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IiKiinirca internațională de scrimă
R. P. Pomină — P. D. (iermană (juniori) 

răgătorii noștri au cîștigat 
oate probele individuale!

Rapid București 
a întrecut cu 4-1 (3-0) 
pe 0. S. C. Charleroi

In semlinalele turneului internațional de tenis de Ia Cairo

IGN ȚiRIAC l-a învins ps renumitul 
jucător australian NEALE FRASER!
CAIRO>' (prin telefon). — în ca- Merlo, cu 6—4, 6—4. în semifinală l-a 

pitala Republicii Arabe Unite au con- întrecut pe renumitul jucătcr austra- 
tinuat întrecerile din cadrul turneului lian Neale Fraser, cîștigătorul Wim-

BRUXELLES (prin telefon de ia re
dacția ziarului „Sport").

În ultimul său meci din cadrul tur
neului în Belgia, echipa Rapid Bucu
rești a întâlnit joi la Charleroi echipa 
locală O.S.C. Charleroi din cadrul ca
tegoriei A. Net superiori, mai ales in 
prima parte a jocului, rapidiștii au 
învins cu 4—1 (3-0). Cel mai bun ju
cător al învingătorilor a fost interul 
dreapta Balint, care a și marcat trei din1 
cele patru goluri. Rominii au fost mai 
rapizi și 
rioritate

Scorul 
min. 27,

formație, 
și reduc 
min. 68.

r/istuf Ionel Drimbă și-a confirmat valoarea, cîștigînd — 
hgere — turneul individual. Fotografia noastră îl 

din finală cu Petru Habala.

fără nici o
înfățișează în asaltul

lîlnirea internațională de scrimă 
le echipele de juniori ale R. P. Ro- 
| și R. D. Germane a fost inaugu- 
joi dimineață în sala Dinamo cu 

h individuală de spadă : două se- 
hale de 7, din care aveau să ră- 
I cite 3 trăgători.
n avut satisfacția să constatăm 
a excelentă a reprezentanților

și Ha-ukler, alături de

numărul de azi
KLk școlilor sâ doina 
parate complexe sportive !
I ★| Tehnicieni la masa rotundă
p1 MUNCIM CU JUNIORII
I *

La o săptămină 
irite de începerea returului 

campionatului de fotbal 
Iagazin* sportiv

noștri Poruțiu 
care s-au impus tinerii spadasini ger
mani Fiedler, Dumke și o cunoștință 
mai veche, 
anul trecut, 
prinzător !
Popescu.

în finală, 
Haukler se 
obținînd cu 
în fața tuturor adversarilor săi. Poru
țiu care se anunțase un candidat se
rios pentru locul I se „pierde" după 
înfrîngerea suferită in fața lui Fiedler 
(pe care l-a condus cu 2—0 .'). El pierde 
apoi la Haukler (ținut în șah pină 
aproape de sfîrșitul asaltului). Ceilalți 
finaliști ai noștri, Boiangiu, Huszar și 
Fomino au avut o comportare inegală. 
Dintre oaspeți, Fiedler și Dumke au 
lăsat o impresie bună prin tenacitatea 
lor și cunoștințe tehnice destul de 
avansate. Kaiser a mers mai slab, dînd 
semne vădite de oboseală, în special 
în a doua jumătate a turneului final. 
Clasament: 1. St. Haukler

de la „internaționalele11 de 
Kaiser. Au „căzut11 — sur- 
— Schmidt, Sirbulescu și

încă din primele asalturi, 
detașează in cîștigător, 
destulă ușurință victoriile,

(R.P.R.) 7

TIBER1U STAMA

(Continuare in pag. a 4-a)

Campionatele de cros inaugurează 
ria marilor competiții atletice din 1962

line dimineață va fi inaugurată la 
ești seria întrecerilor din acest an 
ru cucerirea titlurilor de campioni 
blicani la atletism. Este vorba de 
|cerile finale ale campionatelor de 
| (1961—1962) programate să se 
ușoare in incinta Hipodromului din 
litale.
k cele patru curse ale întrecerilor 
ioare — 1.000 m; juniori — 3.000 
[senioare — 1.700 m; seniori — 
|) m) vor lua parte cei mai buni 
b ă tori din țară in frunte cu cam- 
Hi și recordmanii noștri Constan- 
precescu, Andrei Barabaș, Florica 
[eseu și Georgeta Dumitrescu.
ka cum ani arătat, crosul de la 
ești este cel mai bun prilej de 
icare și de selecție a alergătorilor 

vor evolua peste citeva săptă- 
la marile competiții internaționale 

bsul Balcanic11 de la Atena (1 apri- 
Lși crosul ziarului THumanite de la 
s (8 aprilie).

★
>la Floreasca II din Capitală nu 
cunoaște odihna nici la sfîrșitul

acestei săptămini 1 Clubul sportiv șco
lar organizează, astăzi de la ora 16,30 
și miine de la ora 8.30, un concurs 
dotat cu „Cupa școlarul11. întrecerile 
sint deschise juniorilor și junioarelor 
din cat. I și a ll-a.

ect din finala anului I960 a cursei 
iorilor. Conduce C. Grecescu, urmat

au arătat o pronunțata supe- 
tehnică.
a fost deschis de Ozon în 

printr-un șut de la 16 metri.
După două minute, Balint urcă scorul 
și tot el fixează la 3—0 rezultatul pri
mei reprize, in min. 37. După pauză, 
gazdele fac modificări în 
reușesc să echilibreze jocul 
handicapul prin Biagi în
După acest gol. Rapid continuă însă 
să domine și mai înscrie încă o dată, 
în min. 88, tot prin Balint.

RAPID : Dungu—Coe, Motroc, Macri 
—Neacșu, Langa (Cimpoca)—Kraus, Ba
lint, Ozon, Georgescu, Codreanu.

Partida a fost bine condusă de bel
gianul Talonne.

in acțiune .Ion Tiriac 
internațional de tenis. După ce în pri
mul tur Țiriac l-a eliminat pe iugo
slavul lovanovic, în sferturile de fi- 
nală sportivul romîn a jucat din nou 
foarte bine, invingîndu-1 clar pe cu
noscutul tenisman italian Giuseppe

bledonului I960, cu scorul de 3—l 
(6—3, 4—5, 6—1, 6—4), intr-un
ioc de o înaltă factură tehnică și 
de o manieră ce a stîrnit entuziasmul 
miilor de spectatori. Ion 'țiriac s-a ca
lificat pentru finală, în cadrul căreia 
va întilni pe australianul Stolle.

Reprezentativa de hochei pe gheață 
a R. S. Cehoslovace joacă la București

Evenimentul sportiv numărul 1 al 
săptămîniî viitoare îl constituie vizita 
la București a echipei reprezentative 
de hochei pe gheață a R. S. Ceho
slovace I

După trei jocuri la Moscova, 
iștii cehoslovaci, deținători ai
de campioni ai Europei, sosesc în țara 
noastră pentru două partide.

Delegația cehoslovacă, compusă din 
22 de persoane, sosește în Capitală du
minică la prinz. venind pe calea aeru-

hoche- 
titl ului

ROMINĂ— 
VA DISPU- 
INCEPÎN»

Start in campionatul republican de rugbi
De miine, cele mai bune echipe de 

rugbi din țara noastră se vor reîntilni 
în cea mai importantă competiție internă: 
campionatul republican a] categoriei A. 
Este, desigur, un eveniment deosebit 
de important în activitatea noastră 
rugbistică. pe care rugbiștii fruntași se 
vor strădui să-l marcheze printr-o com
portare cit mai frumoasă în cadrul 
jocurilor primei etape. Așteptăm ca for 
mafiile 
CSMS 
etc. să 
nivelul

Steaua, Gririța Roșie, Dinamo, 
Ia și, I.T.B., Știința Petroșeni 
presteze jocuri de calitate, la 
posibilităpior oe care le au.

Miine, primul concurs
de motocros

Miine, incepind de Ia ora 10, moto- 
cidiștii fruntași din Capitală precum 
și un lot de alergători din orașele 
Ploiești și Cimpina, vor lua startul 
in concursul inaugural al sezonului 
care se va disputa pe terenul din spa
tele stadionului I.T.B. de pe șoseaua 
Giurgiului. Competiția este de fapt 
un trial (plecări individuale, contracro- 
nometru) și este deschisă maeștrilor 
sportului, sportivilor de categoria I 
și a Il-a precum și începătorilor.

Totodată. dotim ca, încă la începutul 
acestui campionat, să putem consemna 
lucruri bane despre echipele nou pro
movate, Flacăra roșie și Știința Timi
șoara.

înaintea primelor partide, și, poate, 
a primelor... surprize, programul întrece
rilor de mîine se prezintă astfel:

STEAUA — METALUL, teren Steaua, 
ora 9 (arbitru 1. Oncescu).

FLACĂRA ROȘIE — PROGRESUL, 
teren Flacăra (CAM), ora 15 (arbitru 
I. Dumitrescu).

CR1VIȚA ROȘIE — I.T.B., teren 
Parcul -Copilului, ora 11,30 (arbitru 
N. Galicovschi).

CSMS IAȘI — ȘTIINȚA BUCUREȘTI 
(arbitru C. Cocor).

ȘTIINȚA PETROȘENI — ȘTIINȚA 
TIMISOARA (arbitru AL Lemneanu).

ȘTIINȚA CLUJ — DINAMO BUCU
REȘTI (arbitru G. Eftimcscu).

lui de la Moscova. In ambele jocuri, 
hocheiștilor cehoslovaci le va fi opusă 
echipa noastră reprezentativă, care — 
după întoarcerea de la Chamonix, unde 
a repurtat două frumoase victorii asu
pra naționalei franceze, și-a continuat 
cu asiduitate pregătirile.

PRIMA PARTIDA R.P.
R.S. CEHOSLOVACA SE 
TA MARȚI 13 MARTIE,
DE LA ORA 19, pe patinoarul din 
parcul „23 August".

Vizita hocheiștilor cehoslovaci con
stituie un eveniment de o deosebită im
portanță pentru hocheiul nostru. Repre
zentativa țării prietene este cea mai 
puternică echipă de hochei pe gheață 
care ne-a vizitat vreodată țara. Fără 
îndoială că spectatorii bucureșteni vor 
aprecia cum se cuvine acest eveni
ment și tribunele stadionului de iarnă 
din parcul „23 August" vor ii pline.

★
Joi seara, pe stadionul Dinamo din 

Moscova, peste 20.000 de spectatori au 
asistat la cel de-al doilea meci ami
cal de hochei pe gheață dintre echi
pele U.R.S.S. și R.S. Cehoslovace. Re
zultatul a fost de 2—2 (1 — 1, 0—«. 
I—1). Punctele au fost marcate de 
Starșinov și Voikov pentru gazde, res
pectiv Dolana și Kasper pentru oas
peți. După cum se știe, în primul meci 
victoria revenise la limită reprezenta
tivei U.R.S.S. cu 2—1. Astă-seară, 
hocheiștii cehoslovaci susțin ultimul 
joc, în compania echipei Ț.S.K.A. după 
care — duminică dimineața — vor 
părăsi Moscova.

htilniri internaționale ale sportivilor romini 
pe luita aprilie 1962

ATLETISM. Crosul balcanic în pri
ma zi a lunii la Atena; participare 
la crosul „L’Humanite11 
ziua de 8.

BASCHET. Turneu 
București, între 20—22, 
rea reprezentativelor 
R.P. Ungare și R.S.S. Ucrainene.

CICLISM. Participare Ia un concurs 
în R.S. Cehoslovacă in perioada 
21—28.

CĂLĂRIE. Participare la concursu
rile din Franța și Italia în cursul lunii 
aprilie și începutul lunii mai.

GIMNASTICA. Ediția a V-a a cam
pionatelor internaționale ale R P. Ro
mine, programată la București între 
6—8; participare la un concurs fe
minin în U.R.S.S. între 19—24.

PATINAJ. Concurs demonstrativ Ia 
București, intre 4—9, cu participarea 
unor sportivi din U.R.S.S., R.P. Un
gară, R.P. Polonă, R.D. Germană și 
R.S. Cehoslovacă.

HALTERE. „Cupa Dunării" la Bucu
rești, în zilele de 20 și 21.

NATAȚIE. Participare la un con
curs in R.P. Polonă în zilele de 28 
și 29.

LUPTE. Intilnire de lupte libere 
R.P. Romină (tineret)—R.P. Polonă

la Paris, in

masculin Ia 
cu parficipă- 

R.P. Romine,

14 și 15; participare la o competiție 
de lupte libere in R.P. Bulgaria între 
13—15; concurs internațional de lupte 
clasice la București, în zilele de 28 și 
29; participare la un concurs în 
U.R.S.S. intre 20—22.

ȘAH. Participare la turneul inter
național masculin care se desfășoară 
in R.S. Cehoslovacă intre 28 aprilie 
și 13 mai. Intilnire masculină și femi
nină Progresul—Voros Meteor in R P. 
Ungară: turneu internațional mascu
lin, la București, intre 7—27.

SCRIMA. Participare la Criteriul 
Mondial programat intre 19 și 24 in 
Republica Arabă Unită.

TENIS. Intilnire masculină R. P. 
Romină—R.P. Polonă la București in
tre 20—22; meci între echipele re
prezentative masculine ale R.P. Ro
mine si R.P. Ungare, tot Ia București, 
intre 24—29.

FOTBAL. Turneul U.E.F.A. — com
petiție pentru juniori, la București, 
Ploiești, Brașov, Cluj și Constanța, 
între 19—29. Meci de juniori R.P. 
Romină—Turcia la București, în ziua 
de 14.

HANDBAL. Participare la turneul 
masculin din R.P.F. Iugoslavia (la



OASPEȚII SĂTENILOR DIN CRISTUR... Nu ne oprim la jumătatea drumului..
Nu de mult, pașii ne-au purtat 

tpre sila de sport a Școlii medii 
„DeceSal" din Deva. Strlnși in ju
rul profesorului de educație fizică 
Valentin Carasiniu, membrii sec
țiilor de lupte și box ascultau cu 
multă atenție sfaturile acestuia in 
legătură cu demonstrația care urmau 
s-o susțină in mijlocul sătenilor din 

CCntt^Y^.
Colectiviștii din Cristur așteptau cu 

multă nerăbdare sosirea oaspeților de 
la Deva. Erau curioși să-i vadă „n ac
țiune- pe reprezentanții secțiilor de 
lupte și box, tinere speranțe ale bo
xului ți luptelor de pe meleagurile 
hunedorene. Aveau să învețe tainele 
unor frumoase sporturi și să lege noi 
prietena .

ir

Vestea că in acea seară, la 
nul cultural „Horia“ va avea loc o 
demonstrație de lupte ți box, s-a răs- 
pindit cu iuțeala fulgerului printre

din comuna Cristur. Mai 
era ineă vreme destulă pină la ora de 
începere a demonstrației ți in sala, 
de festivități a căminului cultural 
„Horia“ nu mai aveai loc să arunci 
un ac.

Tov. Valentin Carasiniu ți instruc
torul regional U<CF.S Nicolae Florea 
au făcut o prezentare a celor două 
sporturi, insistând asupra principale
lor reguli țt subliniind succesele ob
ținute in ultimii ani, pe tărim inter
național. de luptătorii ți boxerii 
noștri. Pe podium au inceput să apară 
apoi, rind pe rind, perechi de luptă
tori sau de boxeri, care au făcut de
monstrații extrem de reușite. Iar 
spectatorii i-au acoperit cu aplauze. 
Au plăcut in special demonstrațiile 
făcute de Geza Calonic, Tiberiu Per-
vein, Tiberiu Tulbure, Ion Cimpeanu _ 
ți Alexandru Szabo. Strașnici spor- | 
tivi! Nu degeaba repurtaseră atitea , 
succese in întrecerile de lupte clasice 
ți libere.

La sfirșUul demonstrației, președin- j 
tele asociației sportive Horia din 
Cristur. Ludovic Kiss, a mulțumit ti
nerilor sportivi din Deva pentru vi
zita pe care le-au făcut-o, pentru 
toate cite le-au arătat. In urma a
cestei demonstrații, fără îndoială că 
proiectul care exista, de a se înființa 
la Cristur o secție de lupte ți una 
de box. va fi realizat fără întârziere. 
De altfel, o parte din materialul ți 
echipamentul sportiv necesare prac
ticării acestor discipline a Și fost 
procurat. Iar amatori de a practica j

Curțile școlilor să devină adevărate complexe sportive!
In funcție de spațiul pe care-l are 

disponibil fiecare școală, este reco
mandabil să se amenajeze următoare
le tipuri de terenuri sportive simple :

— piste pentru alerrgâxr ; — sec
toare pentru sărituri ; — sector, pentru 
aruncare-a gneHaUi : — portic de gim
nastică ; — terenuri pentru jocuri spor
tive (handbal in 7. baschet, volei).

In cazul in care spațiul permite, 
•e pot amenaja și alte terenuri de 
sport, care necesită un cadru ma: 
mare, ca : teren de fotbal. «ec’W pen
tru aruncarea discului și a suliței etc.

După constatările pe care le-am fă
cut la diferite școli din Capitală și 
din alte orașe din țară am constatat 
că, in general, curțile acestora se pre
zintă total asfaltate, partial asfaltate 
eau neasfaltate. 

trei
- piatră și

..Sportul 
‘ pentru amenajarea unui tc- 
baschet.

Ing. C. VIRLAN 
ti

Arh. M. STANCU

i.-i j

StCTIUNE A-&

luptele și boxul sînt ciți vrei in Cris
tur. Flăcăi ca Ion Duca, Sigismund 
Samoilă și Ion Blaj, de pildă, sint 
bine cunoscuți in comună. Unul și 
unU ! Mari meșteri la invirtit hora și 
puternici incit sparg piatra in mină. 
Fiind cuceriți de frumusețea demon
strațiilor, ei și-au manifestat intenția 
de a activa in noile secții ale asocia
ției lor. Alături de ei s-au înscris încă 
30 de tineri cotectiviști.

„.Numeroși tineri din Cristur s-au 
strins in jurul autobuzului care avea 
să-i poarte înapoi, spre Deva, pe 
oas^ții lor dragi din ziua aceea.

— Vă mulțumim pentru vizită, to
varăși ! Să mai veniiți pe la n°i. Vă 
așteptăm cu multă plăcere 1

Se lăsase inserarea. Autobuzul mer
gea spre Deva... Sportivii de la Școa
la medie -Deectwa cintau diferite 
melodii vesele, tinerești. Intr-un colț 
aț autobuzului, Geza Calonic, un tâ
năr rinjos, campion regional la lupte 
libere, discută cu profesorul Valentin 

Carasiniu:
— Să vă spun ce mi-am pus in 

gind: vreau să lucrez voluntar la 
Cristu-, pentru ca tinerii de acolo să 
învețe mai repede sportul luptelor.

— Minunată itfee ! Să vezi, intr-o 
zi, ce luptători strașnici se vor ridica 
la Cirituu! Și printre cei care se vor 
bucura vei fi și tu !

GH CIORANU

Bogată activitate turistică în regiunea Suceava
Tot mai mulți oameni ai muncii 

din orașele și satele regiunii Suceava 
practică turismul. Asociațiile sportive, 
comisiile raionale și comisia regională, 
inițiază săptămînal excursii in cele 
mai importante centre industriale, lo
curi istorice etc.

