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OUL CONSILIU 
rtive Progresul din 
Ultima perioadă de timp o intensă 
vitate de atragere 
FS și de activizare a secțiilor pe 
Ițiră de sport. S-a organizat un 
jpionat al asociației la disciplinele: 
, tenis de masă, tenis de cîmp. 
>al și popice. De asemenea, în luna 
■uarie s-au organizat doua excursii 
noase la Poiana Brașov cu săniu- .... . .

și la Pirîul Rece cu autocarul. O rat la competiția de schi, unde la 
lică activitate au dus președintele Pr°ba de slalom uriaș au luat startul 
isiiiului asociației sportive. Gh. Di- F de tineri sportivi începători. Ei au 

fost ajutați și îndrumați de schiorul 
fruntaș Vasile Tamaș care se va ocupa 
și în viitor de pregătirea lor (N. Ro- 
vența-coresp.).

al asociației 
Brașov a depus

a noi membri

contribuie în mod evident Ia reîmpros
pătarea forțelor lor de muncă. (Gh. 
Benga-coresp.).

★
CONCURSURILE organizate în ca

drul Spartachiadei de iarnă de aso
ciația sportivă de la mina Aninoasa 
s-au bucurat de un larg succes in rin- 
durile tinerilor muncitori. Cea 
mai numeroasă participare s-a înre-

Organ al Uniunii de Cultura Fizică și Sport din R. P. Romînă
șiliului asociației sportive, Gh. Di- 
•iu, și responsabilul secției de tu- 
i Tiberiu Constanținescu. (Gh. 
:găreanu-coresp.).

★
kSOClAȚIILE sportive din orașul 
hău și-au organizat in primele luni 

acestui an mai bine munca in 
erea creșterii numărului de membri 
UCFS. Pentru aceasta s-au orga- 

ht numeroase întreceri sportive și 
desfășurat o susținută muncă de 

pagandă. Printre asociațiile care 
1 evidențiat putem cita asociațiile 
rtive Avintul, Automobilul, Victo- 

Mecanochimica ș.a. (Eugen Tei- 
-coresp.).

★
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si CADRUL 
ilțăminte din 
lucVe

uzînsî de pielărie și 
Cluj gimnastica în 

lucțje se practică de către aproape 
TniMi lorii, tehnicienii și inginerii, 
ic la ora 11,25 salariații execută 
program de gimnastică, fapt care

Turneul final
campionatului republican
ie hochei pe gheată
a sfîrșitul acestei săptămîni și în 
pa jumătate a celei viitoare, cele mai 
le patru echipe de hochei pe gheață 

țară, desemnate în urma turneu- 
desfășurat în ianuarie la Bucu- 

ti, se vor întrece pe patinoarul 
August" pentru desemnarea cîș- 

toarei campionatului țării pe 1962. 
bă cum se știe, aceste echipe sînt : 
aua București, Știința București, 
nța Cluj și Voința Miercurea Ciuc. 
Regulamentul de desfășurare a com- 
iției prevede că aceste patru echi- 
se vor intilni intre ele, tur-retur. 
gramul a fost astfel alcătuit :

ineri 23 martie: ora 
.ifrești-Știința Cluj, 
aua—Voința Miercurea

17 :
ora

Ciuc.

Știința
19:

limbată 24 martie, ora 
nța București, ora 
treurea Ciuc—Știința

17 r 
19 : 

Cluj.

Steaua—
Voința

tuminică 25 martie :
i Miercurea Ciuc—Știința
■i, ora 19: Steaua—Știința Cluj.

ora 17 : Vo- 
Bucu-

.uni 26 martie va fi zi de pauză 
în zilele de marți 27, miercuri 28 

joi 29 se va disputa returul, In 
eași ordine a etapelor. Jocurile sînt 
optate cu mult interes de amato- 
de hochei pe gheață, pentru că — 
ă în ceea ce privește primul loc 
aua este de departe favorită — în 
imb, pentru locurile următoare in- 
■erea este deschisă.

O inițiativă 
remarcabilă

Din inițiativa fede
rației de specialitate, 

în programul jocurilor 
de campionat din Ca
pitală a fost organizată 
pentru prima dată o 
demonstrație între două 
echipe de fetite : S.S.E. 
Brașo» (prof. Gh. Roșu) 
și S.S.E. Nr. 2 (prof 
Adriana Florescu). $i. 
nu se poate spune că 
în scurta lor întrecere 
micuțele baschetbaliste 
(cele mai mari aveau 
doar 14 ani) nu au do
vedit cel puțin ambiția 
de a deveni jucătoare 
de prima categorie ca 
cele pe care le-au ur
mărit apoi din tribune. 
A cîștigat echipa din 
Brașov cu scorul de 
25—6 (9—2).

Maria Alexandru și Radu Negulescu învingători 
in primul concurs al campionatului republican 

individual de tenis de masă
Primul concurs de tenis de masă 

campionatului republican individual
al
• 

luat sfirșit cu tripla victorie a campioa
nei mondiale Maria Alexandru. în ver
vă, cu o gamă completă de procedee 
tehnice, cu o apărare bine dirijată, com
binată cu atacuri decisive în care lovi
turile din dreapta au fost necruțătoare, 
Maria Alexandru a dominat cu autori
tate competiția. O comportare bună a 
avut și campionul țării. Radu Negulescu, 
învingător în două probe. De asemenea, 
tinerele Eleonora Mihalca, Mariana Jan- 
drescu, ludith Krezsek și Victoria Jan- 
drescu au pus 
cu experiență, 
toare. Prima a 
vescu, 4 doua
Krezsek a jucat curajos cu Geta Pitică, 
în progres s-au arătat și Sîndeanu, 
Sentivani și Bodea.

Iată rezultatele tehnice mai importan
te, simplu femei, semifinale: E. ConslMi- 
tinescu — C. Folea 3—0, M. Alexandru

(Continuare In pag. a 6-a)

VIE ACTIVITATE LA SCHI
CURSA DE COBORÎRE PE FIRUL 

VĂII LUI CARP

La sfîrșitul acestei săptămîni se va 
desfășura în BuCegi tradiționalul con
curs „Cupa Valea lui Carp", în orga
nizarea comisiei de schi a regiunii 
Ploiești. întrecerile vor cuprinde pro
bele de slalom special și coborîre, 
pentru seniori, senioare, juniori și ju
nioare. Cu mult interes este așteptată 
disputarea cursei de coborîre, care, 
după mulțî ani, va avea loc pe firul 
Văii lui Carp. Zăpada masivă exis
tentă actualmente permite organizarea 
coboririi pe această spectaculoasă și 
pretențioasă variantă a văii Carpului.

„CUPA PITICILOR"

Timpul frumos și zăpada excelentă 
au creat condiții optime pentru des
fășurarea concursului de schi „Cupa 
piticilor", la care au participat ta- 
lentații copii ai centrelor din Lonea, 
Petrila, Jieț și Petroșeni. Cea mai 
interesantă probă a fost cea de să
rituri de la trambulină disputată pen
tru 
de
15

prima dată în localitate, cîștigată 
R. Aurel (cea mai bună săritură 
m). Iată cîștigătorii celorlalte

(Continuare în pag. a 4-a)

Dinu Petre, campionul țarii la fond 15 km, 
s-a dovedit cel mai nai oro» reprezentant 
al clubului Dinamo Hrațoi^ în cur»ele din 

cadrul „Cupei R.P.R.".
Foto : D. Stane iile SC*

Un concurs
puțin obișnuit

în dificultate jucătoare 
vădind calități promîț.1- 
eliminat-o pe Luci Slă- 
pe Doina Vușcan, iar

Maestra emerită a sportului 
pioana mondială Maria

și cam- 
Alexandru

Finala de la 120 metri adincimc...
Simbălă dimineață, un grup de 15 

de tineri traversau orașul Slănic. Mer
geau foarte încet. Din tind în tind se 
opreau, schimbau cu grijă valizele uriașe 
dintr-o mină într-alta. apoi porneau din 
nou. Privirile curioșilor i-au urmărit 
pină la intrarea în salină. Iubitorii de 
sport însă, i-au însofil și in mină

Abia la 120 metri adinc'me con
structorii de micromodele și-au deschis 
impresionantele lor valize. Au scos din 
ele cu o infinită precauliune motoarele, 
fuselajele. aripile... Le-au montat și 
cînd „avioanele* de un... gram au fost 
gata, au luat startul în etapa finală a 
campionatului republican de nvcromo- 
dele.

Im început, minerii le-au privit cn 
îndoială. îniățați cu zecile de tone, ntt 
prea aveau încredere în puterea acestor 
aparate de un... gram. Cînd le-au văzut 
însă evoluînd la zeci de metri înălțime 
și-au exprimat admirația față de con
structori. împărtășeau bucuria celor ctwo 
realizau un timp bun, dădeau o mină 
de ajutor oricui.

Observau, de pildă, că unui pionier 
s-a defectat mașina de dat turații t

Fott>o1 însemnări din prima etapă a returului
Desigur că. dată fiind starea terenu

rilor (acoperite cu zăpadă sau desfun
date), nu se pot face aprecieri temei
nice după prima etapă a returului, mai 
ales din punct de vedere tehnic, 
deși în unele cazuri (la Ploiești și 
Cluj, de pildă) partidele au fost, în 
general, de un pivei calitativ bun.

*

Vază din partida Petrolul Ploiești—Steaua București (2—3). Zavoda ll (dreapta) 
legajează balonul peste Dridea respingind astfel un atac al ploieștenilor, 
| Jenei (stingă) t-a plasat in apropiere pentru orice eventualitate

Totuși, primele jocuri de campionat 
ale sezonului au prezentat cîteva as
pecte — pozitive ți negative

1. în primul rînd citeva cuvinte 
despre cei peste 80.000 de pasionați 
ai fotbalului, care prin prezența lor 
in tribunele stadioanelor și-au dove
dit din nou dragostea pentru acest 
sport. Ei au preferat să înfrunte frigul 
pătrunzător, să stea ore întregi in pi
cioare sau pe bănci (acolo unde orga
nizatorii au avut grijă să le curețe 
de zăpadă), numai să nu lipsească 
de la inaugurarea sezonului oticial. 
în bună măsură ei au avut satisfacția 
să asiste la jocuri viu disputate.

2. Echipele au vădit o pregătire 
fizică bună, care le-a permis menține
rea unui ritm viu, chiar accelerat 
spre sfîrșitul jocului. Comparativ cu 
alți ani. pregătirea fizică a jucători
lor este mult mai bună acum, ca ur
mare a unei lungi și temeinice pe
rioade de antrenament.

3. Din păcate însă, aceste prime 
meciuri au scos în evidență și unele 
exagerări, unele „excese de zel", care 
departe de a fi simple „accidente", 
constituie efecte ale unei insuficiente 
munci educative. Tendințe de joc dur, 
chiar brutal, din partea unor jucători 
s-au înregistrat la Timișoara, Lupeni, 
Cluj și București (Dinamo București— 
Dinamo Pitești), unde s-a făcut mai 
vizibilă goana după puncte, cu orice 
preț. Dar, practicile folosite în acest 
scop s-au întors împotriva celor care 
le-au folosit. Abaterile comise de ju-

cu lovituri de la 11 m și chiar cu 
eliminări. Cinci jucători au tost ex
cluși duminică 
acestea dovedesc că 
lasă de dorit la 
Știința Timișoara. 
Știința Cluj sau St.

în mod deosebit atrag atenția ati
tudinile nesportive, inadmisibile, ale 
unor jucători de la Știința Cluj, 
Minerul și Știința Timișoara. Acestea 
se pling că au loturi restrinse de ju
cători. Era, deci, de așteptat ca ele 
să acorde și mai multă atenție mun
cii educative cu jucătorii, pentru ca 
aceștia să nu aibă abateri de la dis
ciplină, care să ducă la suspenda
rea lor, la descompletarea temporară 
a loturilor. Dacă ar fi făcut acest 
lucru cu răspundere și fermitate nu 
ar fi ajuns actim în situația să aibă 
jucători eliminați și, deci, susceptibili

(Continuare în pag. a 5-a)

ac pe teren. Toate 
munca educativă 
unele echipe ca 
Minerul,' Rapid, 
roșu.

i 
o luau sus la atelier și o reparau ime
diat. în zborul său, un micromodel intra 
intr-o zonă mai puțin iluminată : ingi
nerul Vasile Șerban sari electricianul 
Epure îndreptau fascicola unui reflector 
într-acolo, u șutind astfel urmărirea 4r 
paratului de către arbitri.

Ospitalitatea gazdelor, organizarea și 
buna pregătire a sportivilor au ridicat 
întrecerea la un înalt nivel. Cel care a 
condus cu autoritate în acest concurs a 
fost maestrul sportului Otto llintz din 
Tg. Mureș. El s-a impus încă de la pri
mul start, iar la sfîrșitul concursutui. 
într-o tentativă de record, a stabilit un 
nou record republican in proba de du
rată. Micromodelul lui • zburat ti-mp 
de 20 de minute și 5 secunde !

De o frumoasă apreciere s-au bucurat 
și micromodelele construite de pionieri. 
Ei au venjt la această etapă finali în 
număr foarte mare și au reușit să ob
țină rezultate destul de frumoase.

Iată clasamentul individual : 1. Otto
Hintz (ILEFOR Tg. Mureș) 17,21 — cam
pion al R.P.R., Z. Francisc Bolbni (IL.E- 
FOR Tg. Mureș) 14,32, 3. Constantin Săn- 
dulescu (Tehnofrig-Cluj) 13,45. 4. Dumitru 
Diaconescu (Avintul Pucioasa) 10,17. 5. 
Gbeorghe Csomo (Voința Oradea) 9,47, 6, 
Alexandru Balint (Tehnofrig-Cluj) 9,47 
ș.a. Primul loc pe echipe a revenit re
giunii Mureș-Autonomă Maghiară cu 
2.484 p., care a cucerit cupa oferită de 
FSAR. Au urmat în ordine regiunile : 
Cluj 1.693 p., Ploiești " 
1.504 P-, Galați 1.196 p., 
București 938 p. ș.a.

1.611 p., Brașov
Crișana 1.122 p.>

V. TOFAN

& O Avancronica vacanței de primăvară
Campionatul asociației sportive: însemnări de la 
„Electroputere" Craiova
Comentarii după prima etapă a returului cam
pionatului categoriei A la fotbal
O pagină de știri externe.



Însemnări de Ia „Electroputere" Craiova

In timpul lucrărilor Conferinței 
pe țară a UCFS, numeroși delegați, 
au subliniat că pentru a se asi
gura o activitate continuă și per
manentă nrembrilor asociațiilor 
sportive, cet mai eficace mijloc il 
constituie organizarea cu regulari
tate a campionatului asociației 
sportive.

Luind cuvîntul, în cadrul uneia 
dintre ședințe, tov. ton Amărăș- 
teanu, președintele consiliului aso
ciației sportive „Electroputere" Cra
iova, a expus o serie de metode pe 
care activiștii acestei asociații le-au

O frumoasă 
tradiție...

Sportul este un bun prieten al celor 
de la Electroputere. Asociația spor
tivă Electroputere se numără printre 
cele mai puternice din orașul de pe 
malul Jiului. Ații de tineri și virstnici 
au găsit în sport un nesecat izvor de 
sănătate și vigoare, de noi forțe crea
toare. Tn cadru] asociației de la „E- 
lectroputere*  sînt cuprinși peste 3.509 
de oameni ai muncii. Preocupați să 
asigure membrilor UCFS o activitate 
continuă și organizată, activiștii spor
tivi de aci au pornit la inițierea cam
pionatelor asociației, la toate ramurile 
de sport îndrăgite de muncitorii uzi
nelor.

De la disputarea primelor întreceri 
s-au scurs cițiva ani și se poate afirma 
că acestea au astazi o frumoasă tra
diție întrecerile la box, fotbal, hand

bal. șah, tenis de masă și volei pot 
rivaliza cu concursurile organizate îa 
nivelul orășenesc, tată cîteva cifre care 
vorbesc despre interesul stirmt de 
campionatele asociației sportive, in 
snid 1961 printre membrii asociației 
Electroputere: 54 -le tineri la box, in 
cadrul a 7 categorii de greutate, 243 
participant! la fotbal, componeuți ai 
H> echipe. 7 formații de handbal mas
culine și 3 feminine, 238 de șahiști și 
șahisle. 395 de jucători și jucătoare de 
tenis de masă, 18 echipe masculine de 
volei și 6 leuiinine

Discutînd cu membrii consiliului <?- 
scciației sportive Electrcputere. cu in
structorii voluntari, care au participat 
U pregătirea și desfășurarea întreceri
lor. cu sportivii de performanță — 
majoritatea descoperiți și selecționați 
cu prilejul unor concursuri asemănă
toare — prezeuți și ei în mijlocul ce
lor ce se întreceau pentru titlul de 
campion al asociației — am căutat să 
atiam formele, metodele pe care aceș
tia le-au folosit și care le-au adus rea- 
Szar ile menționate.

In primul rînd, popularizarea cona- 
felițiitor a constituit o preocupare 
fahK’ipaiă a consiliului asociației 
sportive și a comisiei de organizare 
a campionatelor. Au fost folosite din 
plin diverse panouri, ziarul de uzină, 
sbtția de radioamplificare, gazetele de 
perete etc. S-a anunțat, în același timp, 
ci fovingătorij vor primi tricouri de 
campioni pe asociație, diplome și cupe 
confecționate chiar de către membrii 
UCFS. Firește, dorința de a îmbrăca 
tricoul de „campion al asociației" și-a 
Răsit loc în sufletul fiecărui partici
pant.

Concomitent cu activitatea de 
popularizare a competițiilor, in 
strmsă colaborare cu organizațiile 
U T M . s a tiecut la mobilizarea 
membrilor UCFS in competiție. Re- 
zolvînd problema înscrierilor, co
misia de organizare a campionate
lor 3 întocmit regulamente pe dis
cipline de sport și s-a preocupat ca 
ele să fie cit mai bine cunoscute de 
către toți participants O mare a- 
tenție a fost acordată bazelor spor
tive, materialelor și echipamentului.

folosit 
ediției 
tului

in pregătirea și organizarea 
de anul trecut a campiona- 

asociației, competiție care a

SPORTIVE

dus la obținerea unor rezultate de
osebite. Printre acestea ceT mai 
important era aceia legat de dez-

O dată cu începerea intreccriioc o 
grijă deosebită a fost manifestată pen
tru asigurarea conducerii concursuri
lor de către cadre calilicate. Pentru a- 
ceasta au fost folosiți atit arbitrii e- 
xistenți, cit și sportivii fruntași ai sec
țiilor pe ramură de sport. Muncind co
lectiv și cu tragere de inimă, avînd in 
permanență sprijinul și îndrumarea or
ganizației de partid, la sfirșitul anului 
1961 consiliul asociației sportive E- 
lectroputere și-a înscris această acți
une ca pe una dintre realizările de 
seamă din viața asociației.

Un alt aspect care merită să fie re
marcat este aceia care privește depis
tarea și selecționarea elementelor ta
lentate ce apar cu prilejul întrecerilor 
din cadrul campionatului asociației 
sportive. La uzinele „Electroputere' 
cest lucru a fost tratat cu 
ția și a dat roadele cele 
Este suficient să amintim 
campion balcanic la box, 
traseu, lăcătuș la atelierele de colec
tare L.D.E., a fost descoperit tocmai 
cu prilejul campionatului asociației 
sportive. De asemenea, echipa 
masculină de handbal în 7, campioană 
regională pe anul in curs, este alcă
tuită în totalitate din elemente care 
au făcut primii pași iu sport. în cadrul 
campionatului asociației sportive.

