
Instituirea „Zilei Tineretului
î
I

Anul acesta (19—20 martie) s-au • 
împlinit 40 de ani de la crearea de ; 
eătre Partidul Comunist din Romi- ! 
nia a organizației comuniste de ti
neret dim țara noastră.

Cu acest prilej, Comitetul Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn a 
hotărî t instituirea „Zilei Tineretului 
din Republica Populară Romină", 
cînd se va aniversa și crearea U- 
niunil Tineretului Comunist.

Ziua Tineretului va fi sărbătorită 
în fiecare an, in ziua de 2 mai.

din Republica Populară Rominâ*'

!
Organ al Uniunii de

I Biblioteca Centrală 

Regional
I Hunedoara-Deva

PROLETARI DIN TOATE TURTLE nNlTI-VAl

JtâoemHt sportiv?

O NOUA BAZA SPORTIVA IN CO 
MU NA RETEAG

sportivii din comuna Reteag 
mare bucurie. A fost dată în

Cultură Fizică și Sport din R. P. Romînd
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Miine seară, la ora 19, in sala Floreasca
Meci international de baschet feminin

R. P. ROMÎNĂ-FRANȚA
Baschetbalistele franceze evoluează prima oară la București

Jucătoarele echipei R. P, Romine. De la stingă la dreapta, rindul de sus : Ele
na luanooici, Dorina Marian Irina Vasiletcu, Margareta Simon, Hanelore Krauss, 
Anca Racooiță ; rindul de jos : Viorica Niculescu. Virginia Jujescu, Filofteia Iz- 
biceanu. Sanda Dumitrescu, Ecaterina Kercioo, Cornelia Gheorghe '

Amatorii de sport din Capitală au 
rrilejul să asiste miine seara, in 
»la Floreasca, la interesanta partidă 
nterrnatiooiala de baschet feminin din- 
re reprezentativele R.P. ROMINE și 
■RANȚeI. Cele două formații s-au 
nai întîlnit pînă acum de ,6 ori, fie- 
■arck dintre ele obținind cite 3 vic- 
orii. Gine va cîștiga al 7-lea meci ?

Jocul se anunță extrem de echili- 
>aat și pasiornmn. Ambele echipe au 
acut pregătiri intense pentru această 
•artidă, care figurează in programul 
or de pregătire pentru campionatul 
:uropean.

Reprezentantele noastre sînt ani
nate de dorința de a debuta in se- 
:onul internațional al acestui an cu 
a victorie. Pentru aceasta însă, ele 
ror trebui să-și concentreze toate for- 
ele, să lupte cu toată ardoarea, jus- 
ificînd astfel cinstea acordată de a 
mbrăca tricoul național. 
îoastră va trebui să 
ncciul un ritm rapid, 
i să atace cu multă 
dlosească 
>ainou.

FRANȚA—R.P.R. 
cova 1352.

FRANȚA—R.P.R.
1958.

R.P.R.—FRANȚA
1959.

R.P.R.—FRANȚA
1959.

R.P.R.—FRANȚA
1960.

43—28 (34—15) Mos-
55—17 (29—21) Fraga

43—38 (21—18) Messina
50—3» (24—17) Messina

65—15 (24—14) Sofia

avantajul

Echipa 
susțină în tot 
să se apere 
dîrzenie ți să 
înălțimii sub

ir
Franței sosește astăzi în 
Baschetbalistele franceze,

PROGRAMAT. DE MIINE :

Sala Floreasca, ora 18 : demonstrație 
între doua echipe feminine ale școlilor 
sportive de elevi din București ; ora 19 : 
R.P.R.—FRANȚA. Vor juca :

R.P.R. : Virginia Jujescu (4) 1,72 m, 
Margareta Simon (5) 1,75 m, Sanda Du
mitrescu (6) 1,70 m, Viorica Niculescu (7) 
1,75 m, Hanelore Krauss (8) 1,75 m, Elena 
Ivanovici (9) 1,80 m, Ecaterina Kerciov 
(10) 1,71 m, Irina Vasilescu (11) 1,78 m, 
Cornelia Gheorghe (12) 1.73 m, Anca Ra- 
coviță (13) 1,75 m, Dorina Marian (14)
1.78 m, Filofteia Izbiceanu (15) 1,71 m.

FRANȚA : Yannick Stephan (4) 1,68 m, 
Jacqueline Verots (5) 1,70 m, Marie-Hen
riette Manuel (6) 1,70 m, Maryvonne Gar- 
zino (7) 1,64 m, Anne-Marie Saforge (8) 
1,77 m, Nicole Pierre (9) 1,70 m, Ginette 
Mazel (10) 1,70 m, Marie-Claude Monne- 
rais (11) 1,72 m, Martine Gauteroux (12)
1.79 m, Pierrette Vignot —---- _
queline Cator (14) 1,76 
neau (15) 1,80 m.

Arbitri • Szabo Istvan 
nik Artun (Turcia).

(13) 1,75 m, Jac- 
m, Annie Prug-
(R.P.U.) și Tev-

ii in vacantă ne vom amenaja o serie de terenuri sportive!11

ne scriu pionierii din unitatea Școlii medii nr. 10 din Cluj

Echipa
Cpfltală. ,
:are evoluează pentru prima oară in 
bucurești, vin cu o echipă completă 
lin care nu lipsesc cunoscutele jucă- 
oare Ginette Mazel, Yannick Stephan, 
Jacqueline Câtor, Maryvorme Garzino 
• a. Ele sînt însoțite de antrenoarea 
îeorgette Coste.

PALMARESUL MECIURILOR 
R.P.R. — FRANȚA

FRANȚA—B.P.R. 39—26 (25—12) Buda- 
«ata 1950.

Restanțe din campionatul 
masculin de baschet

Baschetbalistele din formația Franței. 
De la stingă la dreapta : Ginette Mazel. 
Annie Prugneau, Martine Gauteroux', 

Monique Thourot, Jacqueline Câtor, Pier
rette Vignot, Marie-Henriette Manuel, 
Marie-Claude Monnerais, Arlette Rus- 
tichelli, Jacqueline Verots, Yannick Step
han, Marynonne Garzino. 
formație nu au făcui ‘ 
rot și Kustichelli care 
cu jucătoarele Nicole 
Marie Saforge.

Din această 
deplasarea Thou- 
au fost înlocuite 
Pierre fi Anne-

Meciul dintre echipele masculine 
Constructorul Arad și Dinamo Bucu
rești, desfășurat marți la Arad, a ofe
rit uu joc deosebit de disputat, în
deosebi în prima repriză în care ară- 
danii au condus majoritatea timpului. 
După pauză, dtnamoviștii și-au impus 
superioritatea, ivind la un moment dat 
un avantaj de 14 puncte. Scor final : 
59—51 (28—27) pentru Dinamo. Cele 
mai multe puncte le-au înscris Kiss 26, 
Spiridon 12. de la Dinamo, Schaeffer 
13, Iliescu 12 și Gall 11, de la Con
structorul. (ST. I AC OBcoresp.).

In Capitals, miercuri seară Steaua a 
dispus de Dinamo Oradea cu 69—50 
(39—28).

Recent, 
au avut o 
folosință noua popicărie, cu pistă aco
perită, construită prin muncă volunta
ră. Popicăria aparține asociației spor
tive Someșul Reteag. In hol a fost in. 
stalată o masă de tenis și mai multe 
mese de șah. In fiecare seară aici își 
petrec timpul liber numeroși tineri și 
tinere. De altfel, ca o urmare a creș
terii numărului de competiții organi
zate la această bază sportivă, în asoJ 
ciația Someșul s-au înscris încă 67 de 
membri U.C.F.S. care și-au exprimat 
dorința de a activa în secția de po-
pice.

Gh. Lupșa — coresp.

Stimată redacție.
Noi, pionierii din unitatea Școlii me

dii nr. 10 din Cluj, am hotănît să vă 
adresăm aceasta scrisoare. Mulți dintre 
cei peste 500 de pionieri din unitatea 
noastră iubim sportul, participăm cu 
tot entuziasmul la diferite competiții 
sau asistăm din tribunele stadioanelor, 
la întrecerile celor mari. Cu toții sîntem 
la curent cu rezultatele sportivilor noș
tri de frunte și visăm ca într-o bună 
zi, alți copii să discute la rrndu-le despre 
performanțele noastre...

Citim cu mult interes presa sportivă. 
Prin intermediul ei am aflat, nu de mult, 
că in curțile școlilor se pot amenaja di
ferite terenuri simple pe care să se 
desfășoare o bogată activitate sportiva. 
Din ziua în care am citit articolele din 
Aportul* aproape că n-am mai avut 
alt subiect de discuții. Rezultatul ? 
y-aa decis ca în vacanța de primăvară, 
să ne amenajăm prin muncă voluntară 
o serie de terenuri sportive.

Cu sprijinul direcțiunii școlii și ol 
orgouzației U.T.M., și sub suprave
gherea tovarășilor profesori de educație 
fizică, cele 11 detașamente de pionieri 
ale organizației noastre vor amenaja 
un teren de baschet, două terenuri de 
volei, unul de handbal în 7, un sector 
pentru săritura in lungime și în înălți
me, un altul pentru aruncarea greută
ții, o pistă de 80 metri și un mic por
tic de gimnastică. Curtea școlii noastre 
este spațioasă și permite asemenea con- 
isrrcțiii

De un mare ajutor în lucrările pe care 
le vom face ne sînt articolele apărute 
in „Sportul popular privitoare la ame
najarea bazelor sportive. Vom apela tot
odată și la părinții unora dintre noi, care 
sînt ingineri constructori.

