu
bului I.T.B. un concurs de cros, la 
care au luat parte numeroși tineri 
bucureșteni.

Iată rezultatele înregistrate: ju
niori (2.000 m) : 1. P. Vlăsceanu
(ITB), 2. V. Tcodorescu (ITB), 3. Gh. 
Țăruș (CSS), 4. C. Tatu (ITB), 5. I. 
Mezei (CSS) : seniori (5.500 m) : 1. V. 
Caramihai (ITB), 2. M. Babaraica 
(ITB). 3. Al. Arnăutu (Metalul), 4. I. 
Aldea (ITB), 5. R. Iliescu (Progre
sul) ; fete (700 m) : I. Doina Birsctn 
(Dinamo), 2. Cornelia Boicescu (D), 
3. Maria Mirică (D), 4. Nicoleta Ma
rin (D), 5. Maria Babaraica (ITB). 
Clasamentul pe echipe : 1. I.T.B. 33 
p : 2. Dinamo 31 p ; 3. Clubul spor
tiv școlar 21 p . 4. Metalul 18 p : 5. 
Progresul 16 p. (NICOLAE D. NICO- 
LAE, corespondent).

• Duminică dimineața, pe stadionul 
Tineretului, a fost programată faza 
interfacultăți din cadrul campionate
lor universitare. La întreceri au par
ticipat 250 de studenți de la cele 8 
facultăți ale Universității C. I. Par- 
hon. Cîteva rezultate : BĂRBAȚI : 
400 m : N. Vulpașin (Istorie) 52,5 ; 
1.000 m : V. Jurjea (Șt. Juridice) 
2:41.7 ; înălțime : N. Ropoteanu (Filo
logie) 1.80 ; greutate: S. Cremaren- 
co (Matematici) 11.73: suliță: C. Li- 
ciu (Geologie) 44,58 : FEMEI : 500 m : 
R. Stanciu (Matematici) 1:30,0; greu
tate : E. Binder (Chimie) 9,13 ; suli
ță ■ E. Binder 35,70.

• tn cadrul unui concurs organizat 
la Turda de către consiliul orășenesc 
U.C.F.S. au fost înregistrate cîteva 
performanțe remarcabile. Astfel, Va- 
sile Mureșan a sărit 1,77 m la înăl
țime, iar Livia Anton a obținut la

Cîteva cuvinte despre arbitrajele 
la competițiile școlare

In vacanța de primăvară, mii de elevi 
Și eleve din întreaga țară .și-au disputat 
intîicfatea, parlicipînd la numeroase com
petiții, majoritatea lor la nivel republi
can. Am vorbit pe larg, la timpul cuve
nit, despre fiecare eveniment sportiv șco
lar în parte. De data aceasta am dori să 
subliniem că la succesul numeroaselor 
confruntări sportive la care au fost che
mați elevii, o contribuție substanțială 
au adus-o arbitrajele. Se înțelege, acele 
arbitraje de ținută, competente și obiec
tive. din cure viitorii sportivi de perfor
mantă an putut învăța.

Exemple? Nenumărate! La finalele de 
baschet de la Constanța, de pildă, arbi
trul Al. Dănilă a făcut n adevărală de
monstrație de felul cum trebuie condusă 
o întrecere sportivă, culegi ud — pe drept 
— aplauze la .scenă deschisă". Spectatorii 
prezenți la ..Floreasca” pentru a urmări fi
nalele de gimnastică au apreciat, fără îndo
ială, calitatea arbitrajelor prestate de. E. 
Radovici (paralele inegale'), C. Culda (ba
ră fixă), P. Sacerdoțeanu (inele), M Stă- 
pinoiu (sărituri), E. Podlaha (sol) etc. 
la concursul republican de handbal în 

aceeași probă rezultatul de 1,45 m. 
loan Gyorgy a aruncat discul (2 kg) 
la 41,68 m. Maria Giurgiu a înre
gistrat 62,4 sec. pe 400 m.
• Asociația sportivă P.T.T. orga

nizează la sfirșitul acestei săptămîni 
întrecerile tradiționalei curse de marș 
„Circuitul P.T.T." aflat la cea de a 
XVI-a ediție.
• Pe stadionul Tractorul din Bra

șov a avut loc recent un concurs de 
verificare. Cîteva rezultate : BĂR
BAȚI : 100 m : D. Comșa (Sîrguința) 
11,4; I. Carolea (Steagul roșu) 11,5 ; 
600 m: H. Schmidt (St. roșu) 1:26,6; 
lungime : H. Haller (St. roșu) 6,20; 
A. Arvay (St. roșu) 6,15; triplu : H. 
Haller 13,40. (C. GRUIA, coresp. re
gional).

Aspedt dintr-o serie a cursei de 100 m din cadrul 
organizai de clubul Progresul

începe marele concurs dotat cu „Cupa Dinamo“
Mîine cu începere de la ora 10 di

mineața, poligonul Tunari va găzdui 
un important concurs de tir devenit 
traditional, „Cupa Dinamo", orga
nizat de Clubul Dinamo cu sprijinul 
F.R. Tir.

Iată programul întrecerilor: 
miercuri, ora 10: talere aruncate din 
șanț (manșa I) ; joi, de la ora 10: 
talere aruncate din șanț (r șa It), 
de la ora 14 pistol precizie; vineri, 
de la ora 9: armă liberă 60 de 
focuri culcat seniori și junioare, 
pistol calibru mare și de la ora 12 
armă liberă calibru redus 60 focuri 
culcat senioare și juniori ; sîmbătă, 
de la ora 9: armă liberă calibru 
redus 3x40 focuri seniori, 3x30 focuri 
junioare, iar de la ora 10 skeet 
(manșa I); duminică, de la ora 9: 
armă liberă calibru redus 3x30 focuri 
senioare și juniori, pistol viteză

7 de la Cluj rezervat echipelor feminine 
ale cluburilor sportive școlare s-a impus 
prin pricepere și corectitudine, arbitrul 
Paul Radvani.

Sînt doar cîteva exemple.
Este regretabil, însă, că nu toți arbi

trii însărcinați să conducă diferite între
ceri sportive școlare s au străduit să fie 
la înălțimea misiunii lor. Im gimnastică
— pentru a da cel mai plastic exemplu
— arbitrul Silvia Mihăilescu (Timișoa
ra) a făcut permanent notă discordantă 
cu colectivul cu care a lucrat Ia birnă. 
Trecută la gimnastică artistică, poves
tea s-a repetat... Im Cluj, de asemenea, 
unii arbitri au dovedit prea puțină aten
ție, s-au plasat greșit pe teren, n-au 
ținut seama de semnalizările arbitrilor 
de poartă. Așa s-a întîmplat cu I. Lo- 
bonț și V, Lnca (și nu P. Perșa. cum 
din eroare a fost trecut pe foaia de ar
bitraj).