Agenția O.N.T. „Carpați" din Su
ceava și filialele din Vatra Dornei și 
Botoșani organizează aceste excursii 
în bune condițiuni. De altfel, bilanțul 
primelor două luni ale anului este 
elocvent: peste 2.500 de tineri și vârst
nici au participat la diferite excursii. 
Dintre aceștia, 1.452 țărani muncitori 
din raioanele Sâveni, Dorohoi, Boto
șani și Fălticeni au vizitat Capitala ;

neasfaltate toate a- 
propun se pot face 
de zgură. In a doua

al ergări. 
exemplu : școala 
Dr. Petf. Groza 
10 din Capitală.

Pentru curțile 
menajările ce se 
pe o stratificație _ 
situație, pista de alergări și sectoa
rele pentru sărituri și aruncări se fac 
de asemenea, pe o stratificație de 
zgură, iar terenurile pentru jocurile 
sportive se pot face fie direct pe as
falt (prin marcaje corespunzătoare) 
fie pe o stratificație de zgură. In 
sfirșit, in ceea ce privește curțile as
faltate. terenurile pentru tocuri se 
vor marca pe asfalt. In schimb, dată 
fiind situația, trebuie să -e renunțe 
la amenajarea sectoarelor pentru să
rituri și a pistei de

Să dăm acum un 
medie mixtă nr. 28 
din str. Arh. Mincu 
Amenajarea spațiului liber din curtea 

școlii se încadrează 
in ultima situație 
(teren neasfaltat).
Deși curtea școlii 
prezența unele Oe- 
nivelări, printr-o 
muncă entuziastă a 
elevilor terenul a 
fost nivelat Pe el 
au fost așternute 
apoi trei stra
turi de

1
:

. A

L
T4A4

i

efui de brigadă Nicolae Dineu este 
\ un om energic. Muncitorii mai 
3 tineri din secția sculârie a uri

nelor „Semănătoarea* găsesc la el ari
cind un sfat, o îndrumare și s-au obiș
nuit chiar și cu dojanele lui — „cam 
aspre*, zic ei — atunci când treaba nu 
merge cum trebuie. Dimineața vine mii 
devreme dccct ceiiaUi. Se uită pe la 
mașini, controlează atent vreo piesă.

De cUeva săptămâni insă, Nicolae 
Dineu are și alte preocupări dimineața. 
II vezi treci nd agitat prin secție, Pe 
care- 'întdmeyte in cale îl zori'elt :

— Hai ! Ce mai stai ? Fuga la 
giginasl'sta...

De zărește cumva vreun „întârziat* 
mai tânăr, atunci se „zburlește* rău.

— Bravo tie ! Noi ăștia mai bătrâni 
sintem primii și tu... Haide, scoate re
pede haina și treci colea în rnd !

Muncitorii mai virshdci din sec
ția sculârie, unde în fiecare dinu- 

1 neață se face gimnastică de angrenare 
' sint tot atit de conștiincioși și de 

entuziaști în exc^^lrea pogrammu-
I lui ca și cei tineri. Exemplele maistrului 
' Petre Dragotescu, al ajustărilor modelieri 

S^giu Alexandru și Radu Ștefan, al 
malrițeruiui Anghel Gheorghe au fost 

1 un imbold pentru cei tineri. Și atunci 
să nu te faci „focu când mai vezi cile 
unul căruia nici „mustața nu i-a miju* 

, că in loc să facă gimnastică stă și pri
I vește ?

Cînd l-am întrebat pe prof. Gh. 
Artin, tehnician coordinator ni
asociației sportive, cum s-a in

trodus gimnastica de angrenare la sec
ția sculârie, acesta a răspuns fără ezi

tare;

375 au făcut o excursie la Vatra Dor
nei ; 93 de tineri din orașul Suceava 
au mers la Fabrica de zahăr Șiretul 
din Bucecea : un grup de muncitori 
de la S.M.T. Botoșani au vizitat Uzi
nele de tractoare din Brașov, Caste
lul Peleș etc.

Toate acestea au fost posibile da
torită activității de propagandă dusă 
de asociațiile sportive și de agen
ția O.N.T. „Carpați* Suceava. Săp
tămînal sint afișate la agenție locurile 
unde se efectuează excursiile viitoare, 
iar la sediul agenției sint proiectate 
zilnic filme care prezintă cele mai pi
torești locuri din țară.

C. ALEXA-coresp. reg.

cit de pre-

a terenuri- 
școala me-

cărămizi sparte, și zgură, bine tăvă- 
lugite și udate. Fiind vorba doar de 
amenajări simple, bine înțeles că la 
aceste terenuri nu s-a urmărit execu
tarea unor drenaje cit de 
tențioase.

Iată, de altfel, o schiță 
lor sportive construite la
die Dr. Petru Groza : 1. teren de an
trenamente cu zgură ; 2. portic de
gimnastică ; 3. sector pentru săritura 
in lungime. 4. sector pentru arunca
rea greutății și a discului : 5. sector 
pentru săritura in înălțime : 6. teren 
pentru baschet-volei ; 7. teren pentru 
handbal in 7 (sau două terenuri de 
volei) ; 8. pistă de atletism de 70 m.

★
Pentru cei care doresc să-și amena

jeze o groapă cu nisip pentru sări
tura in ir.ălțime. prezentăm schița ală
turată.

In ceea oe privește stratificația pis
tei de elan e bine să se aibă in ve
dere indicațiile pe care le-am dat în 
numărul 3090 al ziarului 
popular 
ren de

— N-a fost greu, deoarece am avut 
tot sprijinul. Am fost ajutați de comi
tetul de partid al uzinei, de conducerea 
întreprinderii, de sindicat și de clubul 
sportiv raional.

Conștienți fiind de răspunderea pe 
care o au, membrii consiliului a-

O problemâ 
a gimnasticii 

de angrenare

socialei și-au organizat foarte bine 
munca. In primul rind, s-a discu
tat mult atunci cînd s-a făcut alegerea 
instructorilor. S-a luat horarirer să fie 
mobilizați sportivii și activiștii spar, 
tivi. Și cum în secția sculârie lucrează 
foarte mulți sportivi, problema a fost 
rezolvată ușor. Apoi, în colaborare ru 
prof. Teodora Popescu, melodista pen
tru gimnastica în producție a clubului 
sportiv raional, s-au ales grupele de 
exerciții. După aceea s-a trecut la in
struirea celor ce aveau sâ conducă prs- 
gramul de gimnastică de angrenare

Mulți dintre salarrații uzinei s-au 
mirat vâzindu-l pe boxerul Gh. Zamfi- 
rescu, pe fotbalistul Fosile Stan sau 
pe instructorul Gh. Iordan și pe alli 
sportivi făcînd exerciții de gimnastica 
în sala de box. Se mai găseeiu âle o 
dată și amatori de glume:

— Dar ce faceți, fraților ? Un an
samblu de gimnastică ? Luați copiii 
de la școală. La vârsta voastră nu șade 

frumoSs..
Pînă într-o bună zi când portarul s-a 

pomenit cu muncitorii de la secția de

ÎNCĂ 90 DE TINERI ÎN ASOCIAȚIA 
SPORTIVĂ

Actii-itatea consiliului asociației 
sportive Recolta din eoni. Sea
ca de câmp (reg. Oltenia) a fost 
îndreptată spre creșterea numărului de 
membri ai U.C.F.S. 1‘eulrt: re^tlizarea 
acestui obiectiv, întregul consiliu al 
asociației, în frunte cu președintele. 
CiM^i^tantin Sclrpcea, a desfășurat o 
muncă organzată, fapt care a făcut 
ca de la începutul andui încă 90 
de tineri și tinere să se înscrie în aso
ciație și să desfășoare o rodnică acli- 
vitrte in secțiile de șah, tenis de masă 
și gimnastică. (C. .VAai’rn-coor-sp.).

VIE ACTIVITATE SPORTIVĂ 
LA SCRIOAȘTEA

Peste 700 de țineri și tinere din 
Scrioașiea sint angrenați in activitate, 
sportivă. ConsiÎHil asociației organi
zează competiții interesante, în care 
sportivii își dispută cu pasiune intiie- 
tatea. Iată mai jos cîteva rezultate ale 
ultimelor competiții desfășor te:
haltere, 56 kg: Al. Mirese; cat 
65 kg: A. Pelasa ; cat. 75 kg: I. 
Mirpea. La acest concurs ati participat 
II3 sportivi.

Recent s-a desfășurat și un concurs 
de trîntă, la care s-au înscris 48 de 
tineri. Pe primele locuri s-au clasat 
în ordine, I. Mircea, Gh- Stoian, A. 
Peleasa.

în sezonul de iarnă, la Scrioaștea, 
Oc multă popularitate se bucură între
cerile Oc săniuțe. La un concurs, care 
a avut loc Oc curînd, au participat 
246 Oe băieți și I44 de fete. Pe pri
mele locuri s-au clasat Gh. Stoian 
și Anișoara Popa.

Al. C. Popescu și T. Negulescu-coresp.

CONCURS DE TENIS DE MASĂ, LA 
SIGHIȘOARA

Asociația sportivă Textila a organizat, 
de curînd, un concurs de tenis de masă 
la care au participat jucători de la 
Faianța, Voința, Textila Sighișoara și 
Voința Dumbrăveni.

Pe primul loc s-au clasat Gheorghe 
Nistor, în întrecerea masculină și Clau
dia Buluc, în cea feminină. 

Virginia Ouea—corcsp. Amalia Kreis—corcsp.

scularie venind cu „noaptea-n 1 
Ceva mai târziu toată lumea a 
să vadă „gimnaștii din ansamblu* 
ducând fiecare cîte o grupă.

— Brațele lateral... Ridicați-vă 
virfuri... Inspirați adânc... Uni 
Doooi 1

începuse gimnastica de angrenar 
De aproape o lună de zile de 

a fost introdusă, gimnastica de tu 
nare se desfășoară cu regulari tal 
cu o largă participare a muncita 
tehnicienilor și inginerilor din s 

sscdl^rr^.
Continuăm discuția cu prof. 

Ar^r^tin.-
— în secția sculârie se face 

naști ca de angrenare. Dar... as, 
totul ?

— Aveți dreptate. Și noi ne-am 
dit la extinderea experienței pas 
din secția sculârie. S-a discutai pr 
ma în cadrul consiliului asociației. 
ro^Pe, nu ne tom opri la juriua 
drumului ..

— Posibilități avi^l^ți?
— Firește că da. Gimnastica de 

grenore ar putea fi introdusă și in 
sceroarc ale uzinei. In fefy ^^^\Mta 
te 2.000 de muncitori, 
funcționari ar practica în cadrul M 
prinderii noastre glmnrslicr de an 
nare. O să facem un plan de d 
Că și...

Noi însă așteptăm nu attt 
acestui plan, cit realizarea lui pu 
cia și mai mulți dintre salariații ae< 
mtui uzine bucureștene să-și intăro 
sănălatcr și să-și ridice capucr/ 

de muncă prin practicarea g'mna.s 
de angrenare.

CALIX ANTONESC
ilIIIIIIIHIIIlIHl'lllllllIN

AU ÎNDRĂGIT GIMNASTICA 
ÎN PRODUCȚIE

Una Oin propunerile care au 
trecute in plinul Oc muncă al n<-> 
consiliu al asociației sportive F 
Alb, Oe pe lingă Bumbăcăria Re 
riească, Oin București, a fost in 
ducerea gimnasticii în producție.

Iti ficcarc dimineață, frumos 
niați, muncitorii, tehnicienii și . 
ționarii execută un plăcut progrif 
gimnastică. Cei care practică g 
nastica in producție sint foarte n 
țumiți dc această activitate și pe 
„pauza 0c gimnastică" nu mai < 
ncvoic Oe nici un fel 0c inOei 
Oameiii sc îndreaptă singuri s 
locurile cunoscute și la ora fixată 
ccp exercițiile. în mod deosebit 
evidențiază atelierul care lucrează ! 
conducerea instructorului, voluntar i 
Oariă.

Geo Ciolcan-corcsr

NOI MEMBRI UCFS
Consiliul asociației sportive Afold' 

din lași desfășorral o susținută mnn 
pentru atragerea de noi oameni 
muncii în activitater sportivă. Ast 
pînă la sfârșitul lunii februarie i 
mărul membrilor UCFS a crescut 
încă 250. Totodată, consiliul asocia 
este în permanență preocup^it ca I 
membrii UCFS sn aibă cotizația la

I. Baciu—coresp

O NOUĂ SALĂ DE POPICE LA PL 
IEȘTI

A fost inaugurală noua sală 0c i 
pice a Rafinăriei „Lazăr Eileleanu" < 
Ploiești. Ea este spațioasă, ilumim 
cu tuburi fluorescente și cuprinde l 
bune și vestiare elegante.

La construirea acestei frumoase si 
tinerii muncitori din cadrul rafin.ăr 
au depus peste 22.000 de orc dc mun 
patriotică. S-au evidențiat, in mod sț 
cial, tinerii din sectorul „Diverse co 
strucții* condus dc maistrul Gh. D 
mitru și cei din sectorul „Depozit 
mișcare” condus dc comunistul Glicorg 
Stanciu



Avem toate condițiile*
entru dezvoltarea bazei de mase

»
♦

comportare a echipei re- 
Franței, disputat la Ba-

pe tară a UCFS a subliniat importanța acestor suc- 
sportiv al patriei noastre, 

sarcinile ce

purtate, oaspeții „mesei 
oprit mai puțin asupra 

și au căutat să 
în special, defici-

disputate) precum și excelenta 
meciul cu puternicul „XV" al

In am^ir^ii condițiilor generale de dezvoltare, create de partid șt gu- 
mișcării noastre sportive, activitatea rugbistică a cunoscut in ultimii 

ni un avint deosebit, inregistrind succese de seamă. Să amintim doar 
ictoriile realizate anul trecut in .Cupa Păjcii“, bilanțul net favorabil al 

ntilnirilor susținute de echipele duhurilor noastre sportive (23 de jocuri 
iștigafe din 26 
ezentative in
nne.

Conferința 
cese care au contribuit la creșterea prestigiului , 
rătînd totodată necesitatea consolidării victoriilor obținute, _ .
evin federației de specialitate, organelor și organizațiilor UCFS, pen- 
ru dezvoltarea bazei de mase a acestui sport, -pentru îmbunătățirea mun- 
ț desfășurate cu juniorii, „schimbul de miine".

In dorința de a ajuta la îndeplinirea acestor importante obiective, zia
rul nostru a invitat la „masa rotundă* o serie de tehnicieni șt activiști 
sportivi care muncesc in domeniul rugbiului, punind în discuție felul in 
cane se muncește cu tinerii rugbiști, modul in care această activitate poa
te fi îmbunătățită in viitor. Răspwnzînd invitației noastre, antrenorii 
DUMITRU IONESCU (I.T.B.), N. GHIONDEA (Steaua). DRAGOȘ TE- 
NESCU (Metalul), FL. GHIONDEA (Dinamo), C. PUGLIESE (Ș.S.E. nr. 2), 

L. BARAȘ (Șc. sp. elevi nr. 1), A. GROMAN (Rapid), TUDOR GEOR
GESCU (Grivița Roșie), N. PADUREANU-antrenor al lotului reprezenta
tiv, precum și V. SIMIONESCU, inspector in M.I.C., I. NIȚULESCU, vi
cepreședinte al F.R. Rugbi și ROMULUS POPESCU, secretar general al 
F.R. rugbi, au dezbătut pe larg o serie de aspecte ale muncii cu juniorii, 
ridicînd numeroase probleme oare, o dată rezolvate, vor contribui la reali
zarea unor noi și frumoase succese.

în 
tunde* 
Mizărilor 
oală în 
fele, să 
irea lor.
ată, de

discuțiile
s-au

obținute 
evidentă, 
facă propuneri pentru lielii- 
Pe această linie a fost ana- 

exempln, sarcina de bază 
ivind popularizarea și dezvoltarea lar

ii rugbiului în cît mai multe centre, 
tiburi și asociații sportive, b-neîn- 
les, taeernlul fiind pus pe activitate*, 

riadul juniorilor.
Ce se constată ? Dacă 
e-npltil unor orașe 
ldă, Tecuci, unde < 
nivhăți susț-niUe 
imp ton at orășenesc la 

echipe de j*un-ori, 
mcluzia că treburile merg foarte bine, 
ai ales că acestui exemplu i-am putea 
lăuga pe cel oferit de orașul Bucu- 
•șI-. care a devenit un puternic centru 
îgbislic și în ceea ce privește echipele 
e juniori. Dar, lucrurile nu stau atît 
e bine pe plan general. Rămuierea în 
irmă — în această direcție — este 
'identă. Parl-eip^nții la discuția orga- 
izată de ziarul nostru au aminlil unele 
țări de lucruri care arată că impnr- 
-nta sarcină a dezvoltării rugbiului pe 
xtze de mase a fost neglijată în .multe 

.Xum altfel ar putea fi explicată 
l^ilatia existentă în orașul lași, unde 
eși există o echipă de valoare clasată 
e locul IV în campionatul republican 
! categoriei A. o echipă care a dat 
^prezentat-vei noastre jucători dc bază,

nc referim Ia 
cum ar fi de 

ca urmare a unei 
este organizat un 

care participă 
s-ar putea trage

Muncă de perspectivă
și activitate

A reieșit clar că, exceptind citeva 
cluburi, munca de selecționare și 
pregătire a juniorilor este lipsită 
de perspectivă, că multe echipe 
se... „înființează* in pripă, inamte de 
începerea campionatului, pentru a se 
face față unor cerințe, regulamentare. 
Este limpede că • asemenea atitudine 
a cluburilor și antrenorilor este total 
greșită și că trebuie hiate măsuri 
grabnice pentru ca întreaga muncă cu

competițională mai susținută

cucerit 4*
I.T.B.

• înființarea comisiei de juniori in 
cadrul federației de specialitate pentru 
ca aceasta activitate atit de importanți 
să poată fi ©entralixaU și condusă cu 
competentă.

• Institutul de Cultură lirică fi 
Institutele Pedagogice să acorde mai 
mult sprijin pre^îrii de cadre specia
lizate in rugbi.

in instantaneu de la finala campionat ului republican de juniori 
echipa

Propuneri

• Federația de rugbi să întocmească 
materiale trltniev in ajutorul instructo
rilor și profesorilor de educație fizică 
din centrele unde aeesi sport nu este 
suficient dezvoltai.

Foto: T. Roibu

az.e d 

iHtaț i

nu s-a format încă și o echipă de ju
niori (cu toate că în această direcție 
există sarcini precise) ? 0 frumoasă
dezvoltare cunoaște nigbiul în centrul 
carbonifer PelrDșen-| cele patru echipe 
activînd cu rezultate bune în campio
natul categoriei A sau în campionatul 
de calificare. Cu toate acestea, nici aici 
nu există o echipă de juniori. Cum 
realizează aceste echipe împrospătarea 
loturilor și cum se preocupă de crește
rea cadrelor tinere ? V-ei, ca și la Cluj 
sau Brașov, problema -schimbului de 
miine* este departe de a fi rezolvată 
și credem că o ademenea situație nu 
mai poate fi tolerată.

Fără o preocupare permanentă pentru 
atragerea în practicarea acestui frumos 
sport a cît mai multor tineri, fără or
ganizarea unui număr sporit de echipe, 
nu se poate realiza o dezvoltare pe baze 
de mase a rugbiului nostru — sarcină 
deosebit de importantă și actuală.

Iu cadrul măsurilor ce vor trebui 
luate pentru îndreptarea acestei stări 
dc lucruri credem că este necesar să se 
acorde o atenție deosebită rolului în
semnat pe cart! pot avea comisiile re
gionale de rugbi. S-a subliniat faptul 
că în prezent nu activează nici o comi
sie. regională de rugbi (pentru că nu 
s-a 
de regulamenn) deși 
există posibilități corespunzătoare și în
ființarea unor asemenea comisii ar duce 
la dezvoltarea ael-vilăț-i rugbistice.