Una dintre cele mai importante 
realizări cu caie activiștii sportivi 
de la „Elec tropăite re" se mindresc 
este aceea că cei mai mulți dintre 
membrii UCFS, participant la cam
pionatul asociației, sini fruntaș: în 
producție, respectați șt stimați de 
marele colectiv de oameni ai mun
cii din uzină.

a- 
toatâ aten- 
mai bine, 
că tinărul 

Florea Pă-

...care se cere
insă confirmată!

Craiova l-am regat pc

ne indice ora și locul

Rezultatele obținute. In ee privește 
dezvoltarea acti vitalii competiționale de 
mase — prin organizarea teroeinieă a 
campionatului a-,oci*|iei  sportive — 
sint. farfl îndoială, meritorii, dar ia 
activitatea consiliului asociației Elec
troputere. din acest punct de vedere 
sînt și deficiente.

Cu prilejul Vizitei noastre la uzinele 
Eleilroptilere 
tovarășul ion Amărășteanu. președintele 
asosiu|iei, să 
unde aveau să aibă loc concursuri din 
cadrul eamoioualukii asociației. După 
cîteva clipe de (iod w. luv. Ion \mă- 
rășteaau ne-a mărturisit cu... discre
ția că actuala ediție n-a început Iscă. 
Motivul ? Simplu :

— A'u greul unde. Va avem sală. 
Vremea uu ne permite. Terenul de fotbal 
fi teren urde de voim fi handbal uni 
furii acoperite de să/xulu După 15 
aprilie, cirul ireruea va fi buni, fiii 
siguri că întrecerile vor începe imed'al. 
La noi există o frumoasă tradifie fi

Canpifonatid asociației sportive 
«ste fără doar și poate mijlocul cel 
mai elicient care duce la impulsio
narea activității competițlonate de 
mase, la activizarea întregului ac
tiv obștesc, la atragerea pe tere
nuri!® de sport a tot mai mulți oa
meni ai muncii. întrecerile din ca
drul campionatului asociației spor
tive asigură unui număr mare de 
membri UCFS o activitate compe- 
tițioeială permanentă și contribuie 
la consolidarea organizatorică a 
secțiilor asociației.

La „Electroputere", activiștii spor
tivi au muncit mult și cu spor și 
roadele au fost bune. Aceasta insă

activități competiționale 
de 
de

îmbunătățirea muncii 
secție pe ramură de

prilejul unei vizite la
Craiova,

cu
„Electroputere"

voltarea 
de mase, 
birourilor 
sport

Recent, 
asociația
am discutat îndelung despre munca 
și inițiativele activiștilor de aci. Cu 
ocazia discuțiilor au ieșit in evi
dență acțiunile lăudabile ale aces
tora și totodată și deficiențele care 
mai există încă in munca lor. Re
dăm mai jos citeva dintre aspec
tele care ni se par maî semnifi
cative

tinerii y» cri care au trecui pragul 
maturității de abia așteaptă să ia star
tul. Sini ri colită ți mari !

Li prima vedere loate argumentele 
expuse de președintele ounsiHuhiî 
rîa(>ei par ,-si stea în picioare64, 
mea este principala vinovată și 
menii de șliînli n-au găsit ineă 
loacrlc de a o struni du pi voie, 
oare chiar așa stau lucrurile ? 
nu există intr-adevăr nici 

box sau tenis dc masă ?
Să eenvtăm mai atent posibilitățile 

și condițiile existente : asociația sporti
vi Electroputere dispune de o sală de 
box pentru antrenamente, și de o 
de tenis de masă.

— Cum este folosită, de pildă, sala 
de tenis de masă ? — am întrebat

— De trei ori pe saptâmină, 1 
«rele 16—79, se antrenează acolo 
12 sportivi clasificați, din uzinele noas
tre. Mihai Motancea, V a si le Plosearu. 
Dan Kuiangiu și ceilalți colegi ai lor.

— Și în restul timpului ?
— In rest, joacă cri neclasificați, 

*amicala. E a îmbulzeală !...
— N-ar putea fi organizate aci în

trecerile din cadrul campionatului aso
ciației ?

— Ila da, s-ar putea...
-— Dar sala de box cum este folo

sită ?
— Numai pentru antrenamente. In 

fiecare după-amiază, sub conducerea 
antrenorului Gh. Duduleanu și a tns- 
trurlenriui t&lunfar N. Gh'îță. „lu- 
creetză*  peste 50 de iubitori ai spor- 
fMjMi cu mănuși. De altfel, în inten
ția noastră este ca, peulrti ari stimula 
pe acești tineri, să organizăm suplă 
minai, simbăta, gale amicale..,

— Unde ?
— Probabil în sala cantinei...
— Ce capacitate are sala cantinei ?
— Aproximațiv 700 de locuri.
— Nu s-ar putea organiza 

și mtilnirile de șah ?
— Cmk nu ! Jocuri arent 

și tunători... fără număr.
lată deci că există suficiente con

diții ea tradiționalele întreceri din m-( 
dml campionatului asociației sportive 
să fie organiza te încă de pe acu in. 
Dar. se pare ei activiștii sportivi du 
la Elrctropuiere, „culcîndu se pe laurii 
victoriilor*  realizate anul trecut au lă- 
sat-e ..mai moale", anul acesta. Din 
discuțiile pe ea re le-am purtat a re 
ieșit cj piuă la ora actuală nici măcu 
ÎMseriecta roacurenților a fost

aso-
Vre-
01- 

mij- 
Dar 

Oirc

salâ

noi 
între 

> cei

eu UI, iar cit despre popularizare, 
eit ai colinda secțiile uzinelor o-ai să 
aăsești nimic rare să amintească, cil da 
cil, de qaaapionatul asociației sportive. 
Un Ioc fruntaș este greu de cucerit. 
Insă — după acum se știe — est» și 
mai grea de păstrat. La uzinele E-
leelrupolere Craiova există o frumoa
să tradiție a campionatelor asocial iei 
sportive, dar ca Sa cere continuată.

nu este de ajuns. Mai mult ca ori
care altă formă de activitate, cam
pionatul asociației, prin însuși ca
racterul său de competiție, trebuie 
organizat cu regularitate, pentru 
a menține treaz interesul De care, 
după cum a și fost dovedit, il au 
sportivii pentru această întrecere.

Sinton convinși că pentru con
siliul asociației „Electroputere" ca 
și pentru alte asociații, in care lu
crurile stau Ia foi. aceste rînd uri 
vor constitui un semnal de alarmă 
și că ele vor trece de îndată la 
organizarea tuturor celor necesare 
in vederea începerii întrecerilor.

VALENTIN PAUNESCU

PRIMII OASPEȚI
( Cu citeva zile în urma, 
l stația de radioamplificare 
j a Combinatului de cau- 
1 ciuc Jilava a anunțat o 
< veste îmbucurătoare iu- 
* bitorilor de sport de 
! aici : lotul republican fe- 
j minin de popice venea 
î in vizită la muncitorii 
ț Combinatului pentru a le 
i împărtăși din tainele 

măiestriei aruncatului
’ bilei pe pistă.
j — O să-i primim bucu- 
ț roși. Acum avem unde 
l să-i găzduim, spune mais- 
| trul Constantin Toma, 
l din echipa de popice a 
1 Combinatului.
i Intr-adevăr, pe jucă- 
J toarele din lotul republi- 
t can le aștepta în acea zi 
' o surpriză plăcută : o a- 
î renă nouă, spațioasă, stră- 
J lucind in luminile de 
’ neon. Reamenajarea fu- 
l sese terminată cu două 
î zile înainte și la această 
J acțiune, sprijinită de co- 
’ mitetul de partid, iși a- 
> dusese deopotrivă contri-
’ buția conducerea întreprinderii și mun- 
' citorii care au prestat numeroase ore 

un loc unde j <je muncă voluntară.
se desfășoare întrecerile de șah,

l
I 
i

Marginile celor două piste erau în
țesate de lume. Zeci de perechi de 
ochi priveau cele șase fete cu fețele 
îmbujorate de frigul de afară.

— Uite-o pe Ținea Balaban ! Cea
laltă cu bonetă e Elena Predeanu, iar 
cea de lingă ea Elena Trandafir. Straș
nic joacă fata asta! Eu le-am mai 
văzut, îi spunea o fată blondă veci
nei ei de bancă.

... Către ora 15 organizatorii au dat 
semnalul de Începere a intilnirii. Deo
parte, maestrele sportului Ținea Ba
laban. Crista Rezac, Elena Lupescu.

i Elena Predeanu și sportivele fruntașe 
■ Ioana Gothardt și Elena Trandafir.
I De cealaltă, mecanicul instalator Jean 
I Cernătescu, maistrul Constantin Toma, 
I muncitorul Mișu Tudose, profesorul 
i de educație fizică George Popa (in- 
Iștructorul echipei și secretarul asocia

ției sportive) Gheorghe Enache și 
Grigore Serea, funcționari ai Combi
natului. Un buchet de flori oferit de 
băieți e primul salut. Urmează cîteva 
cuvinte calde de bun sosit, două lan- OCTAVIAN GING

O NOUA ASOCIAȚIE SPORI IVAtot aîc.i | 

ț
destule { din Caransebeș, asociația sportivă E- 

■> lectrica. Pentru început, au fost infiîn- 
1 țațe secțiile de volei, tenis de masă, 

popice, atletism și șali, care au și fost 
afiliate la federațiile respective. Spor
tivii noii asociații sportive Electrica 
din Caransebeș vor participa chiar din 
această primăvară la competiții cu ca
racter raional și orășenesc.

De curînd a luat ființă, pe lingă 
Întreprinderea de gospodărie raională

!
A. Buliga — coresp.

O DUMINICA SPORTIVA 
LA BĂLĂCI

Țăranii colectiviști din comunele 
dești, Dobrotești, Siliștea, Tecuci 
Bălăci din raionul Roșiori de Vede 
luat parte la o

Di-
Și 

au 
luat parte la o „duminică sportivă" 
organizată in comuna Bălăci. In lo
calul școlii eleaientare au avut loc în
treceri sportive la haltere, tenis de 
masă, șah și trîntă, la care au luat 
parte 92 de concurenți. Colectivistul 
Nicolae Costea a ridicat de 36 de ori 
o halteră de 40 kg, fiind primul în în
trecere. La tenis de masă a ciștigat 
Petre Busceac din Batact. Cel mai bun 
șahist s-a dovedit Liviu Pepescu din 
comuna Didești, în timp ce la trîntă 
Tudor Ciobanii, Stan Meițoiu și Napo
leon Petrisor au terminat întrecerea 
fără a fi învinși.

Asemenea acțiuni — care s-au bucu
rat întotdeauna de un deosebit succes 
— vor mai fi organizate în 
Peretu, Virfoape. Golănești.

T. Negukscu —

comunele

coresp.

CURSURI DE ARBITRI LA FILIAȘI

în raionul Filiași, regiunea Oltenia, 
au fost organizate cursuri de arbitri de 
fotbal, volei și atletism, la care au 
participat 35 de eursariți. In noul sezon 
cursa-nții vor conduce întreceri în spor
turile pentru care s-au pregătit.

Nicolae Cirstocea, coresp.

AJUTOR PRACTIC

Zilele trecute, membrii comisiei re
gionale de 
in raionul 
activitatea 
nul trecut, 
organizată

fotbal Bacău s-au deplasat 
Moinești pentru a analiza 
fotbalistică desfășurată a- 
Cu această ocazie a fost 
o consfătuire cu participa

rea repiezenlujițilu*'  secțiifoc de fotbal

O lovitură care sigur nu va da greș, 
nenții echipei Combinatului de cauciuc Jilavi 
urmăresc cu atenție pe maestra sportului T 

Balaban

sări inaugurale făcute de tovaJ 
Constantin Chelărescu. direct! 
Combinatului și Gheorghe SmoleJ 
președintele Federației Romine I 
Popice, și primele evoluții : Cn
Rezac contra Jean Cernătescu. O 
trecere în toată regula. Seriile^le rl 
și opt sînt aplaudate frenetici 'El 
turtle false", care la izolate rezJ 
situații din cele mai grele, produifl 
mirațle. Maestrele nu se dezminți

Demonstrația sportivelor front 
la Combinatul de cauciuc Jilava 
anulat nici un moment caracterul 
întrecere. Popicarii Combinatului, 
bufanți în campionatul raional. < 
dornici să învețe dar și să lupte : 
tru un rezultat cit mai onorabil, 
se explică cum, la sfîrșit, scorul (I 
nu prezintă importanță) arăta -j 
1756 p. pentru echipa fetelor din

Vizita primelor jucătoare de po 
țării va rămine o amintire 
pentru muncitorii Combinatj 
că se putea un mai frumos 
casă nouă pentru arena de 
amenajată. Erau primii I 

ale 
cută 
Nici 
de... 
rînd
peți ..

din Onești, Tg. Ocna, Comănești, I 
mănești și Moinești. Cu acest p 
au fost scoase în evidență o — 
aspecte pozitive și negative 
prima parte a campionatului 
de fotbal

O dată cu aceasta au fost 
și măsuri menite sa ducă la 
tățirea activității fotbalistice in vi

Eugen Teirău — cores;

send 
ivite 
regid

steri 
imbi

CONCURSUL „CINE ȘTIE SPOS 
CIȘTIGÂI" DESFASURAT LA 

brașov’
Frumoasa sală de festivități a 

medii nr. 1 din Brașov a găzduit 
interesant concurs „Cine știe sț 
cîștigă l“, la care au foat parte s 
tivi din secțiile de handbal, atlet 
baschet, volei și gimnastică. La te 
narea tuturor întrebărilor, reprezen 
ții celor cinci secții se aflau la ed 
tate. După întrebările fulger, cel 
bun punetaj l-au obținut sportivii 
ției de handbal, alcătuită din elevi 
clasa a Vll-a: Georgeta Prund 
Teodor Sava șl Traian Vorobchie' 
Printre temele care au stat la t 
concursului amintim de: „Rezults 
obținute de sportivii romîni la ultir 
două ediții ale Jocurilor Olimpi 
„Despre activitatea sportivă de ma 
„Probleme ale procesului de instr 
și antrenament" etc. Concurenții 
dovedit bine pregătiți, răspunzîod 
cumentat la întrebările puse.

Carol Gruia, eoresp. re

„CUPA DE IARNA" LA BASCI 
MASCULIN

IAȘI. La întreoec’l de baschet 
tate cu „Cupa de iarnă" au luat p 
echipele masculine Voința, Teșit 
Progresul și Știința. Primul loc a n 
nit formației de categoria A Vomf

Rodica Colbac și Eugen Ursu-cor

CAMPIONAT DE BASCHET 
IN RAIONUL BRAD

BRAD. S-au încheiat jocurile c 
pionatului raional de baschet ma 
lin. Iată rezultatele tehnice:

Dinamo Barza—Minerul Brad 56- 
Dinamo Barza—Știința Brad 62- 
Știința Brad—Minerul Brad 41—31. 
sament final: 1. DINAMO, 2. Șli:
3. Minerul.

Mihai Susan—coo.-



anunță întrecerea ti- 
și gimnaste I Fazele

I ...Ultimul clinchet al clopoțelului. începe vacanta de primăvară. 
Pentru două săptămini rămin tăcute coridoarele și stinghere parcă 
llasele. In schimb, larma și veselia tinereții se mută in sălile și pe tere
nurile de sport, stîrnește ecou intre crestele munților înzăpeziți. Nici 
fu s-ar putea concepe o odihnă sănătoasă și o vacanță plăcută fără o 
Ictivitate sportivă. Pentru aceasta, partidul și guvernul nostru au creat 
tinerei generații condiții minunate.

Anul acesta, in cele două săptămini ale vacanței, se desfășoară mai 
nulte finale ale campionatelor republicane școlare, adevărate sărbători 
fie elevilor. La startul primelor întreceri ale campionatelor republicane 
Icoiure s-au prezentat in acest an aproape 60.000 de participanți. între
cerile au contribuit la consolidarea organizatorică <i asociațiilor sportive 
Icolare, au atras pe terenurile și in sălile de sport noi și noi mase de 
inert și tinere, răspunzind astfel importantelor sarcini trasate sportului 
cotar de Conferința pe țară a UCFS.

In rindurile de mai jos, să facem cunoștință cu marile competiții 
fie acestei „mici Olimpiade" școlărești de primăvară...

ii puțină vreme după desfășttrarea 
hpionatelor republicane de schi și 
Inor importante concursuri interna
lale, iată că Poiana Brașov este 
p să primească noi oaspeți. Fru- 
nsa noastră stațiune de iarnă va ti 
kia finalelor campionatelor republi- 
b școlare de schi. Aici, in zilele 
bl martie și 1 aprilie, cei mai buni 
lori din regiunile Ploiești. Brașov, 
eava. Maramureș, Cluj, Banat, Hu- 
para. Bacău, Mureș-Autonomă Ma
ură și din orașul București îșt vor 
Lrhi^ intîietatea în probe alpine și 
pice.

CENTRUL ATENȚIEI
inala de volei va 
tantă verificare a 
; de profesorii de 
tre care foarte mulți au ca specia
le această disciplină.
pre ce vor trebui să-și îndrepte, 
mod special, atenția profesorii și 
renorii? Răspunsul ni-l dau edițiile 
•edertte ale competiției, 
>le constatări făcute 
gătirii echipelor.

constitui o im- 
muncii desfășu- 
educație fizică.

precum și 
cu prilejui

pedagogică

șc. de

tu-. 26 Al. I.

ICLUJ, 28—31 martie. 
IParticipanți. Fele: șc.
Ighet; șc. med. nr. 2 Ploiești; șc. 
led. nr. 2 Suceava;
I. Neamț; șc. de meseriiI med.
lucurești; șc. med. nr. 2 
luzești" Craiova; șc. med. 
Mircea cel Bătrîn" Constanța; șc. 
led. cu program special desem- 
Btă în urma finalei dintre echipe- 
I școlilor respective din Cmi si 
Im. Vîlcea (Cluj — 25.111). Băieți: 
L med. nr. 1 „T. Vladimirescu* 
L Jiu; șc. med. r»r. 5 „Gh. Bari- 
p‘ Cluj; șc. med. nr. 1 Buzău; 
ț. med. „Horia, Cloșca și Crișa-n" 
llba ltrfia; șc. de meserii Brăila: 
Leul militar „Ștefan cel Mare" 
itnpulung Moldovenesc; șc. prof. 
f.R.B." București; șc. med. nr. 1 
[Mircea cel Bătrîn" Constanța; 
pmpioana școlilor medii cu pro- 
ram special (desemnată dintre e- 
hipele din Cluj și Rm. Vîlcea— 
luj 25.111).

meserii 
Sibiu; 
Cuza“ 
„Frații 
nr. 1

Iste necesar in primul rind im- 
lătățirea serviciului (voleiul mo
li cere o gamă largă de cunoștințe 
Executarea acestui procedeu tehnic, 
linindu-se serviciile puternice, ro
pe, cu cele plutitoare, Iritate), 
u înregistrat de asemenea lipsuri 
jocul la fileu (blocajele mai ales,

\evele baschetbaliste de la școala medie Nr. 12 „Spiru Ha.ret“ din Bucu- 
Ști vor participa și anul acesta la finalele de la Reșița. Iată-le la ultimul 
Itrenament pe, care echipa școlii (antrenoare, prof. Leila Todan), l-a făcut 
lintea marii întreceri din Cetatea oțelului.., Foto; P. Komoșan

Interesul față de marea întrecere a 
schiorilor școlari de la Poiana Brașov 
este sporit prin prezența unui lot de 
schiori din R.P. Ungară, reprezentanți 
ai școlilor din țara vecină și prietenă. 
Tinerii schiori maghiari urmînd șă ia 
parte la diferitele întreceri ale cam
pionatelor. Fără îndoială va fi ttn mi
nunat prilej de legare de noi prietenii 
și un util schimb de experiență între 
schiorii școlari din cele două țări.

prof. ION MATEI 
responsabilul Școlii sportive 

de elevi din Sinaia

IMBUNATATIREA TEHNICII
mi funcționează bine la majoritatea 
echipelor). Preluările defectuoase „cos
tă" puncte extrem de prețioase. Au 
fost cazuri cind acestea au decis rezul
tatul multor meciuri. Spre exemplu, la 
finala de acum doi ani de la Tg. 
Mureș, echipa școlii medii nr. I „N. 
Bălcescu' din București a pierdut un 
set numai din... servicii. Fetele, pe 
lingă aceste probleme de tehnică, tre
buie să-și îmbunătățească pregătirea 
fizică, calitățile atletice.