Este de dorit ca toți arbitrii să mani
feste exigență față de ei înșiși, scutin- 
dit-nc de a mai semnala și pe viitor ase
menea lipsuri supărătoare, care știrbesc 
atmosfera atît de frumoasă a unei în
treceri sportive școlare.

T. ST.

(Urmare din pag. 1)

forturile. Am fost impresionat 
de victoria soților Grecescu și 
în special de cea a Floricăi. De 
mai mulți ani ea este cea mai bună 
alergătoare de semifond din Balcani 
șl totuși, din diferite motive, n-a reu
șit încă pină acum să fie campioană 
balcanică. A făcut-o duminică și 
maniera in care a cîștigat cursa pro
bează din plin clasa pe care o deține. 
Soțul său, prea bine cunoscut nouă, 
ne-a dovedit că rămîne și pe mat 
departe cel mai bun alergător din a- 

concursului cu handicap,

Foto : H. Nandi

(ambele manșe), iar de la ora 10 
skeet (manșa a Il-a).

întrecerile se desfășoară individual 
și pe echipe.

Discuții pe marginea comportării rutierilor in „Cupa F.R.C.“
„Cupa F.R.C." desfășurată între 7 

și 9 aprilie pe șoselele din împrejuri
mile Capitalei a constituit un examen 
util pentru rutierii din țara noastră. 
Verificarea stadiului lor de pregătire 
într-o competiție de amploare a per
mis tehnicienilor să tragă — Ia sfîr- 
șitul unei lungi perioade de intense 
antrenamente — concluzii temeinice. 
Atenția tuturor a fost îndreptată spre 
lotul republican din care va fi selec
ționată echipa pentru „Cursa Păcii". 
De la început trebuie să spunem că 
alergătorii din lotul R.P.R. s-au dove
dit superiori ca pregătire perioadei 
corespunzătoare a anului trecut, ceea 
ce înseamnă că antrenorul N. Voicu 
a efectuat cu cicliștii un volum de 
antrenamente sporit ca ritm și inten
sitate. Se poate spune că în acest an 
vom fi reprezentați de o echipă mai 
bine pregătită, mai omogenă.

Urmărind o parte din concursurile 
desfășurate la Cluj in compania rutie
rilor din R.D. Germană și competiția 
recent încheiată la București socotim 
că din lotul de 13 cicliști s-au impus 
selecției 8 și anume: Ion Cosma, Lu
dovic Zanoni, Gh. Radulescu, Gabriel 
Moiceanu, Walter Ziegler, Aurel Șe
laru. Ion Stoica și Ion Braharu. Din 
acești cicliști — credem noi — ar pu
tea fi selecționată cea mai bună for
mație reprezentativă pe care o posedă 
la ora actuală țara noastră. Iată de 
altfel un tabel al evoluției acestor a- 
lergători în „Cupa F.R.C.". Pe coloana 
I este înscris locul ocupat în etapa I, 
pe coloana II cel din etapa a Il-a, pe 
coloana III cel din etapa a III-a, pe 
coloana a IV-a locul în clasamentul 
general, iar pe coloana a V-a timpul 
realizat pe cei 233 km ai întrecerii 
(timpul primului clasat corespunde 
unei medii orare de peste 40 km).

ceasta parte a Europei. Deși îl cu
nosc bine, trebuie să spun că am 
fost surprins de vitalitatea arătată și 
de felul in care a știut să tranșeze 
în favoarea sa disputa cu trio-ul nos
tru (N.N. Hafner, Ivanovici, Miha- 
lici). Sîntem foarte bucuroși că am 
putut ciștiga întrecerea echipelor 
masculine căci tare ne-a fost teamă 
de atleții romini !“

ABDULAH KOKPINAR (Turcia) : 
.Ca și in anii trecuți speram foarte 
mult ■ în victoria alergătoarei noastre 
Gill Ciray. Ea a început bine cursa 
și cînd eram mai mult convinși că 
își va păstra titlul, a „intervenit “ 
Florica Grecescu și ne-a spulberat 
toate speranțele. Sportiva romină s-a 
arătat a fi mai bine pregătită și mă 
înclin in fața victoriei ei! In ceea 
ce-l privește pe soțul său el este 
un foarte bun atlet, un luptător ex
cepțional. Ce altă dovadă mai bună 
decit faptul că a condus cea mai 
mare parte a cursei și că a trebuit 
să facă singur față amenințării de 
„mat" a celor trei iugoslavi...".

OTTO SZIMICSEK (Grecia) : „îna
inte de orice, sincere felicitări spor
tivilor romini, din nou cei mai buni 
din Balcani ! In ceea ce privește 
întrecerile de la Sofia voi spune că 
au fost foarte dificile prin traseul 
ales (excepțional de pretențios și de 
dur). Din acest punct de vedere, con
sider că ediția de la București a a- 
cestei competiții a fost superioară. 
Acolo s-a alergat pe hipodrom, pe 
o pistă de gazon, care convine cel 
mai bine tuturor alergătorilor. In 
peninsula noastră nu sînt, ca în alte 
părți, alergători care să se ocupe în 
mod special de cros. La noi sînt toți, 
în primul rînd, alergători de pistă și 
crosul nu este pentru ei o probă de 
concurs decit in măsura in care-i 
ajută în pregătirea pentru sezonul 
competițiilor de pistă. Or, un ase
menea traseu, ca cel de la Sofia, 
poale fi chiar dăunător pentru forma 
viitoare a atleților. lată de ce cred 
că e bine ca asemenea întreceri să 
fie organizate pe viitor numai pe hi
podrom sau pe terenuri plate".