In timpul vacanței de primăvară va 
începe și desfășurarea unei serii de 
competiții, pe care le rom organiza pînă 
la sfîrșitul anului școlar. Ne toni în
trece în concurs uri de șah, tenis de

vom or- 
hhadbal

masă, gimnastică, atletism și 
ganiza campionate pe clase la 
în 7, volei și fotbal.

Noi vrem ca în aceste întreceri să 
angrenăm întregul efectiv al unității
noastre, astfel ca fiecare pionier să de
vină un ade cărat sportiv. Cu prilejul 
acestor com/^tiții avem 
mulți dintre noi se vor 
fi selecționați apoi in
Ș4Z<^lii.

convingerea că 
evidenția și vor 
reprezentăr i vele

pionier !Salut voios de
VICTOR STOICA 

președintele unității de pionieri a Școlii 
medii nr. 10 din Cluj

GIMNASTICA ARE PRIETENI BUN( 
LA CORABIA

La noi în școală — ne scrie elevul 
Florian Popescu din clasa a Xl-a a 
școlii medii „Alex. Ioan Cuza" din Co
rabia — gimnastica are prieteni buni. 
Peste 180 de elevi și eleve își petrec 
după amiezele libere în sala de gim
nastică, antrenîndu-se cu perseverență. 
Cu prilejul unui concurs care a avut 
loc de curînd s-au evidențiat echipele 
claselor a IX-a C, a IX-a A (băieți), 
a IX-a A, a VIII-a E (fete). Echipa de 
gimnastică a asociației noastre spor
tive se pregătește temeinic pentru e
tapa regională a campionatului școlar. 
La concursul de verificare, cele mai 
bine pregătite au fost elevele Aurora 
Velica, Vera Makarov și Maria Vădi-, 
nea nu.

Fază Mntr-un med desfășurat în cadrul primei etape a campionatului: Szabo H. 
(Steaua) conduce pucul. Cu tot efortul adversari său nud poate deposed# 
de puc. Foto: T, Chioreanu

Steaua, Voința '1. Ciuc, știința Buc. și Știința Cluj 
in intrcccrc pentru titlul de campioană la hochei

Vineri seara, primele
Activitatea competițională

internă la hochei pe gheață 
miine. 
parcul 
patru 
ultima 
cerirea 
pe anul ,
Steaua, Știința Cluj, Voința Miercurea 
Ciuc și Știința București.

Fără îndoială că cele mai multe 
șanse sînt de partea formației mili
tare. Ea n-a cunoscut înfrîngerea în 
acest sezon și dispune de un lot foarte 
valoros. Să nu uităm să printre pur
tătorii culorilor echipei Steaua se 
numără nu mai puțin de opt compo- 
ii«iți ai lotului nostru reprezentativ, 
printre care jucători cu „nume mari" 
in hocheiul nostru ca Pușcaș, lonescu, 
Varga, Czaka, frații Szabo. Punctul 
forte al echipei îl constituie comparti
mentul apărării. In atac, Steaua se 
bazează în principal pe linia Szabo II. 
Calamar, Szabo I. Voința Miercurea 
Ciuc, o echipă care ne-a obișnuit cu 
plăcute surprize, ne-a dovedit progre-

oficială 
. „ . se reia

In Capitală, pe patinoarul din 
„23 August", cele mai bune 

echipe ale noastre pornesc în 
etapă a întrecerii pentru cu- 
titlului de campioană a țării 
’ 1962. Aceste echipe sînt:

intilniri
jocurile 
victorii

sele înregistrate de ea în 
preliminare, cînd a obținut 
trumoase asupra Științei București și 
Științei Cluj. Prezența in lot a unor 
internaționali bine reputați ca Andrei 
și Takacs II, precum și puterea de 
luptă caracteristică acestei echipe ne 
îndreptățesc să-i acordăm prima șansă 
pentru locui secund în ierarhia echi
pelor noastre pe acest an. Un lot 
valoros are și Știința Cluj. Biro, 
Naghi, Cazan I, Cazan II, Otvos sînt 
jucători cu multe resurse. Cu un plus

de concentrare in apărare și, mai ales, 
cu mai mult... calm. Știința Cluj 
poate face partide de valoare, care 
să satisfacă exigentul public bucu-. 
reștean. în rîndurile căruia echipa 
cluj'eană se bucură de multe simpatii. 
De la tînăra echipă a Științei București 
așteptăm o nouă confirmare a marilor 
progrese realizate în acest sezon.

Iată acum programul primei etape 
a turului, care se dispută miine t 
ora 17: Știința Buc. — Știința Cluj, 
ora 19: Steaua — Voința M. Ciuc,

i

Incepind de astăzi, in Capiială

SCRIMERII JUNIORI IȘI VOR DESEMNA CAMPIONII!
Sala bazei sportive nr. 2 a M.I.C., 

din str. Ilaga, găzduiește începînd de 
astăzi finalele campionatelor republi
cane de scrimă rezervate juniorilor. A
ceste întreceri constituie un minunat 
prilej de afirmare a noi și noi elemente

talentate, din întreaga țară, într-o dis^ 
ciplină sportivă care și-a cîștiga t un 
frumos prestigiu. a

Programul definitiv al finalelor a fost 
fixat astfel : h
• Ziua I (22 martie) : 8—14 : spadă; 

cat. I (16—20 ani) — sferturi de fina
lă și semifinale, floretă, băieți și fete, 
cat. a Il-a (14—16 ani) — semiitnrrtl; 
17—20 : spadă, cat. I și floretă băieți; 
cat. a Il-a — finale.
• Ziua a Il-a (23 mantie) : 8—14 S 

floretă băieți, cat. I — sferturi de fi* 
nală și semifinale, floretă fete, oat. a 
Il-a — finală, sabie, cat. 1 — sferturi 
de finală ; 17—20 : floretă băieți, cat^ 
I — finală, sabie, cat. I — semifinalei

• Ziua a II!~a (24 martie) : 8—14 6



R. PLATON — coresp.

LITAȚIACTUA

sportive de eleviConcursul școlilor

CONCURS PENTRU
Clubul Steaua a organizat recent 

un concurs de tir pentru începători. 
La întrecerile desfășurate pe poligonul 
Dinamo au participat peste 100 de 
concurenți, elevi de la mai multe școli 
din Capitală. Concursul a avut loc la 
armă sport poziția culcat. Iată rezul
tatele: fete: 1. El. Nistor (Șc. confec
ții 3) 78 p; 2. M. Mihăilescu (Șc. 
M. 1) 76 pț 3. A. Pir joi (S. M. 1) 
76 p ; echipe: Școala Medie 1 ;
1. V. Sălăjan (S.M. 1) 87 p; 
Cincu (S. M. 1) 83 p; 3. P. 
(S. M. 1) 82 p; echipe : 1.

băieți: 
2. Gh.
Toncu
Școala

iI

Fotografia alăturată redă un aspect 
de la o oră de educație fizică desfă
șura! ă ut sala de sport a școlii medii 
nr, 1 „Petru Rareș“ din orașul Piatra 
Neamț, Sala frumoasă, foarte bine în
grijită, constituie un loc minunat în 
care elevii și elevele capătă o bună 
pregătire fizică generală și multila
terală. Tot în această sală fac antre
namente și elevii școlii sportive din 
oraș. Activitatea celor două școli se 
desfășoară în cele mai bune condiții 
datorită colaborării între profesorii de 
educație fizică Maria Savinescu, Vladi
mir Laș cu, Nicolae Teodorescu etc.

Dragostea cu care elevii vin la orele 
de sport, la antrenamente nu a în- 
tîrziat să dea rezultate: baschetbaliștii 
școlii sportive au cucerit de cinci ori 
consecutiv titlul de campioni regionali 
la juniori, iar voleibalistele au ocupat 
locul 2 la finala pe țară a școlilor spor
tive.

Foto: I. Mihăici

sîrșitul acestei săptămîni bazinul 
acoperit de la Floreasca găzduiește un 
important concurs de înot, o competi
ție organizată de școala sportivă de 
elevi nr. 2 din București. La aceste 
întreceri, dotate cu „Cupa Sfatului 
popular al Capitalei*, participă înotători 
și înotătoare aparțrnînd școlilor spor
tive de elevi din Timișoara, Reșița, Si
biu, Tg. Mureș, Cluj, Oradea și Bucu
rești.

Vor concura, printre alții, Badea Bă- 
jenaru, Măriuca Marin (S.S.E. II Buc.), 
Teodor Georgescu (S.S.E. I Buc.), Ho- 
ria Capotescu, Smaranda Lupuțiu (S.S.E. 
Arad), Eva Klein (S.S.E. Cluj), R. 
Denghel (S.S.E. Sibiu), Ana Adamschi,

Dan Seracu, Ștefan Nagy, Iuliu Peres 
(S.S.E. Oradea).

Dat fiind faptul că prima parte a 
concursului care se desfășoară șîmbătă, 
de la ora 19,15 va fi televizată, se im
pune ca organizatorii să ia toate mă
surile necesare pentru ca întrecerile să 
înceapă la timp, pentru ca arbitrii (e- 
chipați toți cu cămăși albe și pantaloni 
gri) să-și ocupe din vreme locurile 
care le revin.