Noi ne punem mari speranțe in a- 
portul pe care voleiul școlar il poate 
aduce la ridicarea calitativă a aces
tei discipline in țara noastră.

prof. ION TAKACS
antrenor federal

Ce așteptăm de
Baschetul se bucură de o mare popu

laritate printre elevi. Lucru firesc, fi
lând seama că este vorba de un sport 
de mișcare, interesant fi atractiv. Așa 
se face că aproape nu există un cen
tru școlar in care acest sport să nu 
fie îndrăgit fi practicat. O dovedește 
participarea numeroasă la actuala edipe 
a campionatelor republicane școlare: 
peste 2000 de echipe !

Apropiatele întreceri de la Reșița — 
cu un preludiu : cumpionatele școlilor 
medii cu program special de educație 
fizică de la Craiova, a căror cifligă- 
toare participă direct in turneul final 
— se vor ridica fără îndoială la un 
nivel tehnic superior edițiilor anteri
oare. Și în baschetul școlar se constată 
un fenomen apropiat celui din gimnas
tică. Echipele 
naști că cele 
pină nu de 
însă, tot mai 
cat la nivelul
nat. București) ficind ca în lupta pen-

din Tg. Mureș (la gi ra
di n București) dețineau 
mult supremația. Acum, 
multe formații sau rid:- 
fruntașilor (Oltenia, Bă

a finalei va fi.

Pasionantă se 
nerilor gimnaști _ 
raionale și regionale ale competiției au 
arătat un vădit progres în pre
gătirea participanțiior. Reuniunea de 
la București va oferi, deci, nu numai 
o aprigă luptă pentru titlurile de cam
pioni, dar și prilejul pentru antrenorii 
noștri de a vedea la lucru schimbul 
de mîine, de a selecționa cele mai do
tate elemente, care să împrospăteze 
loturile echipelor fruntașe și cele re
publicane.

însăși cifra participanțiior — aproa
pe 250 — vorbește despre amploarea 
concursului din sala Floreasca. Carac
teristica principală 
cred, echilibrul sensibil de forțe din
tre concurenți, iupta deosebit de dirză, 
deschisă oricărui rezultat, pentru pri
mele locuri în clasamentul individual 
și pe echipe. Bucureștenii, campionii 
de anul trecut, au in acest an o misi
une mult mai dificilă pentru a-și păs
tra titlul. Se așteaptă un asalt pu
ternic din paitea formațiilor regiuri'- 
tor Banat și Crișana — caracterizate 
de o mare siguranță în efectuarea e- 
xercițiilor — Brașov și Ploiești — al 
căror principal „atu" ii constituie fan
tezia și grația, Dobrogea și Bacău — 
două echipe care au „venit" puternic 
din urmă și pot emite oricind pretenții 
la un ioc fruntaș.

Deși pină la festivitatea de deschi
dere a competiției au rămas zile nu
mărate, echipele participante mai au 
timp să pună la punct o serie de de
talii, să elicnine unde imperfecțiuni 
care se manifestă in evoluțiile gim- 
naștilor. Ne referim mai cu seamă ia 
cei ce vor concura după programul ca
tegoriei 1 seniori și maeștri, unde e- 
xistă fo importantă clauză de regula
ment : calificarea in finală, în întrece
rea individuală, se va face pe baza ob
ținerii a cel puțin 70 la sută din tota
lul punctelor posibile.

Top iubitorii gimnasticii așteaptă ca 
aceste finale să fie un pas important 
pe calea progresului frumoasei și popu
larei discipline, un prilej de afirmare 
a unor elemente talentate. Poate că 
din rindurile celor 250 de elevi și eleve 
prezenți in sala Floreasca se vor 
dica maeștri care să ne reprezinte 
cinste la Olimpiada anului 1964.

prof. ELIZA NEDELCOVICI 
președintele comisiei de tineret 

din F. R. de Gimnastică

ri- 
cu

la baschetbaliști

med. \r. 1 Rm. Vilccn)
data aceasta, sâ se cali- 
superioară a întrecerii I 
că în școli s-au ridicat 

mai valoroase.
desigur, meciuri apri-

tru primul loc să fie angajate aproape 
toate participantele la întreceri.

Un fapt foarte semnificativ: consul
ii nd lista finalistelor constatăm că din
tre echipele care anul trecui fi-au dis
putat titlul doar două (șc. med. Nr. 5 
Brașov fi fc. 
au reușit, de 
fice in faza 
Aceasta arată 
formalii noi.

Uom urmări,
ge, caracteristice tinereții jucătorilor. 
Dar nu numai aceasta așteptăm de la 
finale. Sintem dornici sâ vedem cum 
fi-au însușit tinerii sportiri procedeele 
de bază ale tehnicii baschetului, să 
constatăm preocuparea profesorilor fi a 
antrenorilor pentru atragerea în această 
disciplină a elementelor bine dotate fi- 
sic, a elevilor inalli fi puternici

In actiritatea antrenorilor noștri a- 
cestea vor trebui să fie fi în continua
re jaloanele principale ale muncii lor. 
Trebuie sâ ridicăm baschetul nostru ia 
nivelul îndrumărilor reieșite din Confe
rința pe țară a UCFS.

prof. ALEXANDRU MOGOȘ
vicepreședinte al F. R. Baschet

REȘIȚA, 28 martie—1 aprilie.
Participant!. Fete: șc. med. Nr. 5

Unirea* Brașov; șc. med. Tg. Ocna; 
med. Nr. 2 Constanta ; șc. med.

Nr. 1 „N. Belojanis* Timișoara: șc. 
med. Gheorgliieni; liceul „F. Kăl- 
csey* Satu Mare: liceul „Dragoș 
Vodă" Cimpulung Moldovenesc; șc. 
med. Nr. 12 „Spiru Ilarei* Bucu
rești; eîștigătoarca concursului re
publican al șc. medii cu program 
special de educație fizică. Băieți: 
șc. med. Nr. 1 Mediaș; șc. med. 
Nr. 1 „N. Bălcescu* Rm. Vîlcea;
șc. med. Nr. 1 „Mircea cel BSÎrîh* 
Constanta; șc. med. Nr. 1 „Bcce- 
bal" Deva; șc. med. Nr. 7 „S. Bras- 
say“ Cluj ; liceul militar „Ștefan cel 
Mare* Cîmpulung Moldovenesc; .li
ceul „Mihail Emincscu* Sătii Mare; 
șc. med. Nr. 12 „Spiru Ilarei* 
București; cîșligătoarea concursului 
republican al șc. med. cu prpgram 
special de educație fizică.

Sala Floreasca s-a dovedit a fi de fiecare data o gazdă ideală pentru fi- 
notele „republicane * școlare de gimnastică. Fotografia noastră înfățișează 
frumoasa sală de sport din capitala țării, in timpul finalelor de anul trecut,,.

BUCUREȘTI, 26-27 martie, 
împărțirea pc serii. FETE: seria I: 
Hunedoara, Crișana, Argeș, Banat, 
Suceava; seria a II-a: Maramureș, 
Ploiești, Iași, Mureș-Autonomă Ma
ghiară; seria a lll-a: Cluj, Oltenia, 
Dobrogea, București regiune; se
ria a IV-a; Bacău, Galați. București 
oraș. Brașov; seria a V-a: concu
rentele la „individuale". BĂIEȚI : 
seria I: Brașov. Argeș, Bacău, Ol
tenia, Dobrogea, Hunedoara; seria 
a ll-a: București oraș, Alaramureș. 
Banat, Cluj, București regiune și

Numeroase alte competiții
completează bogatul program

Activitatea sportivă a elevilor în va
canta de primăvară nu se va rezuma 
la finalele campionatelor republicane. 
In scopol cuprinderii a tot mai mulți 
tineri sportivi in diferite discipline 
sportive, in această perioadă au fost 
perfectate pe plan regional sau orășe
nesc, numeroase ooncursuri.

Competiția care „deschide* acest a- 
devărat ciclu de întreceri sportive șco
lărești este cea de natație, organizată 
în Capitală în zilele de 24—25 martie. 
Vor fi prezenfi la startul diferitelor 
probe reprezentanți ai tuturor școlilor 
sportive de elevi din tară, bineînțeles 
care au secții de natafie. La Ploiești, 
intre 21—26 martie vor fi chemați pe 
pistă, ia cercul de aruncări sau la 
groapa de sărituri, cei mai buni atle|i 
de la școlile sportive de elevi din Ti
mișoara, Cluj, Oradea, București 
(S.S.E. Nr. 2) și orașul gazdă. La 
terminarea acestui concurs, atlefii din 
Ploiești și București se vor îndrepta 
spre Brașov, unde în zilele de 27 și 
28 martie se vor întîlni într-un „triun
ghiular* cu colegii lor din orașul de 
la poalele Tîmpei. In sfîrșit. Oradea 
va găzdui între 1—3 aprilie un veri
tabil „campionat* atletic, cu partici
parea sportivilor din Brașov, București, 
Ploiești, Cluj și Oradea.

Gimnastica este și ea prezentă în bo
gata activitate sportivă școlară. Ast
fel, orașul Rm. Vîlcea va primi ca 
oaspeji pe micii gimnaști din Timișoa
ra, Cluj, București (S.S.E. Nr 2), Con
stanta, alături de care vor concura ta- 
len tafii gimnaști din localitate. Cîte- 
va zile mai tîrziu, între 1—4 aprilie, 
la Craiova va avea loc un nou concurs, 
cu aceeași participare ca și la Rm. 
Vîlcea, la care se va adăuga lotul de 
gimnaști craioveni.

Popularul și mult îndrăgitul sport, 
fotbalul, nu putea lipsi, firește, din 
programul compctițional al vacanței de 
primăvară. Fotbaliștii din Brașov, l’lo- 

conctirenții la „individuale"; seria 
a lll-a: Crișana, Suceava, lași, Mu
reș-Autonomă Maghiară, Galați, 
Ploiești.

Programul întrecerilor. Luni 26 
martie (ziua 1). Festivitate de des
chidere (de la ora 8). Ora 9: seria 
1 fete, seria I băieți; ora 15,30: se
ria a H-a fețe, seria a ll-a 
ora 17,30: seria a IlI-a fete. 
27 martie (ziua a ll-a): ora 
ria a IV-a fete, seria a lll-a 
ora 10: seria a V-a fete; ora 
festivitatea de închidere.

băieți;
Marți 
8: se- 
băieți: 
12,30:

ca în zilele de 2 
Ploiești, sS participe 
mici competiții.
cu vechi tradiții spor- 
vor da întîlnirc intra 

și jucătoarele 
de o întrecere 
de participant!

de interc-

evidențiată 
de S.S.E.

iești, Timișoara și București se vor în- 
tîlni în Capitala în zilele de 28 și 
29 martie, urniînd 
și 3. aprilie, Ia 
la returul acestei

Intr-un centru 
tive. Sibiul, își
2—4 aprilie, jucătoiii
de baschet. Este vorba 
care prin numărul mare 
(echipe ale școlilor sportive de elevi 
din Ploiești, Timișoara, Bacău, Cluj, 
Craiova, Sibiu și S.S.E. Nr. 2 Bucu
rești) se anunță deosebit 
sântă.

In aceste rînduri trebuie 
frumoasa acțiune întreprinsă
Nr. 2 din- Capitală, care va întreprin
de cu echipa sa de gimnastică artis
tică, un mic turneu cu caracter de popu
larizare a acestei frumoase discipline 
sportive. Tinerii gimnaști bucureșteni 
vor fi, pe rînd, oaspeții școlarilor din 
Turnu Severin (25 martie), Lugoj (27 
martie) și Arad (29 martie).

In sfirșit, școlarii noștri se vor în
trece și la 
să-și capele 
în rînd urile 
tîlnirca de 
ziua de 28
Nr. 2 București și S.S.E. Arad și la 
cea de rugbi, de la Cluj, unde își vor 
măsura forfele „i 
tul cu balonul oval 
cei din București.

Așadar, cele două 
canfă pentru școlarii

două sporturi care tind 
tot mai multi simpatizant! 
elevilor. Ne referim la in- 
judo, care va avea loo in 
martie la Arad, între S.S.E

.specialiștii" în spor- 
din localitate cu

săptămîni de va- 
noștri reprezintă 

o perioadă de intensă activitate 
tivă organizată. Numai simpla 
merare a întrecerilor arată grija 
de atragerea tineretului studios 
practicarea sportului. Nerăbdarea 
care tinerii sportivi așteaptă primele 
întreceri ilustrează în mod grăitor dra-i 
gostea de sport a școlarilor noștri.

prof. MARINEI OANCEÂ 
inspector în Direcția educației 
tineretului școlar din M.l.G.
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„Cupa Primăveriir
de ci- 
Poli-

Srmbătă și duminică, în sala 
xxematograf de la „Combinatul 
grafic Casa Scînteii" s-au desfășurat 
două reuniuni pugilistice contînd pen
tru „Cupa Primăverii". Au participat 
boxeri de la cluburile STEAUA, DI
NAMO, I.T.B., RAPID, METALUL, 
C.P.B. etc. Intilnirile au fost, în ge
neral, viu disputate și spectaculoase. 
Numeroșii spectatori au aplaudat, în 
special, meciul dintre juniorii Mircea 
Dumitrescu (C.P.B.) 
(Metalul). A ciștigat 
trescu. El este elev 
la Școala nr. 183 și
De asemenea, au plăcut meciurile D. 
Dumitrescu (Metalul) — St. Aurică 
(I.T.B ), I. Marcu (Steaua) — FI. Onisei 
(Gr. Roșie), Șt. Vituș (Steaua) — E. 
Stăncescu (Rapid) ș. a.

De semnalat atitudinea nesportivă 
a antrenorului de Ia Steaua, Marcu 
Spakov, care la meciul I. Pițigoi 
(Steaua) — N. Constantin (I.T.B.) a a-

— V. Pătrașcu 
la puncte Dumi- 
în dasa a Vl-a 
are doar 14 ani.

atunci cînd arbitrul 
a dat un avertisment 
Steaua, pentru lovi- 
capul. N. Constantin 
prin abandon in re

runcat prosopul 
de ring Gr. Ion 
boxerului de la 
turi repetate cu 
a ciștigat astfel 
priza a Il-a.

Citeva rezultate tehnice : Gl. Cris- 
tea (Timpuri Noi) este întrecut la 
puncte de Gh. Cristea (Metalul), T. 
Voicu (I.T.B.) b.p. D. Țencu (C.S.S.). 
A. Mărcuș (Steaua) b.p. P. Gherase 
(Met.), Gh. Tănase (Gr. Roșie) b.p. N. 
Padina (Steaua), I. Mancu (Steaua) 
b.k.o. III FI. Onisei (Gr. Roșie), N. 
Dumitrașcu (Metalul) b.p. V. Petrescu 
(Met.), S. Birsu (Dinamo) b.p. C. Ro
tam (Steaua). M. Dumitrescu (Dina
mo) b.p. I. Petrescu (Steaua).

Finala „Cupei Primăverii" va avea 
loc joi seara, cu începere de la ora 
19, în aceeași sală. Vor boxa : Șt. 
Anghel, I. Mancu, Gh. Simionescu, C. 
Stoian ș.a.

MC. TOKSCF.K

VIE ACT IVITATE
(Urmare din png. 1) Ca

Am hotarlt să
Poșta de ieri ne-a adus mai 

multe scrisori de la diferiți profe
sori și elevi care doreau lămuriri 
suplimentare pentru acțiunea de 
amenajare a bazelor sportive in 
curțile școlilor. Atenția ne-a fost 
atrasă însă de o scrisoare din Ti
mișoara, pe care o publicăm mai 
jos, trimisă de o profesoară de 
istorie din acest oraș.

nc amenajăm un mic complc
viața

probe : slalom uriaș, băieți categoria 
S—11 ani: Francisc Mistrie: 12— 
14 ani: R. Aurel; 15—17 ani: Iosif 
Lupa ; fete : Victoria Gyorgy ; cobo- 
rire, băieți 9—11 ani: Fr. Mistrie; 
12—14 ani: Nic. Lupa; 15—17 ani; 
Tib. Fekete; fete; Rodica Stauciu.
i

DINAMO BRAȘOV A CIȘTIGAT 
«CUPA R.P.R." LA PROBELE NORDICE

întrecerile de schi desfășurate pe 
masivul Semenic, in cadrul etapei a 
Hl-a a „Cupei R.P.R.*  s-au bucurat 
de un frumos succes in rindurile nu
meroșilor Spectatori, care au urmă
rit cu multă atenție evoluția schiori-

Ior fruntași la probele nordice.
în etapele anterioare, cursele au fost 
dominate de schiorii clubului sportiv 
Dinamo Brașov, care au alcătuit o 
echipă omogenă și bine pregătită. Cea 
mai importantă cursă, cea de 10 km. 
a revenit lui Dinu Petre, care a par
curs distanța in 39:14,0. La fete, Iu- 
liana Matei a obținut o frumoasă vic
torie in proba de 5 km, cu timpul de 
24:01.0.

„Cupa R. P. Romine" a revenit sec
ției de schi a clubului Dinamo Bra
șov, ai cărei schiori — fondiști și sări
tori — au totalizat 134 puncte. Pe locu
rile următoare s-au clasat echipele 
Olimpia Brașov cu 236 puncte și Vo
ința Sinaia cu 424 puncte.

In ultimele zile, timpul rece ți ză
pada proaspătă au oferit condiții bune 
pentru practicarea sporturilor de iarnă. 
Ascensiunile au fost îngreuiate insă 
din cauza cantităților mari de zăpadă. 
In ziua de 19 martie stratul de ză
padă avea următoarele grosimi: 
Sinaia (cota 1.500) 83 cm, Predeal 
65 cm, Vf. Ouiii 120 cm, Ceahlău- 
Dochia 52 cm, Rarău 93 cm, Pietrosu- 
Rodnei 140 cm, Vlădeasa 80 cm. Se- 
menic 170 cm, Țarcu-Odeanu 45 cm. 
Paring 60 cm. Păltiniș 50 cm. Brașov 
20 cm.

In următoarele trei zile, vremea se

Etapa a Il-a 
în „Cupa Dinamo

La sfirșitui săptăminii, bazinul a- 
coperit de la Floreasca va găzdui 
jocurile programate in cea de-a doua 
etapă a „Cupei Dinamo" la polo. Stu
denții bucureșteni vor juca cu echipa 
campioană — Dinamo. Celelalte par
tide : Steaua-Progresul, Rapid-Clubul 
sportiv școlar.