Ion Cosma (Dinamo) pleacă ultimul în etapa contra-cronometru (Plecările s-mt 
dat în ordinea inversă a clasamentului din prima etapă), dar aceasta nu-l va 

opri să realizeze cel mai bun timp al zilei
Ion Cosma 1 - 1
L. Zanoni 2 - 2
Gh. Rădulescu 6 - 4
G. Moiceanu 3 — 6
W. Ziegler 16 - 11
A. Șelaru 5 - 3
I. Stoica 8-11 - 24
I. Braharu 4 -19-20

Din datele de mai sus se poate ve
dea clar că acești alergători au domi
nat întrecerea. Fără accidentul din 
prima etapă, Walter Ziegler ar fi fost 
fără îndoială între primii 6 clasați ai 
„Cupei F.R.C.“. Edificatoare este în
deosebi evoluția din etapa contra-cro- 
nometru in care principalul element 
care își spune cuvîntul este pregăti
rea sportivului. Ion Cosma a cîștigat 
net această etapă, iar Zanoni, Șelaru, 
Rădulescu și G. Moiceanu au fost în 
preajma liderului. Aprecierile bune pe 
care tehnicienii le-au făcut la adresa 
membrilor lotului se datoresc și fap
tului că aceștia s-au dovedit foarte 
combativi. Atît în prima etapă, cit și 
în ultima (desfășurate în bloc) ei au 

campionatelor R. P. R. 

(faza pe Capitală)
Un număr de 80 de trăgători clasi

ficați au luat parte sîmbătă și dumi
nică la campionatele de scrimă ale 
R.P.R. faza pe Capitală, rezervate 
sportivilor de categoria a Il-a, I și 
maeștri.

Confirmînd pregătirea bună pe care 
o are, floretistul loan Drimbă a cîș
tigat întrecerea cu specialiștii acestei 
probe dintre care n-au lipsit Attila 
Csipler, Ioan Zilahi și Sorin Poena-ru. 
O frumoasă performanță a realizat — 
de asemenea — și spadasinul Ion 
Marinescu, clasat pe locul I, înaintea 
consacraților Constantin Stelian (cam
pionul de anul trecut), Ion Lăudoiu 
și Cristu Lichiardopol. Dintre fete, 
cea mai bună s-a dovedit a fi Geta 
Sachelarie. In sfirșit, la sabie, un alt 
campion, Dumitru Mustață, s-a clasat 
în urma tinărului trăgător Octavian 
Vintilă care a ocupat primul loc.

De menționat faptul că unii sportivi 
printre care și Tănase Mureșanu în- 
tîrziind de la concurs n-au putut parti
cipa la probele în care „plecau" favoriți. 
Mureșanu de pildă, a fost nevoit să 
evolueze in cadrul probei de spadă 
in care a ocupat abia locul IV... O 
altă remarcă este aceea că în turneul 
final la sabie șapte dintre cei opt 
finaliști au fost reprezentanți ai C.C.A.

Iată clasamentul final al concursu
lui. Floretă băieți: 1. I. Drimbă (C.C.A.) 
6 v. ; 2. M. Țiu. (C.S.S.) 5 v. ; 3. A. 
Csipler (Știința) 5 v. ; 4. I. Zilahi

, (C.C.A.) 4 v. ; 5. S. Poenaru (C.C.A.) 
3 v. ; 6. N. Constantin (C.C.A.) 3 v. ; 

! Spadă: 1. I. Marinescu (C.C.A.) 6 v. ; 
' 2. C. Stelian (C.C.A.) 6 v. ; 3. I. Lău- 
i doiu (C.C.A.) 5 v. ; 4. T. Mureșanu 
. (Știința) 4 v. ; 5. C. Lichiardopol (Pro- 
| greșul) 3 v. ; 6. V. Poruțiu (Știința)

2 v. ; Sabie : 1. O. Vintilă (C.C.A.) 
6 V.; 2. D. Mustață (C.C.A.) 5 v. ; 3.

I C. Pelmuș (C.C.A.) 5 v. ; 4. I. Alexe 
: (C.C.A.) 4 v. ; 5. L. Rohony (Știința)

3 v. ; 6. H. Bădescu (C.C.A.) 3 v. ;
' Floretă fete: 1. Geta Sachelarie (C.C.A.) 
I 6 v. : 2. Maria Vicol (Progresul) 5 v. ;
I 3. Elena Melac (C.C.A.) 5 v. ; 4. Denisa 
I Varvarichi (Știința) 3 v. ; 5. Oprița 

Dragalina (Știința) 3 v. ; 6. Ana Ene
I (Progresul) 3 v.

13- 1-5 h.43:39
- 9-12 - 2 - 5.h.44:26

4-4-5 h.45:04
14- 6-5 h.45:28 
3-12-5 h.47:24 
9-12 - 3 - 5 h.44:37 
1-11-5 h.47:19
6 - 9-5 h.46:52

acționat dinamic, puțini dintre ceilal
ți alergători puțind rezista acestui ritm 
rapid. Doar Marcel Voinea (re
venit excelent după mai bine de un 
an de inactivitate) s-a situat aproape 
de valoarea primilor cicliști ai lotului. 
Toate acestea duc la concluzia că a- 
lergătorii noștri sînt în acest an mai 
bine pregătiți, că formația noastră re
prezentativă care va evolua la a XlV-a 
ediție a „Cursei Păcii" poate să aspire 
la o performanță superioară celei din 
ediția precedentă. Rămîne ca pregăti
rea pe care o vor efectua în conti
nuare și voința cu care vor lupta in 
întrecere să-și spună cuvîntul.

HRISTACHE NAUM



INTERVIUL NOSTRU: I» ce stadiu vă aflați 
cu pregătirile pentru găzduirea

„Cupei Victoria44?
RĂSPUNDE: ing. JAN KOUDRNA, vicepreședintele

Federației de rugbi a
Am revăzut, de curînd la București, 

pe ing. Jan Koudrna, vicepreședinte al 
Federației de rugbi a R. S. Cehoslova
ce, aflat în trecere prin țara noastră. 
Folosind acest prilej, l-am rugat pe 
ing. Koudrna să ne împărtășească cî
teva noutăți în legătură cu pregătirile 
pe care Ie fac forurile sportive din 
R.S. Cehoslovacă în calitate de gazde 
a celei de a IlI-a ediții a „Cupei Vic
toriei".

R. S. Cehoslovace

După prima repriză a „mondialelor" de tenis de masa
Azi încep probele individuale

— Cititorii noștri ar fi bucu
roși să afle care este stadiul pre
gătirilor în vederea apropiatei com
petiții internaționale pe care o 
veți găzdui. Ce ne puteți spune 
în acest sens ?

— încă de la începutul anului a 
fost întocmit un plan de măsuri, pri
mele dintre acestea avînd un caracter 
propagandistic, de popularizare a riig- 
biului, astfel ca întrecerile să se bucure 
de o largă participare din partea pu
blicului. Pe numeroase străzi din 
Praga, ca și din principalele orașe 
ale țării, au fost puse afișe care fac 
cunoscută organizarea de către țara 
noastră a acestei mari competiții spor
tive. In același timp, pe artera prin
cipală a orașului Praga — bulevardul 
Prikopy — a fost instalată o vitrină- 
ecran, prin care numeroși trecători 
iau cunoștință cu regulile jocului de 
rugbi. O serie de imagini prezentate 
aici sînt culese din întîlnirile pe care 
echipa Rapid București le-a susținut 
anul trecut în țara noastră. Tu același 
scop 
vom scoate și o insignă. De aseme
nea, va fi pusă în curînd în circulație 
o emisiune de timbre avînd ca temă 
diverse faze din jocul de rugbi.