• în campionatul categoriei A se 
vor desfășura, duminică, următoarele 
partide: C.S.M.S. IAȘI-ȘT11NȚA PE- 
TROSENI (arbitru D. Manoileanu), 
ȘTIINȚA TIMIȘOARA — ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI (arbitru Lemneanu), ȘTI
INȚA CLUJ—STEAUA (arbitru V. 
Georgescu), FLACĂRA ROȘIE—DINA
MO (arbitru D. Zamfir) — teren Fla
căra roșie, ora 9; I.T.B.—PROGRESUL 
(arbitru N. Soculescu) — teren I.T.B., 
ora 11, GRIVITA ROȘIE—METALUL 
(arbitru Em. Valeriu) — teren Parcul 
Copilului, ora 16.

• Campionatul de calificare, în ca
drul căruia se dispută duminică pri
mele jocuri (începînd direct cu etapa 
a Il-a) sînt programate următoarele 
partide: seria I, grupa A: Aeronautica 
Buc.— I.P.G.G. Buc., teren Tineretului 
II ora 9, Arhitectura Buc.—Inst. Con
strucții Buc. teren Tineretului II ora 
11; Universitatea Buc.—Politehnica 
Buc., teren Tineretului III ora 9; Co
lorantul Buc.—Rapid Buc., teren Giu- 
lcști ora 15,30; Meteorul Buc.—Dinamo

ÎNCEPĂTORI
Medie
A\edie
Medie

1
36
1

(clasa a IX-a) ; 
(Clasa a VIII-a) ;
(clasa a X-a).

2. Școal.
3. Școal;

„CUPA PRIMĂVERII* PRIN 
CORESPONDENȚĂ

Federația romînă de tir organrâeaz; 
în zilele de 23—25 martie un con
curs la arme speciale, dotat cu „Cupa 
Primăverii". Vor lua parte trăgători 
din toate categoriile de .clasificare, 
mai puțin maeștrii sportului, din ma
joritatea orașelor din țară.

II, teren Tineretului III ora 16; seria 
I grupa B: S.N.O.—Comb. Poligrafic 
Buc., Progresul II Buc.—Autobuzul 
Buc., teren I.T.B. II ora 16; Petrolul 
Pitești—Grivița Roșie II, Vulcan Buc. 
— Sirena Buc., teren Vulcan ora 9; Flacăra 
roșie Buc.—Gloria Buc., teren ^Jthcăra 
roșie ora 11; seria a Il-a : U’.'S.Â.T. Nă
vodari—C.S.M. Brăila, Constructorul 
Ploiești—Progresul R. Sărat, Cimentul 
Medgidia—Metalul Buzău, Farul Coi» 
stanța—Unirea Ion Roată, Precizia Să- 
cele—Petrolul Ploiești; seria a IlI-a : 
Ceahlăul P. Neamț—Știința Galați, RuD 
mentul Bîrlad—Constructorul I.U.T^ 
Iași, Laminorul Roman—Zimbrul Tecuci, 
A. 3. Tecuci—Dinamo Bacău, Ancora 
Galați—Constructorul Bîriad; seria a 
IV-a : Minerul Vulcan—Jiul Petroșeni, 
Chimica Tîmăveni—C.S.O. Timișoara. 
C.S.M. Sibiu—-Drubeta T. Severin, Elec-i 
troputere Craiova—Metalul Reșița.

Meciul Grivita Roșie—A.S.P.T.T. Ral

MgHili-liA’.Mt
Colectiviștii Am excursie

RezultateConcursuri.

a fost amiiiat

ț Peste 400 de țărani colectiviști din 
•ațele regiunii Maramureș au vizitat în 
ultima lună, prin O.N.T. „Carpați*, 
grădina botanică din Cluj, Muzeul Bruc- 
kenthal din Sibiu, orașele Cluj, Sinaia, 

' Brașov, Sibiu, Predeal și București, 
precum și gospodăriile agricole colective 

! din comunele Răscruci-Cluj și Codlea- 
, Sibiu, muzeele de la Doftana și Peleș 
etc. Ei s-au reîntors cu multe cunoștințe 
la locurile 
tovarășilor 
văzute.

Cei 400 
gricole colective „1 Mai' 
40-a aniversare a 
din comuna Apa, 
wSandor Petofi* din Coltău, raionul Șom-

lor de muncă și au povestit 
lor de muncă despre cele

fac parte din gospodăriile a- 
i* și „Cea de a 

Partidului*, ambele 
raionul Satu Mare,

Cu un an în urmă, în coloanele zia
rului nostru și-au spus părerea tehnicie
ni, antrenori și sportivi fruntași în le
gătură cu luptele libere, care deși a- 
veau asigurate țoale condițiile necesare 
pentru o dezvoltare frumoasă, ne ofereau 
prea puține satisfacții.

In momentul cînd se desfășura an
cheta noastră, luptele clasice aveau un 
serios „avans* asupra celor 
Nivelul întâlnirilor era mai 
chiar în campionatele interne, 
lalele 
sine : 
libere 
arena 
vește 
departe de a fi satisfăcătoare.

Ce s-a întîmplat în răstimpul ulti
mului au ? Ce progrese au fost înregis
trate în luptele clasice ? Dar în cele li
bere ?

Luptele clasice pășesc în continuare 
pe același drum ascendent. Campiona
tele individuale de anul trecut s-au ri
dicat la un nivel superior din toate piuic- 
tele de vedere edițiilor precedente. Nu
mărul procedeelor aplicate în timpul 
competițiilor a crescut, iar marca masă 
â sportivilor a dovedit o matură gîn- 
dire tactică. Este semnificativ faptul 
«ă nici un campion de seniori din anul 
1960 nu a mai reușit să-și mențină 
titlul, la categoria respectivă, în anul 
1961. Ba mai mult, două elemente n<»i, 
care nu făceau parte din grupul luplă- 

i lorilor eonsacrați. au cucerit titlurile 
| de campioni ai țări.

„libere*4, 
ridicat, 

iar rezut- 
pe plan mondial vorbeau de la 
patru medalii olimpice ! Luptele 
nu au făcut decît pași timizi în 
internațională, iar în ceea ce pri- 
activitatea internă rezultatele erau

Ia G.A.C. din comuna Valea 
raionul Satu Mare, „30 De- 
din comuna Vezendiu, raionul 

„Pămînt desțelenit" din Dră- 
,Dezrobirea" din 

raionul Oaș ș.a.

cuța, de 
Vinului, 
cembrie* 
Cărei, 
gușeni, raionul Sigliet, 
comuna Livada.

Pînă la 1 Mai, un număr și mai marc 
de țărani colectiviști vor vizita alte 
gospodării agricole colective și de stat, 
locuri istorice de pe întreg cuprinsul 
patriei noastre etc. Turismul este din 
ce în ce mai îndrăgit de țăranii colec
tiviști din regiunea Maramureș.

V. SĂSĂRANU 
A. LAȚIȘ 

corespondenți

BUCUREȘTI. — Peste 100 de spor
tivi au luat parte la concursul atletic 
organizat, în sala Floreasca II, de 
Școala Sportivă de Elevi nr. 1. Iată 
cîteva rezultate: COPII: 50 m: VI. 
Marin 6,9; lungime: V. Bivolu 4,72; 
Gh. Manea 4,71 ; FETIȚE: 50 m: 
Th. Anastasescu 7,5; lungime : 
Marcu 4,35; JUNIORI II: 50 m: 
M. Aldea 6,5; 55 mg: II. Ilie.su 8,2; 
lungime: T. Jianu 5,80; JUNIOARE II: 
50 m: G. Pred idea 7,2 ; 40 mg : M. 
Rusu 7,3; JUNIORI I : 50 m: ” 
Dragostin și D. Romanescu 6.3; 
gime: T. Vlaicu 5,60; triplu: 
Ghioc 12,50; JUNIOARE I: 40 mg: 
R. Moldoveanu 7,6; lungime: 
Moldoveanu 4,35. (NICOLAE 
NICOLAE, coresp.).

★

Deși timpul continuă sa fie 
prielnic, totuși majoritatea atleților 
trecut efectiv la lucru în aer li'

M.

H. 
lun-

C.

R.
D.

ne- 
au 

iber,

pregătindu-se cu asiduitate 
derea primelor concursuri. Iaca prin
cipalele competiții programate pentru 
săptămînile u-rmătoare: 1. Concursu
rile republicane pentru alergările de 
viteză, sărituri și aruncări. întrecerile 
se vor desfășura în două etape: una 
pe localități, pînă la 15 aprilie și a 
doua, finalele, în zilele de 5—6 mai. 
Etapa finala se va desfășura la : 
Constanța (sprint), Ploiești (sărituri), 
Galați și Brăila (aruncări); 2. Cam
pionatele republicane ale juniorilor 
(etapa I pe asociații și cluburi spor
tive se va desfășura pînă în ziua de 
29 aprilie) ; 3. Concursul republican
de primăvară aJ juniorilor (va avea 
loc la București în zilele de 14—15 
aprilie) ; 4. Concursul republican de 
primăvară al seniorilor (Timișoara, 
19—20 mai).