Ș'

Tovarășe redactor,

Sînt diriginta clasei a VIII-a A la 
Școala Medie nr. 7 din Timișoara. 
Anul trecut școala no^tră a fost în
zestrată cu un local nou, foarte fru
mos, utilat cu toate cele necesare stu
diului. In curtea clădirii nr. I, în care 
învață elevii pină la clasa a VIII-a, 
a fost amenajat și un sector pentru 
diferite sărituri. De la geamul cance
lariei noastre i-am văzut de foarte 
multe ori pe copii măsurindu-și for
țele. Dar, trebuie s-o mărturisesc cu 
toată sinceritatea, m-au interesat în 
prea mică măsură aceste concursuri

sportive ale elevilor mei. In 
mea n-am prea făcut sport și nici nu 
m-am ocupat de această activitate. 
Am socotit că de sport trebuie să se 
ocupe numai colegii mei specialiști în 
educația fizică, că eu ca profesoară 
de istorie n-am nici un fel de legă
tură cu această problemă. Viața mi-a 
dovedit însă că felul meu de a gîndi 
— și din păcate al atitor alți pro
fesori — a fost complet greșit. Am 
uitat, pur și simplu, că educația nu 
poate fi ruptă în „felii", că acest 
proces trebuie să reprezinte un tot 
unitar, perfect închegat. In cadrul 
procesului de educație a tinerei ge
nerații trebuie să răspundem cu toții, 
indiferent de materia pe care o pre
dăm in mod obișnuit. In cadrul aces
tui proces complex și multilateral, 
exercițiile fizice, sportul își aduc par
tea lor importantă de contribuție.

Astăzi insă înțeleg perfect acest 
mare adevăr al zilelor noastre. In 
calitatea mea de dirigintă i-am auzit 
de foarte multe ori pe elevi discu- 
tind cu toată seriozitatea pe margi
nea acțiunii întreprinse de ziarul dv., 
aceea de a transforma curțile șco-

Iilor în mici complexe sportivi 
trebuie s-o spun, ara fost atra.4 
discuțiile lor. Rezultatul : împJ 
cu clasa a VIII-a A am hotărit I 
zilele apropiatei vacanțe școlar 
alcătuim o mică brigadă de munci 
triotică și sub îndrumarea prof 
relor de educație fizică Doina 
dovan și Monica Fischer 6ă treed 
amenajarea, în curtea școlii, a 
mic complex sportiv. Ne-am pa 
să facem o pistă de alergări cu ( 
loare, de 50-60 m, un sector pJ 
aruncarea greutății și un teren d« 
lei. In această acțiune doresc sa 
grenez și pe ceilalți diriginți, s 
ca treaba să meargă mai bine și 
repede, pentru ca, in săptăminil 
vor urma, elevii noștri să aibă 
face sport, pentru a se căli, pJ 
a putea deveni mai puternici.

Sînt convinsă că această acțiui 
noastră va fi urmată și de alte 
din Timișoara și chiar din intr 
țară.

Cu stimă, ELENA ONI
profesoară de istorie la Șc. Medii

7 Timișoara

Cam se construiește an portic
Porticul de gimnastică este o insta

lație foarte necesară pentru activitatea 
sportivă din oricare școafA, dar în 
special pentru acelea care nu au săli 
speciale de gimnastică

Porticul este alcătuit diiitr-un cadru

de gimnastic

cu cer schimbător, 
cu ninsori slabe izo- 
timpui se va încălzi 

în toată zona de 
urca și

va menține rece, 
mai mult noros și 
late. După aceea, 
brusc și simțitor 
munte. Temperatura va urca și in 
zona alpină peste zero prade. Stratul 
de zăpadă va scădea considerabil in 
grosime, iar noaptea va face crustă. 
La sfirșitui săptămimi există pericol 
de avalanșe. Exceplind primele trei 
zile, care oferă condiții excelente pen
tru schi și celelalte '(.orturi de iarnă, 
stratul de zăpadă va fi moale și nu 
va fi bun pentru schi.at decît pe ver
santele nordice ale mas’velor.

de lemn și o serie de aparate, agățate 
:u ajutorul cirtige+or. Cadrul irebuie 
on-evționat din trei grinzi puternice 

i25x25 cm). Două dintre ele sint lungi 
de 6,80—7 m și se așază vertical, la 
o m depărtare iuta de cealaltă. Aceste 
grinzi se îngroapă in pămint 1,80 m— 
2 m. astfel ca înălțimea lor să rămî- 
tiă de 5 m. Deasupra celor doi stilpi 
se fixează o a treia grindă orizontală, 
lungă de 7 metri, prevăzută cu o se
rie de cîrlige de care se agață dife
ritele aparate: prăjină fixă, prăjină 
mobilă, inele, frînghie.

înainte de a fi îngropați, stilpii ca-

driilui se ung eu catran sau se car
bonizează la suprafață (se ard cu lam
pa de benzină sau cu paie) pe porți
unea care va intra in pămint pentru 
a se evita astfel putrezirea lor. Groa
pa in care s-au introdus stilpii va fi 
umplută cu pietriș bine bătătorit cu 
maiul. Pentru o și mai bună stabili
tate stilpii pot fi întăriți cu sprijinitori 
laterali.

Pe bîma orizontală vor fi făcute o 
serie de găuri în care vor fi intro
duse cîrlige solide, avînd vîrful ră
sucit pentru a nu permite desfacerea 
urechii care se află la aparate.

La 1,10 in de primul stîlp se fixea
ză cirligul pentru prăjina fixă, la 
0,90 m — mai departe — cirligul 
pentru prăjina mobilă, apoi (la 1,20 m) 
primul cirlig al inelelor și după 0,50ni 
cel de al doilea cirlig al inelelor, in 
sfirșit, după 1,20 in urmează cirligul 
fringhiei. Dacă dorim să fixăm mai 
multe aparate, lungimea cadrului se 
mărește, după necesități, pină la ma
ximum 8 metri.

In completarea 
capăt se fixează 
bara fixă.

Prăjina pentru 
lemn de uhn sau

porticul al cărui model îl prezetl 
se confecționează două prăjini : J 
lungă de 4 m (mobilă) și o alf 
5,20 m (fixă). Capătul dc jos al j 
fixe va fi introdus într-o gaură lă 
în pătnint (fixat in betun sau cu 
lovani). !

acestui cadru, la un 
fusul, iar la celălalt

creat se face din 
de mesteacăn cioplit

Inelele se fac din fier rotund, J 
de 18—20 mm. Ele au diametrul 
18—20 cm și se atîmă cu două 1 
ghii, la o depărtare de 50 cm una 
alta. înălțimea inelelor, deasupra 
mintuiui, va fi stabilită de proM 
de educație fizică in funcție de d 
cu care lucrează.

Fringhia se face din cînepă, răsuJ 
mai multe iringhii subțiri. Ea 
lungă de 4,5 m. La un capăt se 
o buclă de care se fixează inelul 
ajutorul căruia se prinde de cirlig. 
celălalt capăt se înfășoară slrîn 
sfoară subțire care să nu peri 
destrămarea frînghiei. Grosimea I 
ghiei este de 3—4 cm. •

Bara fixă se montează pe unu] 
stilpii laterali ai porticului, cu 
torn) unui alt stîlp (înalt de 3 m) I 
îngronat în pămint. Bara se coi 
ționează dintr-o țeavă de fier, Iu 
de 2,20 m și cu un diametru de 1 
28 mm. In interiorul țevii se intrcx 
cu forța un băț de mesteacăn, 
sau frasin. Bara se fixează, la 21 
2,50 m deasupra solului, in orifl 
stilpilor. Pentru ca bara să nu 
rotească în locașurile ei, unul din s 
este prevăzut cu o gaură traiisver: 
prin care intră un cui lung, < 
pătrunde și prin țeavă. înainte d 
ii folosită pentru exerciții, țeava 
șterge cu o cirpă dată prin nisip 
sau cu o foaie de șniirghel, apoi 
lustruiește cu o cirpă uscată și cur

ca să aibă grosimea de 4— 
unul din capete se fixează o

Ia 
de

De ce n-a jucat Țăranu
Simbătă seara, la bazinul dc 

Floreasca, s-au intilnit ech’pele 
polo Rapid și Dinamo. Mulți spec
tatori au ranias surprinși văzind 
că din echipa feroviară lipsea un 
jucător de bază: Valeriu Țăranu. 
Antrenorul echipei Rapid, C. Va- 
siliu, nu a trecut cu vederea o

Al. Popescu a participat simbată 
Sperăm că anul acesta campionul 
cu conștiinciozitate pentru a avea 
penele

prima lui cursă in sezonul 1962. 
recordmanul nostru se va pregăti 

„euro- 
„acasă" nu mai înseamnă

de multă vreme nimic pentru un finalist olimpic,

la
Și 

o comportare cit mai bună la 
de la Leipzig. Locurile 1, ciștigate

abatere gravă a elevului său. In
tr-un joc anterior, Țăranu l-a lovit 
pe... colegul său de echipă, Victor 
Pantazi, fiindcă acesta nu l-a 
faultat pe uu jucător advers atunci 
cind el, Țăranu, ii ceruse! Antre
norul l-a scos imediat pe Țăranu 
din echipă. Iar apoi l-a suspendat 
pe o lună de zile.

Se pare că Țăranu va sta pe 
ti:șă mai mult de o lună de zile. 
EI nu recunoaște că această ati
tudine este urmarea ingimfării 
sate, a drumului greșit pe care 
merge in ultimul timp (cititorii nu 
cunosc, dar noi ii amintim lui Ță
ranu ce comportare a avut in vara 
trecută la campionatele școlare 

de la Lugoj), si pune totul pe 
scama unui moment de nerv.’zitate. 
Nu-i tocmai așa...

De ce, tovarășe Țăranu, i-ai tri
mis... „vorbă“ antrenorului, care 
se ocupă cu atita grijă de tine, 
că vei mai juca la Rapid cind vei 
fi... rugat ? 1 Aceasta nu este o ma
nifestare crasă de ingimfare ? Aș- 
teptind să fii „rugat", s ar putea 
să stai multă vreme „pe tușă". Și 

li dacă gindești că Rapid 
da... la fund din cauză că

te iuțeli dacă 
se va c_... i_ 
nu ești tu în echipă. Nu se va in- 
timpla așa ceva. Echipa rapidistă 
nu va avea decît de ciștigat prin- 
tr-o atitudine fermă, intransigentă, 
față de actele de indisciplină și 
tendințele spre vedetism.

A. A.

potrivit
cm. La . _ __ _____  _

legătură de fier cu inel, pentru a se 
prinde cit mai bine de cirligul birnei 
orizontale. Această legătură se fixea
ză bine in șuruburi speciale. Pentru

spart achiada fle Iarnă a tinerelul

NOI CAMPIONI IN RAIONUL N. BĂLCESCU
Zilele trecute au continuat între

cerile fazei raionale în clubul sportiv 
raional I.T.B. al raionului N. Băl- 
cescu din Capitală. La șah au parti
cipat 7 băieți și 8 fete. In întrecerea 
șahisielor, primul loc a fost ocupat de 
Elena Cuculea, iar la băieți de Gheor- 
ghe Alecu, ambii de la școala Ioeif 
Rangheț. întrecerile de trintă au avut

loc în sala Aurora. Iată campionii 
categorii : 55 kg — Pavel Neagoe ( 
nubiana) ; 61 kg — Ion Cîșu (Da 
biana) ; 68 kg — Gh. Nacev (Școal: 
Rangheț) ; 76 kg — VI. Grigoriu
I. Rangheț) ; 84 kg — V. Gavri 
(Danubiana) ; peste 84 kg — D. Ci 
taș (Danubiana).

T. NICOLAE, corespondet

De la I. E. B. S.
de fotbalBiletele pentru cuplajul 

Steaua — Știința Cluj șl Rapid — 
Știința Timișoara, care va avea loc 
duminică 23 martie pe stadionul „23 
August", se pun în vinzare incepind 
de miercuri 21 martie, la casele de 
bilete din str. I. Vidu, agenția cen
trală Pronosport din Calea Victoriei 
5, agenția C.C.A. din bulevardul 6 
Martie, precum si la stadioanele 
„i.3 August”, Republicii, Dinamo și 
Giulcștî.

★
Biletele pentru turneul final al 

campionatului republican de hochei

pe gheată care va a*.'ea  loc Intre Z3 
și 2S martie pe patinoarul artificial 
din parcul August*  se pun în
vînzare incepind de miercuri 21 mar
tie la casele de bilete din str. I. Vidu 
șl agenpa centrala Pronosport din 
Calea Victoriei 6.

★
Biletele pentru meciul internațional 

de baschet feminin R.P.R.—Franța, 
care va avea loc vineri 23 martie în 
sala Floreasca, s-au pus in vînzare la 
casa de bilete din str. I. Vidu.
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Marginalii la cele două partide București—Berlin

R D.

• Activitatea internațio
nală a liocheiștilor noștri 
este pe sfîrșite. In agenda 
acestui sezon au mai ră
mas înscrise doar cele două 
întîlniri de săptămîna vi
itoare cu formația Legi a 
Varșovia. A fost un sezon 
mai bogat ca oricînd ; nu 
numai sub aspect cantita
tiv (hoclieiștii noștri frun
tași au sus|inut aproape 
30 de jocuri internaționale) 
ci, și sub aspectul perfor
manțelor. în categoria re
zultatelor bune figurează 
și scorurile cu care s-an 
încheiat ultimele partide, 
cele de sîmbătă și dumi
nică scara, cu selecționata 
orașului Berlin. 0 vicLorie 
și o în fringe re la un gol 
diferență, în compania unei 
echipe din care n-au lipsit 
dccîl cîțiva din titularii 
reprezentativei R. D. Ger
mane, clasată pe locul 5 
la ultimele campionate 
mondiale, constituie perfor
manțe valoroase. în plus, 
trebuie să ținem seama de 
faptul că garnitura care 
a evoluat la București se 
confundă în prezent cu selecționata
Germane, care — în această alcătuire — 
va întîlni nu peste multă vreme echipa

«tSuedici. recent învingătoare în turneul 
de la Colorado Springs.

Dar, mai concludentă în ceea ce pri
vește comportarea și rezultatele obținute 
dc hoelieiștii noștri fruntași în jocurile 
cu echipa berlineză. ni se pare decla
rația antrenorului oaspe Wolfgang Mi
chael : „Comportarea echipei romi ne a 
fost pentru noi o mare surpriza. Pro
gresele înregistrate fa(â de anul trecut, 
ând am văzut-o la Geneva, sint evi
dente. Echipa dvs. are o valoare tehnică 
superioară și desfășurarea jocurilor de 
ia Hucure.fti ne-a dovedit că de-arum, 
vorbind despre reprezentativele de țări 
cele mai bine cotate în hocheiul ruro- 
pena. trebuie să ținem seamă fi de Ro- 
biîhml..* *.

• PROGRESUL — JIUL 3—1 (1—1). Joc 
de hun nivel tehnic, cu multe fuze spec
taculoase. în ciuda știrii terenului. Jiul 
a Jucat de la egal la egal cn Progresul, 
avind perioade de dominare insistentă, 
dar a ratat câteva «căzii dare. Au mar
cat : Dumitru (min. 10) pentru Jiul, și 
St. Georgescu (min. 25, 49 și 55) pentru 
Progresul.

PROGRESUL: Cosma -Gheghe. Dinu, 
Adam—Drăgan, Pașcanu—Tr. Georgescu; 
St. Georgescu .Protopopescu, Di nu lesei î, 
Sandu.

JIUL : Zamfir—Frank. Constantinescu, 
Rakosi—Șerban, Slrbui eseu—Manea, Me- 
lente, Sardi, Dumitru, Mateon.

GIL CIORANU, coresp.

• DINAMO BUCUREȘTI — DINAMO 
PITEȘTI o—l (0—1). Oaspeții au făcut un 
joc bun și au cîștigat pe merit prin golul 
înscris de Butnaru (min. 28). Dinamo
viștii bucureșteni au driblat exagerat de 
mult, deși terenul a fost acoperit cit un 
strat gros de zăpadă- Stănescu (Pitești) 
și Nuțu (Buc.) au fost eliminați în 
min. 88.

DINAMO BUCUREȘTI î Nunweiller V 
— Petrescu, Maghear, Șerban—Constan
tin, Nunweiller VI—Stoenescu, Ștefan, 
D. Ene, Nuțu, Dumitrescu.

DINAMO PITEȘTI î Matache— Matei. A- 
postol. Badea—Stânescu, Dumitrescu— 
Dobrin. Cîrciumărescu, Libardl, Dumini
că, Butnaru.

AURELIAN AXENTE — coresp.

• PETROLUL — STEAUA 1—2 (1—2). 
Partida a avut loc pe un teren complet 
desfundat. Jocul a Început in nota de 
superioritate a gazdelor care au și des
chis scorul In min. 2 prin Ene. Steaua 
a egalat in min. 13 prin Varga și In min. 
35 a luat conducerea prin golul marcat 
de Toia. Rezultatul n-a mai fost modi
ficat după pauză, deși Petrolul a atacat 
mult.

PETROLUL : Ionescu—Alecu, Cepol- 
schi, Florea—DumiPașcu, Bioiu— Dănăilă, 
Ene, Maroși II, Moldoveanu, Asimirioaie.

STEAUA : Eremia—Dumbravă, Donchi, 
Cojocaru—P. Mihăilescu, Gîurcuț—Ca- 
coveanu, Toia, Varga, Cicu, Matușinea.

C. IORDACHESCU și C. NEGULESCU, 
COresp.

• ȘTIINȚA CLUJ — ST. ROȘU 1—2
(1—2). — Intîlnire plăcută prin ritmul
rapid in care s-a jucat. Oaspeții au fost

• Meciurile de șimblLi și duminică 
nr-au dat ocazia sJI apreciem valoarea 
Cuplului de arbitri cehoslovaci Jaroslav 
Pwknrov— Miroslav Cenay. Unora dintre 
spectatori și chiar dintre arbitrii și teh- 
RÎcirmi noștri li s-a părut poate prea 
severă maniera lor de arbitraj, care a 
avut drept consecință un număr neobiș
nuit de mare de eliminări de pe teren. 
Adevărul este că, fără să împiedice cu 
nimic desfășurarea unui joc în forță, 
prin «are să fie puse in valoare posi
bilitățile fizice ale jucilorilor, cei doi 
arbitri cehoslovaci au sancționat cu 
promptitudine și competență orice ten
dință de joc obstructionist, neregula
mentar. Fără îndoială, acesta este spi
ritul în care trebuie interpretate preve
derile regulamentului de joc și majorita
tea arbitrilor noștri ar trebui să ia exem
plu în această privință. Nu este mai 
puțin adevărat însă că cei doi oaspeți 
aveau posibilitatea să aprecieze foarte 
corect fazele și mulțumită faptului că 
patinau excelent, ceea ce le permitea să 
fie permanent în imediata apropiere a 
fazei.

• Cile va cuvinte despre echipa Bucu-

NOI ÎNTÎLNIRI IN CUPA R.P.R. 1961-62
Săptăniîna aceasta se vor. disputa 

alte întîlniri în cadrul Cupei Rl’R. 
Iată programul alcătuit aseară de fe
derație (în paranteze arbitrii delegați 
la centru) :

RESTANȚE
20 martie: Sporting Roțiori—CFR 

Roșiori (arb. : M. Grigoriu-Roț,iori)

REPROGRAMÂRI

21 martie : Unirea Botoșani—CFR 
Pașcani (V. Popa-Fâltieeni) ; Ancora 
Galați—CSO Brăila (V. Aiicu-Tecuci); 
Progresul Strehaia—CSM Reșița (S. 
Mataizer-Craiova).

