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Să construim cit mai multe baze sportive simple!
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CHIPA NOASTRĂ FEMININĂ DE BASCHET A OBTINUT 0 FRUMOASĂ VICTORIE
R. P. Romină —Franța 74-57 (41-27)

R.P. 
Flo- 
fața

Echipa feminină de baschet a 
[omîne a obținut aseară, în sala 
easca, o splendidă victorie în 
oprezenitativei Franței. Baschetbalis- 
ele romîne au avut inițiativa din pri-

foarte bine din punct de vedere tac
tic, folosind cu multă eficacitate an
gajările pivoților și blocajele succe
sive urmate de pătrunderi decise. D:n 
astfel de acțiuni, Elena Ivanovici,

la coș: încă două puncte
lanelore Kraus și-a depășit adversara directă și va arunca nestingherită 

pentru echipa R. P. Romine

o jumătate de teren, dar au primit o 
serie de coșuri din neatenție, sau din 
ezitările în atacul jucătoarei adverse 
cu mingea. Astfel, scorul ne-a fost 
favorabil în permanență: 8—0 (min 
3). 16—8 (min. 6), 32—17 (min. 15), 
•43—27 la pauză si în continuare 
48—33 (min. 26), 60—43 (min. 33). 
64—49 (min. 37) și în final 74—57.

Reprezentativa Franței a reușit o 
serie de frumoase combinații în atac, 
concretizate în special de Yannick 
Stephan, dar apărarea ei „om la om" 
a fost nesigură, jucătoarele comițînd 
numeroase greșeli.

Arbitrii Szabo Istvan (R.P.U.) și 
dr. Dan Chiriac (R.P.R.) au condus 
cu autoritate următoarele formații : 
R.P. RO.MINA : IVANOVICI 21, Nt- 
CULESCU 10, Juiescu, Simen 2, S. 
Dumitrescu, RACOVIȚÂ 18, D. Marian 
6, C. Gbeorghe 5, KRAUS 12. Kerciov, 
Vasilescu ; FRANȚA : STEPHAN 17, 
Verots, Manuel 6, Garzino 5, Saforge 
2, M \ZF.L 6, Y.cnnerais 2, Gauteroux 
2, Vignot 3, Catar 2, Prugneau 12.

A. VASILIU

Primele zile de primăvară au găsit majoritatea cluburilor și asociațiilor 
sportive în plină campanie de „recondiționare" a bazelor sportive. 
„Luna construcțiilor de baze sportive simple", organizată și în această 

primăvară, completează cum nu se poate mai bine dorința oamenilor muncii 
de 
pe 
pe 
de
nr. .
vacanță — ne scriu pionierii de la Școala medie nr. 10 din Cluj — vom 
amenaja o serie de terenuri sportive. Noi vrem ca în întrecerile sportive 
să angrenăm întregul efectiv al unității noastre, astfel 
să devină un adevărat sportiv". Peste tot dragoste de 
practica exercițiile fizice.

Terenurile sportive 
mărginașe ale orașelor, 
populate, ci trebuie avut 
transport, să fie realizate acolo unde se găsesc locuri virane, curți mari 
de blocuri, acolo unde există multi copii și mult tineret. In felul’ acesta 
se va evita joaca în fața blocurilor sau pe stradă, care expune pe copii 
la evenimente neplăcute.

Cluburile și asociațiile sportive — cu sprijinul sfaturilor populare, al 
arhitecților, al organelor care se ocupă cu sistematizarea și înfrumusețarea 
orașelor, raioanelor și comunelor noastre — sînt datoare să se ocupe de 
amenajarea terenurilor sportive simple și în parcurile din orașe, în cadrul 
pădurilor, peste tot unde tineretul, oamenii muncii merg să se recreeze, 
să facă sport. Iată, în jurul Bucureștiului sînt numeroase păduri și locuri 
de un pitoresc rar. Amenajările sportive lasă însă de dorit în aceste locuri. 
In pădurea Băneasa, mare punct turistic, n-ai să vezi nici pn-stîlp pentru 
plasa de volei, nici o pistă de alergare, nimic. Și pădurea este atît de 
mare ! La pădurea Pustnicul, în afară de terenurile de la tabăra de pionieri, 
nu mai există alie terenuri de sport. Un alt exemplu. In parcul’de odihnă 
din Caracal, în apropierea lacului Obăgeanu nu se pot oare amenaja 
diverse terenuri sportive ? Firește că da 1 Lipsește însă inițiativa. Despre 
cele citeva terenuri existente în acest mare parc din Caracal am mai scris noi: 
ele sînt lăsate în părăsire, năpădite de bălării. Dar cîte păduri și parcuri nu 
sînt în întreaga țară, în jurul orașelor 1