Meciul de rugbi Grivita Roșie — 
A.S.P.T.T. Rabat care urma să aibă 
loc duminică în cadrul semifinalelor 
„Cupei campionilor europeni" a fost 
amina t. intrucît echipa marocană a 
anunțat aseară că nu poate face de
plasarea la București.

Data disputării acestui meci urmea
ză a fi stabilită ulterior.

S DE MASA <j

Cine vor fi noii
campioni de juniori?

DE CE N-AU REUȘIT LUPTĂTORII DE EA

Ia campionatele mondiale 
hama s-a arătat a fi 
lică. El nu a reușit să 
zeze* cu adversari bine

de la Yoko- 
numai...simbo- 
sc „aclimati- 

pregătiți și a 
trebuit să părăsească competiția după
primele două tururi. Jocurile balcauice 
nu ne-au adus decît un singur titlu, 
ceea ce, trebuie să recunoaștem, este prea 
puțin față de posibilitățile sportivilor 
noștri.

Dar, să vedem cum s-a desfășurat ac
tivitatea Ia lupte libere pe plan intern. 
După cum se știe, campionatul republi
can de lupte pe echipe s-a desfășurat 
nu numai la „clasice* ci și la ,,libere*. 
Acest fapt a făcut ca toți antrenorii 
din țară să acorde o mai mare atenție a- 
cestui stil. In cele cinci categorii de 
greutate — căci la atîtea s-au desfășu
rat întrecerile de ,,libere* — și-au mă
surat forțele, de-a lungul a zece etape, 
peste 75 de luptători. Aceasta ar f: 
trebuit să aducă o substanțială îmbună
tățire a nivelului tehnic. Dar așteptările 
nu s-au împlinit decît parțial. Uncie 
secții de lupte, cum ar fi cele de Ia 
Dinamo București, C.S.O. Arad. Steagul 
xosn_.JB.rasov si Steaua București ai

pline. In schimb secțiile din Lugoj și 
Reșița, unde sportul luptelor se bucură 
de o tradiție puternică au considerat 
participarea în campionatul republican 
pe echipe, la „libere*, drept o „povară*. 
Antrenorii din aceste centre au mers pe 
linia minimei rezistențe. Cine nu era bun 
la „clasice* era... transferat de urgen
ță la „libere*. De aceea, nu a mirat pe 
nimeni faptul că la sfîrșitul campiona
tului trecut aceste echipe au fost ulti
mele în clasamentul de „libere*, pe cînd 
la „clasice* au ocupat locuri fruntașe. 
Un exemplu negativ ni-1 oferă Metalul 
București. In această secție — care a 
dat țării noastre mulți luptători fruntași 
— a început să domnească automulțu- 
mirea, îngîmfarea. Cu prilejul ultimei 
etape a campionatului din acest an. e- 
chipa lor. clasată anul trecut pe locul 
doi Ia „libere*, a suferit o înfrîngere 
din partea noii promovate Rulment.il 
Brașov. Aceleași fenomene se observă 
și în rîndul sportivilor din Galați.

Deși ediția anului trecut a campiona
telor republicane de lupte libere a mar
cat o superioritate față de edițiile pre- 
ce den te, trebuie să recunoaștem că ea

multe întâlniri luptătorii au „ameste
cat* procedeele de „libere* cu cele de 
la „clasice*. Acest lucru ar fi scuzabil 
pentru un începător. Dar, din păcate, 
chiar doi dintre campioni, Ștefan Tampa 
și Ion Herman, au folosit în momente
le critice cel mai... clasic procedeu de 
„clasice* — șurubul.

De prea puține ori s-a observat îm
bunătățirea bagajului de cunoștințe teh
nice a unor luptători fruntași. Deși unii 
dovedesc că posedă multe cunoștințe 
teoretice, în momentul cînd trebuie să 
le aplice vădesc încă multă nesiguranță. 
Acestea ne fac să credem că în sec
țiile de lupte se acordă o prea mică aten
ție d isciplinei despre care vorbim.

Iată cîteva din cauzele ră minerii 
urmă a luptelor libere, 
dorit să-și spună din nou 
legătură cu această stare de 
tren orii și sportivii fruntași
libere Eliminînd deficiențele, luptătorii 
de 
de 
de

in 
«ie 
in

Ar fi 
părerea, 
lucruri, an- 
de la lupte

„libere* vor putea obține rezultate 
talie mondială, la fel ca și sportivii 
la „clasice*.

TIBER IU BAN

Principalele pretendente la titlul fe
minin de simplu junioare. Mariana Jan- 
drescu (stingă) a definut titlul republi
can pină în anul trecut, cînd l-a cedat 
Eleonorei Mihalca (dreapta). Cine va 
ieși învingătoare de data aceasta ?

întrebare sîrtt chemați 
participant ii la finalele 

republican de juniori 
care vor avea loc timp de trei zile 
la Reșița.

Vor fi prezenți jucători cunoscuți ca 
Dorin Giurgiucă, Eleonora Mihalca, 
Mariana Jandrescu, Hidvegi, Dan An
tonescu etc.

La această 
să răspundă 
campionatului

Citiți

Revista „LUCEAFĂRUL^
organ al Uniuni» Scriitorilor din R.P.R.

apare la 1 și 15 ale lunii
Conține o rubrică de sport

Ilie.su
Rulment.il


Culese de Pe urinelepe teren
Deopotrivă... de important

Un alt jucător 
roșu) a completat 
nedisciplinați, care 
nivel ut spectacol u-

CLUJ (prin telefon). — Sezonul tot- 
listic a debutat aici cu o partidă 
;putată la un bun nivel tehnic. în 
ida stării proaste a terenului și a 
idițiilor atmosferice neprielnice, 
ectatorii au apreciat temeinica pre
fire a echipelor, care le-a permis a- 
itora să desfășoare acțiuni în viteză 
să creeze numeroase faze palpi- 

ite de joc.
Toate acestea au fost însă umbrite 
comportarea nesportivă a unor ju- 

tori. In minutul 62 arbitrul V. 
ug i-a eliminat din joc pe Ivansuc 
Meszaros pentru loviri reciproce. 

J unul, nici celălalt nu erau la 
ma abatere, în această partidă, 
tszaros își mai lovise în mod inten- 
na.t adversarii, iar Ivansuc avu
se o atitudine cu totul reprobabilă 
ă de arbitru în momentul în care 
îsta sancționase just cu 11 m ata- 
: neregulamentar al lui Georgescu 
ipra lui David, 
agy — Steagul 
j-ul de jucători 
făcut să scadă

fotbalistic. Acesta a practicat tot 
ipul un joc obstructionist, încercînd 
și suplinească astfel lipsa de pre
fire. Deși duritățile sale au scăpat 
^nulte ori nesancționate de arbitru, 

n-au trecut însă neobservate de 
xtatorl și specialiști. Antrenorul fe- 
•al Angeto Niculescu ne-a spus: 
xemplul negativ pe care l-a dat 
»t jucător trebuie să constituie un 
>tiv de serioasă analiză pentru 
cerea echipei Steagul roșu*, 
lată, deci, că din desfășurarea 
ei Știința Cluj — Steagul roșu 
r au ieșit în evidență o serie de 
suri în comportarea sportivilor. Ceea 
trebuie să înțeleagă antrenorii lor, 

ourile secțiilor și conducerile du
rilor este faptul că munca de edu- 
:ie cu fotbaliștii este DEOPOTRIVĂ 

importantă ca aceea de pregătiră 
ică, tehnică și tactică.

HRISTACHE NAUM

Aspecte plftcute 
și mai pafta plicate

» In preziua mecijlid, stratul de 
iadă care acoperea terenul de joc 
Cpe stadionul din Lupeni avea o 
isime de 50 de centimetri. Pentru 
gurarea unor condiții normale des- 
urării partidei de a doua zi, sec- 

de fotbal a asociației Minerul a 
;anîzat acțiunea de deszăpezire a 
enului. La această muncă voluntară 

participat cu însuflețire peste o 
s de suporteri ai echipei Minerul 
ntre care 300 de ucenici de ia 
>a.la profesională și 600 de mineri), 
’e au scos de pe teren aproape 4000 

de zăpadă. Lor li se cuvine țoală 
da. Ei au arătat și în acest. sens, 
icret și prompt, ce înseamnă forța 
ncii voluntare.
» Asistînd la acest meci, ne-am rea
lii t la un moment dat de cunoscuta 
■cdotă din folclorul nostru, cu cio
tul care păcălea satul, strigînd s 
iriți, lupul la oi!". Iar cind în- 
tdevăr a venit lupul, toată lumea 
crezut că e din nou o glumă, și 
|i ce s-a întîmplat... Tot așa și la 
ciul de la Lupeni. în prima repriză 
on a simulat de cîteva ori că a 
4 faultat in suprafața de pedeapsă, 
bitrul Traian Cruceanu nu s-a lă- 

păcălit. In repriza secundă, însă, 
arătorii Minerului l-au 
?va ori neregulamentar 
meiu l-a lovit în falcă 
l-a făcut aproape k.o.;

(itit în zăpadă, 
dată...
. Ozon — de astă d„1ă absolut siu- 
f — solicita intervenția arbitrului, 
darnic însă. „Lupul" îl... devora pe 
:on; arbitrul Cruceanu era convins 
i tot o farsă...
• Arbitru) Cruceanu a fluierat «fir
ul jocului cu două minute mai 
ireme, defavorizînd prin aceasta 
ibele echipe. Nu o dată soarta unul 
ci a fost decisă în ultim"! minut! _ 
recomandăm lui Traian Cruceanu 
i multă băgare de seamă la acele 
suiui, ca să fie scutit de... săgețile 
vUkr kr.