• Comisa orășenească să org^a^iizne 
in București un ^mpionat raunal de 
rugbi pentru juniori cu participarea tu
turor tinerilor rugbiști din cluburile 
spori t'e raionale.

• Să se studieze posibilitatea organi
zării campionatului școlar al orașului 
București.

• Sră fie initial un campionat de rug
bi in 8 pentru jucătorii neLegitimați.

• "ă fie organizate gale de filme 
cu imagini din rugbi care să fie in
solite de explicațiile sportivilor fruntași 
și ale antrenorilor.

• Colegiul de antrenori să elaboreze 
norme mai precise cu privire la crite
riile de selecționare a tinerilor rugbiști 
și in legătură cu pregătirea și specia
lizarea timpurie.

• Să se studieze posibilitățile pentru 
îmbogățirea materialului tehnic de stu
diu, punindu-se mai mult accent pe 
dementele necesare pregătirii tinerilor 
rugbiști.

realizat numărul de secții prevăzut 
in multe centre

• Pentru activitatea viitoare si se 
găsească soluția unei activități organi
zate intermediare pentru ca, după junio
rat, tinerii rugbiști să aibă posibilita
tea de a activa intr-un campionat suu 
o altă competiție, înainte de a com
pleta formațiile de categorie sau cal- 
fîcare.

Fiecare: club să §c ocupe de pregătirea juniorilor
S-a vorbit mult

I.T.B. Și, nu
despre juniorii de 

_ inlîmplător. Tinerii
ugbiști care de mai multe ori au cu- 
erit titlul de campioni ai țării des- 
ișoară, intr-adevăr, o rodnică activi
ste sub conducerea antrenorului 
). Incscu. Sprijinul clubului este re

direct în baza materială pe care 
uniorii de la I.T.B. o au la dispoziție, 
ii preocuparea permanentă pentru pre- 
g^t^tirea acestora, pentru participarea 
or în procesul de învățămînt. Așa se 
xplică și faptul că zeci de tineri 
ugbiști pregătiți in cadrul clubului au 
Dmpielal in ultimii ani primele echipe

— Oh, am făcut progrese serioase: 
acum o lună am fost învinși cu 
80—0 !...

Desen de S. NOVAC

ale unor cluburi, că unii dintre ei au 
promovat in echipa I.T.B. din campio
natul republican, că acest - 
făcut de multă vreme nici 
transfer de jucători.

Dacă in fiecare cîub ar < 
menea preocupare... Dar, 
Exemplele sint numeroase. 
Progresul, care pină nu de mult avea 
o echipă ce candida Ia titlu, a cam... 
uitat de juniori și aceasta cu toate că 
aici există multe posibilități in ceea ce 
privește baza materială, pregătirea 
juniorilor la un ridicat nivel tehnic 
etc. Insuficient sprijin este acordat și 
echipei de juniori a clubului Steaua. 
Rezultatul : aici nu a fost crescut ni
ci un tinăr care să se poată afirma in 
cadrul valoroasei formații a campioni
lor. Și cită nevoie are clubul Steaua 
de tineri rugbiști talentați !

★
Avem juniori buni. Avem antrenori 

buni. Cu toate acestea, nivelul de pre
gătire al multor echipe este incă scă
zut, necorespunzător. Nu o dată, jocu
rile de juniori se termină cu scoruri 
astronomice : 70 sau 80 la 
se explică acest decalaj de . _
In afara lipsei de sprijin din partea 
unor cluburi, trebuie sesizat și faptul 
că unii antrenori nu manifestă o preo
cupare permanentă pentru îmbunătăți
rea pregătirii lor profesionale, stu
diază prea puțin și își orientează ade
sea toată munca spre obținerea unui 
rezultat favorabil, care ii mulțumește 
pentru multă vreme. De asemenea, se 
face foarte puțin pentru ca experiența 
pozitivă a unor antrenori de juniori să 
fie extinsă, să fie cunoscută de toate 
celelalte cadre tehnice. Nu este, desi-

club nu a 
un fel de

exista ase- 
nu există. 

. Clubul

zero ! Cum 
pregătire ?

gur, lipsit de semnificație faptul că 
unii dintre invitații la .masa rotundă* 
au recumosiu: .n-am eliminat încă 
d-n munca noastră activitatea bazată 
pe interese înguste de club și ne 
cam... ascundem unîi de alții*.

Desfășurarea competițiilor din anul 
trecut a arătat și faptul că. deși ju
niorii noștri au in general o compor
tare exemplară, mai sint cazuri de în- 
gimfare, de vedetism și indisciplină (să 
amintim doar retragerea de pe teren 
a echipei de juniori Grivița Roșie).

Este necesar ca munca de pregătire 
și educare a tinerilor rugbiști să se îm
bunătățească necontenit și pentru a
ceasta ea să fie încredințată acelor ca
dre tehnice care se dovedesc ia înăl
țimea sarcinilor ce le revin in munca 
cu juniorii.

a

juniorii să capete un conținut cores
punzător. să aibă continuitate și pers
pectivă.

Caracterul formal al muncii cu ju
niorii se poate vedea și din analiza 
felului in care se desfășoară activilta- 
tea eOTmpetitiDnală a acestora. Cînd și 
cind, unele echipe de jun-or- s-nt che
mate să susțină antrenamente cu pri
mele echipe. Apoi, in cadrul campio
natului republican de juniori, aceste e
chipe susțin un joc sau două și. dacă 
nu s-au calificat... așteaptă pină Ia 
anul. Conducerile diferitelor cluburi 
sau asociații sint mulțumite că nu mai 
au „bătaie de cap' 
diții, nu 
tul că 
dacă se 
mulează 
rugbiști.
federației 
chipe au 
tirea“ de
de juniori.

și, in aceste con- 
trebuie să mai surprindă faD- 

antrenamentele incetează sau 
mai fac ici, colo, ele nu sti- 
cu nimic pregătirea tinerilor 

Profitînd de „îngăduința “ 
de specialitate, unele e- 
obținut anul trecut „scu- 

a prezenta și echipe 
altele au găsit <de cuviință

Posibilități

partide etc. 
să dispară

să le... retragă după citeva 
Asemenea practici trebuie .
definitiv și in noul sezon competițional 
să asigurăm juniorilor noștri o cii mai 
bogată activitate, punind accentul pe 
competițiile organizate pe plan local și, 
în funcție de posibilități, pe competiții 
care să aibă cit mai multă continui
tate. S-a sugerat, de exemplu, organi
zarea jocurilor de juniori in „deschi
dere* la partidele de categoria .A, la 
unele jocuri de fotbal sau c.u alte 
prilejuri pentru ca întilnirile junio
rilor să nu se mai dispute pe cele mai 
dqpărtate terenuri, la orele cele mai 
nepotrivite și în deplin anonimat.

La finalele campionatului republican 
de juniori disputat anul trecut, spec
tatorii au spus adesee: „Ce frumos 
joacă „puștii ' ! Și cîtă dîrzenie !.“ 
De ce, oare, să nu le arătăm atunci 
mai multă încredere î Sint în diferite 
echipe juniori deosebit de talentați 
care, fără îndoială, vor merita aplau
zele noastre.

nefolosite...
Multe lucruri puteau fi rezolvate 

pină acum dacă exista mai multă preo
cupare pentru folosirea tuturor fp^-si- 
bilităților. Aceasta a fost concluzia
tuturor celor care ne-au fost oaspeți 
la .masa rotundă*. Astfel, s-a con-statat 
că legătura cu școala este încă slabă 
si de aici insuficienta ră spin di re a rug- 
biului în cenlre școlare unde acest spori, 
este mult îndrăgit de .elevi. Mul ți pro
fesori de educație fizică ar dori să 
alcătuiască echipe de rugbi dar nu. au 
cunoștințele necesare și. colegiul de an
trenori .va trebui să analizeze această 
problemă, claborînd materialele tehnice 
corespunzătoare. Pe de altă parte, iirvi 
profesori de educație fizică consideră 
rugbiul ca un sport „biulal*, astfel că 
în aceste școli, elevii care doresc- 
să practice nigbiul încep să joace fotbal 
sau volei. 0 astfel de situație nu s-ar 
produce dacă antrenorii și instructorii 
care muncesc în domeniul rugbiului 
acorda o atenție 
nului școlar, ar 
problemele școlii. 
permanentă

lu pregătirea 
depune desigur 
pricepere. Mulți 
din această muncă o

ar 
mai mare structurii a- 
cunoaște mai temeinio 
ar păstra o legături 

cu directorii și profesorii, 
tinerilor rugbiști se 

mult suflet, pasiune și 
antrenori și-au făcut 

datorie de cinste.

oncluziile discuțiilor purtate au subliniat dorința 
. _ i la .masa rotundă"
la analiza principalelor defi- 
aciivitatea desfășurată cu ju- 
critici și propuneri făcute cu 

competițională a juniorilor, la

Co^^iile discuțiilor purtate i 
fiecăruia dintre participant ii 
de a contribui la analiza 

ctențe manifestate in 
niorii, prin numeroasele 
privire la activitatea 
selecția și pregătirea acestora.

Se impune ca muncii cu juniorii să i 
in viitor o mai mare aten^ț^îe^t să se facă 
nerii rugbiști mai mult decit pină acum. 
drele tehnice sint chemate să-și aducă
pregătirea „^t^l^i^'mbului de miine ‘ al rugbiului nostru, 
să maT^î^^^este mai multă exigență față- de munca pro
prie și să constituie permanent un exemplu de urmat. 
Este necesar ca pro^sul de instruire să capete un 
m^i puternic conținut educativ astfel incit tinerii rug-

se acorde 
pentru ti- 
Toate ca- 
aportul la

din păcate, numărul tehnicienilor 
se ocupă direct de j'uniorl este 
necorespunzător. Problema j’unio- 
a cam fost lăsată pe scama ace- 

entuziaști antrenori care muncesc

Dar,
care 
încă 
rilor 
lor 
cu răbdare, cu dragoste, pentru pregă
tirea fiecărui rugbist. Dar, unde sint 
maeștrii sportului ? Unde sînt sportivii 
fruntași ? Cîțiva dintre aceștia, com- 
ponciiii ai echipei Grivita Roșie își
găsesc timp să sprijine efectiv pregă- 

, tirea juniorilor. Este însă singurul exem
plu pozitiv care a fost amintit la „masa 
rotundă*. Să mai spunem oare că în 
această direcție maeștrii sportului și 
sportivii fruntași au sarcini precise de . 
îndeplinirea cărora trebuie să se ocupo.

. cu mai mult simt de răspundere ?
Deosebit de necesară s-a 

organizarea unor schimburi 
riență care să evidențieze 
au fost folosite posibilitățile 
tru obținerea unor succese. N-ar fi fost 
oare util să fie popularizată, de exemplu, 
experiența activiștilor sportivi din ora
șul Tecuci care 
reușesc de multă 
dr.a.șe i i centre 
rioare ?

dovedit și 
de. expe- 

felul cum 
locale pen-

au reușit ceea, ce nu 
vreme, în rugbi, multe 
cu posibilități supe-

IL IIJ 7L II IE
o bună pregătirebiști să dea dovadă nu numai de 

tehnică sau fizică ci și de o pregătire morală cit mm 
ridicată., să fie fruntași la învățătură, disciplinați, 
să lupte cu ardoare pentru culorile clubului.

Rămânerile în urmă in munca cu juniorii pot și tre
buie să fie lichidate. Este nevoie de o muncă mai 
intensă, de perspectivă, de angrenarea întregului bi
rou federal pentru ca toate problemele privind pre
gătirea și activitatea echipelor de juniori să poată 
fi rezolvate din timp și în cele mai bune condiții. 
Muncind astfel, federația de rugbi, comisiile locale, 
antrenorii, cluburile și asociațiile sportive vor contri
bui la consolidarea succeselor obținute în activitatea 
rugbistică, la dezvoltarea pe baze de mase a acestui 
sport, la pregătirea schimbului de miine care să obți
nă in viitor noi succese de prestigiu.
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Finalele celei de a XIV-a ediții ' 
Spartachiadei militare de iarnă In campionatele republic

februarie și 5 
desfășurat la 

de a XIV-a 
Spartachiadei mi- 

de iarnă. Concursu-

25
s-a

Intre 
martie 
Predeal cea 
ediție a 
litare 
rile finale, desfășurate _ in
tr-un
care 
buni , 
•ferit întreceri de o bună 
valoare, motiv pentru care 
se poate spune că actuala 
ediție s-a situat din toate 
punctele de vedere, la un 
nivel superior celor [ 
eedente. Cînd spunem
cest lucrul ne gîndirn
buna comportare a concu- 
renților de la probele al
pine. la excelenta cursă 
făcută de participant» la 
biatlonuț modem de iarnă, 
la inspirata alegere a tra
seelor, care su cerut con 
curenților o pregătire superioară. •

In acest an. la întreceri, alături 
sportivi cuno*cuți ca Nicolae Șuteu, 
Bară și 
tineri 
au VM ,
turitate.

Cinstea de a deschide întrecerile Spar
tachiadei a revenit concurențelor de la 
proba de biatlon. Plecați la intervale 
de două minute, concurări ții au avut de 
parcurs un traseu de 20 de kilometri 
cu trageri la țintă și efectuarea a trei 
anineăr5 cu grenada. învingător a ieșit 
Nicolae \eleanu (lotul Someșul), de
mai multe ori campion al Spartachiade- 
lor militare de varii și de iarnă. Făcînd 
o cursă bine gin di 13 din punct 
derc tactic, dozîndu-și 
rile, N. Veleanu a reușit pe 
cinci km să-și depășească net adversa
rii. Clasamentul : 1. N. Veleanu — cam
pion al Spartachiadei militare de iarnă

cadru sărbătoresc, și *a 
au luat parte cei mai 
sportivi militari, au

buna comportare A. Ritișan cu La București și Cluj se desfâșotru .
53:41,0 și I. Soiu (Prahova) cu 54:22,0 
și performanța lui Șt. Frățilă (Dîmbo
vița) la aruncarea grenadei (62,21 m). 
cea mai bună performanță a actualei 
ediții a Spartachiadei.

Proba de combinată alpină, datorită 
spectaculozității pe care o oferă, a stîr
nit un deosebit interes.

Slalomul special, desfășurat pe pîrtia 
de lîngă cabana Diham, a dat prilejul 
afirmării sportivilor din lotul Prahova, 
caic au dominat cu autoritate probele al
pine. Cl^i^.stami^i^ite: slalom special (40 
porți): 1. N. Șuleu (Prahova) 1:21,3 
(15,7 4'39.1), 2. D. Chivu (Prahova) 
1:31,9 (49,3 + 42.6), 3. I. Bacă (Pra
hova) 1:34,0 (48,1 + 45,9); col^iv^îrf^: 
1. I. Bacă 46.6, 2. Gh. Ilie (Prahova) 
49,7, 3. N. Vtnlilă (Dîmbovița) 51,1 ; 
ci^j^nbinata de două probe: I. I. Bacă 
— campion al Spartachiadei militare 

3. N. Vîntilă. 
titlul de cant- 
lotului Praho- 
D. Chivu, Șt. 
Dîmbovița, 3.

cele mai interesante jocuri
Din programul etapei a doua a retu

rului campionatelor republicane de bas
chet se desprind citeva partide ce vor 
avea loc la Bucure ști și Cluj. Cu mult 

feminininteres este așteptat meciul
Știința București — Știința Cluj, în 
care forma|ia bucureșteană va căuta să 
se revanșeze pentru înfringerea suferită 
în tur (34—51). La Cluj se desfășoară 
un meci care a pasionat întotdeauna : 
Știința — Dinamo București (ni).

mergem ?* puteți 
al etapei.

ale eta
citi programul eoi

★

Vineri seara s-a desfășurat 
Giulești din Capitală meciul 
din prima etapă a returului,

în 
rest

. . . car
opus formațiile feminine Rapid B 
rești și C.S.O. Crișana Oradea.

Bucureștencele au avut inițiativa 
permanență, obținînd o victorie 
scor: 75—13 (S3—19). Echipa orăd 
a acționat sub valoarea sa, fiind . 
sea surprinsă pe contraatac. S-au 
marcat: Ferencz (10). Racoviță (13 
C. Gheorghe (20) de la Rapid a 
Barabaș (11), Tîrziu (10), Nagy 
de la G S.O. Crișana. Au arbitrat 
rect A. Berger și N. Stănescu (Bi

la tre- 
din porti, in proba de slalom spe- 
ieșit învingător.

Foto: Alex. Mihai

latu-l pe vralorosul schior militar N. Șuteu,
cerea prinlr-una 
cial, in care a

de 
Ion 

Nicol ac Veleanu, au luat parte 
., j care finalele Spartachiadei
constituit adevărate examene de ma

de ve- 
judicîos efortu- 

ultimii

PC anul 1962 — 1.042 p., 2. A. Bogozi 
(Dunărea) 1.013 p., 3. N. Zangor (So- 
micșil) 891 p. Pe echipe învingătoare a 
ieșit formația lotului Someșul cu 
p. urinată de Dîmbovița. 2288 
Dunărea, 1.727 p. De subliniat 
cadrul acestei probe, Gh. Minea 
nărea) a aruncat grenada la 61 
performanță deosebit de valoroasă 
ținem seama Și de faptul că stratul 
gros de zăpadă i-a împiedicat pe eon- 
eurenți în efectuarea elanului.

Proba de ștafetă 6 x 10 km combina
tă cu tragere la țintă și aruncarea gre
nadei a revenit categoric reprezentau, 
ților lotului Someșul. Pe parcursul celor 
șase schimburi ei au dovedit o omo
genitate perfectă. Iată clasamentul: 1. 
Someșul (A. Ritișan, P. Crăciun, Gh. 
Popa, C. 
cloș) — 
litare de 
bovița 5 
12:55.0.

PC

3.016
P- 
că în
(Da

ni. 0
dacă

Malnaș, C. Șovăială, Șt. Mi- 
campioană a Spartachiadei mi- 
iamă — 5 h 32:03,0, 2. Dîm- 
Ii 37:50,0, 3. Dunărea 6 li 

Se cuvine a fi remarcați pen-

de iarnă, 2. D. Chivu, 
Pe echipe primul loc și 
pioană - a revenit echipei 
va (N. Șuteu, I. Bacă, 
Santa și Gh. llie), 2. 
Someșul.

Proba de patrulă, (20
la țintă și aruncarea grenadei), pe e- 
ehipe, formate din cîte 10 sportivi, a 
revenit relei m.ăi omogene formații, care 
s - a dovedit a fi tot cea a lotului Someșul 
Cu această ocazie sportivii lotului So
meșul au cucerit al treilea titlu de cam
pioni. Clasamentul probei : 1. Someșul 
(I. Andreica, T. Voinescu. I. Stețco, V. 
Matei, N. M^l^nar, N. Tanco, A. Tolan, 
A. Moja, C. Csedii, B. Lavrineico) 
1 h 27:41,0. 2. Dîmbovița 1 h 39:51,0, 
3. Dună rea 1 11 43:20,0.

In urma rezultatelor obținute clasa
mentul general pe loturi este urmltoi^^^^ : 
1. Someșul — campion al celei de a 
XIV-a ediții a Spartachiadei militare 
de iarnă — 74 p., 2. Dîmbovița 53 p , 
3. Dunărea 35 p.. 4. Prahova 31 p.