ETAPA DIN 25 MARTIE
Laminorul Roman—Unirea Botoșani 

sau CFR Pașcani (C. Crăciun-P. 
Neamț)

Moldova lași—CSMS lași (Gh. Iva
nov ici-lași)

Oituz Tg. Ocna—Dinamo Galați
(I. Radu-Birlad)

Rapid Focșani—Ancora Galați sau 
CSO Brăila (P. Malița-Ploiești)

Portul Constanța—Farul Constanța 
(N. N’egoiță-Constanța)

Sporting sau CFR Roșiori—Știința 
București (1. Mucă-Giurgiu)

Ziesche (Berlin) și Iuliu Szabo (Bucu
rești) intr-un duel pentru puc.

reștidliii. S-a văzut, mai înlîi. că poten
țialul fizic al echipei noastre a scăzut 
în ultima vreme. Din această cauză, 
capacitatea de luptă a echipei a fost 
ceva mai redusă. în sistemul de apă
rare s-au creat unele fisuri iar în fina
lizarea acțiunilor liocheiștilor noștri le-a 
lipsit concentrarea și forța. Acest lucru 
a fost evident mai ales în cel deal 
doilea joc, cînd echipa oaspe a obținut 
victoria fără să fie mai bună și cînd 
cele două linii de atac folosite de noi 
în acest meci au ratat 8—9 ocazii de 
gol din cele mai clare. (Andrei — ca 
»ă dăm un singur exemplu — a dri
blat și portarul și a tras... alături !). 
Cum și în aht ocazii s-a consiliat ci 
echipa noastrl concertizeizJ insuficient 
faU de ocaziile pe cane ți le ererazl. 
eoasiih-riiu d pe viitor intrenorii ,i 
jucătorii trvbiîe si pun] acest aspect pe 
primul plaa al preocupărilor lor.

RADU URZICEANU 
CALIN ANTONESCU

întîlniri internaționale
TURNEUL ECHIPEI

KAIRAT ALMA ATA IN R.P.R.

Am anunțat că echipa sovietică Kai
rat din Alma Ata va întreprinde un 
tumeu In țara noastră. Programul 
turneului a foot astfel alcătuit:

12 aprilie la Bacău cu Dinamo
15 aprilie ]a Galați cu Dinamo
18 aprilie la Iași cu C.S.M.S.

RAPID ȘI ȘTIINȚA CLUJ 
IN R. P. POLONA

Intre 1 și 3 mai echipa Rapidului 
va susține două jocuri în R. P. Polo
nă. Ambele partide vor avea loc in

Tractorul Girbovi—FI. roșie Bucu
rești (D. Mardare-Galațî)

Carpați Sinaia—Prahova Ploiești 
(I. Ghcorghiță-București)

CSM Media;—Tractorul Brașov 
(I. Palade-Sibiu; echipa din Brașov a 
cîștigat, in realitale, duminică cu 1—0 
meciul cu Met. Brașov).

Chimia Govora—Chimia Făgăraș 
(A. Ene-Craiova)

Rapid Tg. Mures—Ind. Sirmei C. 
Turzii (Gh. Vereș-Cluj)

Arieșul Turda—CSM Cluj (A. Var- 
ga-CJuj)

ASMD S. Mare—CSO B. Mare 
(P. Molnar-Sighet)

ASA Crișul Oradea—Recolta Cărei 
(A. Ni.ti-S. Mare)

CSO Timișoara—Vagonul Arad (S. 
Blau-Timișoara)

CFR Arad—CSM Reșița sau Pro
gresul Strehaia (I. David-Lugoj)

Corvinul Hunedoara—CSO Craiova 
(S. Popa-Mediaș)

LA 28 MARTIE

Metalul Pitești—Metalul București 
(M.. Grigoriu-Roșiori)

Cinci minute
U.T.A. - METALUL

Traian Tomescu, antrenor federal : 
„Echipele au fost bine pregătite din 
punct de vedere fizic. U.T.A. a do
vedit mai multă agresivitate și dato
rită acestui fapt a concretizat avan
tajul. Raportul de goluri avantajează 
echipa gazdă față de aspectul gene
ral al jocului. Gazdele însă, au jucat 
mai rapid, acționind mai bine în atac. 
De menționat ca un fapt pozitiv jocul 
deschis al ambelor formații. Mi-au 
plăcut Coman, Koszka, Pop și Czako 
de la U.T.A., Andrei, Mureșan și Ior- 
daclie de la Metalul Tirgoviște. Ar
bitrul C. Nițescu a condus cu com
petență".

Ion Reinhardt, antrenorul echipei 
U.T.A. : „Nu sînt mulțumit de jocul 
echipei. In meciurile de pregătire am 
arătat că putem juca și mai bine. 
Apărarea noastră se mișcă mai greu 
pe un teren alunecos, dar sper că în 
viitoarele întîlniri vom pune echipa 
la punct. Trebuie să acord o mai 
mare atenție schemelor tactice din 
atac. Jucătorii trebuie să gîndească 
mai mult în acțiunile ofensive".

Arbitrul meciului C. Nițescu (Sibiu): 
„Scorul este sever și el avantajează 
echipa gazdă. Ambele echipe au jucat 
în limita sportivității. Ca aspect tehnic 
remarc faptul că în ciuda terenului 
greu, ambele formații au jucat în 
viteză".

ȘTIINȚA CLUJ — STEAGUL ROȘU

Angelo Niculescu. antrenor federal : 
„Jocul a satisfăcut din punct de 
vedere fizic și tehnic. S-a desfășurat 
într-un ritm susținut, cu faze spec
taculoase de o parte și de alta. Clu
jenii au avut mai mult timp inițiativa, 
creîndu-și multe situații de gol. La 
1—1, de pildă, Știința a ratat patru 
ocazii clare. St. roșu a jucat mai calm 
și mai organizat in apărare. Mi-au 
plăcut în specia] Năftănăilă, Seredai, 
Băluțiu și Marcu".

MINERUL - RAPID

Coloman Braun, antrenor federal : 
„Ambele echipe au dat dovadă că s-au 
pregătit bine. S-a jucat înfr-un ritm 
ridicat de lg început piuă la sfirșit. 
Dintre jucători am remarcat pe Moiroc, 
Dan Coe, Todor, Codreanu, I. Ionescu, 
Ozon și Georgescu — care, ca half, a

ale fotbaliștilor noștri
orașul Kattowice. In primul med se 
va întîlni cu Gocnik Zabrze.

O altă echipă rotnineaecă va evolua 
In R. P. Polonă, la invitația adresată 
federației de comitetul de organizare 
a întrecerii cicliste „Curea Păcii". Este 
vorba de Știința Cluj, care va susține 
două jocuri intre 13 și 17 mai. Fotba
liștii clujeni urmează să joace in două 
din următoarele orașe : Opole, Wro
claw, Poznan, Bydgoszcz sau Varșo
via.

JOCURI IN TURNEUL BALCANIC
Clubul grec Olimpiakos Pireu a in

format secretariatul Turneului balca
nic (cu sediul la București) că prima 
partidă cu Galatasaray Istanbul va 
avea loc la 23 sau 24 martie la Pireu. 
Meciul va fi condus de un arbitru ro- 
min. Returul va avea loc la 25 aprilie 
la Istanbul. La 22 martie, la Sofia ee 
va disputa întilnirea Levski Sofia— 
Dinamo Tirana.

PREGĂTIRILE JUNIORILOR NOȘTRI

PENTRU TURNEUL U. L F. A.
ROȘIORI (prin telefon). Lotul de ju

niori pentru Turneul U.E.F.A. s-a an
trenat in localitate în compania echi
pei de categorie B C.F.R. Desfășurind 
un joc in continuă mișcare, cu o bună 
legătură între compartimente, junio
rii au cîștigat o partidă in care au 
avut superioritatea in majoritatea 
timpului, îndeosebi in ce privește pre
gătirea fizică. Au înscris : Gergely 
(min. 40) și Voinea (min. 43 și 46) 
pentru juniori, Dinu (in min. 22, din 
lovitură liberă de la 16 m) pentru 
C.F.R.

LOTUL DE JUNIORI : Suciu (A- 
damache) — Pal (Ivăncescu), Petescu, 
Măndoiu — Popescu (Bitlan), Neșu 
(Popescu) — Matei (Sorin Avram). 
Jamaischi (Matei), Voinea, Gergely, 
Hajdu.

C.F.R. : Birtașu (Raicu) — Cernea. 
Dobrescu, Fiță (Pintică) — Dinu (Fîță), 
Guță (Milea) - Tăbîrcâ, Milea (Nedel- 
cuță), Pripas, Mihalache (Baias), Fă- 
gădău.

AL. C. POPESCU, coresp.

după meci...
acoperit un mare spațiu și a susținut 
bine atacul, fiind cel mai bun de pe 
teren. De la Minerul am reținut pe 
Mihalache, Dan (deși accidentat), 
Mihăilă, Mihaly și Cucu.

Regretabil a fost incidentul dintre 
Szoke și Neacșu. Eliminarea acestora 
a făcut ca echipele să joace trei 
sferturi din timp în cite 10 oameni.

De subliniat grija echipei organi
zatoare, care a luat măsuri din timp 
pentru ca terenul să tie făcut practi
cabil, curățindu-l de un strat de ză
padă gros de 50 cm.

PETROLUL - STEAUA

Ion Craioveanu, observator federal: 
„Steaua a jucat mai organizat, cu 
execuții tehnice bune. Tactic, înainta
rea s-a descurcat foarte bine, folosind 
cu succes schimbul de locuri. Ca ur
mare, golurile au fost marcate la ca
pătul unor acțiuni clare. Petrolul s-a 
prezentat bine pus la punct ca pre
gătire fizică, dar nu a avut claritate 
în acțiuni. Atacurile sale nu au fost 
pregătite din propriul teren.

Arbitrul Z. Drăghici a comis o sin
gură greșeală, dar mare, atunci cînd 
— fiind surprins departe de fază — 
s-a grăbit să acorde golul înscris cu 
mina de Dridea. Și-a reparat însă 
greșeala consultîndu-se cu arbitrul de 
tușă.

Organizatorii trebuie felicitați pen
tru buna pregătire a terenului".

Etapa pe
• O ETAPA FRUCTUOASA sub 

raportul eficacității: in 7 meciuri s-au 
marcat 24 de goluri, ceea ce repre
zintă o medie de 3,42 de joc.
• PRIMUL GOL AL RETURULUI 

l-a înscris Oileanu (Minerul). El a 
deschis scorul in min. 1 in partida 
cu Rapid.
• CELE MAI EFICACE ÎNAINTĂRI 

s-au arătat a fi cele ale echipelor 
Progresul (4 goluri), U.T.A., Steaua 
și St roșu (cite 3 goluri). CELE 
/MAI INEFICACE: Metalul. Dinamo 
Bacău și... Dinamo București. Nu au 
înscris nici un gol (dinamoviștii 
bucureșteni au marcat cete două goluri 
prin apărători).
• O PROPORȚIE ÎNGRIJORĂ

TOARE : din cinci lovituri de la 
II tn au fost transformate 3, deci 
60% (Constantin, Dridea I și lonițâ). 
Celelalte 2 au fost ratate (Nagy- — 
SL roșu și Pircălab).
• GOLGETER1I ETAPEI: Dridea J, 

Constantin și Czako, cite două goluri.
• „DUELUL*  CONSTANTIN —

In campionatul de tineret

RAPID, PROGRESUL ȘI STEAUA SE DISTANȚEAZĂ

Î«ĂRI DIN PRIMA [TAPĂ
A RETURULUI

(Urmare din pag. 1) 
de suspendare. Pentru că abaterile 
săvîrțite trebuie sancționate exemplar, 
in primul rind de echipele respective, 
pentru a se preîntimpina repetarea lor.

4. Arbitrajele au lăsat impresia că 
conducătorii de jocuri sînt deciși să 
contribuie de data aceasta mai sub
stanțial la disciplinarea jocului și la 
acțiunea de îmbunătățire calitativă a 
fotbalului. Arbitrii au fost mai exi- 
genți, mai autoritari și mai curajoși, 
blind atitudine contra abaterilor care 
constituie o frînă în calea dezvoltării 
unui joc cursiv, dinamic. Dovadă: cele 
cinci lovituri de la 11 m de duminică, 
precum și jucătorii eliminați pentru 
gesturi nesportive.

Vrem să credem că arbitrii vor con
firma impresia lăsată în prima etapă 
a returului. Și ei, ca și toți ceilalți 
factori cu răspundere în fotbal, trebuie 
să-și aducă confrftmția Ia ridicarea 
nivelului tehnic al fotbalului, in primul 
rind prin instaurarea unei discipline 
ferme în pregătire și in joc.

In 4 rînduri
Curcan, portarul Științei Timi

șoara, a protestat la deciziile 
arbitrului, treci nd chiar și la a- 
menințări.

Ai făcut-o... fiartă !
Eu iți dau de știre: 
Poți să ieși din poartă
Insă nu din... fire I

V. D. POPA

scurt.,,
DRIDEA I continuă in clasamentul 
golgeterilor. Duminică, ei au marcat 
cite două goluri și se mențin la ega
litate de puncte înscrise (cite 12). 
Marcu și Voinea (Progresul) sint in 
urmărirea lor, cu 10 și, respectiv, 
9 poluri.
• DINTRE ECHIPE, două au re

editat succesele din toamnă: Pro
gresul și St roșu (aceasta din urmă 
chiar Ia același scor de 3—1). Alte 
două — Steaua și U.T.A. — și-au 
luat revanșa. Dinamo București și 
Rapid nu au mai cîștigat, dar au ob
ținut meciuri nule, iar Dinamo Bacău 
n-a realizat nici măcar un „nul”, 
pierzînd la Timișoara.
• IN CLASAMENT, cel mai mare 

„salt" l-a făcut Știința Timișoara-: a 
cîștigat trei locuri. Ău urcat cu cite 
un loc: St. roșu, Dinamo București, 
Steaua. U.T.A. și Dinamo Pitești. In 
schimb, Dinamo Bacău, Minerul, Jiul 
și Metalul au pierdut cite un loc. 
Petrolul și Știința Cluj cite două. 
Progresul și Rapid și-au păstrat 
vechile poziții.

superiori tehnic și tactic. Au marcat : 
Damian (min. 38) șî Necula (min. 42), 
respectiv Toma (min, 6).

ȘTIINȚA: Ringheanu—Mardan, Rusu, 
Gherman—Bîrsan, Timbuș—Bretan, Toma, 
Szabo. Nichiti. Boieriu.

ST. ROȘU: Cerneanu—Tănase, Damian, 
Grecea—Goga, Filimon—Berekmeri, Mo- 
nea, Necula, Ciupa, Cristea.

N. TODORAN, coresp.

• MINERUL — RAPID 0—4 (0—I). Au 
marcat : Chiru (min. 3, 49 și 65) și Dobre 
(min. 57).

MINERUL : Kiss—cherestea, Sebok, 
Teică—Sotir, Sima—Cotroază, Nicola, Cer- 
gd, Paraschiv. Precup.

RAPID : Ojoc—Teciu, Grăjdeanu, Mi
hai—Gherghina, Bogdan—Văcaru, Dobre 
Chiru. Dinu, C. Ionescu.

fi U.T.A. — METALUL 4—1 (2—0). S-a 
jucat pe un teren acoperit cu zăpadă. 
Au marcat: Gali (3) și Dvorzsak, respec
tiv Stieber.

U.T.A. : Posler—Stan, Pop. Sighete— 
Elek, Tudose—Dvorzsak, Petschowski II, 
Vati. Gali. Vereș,

METALUL ; Marcu—Prăzaru, Matei, 
Sfănescu—Dacoș, Georgescu—Oteanu, Ba- 
rac, Moisescu, Stieber, Smitfelder.

• ȘTIINȚA TIMIȘOARA — DINAMO 
BACAU 4—1 (3—1). Gazdele au jucat mai 
legat și au meritat victoria. Au marcat : 
Dragoș (min. 1), Roman (min. 6 și 41) 
și Setu (min. 73), respectiv Meder (min. 
21). In min. 43 Mangalagiu (Dinamo) a 
fost eliminat pentru injurii aduse arbi
trului.

T. ȚARâNU, coresp.

CLASAMENTUL
1 Rapid 14 9 4 1 31: 6 22
2. Progresul 14 10 2 2 42:15 22
3. Steaua 14 10 2 2 40:15 22
4. Dinamo Pitești 14 9 2 3 26: 9 20
5. St, roșu 14 7 3 4 34:23 17
6. Știința Tim. 14 5 4 5 43:31 14
7. Jiul 14 6 1 7 16:35 13
8. U.T.A. 14 5 2 7 27:26 12
9. Petrolul 14 4 4 6 31:31 12

10. Dinamo Bacău 14 4 4 6 17:24 12
11. Minerul 14 4 2 8 12:22 10
12. Dinamn Buc. 14 3 2 9 17:26 8
13. Știința Cluj 14 2 3 9 15:39 7
14. Metalul 14 2 1 11 7:56 5



Iiuoiisttințd-pniiia explicație a surprizelor Campionatul republican se va desfășura
Duminică a fost o etapă plină de 

surprize, unele dintre ele ducînd la re
grupări importante in plutonul forma
țiilor masculine care 
neul pentru locurile 
ție că rezultatul cel 
â fost înregistrat la 
a învins pe Rapid 
astfel pe primul loc 
altfel, iu această serie trei echipe tota
lizează în momentul de față 17 puncte, 
ele fiind departajate prin coșaverajul 
din meciurile lor directe. Surprinzătoa
re au fost și victoriile clare obținute de 
Dinamo București, Progresul București. 
Steagul roșu Brașov, C.S.M. Galați și 
Știința București într-o serie de par
tide unde nu erau favorite. Aceste re
zultate scot in evidență un alt aspect 
negativ, care continuă sâ caracterizeze 
desfășurarea campionatelor republica
ne : INCONSTANȚA din evoluția echi
pelor de la o etapă la alta.

Progresul București a întrecut dumi
nică pe Dinamo Oradea, după un meci 
in care puterea de luptă și buna con
ducere de pe „margine" au fost l-ac
tori decisivi. In același timp, trebu ie
însă arătat că orădenii au greșit mult 

'din punct de vedere tactic, jucind prea 
lent și fără să folosească la maximum.' 
superioritatea pivoți lor in lupta 
panou. Adică exact contrariul 
tăcute in meciurile anterioare, in 
au obținut succese importante, 
tactica mai bună a decis ș-i meciurile 
de la lași (Vo’nță—Rapid) ș.i Brașov 
(Steagul roșu — Dinamo Tg. Mureș). 
Ambeie formații învingătoare s-au apă
rat foarte bine, anîhilind in mare mă
sură jocul pivoților și al principalilor 
realizatori adverși, iar in atac s-au im-

candidează la tur- 
1—8. Fără discu- 
mai surprinzător 

Iași, unde Voința 
București, trecînd 
în clasament. De

sub' 
celor 
care
Tot

pus prin blocaje bine gindite, care 
au dezorganizat atît apărarea rapidiști- 
lor cit și cea a dinamoviștilor.