— de propagare a rugbiuiui —

— Unde va fi organizată com
petiția ?

— Firește, în cele mai importante 
centre de rugbi ale țârii: Praga, Brno 
și, probabil, Hradec Kralove. Princi
palele meciuri vor fi însă programate 
în Capitală și vor fi transmise pe 
toate stațiile de radio și televiziune. 
Ele vor fi organizate în cuplaj cu me
ciuri de fotbal în care vor evolua e- 
chipele noastre fruntașe.

— O ultimă întrebare : în ce 
stadiu de pregătire se află rug- 
biștii cehoslovaci ?

— Am început antrenamentele încă 
din decembrie 1960. Deocamdată pre
gătirile se desfășoară în trei centre — 
Praga (23 de sportivi), Brno (10) și 
Bratislava (19). Primele antrenamente 
comune vor avea loc începînd din a 
doua jumătate a acestei luni, cind 
vom definitiva și lotul. El nu va cu
prinde mai mult de 30 de rugbiști. In 
cadrul pregătirilor, antrenorii urmă
resc să imprime o nonă concepție de 
joc pe înaintare, mărirea eficacității 
liniei de treisferturi și, bineînțeles, 
sporirea dinamismului, carență mai 
veche a rugbiuiui nostru. în linii 
mari, lotul cehoslovac nu se deose
bește prea mult față de ediția prece
dentă a „Cupei Victoriei", jucători: 
noștri de bază rămînînd Barchanek, 
Horky, Farkaci, Vopalensy, Stepansky 
și Hradek.

Am convingerea că întrecerile din 
cadrul celei de a 111-a ediții a „Cupei 
Victoriei" vor contribui la strîngerea 
legaturilor frățești dintre sportivii ță
rilor participante, vor constitui uri 
prețios schimb de experiență — a în
cheiat oaspetele nostru.
(Interviu luat de T1BERIU SIAMA)

Ocuparea locului III de către re
prezentativa R.P. Romine în ierarhia 
celor mai bune echipe feminine de pe 
glob este fără îndoială cea mai bună 
performanță înregistrată de tenisul 
de masă romînesc la ultimele două 
ediții ale campionatelor mondiale. După 
cum, reeditarea la Pekin, după Bucu
rești a victoriei asupra renumitei for
mații maghiare, deținătoarea titlului 
european și cuprinzind în rîndurile 
sale pe vestita campioană a Europei, 
Eva Foldi (Koczian) demonstrează că 
selecționata noastră este în prezent 
cea mai bună de pe continent. In ca
pitala R.P. Chineză, sportivele romînce 
au cîștigat în cadrul grupei 5 victorii, 
din tot atîtea meciuri, pierzind doar 
o singură partidă individuală, iar din 
totalul de 17 meciuri individuale sus
ținute în „Cupa Corbillon", jucătoarele 
noastre au ieșit învingătoare în 11. 
Așa cum ne-a transmis trimisul nostru 
Th. Roibu, Maria Alexandru și Geta 
Pitică au demonstrat pe lingă o bună 
pregătire tehnică, tactică și fizică și 
o putere de luptă remarcabilă, nepre
cupețind nici o picătură de energie 
pentru o comportare care să cinstească 
culorile patriei noastre. Pentru per-

formanțele realizate Maria Alexandru 
și Geta Pitică merită calde felicitări. 
Lor ca și întregii delegații le adresăm 
în același timp cele mai bune urări 
pentru noi succese de prestigiu în 
întrecerile individuale care încep azi. 

întrecerile interechipe masculine s-au 
încheiat cu o mare surpriză : înfrîn
gerea echipei Japoniei, neînvinsă de 
la campionatele mondiale de la Londra 
(1954) și cucerirea de către redutabila 
formație a Chinei Populare a titlului 
mondial dotat cu trofeul „Cupei Sway- 
thling". Dacă în turneul final feminin 
meciurile au fost mai strînse, in cel 
masculin superioritatea jucătorilor 
chinezi și japonezi a fost incontesta
bilă, sportivii maghiari 
meritul de a se fi clasat 
Interesant este faptul că
ezik, primul jucător european, nu a 
reușit să ciștige măcar un set împo
triva sportivilor chinezi, motiv pentru 
care probabil în meciurile cu japonezii 
nici nu a mai 
rezultate n-a 
mondial, Iun

avînd, totuși, 
pe locul III.
Zoltan Ber-

fost utilizat. Prea bune 
avut nici campionul 
Kuo-tuan, învingător

Concursul de schi de la Puchberg
a fost dominat
Reprezentanții R. P.

de schiorii austrieci
Romine au plecat in Italia

în numai două din cele cinci meciuri 
disputate în turneul final. Cel mai bun 
jucător chinez s-a arătat a fi Ciuan 
Tze-tun, nu a pierdut nici un set, 
compatriotul său Su In-șen și japo
nezul Koji .Kimura — necunoscut 
pină acum, în timp ce fostul campion 
al lumii Ichiro Ogimura ca și actualul 
campion al Japoniei, Nobuya Hoshino, 
nu au confirmat încă așteptările.

In ceea ce privește comportarea 
lui Radu Negulescu, Adalbert Rethi, 
Tiberiu Covaci și Gheorghe Cobîrzan, 
ea nu a fost pină acum corespunză
toare. Infringerile la scor suferite in 
fața R.P. Ungare și Suediei sînt cu 
totul surprinzătoare. Din veștile pri
mite telefonic, ni s-a comunicat că 
Negulescu se prezintă cu fluctuații de 
formă, iar Covaci nu acționează cu su
ficientă convingere. Rethi joacă oare
cum la valoarea lui, iar Cobîrzan nu 
dă randamentul obișnuit. Noi așteptăm 
totuși cu speranțe o reabilitare a lor 
în probele individuale.