In încheiere trebuie subliniat faptul 
eă actuala ediție a Spartachiadei milta- 
re de iarnă s-a bucurat de o excelentă 
organizare, ceea ce a contribuit la reali
zarea unor întreceri de un înalt nivel.

• Alte jocuri interesante și echili
brate ale etapei : Știința Timișoara — 
I.C.F. 
Oradea 
Oradea 
Știința

(f), Voința Brașov — Voința
(f), I.T.B. — C.S.O. Crișana 
(I) și Dinamo Tg. Mureș — 

București (m). La lubrica „Unde GH.

km cu tragere

p., i/iniuoviia a.
. 4. Prahova 31 p.

CO^STAN'iIN alexe

(c nc-a arătat jocul de la Rl

TRĂGĂTORII NOȘTRI
AU CÎȘTIGAT TOATE PROBELE INDIVIDUALE!

din pag. I) 
(R.D.G.) 4 v. ; 3.
4 v. ; 4. E. Huszar 
V. Porutiu (R.P.R.)

K.
N.

(R.P.R.) 2 v. ; 8. P. Habala

S-ar putea ca diferența de 25 de 
puncte cu care a pierdut Rapid Bucu
rești jocul cu Daugava Riga din 
„C.C.E" să fi stîrnit nedumerire. Și cu 
toate acestea — după cum afirmă spe
cialiștii din Riga — este unul din 
scorurile cele mai strînse cu care Dau
gava, campioana Europei, a cîștigat pe 
teren propriu în fața unei formații so
vietice sau străine. (In ediția trecută, 
Daugava a învins la Riga echipa Uni
versității din 'lart.i cu 73—39, iar în 
finală pe Slovan Orbis (campioana 
R. S. Cehoslovace) cu 72—37. Este 
adevărat, insă, că de la campioanele 
noastre așteptam mai mult. Iată cum 
s-au petrecut lucrurile la Riga.

încă de la prima minge, formația 
sovietică a trecut la „presing" pe tot 
terenul, iar în apărare a folosit o zonă 
ixtrem de activă. Cu toate acestea, ra- 
pidistele au reușit timp de 10 minute

( Urinare 
v. ; 2. H. Fiedler 
Dumke (R.D.G.) 
(R.P.R.) 4 v. ; 5.
4 v; 6. R. Kaiser (R.D.G.) 3 v; 7. 
C. Boiangiu (R.P.R.) 2 v. ; 8. M. Forni
no (R.P.R.) 0 v.

în „actul* al doilea al „individuale- 
lor“ au apărut tloretiștii. Oaspeții a- 
ducind in concurs doar 4 trăgători, a 
fost folosită o formulă de două semi
finale de 6. '

Proba ne-a creat destule probleme 
prin indispoziția lui Costescu (întinde
re musculară) și forma dabă a tră
gătorilor Hcbala, Rooz și Neiberg. în 
turneul fina] reușim totuși să întru
nim majoritatea : șapte trăgători ro- 
mîni și un singur ist german —
W Paul. Numai că trăgătorul german, 
vrind parcă să suplinească absența 
celorlalți coechipieri a evoluat excep
țional, s-a „bătut* in fiecare asalt, 
acumulind viTorii prețioaseL Momentul 
psihologic al finalei l-a constituit asal
tul Drimbă — UF. Paul. Floret istul 
nostru a început neconvingător, l&sînd 
adversarului său inițiativa și posibili
tatea de a conduce. Puternic susținut 
de public, Dnmbă iși revine. trage 
mai aproape de valoarea sa și prin- 
tr-un efort de voință ciștigă chiar pe... 
linia de sosiie! Bine s-au comportat 
în finală M. Țiu și Z. Eejan care au tras 
curajos. Clasament : 1. 1. Drimbă 
(R.P.R.) 7 v. ; 2. M. Tiu (R.P.R.) 5 v. ; 
3. W. Paul (R.D.G.) 5 v. ; 4. Z. Beian 
(R.P.R.) 4 v. ; 5. A. Radocea (R.P.R.)

2 v. ; 6. N. Rooz (R.P.R) 2 v. ; 7. 
Istrate 
(R.P.R.) 1 v.

La sabie, excelentul nostru... Ilore- 
tist a realizat marea performanță a 
întilnirii, ocupînd din nou locul I, fără 
nici o înlrîngere ! CiasatmeR : 1.
1. Drimbă (R.P.R ) 7 v: 2. H. Bă-
descu (R.P.R.) 6 v; 3. W. Paul
(R.D.G.) 5 v. ; 4. Z. Rohorw (R.P.R.) 
4 v.; 5. O. Turcaș (R.PR.) 2 v; 
6.- I. Szentmartoni (R.P.R.) 2 v ; 7. 
L. Betr.nd (R.D.G.) I v; 8. 1. Tudor 
(R.P.R.) lv.

Ultima probă a „individualelor" — 
floretă fete — a produs multe emoții 
spectatorilor, deoarece Ana Ene, ine
gală, a ocupat greu primul loc. Cla
sament: 1. Ana Ene (R.P.R.) 5 v:
2. Brigitte Tănzer (R.D.G.) 4 v ; 3.
Suzana Tasi (R.P.R.) 4 v ; 4. Ileana 
~ - 4 - “ “

v.
Gyulaî -R P.R.) 
jos (R.P.R.) 4 
(R.P.R.) 3 v: 
(RDG.) 2 v.;
(RDG) 2 v. 

lntilnirea se încheie 
avea ioc întrecerea pe

v ; 5. Suzana Ola
; 6. Maria Stanca 

7. -Margret Dirnbofer 
8. ................Rita Makowski

astăzi, cînd va 
echipe.

într ecerile zonale
ale juniorilor

Campionatul juniorilor bucureșteni
întrecerile de tenis de masă ale 

juniorilor pentru campionatul Capitalei 
vor avea loc azi și mîine în sala 
I.T.B. (str. Aurora nr. 1). Jocurile se 
vor desfășura la toate cele cinci pro
be : simplu masculin, simplu feminin, 
dublu băieți, dublu fete și dublu 
mixt. Comjpetiția va desemna totodată 
și pe juniorii și junioarele care vor 
reprezenta orașul București la faza 
finală a campionatului republican. In-

tilnirile încep azi de la ora 16,30, iar 
mîine de la

Tot mîine 
ora 10,30 se 
sânt concurs 
buni jucători bucureșteni. Nu vor lipsi 
de la „start" Gantner, Sîndeanu, Bott- 
ner, Angelescu, Pesch, Ionescu Soare, 
Iscovici etc. Concursul se va desfă
șura sistem eliminatoriu.

ora 8,30.
în aceeași sală dar de la 
va disputa și un intere
cu participarea celor mai

să facă scor egal (11 — 11) și 1 
chiar să rateze cîteva bune ocl 
Pînă la sfîrșitul reprizei insă și I 
ales după pauză echipa Rapid a cel

In primul rînd, echipa bucLireeftii 
nu a știut să facă față piftijiguluiil 
cătoarele obosind repede șr comil 
greșeli elementare (25). Avînd ml 
jucătoare înalte, Daugava Riga I 
apărat intr-o zonă strînsă, fapt cari 
incomodat vădit pivoții noștri. <1 
atunci cînd Smildz.ina (1,94 m). I 
a recuperat multe mingi în ataci 
afla pe teren, celelalte jucătoare sol 
tice trăgeau cu încredere de la sa 
distanță. De asemenea, cîștigătoal 
ultimelor două ediții ale „C.C.E." I 
dovedit o viteză mai mare în acțil 
surprinzîndu-le pe rapidiste chiarl 
cîteva contraatacuri reușite.

Jocul de la Riga ne-a permis să I 
gem unele prețioase învățăminte I 
pentru echipa Rapid, cit și pentru d 
chetul nostru feminin :

— Jucătoarele bucureștene s au a 
rat bine „om la om", dar in ataci 
acționat cu teamă și ineficace. |

— „presingul" va trebui să ații 
cit mai curind in arsenalul tactic f 
sit de echipele noastre in campionat

— să se continue pregătirea multi 
terală a tuturor jucătoarelor, pentru] 
acestea să fie capabile să facă I 
unui joc rapid, in permanență actid

— să fie promovate jucătoare ina 
dar care au viteză, forță și indeminJ

— să se exerseze mai mult atacul 
părării in zonă cu accent pe aruncă 
de la semidistanță.

OCTAV DIM1TRIU
secretar general al F. R. Basci

Meciuri spectaculoase reuniunea de ieri

Știri din țară
BAIA MARE. Zilele trecute a avut 

loc o dublă întîlnire de volei mascu
lin între echipa de categoria A Știința 
Cluj și C.S.O. Baia Mare, campioana 
regiunii Maramureș. în primul joc stu
denții au câștigat cu 3-0, iar partida 
a doua a revenit la mare luptă băi- 
mănenilor cu 3—2.

Adalbert Latiș—coresp.

CLUJ. Recent, s-a desfășurat în lo
calitate un nou turneu de handbal în 
7 masculin. Rezultate tehnice - semi
finale : Motor IRA 5—Școala Tehnică 
Financiară 10—9 ; C. S. Școlar - S.S. 
Elevi 18-7 ; Finala : C. S. Școlaa- 
Motor IRA 5 16-10 (8—3).

Paul Radvanyi—coresp.
SUCEAVA. După un meci foarte 

echilibrat, echipele de hochei pe ghea
ță Dinamo Suceava si Metalul Rădăuți 
au terminat la egalitate : 2—2 (0—0,
1-0, 1-2).

C. Alexa—coresp. regional

MEDIAȘ (prin telefon). Miercuri 
început in localitate întrecerile din 
drul etapei de zonă a campionatului 
republican de juniori. Iată primii în
vingători : C. Buzuluc (Banat), G. Jur- 
că (Brașov), FI. Paraschiv (Buc.), L. 
Bertolon (Brașov), A. Nemeth (Banat), 
V. Luca (Brașov), Z. Pazmani (Banat), 
B. Gugu (Buc), I. Cimpoieru (Bra
șov). I. Otoșan (Banat), C. Ciuculigă 
(Buc).

au 
ca-

D. Vintilă, coresp.

• Secția de box a clubului sportiv 
școlar continuă să primească înscrieri 
pentru sala de la I.C.F. Antrenamen
tele 
lui,

sânt conduse de maestrul sportu- 
prof. Eustațiu Mărgărit.

• Baia Mare (prin telefon). Joi 
seara au continuat în lotcalitale între
cerile fazei de zonă a campionatului 
de juniori. Iată cîștigătorii : A. Som
mer (Maramureș), A. Ungureanu 
(lași), O. Gorea (Mureș-Autonomă 
AAaglhară), A. Zoltan (Alureș-Autono- 
mă Maghiară), G. Mihaly (Maramu
reș), M. Drîngu (Eacău), Al. Matusz 
(Maramureș).

V. Săsăranu — coresp.

Multă vreme nu vor uita specta
torii, care au umplut pînă la refuz 
sala Floreasca, finalul reuniunii pu
gilistic^ de ieri, ‘ 
confruntare, care 
lui Low, a avut 
cit de pasionant, 
tat. După primul contact, 
nici unul dintre boxeri nu a acumu
lat avantaj, în repriza secundă cons- 
tănțeanul aruncă o directă fulgeră
toare la bărbie, expediindu-1 pe 
Low la podea. Se părea că meciul e 
„jucat", mai cu seamă că Stoenescu 
continua să domine autoritar. înce
putul reprizei a treia aparține tot lui 
Stoenescu care „se joacă" cu adversa
rul, plasindu-i puternice lovituri. Dar 
iată că ceea ce nimeni nu mai aștep
ta se întimplă în ultimele secunde, 
cînd în loc să se deplaseze și să 
puncteze din mișcare, așa cum fă
cuse pînă atunci, Stoenescu preferă 
să se ia în „clinici" cu Low și, în- 
tr-o clipă de neatenție, recepționează 
un puternic croșeu de stingă întoc
mai unui „glonte" rătăcit, care--1 tri
mite Ia podea. El pierde astfel un 
meci pe care-1 avusese la discreție.

De fapt, „duelul" Stoenescu—Low 
nu a foist singurul care a ținut pe 
iubitorii boxului cu atenția încordată. 
Aproape toate meciurile s-au ridicat 
la un nivel calitativ bun. Tinerii Vi- 
tuș (Steaua) și Tănăsoiu (Metalul), de 
pildă, au deschis programul galei, 
furnizând o partidă spectaculoasă, în 
care victoria a revenit primului. Mîn- 
dreanu și Puiu au dat loc unei lupte 
extrem de dinamice. Meritul revine 
îndeosebi militarului, care a folosit 
o gamă mai variată de lovituri și a 
servit o lecție de telul cum trebuie 
să se apere un boxer. De altfel, o

Intr-adevăr, ultima 
a opus pe Stoenescu 
un deznodămint pe 
pe atît de neaștep- 

în care

mare parte dintre loviturile trimise 
de Puiu au mers în blocajul adver
sarului. în același timp, Puiu a îm
pins mult, fără ca arbitrii să ia vreo 
măsură. Juriul „l-a văzut" învingător 
pe Puiu, dar noi considerăm că o de
cizie de „nul" era mai echitabilă. 
Mîrza (C.S.M. Cluj) a făcut în com
pania lui Gh. Dumitru (Metalul) o 
partidă remarcabilă, pe care a cîști- 
gat-o prin abandon. Clujeanul a avut 
la discreție prima și îndeosebi ulti
ma repriză, cînd și-a făcut adversa-

rul groggy. în această situație, 
lupta devenise inegală, arbitrul 
reanu a intervenit prompt, di« 
abandonul metalurgistului.

Alte rezultate : 
Bîr&u, A. Barieiu 
Gheorghiu b. p. 
Reghin) — boxerul
o comportare surprinzător de bu 
Dinu b. p. I. Florea, Mihalic 
Miiitaru (Voința), Badea b.p. I. 
teanu (Metalul).

R. CALARAȘAM

I. Pătrut b. p. 
egal cu C. Ciu 
Moldovan (Voi 
din Reghin a a

O luptă aprigă, pasionantă, au Jurnizat „cocoșii* Mindreanu (stingă) și Pui 
Foto : V. Bageac
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• In toate orașele în care se vor 
disputa jocurile pe grupe se desfă
șoară în prezent intense pregătiri în 
vederea găzduirii acestei importante 
competiții internaționale. In primul 
rind se fac amenajări la terenurile pe 
care se vor disputa partidele și sînt 
pregătite terenuri de antrenament pen
tru echipele participante.

• Interesul stirnit de Turneu este 
foarte mare în toată țara. Din 
roase orașe s-au primit cereri 
îete de pe acum. Pentru a da 
litate iubitorilor de fotbal să-și 
re din timp biletele, comisia 
ganizarc a luat măsuri ca să le difu
zeze încep: nd de săptămînă viitoare 
în cele cinci orașe (București, Con
stanța, Ploiești, Cluj și Brașov).

• Echipele participante au început 
să-și anunțe data sosirii la Bucu
rești. Astfel, echipa Portugaliei va fi 
în Capitală la 17 aprilie, cele ale Bel
giei și Olandei, care vor călători îm
preună, la 18 aprilie, în aceeași zi în 
care va sosi și reprezentativa Angliei.

• Federația belgiană de fotbal a de
semnat arbitrul care va veni 
ncu pratru a conduce jocuri. 
Joscf/chteleyn.

• In prezent, U.E.F.A. 
suri pentru înlocuirea echipei 
— care a forfaitat — fie cu 
burg, fie cu o țară nordică.

>'_______

nume- 
de bi- 
posibi- 
procu- 

de or-

La o săptămînă înainte de începerea returului
• MIINE — <DINAMO—DINAMO TIRANA, INO REPETIȚIE GENERALĂ • LA BUCUREȘTI, PRIMUL MECI INTERNATIONAL AL ANUI UF 

.’..".0 TIRANA, IN CADRUL TURNEULUI BALCANIC • JOCURILE AMICALE DIN CURSUL 
SAPTAMINII

Data reluării campionatului catego
riei A se apropie cu pași repezi. încă 
opt zile și arbitrii vor da semnalul 
începerii primelor meciuri ale returu
lui. De aceea, jn ultimul timp, echi
pele și-au intensificat pregătirile și 
au susținut numeroase meciuri publice 
de verificare. Miine au loc "Itimele 
întilniri înainte de campionat, adevă
rate repetiții generale. Fiecare caută 
să-și pună cit mai bine la punct for
mația cu care va relua pasionanta 
întrecere, așteptată cu atîta nerăt- 
dare, și cu care să contribuie la ri
dicarea nivelului tehnic al competiției.

PRIMUL MEC! INTERNAȚIONAL’
LA BUCUREȘTI

Ivan—V. Alexandru, Nunweiller IV— 
Pircălab, Țircovnicu, Ene II, Ungu- 
roiu, V. Anghel. Rezerve: Uțu, Pa- 
nait. lancu, Eftimie, Frățilă, David 
(în Turneul balcanic, regulamentul per
mite înlocuirea portarului și a doi 
jucători de cimp, tot timpul). Ieri, 
bucureștetui au făcut un ultim antre
nament, manifestînd dispoziție de joc.

Partida are loc pe stadionul Dina
mo cu începere de la ora 15.30 și va 
fi condusă de arbitrul turc Muvahct 
Avic (la tușă: M. Popa și N. Mihăi- 
lescu). In deschidere, 
Dinamo—Dinamo Obor 
juniori).

CITEVA REZULTATE...

«W I d «(l

A doua etapă
a campionatului pe echipe

Dintre echipe, verificarea cea mai 
serioasă o va face Dinamo care miine 
susține primul meci internațional al 
anului la București. Esîe vorba de în- 
tîlnirea sa cu Dinamo Tirana din ca
dru] seriei a II-a a Turneului balca
nic intercluburi. Primul meci, la Ti
rana terminat

Sîmbătă, patru orașe din țară. Bucu
rești, Lugoj, Cluj și Craiova vor găz
dui cea de-a doua etapă a campiona
tului republican pe echipe, la lupte 
libere și clasice.

In Capitală, in sala din calea Plev- 
nei, formațiile de „libere" Steaua, 
Progresul și Metalul vor intîlni pe 
tînăra promovată, Rulmentul Brașov. 
Alături de echipele bucureștene, frun
tașe ale acestei discipline, Rulmentul 
Brașov va căuta să ofere spectatorilor 
întilniri dinamice.

Lugojul va găzdui întrecerile la care 
participă echipa campioană Steagul 
roșu Brașov și formațiile C.S.O. ,Arad, 
Vulturul Tulcea și echipa gazdă. In 
prima etapă lugojenii au avut o com
portare mediocră. Credem că în pe
rioada dintre cele două etape ei și-au 
"pus la punct pregătirile, mai „Ies la 
capitolul tehnică.
• Craiovenîi, care au avut de aseme
nea o comportare sub așteptări, vor 
intîlni la ei acasă pe C.S.O. Baia 
Mare, UNIO Satu Mare și C.S.O. Ti
mișoara. Echipele au o pregătire și o 
capacitate de luptă aproximativ egală, 
fapt ce va face ca întrecerile din a- 
ceastă grupă să fie și mai interesante.

Dinamo București va intîlni pe 
C.S.O. Galați la Cluj, unde vor mai 
concura C.S.O. Reșița și echioa lo
cală.

In cadrul întrecerilor de lupte li
bere, în fața observatorilor federali 
va sta sarcina de a urmări modul cum 
au fost însușite și aplicate procedeele 
tehnice. Cum am remarcat intr-un nu
măr trecut 
pfapă nu a 
de vedere.

Cea mai
„clasice" este cea de la Craiova. Ti
mișorenii vor avea prilejul să ar-de 
că „startul" slab luat acum două săp- 
tămîni a fost numai un accident.