Apare astfel tot mai evident faptul 
că echipele noastre fruntașe nu se com
portă la adevărata valoare atunci cind 
joacă in deplasare. Explicația ? O in
suficientă concentrare in momentele 
mai dfieile și slaba acomodare cu orice 
condiție de )cc.

4. Dinamo Tg. Mureș
5. Steagul roșu Brașov
6. Știința ~
7. Voința
8. A.S.A.

Buc.
Tg. Mureș 
Bacău

FEMININ SERIA I

AD. V.

16
15
15
13
10

1 w P X w wdupă o formula noua
național, oină, a cunos- 
ani o largă dezvoltare, 
mai mare de tineri de

clasa-

în a- 
anilor

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1-

CLASAMENTELE LA ZI
SIRIA I

9
10

9
10
10
10
10

1. I.T.B.
2. Rapid
3. I.C.F.
4. Voinla
5. C.S.O. __ ...
6. Petrolul Ploiești
7. Agronomia Iași
8. Știința Timișoara

Buc.
Tg. Mureș 

Crișana Oradea

9
9 

10 
10 
10 
10
10
10

0
0
7
4
4
3
1
l

1
1
3
4
6
7
8
9
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17
17
17
16
14
13
12
11

MASCULIN
Steaua Buc. 
știința Cluj 
Dinamo Buc. 
Dinamo Oradea 
Știința Timiș. 
Progresul Buc. 
C.SM. - 
Constr.

SERIA A II-A

Galați 
Arad

739:473 
763:523 
620:493 
629:557 
634:616 
569:595 
641:742

9
7
6
5
4
4
4

10 0 10 424:820

18
17
15
15
14
14
14
10

1. Știința Buc.
2. C.S. Mureșul Tg.
3. Știința Cluj
■ Voința Brașov
5. Progresul Buc.
6. Voința Oradea
7. A.S. Blănuri Oradea
8. Voința Buc.

M.

4.

io
10

9
io

9
10
10

> 
T
7
•
4
3
1

10 0 I

1
3
2
4
5
7
7

10

603:373 
509:455 
571:407 
512:467 
372:439 
456:48i 
416:589 
353:591

18
17
16
16
13
13
13
10

1.
2.
X

711:359
717:333
757:613

Iași 
Craiova

17
17
17

Voința
C.S.O. 
Rapid Buc.

ora 18, va avea 
loc la sala Floreasca meciul masculin 
Steaua—Dinamo Oradea.

Mî ine incepind de la

PRONOEXPRES

oină a apreciat că forma ac- 
desfășurare a acestei compe- 
mai corespunde. Astfel, F.R. 
propus conducerii UCFS o

1X2X1X21
Duminică 23 martie, LOTO—PRONO- 

SPORt organizează un concurs special 
PRONOSPORT la care se atribuie gra
tuit, din rond special, premii suplimen
tare in obiecte. Premiile suplimentare, 
care se acordă pe baza cupoanelor nu
merotate ce se eliberează Ia depunerea 
buletinelor, sint următoarele : 

autoturism .MOSK—Cr. 
motocicleta .SIMSOS AVO 256 
motocicletă JAVA*  175 cmc. 
scutct AA-INCT- 
pianină „CANTON*.
complex muzical .VIOLA — TESLA“

i magnetofon ți radio», 1 frigider „ZTLL 
MOSKVA, un ceasornic de mină
„SCHAFFHAUSEN*,  1 aparat foto „ZOR- 
Kl- (Cl), 1 aparat .ORION”, 5 araga-

i zuri ca 3 focuri și butelie, 5 biciclete 
eDAAMIINT*,  3 aparate radio portabil 

1 .STERN- cu tranzistori, 1 televizor, 1 
macină de cusut „ILEANA-, 1 mașină de 

î spălat rufe .ELECTROBOBINAJ", 1 răci
I tor. 2 biciclete .PIONER-, 20 ceasornice 

deșteptătoare U.M.F.

cmc.

a competițiilor. Menționăm 
Iași, Cluj, Argeș, Bacău, 

unde au fost angrenate nu- 
echipe din mediul sătesc.

Maria Anaida și laih leplesci 
înviagăteri ia grinal caacurs 

al caiapiaaatalai republican 
iadiiidaal 1

(Urmare din pag- 1)

— G. Pitică 3—0, finda: M.
dm (Progresul București) — 
stant incSCu (Voința Bmrurești) 
(—17. 30, 5, 10) ; simplu sfer
turi de findli: Negulescu — Bodner 
3—1, Giurgiucă — Gantner 3—0, Sîn
deanu — Bethi 3—0, Cobîrzan — An- 
gelescu 3 — 2, semifinale : Ncgulescu — 
Giurgiucă 3—0 (17, 16, 14), Cobîrzan
— Sîndeanu 3—0 (20, 21, 10), finala:
Ncgulescu (C.S.M. Cluj*)  — Cobîrzan 
(C.S.M, Cluj) 3-1 (13, —16, 20, 17); 
dublu femei, semifinale : Constantinescu, 
Erdreich — Slăvescu, Procopeț 3—0, 
Alexandru, Pitică — Folea, Biro 3 — 2 
(-14, —11, 20, 14, 18), finala: 
Alexandru, Pitică (Progresul Buc., 
I.T.B.) — Constantinescu, Erdreich
(Voința Buc.) 3—0 (23, 18, 25) ; 
dublu bărbați, semifinde: Negulescu, 
Bethi — Gantner, Covaci 3—0 (w—o). 
Covaci r.u s-a prezentat fiind bolnav. 
Sîndeanu, Bottner — Bodea, Sentivani 
3 — 2, finala : Negulescu, Bethi (C.S.M. 
Cluj) — Sîndeanu, Bottner (Progresul 
Buc., Voința Buc.) 3—0 (20, 13, 21); 
dublu mixt, sferturi de finală : Constan
tinescu. Bottner — Krezsek, Giurgiucă 
3 — 1, Mthalca, Gantner — Pitică, Ne
gulescu 3—1, Folea, Bethi — Biro, Sen
tivani 3 — 1, Alexandru, Cobîrzan — Er- 
dreicli, Angclescu 3—0, semifinale: Mi- 
halca, Gantner — Constantinescu, Bot
tner 3—0 (16, 14, 13), Alexandru, Co- 
bîrzan — Folea, Rethî 3 — 1 (17, 17, 
—18, 20), finala: Alexandru, Cobîrzan 
(Progresul Buc., C.S.M. Cluj) — Mi- 
halca, Gantner (Voința Arad, I.T.B.) 
3—1. în afara cîștigătorilor acestei pro
be, perechea Mihalca —• Gantner a avut 
o comportare foarte bună, eliminînd cu
pluri cunoscute și valoroase ca Pitică
— Ncgulescu, campioni internaționali ai 
țării noastre și Constantinescu, Bottner 
campioni republicani.

După cum se știe, întîlnirile din cele 
patrir concursuri ale etapei finale a 
campionatului republican individual con
tează și pentru „Cupa F.R.T.M.". In 
urma competiției terminată duminică, 
clasamentul este următorul : 1. C.S.M.
Cluj 67 p., 2. Voința București 39 p., 
3. I.T.B. 36 p., 4. Progresul București 
35 p., 5. Voința Arad 13 p., 6. Dinamo 
Craiova 3 p., 7. Spartac București 2 p., 
8 —12. înfrățirea Oradea, Știința Boto
șani, Voința Brăila, Voința Tg. Mureș, 
Voința Baia Mare cu cîtc un punct

Probele de consolare s-au încheiat 
cu victoria Ștcfaniei Procopeț (Voința 
Arad) și a ’ ~ ‘
Rezultatele 
Ștefania Procopeț (Voința ,
Sandu Angela (Aripile C.F.R. Brașov) 
2 — 1, simplu bărbal-i : Pesch (I.T.B.) — 
Demeter (Metalul roșu Cluj) 2—0.

Aiexin-
E. Con-

3—1

lui Paul Pesch (I.T.B.). 
finalelor, simplu femei :

Arad) —

PROGRAMUL CONCURSULUI 
SPECIAL DIN 25 MARTIE

Buc.

I. Steagul roșu — Petrolul
II. Rapid — Știința Timișoara

Iii. Steaua -— Știința Cluj
i IV. Dinamo Bacău — Dinamo

V. Jiul — U.T.A.
VI. Metalul — Progresul
VII. Dinamo Pitești — Minerul

VIII. Roma — Bologna
IX. Atalanta — Milan
X. Lecco — Ca.ania

XI. Spăl — Torino
XII. Udinese — Lanerossi

Incepind cu acest concurs se 
duce la PRONOSPORT — cu caracter 
permanent — premiul IV pentru 9 re
zultate exacte.

Cereți in librarii

intro-

TEORIA EDUCAȚIEI FIZICE

SPORTUL POPULAR
Pag- a 6-a Nr. 3998 1

Taxa de participare se fixează la 2 
lei pentru o variantă. Se desființează 
premiile pentru pronosticurile extrase 
din urnă

Pe un buletin se pot depune și va
riante fără soț.

Fondul de premii considerat 109% 
se împarte astfel ;

10% pentru categoria I : 12 rezultate 
exaclt;

20% pentru categoria ll-a : II rezul
tate exacte;

30% pentru categoria III-a : 10 re
zultate exade;

40% pentru categoria IV-a: 9 rezul
tate exacte.

In cazul in care la una sau mai mul
te categorii nu există variante ciști- 
gătoare, sumele respective se alocă la 
categ. IV-a a aceluiaș concurs.

Incepind cu concursul special PRO
NOSPORT din 25 martie și concursul 
PRONOEXPRES nr. 13 din 28 martie 
plafonul maxim al unui premiu 
de 50.000 lei pentru o variantă 
miată.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES NR. II DIN 

MARTIE 1962

Categoria 
iei.

Categoria 
lei.

Categoria 
lei.

Categoria 
lei.

Categoria 
Iei.

Fond de | 
Tragerea 

miercuri 21

a

a

a

a

a

este 
pre-

14

Il-a 3 variante a 22.581

IlI-a

IV-a

V-a

Vl-a

32 variante a 2.279

185 variante a 507

821 variante a 114

4007 variante â 48

Jocul nostru 
cut în ultimii 
Un număr tot 
la orașe și sate au îndrăgit și practică
acum această frumoasă disciplină spor
tivă. Referindu-ne numai la activitatea 
desfășurată in anul 1961 putem spune 
că s-au obținut o serie de rezultate 
remarcabile atît în ceea ce privește nu
mărul competițiilor organizate și echi
pelor participante, cit și in ridicarea 
valorică a jocului.

Rezultatele se datoresc, in mare 
măsură, muncii depuse de comisiile 
regionale și raionale de oină, care 
s-au ocupat îndeaproape de buna or
ganizare 
regiunile 
Ploiești, 
meroase
In regiunile Iași și Cluj au participat 
la prima etapă a campionatului repu
blican 72 de echipe sătești. De un fru
mos succes s-au bucurat și întrecerile 
de oină organizate în regiunea Ploiești. 
Aici a participat pentru prima oară 
la etapa regională echipa minerilor 
din comuna Șotinga. Echipe de oină au 
fost înființate și în comunele Maltez, 
raionul Fetești. Tirnava și Drauț — 
raionul Ineu, Vișteanul de Jos, raio
nul Făgăraș ș.a.

Au fost insă și organe regionale și 
raionale UCFS ale căror 
specialitate nu s-au ocupat 
zarea întrecerilor. Așa au 
rile în regiunile Dobrogea, 
lăți și Mureș—Autonomă 
unde organele UCFS au 
slab interes pentru competițiile prevă
zute in calendarul sportiv.

In general se poate spune că in 
comparație cu 1960, cînd au fost an
grenate in competiții 70 de formații, 
situația e mult mai bună; anul trecut 
numărul echipelor a crescut la 165 în 
cele două întreceri cu caracter repu
blican. Echipele participante au do
vedit o bună pregătire și au oferit 
jocuri de un nivel tehnic și tactic 
destul de ridicat. Acest lucru s-a re
marcat mai ales la echipele care au 
antrenori și instructori sportivi și 
care au primit un sprijin substanțial 
din partea conducerilor asociațiilor
sportive și organelor raionale UCFS 
In turneul final al campionatului re
publican am asistat la jocuri de bună 
calitate, evidențiindu-se echipele Com
binatul Poligrafic București (a ocupat 
primul loc). Biruința 
2) și Avintul Frasin 
să subliniem cu acest 
pusă de antrenorii și 
tivi voluntari Costel Iancu, maestru al 
sportului (C.P.B.), Eugen Cocuț (Ghe- 
răești). Ion MUnteanu, maestru al spor
tului (Frasin). Echipa colectiviștilor
din Gherăești s-a calificat pentru pri
ma oară, în etapa finală a campionatu
lui, fiind revelația acestei competiții. 
Ea a reușit să întreacă detașat o serie 
de formații cu mai multă experiență.

Nu același lucru se poate spune des
pre echipa Avintul Curcani, care deși 
cuprinde o serie de maeștri ai spor
tului Și jucători cu experiență, s-a 
prezentat slab pregătită atît la finala 
campionatului republican și mai ales 
la turneul final al „Cupei regiunilor" 
deși în comuna Curcani sint numeroa
se elemente tinere și talentate. Foarte 
slab pregătite s-au prezentat la etapa 
finală a campionatului și echipele Re
colta Cristești (reg. Cluj) și Drum Nou 
Boureni (reg. Oltenia), care de altfel

dă posibilitate unui număr 
de echipe să participe la 

pentru cucerirea titlului de 
a țării și asigură totodată

comisii de 
de organi- 
stat lucru- 
Banat, Ga- 
Maghiară, 

arătat un

SGherâești (locul 
(locul 3). Merită 
prilej munca de- 
instructorii spor-

vor 
din 
vor 
Co-

au ocupat și ultimele locuri în 
ment.

Analizînd activitatea depusă 
nul 1961 și avînd experiența
precedenți, in ceea ce privește organi
zarea campionatului republican, fede
rația de 
tuală de 
tiții nu 
Oină a
nouă formă de desfășurare a campio
natului republican de oină, care a fost 
aprobată și va fi pusă in aplicare in
cepind cu acest an. In prima fază, 
campionatul republican cuprinde : eta
pa raională, etapa pe centre de raioane 
și etapa regională. Urmează apoi faze
le superioare : etapa inter-regionalâ și 
turneul final, care de data aceasta se 
va disputa in patru etape intre 23 sep
tembrie și 28 octombrie. La etapa fi
nală vor participa cele mai bune 9 e
chipe. In fiecare etapă a turneului fi
nal se vor desfășura întilniri triunghiu
lare cu jocuri tur și retur.

Noua formă de desfășurare a cam
pionatului 
mai mare 
întrecerea 
campioană
echipelor o continuă activitate com- 
petițională. De asemenea noua formu
lă dă posibilitate asociațiilor sportiva 
cu secții de oină să organizeze un nu
măr mai mare de jocuri pe teren pro
priu, contribuind astfel la dezvoltarea 
sportului nostru național și la creș
terea numărului de sportivi legitimați.

Pentru buna desfășurare a campio
natului, comisiilor regionale și raiona
le de oină le revin o serie de sarcini 
importante privind organizarea prime
lor etape. In regulamentul competiției 
este prevăzut că acolo unde nu 
avea loc etapele de mase echipele 
regiunile sau orașul respectiv nu 
fi programate la fazele superioare.
misiile regionale și raionale de oină 
trebuie să ceară sprijinul organelor 
UCFS pentru a organiza cursuri de 
arbitri și instructori sportivi, asigurând 
cadrele necesare unei bune desfășu
rări a activității competiționale: De
asemenea antrenorii și instructorii 
sportivi trebuie sâ ia măsurile ce se 
cuvin pentru pregătirea echipelor.

La Conferința pe țară a Uniunii 
de Cultură Fizică și Sport s a arătat 
că oină trebuie să ocupe un loc de 
frunte în activitatea asociațiilor spor
tive din mediul sătesc. Astăzi, da
torită grijii partidului și guvernului, 
sint create condiții optime pentru 
mișcarea sportivă de mase, iar oină, 
sport cu veche tradiție, poate fi prac
ticată cu succes in fiecare comună 
și sat. Organele regionale și raionale 
UCFS trebuie să îndrume și sa 
sprijine echipele de oină de la sate, 
pentru a desfășura o activitate con
tinuă. In acest scop, este necesar să 
se organizeze cit mai multe com pe. 
tiții pe plan local, iar în programul 
fiecărei „duminici sportive" este bine 
să figureze, alături de celelalte jocuri 
atractive, și întreceri de oină.

Ținînd seama de cele arătate mai 
sus, sintem siguri că se va trece cu 
hotărire la lichidarea lipsurilor sem
nalate și printr-un efort colectiv vom 
reuși să angrenăm cît mai multe echi
pe în actualul campionat republican,

redactată de Loto-Prono-

In curind la cinematograful PATRIA noul film rominesc

Rubrică 
sport.

premii: 521.106 lei. 
următoare va avea loc 

martie 1962 la Tr. Severin.

ing. CONSTANTIN CIUREA 
președintele F. R. Oină

Editura — U CFS
ediție cartonată

calorii / multe/

O producție a studioului cinematografic „BUCUREȘTI 
In completare va rula filmul documentar

Trei strigăte pe Bistrița" — o producție a studioului Alexandru Sahia



DUPĂ OPT ETAPE
Seria I

FEMININ

1. Dinamo București 7 7 0 21: 3 (349:221) 14
2. Metalul Buc. 8 6 2 21:11 (415:328) 14
3. C.S.M. Cluj 8 6 2 19:12 (402:367) 14
4. Olimpia Brașov 8 4 4 17:12 (350:309) 12
5. Știința Cluj 7 4 3 16:10 (341:286) 11
6. I.F.A. Buc. 8 2 6 8:19 (277:373) 10
7. Voința M. Ciuc 8 2 6 7:21 (277:389) 10
8. C.S.M.S. Iași 8 0 8 3:24 (256:394) 8

Seria a ll-;a
1. Farul Constanța 8 7 1 21: 6 (367:247) 15
2. Rapid Buc. 8 7 1 21: 7 (390:271) 15
3. C.P. București 8 4 4 19:12 (396:365) 12
4. C.S.M. Sibiu 7 5 2 15:11 (320:272) 13
5. C.S.O. Craiova 7 3 4 14:16 (347:372) 10
6. Progresul Buc. 8 2 6 10:20 (317:380) 10
7. C.S.O. Timișoara 8 2 6 8:19 (263:375) 10
t. Sănătatea Buc. 8 1 7 G:23 (286:406) 9

1.

PROBLEME DE REZOLV.A Ti

2

Reluarea campionatului de volei a 
fost dominată de câteva surprize. Din 
rindul acestora fac parte victoria vo
leibalistelor de la Voința M. Ciuc a
supra celor de la I.F.A. București, ob
ținută chiar în deplasare, scorul net 
cu care a cîștigat Știința Galați me
ciul cu Steaua București, ca și vic
toria clară obținută de Progresul Bucu
rești la Constanța.

Dar, revederea cu echipele de volei 
a ridicat și alte probleme, dintre care 
astăzi amintim doar trei :

a greșit minge după minge. Lipsiți 
de pregătire fizică s-au arătat și spor
tivii de la Steaua București, care, în 
meciul de la Galați cu Știința au con
dus la începutul fiecărui set, pentru 
ca de fiecare dată să fie ajunși și 
întrecuți in final. Deci - atenție la 
pregătirea fizică.