In „Luna construcțiilor de baze sportive simple" se pot face multe. 
Trebuie insă activat cu multă răspundere, inițiativă și pasiune.

Cluburile și asociațiile sportive sînt datoare să ceară sprijinul organi
zațiilor sindicate și U.T.M. și împreună cu acestea să mobilizeze tineretul 
și în primul rînd, sportivii, ca aceștia să iasă pe teren și să treacă Ia 
fapte. Organele și organizațiile de partid, sfaturile populare ne ajută. 
Avem deci toate condițiile. Cuprinderea întregului tineret în activitatea de 
educație fizică — această importantă sarcină trasată de partid, nu poate 
fi îndeplinită de la sine. Trebuie muncă, hotărire, cît mai multe terenuri 
sportive. Iată, locurile virane în orașe, în parcuri și în pădurile apropiate 
ne așteaptă 1 Să construim cit mai multe baze sportive simple. NE TNFRU- 
MUSEȚĂM ASTFEL ORAȘELE ȘI LOCURILE NOASTRE DE ODIHNA, 
VIAȚA NOASTRĂ. ȘI NU E RAU, CĂCI SPORTUL ȘI CULTURA FIZICA 
PRACTICATA IN PLIN AER ÎNSEAMNĂ SANATATE. VIGOARE. 
TINEREȚE I

a avea cît mai multe terenuri de sport. Este firesc, de aceea, chiar de 
acum, ca ziarul nostru să primească numeroase scrisori de angajamente 
linia construcției de terenuri sportive. Iată, de la Timișoara, profesoara 
istorie Elena Oniță ne anunță printr-o scrisoare că elevii Școlii medii 
7 și-au luat angajamentul că vor amenaja un mic complex sportiv. „în

ca fiecare pionier 
a face sport, de a

simple ou trebuie amenajate
la distanțe mari de raioane 
grijă ca acestea să aibă acces la mijloacele de.

numai pe locuriH 
și centre puternic

Pentru cuprinderea unui număr cît mai mare de elevi 
în activitatea sportivă!

mul minut, obținînd în final o victorie 
tiară cu scorul de 74—57 (41—27).

Succesul echipei romîne se dato
rează în primul rînd dîrzeniei cu care 
fiecare jucătoare a luptat pentru victo
rie. Baschetbalistele noastre au jucat

Anca Racoviță, Hanelore Kraus și 
Viorica Niculescu au înscris multe 
puncte prețioase.

In apărare, jucătoarele noastre au 
folosit bine sistemul „om la om", in 
unele momente chiar și „presing" pe

Turneul linul ui campionatului republican de hochei

Știința București și Steaua învingătoare

CHEMAREA LA ÎNTRECERE LANSATĂ DE CONSILIUL REGIONAL UCFS GALATI 
COMITETUL REGIONAL AL U.T.M. Șl SECȚIUNEA DE TNVĂTĂMÎNT SI CULTURĂ 

A SFATULUI POPULAR REGIONAL

Prima partidă din cadrul turneului 
’inal aj campionatului republican de 
idehei pe gheață s-a încheiat cu o 
surpriză : Știința București a între
cut pe Știința Cluj cu 4-2 (2—2,
!—0, 0—0). Bucureștenii au câștigat
aentru că au fost mai calmi în fa
lele de poartă. Știința Cluj a ratat 

De altfel, 
nervos și 
prima re- 

scorul prin 
'tvds, dar Ferenczi a egalat și apoi

;norm de multe ocazii, 
■lujenii au jucat foarte 
iu atacat dezorganizat. în 
>riză, ei au deschis

bucureștenii au luat conducerea prin 
punctul înscris de Z. Antal. Al. doi
lea gol al Științei Cluj a fost rea
lizat tot de Otvos. Repriza secundă, 
deși foarte echilibrată, s-a încheiat 
în avantajul bucureștetnilor care au 
marcat prin Z. Antal și Vacar. în 
ultima repriză, joc nervos, cu duri
tăți. Ciobotaru și Cazan II au fd6t 
eliminați pe cite 10 minute.