atacat de 
pe Ozon, 
cu umărul 
Coman l-a

Dan î-a încercat 
rezistența tibiei și peroneu-

Despre plasamcniul in atac
în meciul Dinamo București — Di

namo Pitești (2—2), bucureștenii au 
ratat cîteva ocazii bune de a marca 
datorită plasamentului greșit al unor 
înaintași. Este vorba de părăsirea pos
turilor (extremele) și intrarea în 
ofsaid (tripleta). Dinamo București 
nu și-a putut finaliza mai multe 
atacuri, supranumerice chiar, deoarece 
extremele (în special Angliei) se de
plasau deseori spre interiorul terenu
lui, așteptînd pasele pe centru si nn 
pe margine, unde erau expediate d» 
cei care construiau atacurile. Din 
aceiași motiv s-au Irosit multe pase 
trimise de mijlocași pe extreme. Doi 
dintre înaintași. Eftimie și apoi Un- 
guroiu (care l-a înlocuit), au anulat 
unele acțiuni ofensive ale echipei lor 
prin ocuparea unor poziții prea... avan
sate. Apărătorii adverși au sesizat in
tențiile acestor „vîrfuri de atac" și 
i-au lăsat să intre în poziții de of
said. In ultimele minute de joc, cind 
Dinamo București era permanent in 
ofensivă, Unguroiu — neatent — a 
rămas de trei ori în ofsaid, dăunînd 
astfel propriei sale echipe.

T. RABȘAN

Fază din partida U.T.A. — Metalul Tirgovișle (3—0).
Foto: Fr. Kelen-Arad

DUMINICĂ — O REJUCARE 
IN CATEGORIA B

întîlnirea de categorie B Metalul 
București — Dinamo Obor, disputată 
în toamnă și contestată de TI____
Obor pe motivul că Metaiul a folo
sit un fotbalist fără drept de 
va rejuca duminica aceasta, potrivit 
unei decizii a federației.

Dinamo

joc, se

CUPA PRIMĂVERII" PENTRU 
ECHIPELE DE „B“

Consiliul orășenesc UCFS
rești organizează — | ' __  . _
fotbal — o competiție, „Cupa Primă
verii", rezervată echipelor de catego
rie B, avînd ca scop verificarea sta
diului de pregătire a jucătorilor.

Bucu-
prin comisia de

Arbitrii jocurilor
de duminică

Jiul Petrila _ U.T.A.: M. Popa 
(Bite.), N. Mogoroașe șt I. Șerbă- 
nescu (Craiova).

Steaua — Știința Cluj: Nicolau 
Stavru, D. Bleja și V. Dăscălescu 
(Constanța).

Dinamo 
Alartin, N. 
tantinescu

Pitești — Minerul: E.
Constantinescu și D. Cons- 
(Buc.).

Metalul
Gavrilă Pop, 1 
Chifor (Brașov).

Tîrgoviște — Progresul : 
I. Constantin și Z.

Rapid — Știința Timișoara: C.
Geană (Brașov), N. Cursaru (Ploiești) 
și Gh. Comănescu (Cîmpina).

Dinamo Bacău — Dinamo Bucu
rești: M. Vasiiiu (Ploiești), M. Rotaru 
;i M. Grădinaru (Iași).

'teagui roșu — Petrolul: I. Pișcărac,

în vizită la locurile de

treprînse în colaborare cu activiști ai--------------------------rte-r-o. gj.g sg 
dacă terenurile respective 

aju- 
fot-

Ne-am îndreptat pașii, mai zilele 
trecute, spre locurile de pregătire a 
celor patru echipe bucureșfene din ca
tegoria A. Scopul acestei acțiuni, în- 

consiiiului orășenesc UCFS, 
constate 
sint sau nu utilate cu aparatele 
tătoare, 
baliștitor.

necesare in pregătirea

PRIMUL POPAS...

...l-am făcut la stadionul Progresul.
Aici, de altfel ca și la celelalte baze 

sportive vizitate, aparatele se găsesc 
amplasate în diferite locuri ale tere
nului și chiar în afara lui. în cazul 
pieselor mari. Iată-ne, așadar, în cău
tarea lor. In drum spre terenul prin
cipal, la terenurile de tenis, dăm peste 
„rozetă", pregătită pentru a fi repa
rată (credem că Ia ora actuală a și 
fost repusă în stare de a fi din nou 
folosită). Pe marginea terenului cen
tral întilnim porțile mici, jaloanele, 
aparatele pentru exersarea jocului cu 
capul (mingi suspendate), poarta mo
bilă — care fuseseră întrebuințate la 
ultimul antrenament

Știri, rezultate
Primele meciuri au Ioc astăzi pe 

terenul „Timpuri Noi* (Dudești), 
după următorul program: FI. roșie — 
Dinamo Obor la oca 14.15 și MetaJul 
— Știința București la ora 16.

Etapa a doua va avea loc la 28 
martie, pe același teren și la aceleași 

în primul joc se vot întîlni echi- 
învinse azi, iar în al doilea echi- 
învingătoare în partidele de azi. 
caz de egalitate departajarea 

(fie-

ore.
pele
pele

In
echipelor se va face prin executarea 
a cîte 10 lovituri de la II m 
care jucător de cimp cite una).

JNTILNIRI IN CURSUL 
SAPTAMINII

In Cupa R.P.R. : C.F.R. Roșiori — 
Sporting Roșiori 4—3 (2—0, 2—2].

Amicale: Arieșul Turda — AS A Cri- 
șul Oradea 2—0 (1—0}.

i autoturism premii cu 9 rezultate, meciuri importante Ia concursul special din 23 martie 1962
Punctele de atracție ale concursului 

special Pronosport de duminică 2S mar
tie sint numeroase. Astfel, in afara pre
miilor obișnuite în bani se atribuie nu
meroase premii suplimentare în obiecte, 
din fond special, pe bază de cupoane, 
printre care întilnim 1 AUTOTURISM 
„MOSKVICI’'. Dar și la premiile in bani 
a intervenit o schimbare așteptată de 
participant! : începind cu acest concurs, 
la Pronosport se atribuie 4 categorii de 
premii (cu 12, 11, 10 și 9 rezultatei.

In sfîrșit, atractivitatea concursului 
special din 25 martie constă chiar în con
ținutul programului în care întâlnim me
ciuri foarte importante pentru configu
rația clasamentului : Steagul roșu — 
Petrolul ; Rapid — știința Timișoara : 
Steaua — știința Cluj ; Dinamo Bacău 
— Dinamo București ; Jiul — U.T.A, ; 
Metalul — Progresul ; Dinamo Pitești — 
Minerul. In programul etapei figurează

aparatelor ajutătoare..
antrenament aie echipelor bucureștene din categoria

In prelungirea tribunei, spre tere
nul cu zgură, se profilează un schelet 
metalic. Este culoarul de șut, aliat în 
construcție. Acest aparat a lipsit echi
pei Progresul pînă acum. In scurt 
timp însă, va fi gata și jucătorii Pro
gresului îl vor folosi pentru perfec
ționarea șutului. Dar nu așa cum au 
utilizat „zidul" construit lingă culoa
rul de șut, la cîțiva metri, la margi
nea terenului cu zgură. Nu s-a lucrat 
de loc la el la antrenamente. Cea 
mai bună dovadă o constituie faptul 
că el este blocat de o mică stivă de 
seînduri.

La plecare, ne abatem pe la cabi
nele, bine întreținute, ale stadionului, 
unde vedem o „siluetă" mobilă din 
metal, mai practică, pentru că nu se 
răstoarnă dacă un jucător o atinge 
in timpul cind conduce balonul.

Așadar, la Progresul aparatele e- 
xîstă și sînt folosite în bună măsură, 
cu excepția zidului-poartă ți, bineîn
țeles, a culoarului de șut care abia 
este construit

URME™ CONCLUDENTE

Din nou la drum. De data aceasta 
ne oprim la complexul sportiv al clu
bului Steaua, la Ghencea.

Chiar de la intrare facem cunoș
tință cu... culoarul de șut, plasat la 
cîțiva metri de terenul central. Urmele 
de minge de pe perete și părțile la
terale ale culoarului nu lasă nici o 
îndoială că este folosit de jucători. 
Apoi, privirile ne sînt atrase de gră
mezile de zgură roșie care se ridică 
în apropierea pistei. Sînt pregătite 
pentru terminarea pistei de atletism. 
Lucrările vor începe imediat după îm
prejmuirea terenului (aceeași preocu
pare există, de alt toi, și la Progresul, 
unde însă lucrările sînt mai puțin 
avansate: a fost pus doar primul strat 
de pămfnt).

Majoritatea 
terenul nr. II 
abătut pe la 
nat aspectul

Pe teren — un adevărat „arsenal* 
de piese de antrenament. Sînt toate 
cele recomandate de federație, majo
ritatea fiind confecționate din fier sau 
tablă pentru a rezista mai bine la in
temperii. Secția a completat chiar a- 
paratura cu alte cîteva piese: poartă 
cu „siluete" mobile (pentru exersarea 
loviturilor libere cu „zid"), plase pen
tru tenis cu piciorul, haltere mari etc. 
De folosirea celor mai multe vorbesc 
suficient amprentele lăsate de minge...

aparatelor se află pe 
și în drum spre el ne-am 
vestiare. Ne-a impresio- 
lor elegant.