MASCULIN
Seria I

1. Hapid Buc. 8 8 O M: 8 (431:298) 16
2. știința Galați 8 5 3 w:n (349:348) 13
3. Dinamo Orașul Dr.

Petru Groza 3 3 3 19:14 13
4. Steaua Buc. U3 lt:N <<U-«14) 13
5. Știința Cluj 8 4 4 18:17 (4TB .4») 13
6. C.S M.S. Iași » 1 1 11
7. Petrolul Ploiești 1 l T >• 22 (314:431) 0
8. Știința Petroșenl 8 1 7 8:23 (296:431) •

Seria a II-a

1. Buc. 8 8 0 24: 3 (393:272) 16
1 "fisogresul Buc. 8 6 2 20:10 (403:349) 14
3. Știința Timișoara 8 6 2 19:13 (410.365) 14
4. C.S.O. Craiova 8 4 4 15:16 (373:402) 12
5. Farul Constanța 8 4 4 14:16 (381:376) 12
6. Tractorul Brașov 835 15:17 (406:408) 11
7. Flacăra r. Buc. 8 1 7 9:21 (335:406) 9
8. C.S.M. Cluj 8 0 8 4:24 (275:396) 8

S-a împămintenit „tradiția" ca 
la început de campionat n serie 
de echipe să se prezinte insufi

cient pregătite și abia după 3-4 etape 
să-și „intre" in formă. Cam la fel a fost 
și de data asta, cu toate că returul 
numără numai șapte etape și deci... 
atunci cînd aceste echipe vor începe 
să joace bine, se termină campiona
tul ! Voleibaliștii de la C.S.O. Craiova 
au început foarte bine meciul cu 
Dinamo București. Au 
lungiri primele două 
cel de al treilea l-au 
ferență, ea urmare a 
orientat, în care 
cat excelent, așa 
de mult. In cel 
craiovenii, lipsiți
au căzut complet. Pe teren parcă a
păruse cu totul altă echipă, iar Dodu

Dintre echipele bucureștene din 
categoria A, două nu dau de 
mai multă vreme satisfacție în 

întrecerea cu cele mai bune echipe 
de volei din țară. Este vorba de for
mația feminină Sănătatea și de echi
pa masculină Flacăra roșie. In opt 
etape ele au realizat cite o' singură 
victorie. După părerea noastră, se im
pune întinerirea acestor formații. Du
minică, eforturile Margaretei Wit-
genstein (Sănătatea), ale lui Porojnicu 
și Șușelescu de la Flacăra roșie, nu 
au fost susținute de coechipierii lor.

Floretista 
republican de senioare, 
pentru locul 1 cu Paula Lăzărescu... Ana Ene se 
genista finalelor republicane de juniori care încep

pierdut în pre- 
seturi, iar pe 
ciștigat la di- 
unui joc bine

Mircea Dodu a ju- 
cum nu l-am văzut 
de-al patrulea set, 
de pregătire fizică,

3 Și acum, o chestiune de regula
ment. Este vorba de schimbarea 
jucătorilor. Meciurile disputate 

duminică în Capitală au arătat că an
trenorii incă nu cunosc „mecanismul" 
înlocuirii jucătorilor, conform ulti
melor modificări ale regulamentului. 
Reamintim noul text : „Un înlocuitor 
care intră in joc trebuie să se pre
zinte la scorer echipat IN ȚINUTA 
DE JOC ți să fie gata să-și ocupe 
locul în formație de îndată ce va fi 
autorizat", in momentul in care me
ciul e întrerupt. Deci, la fel cum se 
fac în clipa de față schimbările de 
jucători la baschet.

Mircea Dodu (C. S. O. Cra
iova) a fost unul dintre cei 
mai buni jucători ai meciului 
Dinamo București — C. S. 
Craiova (3—1). Iată-l aici, 
plină acțiune.

O. 
in

l Foto : T. Chioreanu

junioara Ana Ene, performera de duminică <1
faza pe Capitală, înaintea asaltului 

anunță, firește, și prote
ja in sala din str. Haga

Foto r Gh. Amuza

concursului 
din baraj

128 de trăgători participă la finalele
campionatelor republicane rezervate juniorilor!

Ne aflăm în preajma unui important 
concurs rezervat schimbului de mîine 
al scrimei noastre — finalele campiona
telor republicane de juniori.

întrecerile care încep joi în Capitală, 
în sala bazei sportive ar. 2 a MI.6. 
din 
lej 
tire 
rea 
tineretului.

Antrenorii M. Vîlcea, A. Pelegrini și 
C. Panescu, delegați de federație să se 
ocupe de selecjinnarea și pregătirea lo
turilor s-au fixat, în principiu (mai 
ales după întîlnirea cu echipele de ju
niori ale R. D. Germane), asupra ele
mentelor care întrunesc la această oră 
cele mai multe șanse de a reprezenta 
cît mai bine culorile țării la marea con
fruntare sportivă de la Cairo. Totuși, 
antrenorii își vor spune ultimul cuvînt, 
abia după consumarea acestor finale, in 
care e posibil să se evidențieze Și alte 
elemente talentate.

Dată fiind importanța întrecerii, fe
derația de specialitate a stabilit o for-

str. Hzga constituie un ultim pri
de verificare a stadiului de pregă- 
a tinerilor noștri trăgători în vede- 
Criteriului mondial de scrimă a

mulă nouă de desfășurare a finalei, eu 
două categorii de virată: prima, in eare 
vor participa juniori de 14—16 a»î 
(numai floretă-băieți și fele; la fiecare 
probă cîte 16 trăgători); a doua dă 
drept de participare tinerilor cuprinși 
între 16—20 de ani, la care se vor în
trece la toate probele (cite 24 die tră
gători în fiecare proba). Un calcul su
mar ne demonstrează că Ia actualele 
finale participă nu mai puțin de 128 
de scrimeri, cea mai mare cifră de 
partiicpanțt la o finală rezervată junio
rilor !

Programul 
urmează :

• ZIUA I 
cat. 16—20 
14 —16 ani.

• ZIUA A II-A (vineri 23 martie): 
sabie, cat. 16—20 ani și floretă băieți, 
cat. 14—16 ani.

• ZIUA A III-A (sîmbătă 24 mar
tie) : floretă băieți și fete cat. 16—20 
ani.

a fost stabilit după cum

(joi 22 martie): spadă, 
ani și floretă fete, cat.

161 DE PROFESORI DE EDUCAȚIE FIZICA
ȘI TOTUȘI ACTIVITATEA ESTE NESAT1SFACATOARE

Faza regionala a campionatului 
republican școlar la Cluj 
s-a desfășurat la Cluj faza 
a campionatului republican 
care au participat selecție-

Bistrița.

Recent 
regională 
școlar la 
na tele școlare ale orașelor .
Dej. Turda, Zalău și Cluj. Dintre cei 
peste 60 de elevi și eleve care s-au 
întrecut pentru întîietale s-au detașat 
tinerii ■ gimnaști clujeni. ~ ' 
fonte bună au făcut R. 
R. Bajzak și E. Schebor.

Rezultate: BĂIEȚI, pe 
Cluj 293 p; 2. Bistrița , .
Turda 251 p. Individual compus, cal. 
a ll-a sen: 1. E. Schebor (Cluj)
53,85 p; 2. L. Boroș (Cluj) 51,60 p;

O impresie 
Mihăiles-.u,

ecliițNi: I. 
269 p; 3.

„Cupa școlarului" 
la rugbi în 8

„Masa rotundă" organizată, de cu- 
rind, de către ziarul nostru a subli
niat necesitatea intensificării activită
ții eompetiționale a tinerilor rugbiști. 
Pentru realizarea acestui obiectiv și 
aplicind. sugestiile făcute cu prilejul 
discuțiilor purtate pe marginea felu
lui cum asociațiile și cluburile spor
tive muncesc cu juniorii, clubul spor
tiv I.T.B. a inițiat desfășurarea unei 
interesante competiții pentru tinerii
rugbiști. „Cupa școlarului", care va 
avea loc in apropiata vacanță a ele
vilor va angrena numeroase formații 
din Capitală. Competiția, deschisă tu
turor echipelor 
profesionale din 
ma partidele pe 
a luat măsurile 
gurarea celor mai bune condiții teh- 
nice-materiale. De subliniat faptul că 
la aceste întreceri vor putea participa 
numai elevii care nu au nici o cori
gentă în acest trimestru.

Regulamentul competiției prevede 
o serie de lucruri interesante care

din școlile medii și 
București, va progra- 
stadionul I.T.B. care 
necesare pentru asi-

I3. S. Medrea (Cluj) 51,30 p. Cat. 
jun: 1. A. Socaciu (Cluj) 55,95 p;
2. P. Didac (Cluj) 54.70 p; 3. L Da-
vid (Cluj) 52,60 p. FETE, pe echipe:
1. Cluj I 198 p; 2 Bistrița 174 p;
3. Cluj II 159 p; 4. Dej 150 p. Indi
vidual compus, cat. I sen. : 1. R.
Mihăilescu (Cluj) 33,15 p; cat a ll-a 
sen.: 1. R. Bajzak (Cluj) 36,70 p:
2. J. Oană (Cluj) 35,85 p; 3. M. 
Losonczy (Cluj) 35.60 p; cat I jun.: 
1. D. Pop (Cluj) 35,40 p; 2. F. Sinka 
(Cluj) 33,30 p; 3. L. Herlea (Cluj) 
33,25 p.

PETRE NAGY — coresp.

contribui, desigur, la realizarea 
partide spectaculoase și de bun

vor 
unor 
nivel tehnic. Astfel, echipele alcătuite 
din 8 jucători vor putea înscrie punc
te numai prin încercări ; grămezile se 
vor face cu trei jucători ; la repune
rea mingii în joc de la tușă vor par
ticipa numai doi jucători al treilea 
înaintaș urmînd să 
lovirea balonului cu 
interzisă (cu excepția 
cepere și reîncepere 
de pedeapsă care vor fi bătutei 
mină către un coechipier) etc.

înscrierile pentru participarea 
„Cupa școlarului" se vor face, pe 
za unor tabele vizate de direcțiile șco
lilor, marți la ora 18 La clubul I.T.B. 
(str. Bibliotecii 6) cînd va avea loc 
și comunicarea regulamentului de joc, 
se va face tragerea Ia sorți și progra
marea jocurilor pe tot timpul compe
tiției.

arunce mingea, 
piciorul este 
loviturii de în- 
și a loviturilor 

la

la 
ba-

D. IONESCU
antrenor

In lumina sarcinilor privind dezvol
tarea atletismului, la Galați a avut loc 
recent consfătuirea comisiei regionale 
de atletism.

La consfătuire au luat parte profe
sori de educație fizică, antrenori, pre
ședinți ai consiliilor raionale UCFS, 
activiști din asociații. ș_i duburi spor
tive, instructori și arbitri. De asemenea; 
s-a făcut o amplă analiză a activității 
atletice din regiunea Galați, a rezul
tatelor obținute precum ‘ și a felului cum 
au muncit comisiile raionale de atle
tism. Ea a apreciat ca nesatisfăcă
toare activitatea atletică din regiune.

In momentul de față regiunea Ga
lați se poate „minări” doar cu două 
tinere atlete de valoare. Ecaterina Che- 
șu și Sanda Giță, campioane republi
cane de junioare la 400 și respectiv 
500 m. Față de posibilitățile materiale 
și de numărul mare de cadre calificate 
existente în regiune; cele două .flori” 
nu au putut aduce primăvara în atle
tismul gălațean.

Consiliul regional UCFS împreună 
eu comisia regională de specialitate 
și-au propus să ia unde măsuri menite 
să ducă la dezvoltarea atletismului. In 
acest sens, consfătuirea a dezbătut 
două mari probleme.

L Activizarea comisiilor raionale și 
orășenești.

Unele comisii raionale și orășenești, 
ca acelea din raionul Focșani, din o- 
rașeie Galați și Brăila au reușit să 
realizeze un program' campetițional 
care să asigure pregătirea atleților pe 
întreaga durată a anului. In schimb, 
comisiile raionale Galați, Brăila, Fău- 
rei, Paneiu, Tecuci și Bujorul nu au 
dus nici un lei de activitate, mai mult, 
comisiile din raionul Bujorul și Făurei 
nu au organizat nici măcar concursu
rile de atletism prevăzute in calenda
rul competițional !

De asemenea, multe dintre comisiile 
raionale nu s-au preocupat de afilie
rea tuturor secțiilor de atletism exis
tente și înființarea unor secții noi. 
Sint raioane în care există un număr 
mare de asociații sportive, dar care 
au foarte puține secții de atletism sau 
chiar niciuna. De exemplu, în ra
ionul Bujorul sint 58 de asociații spor
tive cu o singură secție afiliată, iar 

I rl)ÎAn<ll F&VvmU orn GK A^„ — —Î-Ai'-----

Darea 
că in

tive și nici o secție de atletism. 
de seamă a sublinia și faptul 
raionul Făuret se acordă o atenție e
xagerat de mare activității fotbalis
tice, în schimb disciplinelor sportive 
de bază, atletismul și gimnastica, nu 1! 
se acordă nici un fel de importanță.

Această situație nu mai poate fi Io- 
lerată. Comisia regională de atletism 
și-a propus un plan de măsuri menitsă 
asigure activității atletice un caracter 
de mase organizat și continuii. Astfel, 
pentru consolidarea organizatorică a 
secțiilor de atletism se vor afilia pină 
la 15 aprilie un număr de 26 de secții. 
Tot pină la această dată se vor înfi
ința și afilia noi secții de atletism in 
toate asocîațțțl^ din întreprinderi și 
instituții care au peste 300 membri 
UCFS (Șantierul Naval, uzina Nicolae 
Cristea, întreprinderile textile etc.). 
Toate aceste secții urmează să-și în-

Pe margiaea cmfăiirn 
comisiei regieaaie fe atletism — Galați

ceapă activitate*  cu minimum 10 spor
tivi legitimați, urmînd ca pe parcurs 
numărul acestora să crească.

2. Activizarea cadrelor, reamenaja- 
rea bazelor existente șt crearea de 
baze simple eu mijloace locale.

In regiunea Galați își desfășoară ac
tivitatea 161 de profesori de educație 
fizică, dintre care 51 eu pregătire su
perioară. Deci, nu se poate pune pro
blema lipsei cadrelor de specialitate. 
Se ridică, în schimb, o altă problemă, 
și anume: ce mijloace și ce metode să 
întrebuințeze consiliul regional UCFS 
pentru a mobiliza aceste cadre in sco
pul desfășurării unei activități susți
nute în domeniul atletismului ?

Anul trecut, cu prilejul unui „son
daj" făcut în cîteva școli medii și pro
fesionale, s-a constatat că unii pro
fesori de educație fizică nu dau aten
ția cuvenită atletismului.

Participarea elevilor la campionatele 
republicane școlare n-a fost mulțumi
toare. La etapele pe oraș, profesorii 
s-au prezentat cu 5—6 elevi sau . de
loc I Astfel de cazuri au fost în raioa- 

Paneiu (prof. Ion Bucur), din orașul 
Galați (profesorii Mușek Mitrița, Ce
zar Muscă, Maria Ionescu) șl alții. 
Datorită acestei lipse de interes față 
de atletism o seamă de recorduri re
gionale sini, „nebătute" din 1951—1952 
(greutate, disc, lungime fele și-. înăl
țime, 200 m băieți). O vină serioasă 
în această privință o poartă și. secția 
de invățămînt a Sfatului popular re
gional care ar fi trebuit, în colaborare 
cu consiliul regional. UCFS, să fi luat 
măsuri de control și să sancționeze 
pe cei care se lac viaovați de astfel 
de lips-uri în activitatea lor.

Printre alte obiective, planul de mă
suri elaborat de comisia regională de 
atletism prevede mobilizarea tuturor 
profesorilor de educație fizică șl a 
antrenorilor pentru, activizarea secți
ilor de atletism existente, înființarea de 
noi secții și pregătirea atleților in așa 
fel incit regiunea Galați să- obțină re
zultate bune în atletism. De asemenea, 
activizarea centrului de antrenament, 
dotarea lui cu aparatura necesară și 
înființarea de noi centre în raioanele 
unde condițiile permit acest lucru. Spre 
aceste eentre de antrenament trebuie 
îndreptate elementele tinere, bine do
tate fizicește, cu posibilități reale de 
creștere, din rîndul asociațiilor, clu
burilor și din școli.

Pentru întărirea bazei materiale a 
atletismului în- regiunea Galați, în pla
nul de măsuri sint prevăzute «ame
najarea bazelor sportive existente și 
dotarea lor cu inventarul necesar ac
tivității atletice. Tn curțile școlilor și 
ale marilor întreprinderi, acolo unde 
condițiile permit, se vor amenaja baze 
sportive simple formate dintr-o pistă 
de alergare, un sector pentru sărituri 
și aruncări, un portic pentru gimnas
tică.

Consfătuirea comisiei de atletism do
vedește că consiliul regional al UCFS 
Galați și-a însușit indicațiile Hotăririi 
elaborate de Conferința pe țară a 
UCFS în ceea ce privește remedierea 
lipsurilor care au existat în activitatea 
atletică. Rămîne ca, pe viitor, organele 
care răspund de activitatea atletică 
din regiune să transpună în viață pla
nul de măsuri stabilit cu această o
cazie



în preajma meciului de baschet feminin
R. P. Romînă—Franța

Concursul international dc schi de Ia Jahorina

Junioarele R. P. Romîne pe locul II
• Baschetbalistele din lotul repre

zentativ au continuat pregătirile în 
vederea meciului cu Frar.ța, . sub su
pravegherea antrenorilor Sigismund 
Ferencz și Gheorghe Roșu. Antrena
mentele au crescut in ultimele zile 
în intensitate, urtnărindu-se ca în 
jocul de vineri echipa să dea un ran
dament cit mai mare. Din lot ,fac 
parte ju^ăltoacel : Dorina Marian,
Viorica Niculescu, Irina Vasilescu, 
Elena Ivanovic!, Hanelore Kraus, 
Margareta Simon, Sanda Dumitres
cu, Filofteia Izbiceanu, Virginia Ju-

S-A PROPUS INCLUDEREA VOLEIULUI FEMININ 
ÎN PROGRAMUL J. 0. DE LA TOKIO

ZORICH, 19 (Agerpres). — Federa
ția intemaționaiă de volei a propus 
Comitetului olimpic internațional să fie 
inclusă iri mod oficial și o competi-

Atleții srnVetici se pregătesc 
pentru crosul „L’HHaaueiifc'“

■ Atlefii sovietici se pregătesc îo ve
derea crosului ..L'Ifumanite* * care va 
avea loc la 8 aprilie în pădurea Vin
cennes de lingă Paris.

• La 22 martie, din orașul Bizerta 
se va da startul în Turul ciclist interna
țional al Tunisiei. Participă echipe de 
cile 6 alergători din U.R.S.S., Olanda, 
Suedia, Elveția. R. P. Polonă, Iugosla
via, Belgia, Tunisia și alte țări. Traseul 
cursei măsoară 1.562 km, împărțiti îu 
11 etape. Cea mai lungă etapă (Kef- 
Gasa) are 242 km.

• In ziua a doua a crmuionrtelor in
ternaționale de atletism ale Japoniei, 
desfășurate în sala .Metropolitan- din 
Tokio, neozeelandezul Peter Snell a sta
bilit cea mai bună performanță mondială 
pe teren acoperit, în proba de 880 yarzi, 
realizînd timpul de 1:49,9. Vechea per
formanță era de 1:50,2 și aparținea ace
luiași atlet.