Cel de al doilea meci s-a încheiat 
cu victoria echipei Steaua care a în
trecut Voința Miercurea Ciuc cu 7—2 
(5-1, 2-1, 0-0).

JOCURI INIFRNAȚinNĂLE ALE FOTBALIȘTILOR NOȘTRI
® Echipa Steaua a fost invitată, și-a exprimat dorința să facă — 

prin federația noastră de specialitate, revanșă — un turneu de trei jocuri 
Bă susțină trei jocuri in Danemarca în luna iulie, în țara noastră, 
luna iunie.
I ® Federația _ 
invitat echipa Petrolul n .
pentru un meci cu reprezentativa lu-> 
toslaviei. Invitația a fost acceptată. J 
Meciul va avea ioc la 11 aprilie. ►
• Campioana Danemarcei, Eisberg, ►► _________►

in capitală, ►► 
n categoria A la fotbal^

►►►

în 
in

Pentru a transpune in viață preve
derile Hotăririi Conferinței pe țară a 
Uniunii de Cultură Fizică și Sport, in 
vederea dezvoltării continue a mișcă
rii sportive din țara noastră. Consiliul 
regional UCFS Galați, Comitetul re
gional U.T.M. și Secțiunea de învă- 
țămint și cultură a Sfatului popular 
regional au lansat o chemare la în
trecere către toate consiliile regionale 
UCFS. comitetele regionale UTM și 
secțiunile de invâțămînt și cultură. în 
scopul îmbunătățirii continue a acti
vității sportive in școli, cu următoarele 
obiective :

I. Pentru cuprinderea unui număr 
cît mai mare de elevi in practicarea 
activității de cultură fizică și sport, 
pentru dezvoltarea activității sportive, 
competiționale, ca și pentru pregăti
rea participării elevilor la campiona
tele școlare, este necesară asigurarea 
bazei materiale. Pentru ca această ac
țiune să fie tradusă in viață, in curțile 
școlilor de toate gradele și pe lingă 
casele pionierilor să se amenajeze: 
gropi pentru sărituri, cercuri pentru 
aruncarea greutății, porticuri de gim
nastică. terenuri de handbal în 7 care 
vor fi folosite și pentru volei, baschet.

(Școlile care nu dispun de spațiu co
respunzător să-și amenajeze aceste 
baze sportive simple pe uri teren cît 
mai apropiat de școală, cerînd spriji
nul sfaturilor populare).

2. Secțiile de invățămint și cultură 
ale sfaturilor populare regionale, ra
ionale și orășenești vor asigura echi
pament și materiale s<portive, pentru 
școlile de toate gradele, necesare des
fășurării in mai bune condiții a pro
cesului de educație fizică, în așa fel 
incit programa M.I.C. să fie realizată 
integral și cu bune rezultate.

3. Asociațiile sportive școlare în 
laborare cu organizațiile U. T. 
vor lua măsuri pentru angrenarea
turor elevilor în cadrul marilor com
petiții sportive de mase : Spartachiada 
de vară a tineretului. Sparta
chiada pionierilor și școlarilor, crosul 
„Să intiinpinăm 1 Mai" și campiona
tul asociației sportive, care trebuie să 
se desfășoare la minimum patru ra
muri sportive cu 
gimnastică, volei, baschet.

4. Organizarea și desfășurarea în 
cele mai bune condiții a campionate
lor școlare republicane cu participarea

co- 
M.

tu-

precădere atletism

tuturor elevilor Ia etapa pe școală și 
in continuare participarea tuturor șco
lilor la etapele raionale și orășenești.