In Capitală, cea mai interesantă 
întîlnire ni se pare cea dintre Steaua 
și Metalul. Ambele formații dispun de 
luptători bine pregătiți. Tot aici Rul
mentul Brașov va căuta să-și apere 
șansele în fața puternicei formații 
Progresul București.

întrecerile de „clasice" se anunță 
în general foarte disputate mai'ales 
că această etapă va sluji drept crite
riu. de selecționare . pentru viitoarele1 
întilniri internaționale ce vor avea 'oc 
la sfîrșitul acestei Juni, cu reprezen
tativa Suediei.

Asemenea întilniri au avut loc și 
în cursul acestei săptămîni. Iată citeva 
rezultate:

♦ Petrolul Ploiești—C.S.O. Craiova
4—0 (0—0). Au marcat: Badea (2), 
Dridea I și Babone. Ploieștenii 
aliniat ' ” ’ ‘ ~ ’
Fronea, 
cel—Asimionoaie, Badea, Dridea I, A. 
Munteanu, Dridea II (Babone).

♦ Paringul Lonea—Jiul Petrila t—3 
(I—3). Joc frumos. Au marcat: Ciur- 
dărescu și Gabor (2), respectiv Mîr- 
na. Formația Jiului: Gram (Crisnic) 
—Frank, Șerban, Cazan—Pavlovici 
(Ghiță), Crișan—Martinovici, Ghibea 
(Ciurdărescu), Ciwdărescu (Pavlo
vici), Gabor, Ciornoavă.

- *
vora 2—0 (0—0). Cele două goluri au 
fost . înscrise de Prodanciuc „2 
zăcu. Teren desfundat Oaspeții s-au 
apărat supra numeric și au atacat prin 

Alexandria pe terenul acesteia; surprindere.
♦ Tractorul Brașov—Poiana Cim- 

pina 1—1 (1—1).. Joc disputat Au 
marcat Roșea și.- respecFv. Zamfir.

♦ Steaua roșie Bacău—Victoria Ba
cău 1—0 (I—0). A înscris Lovin.

♦ Laminorul Roman—CS.MS lași 
2—5. Joc frumos. Au marcat: Voica 
(3). Leahevici și Demien, respectiv 
Ciungu ți Olaru.

♦ Mureșul Tg. Mureș—U.T.A. 1—2 
(0Tl). Meci plăcut, cîștigat de oas
peți — mai omogeni și mai tehnici — 
prin golurile marcate de Sasu (2). 
Pentru gazde a înscris N. Nagy. 
U.T.A. : Faur (Coman)—Sziics, (Le- 
nart), Capaș (Băcuț). Neamțu—Koszka 
(Tudose), Mețcas—Selymesi I, Oasu, 
Toma (Tirlea) Florut, Czako.

♦ C.S.O. ' —’ “ " “

i au 
formația : lonescu—Pahonțu, 
Neacșu—Tabarcea, M. Mar-

la ora 13 45: 
(campionat de

AMICALE 1
l 

In țară miine vor avea loc nume
roase jocuri amicale. Notăm: Petro
lul va primi, pe teren propriu, replica 
echipei Dinamo Pitești; Steaua va 
evolua în compania formației Progre
sul
Steagul roșu va juca acasă cu Poiana

ALTE ÎNTILNIRI

Metalul Tirgoviște—Chimia Go-

și Ca-

(Oradea)

egalitate:

la Tur- 
El este

de mer- 
Ma Iței 

Luxcm-

ARBITRII PRIMEI 03 JOCURI
DIN RETUR

Petrolul — Steaua : Zaharia 
{Constanța) — Victor Paladescu 
vian Turcitu (Galați-.

Minerul — Rapid : Al. Toth ________ ,
— Simion Popa (Mediaș) și Felieiu Heins 
(Brașov).

U.T.A. — Metalul : Cornel Nitescu (Si
biu) — Aurel Pap și Romulus Pop (Ora
dea).

Știința Timisoara — Dinamo Bacău : 
A. Gaiamboș (Baia Mare) — G. Sziics și 
Z. Szilagyi (Oradea).

Știința Cluj — Stratul 
(București) — P. Vamoș 
Mureș).

Progresul — Jiul : P. ______ ____
tescu Brăila și I. Ștetănescu (toți din 
Ploiești).

Dinamo București — Dinamo Pitești : 
A. Macovei (Bacău) — C. Denghel și C. 
Dragu (Ploiești).

Drăghici 
și o c t.i-

roșu : V. Drug 
și I. Soos (Tg.

Malița — Cris-

Partidele desfășurate recent in Capi
tală, in competiția dotată eu „Cupa Pri
măverii" au adus in discuție și uncie 
greșeli de arbitraj, care au dăunat dez- 

svoltării acțiunilor de joc. Așa cum s-a 
Qptbliniat și in .Sportul popular", la pa
sele cunoscute sub numele de „un-doi" 
arbitrii s-au înșelat fiuierind poziții de 
ofsaid imaginate, datorita iuțelii in exe
cuție și țișnirii jucătorilor 
plecarea mingii. Asemenea 
eesită o discuție ntai ampla.

Una din marile calamități 
lului modern este ceet ce, in 
se numește mai frecvent „aparare supra
aglomerată". Denaturând spiritul jocului, 
Unele echipe — îndrumate greșit de an
trenorii respectivi — iși fac o preocu
pare strictă și permanentă din a-si apăra 
poarta de atacurile adverse prin retra
gerea in apărare a cit mai mulți jucă
tori. E sau nu e nevoie, există sau nu 
presiunea adversarului, are sau nu a- 
eesta superioritatea in joc, aceste echipe 
nu schimbă nici o iotă din consemnul 
cu care intră pe teren: apărare stricta 
In 7—8—9 oameni.

Maniera aceasta a apărut, mai iutii, 
din preocuparea pentru folosirea unui 
mijloc mai eficient împotriva ataranli- 
lor individuali de mare clasă, capabili 
Să străpungă o apărare obișnuită, prin 
arta și măiestria lor. Era ceea ce se spu
nea că poate corecta vulnerabilitatea in 
apărarea „om la om", proprie sistemu
lui W.M. Curînd insă, maniera a rost 
împrumutată pentru toate iinorejurările, 
eu justificarea: dacă rezultatul este a- 
cela care contează exclusiv, atonei să 
ne alegem si să folosim acele mijlca-e 
eare să ne slujească mai bine interesele.

Felul acesta de a glndi și a acționa a 
pricinuit și pricinuiește mult rău fotba
lului. La echipele in cauză, preocuparea 
principală devine distrugerea acțiunilor 
(si a jocului) și nu construirea lor. Lo
zinca „adversarul trebuie împiedicat să 
joace” influențează deopotrivă asupra 
ambelor echipe, pentru că ambele nu 
construiesc: una pentru că este împie
dicată, iar cealaltă pentru că nu vrea, 
în mod deliberat.

O astfel de manieră de joc aduce după 
sine și o „înăsprire” a angajamentului 
fizic intre jucători, dăunător și prin ac
cidentele pe care ie provoacă. Joacă 
„tare" nu numai apărarea, ci și cei 2—3 
atacanti care, trimiși înainte si izolați 
de apărarea lor (de care-i desna-t dis
tanțe mari), capătă misiunea să încerce 
să obțină cu orice chip, individual, stră
pungerea apărării adverse și marcarea 
de goluri.

Pe plan intern, în campionat si in 
Cupă, dar și pe plan international, in 

‘ s-a dezvol-
jocului distructiv, 
de conținutul si 
La campionatele 

Olimpice, in „Cupa 
Campionilor Euro-

ale fotba- 
ul Urnii ani.

întilniri cu caracter oficial, 
tat aceasfă plagă a 
care golește fotbalul 
spectaculozitatea lui. 
mondiale, Ia Jocurile 
Europei4*, în „Cupa _ ____
peni" etc., n-au lipsit exponenți ai aces
tui curent, în jurul cărora s-au strîns 
în<;ă crit'ciîe specialiștilor comnetenti. 
Ele au fost urmate și însoțite de o scrie 
de procedee tactice menite să contraca-

Im un

1—1.

antrenament al echipei Metalul București se repetă un element tehnic 1 
lovirea mingii de pe loc

Dinamo București va pre- Cîmpina; Progresul se va intîlni 
~tiința București, Dinamo Bacăuzenta, probabil, următoarea for- Știința București, Dinamo B 

mație: Datcu—Ștefan, Nunweiller III, Metalul Tirgoviște la Bacău.

CU 
cu

|

Brăila—Rapid Focșani 
5—1 (0—1). Partidă în cadrul unei 
competiții la care mai participă Di
namo și Știința Galați, competiție or
ganizată dc ziarul „Viață nouă“ în 
colaborare -omisia regională de 
fotbal. Au nia.rat: Militam (2), Sto- 
ian (2) și Dovleciu, respectiv Dragu. 
Joc bun.

♦ C.S.M. Mediaș—Victoria Copșa 
Mică 2—2 (2—1). Au marcat: Gri- 
gore și Marcu, respectiv Cîndea (2).

♦ Minerul Lupeni—Minerul Lupeni......................- -- au marcat;
Cucu, res-

(tineret) 4—1 (2—0).
Nisipeanu, Staudt (2) și 
pectiv Mazilu.

...Șl O ETAPA DE CUPA

al ziarului nostru, prima 
satisfăcut din acest punct

echilibrată grupă de la

reze folosirea unor maniere de joc dâu- un asemenea 
nătoare din toate punctele de vedere, se di înapoi.

In fața apărărilor aglomerate iși pierd atacant pinâ 
obișnuita valabilitate :...........................  '

— tentativele de pătrunderi individuale
— curse de 30—W m cu balonul la pi-...................... urior sau driblinguri repetate cu care 
se pătrundă spre poartă;

— centrările-suAurî ;
— suturile la poartă de la 3t 
Printr-o rețea deasă de apărători,

in cazul apărărilor aglomerate, ele n-au 
decit șanse minime de reușită și mai 
mult întimplătoare.

S-a constatat, in schimb, că este ne
cesară — si ajută — o imaginație ofen
sivă mai bogată, o colaborare mai strinsă 
a jucătorilor, mai multă concentrare 
pentru străpungerea rețelei ce li se o- 
pune in cale. De la această constatare 
s-a impus, crescind vertiginos în valoare 
și popularitate, jocul colectiv construc
tiv, a cărui impămintenire este reco-

Coltul specialistului

ca

mandată cu stăruință și de federația 
noastră de specialitate.

Tehnicienii și specialiștii chemați să 
rezolve problema cum să fie depășită o 
apărare aglomerată au elaborat o serie 
de procedee tactice ce și-au dovedit a- 
poi marea lor eficacitate. Printre aces
tea este și „un-doi’-u!, amintit Ia înce
putul acestor rinduri.

Ce este „un-doi“ ? In general, o pasă 
rapidă, fără timp de control, făcută in- 
trei doi parteneri cu scopul de a depăși 
adversarul fără dribling, punindu-1 pe 
picior greșit. Plasai aproape unul de 
altul, cei doi parteneri fac o circulație 
a balonului cum s-ar spune „ție-mie” 
sau „tie-mie-ție” ! în aceste combinații 
aparent simple, dar totuși greu de exe
cutat, esențiale în reușită sînt promptitu
dinea și ritmul cu care se realizează, 
perfecțiunea automatismului. E cazul să 
arătăm aici că unii numesc in mod gre
șit „triunghi" acest procedeu tactic, in 
care traiectoria mingii descrie uneori un 
„unghi” și nu un „triunghi", iar alte 
ori nici măcar un unghi, ci doar o linie 
verticală. Pasele în triunghi se fac în
tre trei parteneri care înaintează, toți 
trei transmițindu-si balonul fie pentru a 
elimina obstacolul ce-1 ridică unul sau 
mai mulți adversari, fie pentru a găsi 
o poziție de sut favorabilă, fie pentru a 
face să alerge și să obosească adversa
rul.

Și acum să vedem ce se realizează prin 
„un-doi”. Când un jucător înaintează cu 
mingea la picior, ochii apărării adverse 
sînt ațintiți asupra iui. El și balonul for
mează un tot și reprezintă pentru apă
rare un unic si același pericol. De aceea, 
în aceeași privire se supraveghează de
opotrivă și jucătorul și balonul. Cind la

atac, jucătorul din apărare 
el o face ca să-1 adycă pe 

. _ in zona de teren unde a-
părarea fiind aglomerată, atacantul a- 
junge in situația de a nu putea dribla, 
nici șuta și nici centra cu eficiență, li 
obligă, deci, la una din aceste acțiuni 
în rond iți uni minime de reușită.

Cind mingea este schimbata intre doi 
parteneri, situația se modifică radical, 
nu numai pentru eâ de astă dată sînt 
doi adversari de supravegheat in loc de 
unul, dar mai ales pentru că balonul nu 
face corp comun cu nici unul dintre ei. 
El circulă, are o .viață* a lui și cere să 
fie și ei supravegheat. După mișcarea 
balonului trimis de la un partener la al
tul, apărătorul e obligat să schițeze un 
pas lateral. Acesta ii împiedică, pe de 
o parte, să se retragă direct spre poarta 
Iui (în retragerea deliberată a propriei 
apărări supraaglomerate), iar pe de altă 
parte termină prin a fi dezechilibrai, 
prins pe picior greșit și eliminat d»n 
calea spre poartă, in schimbul rapid, 
fulgerător al -un-doi’-ului. in eare doi 
oameni joacă unul pentru altul și nu 
unul prin altul.

Această armă modernă a fotbalului, 
cum o numesc unii, poate produce ra
vagii in combaterea apărării supraaglo
merate, pe lingă faptul că dă un avint 
nebănuit jocului colectiv. Spun .poate 
produce’ pentru că ea se dovedește a 
avea un defect, ce nu-1 poate inlătnra 
nici ce! mai perfect cuplu, Fele — Cou
tinho de la Santos F. C. Defectul vine 
de la... aprecierea ce-o fac unii arbitri, 
mai ales cei de tu«e, care omit caracte
rul conjugat al acțiunii și poziția jucă
torilor și se lasă prinși de rapiditatea 
mișcării, declarind in ofsaid jucători 
care nu sînt. Eroarea aceasta, să virată 
de unii dintre arbitru noștri, am găsit-o 
semnalată și la arbitrii din alte țări, 
criticați pentru aceasta in ziarele de spe
cialitate respective. Toți acești arbitri 
greșesc pentru ~ — --------*—x
nu judecă just 
rul pe teren în 
partenerul Iui 
(în circuitele ___ , ______ ,
pentru a-1 pune în cursă. în fracțiunea 
aceea de secundă, în care mincea i-a 
fost retrimisă automat și rapid de par
tener, el nu și-a depășit încă adversarul, 
ceea ce-i asîeură poziția regulamentară 
în joc. în schimb, profită de dezechili
brarea produsă apărătorului prin -un- 
doi" și trece pe lingă el fără opoziție, 
în continuarea acțiunii întreprinse.

Credem că o amplă discuție in cadrul 
arbitrilor noștri, urmată de aplicații 
practice, \a permite soluționarea cu bine 
și rapid a acestui „incident” in arbitraj 
apărut în preajma reînceperii campiona
tului. Fotbalului nostru îi sînt necesare 
toate înnoirile care să asigure lichidarea 
rămânerii sale în urmă. Să pretindem, de 
aceea, eforturi comune din .partea tu
turor factorilor, pentru o reușită cit mai 
grabnică și cit mai deplină.

că ei nu apreciază și 
poziția ce-o are jucâto- 
fracțiunea de timp cind 

lovește ultimul mingea 
„ție-mie", .ție-mie-ție")

CONSTANTIN TEASCA
antrenor

va disputa
— in

că miine se i
—" ’interregională

R.P.R. 1961-62. Sînt

Reamintim 
și o etapă 
cadrul Cupei 
programate 30 de întilniri.

, I
— b — ii
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I

Programul concursului PRONOSPORT 
de miine prex-nta pe Dinamo București 
intr-un med cu Dinamo Tirana din ca
drul Turneului balcanic, 
din divizia A italiană și 
din divizia B a aceluiași campionat,

In numărul de marți 
fiecare meci în parte, 
pronosticurile întreprinderii 
din Roma asupra celor 11 
campionatul italian, care 
transmise telefonic :

I. Dinamo Eucurești — 
rana

n. Roma — Florentina (camp. Italian 
A) 1-2

III. Juventus — Milan — (camp, italian
A) 1-2

IV. Intemazionale — Sampdoria (camp,
italian A) l-x

V. Atalanta — Palermo (camp. Italian 
A) 1

VI. Catania — Torino (camp. Italian A) 
1—x 

vn. Padova — Spal (camp. Italian A) 1 
VIII. Venezia — Lanerossi (camp. Italian 

A) 1—x
IX. L’dinese — Lecco (camp, italian A) 

x—2
X. Bologna — Mantova (camp. Italian

A) 1
XI. Lucchese — Bari (câmp, italian b; x 

XII. S. Monza — Lazio (camp. italian
B) 2

Concursul Pronosport nr. 11 (etapa dm 
18 martie 1962) cu care Se inaugurează 
returul campionatului de fotbal al țării 
noastre și care este completat cu cinci 
meciuri din campionatul italian, este 
următorul :

noua întilniri 
două partide

am comentat 
Astăzi vom da 

„Totocalcio" 
meciuri 
ne-au

din 
fost

Dinamo Ti-

I. Petrolul — Steaua (camp. cat. A)
II. Știința Cluj — Steagul roșu (câmp, 

cat.. Â)
în. Minerul — Rapid (camp. cat. A)
IV. Progresul — Jiul (camp. cat. A)
V. știința Timișoara — Dinamo Bacău 

(camp. cat. Ă)
VI. U.T.A. — Metalul (camp. cat. A) 

VII. 3ina.no București — Dinamo Pi
tești (camp. cat. A)

VIII. Fiorentina — Juventus (camp, ita
lian)

IX. Lanerossi — Intemazionale (camp, 
italian)

Torino — Roma (camp, italian) 
Venezia — Bologna (camp, italian) > 
Mantova — Atalanta (camp, italian)

In atenția participanților din Capitală 
Agenția centrală din Calea Victoriei nr. : 

9 s-a mutat in blocul nou din Calea Vic
toriei nr. 1—5.

PREMIILE
CONCURSULUI PRONOSPORT NR. 

DIN 4 MARTIE 1962

Teren

aCat. I 1 variantă cu 12 rezultate 
33.611 lei

Cat. a II-a 14 variante cu 11 rezultate a 
2880 lei

Cat. a lll-a 90,90 variante cu 10 rezul
tate a 655

Fond de
lei.
premii 134.444 lei.

Urnă

Cat. I 1 variantă CU 12 rezultate a
64.283 lei

Cat. a II-a 32.10 variante cu 11 rezul-
ta te a 279 lei

Cat. a Hl-a 269,40 variante cu 10 rezul-
tate a 49 lei

Cat. a IV-a 1556,40 variante cu 9 rezul-
tate a 11 lei.

Fond de premii 104.616 lei.