De azi, începe partea a doua a 
campionatelor mondiale, cele cinci 
probe individuale : simplu masculin, 
feminin, dublu bărbați, femei și mixt. 
Azi și miine vor avea loc partide la 
simplu femei și simplu bărbați. Miine 
vor fi programate și meciuri de dublu. 
Așa cum s-a mai anunțat, sportivii 
noștri vor avea următorii adversari : 
simplu bărbați, turul 
polonezul Kubaczka, 
brazilianul I. Severo,
chinezul Van Ci-lian, iar Covaci 
un jucător chinez, pe Ai Li-kuo ; 
simplu femei, turul I : Geta Pitică- 
Siao Ci-ven (R.P. Chineză), Catrinel 
Folea- Andersson (Suedia), turul II : 
Maria Alexandru — învingătoarea par
tidei Lida (R.P. Polonă)—Pan Sien 
(R.P. Chineză) ; dublu bărbați, turul II: 
Cobîrzan, Covaci—Alagbala, Kotun 
(Nigeria), Negulescu, Rethi—Lam Kwok 
Wah, Wong Chee Nam (Singapore) ; 
dublu femei, turul II: Alexandru, 
Pitică—Pan Sien, Hu Șu-fen (R.P. 
Chineză) ; dublu mixt, turul II: Pitică, 
Negulescu—Mathe, L. Foldi (R.P U.), 
Folea, Rethi—Noworyta, Kalinski (R. P. 
Polonă), Alexandru, Cobîrzan -Okada 
(Okawa), Shibutani (Japonia).

II: Rethi
Negulescu 

Cobîrzan

pe 
pe 
pe 
tot

VIENA, 10 (prin telefon). La con
cursul inlerna|ional de schi de la Piich- 
berg (Austria) au participat sportivi 
din Elve(ia, R.P, Polonă, R.P. Romînă 
și Austria. Zăpada foarte puțină nu a 
permis desfășurarea probelor iu condiții 
prea bune. In cursa de slalom uriaș, pe 
primul loc s a clasat austriacul Scheflin-

FOTBAL PE GLOB
START IN CAMPIONATUL U.R.S.S.

s-au desfășu- 
din sudul 

ale campiona- 
bună a mani- 
Torpedo Mos-

Sîmbătă și duminică 
rat în cîteva 
U.R.S.S. primele 
tului unional. O 
festat campioana 
cova (3—0 cu , .
Kiev (3—0 cu Zenit Leningrad). Alte 
rezultate : SERIA I : Dinamo Tbilisi— 
Admiralteeț 1—0, Neftianik — Trud 
1—0, S.K.A. Rostov — Spartak Vil
nius 5—1, Avangaard •— Lokomotiv 
1 — 1; SERIA A II-A: Spartak Ere
van — Spartak Moscova 0—0, Pah- 
taktor — Dinamo Moscova 0—0,
Moldova — Belarus 1—0, T-S.K-A.— 
Kalev 1—0.

orașe
jocuri
formă
tării,

Șahtior) și Dinamo

1—1, 
1—0, 
0—1, 
0-0;

Spartak Hradec — Dinamo 
Slovan Nitra — Spartak Trnava 
Spartak Stalingrad Trencin 
Tatran Preșov — Snop Kladno 
etapa a XVH-a: Slovan Bratislava—
Tatran Preșov 0—0, Snop Kladno— 
Spartak Stalingrad 0—0, Trencin — 
Slovan Nitra 2—2, Spartak Trnava — 
Spartak Hradec 0—0, Dinamo — 
Ruda Hvezda Bratislava 2—2, Ruda 
Hvezda Brno — Spartak Sokolovo 
5—3. In clasament: Dukla 
Ruda Hvezda Bratislava 22, 
Ostrava și Snop Kladno cite 
Slovan Bratislava

nică scorul etapei, întrecînd cu 7—4) 
pe Austria Salzburg. Modest conti
nuă să se comporte semifinalis'.a 
„C.C.E." Rapid Viena: 0—0 cu Wie
ner Neustadt. Alte cîteva rezultate: 
Vienna — W.S.K. 1 — I. Wacker — 
Schwechat 4—0, W.A.C. — 
Linz 3—0. Conduce Austria 
cu 
de

31 puncte din 19 jocuri,
W.A.C. 25 și Vienna 24.

S.V.S.
Viena 

urmată

ger. C. Tăbăraș a ocupat locul 6, Gli. 
Bălan a cazul, iar K. Gohn a fost des
calificat. La slalom special, primul loc 
a revenit tot unui schior austriac, f'alch, 
iar Tăbăraș s-a clasat pe locul 10. La 
combinata de două probe: 1. Seheflinger, 
...8. Tăbăraș. Au participat 65 concu- 
renți.

întrecerile feminine au reunit la star
tul probelor 26 de schioare. Cele două 
curse au lost dominate de Erika Nelzer, 
care a ocupat primul Ioc la slalom uriaș, 
slalom special și combinată. Ilona Mi- 
cloș s-a clasat pe locul 7 la slalom u- 
riaș, iar la slalom special a fost desca
lificată.

De la I’uehberg, schiorii romîni au 
plecat în Italia pentru a participa vineri, 
simbălă și duminică Ia tradiționalul con
curs întitulat „Cele 3 zile internaționale 
ale Etnei”.

VASAS ÎNVINSA PE TEREN
PROPRIU

Etapa a XX-a a campionatului un
gar a fost marcată de înfrîngerea pe 
teren propriu a celei de a doua cla
sate, Vasas; 2—4 cu Tatabanya. E 
remarcabil, de asemenea, rezultatul de 
egalitate (1—1) realizat de către 
Didsgyor în partida cu campioana 
țarii, Ujpesti Dozsa. Alte rezultate: 
Ferencvăros — Szeged 4—0. Hon- 
ved — M.T.K. 1—1, Debrețin — Cse- 
pel 2—0, Dorog—Pecs 3—1, Gydr— 
Salgotarjan 1—0. In clasament con
duce Ujpesti Dozsa cu 32 p, urmată 
de Vasas 28, M.T.K. și Ferencvârcs 
cu cite 26, Salgotarjan și Szeged cu 
cîte 23.

JUVENTUS SE DISTANȚEAZĂ

Se pare că Juventus nu va mai 
putea fi oprită din drumul spre titlu. 
In cea de a 27-a etapă a campiona
tului, disputată duminică, campionii 
au întrecut în deplasare cu 1—0 pe 
Lanerosi, în timp ce cea de a doua 
clasată, Milan, era „ținută" cu 1—1 
la Torino. Confirmînd evoluțiile slabe 
din ultimele săptămîni, fostul lider, 
Internazionale, a terminat la egali
tate ■ (0—0) cu Bologna pe stadionul 
San Siro din Milano. Alte rezultate: 
Roma — Catania 4—I, Udinese — 
Fiorentina- 0—0, Atalanta—Sampdoria 
0—2. In clasament: Juventus 40 p, 
Milan 37. Inter 36, Roma 33. Fioren
tina și Sampdoria cu cite 32 p.