NU-I NEVOIE DE APARATE ?

facem în Giu- 
Rapidului. care 
șantier. Prînci-

Popasul următor î] 
Iești, la stadionul 
păstra uo aspect de ,____ _____ _
pala preocupare a conducerii clubului 
s-a îndreptat spre reparațiile impor
tante care trebuiau aduse tribunelor 
(lucrări de izolare, schimbarea lem
năriei etc.). Probabil că din acest mo
tiv problema completării aparaturii a 
fost lăsată pe plan secundar. Cert 
este că la data vizitei noastre existau 
puține din aparatele necesare, iar cî
teva din ele. fiind făcute din lemn, 
nu prea... arătau bine. Nu-i vorbă, 
că le-am și găsit înfr-un loc unde apa 
se scurgea peste ele... (unde-i grija 
secției ?). Astfel incit dacă federația 
ar fi întreprins la sfîrșitul funii fe
bruarie — așa cum a anunțat — ac
țiunea de reomologare a terenurilor 
înainte de începerea campionatului, 
stadionul din Ciulești n-ar fi înde-

Lecco — Catanta; Spăl — Torino; Udi- 
nese — Lanerossi.

„Programul Loto-Pronosport“ nr. 12 
cuprinde un bogat material documentar 
și comentarii în legătură cu concursul de 
duminică.

Fiind un concurs special la care se 
atribuie pe lingă premiile obișnuite în 
bani pentru cele patru categorii și nu
meroase premii în obieete, extragerea 
din urnă a numerelor taloanelor va avea 
loc duminică 25 martie la ora 19 în Bucu
rești în sala din str, ing. Saligny 2.

Pentru participanții din Capitală care 
doresc să obțină rezultatele meciurilor 
de fotbal, numerele extrase și premiile 
la Loto Central și Pronoexpres, indicăm 
următoarele numere de telefon ale agen
țiilor Loto-Pronosport: 16.23.42 (bd. 6 
Martie 10); 16.28.58 (bd. 1848 nr. 7); 12.85.12 
(șos. Ștefan cel Mare 2): 16.28.45 (Witing 
2); 12.85.46 (cal. Moșilor 368); 12.54.14 (Ște-

Â
din condițiile reomolog 
completă.

plinit una 
aparatura

Răgazul lăsat însă, de federație, a 
fost folosit de Rapid pentru a înec; e 
completarea aparatelor. Lucrările pen
tru construirea culoarului de șut an 
și început, de pildă ; el este amplasat 
la marginea terenului nr. 2, în drep
tul peluzei I. Rapîdiștii însă, trebuie 
să se grăbească pentru că pînă la 
urmă, desigur că federația îți va a- 
minti de reomologare... Nu mai vor
bim de necesitatea de a oferi jucăto
rilor la antrenamente mijloace eficace 
pentru îmbunătățirea tehnicii indivi
duale.

EX1STÂ, DAR NU SE VAD 
EFECTELE I...

Iată-ne, în sfîrșit, la capătul „raidu
lui" nostru: pe stadionul Dinamo. 
Aici ne-a fost ceva mai greu să găsim 
aparatele pentru că cele mici, porta
bile, se aflau depuse... la adăpost. în 
magazie. Așa cum face orice bun gos
podar. Aparatele mari și cele fixe 
însă, rămin pe teren. Rozeta și culoa
rul de șut, de exemplu, se află prima 
după seră. în fundul parcului, iar al 
doilea in spatele terenului nr. 2. „Zi- 
dul-poartă" este montat lingă terenul 
cil zgură.

Existența tuturor aparatelor reco
mandate în antrenament o constata
sem, de altfel, cu prilejul cîtorva pre
gătiri ale echipei. Tot cu ocazia a- 
ceasta am văzut că dinamoviștii fo
losesc chiar aparate în plus, necesare 
în așa-zisul „circuit-trening" (obsta
cole, saltele etc.).

în intenția conducerii este ca toate 
aparatele să fie concentrate în același 
loc, pe terenul cu zgură, care — ga- 
zonat — ar deveni astfel un adevărat 
atelier de lucru.

Deci, o notă bună pentru grija di- 
namoviștilor de a asigura aparatura 
necesară unei instruiri temeinice, dar 
si o notă proastă jucătorilor, care nu 
fac vizibile efectele antrenamentelor 
la aparate. De pildă, în trasul la 
poartă... Și să nu amintim alt exemplu 
decît meciul cu Dinamo Pitești...

★
Bilanțul vizitei noastre este, deci, 

următorul : două echipe au mai mv.lt 
decît li s-a indicat (Steaua și Di
namo). una (Progresul) este pe punc
tul de a-și completa necesarul (spe
răm că a și făcut acest lucru) și a 
patra (Rapid) se găsește intr-un... 
ofsaid flagrant Și aceasta după mai 
bine de un an și jumătate de cind 
federația — în scopul de a asigura 
o îmbunătățire calitativă a procesului 
de antrenament — a făcut această re
comandare secțiilor de fotbal. Pro
blema trebuie privită sub dublul ei 
aspect: unul tehnic, aî recunoașterii 
utilității aparatelor în pregătirea fot
baliștilor — și in privința aceasta cre
dem că nu este nici un dubiu; altul 
disciplinar, al îndeplinirii unei sarcini 
trasate de un for superior. In culpă 
au fost, pe rind, toate echipele bucu- 
reștene. Ultima : Rapid.

In încheiere, o recomandare: pentru 
a feri aparatele (e vorba de cele 
mici, ușor de transportat) de strică
ciuni, ar fi bine ca după 
să fie puse la adăpost, 
procedează la Dinamo, 
trebuie să aibă această 
că sînt... beneficiarii: 
sfîrșitul fiecărui antrenament

PETRE GAȚU

antrenamente 
așa cum se 
Și cei care 

grijă credem 
jucătorii, la

PRONOEXPRES

La tragerea concursului Pronocx- 
preș nr. 12 din 21 martie 1962, au fost 
extrase din urnă următoarele numere»

35 39 4 6 5 26

Numere de rezervă : 46 33

Fond de premii: 493.044

Tragerea următoare va 
miercuri 28 martie 1962, la

»vea loc 
Băilești.
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Cursă de coborîre în B'icc<H:

Pc Valea lui Carp, cu 100 Km pe oră!
Lipsa unei cantități mari de zăpadă 

nu a permis în ultimii ani organizarea 
unei curse de coborîre pe firul Văii 
lui Carp, din Bucegi. Iată însă că în 
acest sezon, datorită ninsorilor masive 
căzute în luna martie, schiorii au pri
lejul să-și dispute întîietatea și pe 

’ " cea maj
Pîrtia de 
lui Carp 
(2.102 m

această pîrtie, considerată 
rapidă din țara noastră, 
coborîre de pe firul Văii 
pornește din Vîrful Furnica 
altitudine), din punctul denumit Șaua

Liana Blebea (Luceafărul Brașov), 
campioana de junioare la coborîre, va 
concura duminică pentru prima dată în 
această cursă pe firul Văii lui Carp.

Foto: D. Stănculescu

Furnicii. Ea urmează linia de cădere 
a pantei, traversează poteca și linia 
de telefon, trece prin Căldarea Fur
nicii, traversează prin stingă o parte 
din prima terasă și se angajează 
printr-un viraj larg spre stingă, pe 
o pantă înclinată care se termină în 
firul văii. De aci, pîrtia trece prin 
punctul denumit „La cascadă*, ur
mează firul văii pe care-1 părăsește 
ceva mai sus de „Culoarul cu brazi*, 
străbate acest culoar și traversează 
porțiunea numită „La lacuri*. In fața 
cabanei „Valea cu brazi* (Cota 1.500) 
pîrtia se angajează spre dreapta pe 
o defrișare largă care conduce co
borîrea prin dreapta „Hotelului Alpin", 
sub Cota 1.400 (circa 1.350 m alti
tudine).
Văii lui 
2.800 de 
nivel de 
distanță 
100 km 
fiind, de obicei, între 90—95 km la 
oră. Pe Pîrtia Lupului, din Postăvar, 
viteza medie este între 75—80 km la 
oră.

In afara condițiilor bune de con
curs oferite schiorilor, pîrtia de cobo
rîre de pe firul Văii lui Carp are 
marele avantaj că permite spectato
rilor vizionarea aproape întregii curse. 
Pe o vreme frumoasă, publicul aflat 
pe „fața mare" a Văii lui Carp poate 
privi întrecerea de la plecarea din 
Șaua Furnicii pînă la „Culoarul cu 
brazi*.

Această interesantă cursă de cobo
rîre se va desfășura duminică în 
Bucegi, în cadrul „Cupei Văii lui 
Carp", concurs organizat de comisia 
de schi a regiunii Ploiești. Cealaltă 
probă a competiției va fi cea de slalom 
special, care se va disputa sîmbătă, 
probabil pe Fața Mare a Văii lui 
Carp.