LOTO CENTRAL

La tragerea Loto Central din 9 mai tie 
1962, au rost extrase din urnă următoa
rele numere :
70 15 57 1

Premiul special
Premiul special
Premiul special _ . _.
Fond de premii : 834.974 lei,
Tragerea următoare va avea loc vineri 

16 martie 1932, în București str. Saligny 
nr. 2. ora 19.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

53 17 3 52 83 87
A :: 83 17 3
B : 1 70 57
C : 53 52 87
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Program atractiv în primul concurs 
în aer liber din acest anliber din acest an

Succes tinerilor concurenti

a oarticiDa 
liber din

O dată cu... invitația de 
la primul concurs în aer 
acest an, cluburile sportive Steaua și 
Știința București s-au îngrrjit din
vreme să pregătească și un program 
cit se poate de atractiv pentru ca; 
înlr-adevăr, aceste întreceri să se 
bucure de aprecierea publicului. Ce 
vor putea, deci, urmări spectatorii la 
„Cupa primăverii"? Din bogatul pro
gram de obstacole, probe atît de spec
taculoase, amintim: proba de catego
rie mijlocie (I2 obstacole, I5 sărituri; 
barema A fără cronometru), proba de 
categorie ușoară (un nou gen de 
curs unde fiecare obstacol este 
cu un anumit număr de puncte 
gradul de dificultate), proba de 
gorie semigrea (I3 obstacole, I6 
turi 1,40—1,60 
de întreceri 
juniorilor și 
pători etc.

Așadar, este vorba de un program 
Interesant care va 
prezenți astăzi și 
bazei hipice din • 
acest prilej, vom ’ 
pe călăreții noștri 
pregătesc intens pentru viitoarele 
competiții internaționale din acest an.

par- 
cotai 
după 
cate* 
sări- 
seriem) precum și o 

de obstacole rezervate 
fetelor, călăreților înce-

mul|umi spectatorii 
mîine în tribunele 
calea Plevnei. Cu 
vedea la ,lucru" și 

i fruntași care se 
pentru

„Cupa Primăverii" 
inaugurează noul sezon

Mîine se inaugurează sezonul ciclist 
pc șosea. Organizatorii (clubul sportiv 
I.T.B.) au inclus in program șase 
probe. Astfel, pe șoseaua București — 
Oltenița iși 
gători din
Vansați — 
juniori cat. 
11-a — 15
I0 km și biciclete de oraș 5 km.

Plecarea festivă va avea loc la ora 
9 din str. Poenaru Bordea iar primul 

•’-start tehnic se va da la ora 10 din fața 
Stadionului I.T.B. (șos. Olteniței).

vor disputa intîietatea aler- 
uriiiătoarcle categorii ; a- 
40 km, tineret — 30 km, 
I — 25 km, juniori cat. a 
km, biciclete semicurse —

Un instantaneu fotografic, care vorbește de la sine despre spectaculozitatea 
întrecerilor de obstacole. Este o... recomandare în plus de a urmări probele 

primului concurs de călărie in aer liber din acest an.
Foto: Gh. Ștefănescu

la campionatul orășenesc pe echipe

CONCURS DOTAT CU „CUPA 8 MARTIE", LA CLUJ
• Bazinul acoperit (25 m) din Cluj 

a găzduit marți concursul de natație 
organizat de Clubul sportiv școlar din 
localitate în cinstea zilei de 8 Martie. 
La întreceri au participat înotători 
de ia C.S.M., Știința și Clubul sportiv 
școlar. Desfășurarea probelor a scos 
în evidență buna pregătire a înotători
lor de la Clubul sportiv școlar care, 
totalizind cei mai mare număr de 
puncte (93), s-au clasat pe primul loc 
și au cucerit „Cupa 8 Martie". C.S.M. 
și Știința au acumulat același număr 
de puncte (65) și au împărțit locurile 
2 și 3. Iată cîteva rezultate: 100 m 
liber junioare : Asne Weininger (Clu
bul sp. șc.) I:26,0 ; 100 m spate seni
oare : Ildiko Csorrias (C.S.M.) I:24,0 ; 
50 m liber fetițe oat. I: Viorica Szel 
(Clubul sportiv școlar) 39,5 ; 50 m spate 
fetițe cat. I: Ildiko Bodo (Clubul sp. 
șc.) 44,0 ; 50 m bras fetițe cat. a Il-a : 
Paraschiva Ulieșan (C.S.M.) 49,0 ; 50 m 
spate fetițe cat. a Il-a : Silvia Rozen- 
krantz (Știința) 51,2.

V. MORE A,' coresp.'-”'

miine la un concurs de verifica re a 
pregătirii fizice multilaterale efectuată 
pînă în prezent. In acest scop ei vor 
susține probe de control pe uscat (4 
generale și 3 specifice).

l)e mîine, opt echipe_ bucureștene, 
pornesc la o importantă întrecere: cam
pionatul orașului București. Această 
competiție va angrena intr-o activitate 
continuă o serie de halterofili tineri. 
Cu acest prilej ei vor avea ocazia 
să cîștige experiență și să se afirme.

in campionatul pe echipe al ora
șului București participă formațiiil: 
Flacăra roșie, Electra, Rapid, Mătasea 
populară, Steaua, Sirena, Dinamo
Obor și I.C.F. Prima etapă progra
mează întîlnirile dintre Flacăra roșie 
— Rapid și Electra — Mătasea popu
lară. îtrmind ca partidele următoare — 
cite două — să aibă loc din două în 
două săptămini. Campionatul va lua ■ 
sfirșit la I4 octombrie, cînd va fi cu
noscută și echipa învingătoare. Iniția
tiva comisiei orășenești de haltere re
prezintă un important obiectiv al pla
nului nostru de muncă pentru popu
larizarea acestui sport în rindurile ti
neretului. In afară de această între
cere, rezervată îndeosebi tinerilor, co
misia orășenească și-a prevăzut și 
alte acțiuni menite să contribuie la 
dezvoltarea acestei discipline, în lumi
na Hotărîrii Conferinței pe țară a 
UCFS. Printre acestea, amintim orga
nizarea unui curs de instructori vo
luntari și arbitri, organizarea unei 
conferințe metodice cu antrenorii din 
București, creșterea bazei de mase
prin organizarea unor demonstrații in 
uzine, întreprinderi și școli, legitima
rea unui număr de 200 halterofili ș.a.

Sintem convinși că secțiile de haltere 
ale cluburilor și asociațiilor sportive 
din Capitală, inimoșii antrenori ș* in
structori, tinerii halterofili nu vor 
precupeți nici un efort în obținerea 
unor rezultate cit mai bune în activi
tatea lor in ceea ce privește ridicarea 
necontenită a bazei de mase și a re
zultatelor sportivilor noștri fruntași.

GH. MANĂILESCU 
președintele comisiei de haltere 

a orașului București

Unde mergem?
IN CAPITALA

AZI
SCRIMA. Sala

C. S. Ș. Cluj a cucerit 
„Cupa cluburilor sportive școlare”

• înotătorii și jucătorii de polo pe 
apă din Capitală participă astăzi și

Ce facem cu școala• 9

In organizarea Clubului sportiv șco
lar Cluj, s-a disputat ,,Cupa cluburilor 
sportive școlare" la volei masculin, cu 
participarea- echipelor C.S.Ș. București, 
C.S.Ș. Harghjia.Tg. Mureș, C.S.Ș. Ba
natul' '.Timișoara și C.S.Ș. Cluj.

;După două zile' de întreceri, victoria 
a revenit 'echîiH, clujene (antrenor Va- 
sile M orații). y-c c avînd o formație omo
genă, Ea'crmșit să învingă toate celelalte 
echipe*; Clujenii au folosit următorul 
lot: Popa, Nedelcu, Mateescu, Foști, 
Tinică, Vcrdeș, Niculescu și Platon. 
Din celelalte echipe s-au remarcat Seni-

cu

cin, Cotîrlan, Inglanzan (Tg. Mureș), 
Soviani, Giurgiuca, Roth (București), 
Postolache, Nagy (Timișoara).

Rezultate tehnice : C.S.Ș. Cluj
C.S.Ș. Tg. Mureș 3—I. C.S.Ș. Bucu
rești 3—0, cu C.S.Ș. Timișoara 3—1;
C.S.Ș. Tg. Mureș cu C.S.Ș. București 
3—I, cu C.S.Ș. Timișoara 3—0 ; C.S.Ș. 
Bucureștî-C.S.Ș. Banatul Timișoara 3 — 2.

Clussimieititl: I. G.S.Ș. Cluj 3 v;
C.S.Ș. Harghita Tg. Mureș 2 v; 3. 
C.S.Ș. București I v; 4. C.S.Ș. Banatul 
Timișoara 0 v.

PAUL

. . . 2.
Tg. Mureș 2 v; 3.

— FOILETON

Șc'bÂUA =1 
ME DIE. N» ȘZ |

.S- >i« 'J '

RADVANY, coresp.Vlăduț?
te’ alinta acasă, '

record de 100 de Astăzi, pc polignul Dinamo

(așa
biet 1:53,3 pe mia de 
unui

dragă 'Vlăduț 
nu ?) stă un 
metri in ' fața 
absențe „moa^<wate" pe^țfi^pul trimes
tru ? Sigur ci nu stă' (pe .pete. 85 . 
din al doilea trimestru școlar nu le-am- 
mai adăugat, fi^^ndcă na s-o terminat 
i'nc-^Jf! » -r.» . _>u -o

Dcv- mb^, ,-dr^(^ă-V^Ud«ț^f '^țsă^ziucu începere de la ora 9, poli-
(așa te alintă .st antdenoiurGamutea. ' • _ .. ,goâul * Dinamo din București este

gazdifț^fniului concurs de tir al anu
lui, etapa' I pe echipe a campionatului 
Capitalei. La întreceri participă toți 
trăgătorii fruntași din cluburile bucu
reștene. Deși sîntem la început de se
zon, este de așteptat ca rezultatele să 
fie bune, datorită faptului că în timpul 
iernii trăgătorii s-au pregătit cu serio- 
zîtate.
. întrecerile se vor desfășura după ur

i mătornl' pro<^rr^m : sîmbătă de la ora 
! 9. armă liberă calibru redus 3x30 f focuri senioare, iar de la ora I4, pistol 
I precizie 60 focuri. Duminică, de la ora 

9,30, pe poligonul D.'namo, armă liberă

TRĂGĂTORII BUCUREȘTENI ÎNCEP ACTIVITATEA OFICIALĂ
(așa te alintă.-ți . antrenorupGăwulea, ■ 
nu ?) cu zeci del_ motivări* pentru' a ' 
de m&tsltri „retxxriuTilp* . fale fctjla- , 
re y TDe ie "ă ne b^om noi în bwvtâria 
secției de motivaj... vreau să spun 
s-ecția^- de patinaj a clubului Dina
mo ? Ce, noi sintem adresa nr. 75 a 
șcriU care le face cunoscut că eșl ■ 

rm^tfru ai...

calibru redus 3x30 focuri seniori, iar 
pe poligonul Tunari, de la aceeași oră, 
proba de pistol viteză 60 focuri.

corigent pe primul 
șase obiecte ?! Nu sintem !

Cum de-ai putut obțiee, daaăă
Vlăduț (așa iți spun și fetele, nu ?) 

medii de cite 4. Patru de cite 
nu puteai ? Sînt grele natura- 
Vlăduț, dar poți să iei o notă 
bună de trei, cum poți să iei o 
bună și la obiectul acela care

I

lartă-mă, campioane, dar 
avut’ niciodată curiozitatea să 
alunecind pe gheață. Și ocazii 
Dar nu 

prietenii 
tegortc,

-Te . . w
Patraulea ? — mă întrebau ei.

— îmi place, insă...
Și aici încheiam discuția. Acum 

spune și tu, unde era mai interesant 
să-ți urmăresc evoluția ? La patinoar, 
sau la școală ? La școală bineînțeles, 
că acolo ești tu adevărat... campion !

Pe gheață puteam să te văd in fie
care zi. La „medie 35“ insă, mai rar ! 
Numai in finală... trimestrului. Apoi,

m-am dus. 
să vin: Ii

nu-ți place

n-am 
te văd 
aveam. 

Trăgeau de mine
refuzam insă ca-

cum merge Vlad
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noțâ
iSe • ocupă cu fracții, unde pe trimes
trul I ai avut 5, iar acum ai 4...

Dar n-ai luat. Iar la purtare n-aî 
luat decit 7. Nu e de mirare. Ai cea 
mai bună Jrecvență la alergare"... 
din școală! Locui I la patinaj și 
ULTIMUL LA ÎNVĂȚĂTURĂ ! Desi
gur că e Mine să știi să mergi pe 
patine, dar asta nu e totul I Spune 
și tiu: ' 
mia de 
un an de școală ? Nu face !

Acum faptu-i consumat. Ce facem, 
campioane, cu școala ? Te-au criti
cat colegii cu ocazia analizei muncii 
pe trimestrul I, in adunarea deschisă 
a organizației U.T.M., dar... nimic! 
Lipsești in continuare de la școală, 
iar cînd vii, 
Știi ce mi-a 
încă te 
cred la

„„mm 
camp pin

face să ciștigi 3 secunde pe 
metri și in schimb să pierzi

nu ești pregătit. De ce ? 
spus diriginta clasei 1 Că 

poți
Puțin 
urmă

mai 
fel. 
din 
la viteză

îndrepta!... Și eu 
efort 

colegii.
și-ți poți
Ești doar

V. TOFAN

Dinamo : întâlnirea in- I 
ternatională dintre echipele de juniori I 
ale R. P. Romine și R. D. Germane (ora I 
9 : floretă băieti ; ora 11 : spadă ; ora 1 
17 : floretă fete ; ora 19 : sabie).

LUPTE. Sala clubului Steaua (Calea 
Plevnei nr. 113, autobuzele 37, 33, trolei
buzele 81, 85) : etapa a doua a campiona
tului R.P.R. pe echipe la lupte libere 
(Rulmentul Brașov — Progresul Buc, Me
talul Buc. — Steaua). y .

SPARTACHIADA. Sala l.C.»4Ro'ța lî.I 
finala Spartachiadei pe centru univer
sitar la trîntă și haltere.

CĂLĂRIE. Baza hipică din Calea Plev
nei, de la ora 10 și după amiază de la 
ora 14 : întreceri din cadrul „Cupei Pri
măverii".

FOTBAL. Terenul de Ia Ghencea, or* 
16 : Progresul (tin.) — Vulcan.

TENIS DE MASA. Sala I.T.B. (str. Au
rora nr. 1) de la ora 16,30 : campionatul 
de juniori al Capitalei.

MÎINE
FOTBAL. Stadionul DinamO, ora 13,45: 

Dinamo Buc, — Dinamo Obor (juniori); 
ora 15,30 : Dinamo Buc. — Dinamo Ti
rana. Stadionul Picgresul, ora 10,30 : 
Progresul — Știința Buc.

LUPTE. Sala clubului Steaua, ora 10 ; 
etapa a doua a campionatului R.P.R. pe 
echipe la lupte clasice (Rulmentul Bra
șov — Progresul Buc ; Metalul Buc.
— Steaua).

BASCHET. Sala GJulești, ora 9,30 : Ra-I 
pid — Voința Tg. Mureș (f), ora 19,40 : 
Rapid — A.S.A. Bacău (m) ; sala Dina
mo, ora 16 : I.T.B. — C.S.O. Crișana O
radea (f), ora 17,10 : Știința Buc. — Ști
ința Cluj (f), ora 18,20 : Steaua — Pro- I 
gresul (m).

CĂLĂRIE. Baza hipică din Calea Plev- I 
nei, de la ora 10 : întreceri in cadrul I 
„Cupei Primăverii”.

TENIS DE MASA. Sala I.T.B. (str. Au
rora nr. 1) de la ora 8,30 : campionatul 
de juniori al Capitalei ; de la ora 10,30: 
concurs cu participarea celor mai buni 
jucători bucureșteni.

HALTERE, Sala școlii profesionale 
uzinelor „Timpuri Noi“ (tramvai 1. amW| 
buzni 33), ora 10 : campionatul pe echipe 
al orașului București.

IN ȚARĂ
BASCHET. ARAD : Constructorul —* 

Știința Timișoara (m) ; ORADEA : Dina
mo — C.S.M. Galati ,m) ; A. S. Blanuri
— Vointa București (f) ; CLUJ : știinta
— Dinamo Buc. (m) ; IAȘI : Voința — 
Vointa Tg. Mureș ; CRAIOVA : C.S.O. — 
Steagul roșu Brașov (m), Vointa — Vo
ința Oradea (t) ; TG. MUREȘ : Dinamo
— Știinta Buc. <n), C.S. Mureșul — Pro
gresul Buc. (f) ; TIMIȘOARA : Știinta — 
I.C.F. (f) ; PLOIEȘTI : Petrolul — Agro
nomia Iași (f).

marș

Escaladă de iarnă

din

A a 
mai 
sînt

o producție în două serii a studioului „Mosfilm , după romanul cu același 
nume al Calinei Nicolaeva

0 echipă de alpinism a 
in|a București, alcătuită 
Ghrorghe Enache, Nicolae 
Drag om ir, 
iarnă a
peretele Iloroaba (Munții Bucegi).

Această escaladă de gradul IV 
fost realizată pe un traseu dificil, 
ales iarna, cînd prizele și fețele
acoperite de zăpadă și gheață necesitînd 
manevre complicate de coardă dublă. 
Performanța alpiniștilor de la Voința 
este deci cu atît mai valoroasă.

clubului Vo- 
din sportivii 
Calin și Ion 

a efectuat prima escaladă de
traseului Fisura Șoimilor

în curînd pe ecrane noul film sovietic

Bătălie



ne-

I

de ani 
sportu-

șl M.
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UN BOXER IN FATA... ȘTACHETEI
Dacă veți privi cu aten

ție această fotografie este 
exclus să nu recunoașteți

în persoana arbitrului care 
ridică ștacheta săriturii 

prăjina, pe maestrulcu

emerit al sportului la box, 
Mircea Dobrescu.

Spectatorii concursurilor 
de atletism au avut prile
jul să-l vadă de multe 
ori pe multiplul nostru 
campion, veghind la buna 
desfășurare a întrecerilor. 
I se potrivește de minune 
ținuta arbitrului de atle
tism.

Mircea Dobrescu nu este 
însă singurul dintre spor- 

noștri fruntași care 
optat pentru această 

activitate. Hochei stol Pe
ter, baschetbalistul Fodor. 
rugbistul Danciu și alții 
au învățat să măsoare 
exact rodul eforturilor at- 
ie ților.

Reguli din fotbalul etiopian

IO3DACHE PRICOP, SI- 
MEKIA. — 1) Fostul portar 
al lui C.S.O. Timișoara, 
Franciscovici, nu mai joa
că fotbal. — 2) Luptătorul 
Constantin Ofițerescu s-a
retras — nu putem afirma 
dacă definitiv sau tempo
rar — din activitatea com- 
petițională. El antrenează 
actualmente echipa Rul
mentul Brașov. Alte a- 
măuunte ? Are 25 ’ '
si este maestru al 
iui.

se practică 
fel, după a- 

Nici fot-

Zatopek la noi a c a s ă.. .

Folbalul 
peste tot la 
oeleași reguli. 
balul etiopian nu face ex
cepție din acest punct de 
vedere. Totuși, etiopienii 
au introdus în regulamen
tul de joc o clauză 
cială, despre care nu 
putea spune nici că 
interesantă, nici că nu are 
un profund caracter spor, 
tiv.

Clauza se referă la ac
cidentări. Dacă un jucă tor 
își lovește adversarul, in-

Spe- 
s-ar 

nu e

tenționai sau 
cătorul accidental este 
voit să părăsească terenul, 
cel care l-a lovit este obli
gat să-l 
mult, el 
pe tușă 
accidentai 
îngrijirile 
apă. ii <

Mai 
să stea 

jucătoiul

însoțească. 
trebuie 
lingă , 

l și sl-i dea toate 
necesrr: n dă 

descalțâ ghetele. 
ii bandajează locul lov't. 
Jucătorul în cauză nu-și 
poate relua locul în echipă 
dccit în clipa cînd ?i fot
balistul care s-a accidentat 
reintră pe teren.