5. Complexul sportiv trebuie să 
joace un rol mai activ în asigurarea 
pregătirii fizice a tineretului, in dez
voltarea îndemânării, rezistenței, for
ței, curajului și voinței. Pentru a- 
ceasta se vor lua măsuri politice și 
organizatorice, ca pină la 1 iunie 1962 
peste 50% din numărul elevilor din 
școlile de toate gradele să îndepli
nească normele complexului sportiv.

6. Pentru dezvoltarea unor ramuri 
sportive rămase în urmă, pentru îm
bunătățirea procesului de instruire, 
pentru selecționarea sportivilor trebuie 
să acordăm ajutor ca in toate aso
ciațiile sportive din școlile de toaite 
gradele să fie organizate cel puțin 
patru secții pe ramuri sportive cu ac
cent pe atletism, gimnastică, volei, 
handbal (masculin și feminin), pe care 
Ie vor afilia la federațiile de specia
litate pină la data de 1 mai 1962. De 
asemenea, se vor întocmi formele de 
legitimare pentru toți sportivii corn-

(Continuare în pag. a 2 a)
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la Belgrad,£

riiinc,

Stadionul Dinamo __
STEAUA — ȘTIINȚA

Stadionul Giulești, ora

ora 16 :
C.LUJ
16 :RAPID — ȘTIINȚĂ TIMIȘOARA E

Biletele pentru aceste meciuri s-au£ 
>us în vî uzare la casele obișnuite. ►la casele obișnuite. ►

►
In numărul de azi
O pa«ȚÎnă de Fotbal

★MAGAZIN SPORTIV
★

SPORTUL IN LUME :<k i



Din poșta zilei

Vom extinde gimnastica de înviorare
draga REDACȚIE,

La locul nostru de muncă, fabrica 
de confecții .Arta Modei" din Capi
tală, organizația noastră -le tineret, 
îndrumată îndeaproape de organizația 
de partid, a stat de vorbă cu nume
roși tineri și viretnîci din diferite 
■ectoare ale fabricii despre necesita
tea introducerii gimnasticii in produc
ție.

De ia bun început, trebuie să arăt 
că unii aveau încă îndoieli asupra e- 
ficacității ei. A trebuit să ducem o 
muncă de lămurire care, bine orga
nizată, s-a soldat cu succes : in între
prinderea noastră s-a introdus gim

9
5

L,

e

Spartacbiidi de iani a tiaeretolni

Campionii la haltere 
în raionul 30 Decembrie

Duminici dimineața, în sala de sport 
a Institutului de Petrol și Gaze din 
Capitală, era o animație deosebită. Aici 
își dăduseră întîlnire peste 30 de spor
tivi, campioni pe asociații la haltere 
din cadrul clubului sportiv raional C.P.B.

Lai categoria pînă la 55 kg. locul l 
a revenit sportivului Ai’c. Nâslase de la 
I.F.A. în vîrstă de 17 ani care a ridicat 
haltera dc 80 kg. In limitele categoriei 
55—65 kg. Ion Petrovîci de la I.F.A. 
a realizat 75 kg, iar Ia categoria 65—75 
kg cel mai bun s-a dovedit a fi Pirru 
Dobre de la asocia fi a sportivă „Com- 
bustibilur care a ridicat 80 kg.

Cea mxi bună performanta a întrece
rilor ■ obfinut-o însă tină rol Ion Tăl- 
mnreann. linotipist la a-ocialia sportivă 
C.P.B. la categoria peste 75 kg. El a 
ridicat 85 kg și a ratat de puțin la 90.

N. TOKACEK 

nastica în producție. Printre cei ce 
s-au prezentat ca instructori voluntari 
și care urmau să conducă aceste e- 
xenciții s-au găsit și numeroși ute- 
miști. Unii dintre ei, ca Maria Gîndea, 
secretară U.T.M. pe schimb de pro
ducție, muncitoare la sala de croit, 
Georgeta Bacheș, muncitoare în sec
ția mantouri, Nicolae Munteanu, spor
tiv, muncitor in secția de creație, dau 
la ora actuală un real ajutor în buna 
desfășurare a pauzei de gimnastică In 
producție, la care participă peste 1000 
de salariați.