In total, coborîrea pe firul 
Carp măsoară aproximativ 
metri, avind o diferență de 
750 de metri. Pe această 
se ating viteze de peste 

la oră, media pe tot traseul

MILANO. — Echipa reprezentativă a 
Italiei a întîlnit intr-un meci de verifi
care pentru campionatul mondial pe 
Benfica Lisabona, deținătoarea „Cupei 
Campionilor Europeni*. Italia a cîști
gat cu 4—1 (1—0), prin punctele mar
cate de Altafini (2), Menichelli, Mora 
respectiv Basebio.

LISABONA. — Azi se dispută prima 
semi-linală a C.C.E. 
Tottenham. Mîine. la 
tă turul jocului Real 
dard Lidge.

MOSCOVA. — In 
braziliană Flamengo 
meciuri în U.R.S.S., avînd ca adversari 
pe Ț.S.K.A., Dinamo Moscova, Dinamo 
Tbilisi și Spartak Erevan.

LEIPZIG. — Intr-un meci amical 
disputat la Leipzig, selecționata orașu
lui a întrecut cu 2—1 (1—0) peȚ.S.K.A. 
Moscova. Au marcat: Trolitzsch și 
Geisler pentru învingători, Ovevian 
pentru oaspeți.

SANTIAGO. — Din cauza unor ne
înțelegeri privitoare la eliberarea per
miselor gratuite de intrare la meciuri. 
Federația de fotbal din Chile a fost 
exclusă din Comitetul Olimpic Națio
nal I O declarație a federației a pre-

între Benfica și
Madrid se dispu-
Madrid — Stan-

luna mai, echipa 
va susține patru

wipratai-
Echipa de juniori a Turciei

în jurul ringului
AZI, FINALA „CUPEI PRIMĂVERII"

Azi, la ora 17, în sala Combinatului 
poligrafic din Capitală, va avea loc 
finala competiției de box dotată cu 
„Cupa primăverii*. Din programul 
reuniunii desprindem următoarele în- 
tilniri: I. Marcu (Steaua) — M._Du- 
mitrescu 
(I.T.B.) — 
Constantin 
(I.T.B.).

C. Stoica (reg. Ploiești), I. Crăciun 
(București), C. Crudu (București), 

V. Păunescu (reg. Brașov), N. To- 
paJă (reg. Dobrogea), Gh. Simion 
(reg. Banat), AL Spătaru (reg. Bacău), 
P. Banga (Tg. Mureș), I. Otvds 
(Cluj).

(Dinamo),
A. Voicu 

(I.T.B.)

Enuș 
i, Nicu 
Stoian

ANTRENAMENTELE LOTULUI 
R.P.R.

ÎNTRECERILE FINALE DIN CADRUL 
CONCURSULUI DE CALIFICARE

Orașui Galați va găzdui între 26 
martie și 1 aprilie un interesant turneu 
de box: finala concursului republican 
de calificare. La întreceri vor participa 
ciștigătorii fazei de zonă a acestei 
competiții. Iată numele citorva pugi- 
liști care vor evolua cu această ocazie:

Pugiliștii din lotul R.P.R., care se 
pregătesc în vederea intilnirii cu pu
ternica selecționată a R.D.G., au efec
tuat marți un antrenament „la mănuși*. 
Cu această ocazie a ieșit în evidență 
forma bună a lui Puiu Nicolae, N. 
Mîndreanu și C. Gheorghiu. I. Monea 
care nu a participat la acest antre
nament s-a dovedit, 
într-o bună dispoziție cu ocazia în
tîlnirilor pe care le-a disputat recent 
la Hunedoara.

de asemenea,

Boxerii din R. D. Germană se pregătesc 
pentru intilnirea cu boxerii romînî

Echipa de juniori a Turciei va parti
cipa anul acesta pentru a zecea oară 
consecutiv la Turneul internațional de 
juniori. Pentru prima oară, echipa turcă 
a luat parte la această competiție în 
anul 1952.

Spre deosebire de anii trecuți însă, 
cînd pregătirile erau mai superficiale, 
de data aceasta echipa se antrenează cu 
minuțiozitate. Pînă acum, ea 
un meci internațional și mai 
tide de antrenament.

Pînă în acest an, meciurile 
lecționarea juniorilor se 
de-abia în luna februarie a anului tur
neului. Pentru această ediție selecția a 
început însă din vara trecută, cînd 
s-au disputat jocuri inter-orașe iar în
vingătorii diverselor grupe au participat 
la un turneu final disputat în 
brie la Adapazari.

Jucătorii actualei echipe de 
a Turciei sînt din mai multe 
Ankara, Istanbul, Izmir, Eskișehir, Zon- 
guldak, Manisa etc. Ei au susținut un 
meci de verificare împotriva echipei de 
tineret a orașului Ankara, pe care l-au 
cîștigat cu 4—1, și un alt joc împotriva 
echipei de tineret a Izmirului, pierdut 
cu 2—3. Apoi, în februarie, au întîlnit 
echipa de juniori a Greciei, căreia i-au 
cedat cu 1—0. Rezultatul a constituit o 
surpriză pentru specialiștii noștri, dat 
fiind că în ultimii ani juniorii turci

a susfinut 
multe par-

pentru se- 
desfășurau

septem-

juniori
orașe :

laBERLIN, 21 (prin teleton de 
redacția ziarului „Sport Echo**). In 
vederea intilnirii dintre primele re
prezentative de box ale R.D. Germane 
și R.P. Romîne, care va avea loc la 
1 aprilie la Berlin, boxerii germani 
și-au intensificat pregătirile. Duminică, 
prirr.c echipă a R.D. Germane a în
tîlnit la Berlin selecționata 
Bulgaria, pe 
12—8. Marți, 
Germane a 
fața a 6.000
nire în compania boxerilor bulgari, 
întrecerea aceasta s-a terminat cu un 
rezultat egal: 10—10. Ambele reuniuni 
s-au organizat cu scopul de a cunoaște 
actuala 
RDG. 
romînî. 
ordinea
Babiașch
(B), M. Mîțev b.p. 
Schultz (R DG.) b.p. 
licev (B) b.p. Heyse

b.p. A. Mițev (B), F. W.ev
Wulf (R.D.G.), Wensyerski 
b.p. Alipiev (B), Posorski 

b.p. Paparizov (B), Stankov 
Witkowski (R.D.G ), Degen

hardt (R.D.G.) b.p. Pandov
PLAUEN: Panaiotov (B) 
prin abandon rep. III Glatz 
M. Mîțev (B) b.p. Schi ink 
Ahmdt (R.D.G.) b.p. Raikov

R.P. 
care a întrecut-o cu 

echipa de tineret a R.D. 
susținut la Plauen, în 
spectatori, o altă întil-

micev (B) b.p. Wagner (R.D.G.), A. 
Mițev (B) bk.o. 11 Harbig (R.D.G.), 
Gusse (R.D.G.) b.p. Radev (B), Bedau 
(R.D.G.) învinge prin descalificare 
rep. I pe Alipiev (B), Paparizov (B) 

Thetzlaff (R.D.G.), Pichler
(B), Lehman

(B).

b.p.
(R.D.G.) b.p. Weikov
(R.D.G.) b.p. Pandov

H. G. ANDERS

Meciul de șah pe echipe mixte dintre 
reprezentativele R.P. Romîne și R.P. 
Bulgaria se va disputa la București în 
sala Bibliotecii Centrale Universitare din 
calea Victoriei. Runda intîi este pro
gramată în ziua de 28 martie, runda a 
doua la 29 
vor disputa 
că echipele 
jucători și 
sosesc marți

martie, iar întreruptele se 
în ziua de 30. Reamintim 
sînt compuse din cîte 8 
două jucătoare. Oaspeții 
27 martie în Capitală.

formă a boxerilor fruntași din 
în vederea intilnirii cu boxerii
Iată rezultatele întîlnirilor, în 
categoriilor:

(RDG.)

de la Colorado Springs

Capitala Austriei va găzdui, 
13—19 aprilie, campionatele europei 
feroviare, la popice. Și-au anunțat pa 
ticiparea reprezentativele R. S. Cell 
slovace, R. D. Germane, R.P.F. Iugosl 
via, R. P. Ungare, R.F. Germane, R. 
Polone, R. P. Romîne, Austriei ș.a.

Eșecul turneului de hoch

ju- 
na-

SAMIM VAR 
redactor sportiv al ziarului

„H0RR1YET*

cizat că această excludere nu impie
tează cu nimic asupra pregătirilor și 
desfășurării campionatului mondial.

ROTTERDAM. — Echipa Feyenoord 
din Rotterdam s-a calificat în mod no
rocos pentru finala Turneului interna
țional ,,Toto-sport“, întrecînd pe Ba- 
nik Ostrava cu 1—0, printr-un gol 
marcat în ultimul minut de către halful 
Bouwmeester. In finală, Feyenoord în- 
tîlnește pe Ajax Amsterdam.

PRAGA. — Federația cehoslovacă 
a dat publicității lotul definitiv care se 
pregătește pentru „mondiale* : Portari: 
Schroiff, Kouba. Schmucker ; apărători: 
Novak, Tichy, Hledik, Popluchar, Bom
ba ; Mijlocași : Pluskal, Masopust, Bu- 
bernik, Kos ; Atacanți : Pospichal, Sche
rer, Kucera, Jelinek, Adamec, Kvasnak, 
Kadraba, Kacany.