MOROI FLORE A 
URDES. COSTEȘTL 
Prima intiinire disputată 
în cadrul grupei respecti
ve, intre Ungaria și R. F. 
Germană, la campionatul 
mondial de fotbal din 
1953, s-a Încheiat cu o ca
tegorică victorie a fotbal in
iilor maghiari : 8—3. 2) A- 
vintul Reghin a jucat in 
-A” la fotbal, in campio
natul anului 1955. Echipa 
s-a ciasat pe ultimul ioc 
— 13 — și a retrogradat,
dar se poate lăuda cu per
formanța de a fi făcut joc 
egal, atit „acasă" cât și în de
plasare (1—1 și 0—0) cu Di
namo București, care avea 
sâ ciștige in acel an cam
pionatul.

Ani de zile ziariștii au 
alergat după 
L-au „încolți** 
și tribune, l-au 
pe stradă, l-au 
holurile hotelurilor. 
greu de „prins*. 
Emil — cum bine știți — 
fugea foarte repede !

Dar iată că ieri, marele 
campion s-a prezentat sin
gur în mijlocul ziariștilor. 
Cum spune proverbul „mun
tele a venit la Mahomed*... 
Vineri dimineața Zatopek 

oaspetele redacției 
in

o

/Aitonok...
în vestiare 
înconjurat 

așteptat in 
Era

Fiindcă

cursă, cind numai de 
punsu ri riu-ti ardea,

răs-
sau 

imediat după, cind erai cu 
ca

de

a fost 
noastre, 
pe care 

inn.
Atmosfera . 

mi călăi și discuția se înfi
ripează repede. Eroul 0- 
limpiadei de la Helsinki 
impresionează printr-o mo
destie, caracteristică de 
fapt adevărurilor campioni, 
încercăm o întrebare oare
cum ieșită din comunul 
interviuri-ior :

— Ce părere aveți des
pre... ziariștii sportivi ?

— Mai importantă — 
spune rîzînd Zatopek — 
mi se pare părerea pe care 
ziariștii o au despre mine. 
Dar, fiindcă doriți nea
părat, sâ v-o fac cunoscută 
pe a mea. La începutul 
carierii sportive m-am 
cam... ferit de min uit orii 
condeiului. Prea erau cu
rioși și mai ales alegeau 
momentele cele mai nepo
trivite pentru înlrebăr le 
lor. De jjil<^di: înainte de

cadrul vizi lei 
face în Romî-

este foarte a-

sufletul la gură. Mie, 
să zic așa. ziariștii 
sport nu prea mi-att fost 
simpatici o bună bucata 
de vreme. Dar cu timpul 
m-am convins că, în ultimă 
instanță, ei slujesc pu
blicul, pe iubitorii sportu 
lui și — de ce să n-o 
spun — chiar pe noi, spor
tivii. Astfel că am devenit 
prieteni. îmi permit sâ dau 
un sfat în dublu sens : 
sportivilor să-i ajute ne 
ziariști să-și poată face 
în cele mai bune condlțiu-iî 
meseria ; ziariștilor — să i 
înțeleagă pe sportivi.

Emil poartă cu el 
inepuizabil de amin

tiri și impresii.
de mirare, cunoscindu-i ca
riera prodigioasă, cît și 
faptul că in călătoriile sale, 
pe un itinerar de „globe- 
trotter*, n-a făcut numai 
curse dar a și știut să 
vadă și să... scrie.

— M-a interesat în spe
cial modul cum este orga
nizat sistemul de educație 
fizică în diferite țări. A
poi am studiat metodele 
de antrenament, fiindcă am 
înțeles că gloria unui spor
tiv este

sac
un

Nici nud

trecătoare și vine 
cînd el este che- 

să împărtășească al - 
tora din cunoștințele sale. 
Numai așa sportul va cu
noaște un progres necon- 

teuii.

vremea
mat

PETRE IZGHIREAN U, 
FĂGET. — 1) Androvici, 
antrenorul echipei C.S.O. 
Timișoara, a jucat de 7 ori 
in prima reprezentativă de 
lotbal a țării. Ultima oară 
a jucat in 195S, la Bucu- 
îești, in meciul cu Norve
gia, ciștigat de echipa 
noastră cu 2—0. — 2) V-ați 
intilnit cu Ionescu, interul 
di capta al echipei C.S.O. 
Timișoara și acesta
fii mat cu hotărire că echi
pa sa va promova in 
Tot ce 
fel. 
decit 
lider,
blema aceasta nu se rezol
vă insă cu... păreri, ci cu 
șuturi la . .
aă-l vedem

tori sint maeștri ai spor
tului : Popa, Nunweiller 
III și Alexandru Vasile. 
Iar ceilalți... pot deveni cit 
de curind !. — 2) Pircăiab 
a jucat o singură dată in 
echipa națională anul tie

* ‘ ' Turciacut în meciul cu 
(4—0 pentru noi).

I

a-

CRA- 
Petro-

se poate ! 
timișorenii 
la două 
C.S.O.

,A“l 
De ali- 

nu sint 
puncte de 

Crișana. Pro-

poartă. Ei. aici 
pe Ionescu :

VASLLE
RAD. — 1 
tar de rezervă 
naționale de handbal 
(titular este, după 
știți, Mihai Redl) este 
ginar din Sighișoara, 
tace parte din formația e
chipei Dinamo București.

: PANTIRU, A-
Ion Bogoiea, por

' al echipei 
in 7
cum 
ori-

E1

ȘTEFAN GHEORGHIU, 
TG. OCNA. — 1) Din e
chipa de fotbal Dinamo 
București, următorii jucă-

MIHAIL BUJIN. 
IOVA. — 1) Meciul 
lu!—Gremio Porto-Alegren- 

incheiat cu scorul 
in favoarea ploieș- 
care au desfășurat 

excepțional in a

se s-a 
de 4—3 
tenilor.
un joc _ .
doua repriză, conducind la 
un moment dat cu .4—l. 
I.a pauză, scorul fusese de 
1—D pentru Gremio. — 2! 
Canto do Rio a susținut 
un singur meci in țara 
noastră, invingind cu 2—1 
o selecționată divizionară.

CONSTANTIN'I. ONISOR. 
COMUNA RADOVAN. — 
1) Ediția de anul trecut a 
campionatului mondial de 
hochei pe gheață s-a des
fășurat la Lucerna, in El
veția. — 2) La această edi
ție, Cehoslovacia a termi
nat la egalitate meciul sus
ținut cu Canada. Scor : 
i—i <1—e, a—î, a—«).

ION POSTAȘU
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L-am întrebat apoi pe 
cine vede favoriți intre 
candidații la titlurile euro
pene în probele de semi- 
fond și fond.

— N-aui ciștigat nicio
dată la un concurs de pro
nosticuri sportive. Mat 
mult chiar, n-am prevăzut 
primul clasat nici chiar 
atunci cînd... eu am fost 
învingătorul unei curse. Pe 
dv probabil vă interesează 
cel mai mult alergarea pe 
1.500 m. E și firesc: îl 
aveți pe I amoș. Cred că la 
Belgrad sportivul romîn 
se poate găsi în „zona* 
unei mari performante. De 
care este perfect capabi 
Cu o condiție : să nu se 
mulțumească, așa cum a 
făcut-o adesea, cu puțin. 
Să considere locul 2 sau 
3 nu ca un succes, ci ca 
o înfrî ugere. Ix Belgrad 
e.l trebuie, să „meargă** 
pentru medalia de aur.

Oaspetele nostru nu poa 
te încheia fără să-și ex
prime surpriza pe care i a 
produs-o Bucureșliul, revă
zut după opt an („întrece 
tot ceea ce am auzit*) 
impresiile deosebite culese 
la Ploiești, Brașov și Cluj, 
precum și bucuria de a fi 
fost prețutindeni recunos
cut («înseamnă că n-am 
fost uitat*).

—Cind ne vom reve
dea ?

— Aș dori cit mai cu- 
nnd, a răspuns Zatopek 
slri n gi ndu-ne m'rinile pen
tru despărțire.

Și nea zis „la re red ere", 
intr-o perfectă pronunție 
romrneesec...

ROMEO VILARA 
VALERIO CHIOSE

Știați că...

...arbitru de fojai Mir
cea Cruțe seu este și cr~- 
nometror ia meciurile de
box? Bineînțeles, in aceas
ta ultimă calitate , robie 
mele pe care trebcie să 

I ie rezolve sint mui. ma: 
. simple .

...echipa sueuezu de 
hochei pe gheață Djui 
garden a ciștigat conse
cutiv 5J de meciuui 5 
Făptui c consemnat în 
Suedia ca un rec • id în 
materie

...miiniiipalitatea cm o- 
râșeluî norvegian Aa le- 
suna a dat o decizie prin 
care se interzice jccul cu 
mingea fotbai pe tere
nurile publice ? P; ia aici, 
nimic deosebit. 1M pe 
lista oficială a municipa
lității, p. care sini enu
merate jocurile publice, pe 
lingă parcuri, piețe și 

! străzi, figurează și... sta
: dioar.ele !

...noile schiuri pentru 
sărituri fabricate hi R.D 
Germană de spe ialistul 
Kurt Poppa au patru șan- 

‘ țuri in ioc de trei ? Carii
; pionul ' ojihpic șr . rond ia ; 
! Reîknaoe' a sării îâ re- 
‘ centele ca mpionate mon

diale de 'a ZaK.'VtrV pe 
aceste schiuri. Sp yialișbi 
străin; sini în ' unanimitate 
de acord că aceas'ă ino
vație avantajează pf sări
tori aîît .n viteza de alu
necare ‘ ii și in in»» ține 
rea echilibrului in mc

; meni'il aterizării.

IV
DISCIPLINA — MAMA ORDINEI

Zi&iul „Diario de Bauru* publica din cind in cind. in pagina 
de sport, fotografii ale jucătoiilor din echipele de juniori si 
de copii. Intr-o zi, antrenorul nostru, Waldemar de Brito, nc-a 
apus :

— Aș vrea să nu acordați atenție acestor fotografii. Nu va 
folosesc la nimic, in schimb, vă împiedică in muncă.

Antrenorul isi dădea seama că laudele sint primejdioase pen
tru copii și căuta să ascundă privirilor noastre tot ceea ce se 
scria despre echipa ..Bakitiia".

. Noi știam că de Brito este unul din cei mai buni fotbaliști 
din Brazilia, eram mindri de acest lucru și de faptul că ne era 
antrenor. 11 respectam.

Tatăl meu mă sfătuia întotdeauna :
— Trebuie să înveți cit mai mult de la Waldemar. Fii foarte 

atent la tot ceea ce îți arată.
Antrenorul nostru era foarte sever. Dacă îl scoteam din răb

dări, lua măsurile cele mai drastice. Era foarte supărat pe cei 
care încercau să fumeze, dar șl cei care incălcau ordinea antre
namentelor aveau de furcă cu ci.

— Un jucător nedisciplinat nu are ce căuta în echipă, — 
spunea Waldemar.

La antrenamentele individuale cit «d la cele colective, eu vo
iam tare mult să fiu cel mai bun elev, ascultam cu atenție 
toate indicațiile Iui Waldemar și mă străduiam sâ împlinesc tot 
ceea ce ne spunea el. De Brito ne arăta cum să conducem co
rect mingea, cum să tragem din crice poziție, cum să construim 
jocul, intr-un cuvînt ne împărtășea toate cunoștințele Iui.

Am simțit că Waldemar de Rrito a început să manifeste un 
interes deosebit față de mine :

— Ești un băiat cu viitor. Iiar mai trebuie să inveți mult ca 
să ajungi un bun fotbalist.

Acum, ia antrenamente, el îmi permitea, în unele momente 
ale jocului, să joc după capul meu. Ceilalți nu aveau voie.

In ziua in care echipa noastră a intrat in campionatul oră
șenesc de juniori, noi reprezentam o echipă sudată. Era în joc 
o cupă foarte frumoasă și bineînțeles că am vrut s-o cucerim.
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Și iată că. In sfirșit, cupa e in miinile noastre. Am Învins. 
Finala a fost o adevărată sărbătoare. „Torsedozes" (suporterii) 
au fost entuziasmați de jocul nostru si au scandat numele noas
tre in timpul jocurilor, ca și cum pe teren s-ar fi aflat cele
brități.

Timp de trei ani am ciștigat campionatul orașului. Toți au 
început să aibă încredere in „Bakinia*. Echipa r.oa.stră a devenit 
populară. în cursul discuțiilor, suporterii făceau cbi-r compara
ții între jrțcul nostru și cel al profesioniștilor. Deseori auzeam :

— Pun rămășag că băieții sint in stare să bată giurumelele 
alea.

Bineînțeles că nu luam totul in serios : suporterii sint oricind 
gata să exagereze.

Și iată că într-o zi am primit o veste tristă : Waldemai de 
Brito părăsea Bauru pentru Sao Paulo. Fiecare dintre noi a 
primit cu durere această noutate. Am suferit mult cu acest 
prilej, mai ales in clipa despărțirii. De Brito a fost nu numai 
un bun antrenor ci și părintele nostru, al tuturor.

O dată cu plecarea lui de brite echipa a început sâ se des
trame. în acest timp clubul ,Noroeste“ organiza un turneu de 
juniori. Jocurile băieților se desfășurau in liecare seară, in in
tervalele dintre jocurile profesioniștilor. Ani vrut să particip la 
acest turneu și de aceea am trecut la «Noroeste".

In. același timp am fost inclus și in echipa „Radium”, care 
participa la campionatul orășenesc de fotbal in sală, primul de 
acest fel în Bauru. Am ^șUgat acest turneu, iar eu am fost , 
cel mai bun „bombardier", marcind 40 de goluri. Asta a fost o 
adevărată senzație pentru orașul nostru.

ÎNCEPĂTOR LA SANTOS

La 15 ani eram încă foarte mic si slăbuț. Dar asta nu se mai 
observa cînd aveam mingea la picior. într-acicvăr, discuțiile 
în jurul numelui meu depășiseră orașul. Intr-o zi a venit Ia 
Bauiu reprezentantul clubului ..Bangu’-. Intenționa să m:i ia in 
clubul săli. Asta a fost prirn.a mea posibilitate de a juca inti-un 
club cunoscut, și încă la Rio de Janeiro.

Cînd am aflat despre această propunere, am sărit în sus de 
bucurie : desigur că am să mă duc la Bangu ! Eram însă minor 
și cuvîntul meu nu avea nici o valoare. Reprezentantul lui Dangu 
a venit la tata. Iar tata l-a trimis la mama :

— Dacă ea e de acord, n-are dccît să plece, — a spus el.
Mama, aflind de toate astea, a exclamat :
— Ești nebun de-a binelea, Dondiuho ! Nu e dccît un copil !
MLi-a spus și mie că sint foaite mic ca să părăsesc căminul 

părintesc. Astfel, reprezentantul lui Bangu a fest nevoit să se
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întoarcă la Rio fără i exultat. Am suferit foarte puțin, pentru 
că am înțeles că mama are dreptate.

După eitv.1 timp Wald?mar de Brito a revenit la Baurti. Tot 
după mine. Tata și mama îl cunoșteau foarte bine, erau prieteni, 
dar cu toate acestea Waldemar z trebuit sâ recurgă la multe 
argumente ca să obțină permisiunea de a ma lua la Santos.

— Cu clubul am aianjat IoiuI, Dondinho... La Santos n-o să-I 
supere nimeni. în echipă sint numai tineri. Are viitorul in t vțâ.

Tata n-a fost greu de convins. Mai greu cu mama. Ea ou 
vroia să audă de nimic. Se incăpățina. lotuși tata a fost de 
partea lui Waldemar și asta a înclinat balanța in favoarea meu.

în momentul in care s-a stabilit toiul, mama a început să 
; mă pregătească de drum. Purtam inca pantaloni scurți...

Waldemar de Brito m-a adus la Santos chiar in clipa in care 
echipa susținea pe tei enui său un meci cu „Comercial". Ne-am 
îndreptat imediat spre stadion. Era lume multă, dar am găsit 
un loc bun. Urmărind meciul, l-am trăit de parcă aș fi fost un 
jucător al lui Santos. După terminarea jocului, Waldemar m-a 
dus in vestiar. Era veselie. Santos ciștigase și se menținea in 
frunte. Am fost prezentat 'ui I.ula, antrenorul echipei. M-a în
trebat zimbind :

— Deci, tu ești Pele ?
— Da, signor, — am răspuns eu.
Apoi am fost prezentat lui Vasconselos, pe atunci jucător 

celebru. In cele din urmă m-am împrietenit cu el.
In vestiar am văzut și alți fotbaliști, nu mai puțin vestiți : 

Zito, Jaira. Formiga, Pagao, î'epe... Mă priveau curioși.
De Brito a încercat să mă încurajeze :
— Sint băieți foarte buni. Ai sâ vezi. Curaj, băiete !
A treia zi ani venit pentru prima oară la antrenament. 

Mi-aduc aminte ca astăzi că mă simțeam tare singur : rata se 
întorsese la Bauru iar Waldemar plecase din oraș, om căutat 
să mă stăpînesc, dar în zadar. Cine am îmbrăcat echipamentul 
lui ,.Santos“, genunchii îmi tremurau de emoție. Toate privirile 
erau îndreptate asupra met.

Pe teren am ieșit ultimul. M-am aliniat și am așteptat co
menzile antrenorului.

— La început vom fa?e gimnastică, pentru încălzirea mușchi
lor — a spus el. Am făcut exerciții de gimnastică multă 
vreme. Apoi Lula ne-a împărțit pe grupe și a început fotbalul. 
Formiga mi-a șoptit prietenește :

— Nu-ți fie teamă, flăcăuie.
Cineva în spatele meu, a spus !
— Pele e de pe acum un nume !

(Urmare in pagina de Magazin din 17.ÎII. a.c.)



Patinatorii austrieci au evo'uat cu succes în Capitală
Azi și miine au loc noi demonstrații

In cursul zilei de joi a sosit în 
Capitală un grup de patinatori artistici 
din Austria. Ieri dimineața oaspeții 
noștri au făcut cunoștință cu frumoasa 
bază sportivă de iarnă din parcul „23 
August", pe care au efectuat o scurtă 
repetiție. Aseară patinatoarele și pati
natorii austrieci au făcut la lumina 
reflectoarelor prima demonstrație în 
fața publicului bucureștean. Evelyn 
Scharf, Astrid Czermak, Ingrid Ostler, 
ș.a. ne-au îneîntat privirile timp de 
aproape două ore, oferindu-ne o seară 
plăcută. Fiecare sportiv a evoluat de 
două ori. O dată cu repertoriul pre
zentat la „libere" în campionatele 
Austriei iar apoi în diferite dansuri 
costumate.

La reușita spectacolului a contri
buit și perechea Cristina Patraulea— 
Radu Ionian, care, acum citeva zile, 
a devenit campioana țării noastre. 
Următoarele demonstrații au loc as
tăzi și miine, începînd de la ora 19. 
Biletele se găsesc la casele patinoa
rului artificial „23 August" și la casa 
din sir. Ion Vidu.

sperandleIngrid Ostler, una din 
patinajului austriac.