Aceste exerciții au intrat în obiș
nuința muncitorilor și muncitoarelor 
noastre $i dacă ae intimplă ca vre
unul din instructori să Intirzie cu 
citeva minute începerea programului, 
cei din secție sint cei care li atrag 
atenția. Cu alte cuvinte, această for
mă simplă de practicare a sportului 
a devenit o obișnuință.

Aș vrea să sesizez un aspect eu 
totul nou In desfășurarea gimnasticii 
în producție. Unii dintre muncitorii 
și muncitoarele noastre au început 
6ă practice aoeste exerciții împreună 
cu familia lor, la ei acasă. Această
gimnastică de înviorare dștigă teren 
deoarece, după cum ne-au declarat

★

Răspunzînd scrisorii de mai sus, cit și altor rugăminți exprimate 
de muncitorii unor întreprinderi din Galați, Tg. Mureș, Timișoara și 
alte localități, ziarul nostru publică un prim ciclu de exerciții pentru 
gimnastica de înviorare

PROGRAMUL 1

Exercițiul I. Stînd depărtai: duce
rea brațelor întinse prin lateral în sus 
cu ridicarea pe vîrfuri și întinderea 
întregului corp (4 timpi). Cobori rea 
lentă a brațelor prin lateral io jos 
(4 timpi). Exercițiul se execută de 
3—5 ori.

Exercițiul 2. Stînd mult depărtat eu 
brațele întinse în sus : îndoirea ră
sucită a trunchiului spre piciorul 
sting, apucarea de gleznă ți trac
țiune (2 timpi). Revenire în poziția 
mițială (2 timpi) — aceeași spre pi
ciorul drept. Se repetă de 3—4 ori.

Exercițiul 3. Stind cu latura dreaptă 
față de un scaun, mina dreaptă se 
sprijină de spetează, mina stingă pe 
șoW : legănarea cit mai amplă înainte 
ți înapoi a piciorului sting întins. 
Aceeași cu piciorul drept Se execută 
cite 10 legănări cu fiecare picior.

Exercițiul 4. Șezind pe marginea 
scaunului, cu spatele sprijinit mîinile 
apuca picioarele scaunului: ghemuirea

Pentru cuprinderea unui număr 
cit mai mare de elevi în activitatea sportivă!

(Urmare din poo. 1)

J pooenți ai secțiHor (atletism 40, volei 
’ 30. Iiandbaf 20 și gimnastică 20).
• 7. Pină |a data de 30 aprilie 1902
} se va introduce gimnastica de dhni- 
j neațâ (înviorare) cu elevii din inter 
J natele școlilor medii și profesionale, 
Iiar la domiciliu pentru elevii externi

Se vor introduce exercițiile fizice in 
clase sau alară, in finput orelor de 
educație fizică și zilnic la ore potri 
vite pentru destinderea și reconfor- 
tarea organismului.

8. Munca de selecționare a sport! • 
I iilor de perspectivă, pentru secțiile 
~ de performanță, va trebui să constituie 
_ o preocigiare importantă. De aceea, 

elementele care se vor remarca eu 
ocazia campionatelor școlare și a altor 
competiții organizate să fie indrumatoCONSILIUL REGIONAL UCFS COMITETUL REGIONAL U T M 

GALAȚI GALAȚI

SFATUL POPULAR REGIONAL GALAȚI. 
SECȚIUNEA DE ÎNVĂȚAM! NT Și CULTURA

★

Sportul școlar constituie o impor 
fantă pepinieră de cadre pentru spor 
tul de performanță. In școală, zeci și 
zeci de mii de elevi fac cunoștință cu 
activitatea sportivă organizată, pă
șesc pentru prima oară pe stadion, 
intr-un concurs sau o cnmpefiție spor
tivă. Iată de ce această chemare la 
întrecere a organizațiilor din regiinea 
Galați se cuvine să fie subliniată in 
mod deosebit. Ea reprezintă o ac
țiune binevenită care are menirea să 
impulsioneze tot mai mult activitatea 
sportivă din școli, să atragă întreaga 
masă de elevi în practicarea unei ra
muri sportive.