6 Echipa feminină de baschet Slovan 
Orbis Praga a cîștigat cu 86—33
(47—16) meciul cu Tumvet■ein Augs
burg (R. F. Germană) din cadrul sfer
turilor de finală ale „Cupei Campionilor 

I Eall■ouctli“. Returul se va disputa la 
I Augsburg.

In fruntea echipei masculine se află 
selecționați recordmanul mondial la 
10.000 m, Piotr Bolotnikov, Alexandra 
Artiniuk ciștigăloruil ediției de anul 
trecut și Konov, specialist pe distan|a 
de 5000 m.

Din lotul feminin fac parte Ludmila 
Lisenko, recordmana europeană la 300 
ni plat, Vera Muhanova Și Tamara Ba- 
binteva.

In acesie zut, .u uuuueruase țâri eu
ropene se fac serioase pregătiri pen
tru tradiționalul turneu de juniori 
U.E.F.A. In țările socialiste aceste 
pregătiri se desfășoară cu o deosebită 
intensitate, nu numai pentru că fe
derațiile respective acordă o mare a
tenție problemei tineretului, ci și pen
tru că ele văd in Turneul U.E.F.A. atît 
o importantă verificare a nivelului 
pregătirii fotbalistice a juniorilor cit 
și un' minunat prilej de stringere a 
legăturilor de prietenie între tinerii din 
diverse țări.

DUPĂ O ÎNTRERUPERE DE TREI 
ANI—

Echipa țării noastre a participat 
pentru prima oară la turneul de juniori 
in anul 1955. cind se desfășura încă 
sub patronajul F.l.F.A. întrecerea a 
avut loc in Italia. Echipa cehoslovacă 
■a ocupat locul I in grupa sa. învin- 
gind, printre alții. Anglia cu I— 0. 
Un arr mai tu’ziu. în R P Untgrri 
juniorii cehoslovaci s-au clasat din 
nou pe primul loc in grupă, in 1957. 
echipa cehoslovacă a fost eliminată 
de formația Rominiei cu 2—I. Nia 
in 1958 și 1959 juniorii cehoslovaci 
n-au intrat in turneul final. In ur
mătorii doi ani. echipa R.S. Ceho
slovace n-a participat la turneu.

PREGĂTIRE ȘTIINȚIFICA Șl BINE 
ORIENTATĂ

Juniorii echoslovaci și-au început 
pregătirile pentru Turneul U.E.F.A. în
că din toamna anului 1961. Lotul s-a 
alcătuit prin selecționarea celor mai 
buue elemente din cele 72 de echipe 
(împărțite in 6 grupe), care alcătuiesc 
așa numita „ligă a juniorilor". Aces
tora ' li s-au ' adăugat cîțiva jucători 
de vîrsta junioratului din echipele de 
categoria A. In lunile septembrie, oc
tombrie și noiembrie, din cei 50 ' de 
juniori aleși inițial au fost formate 
dderite echipe care au susținut între 
e:e meciuri de verificare. In luna de
cembrie. in lot au fost reținuți 30 de 
jucători. Aceștia au fost chemați la 
Fraga, ' unde au fost supuși unui con
trol fizic și tehnic. In această perioa- 
dă._ echipa juniorilor cehoslovaci s-a 
întîlnit eu reprezentativa B a țării, 
reușind un excelent rezultat de egali
tate: 3—3.

A urmat o nouă reducere a lotului: 

jescu. Cornelia Gheorghe, Anca Ra- 
coviță, Eva Ferencz, cărora de luni 
li s-a adăugat și Ecaterina Cheorciov.
• Echipa Franței va sosi joi seara 

în Capitală. Din formație nu va lipsi 
nici o jucătoare din cele anunțate 
antericr. Așadar, naționala Franței 
va alinia la București cea mai bună 
echipă a sa la ora actuală.

• Meciul R.P. ROMINAFRANȚA 
se va desiășura vineri seara. în sala 
Floreasca, începind de la era 19. Ar
bitrii intiinirii: Szabo Istvao (K.P.U.) 
și Tevnik Artun (Turcia).

țte feminină de voleibal in programul 
Olimpiadei de vară de ia Tokio

In scrisoarea adresată cancelarului 
C.I.O- Otto Mayer, Federația interna
țională de volei cere ca această pro
punere să fie discutată la viitorul con
gres a! C.1.O care va avea loc în iunie 
Ia Moscova. După cum se știe, la con
gresul precedent a fost acceptată in
cluderea in programul olimpic a com
petiției de volei masculin, dar nu s-a 
luat o hotărire definitivă în ce pri
vește echipele feminine.

Comitetul Olimpic al R. D. 6. 
unei echipe unice la J. 0.

Comitetul Olimpic din R. D. Germ ini 
a declarat că este de acord să alcă
tuiască împreună ca Comitetul olimpic 
al R. F. Germane o echipă unită pentru 
Jocurile Olimpice de iarnă de la Inns
bruck și eele de vară de la Tokio, din 
1964.

Referîndu-se la scrisoarea pe care 
C.I.O. a adresat-o comitetelor olimpice 
din cele două Germanii, amintindu*Ie 
angajamentul luat de de fală de C.I.O., 
privind formarea unei echipe unire la 
J.O., secretarul general al Comiietului

Echipa de juniori a
in februarie 1962 au rămas in pregă
tire numai 25 de jucători. In luna 
martie ei au susținut un meci cu 
Spartak Plzen din categoria A, pe 
care l-au pierdut cu 0—1, dar în care 
au dat deplină satisfacție. Juniorii 
cehoslovaci au mai repurtat o fru
moasă victorie (3—2) asupra forma
ției Spartak Praga MotorleL La stînși-

Fertek, vnul dm cei mai buni ata- 
canfi ai echipei R. S. Cehoslovace.

tul acestei luni fotd va suferi o nouă 
reducere, rămînînd numai 16—17 ju
cători. care urmează să facă deplasa
rea in Republica Populară Romînă. 
In principal, pregătirea juniorilor se 
desfășoară în prezent la echipele din 
care ei fac parte. Antrenorii de club 
au primit insă indicații din partea fe
derației privitoare la felul cum trebuie 
pregătiți selecționabilii la cluburile lor 
Accentul principal se pune pe perfec
ționarea tehnicii și a vitezei.

Conducerea centrală a pre^ăUrii ju
niorilor a fost încredințată lui Vaclav 
Blazejovsky, fost jucător de bază al 
echipei Spartak Praga Sokolovo. ac
tualmente antrenor federal pentru pro
bleme de juniori. De asemenea, antre
norii federali regionali urmăresc în
deaproape pregătirile juniorilor în clu
burile lor.

Iată acum componența lotului aflat 
în pregătire:

Portari: Venei (Slovan Bratislava), 
Vasta (Spartak Zizkov Tesla). Fric 
(Dynamo Praga).

Apărători: Linhart (SONP Kladno). 
Liska (Dukla Praga), Plass (Dynamo

în clasamentul pe echipe
JAHORINA, 19 (prin tetelon). Tim

pul nefavorabil (viscol) a influenent 
desfășurarea întrecerilor intnmnționnla 
de schi pentru juniori didputute if 
R.P.F. Iugoslavia, la care au urnticipat 
reprezentanți ai Austriei. R P. Bulga
ria. R. P. Polonă. R.P.F. Iugoslavia și 
R. P. Romină. Din cauza zăpezii foar
te mari organizatorii au fost nevoiți să 
modifice programul inițial, înlocuind 
proba de slalom special cu încă o 
cursă de slalom uriaș. Concursul a 
fost dominat de schiorii austrieci 
Cristian Mark, la băieți, și Grele Di- 
gnuben. Ia fete, care au cucerit primul 
loc in ambele curse de slalom uriaș. 
Echipele Austriei au ocupat primul 
loc și in clasamentele pe echipe.

In prima probă de slalom uriaș, re
prezentantul R. P. Romine, Marin Foc- 
sencrna s-a clasat pe locul 10 (din 

1 60 de concurenți), iar .Mircea Ene pe 
locul 13. A doua zi, tot la slalom 
uriaș. Focșeneanu a ocupat tot locul 
10, iar Ene, după o căzătură, locul 20. 
In clasamentul combinatei pe două 
probe .Marin Focșeneanu s-a clasat pe 
locul 9.

La fele. Liana Blebea s-a clasat în 
prima zi a șasea, iar Mihaela Casapu

este de acord cu formarea 
de la Innsbruck și Tokio

Olimpic al R. D. Germane, H. Behrendt, 
a dcctlrrrt că în curînd va fi dat un 
năsuuni.

Pe de altă parte. Comitetul Olimpic 
din. R. D. Germană a propus Comite
tului Olimpic din R. F. Germană ca la 
5^?^! lunii martie sau începutul lunii 
aprilie să aibă Ioc o întilnire între re- 
prezi^tHanlii' celor două comitete pentru 
a discuta posibilitatea formării unei 
echipe unite la J.O. din 1964.

(Lgcrpnes)

R. S. Cehoslovace
Plzen), Taborsky (Spartak Praga So
kolovo). Krivosik (Slovan Nitra).

Mijlocași: Barsch (Ostroj Opava), 
Gcleta (Jiskra Partizanske), Prikryl 
(Dukla Praga), Mojzis (Jednota Tren- 
cinj, Mader (Ruda Hvezda Brati
slava). ■ ■■

înaintași: Cioban (Lokomotiv Ko
sice). Dvorjak (Jiskra Prostejov), 
Dyba (Jiskra Prostejov), Pinter (Slo
van Bratislava), Schmidt (Spartak 
Hradec KiuIovc), Richtrmoc (SONP 
Kladno), Dano (Koblo Topolciany), 
Kncbort (Spartak Praha), Prochrskr 
(VCHZ Pardubice), Fertek (SONP 
Kladno), Kopacika (Stavokombinat 
Bratislava), Zenișek (Dynamo Praga).

In luna februarie, iunionilon ceho
slovaci le-a fost adus la cunoștință 
programul întrecerii precum și progra
mul general pe care federația romînă 
de fotbal l-a pregătit pentru echipele 
vizitatoare. Ei sint bucuroși că vor 
putea cunoaște frumoasa Republică 
Populară Romînă și sint dornici tot
odată să dovedească intr-o competiție 
de mare amploare internațională pro
gresele înregistrate în ultima vreme 
de fotbalul cehoslovac.

JOSEF VOGL
ziarist sportiv la Agenția CTK, 
membru al comisiei de axiiori 

U.E.F.A.

„Cupa Campionilor Europeni14 la volei
• SLAVIA SOFIA S-A CALIFICAT PENTRU FINALA FEMININA 

• A DOUA GRUPA SEMIFINALĂ SE DISPUTĂ IN FRANȚA • RAPID 
BUCUREȘTI IN GRUPA DE LA BUDAPESTA.

Prima grupă semifinală a „Cupei 
Campionilor Europeni" la volei feminin 
s-a încheiat duminică seara, ta Soția. 
In meciul decisiv, echipa bulgară 
Slavia Sofia a întrecut pe Legia Var
șovia cu 3—0, clasîndu-se astfel, ne
învinsă, pe primul loc. Intr-un 'joc 
pentru locul 3 a| grupei, Rotatîofl 
Leipzig a întrecut pe Tatran Praga 
cu 3 — 1.

Echipele feminine Dinamo Bucu
rești, Partizan Bdgrad. Burevestnik 
Odesa și Tourcoing Sport se vor în- 
tîlni între 12 și 14 aprilie la Tourcoing, 
în Franța, în turneul celei de-a doua 
semifinale. 

a opta. Duminică,, Mihaela Casapu 
și-a menținut locul 8, aai Ltani EHeeaa 
a căzut și a ocupat oocui 14t In da- 
samentul combinatei, Mi^eeaa Casapu 
s-a clasat a opta.

Reprezentantele țării noastre au 
ocupat locul secund, .în clasamentul 
pe echipe, după schioarele austriece, 
iar băieții au obținut al treilea loc, 
după echipele Austriei și R.P.F. Iu
goslavia.

Repreieetanții U. R. S. S.

h campionatele iHternațioflale 

de gimnastică ale R. P. Rerohe
La federația noastră de specialitate 

au sosit înscrierile nominale ale gim- 
■Turttlor și gimnastelor sovietice pen
tru campionatele internaționale ale 
R.P.R. Iată care sint'concurenții so
vietici care vor evolua in sala Flo
reasca in zilele de 6-8 aprilie : Lud
mila Petuhova, Tamara Ivanova, Va
leri Kerdemelidi, Iuri Sabirov și Iuri 
Stoida. Toți acești sportivi sint maeș
tri ai sportului. In anul 1961 ei au 
obținut următoarele performanțe : 
Ludmila Petuhova — campioană abso
lută a orașului Moscova, Tamara Iva
nova — campioana asociației Lokomo
tiv, Valeri Kerdemelidi — campion al 
Armatei Sovietice la diferite probe, 
Iuri Sabirov — campion al Spartachia- 
dei sindicale, Iuri Stoida — campion 
al asociației Biurevestnik.

F O T IEB A IL
TRANZIȚIE IN CAMPIONATUL 

R. P. POLONE.
i

începind din toamna acestui an, cam
pionatul R. P. Polone se va deslă- 
șura după sistemul toamnă-primăva- 
ră. In această primăvară se desfășoa
ră o competiție de tranziție la care par
ticipă 12 din cele 14 formarții care au 
activat in sezonul trecut in prima ca
tegorie, cărora Ii s-au adăugat două noi 
proi—vte: Arkonia și Zaglebie. Cele 
14 echipe au fost împărțite in două 
grupe, lată rezultatele înregistrate în 
prima etapă : grupa A : Cracovia— 
Gornik 1—4, Legia—Zaglebie 1—0, 
L.K.S.—Gwardia 1 — 1 ; grupa B : Le- 
chia—Wisla 2—1, Odra—Stal 1—0, Po
lonia Bytom—Lech 5—1.

DUKLA PRAGA S-A DISTANȚAT

Intrecind cu 5—1 echipa Spartak 
în ' cea de a doua etapă a retu
rului campionatului cehoslovac, Dukla- 
Praga s-a distanțat cu 4 puncte în 
fruntea clasamentului. Iată celelalte re
zultate ale etapei a XV-a : Spartak Hra- 
dec—Dinamo Zilina 2—0, Spartak So
kolovo—Banik 2—2, Slovan Bratislava- 
Slovan Nitra 1—0, Spartak Plsen — 
Spartak Trnava 1—1, Spartak Brno— 
SONP Kladno 0—1, Tatran Preșov — 
Ruda Hvezda Bratislava 1—1. In cla
sament : Dukla 22, R.H. Bratislava și 
Banik — amindouă cu cite 18 p., 
Spartak Plsen, Slovan Bratislava și 
Spartak Hradec Kralove — cite 17 p.

CAMPIONATUL IUGOSLAV
s

Deși a jucat in deplasare, fruntașa 
campionatului iugoslav, Partizan Bel
grad, a obținut duminică, în cea de a 
XV-a etapă, o nouă victot-îe : 3—1 cu 
Rjeka. Alte rezultate: Hajduk — Di
namo Zagreb 1—0, Steaua roșie — 
Vojvodina 2—0, Vardar—Velej 1—0,

Au fost stabilite datele și locurile 
de desfășurare ale celor două grupe 
semifinale și pentru C.C.E. la volei 
masculin. Tntilnirile primei grupe vor 
avea loc la Varșovia și vor opune 
echtpeee: Akademik Sofia, AZS Var
șovia, Iugoslavia Belgrad și Ț.S-K.A. 
Moscova. In cea de-a doua grupă, la 
Budapesta, se intilnesc : Rapid Bucu
rești, deținătoarea trofeului, Dukla 
Kolin, Stade Franțais Paris ți ^pesti 
Dozsa Budapesta. Jocurile ambelor 
grupe se dispută paralel, între 6—8 
aprilie.

„Premiul orașului Moscova" 
la haltere

MOSCOVA 19 (Ager^es). — Con
cursul internațional de haltere pentru 
„Premiul orașului Moscova" s-a înche
iat duminică seara o dată cu disputa
rea întrecerilor la categoria grea, tn 
lipsa recordmanului mondial Iuri Vla
sov, locul întîi a fost ocupat de tînă- 
rul halterofil sovietic Leonida Javo- 
tinski, care a ridicat la cele trei șth 
Iuri 490 kg. (160 4- 140 + 190 kg). 
Egipteanul Mohamed Ibrahim s-a cla
sat al doilea cu 457,5 kg. Unul din fa- 
voriții acestei probe, americanul Ri
chard Zirk s-a clasat doar pe locul 5, 
cu 447.5 kg.

Competiția a fost cîștigată de halte
rofilii sovietici, învingători la 6 din 
cele 7 categorii.

Clasamentele finale ale turneului 

de la Cellradl Springs
In ultimele meciuri ale turneului in

ternațional de hochei pe gheață de la 
Colorado Springs echipa Canadei a În
vins cu 6—1 reprezentativa S.U.A., iar 
echipa R.F. Germane a întrecut cu 7—l 
selecționata Elveției. In grupa B, Aus
tria a dispus cu 7—0 de DanemrnoaU

Clasamentul final ai grupei A: 1.' Sue
dia 14 puncte; 2. Canada 12 puncte;
3. S.U.A. 10 puncte; 4. Finlanda — 6 
puncte; 5. R.F. Germană 4 puncte: 6. 
Elveția 4 puncte; 7. Norvegia 2 puncte; 
8. Anglia 2 p.

Clasamentul grupei B: 1. Japonia 
10 p, 2. Austria 8 p, 3. Franța 6 p; 4. 
Olanda 4 p; 5. Australia 2 p; 6. Dane
marca 0 p

II» BE G IL HI» IHÎ
Borac—Sarajevo I—0, Novisad—O.F.K. 
Beograd 1—1. Continuă să conducă 
Partizan cu 24 p. urmată de Steaua 
roșie 22 p. Vojvodina 20 p., Dinamo 
Zagreb 15 și Rjeka 14.

MILAN, VIRTUAL CAMPION

Liderul campionatului italian, Milan, 
a repurtat duminică o netă victorie in 
fața echipei Padova (4—0), menținin- 
du-și astfel avansul de trei puncte in 
clasament, cu patru etape înainte de 
sfirșitul crmuionrtului. Milan are 45 
de puncte față de cele 42 ale Florenti
nei, aflată pe locul secund. Duminică, 
Fiorentina a întrecut cu 1—0 pe Juven
tus. Pe locul 3, Internazionale care a 
pierdut un punct prețios in fața lui 
Lanerossi (1—1). Alte rezuîlate: Man^, 
Iova—Atalanta 3—1, Venezia—Bologna 
1—1, Lecco—Palermo 2—1, Torinn— 
Roma 1 — 1, Sampdoria —Spăl 0—0, Ca
tania—Udinese 2—0.

CONTINUA DUELUL 
UJPESTI DOZSA - VASAS

Fruntașele campionatului maghiar, 
U^esti Dozsa și Vasas, au cîștigat în 
etapa de duminică în fața formațiilor 
Trtreanya (4—0) și respectiv Komlo 
(2—1). In acest fel, Ujpesti Dozsa și 
Vasas se mențin în frunte, cu 30 de 
puncte, mărindu-și avansul față de a 
treia clasată, Trtaeanya, care a rămas 
cu 24 puncte. Alte rezultate : Pecsi Doz
sa—Ferencvaros 2—1, M.T.K.—Honved 
4—1, Szeged—Csepel 1 — 1. Dorog—Ozd 
0—0, Gyor—Srlgotrnirn 2—1.

Pe scurt 3
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