La Moscova, in C.C.E. la volei
PROGRESUL BUCUREȘTI VA ÎNTÎLNI MÎINE 

PE CAMPIOANA U. R. S. S.
MOSCOVA 9 (prin telefon de la 

corespondentul nostru). Amatorii de 
volei din Moscova așteaptă 
mare interes meciul de volei din_ 
tre echipele Ț.S.K.A. Moscova
Progresul București. Fără îndoială, 
Ț.S'K A. va depune toate eforturile pen-

cu

și

Echipa masculină de volei 
Vasas Budapesta susține 

trei meciuri în țara noastră
Ne vizitează țara echipa masculină de 

volei J asas Budapesta. I.a invitația a
Dr.

tru a se califica în faza următoare a 
„Cupei Campionilor Europeni”. După 
cum spune un vechi proverb rusesc, 
„acasă și pereții te ajută" și de aceea 
pentru Ț.S.K.A. meciul de la Moscova 
se prezintă cu mai multe șanse decît 
cel de la București. La rîndul său. Pro
gresul vrea să întărească succesul ob
ținut la București.

Voleibaliștii bucureșteni au sosit la 
Moscova joi, cu trenul. La gara Kiev 
echipa a fost întîmpinată de reprezen
tanți ai Uniunii asociațiilor și organi
zațiilor sportive din L'.R.S.S., precum 
și ai Ț.S.K.A. Imediat după sosire ei au 
vizitat noua baza sportivă a Ț.S.K.A., 
un adevărat palat al sporturilor, aliat

social iei sportive Dinamo orașul 
Petru Groza, voleibaliștii maghiari vor 
evolua astăzi și miine în orașul Dr. 
Petru Groza și marți la Oradea. Cele 
trei partide se vor disputa în compania 
sportivilor de la Dinamo orașul Dr. 
Petru Groza.

In martie și aprilie

DOUĂ COMPETIȚII INTERNATIONALE DE ȘAH
Jocurile mondiale universitare

de iarnă

pe prospectul Leningrad, acolo unde 
se va disputa meciul de duminică. A
cest pătat a fost inaugurat acum citeva 
luni și are o sală de sporturi cu .5.000 
de locuri, unde se poate juca volei, bas
chet și hochei pe gheață.

Sportivii rcmîni au făcut vineri și 
vor face și sîmbătă antrenamente de 
acomodare. După cum ne-au declarat 
cei doi antrenori care însoțesc echipa 
bucureșteană, 1. Takacs și Al. Gruia, 
voleibaliștii de la Progresul sint ho- 
tărîți să joace cit mai bine și vor de
pune toate eforturile pentru a satis
face așteptările suporterilor lor.

ALEXANDR SIZONENKO

„Cupa speranțelor" la schi

șahului din țara noastră au 
pentru sfîrșitul acestei luni, 
pentru luna aprilie două 
evenimente. Este vorba in

Iubitorii 
programate 
precum și 
importante 
primul rînd de meciul cu reprezentativa 
R. P. Bulgaria, care va avea loc între 
28 martie și 1 aprilie. Cele două echipe 
naționale vor fi alcătuite din cite opt 
șahiști și două șaliiste. Cinstea de a 
găzdui «această întrecere șahistă a fost 
încredințată orașului Timișoara.

Tradiționalul turneu internațional al

acest an orzanî- 
aprdie In Bacu-

R. P. Romfne va fi în 
zat în zilele de 7—27 
rești. La această întrecere au fost in
vitați șahiști din 9 țări. încă de pe 
acum și-au anunțat participarea maeștrii 
internaționali Ifonfi (R. P. Ungară). 
Miiiev (R. P. Bulgaria), Dunkelblnm 
(Belgia). In zilele următoare se așteap 
tă confirmarea de participare din partea 
unor șahiști din Uniunea Sovietică, R. P. 
Polonă, R. S. Cehoslovacă și alte țări,

— „Univer- 
in stațiunea

ZURICH (Agerpres). 
siada alba" a continuat ,
elvețiană Villars cu desfășurarea pro
bei de slalom special. La masculin a 
ciștigat finlandezul Ulf Ekstam, care 
a realizat timpul total de 104,4 sec. 
El a fost urmat în clasament de Willy 
Bogner (R- F. Germană) — 104,5 sec, 
și Yoshiharu Fukuhara (Japonia) — 
106,1 sec. Proba feminină a revenit 
schioarei franceze Cecilie Prince

Personnlltățî marcante din sportul internațional condamnă acțiunile 
îndreptate împotriva colaborării sportive internaționale

MOSCOVA (Agerpres). —TASS trans
mite : In legătură cu ultimele acte dis
criminatorii ale unor țări occidentale, 
îndreptate împotriva colaborării sporti
ve internaționale, agenția TASS a ini
țiat o anchetă în riadul unor personali
tăți marcante din sportul internaționa: 
conducători ai C.I.O., ai federațiilor 
internaționale și sportivi de renume mon-

dial. Iată âteva din răspunsurile data 
agenției TASS:

Turneu! internațional de tenis
de la Moscova

— OTTO MAYER, cancelarul Comi
tetului Olimpic International: „Eu con
damn de la bun Început acțiunea de a 
nu se acorda vize de intrare în S.U.A 
hocheiștilor din R. D. Germană. Dife
rendele politice dintre Est și Vest nu 
trebuie să împiedice dezvoltarea legătu
rilor prieteitBști între sportivi. După cum 
se știe, G.I.O. a făcut demersuri pentru 
ca hocheiștii R. D. Germane să pri
mească vize de intrare în S.U.A., dat 
nu s-a primit nici un răspuns din par
tea forurilor americane.

sider că trebuie organizate mari compe
tiții Ia care să fie prezente echipe dm 
diferite țări. Ar fi util dacă echipele 
canadiene ar juca în U.R.S.S., 
hoslovacia și alte țări europene”.

C«-

— FOI.KE ROGGARD, președintele 
Federației internaționale de șah : „Cînd 
Olanda a refuzat viza de intrare mare
lui maestru Ulhmann, din R. D. Ger
mană, eu am protestat cu toată tăria 
împotriva discriminării jignitoare față de 
un om care poartă cel mai înalt titlu în 
șah. Federația internațională de șah a 
adoptat imediat hotărirea de a muta 
turneul zonal din Olanda în altă țară”.

* Schiorii italieni au dominat slalomul 
întrecerile concursului international

POIANA BRAȘOV 9 (prin telefon 
de la trimisul nostru). — Frumoasă 
a fost ziua de ieri în care s-au des
fășurat primele iîntreceri din cadrul 
concursului internațional de schi pen
tru juniori „Cupa speranțelor". După 
ninsoarea abundentă căzută în tot 
cursul zilei de joi, soarele a s‘rălucit 
puternic, creînd un cadru feeric dis
putelor. Acestea s-au bucurat și de o 
zăpadă excelentă, menținută în stare 
bună in tot timpul capselor datorită 
gerului tăios.

Primii s-au întrecut fondiștii pe pîr- 
tia amenajată in Poiana Brașov. După 
primii kilometri s-a văzut clar că lupta 
pentru primul loc se va da între re
prezentantul nostru Vilmos Gyorgy și 
echipierul R.D. Germane, Schwab. 
Gyorgy avea după primii doi kilo
metri un avans de 3 secunde, iar după 
7 km. se distanțase la 7 secunde. In 
ultima parte a cursei, Schwab forțează, 
dar nu reușește să reducă decît 2 se
cunde din handicap, astfel că tînărul 
reprezentant al R.P. Romine, V. Gyor
gy, a obținut o frumoasă victorie in
ternațională. Schiorii germani au avut 
și ei o comportare bună, clasîndu-se 
în ordine pe locurile 2, 3 și 4.

Cursa de slalom special desfășurată 
în Kantzer, pe o lungime de 350 m, 
cu 54 de porți și 120 m diferență de

special 
al R.

• Azi 
P. R.

și mîine se desfășoară 
pentru seniori

nivel, ne-a oferit o frumoasă e 
a schiorilor italieni, polonezi și 
slovaci, care au cucerit primele locuri.
Schiorii romîni au avut o tehnică mai 
slabă, fapt reflectat în timpii înregis
trați în fiecare manșe. Deși au depus 
multe străduințe, ei au fost departe 
de principalii adversari, care s-au do
vedit mai tehnici, mai rapizi, au ata
cat mai decis porțile și au avut o a
lunecare mai bună. Rezultate tehnice:

Fond 10 km: 1. VILMOS GYORGY 
(R.P.R.) 34:22, 2. P. Schwab (R.DG.) 
34:27, 3. G. Grimer (R.D.G.) 35:22,' 
4. B. Fischer (R.D.G.) 35:27, 5. B. 
Olteanu (R.P.R.) 36:16, 6. *’ '
(Dinamo Brașov) 36:20.

Slalom special: I.
(Italia) 101,8 sec., 
(R.P.P.) 101,9 sec., o
(Italia) 102,7 șec., 4. L. Petr ie (RS. 
Ceh.) 101,0 sec-, 5 J. Vojtech (R.S. 
Ceh.) 108,0 sec., 6. C. Bălan (R.P.R.) 
109,1 sec.

întrecerile din cadrul „Cupei speran
țelor" continuă sîmbătă prin desfășu
rarea cursei de coborire și se încheie 
duminică cu ștafeta de 3x5 km. Con
cursul internațional al R.P.R. pentru 
seniori se va desfărura sîmbătă (pro
ba de coborire) și duminică (proba de 
slalom special).

N. SfeUm

VIDT
2. J.

3 B

FRANCO
Myslajek
AĂaccari

D. STANCULESCU

MOSCOVA (Agerpres). — Turneul 
internațional de tenis pe teren aco
perit. de la Moscova, se apropie de 
sfirșit. In- proba de simplu bărbați au 
fost citfuoscuți semifinaliștii. ' ' ' '
(Italia) . . . a ’ ' ' ‘
(U.R.S.S.) c-ti . 3—1" 6—3; 3—6; 6—4; 
6—2; Leius '

.cișiiigat
Iacobini 

la Mozer

(U.R.S.S.). . _ , la Mirza
(U.R.S.S.) : 6—0; 6—1; 7—5; Parmas 
(U.R.S.S.) la Kolobov (U.R.S.S.) 
7—9; 11—9; 6—0; 6—2 și Lihacev ia 
Metreveli (U.R.S.S.) : 8—6; 6—1; 
7—5. In semifinale se vor întilni Leius 
cu Lihacev și Parmas cu Iacobini.

In turneul feminin Lea Pericolli 
(Italia) u eliminat-o cu 6—3; 6—4 pe 
Galina Bakșeeva (U.R.S.SȚ, califi- 
cindu-se pentru semifinale.

Rezultate la celelalte probe : dublu 
mixt: Renata Osterm (R.F.G.), 1. Or- 
likovski (R.P.P.) — Tamm, Parmas 
(U.R.S.S.) 2—0; Pericolli, Iacobini 
(Italia) — Troșina, Sivohin (U.R.S.S.) 
3—1 ; dublu bărbați : Orlikovski, laroz 
(R.p.p.) — Katona, Zentay (R.P.U.) 
3—0

— IOLANDA BALAȘ, recordmana 
mondială în proba de săritură in înăl
țime femee: „Ca toți sportivii din lume 
am aflat cu indignare despre faptul că 
echipa R. D. Germane nu a fost ad
misă să participe la campionatele mon
diale de hochei pe gheață din S.U.A. 
Sint întrutotul de acord cu federațiile 
de hochei ale U.R.S.S.. Cehoslovaciei și 
Romîniei care au hotărît să nn mai par
ticipe la campionate în semn de protest 
împotriva acestui act discriminatoriu. 
In țările noastre socialiste pot 
toți cei care doresc să participe Ia 
petițiile sportive. De cînd practic 
tul, eu am legat multe prietenii cu 
tivi din diferite țări. Acesta este 
lucru minunat 1 Lumea este imensă . 
ce plăcut este să știi că pretutindeni 
ai prieteni !

— DZAIATI TUȘIMA, deputat în 
Parlamentul Japoniei, președintele Co
mitetului de organizare a celei de-a 
18-a ediții a Olimpiadei' de la Totio: 
„In cadrul relațiilor sportive internațio
nale nu este permisă discriminarea ra
sială, ideologică sau religioasă. Regret 
profund că în ultimul timp au fost în
cercări de a se împiedica contactele între 
sportivi. Sper ca la J. O. de la Tokio 
să participe toii sportivii țărilor invi
tate*.

juniorilor cehoslovaci 
Tur neul U. E. F. A.

Echipa de

P E s
• Echipele Ț.S.K.A. Moscova și 

Iskra Svit (R. S. Cehoslovacă) s-au 
întîlnit în primul lor meci contînd pen
tru sferturile de finală ale „Cupei 
campionilor europeni” la baschet mas
culin. Sportivii sovietici au învins cu 
scorul de 85—53 (40—24). Returul va 
avea loc la 20 martie în orașul Svit.

• Echipa selecționată de fotbal a 
R. P. Ungare, care se pregătește în 
vederea turneului final al campionatu
lui mondial din Chile, a susținut un 
joc de antrenament cu echipa L.A.S.K. 
I.inz, fruntașa campionatului austriac. 
Fotbaliștii maghiari au ciștigat cu 
scorul de 3—2 (2—1) prin punctele 
marcate de Tichy (2) și Sandor. Se
lecționata R. P. Ungare a fost al
cătuită din următorii jucători: Ilku 
(Farago) — Matrai (Sevari), Sarosi.

veni 
com 
spor- 
spor- 

un 
și

La încheierea

— MORIS RICHARD, unul din cei 
mai renumiți jucători de hochei pe ghea
ță din Canada : „Nu văd nici o cauză 
pentru care hocheiștii din R. D. Get- 
mană să fie împiedicați să participe la 
campionatele mondiale. Ca sportiv con-

CURT
Solymossi — Meszoly, Sipos (Sojka) 
— Sandor, Gorocs (Farkas), Albert. 
Tichy, Fenyvessi.

• Intr-un meci internațional de fot
bal, desfășurat la Madrid, echipa 
Madrid a terminat la egalliate: 
(2—0) cu Internazionale Milano.

Real
2—2

• Echipa selecționată de lupte• Echipa selecționată de lupte (cla
sice și libere) a orașului Budapesta a 
susținut la Clermont Ferrand a treia 
intilnire de la sosirea în Franța. Lup
tătorii maghiari au învins cu scorul de 
10,/2—1‘/2 puncte o selecționată re
gională.

• In cadrul competiției de fotbal 
„Cupa Rappan" echipa olandez.ă Feițe- 
noord g invins joi seara la Rotter
dam cu 1—0 (0—0) formația ceho
slovacă Banik Ostrava.

Pregătirile 
pentru

PRAGA (prin telefon).
juniori a R. S. Cehoslovace își con
tinuă cu intensitate pregătirile în ve
derea Turneului U.E.F.A. Miercuri, ju
niorii cehoslovaci au întâlnit la Plzen 
pe Spartak din localitate, o redutabilă 
formație 
terminat 
Spartak 
minutul

de categoria A. Meciul s-a 
cu scorul de 1—0 pentru 
Plzen, prin golul marcat în 
22 de Homola. Juniorii au

făcut un joc foarte bun. Specialiștii 
cehoslovaci sint foarte mulțumiți de 
comportarea echipei, mai ales câ 
Spartak Plz.en este clasată pe locul 
3 in categoria A.

Formația juniorilor cehoslovaci J 
Venei — Linhard, Plass, Taborski — 
Geleta, Prikryl — Schmid, Richtrmoci 
Zenisek, Knebort, Fertek.

JOSEPH VOGI.

turneului interzonal de șah
Meci de baraj pentru locul 6

Marii maeștri Robert Fischer 
(S.U.A.). Tigran Petrosian (U.R.S.S.), 
Efim Gheller (U.R.S.S.), Viktor Kor
cinoi (U.R.S.S.) și Miroslav Filip (R. 
S. Cehoslovacă), clasați în ordine pe 
primele cinci locuri ale turneului in
terzonal de la Stockholm, s-au calificat 
pentru turneul candidaților la titlul 
mondial de șah. Acest turneu va avea 
loc în mai — iunie în insula Curațțao.

Trei concurenți clasați la egalitate 
— Gligorici (Iugoslavia), Benko (S.U.A.) 
și Stein (U.R.S.S.) — urmează să par
ticipe la un meci-turneu de baraj, 
în scopul definitivării locurilor 6—7-8 
ale turneului interzonal și pentru de
semnarea unui participant la viitorul 
turneu al candidaților. în meci-turneul 
de baraj, fiecare jucător va susține 
cîte 2 partide cu ceilalți.

Aseară, în prima rundă, Stein a 
remizat cu Benko.

Un interviu al lui Fischer

„Sint bineînțeles mulțumit de rezul
tatul pe care l-am obținut in această 
importantă întrecere șahistă — a decla
rat R. Fischer. Am reușit să trec 
acest examen dificil fără nici o înfrân
gere.

Mă întrebați ce planuri am pentru 
turneul candidaților. In primul rind 
vreau să spun că intr-un astfel del 
turneu, in care fiecare participant sus
ține cite 4 partide cu toți ceilalți, ele
mentul „„ntîmplare" este nul. Tal, Ke- 
res, Petrosian — ce șahiști extraordi
nari ! Petrosian este, după părerea 
mea, unul dintre cei mai tari din 
lume. Dacă ar juca mai îndrăzneț, el 
ar obține rezultate și mai înalte. Eu 
sint încă tînăr; la 9 martie împlinesc 
19 ani. Cu toate acestea, voi încerca 
să ocup primul loc la turneul candida- 
ților.

Am primit din Moscova și din alte 
orașe sovietice felicitări pentru succe
sul meu. Mă folosesc de acest prilej, 
rugîndu-vă să transmiteți mulțumiri 
iubitorilor de șah sovietici — a spus 
R. Fischer.

STOCKHOLM 8 (Agerpres). - Ma
rele maestru american Robert J. 
Fischer, cîștigătorul turneului de la 
Stockholm, a acordat un interviu ma
relui maestru Aleksandr Kotov, trimi
sul special al agenției TASS și al 
ziarului „Sovietski sport" din Mos
cova.

V. SMTSLOV : „Numai Tal, Fis
cher sau Keres pot cîștiga 

turneul candidaților !"
MOSCOVA 9 (Agerpres). - TASS 

transmite :
Comentînd rezultatele turneului in

terzonal de șah de la Stockholm, ma-

rele maestru V. Smîslov, foat campion 
al lumii, apreciază performanța tînă- 
rului Fischer ca deosebit de valoroasă. 
„Rezultate foarte bune au obținut și 
participanții sovietici, care s-au clasat 
pe locuri fruntașe — spune Smîslov. 
M-a dezamăgit totuși într-o oarecare 
măsură dificultatea relativă cu care 
s-a calificat Viktor Korcinoi, un șahist 
foarte bun, cu joc curajos, care insă 
la Stockholm n-a reușit să scape de 
handicapul crizei de timp ce și-l creea
ză singur. Apreciez in mod deosebit 
rezultatul șahistului cehoslovac M. Fi
lip. Surprinzător a fost finișul slab ai 
lui W. Uhlmann, care a dominat o 
bună parte a turneului*.

Referindu-se la viitorul turneu al 
candidaților, V. Smîslov consideră că 
în aceasta competiție va conta nu nu
mai valoarea participantului, ci și 
dispoziția sa specială de joc. „Surpri
zele nu vor fi excluse la Curasao — 
declară excampionul mondial. Con
sider totuși că șansa principală o au 
numai Tal, Fischer și Keres ! Unul 
dintre aceștia va fi viitorul adversar 
al lui Botvinnik".

Marele maestru Paul Keres, partici
pant ia turneul candidaților, a decla
rat : „La Stockholm, Fischer a jucat 
magistral. Distanța cu care a ciștigat 
turneul se explică totuși și prin tac
tica adoptată de participanții sovie
tici, care au urmărit in primul rind 
calificarea pentru Curasao. Ei și-au 
atins cu prisosință scopul".