CAMPIONATUL R. S. CEHO-
slovace

După alte două etape, Dukla Praga 
(4—0 cu Slovan Bratislava și 1—0 
cu Banik Ostrava) s-a distanțat la 
„două lungimi" în fruntea clasamen
tului. Rezultate tehnice: etapa a 
XVI-a: Banik Ostrava — Spartak 
Sokolovo 5—-1, Ruda Hvezda Brati
slava — Ruda Hvezda Brno 2—1,

17 etc.

26 p, 
Banik

19.

IN R.P.F. IUGOSLAVIA: O ETAPA

A ECHIPELOR GAZDA

CUM A RATAT RACING OCAZIA
DE A DEVENI LIDER

Nice—Monaco 6—0 1 Surprinzătoa
rea înfrîngere a fruntașei campiona
tului francez, suferită duminică la 
Nice, n-a avut darul să răpească echi
pei din Monaco primul loc în clasa
ment. Intr-adevăr, la Paris, a doua 
clasată Racing n-a reușit decît ega
litate în fața unui adversar conside
rat nepericulos, Stade Francais: 3—3. 
De notat că Racing conducea cu 
3—2 aproape de sfîrșitul meciului, 
cînd însă fundașul Marche a introdus 
balonul in proprie poartă... Parizie
nii se află acum la un punct distantă 
de Monaco. Celelalte rezultate ale 
etapei: Sedan — Reims 0—4, Tou
louse — Nîmes 0—0, Rennes — An
gers 2—0, St. Etienne — Lyon 4—2, 
Valenciennes — Lens 0—1, Limoges— 
Grenoble 1—0, Rouen — Le Havre 
3—1, Nancy — Troyes 3—2. In cla
sament: Monaco 46, Racing 45, Reims 
40, Rouen 38, Nîmes 37, Sedan și 
St. Etienne 35, Angers 34, Nice și 
Nancy 31 etc.
TOTTENHAM DIN NOU DISTANȚAT

Două etape ale campionatului An
gliei, disputate în cursul săptămînii 
trecute, au dat posibilitate liderului 
Tottenham să se distanțeze din nou, 
prin două victorii (3—2 cu Chelsea, 
3—2 cu Birmingham) în timp ce 
Sheffield Wednesday făcea tot atîtea 
egalități (1 — 1 cu Newcastle, 2—2 
cu Leicester). Distanța dintre primele 
două clasate este acum de 6 puncte. 
Alte rezultate interesante: West
Bromwich — Wolverhampton 2—1, 
Nottingham — Burnley 3—1, Ever
ton — Blackburn 2—2, Manchester 
U. — Blackpool 2—0, Preston — 
Wolverhampton 
Everton 0—4, 
Manchester U.

I—2, Newcastle 
West Bromwich 
1 — 1.

AUSTRIA VIENA C1ȘTIGA

LA SCOR

Liderul campionatului austriac, 
echipa Austria Viena, a realizat dumi-

Pentru titlul mondial de șah

ale 
bl- 

a revenit echipelor 
— O.F.K. Beograd 

— Hajduk 1—0, Parti- 
— Velej 3—0, Rjeka —

1. In celelalte două întîlniri

In patru din cele șase meciuri 
etapei a XVI-a a campionatului 
goslav victoria 
gazdă: Radnickj 
2—0, Vardar 
zan — Velej 3—0, Rjeka — Split 
2—1. In celelalte două întîlniri au 
fost consemnate rezultate de egali
tate: Vojvodina — Steaua roșie 0—0, 
Sarajevo — Dinamo Zagreb 1 — 1.
In clasament; Partizan 24, Dinamo 
21, Hajduk 20, Steaua roșie 19. 
O.F.K. Beograd 18.

VALLADOLID REAL MADRID

3—1

Real Madrid a fost învinsă în cea 
de a 28-a etapă de către Valladolid 
cu 3—1. F. C. Barcelona a pierdut 
pe teren propriu meciul cu Saragoza: 
0—1. Alte rezultate: Oviedo — Ma
jorca 1 —0, Betis 
Santander 
Madrid 
dad 
co 
cu 
38

Ma- 
Granada 2—1, 

— Sevilla 2—0, Atletico 
Valencia 2—2, Real Socie- 

1 — Espanol 2—1, Elche — Atleti- 
Bilbao 4—1. Conduce Real Madrid 
49 p, urmată de Atletico Madrid 
și F.C. Barcelona 32 p.

CAMPIONATUL BELGIAN

a■ Rezultate înregistrate în etapa 
XXV-a: La Gantoise — F.C. Ander- 
lecht 3—1, Eisden — Union St. Gll- 
loise 1 — 1, St. Trond — Verviers 
1—0, St. Liege — Charleroi 3—0, 
Daring — Aiost 0—0, Beerschot — 
Waterschei 0—0. 
Liege 36 p, F.C.
33 p.

• Selecționata 
aflată în turneu 
întîlnit în orașul Tîrgoviște o selec
ționată locală. Fotbaliștii algerieni au 
obținut victoria cu scorul de 7-0,
• Comitetul de organizare a 

pionatului mondial de fotbal din 
a stabilit ca meciurile turneului 
al acestei competiții să se desfășoare 
în următoarele orașe: Santiago de 
Chile, Vina del Mar și Rancagua.

In clasament: St.
Liege 35, Anderlecht

de fotbal a Algeriei, 
în R.P. Bulgaria, a

cam-
1962 
final

• • •

de 
în

Botvinnik domină în partida a 10-a
z

Meciul pentru titlul mondial 
șah continuă să se desfășoare
nota de superioritate a fostului cam
pion, M. Botvinnik. După ce a dus 
la cîștig dificilul final din partida 
a 9-a, șalangerul a dominat și în 
următoarea, desfășurată ieri pe scena 
Teatrului de estradă din Moscova. 
Din nou — împotriva deschiderii 
I.e2-e4 aleasă de Tal — fostul cam
pion a răspuns cu L..c7-c6, apărarea 
Caro-Kann. Curînd însă Botvinnik 

abătut de la variantele jucate 
precedentele partide, evitînd

...după ce a cîștigat pe cea de a 9-a
PARTIDA ENGLEZA

M. Botvinnik Negru : M. Tal 
Cf6 2.Cc3 e5 3.g3 c6 4.Cf3 e4 5.Cd4 

6.c:d5 Db6 (Negrul pregătește
care

s-a 
în

probabil vreo întărire pregătită 
de adversarul său. După schimbul 
damelor, pe tablă a apărut o po
ziție în care negrul deținea incon
testabil superioritate. Ea se menține 
și la întrerupere:

Alb (Tal) : Rd2, Tal, Nd4, Cf3, 
Ppa2, b2, f4-

Negru (Botvinnik) :
Nf5, Cc6, Ppb7, b4, c4,

In această poziție, 
înscris în plic mutarea 
se reia astăzi.