BERLIN. — Federațiile de fotbal ale 
R.D. Germane și U.R.S.S. au căzut de 
acord ca meciul între echipele A ale 
celor două țări să se dispute la 3 mai 
la Moscova iar meciul între echipele 
B la 1 Mai la Dessau.

LONDRA. — Echipa de juniori a 
Angliei a întrecut recent cu 4—2 re
prezentativa de juniori a Scoției.

• La Mar del Plata (Argentina 
începe azi un mare turneu de șah 1 
care participă marii maeștri sovieti 
Vasili Smîslov și Lev Polugaevsk 
Și-au mai anunțat participarea Pacl
man (R.S.C.), Szabo (-R.P.U.), Parm 
(R.P.F.I.), Najdorf (Argentina) et
• La Kiev se desfășoară campion 

tele unionale de scrimă. Proba de s 
bie a revenit tînărului Mark Rakit
iar cea de floretă a fost cîștigată d 
Gherman Sveșnikov. Pe echipe atît 1 
sabie cit și la floretă locul intîi a fo 
ocupat de reprezentanții asociați 
sportive studențești Burevestnik.

• Proba de simplu masculin 
cadrul turneului internațional de teni 
de la Alexandria (R.A.U.) a fost cî 
tigată de Erik Lundquist (Suedia 
care a dispus cu 6—2, 2—6, 2—6, 7—

(6—4 de iugoslavul Boro Iovanovic 
La femei victoria a revenit jucătoar 

’ Donna Floyd (S.U.A.) învingătoare c 
7—9, 9—7, 6—2 în fața campioan 
engleze Cawthern. Proba de dubi 

; masculin a revenit australienilor Nea 
1 și John Fraser.

Echipa de juniori a Turciei care a întîlnit recent naționala de juniori greacă.

i-au învins regulat pe cei greci. De data 
aceasta, grecii au fost însă superiori 
în jocul de ansamblu și în ceea ce pri
vește combativitatea.

înainte de Turneul UEFA, echipa de 
juniori a Turciei va mai susține și alte 
jocuri de verificare : la Sofia cu Bulgaria 
și la București cu echipa de juniori 
a Romîniei, în prima jumătate a lui a- 
prilie.

De-a lungul anilor, din echipele de 
juniori turce s_au ridicat numeroși 
cători de valoare, membri ai echipei 
ționale, ca de exemplu : Ozcan, Metin, 
Akgun, Sureyya, Orhan, Tugay, Zeynel, 
Selim, Nedim, Abdullah. Impresia mea 
personală este însă că echipa din acest 
an este inferioară celei din perioada 
1952—1957.

In formația actuală, care însă nu este 
definitiv selecționată, figurează jucători 
din echipe de prima divizie profesio
nistă. De exemplu : portarul Aydin To- 
liumcu (Ankaragucii). înaintașul Abdu
llah Cevrim (Genclerbirligi), halful și 
interul Mustafa Soycan (Beșiktaș).

Antrenorul echipei este Sabri Kiraz, 
care a antrenat mai multe echipe de pri
ma categorie din Ankara. Sabri Kiraz, 
fost portar al lui Fenerbahce între 1939 
și 1944, este actualmente unul din an
trenorii federali.

Intre 13-19 aprilie, la Vie 
CAMPIONATELE EUROPENE 
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COLORADO SPRINGS 20 (Age 
pres). —

Comentînd rezultatele turneului 
hochei pe gheață de la Colora 
Springs, pe care conducerea L.I.H.
vrea cu orice preț să-l numească campi 
nat mondial, observatorii' presei sp 
tive internaționale scot în evidență 
șecul acestei competiții situate la 
scăzut nivel sportiv. Suedezii s-au dl 
sat intr-adevăr pe primul loc, dar
au arătat o clasă excepțională și si 
gurul lor merit este acela de a fi î 
vins echipele Canadei și S.U.A. ca 
s-au prezentat destul de slab pregătit

„Fără ruși, a declarat antrenorul 
chipei americane Jack Roily, turne
acesta nu înseamnă nimic. De altf 
ne am putut da seama și după num, 
rul redus de spectatori prezenti în tr 
bune*.

Și mai categoric este comentatori 
ziarului „Christian Science Monitor 
Acesta scrie textual ; „Din cauza al 
senței echipelor U.R.S.S., R.S. Cehi 
slovace și ale altor țări europene, tu 
neul de la Colorado Springs a fost u 
pseudo-campionat. Ciștigătorul său y 
trebui in anul viitor să-și apere fitil 
împotriva a dcuă echipe care ori cir 
pot fi campioane mondiale (U.R.S.S 
R.S. Cehoslovacă), dar care nu au pi 
tut participa la Colorado Springs di 
motive binecunoscute*.

Același ziar arată că trebuie rev 
zuit statutul Ligii internaționale de h< 
chei pe gheață in așa fel ca pe viii' 
președintele acestui for să nu mai po; 
tă lua hotărîri unilaterale cum a făct 
actualul președinte, R. Lebel (Canada 
Totodată noul statut va trebui să gi 
ranteze drepturile tuturor federațiile 
naționale, fără nici o discriminare.

® s£,j£RA.|1A internațională de atle
tism organizează în ziua de 8 aprilie la 

, Zurich o ședință care va avea pe ordi- 
i nea de zi discutarea problemei partici- 
I pârii la campionatele europene din acest 
| an de la Belgrad a unei echipe unite a 
i Germaniei. Ședința a fost convocată la 
; cererea federațiilor R.D.G. și R.F.G.
I e FILMUL italian „Marea Olimpiadă", 

o producție a regizorului Marcellini, în 
care sint prezentate J.O. de la Roma, 

' a fost introdus in grupa filmelor de 
i lung metraj propuse pentru premiul 

Oskar.
• SIXTEN Jernberg, cunoscutul schior 

, suedez de fond, a cîștigat recent mara- 
i tonul de schi de la Vasaloppet, pe dis- 
' tanța de 85 km. Interesant de notat că 
• după cursă, el a avut de suferit o orbire 

de cîteva zile, din cauza zăpezii. După 
| patru zile, Jernberg a început să vadă 
j mai întâi cu un singur ochi. Starea Iui 

este în curs de îmbunătățire. Jernberg a 
concurat fără ochelari de protecție.

© CONGRESUL federației internațio- 
, nale de hochei pe gheață a hotărît ca 
i în 1961, turneul, olimpic de hochei de la 
| Innsbruck să conteze și drept campio- 
■ nat mondial și european.

© FEDERAȚIA de atletism a R. S. Ce- 
. hoslovace și-a desemnat atleții care vor .... j „l’Huma-

tigâcoarea probei de combinată alpină la 
concursul internațional de la Chamonix, 
în timpul verii practică... fotbalul. Ea 
joacă pe post de inter în echipa de fot
bal — de băieți a unei școli din locali
tatea franceză Val-d’Isere...
• WALTER WINTERBOTTON, selec

ționerul echipei engleze, a asistat săp- 
tămîna trecută la Montevideo, la meciul 
de verificare dintre echipele Uruguayu- 
iui și Argentinei (1—1). Iată ce a declarat 
cunoscutul specialist despre jocul aces
tor echipe participante la turneul final 
din Chile: „Ambele formații au prestat 
un Joc lent, cu multe greșeli tehnice. în 
special pasele au fost expediate la în- 
tîmplare. Nici una dintre echipe nu este 
omogenă".
• ÎNOTĂTORUL egiptean Abu Heife 

a participat recent la maratonul de înot 
de la Mar del Flata — 37 km — și a 
ocupat locul doi. Interesant este că în 
această cursă de 16 ore Heife a sosit 
doar la cîteva zecimi de... secundă de 
câștigător, argentinianul Guisvardo...

© CANOTORUL japonez A. Isizaki, 
component al lotului olimpic de caiae- 
canoe al Japoniei, a avut un sfîrșit tra
gic. în timpul experimentării unui nou 
tip de canoe el s-a răsturnat cu ambar
cațiunea și s-a înecat.

nite”. Ei sînt : Kantorek, Hec, Tejbus 
și Chudomel.
• AȘA ZISELE campionate mondiale 

de hochei pe gheață de la Colorado 
Springs n-au fost lipsite de incidentele 
tipice sportului capitalist. Astfel, după 
meciul dintre Anglia și R. F. Germană, 
antrenorii celor două echipe au început 
să-și adreseze injurii unul altuia. Dis
puta lor s-a transformat intr-o încăerare 
generală, la care au participat ambele 
echipe. Se pare că englezii au reușit să 
se „revanșeze” după înfrîngerea suferită 
pe teren (9—0) pentru că trei jucători 
vest-germani au fost nevoi ți să se inter
neze în spital în urma bătăii de la sfîr- 
șitul meciului.

© CU OCAZIA celei-' de a 16 aniversări 
a F.D.J. (Tineretul liber german), orga
nizația de tineret din Republica Demo
crată Germană, o serie de sportivi frun
tași ai R.D.G. au primit medalia de o- 
noare a F.D.J. Aceștia sînt : Peter Les
ser, săritor de schi, Manfred Merkel, 
campion al lumii la slalom nautic, Ute 
Starke, campioană europeană de gimnas
tică (sărituri) și Hans Ziesche, membru 
al echipei naționale de hochei pe gheață. 
Ziesche a jucat la sfârșitul săptămânii 
trecute la București.

© CUNOSCUTA schioară franceză, Ma- 
rielle Goitschel, în vârstă de 17 ani, cîș-
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