Alb :
l.cl 

d5 
atac asupra poziției adverse, ___
va dovedi prematur) 7.Cb3 ! (Xmpptriva 
instalării nebunului negru la c5) 7...c:d5 
8.Ng2 a5 9.d3 a4 I0.Ne3 Db4 ll.Cd4 a3 
(Luarea la b2 expunea pe negru unui 
contraatac periculos după i2...Cdb5) 
12.CC2 î D:b2 13,Nd4 Nb4 14.C:b4 D:b4 
15.N:fG g:f6 16.0-0 NeG 17.Tcl Cc6 18.d:e4 
d:e4 19.C:e4 N:a2 2O.Cd6 + Rf8 21,C:b7 ! 
Ce5 22.Cc5 (Rezultatul complicațiilor ur
mătoare deschiderii au adus pe negru 
într-o poziție expusă ; acum la 22...TC8 
ar urma 23,Dd6+ Rg8 24.Ce6 ! Db8 
25.T:c8+ D:c8 26.CÎ4 cu cîștig pentru 
alb) 22...Tb8 23.Ca6 (Lilienthal a indicat 
aci și varianta : 23.14 Cg4 24.e4 Ce3 
25.Dd6+ Rg7 26.e5 cu avantaj) 23...Nb3 
24.C:b4 N:dl 25,Tf:dl T:b4 26.Tal Tb2 
(Negrul dă pionul înaintat pentru păs
trarea celor două turnuri de care se

un
se

Rd7, Ta8, 
d5.

Botvinnik a
42-a Partida

leagă 
27-Rfl
29. NE4
30. Te3 ! Cd2+
TC7 32.Th4 ht> 33.Ta4 TcS 34.h3 Cc4 35.Nd3 
Ce5 36.Ne4 Cc4 37.Nd3 Ce5 38.Ne4 Cc4 
39.Rei Ce5 4O.Tad4 Tc3 (poziția de în
trerupere) 41.Tld2 Tcl+ 42,Tdl Tc3 43.tl 
f5 44.N:f5 Cc4 45.T4d3 T3c2 46.Nr4 Ta2 
47.Tb3 RgS 4S.Rf2 Cd2 49.Te3 Cel 5O.Tb3 
Cd2 51.Te3 Cc4 52.Te8 Cd2 53.TC5 RtS 
54.T/5+ Kfț6 55,Te5 Hf6 56.Nh5 Tc3 57.114 
Tc4 (Realizarea avantajului material de
ținut de alb nu se arată atît de ușoară: 
totuși - ■ -
pună 
58.NI3 
Sl.Tel
Ta3 65.Nd5 Ta4 66.Rel Td4 67.NS2 Cb3 
68.T:d4 C:d4 6.9.Rf2 Ce6 7O.Ne4 Tb2 71. 
Tf5+ Rg7 72.TdS Rf6 73.Rf3 și în această 
poziție negrul a cedat. Avansarea flan
cului de pioni albi, susținuți de rege, 
turn și nebun nu poate fi oprită.

speranțele sale pentru apărare) 
Rg7 (27...a2 28.N35) 28.T:a3 Tc8

! Te8 (La 29...Cc4 ar fi urmat 
31.T:d2) 3O.Ta4 Te7 31.Nf5

fostul campion reușește să-si im- 
din nou superioritatea în final)
T4c2 59.Nd5 Ta4 6O.Nf3 T4a2
Tal 62.h5 Tc3 63.Ng2 TC2 64.Tdl

PE SCURT
• După trei turc, în meciul inter

național de șah dintre selecționatele 
orașelor Budapesta și Leningrad sco
rul este de 23V2-I1 în favoarea șahiș
tilor leningrădeni.

® Vineri și duminică, la Plovdiv, 
selecționata de box a R.P. Bulgaria a 
întilnit în două meciuri amicale for
mația R.D. Germane. în 
tîlniri victoria a revenit 
bulgari cu scorul de 6-4 
tiv. 8-2.

© Federația finlandeză 
a alcătuit echipa care va

ambele în- 
pugiliștilor 
și, respec-

de ciclism 
. _ lua startul

„Cursa Păcii". Din echipă fac par
te Schrey, Mirilaefnen, Ltimme. Hon- 
kanen, Sarelainen și Hautalahti.

O Prima ediție a competiției inter-

naționale de spadă pe echipe „Cupa 
Campionilor Europeni", desfășurată în 
orașul vestgerman Heidenheim, a luat 
sfîrșit cu victoria echipei poloneze 
Legia Varșovia, care a întrecut în 
finală cu 9-7 echipa Giardino Milano.

• Turneul internațional de tenis de 
cîmp desfășurat în statul Florida 
(S.U.A.) a fost cîștigat la masculin 
de Roy Emerson (Australia), iar la 
femei de jucătoarea maghiară Susy 
Kormoczy, care a dispus cu 6-2, 6-0 
de Ann Haydon (Anglia).

• In continuarea turneului pe care 
îl întreprinde în Suedia, selecționata 
de lupte clasice a R.P. Polone a în
trecut cu 7-1 echipa orașului Skara.



J Pășim într-o etapă nouă de dezvoltare, care deschide po
porului nostru perspectiva luminoasă a victoriei depline a socia
lismului și trecerii treptate la comunism, cauză pentru care au 
luptat și s-au jertfit cei mai buni fii ai clasei muncitoare și ai 

' întregului popor romîn.
v Hotărîrile pe care le va adopta Congresul vor deveni pro-
' gramul de luptă al partidului și al tuturor oamenilor muncii, 

vor da un nou avînt forțelor creatoare ale țării.

(Din Raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
, Dej la Congresul a! IlI-lea al Partidului Muncitoresc Ro-
' miu).*
I ® @ ®

Da, sub conducerea partidului 
urcăm pe cele mai sciiiteietoare 
piscuri, Intr-o atmosferă de uriaș 
avînt în muncă, de înaltă activi
tate politică a maselor, patria 
noastră întîmpină glorioasa aniver
sare a înființării partidului comu
nist. Programul construirii depline 
a socialismului se înfăptuiește în 
mijlocul unui uriaș entuziasm,

i
poporul romîn obținînd zi de zi 
minunate și hotărîtoare succese. 
Mături de toți oamenii muncii, 
sportivii patriei — dovedind un 
înflăcărat patriotism, o mare pu
tere de luptă, obțin noi și însem
nate victorii sportive în competi
țiile interne și internaționale, noi 
rezultate pe drumul ridicării măies
triei sportive. Cu mîndrie legitimă 

f sportivii noștri raportează parti-
J dului despre succesele lor în muncă
j și sport, închinînd rezultatele lor
i valoroase glorioasei aniversări a
, partidului. Ei consideră că toate
j succesele lor, în frunte cu cele ob-
» 

ținute în cadrul Jocurilor Olimpice, 
âl Campionatului mondial de hand
bal în 7 său tenis de masă, în ca
drul „Cupei Campionilor Europenii" 
la handbal fete, în cadrul „Crosu
lui Balcanic" sînt rezultatul edu
cației de tip nou, socialiste, fă
cută sportivilor, a condițiilor create 
mișcării sportive de către partid 
și guvern. De aceea, sportivii noș

tri prețuiesc din tot sufletul parti
dul, de aceea îl iubesc fierbinte 
și la fel ca întreg poporul munci
tor — îl urmează cu încredere ne
strămutată.

Pentru viața lor nouă, pentru 
bunăstarea făurită, pentru faptul 
că azi, ca niciodată în trecut, omul 
muncii este stimat, este înconjurat 
de grija părintească a partidului, 
sportivii se angajează să-și con
sacre puterea de muncă, elanul lor, 
înfloririi patriei, dobîndirii pe te
renurile de sport a noi și noi suc
cese, care să ridice pe o treaptă 
și mai înaltă gloria sportivă a pa
triei, prestigiul ei internațional.

Cuvinte din inimă...
„HANDBALIȘTII ROMINI SINT 

CEI MAI BUNI DIN LUME!“ Ce 
frumos sună fraza aceasta I Iar inima 
ți se umple de bucurie. Că acolo de
parte, la Dortmund, băieții noștri 
au demonstrat tuturor că marile rea
lizări sportive stau în puterea poporu
lui nostru.

Spuneau handbaliștii la înapoiere 
în țară cînd, cu brațele încărcate .de 
flori, erau ovaționați de iubitorii spor
tului :

„SINTEM FERICIȚI că putem dărui 
partidului nostru, întregului . nostru 
popor, această cupă, care încununează 

echipa campioană mondială de hand
bal i» 7.

„SINTEM FERICIȚI că am repre
zentat așa cum se cuvine culorile pa
triei noastre în cea mai grea încercare 
din istoria handbalului.

SINTEM FERICIȚI că am putut 
răspunde așa cum se cuvine grijii 
nemărginite a partidului și guvernu
lui față de mișcarea sportivă din țara 
noastră.

SINTEM FERICIȚI că am îndrep
tățit încrederea și speranțele între
gului nostru popor muncitor, pe care 
l-am simțit alături de noi în toate 
marile întreceri ale acestui campionat 
mondial.

FĂGĂDUIM că nu vom precupeți 
nici un efort pentru a ne menține pe 
un drum ascendent, ilustrind și in 
sport pașii uriași realizați în patria 
noastră scumpă, sub conducerea în
țeleaptă a partidului, pe drumul de- 
săvirșirii construcției socialiste".

Erau cuvinte izvorîte din inimă.

Răsplată și îndemn
Sportivii de frunte ai tării sînt pre- 

țtiiți și iubiți de întregul popor. Ei 
muncesc cu vrednicie la locul de pro
ducție, se 'antrenează sîrguincios pentru 
a-și ridica neîncetat măiestria, luptă cu 

-ardoare în întreceri pentru a aduce pa
triei dragi noi victorii.

Pe piepturile tinerilor noștri strălucesc 
alături de insigna de maeștri emeriti 
sau maeștri ai sportului distincții pen
tru merite în muncă, pentru victoriile 
obținute în marile întreceri internațio
nale.

Neuitată va fi pentru medaliații olim
pici I olanda Balaș, Dumitru Pîrvulescu, 
Ion Dumitrescu, Ion Cernea, ca și pen
tru ceilalți sportivi, clipa cînd le-au fost 

Jnmînate ordine și medalii, răsplata mun
cii, perseverenței în pregătire, înaltului 
lor patriotism. Răsplată, dar și îndemn 
pentru fapte mai mari, pentru succese 
și mai strălucite. Iar sportivii sînt 
hotărîți ca pentru grija părintească ce 
le-o poartă partidul să nu precupețească 
nici un efort la locul dc muncă, pe sta
dion. Așa înțeleg ei să răspundă acestei 
griji și să mulțumească.

Au învins...
„închinăm victoriile obținute în 

cadrul „Crosului Balcanic" de la 
Sofia marii sărbători a poporului 
nostru, aniversarea a 40 de ani 
de la înființarea Partidului Comu
nist din Romînia".

FLORICA și CONSTANTIN 
GRECESCU

★
Vrednicii atlet', soții Grecescu, 

ne-au adus bucuria unor noi suc
cese sportive. Trei titluri de cam
pioni balcanici, din patru cîte erau 
puse în joc, au revenit tării noas
tre.

încă înainte de a porni în gre
lele curse, Florica și Constantin se 
gîndeau ce bine ar fi să învingă, 
să poată închina Partidului, pă
rinte drag, o mare biruință spor-

tivă internațională. Se gîndeau la 
viața fericită pe care o trăiesc',“la 
cei doi copilași, la casa nouă pe 
care au primit-o, la toate bucuriile 
ce le-au fost hărăzite.

Florica și Constantin au învins... 
A învins puterea lor de luptă, ab
negația față de culorile iubite ale 
patriei.

... Fotografia a surprins un mo
ment de la ultimul lor antrena 
ment în Capitală, înaintea plecării 
la Sofia. Soții Grecescu. antrenorii 
Zîmbreșteanii șj Tintorescu și doi 
nelipsiți... spectatori, gemenii Gre
cescu, pe care părinții doresc său 
vadă continujnd tradițiile sportive 
ale familiei.

(Foto H. Cristea)

In anii puterii populare, participarea 
elementului feminin la competițiile 
sportive de masă sau de performanță 
a devenit un fenomen frecvent, un 
fapt obișnuit. Fotografia noastră în
fățișează un aspect dintr-o întrecere 
feminină de cros, organizată în ca
drul „Cupei Primăverii" în incinta 

stadionului Z.T.B. din Capitală
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