Așa cum subliniază șî Hotărirea 
Conferinței pe țară a UCFS activi
tatea de educație fizică și sport in 
școli trebuie să joace un roi impor
tant în formarea încă de pe băncile 
scolii a deprinderii practicării cu je- 

unii, ie creează, din primele ore ale di
mineții, o bună dispoziție, iar munca 
lor ee dovedește mai spornică. Astfel de 
exemple ne-au oferit tovarășa Ana 
Mihăilescu, de la serviciul tehnic, 
împreună cu ea, in fiecare dimineață, 
fac exerciții de înviorare fiul ei Radu, 
elev al școlii medii nr. 7 și soțul ei, 
Petre. Pină și bunicul, Gheorghe Bu- 
zan, in virstă de 75 de ani, participă 
la gimnastică de înviorare. Cu alte 
cuvinte, întreaga familie este angre
nată, dimineață de dimineață, în a- 
ceete exerciții Și in familia tovarășei 
Constanța Chiseraicu situația este a- 
semă nătoare.

Cunoscind importanța gimnasticii de 
înviorare ne propunem să-i dăm o 
cit mai largă răspindire și în familie. 
Știm că aceste exerciții fortifică să
nătatea. creează o bună dispoziție și 
măresc potențialul de lucru. De aceea, 
am dori să fim ajutați prin interme
diul presei de specialitate, care să 
publice scheme cu diferite exerciții 
de înviorare.

EUGENIA HRIȚCU
secretar al Comitetului U.T.M. Fa-

brica de confecții ,.Arta Modei" 
București.

genunchilor la piept, întîiid^rea pi
cioarelor înainte — menținere — re
venire. Se execută de 3—5 ori.

Exercițiul 5. Stind in spatele scau
nului cu miinile sprijinite pe spetează: 
luarea repetată a poziției pe un ge
nunchi prin îndoirea alternativă a cite 
unui picior și îngenuncherea pe pi
ciorul celălalt. Se execută de 3—6 ori 
pe fiecare picior.

Exercițiul 6. Șezind pe marginea 
scaunului cu spatele sprijinit, picioarele 
întinse înainte și mîinile pe coapse: 
ducerea brațelor întinse prin înainte 
în sus spre înapoi și executarea de 
arcuire în poziția extinsă a corpului. 
Revenire. Se execută 3—5 extensii în 
acest fel.

Exercițiul 7. Stînd cu mîinile pe 
șold : săritura ca mingea pe loc prin 
schimbarea alternativă a picioarelor. 
Se poate repeta de 2—3 ori cite 
8 timpi.

către secțiile de performanță ale clu
burilor și asociațiilor sportive.

9. Pentru pregătirea continuă și 
cunoașterea permanentă a problemelor 
noi din domeniul culturii fizice și 
sportului, toți profesorii care predau 
educația fizică să fie abonați la pil 
Mk-ațiile de specialitate (ziarul 
.Sportul popular", revista „Cultură 
fizică și sport" șî revista „Sport").

In întreaga noastră activitate ce o 
vom deslăsra in perioada întrecerii, 
ne vom călăuzi permanent după sar 
cinile prevăzute in Salutul C.C. al 
P.M.R., Consiliului de Stat și Consi
liului de Miniștri al R.P.R. adresat 
Conferinței pe țară a UCFS și Hotă 
rirea adoptată la Conferință.

Rezultatele acestei întreceri vor fi 
comunicate Consiliului General al 
UCFS pină la data de 15 itmie 1962

★ ★ 
gularitate a exereîțiilor fizice, a cu
prinderii tuturor elevilor în activitatea 
sportivă. Piindcă sportul constituie 
totodată și un mijloc minunat de edu
care a tinerei generații. Organele 
UCFS. în coiaborare strînsă cu orga
nizațiile U.T Ml, au datoria de a s- rl- 
jini asociațiile snort’ve școlare în în
deplinirea importante-’ sarcini ce 1» 
revine în această direcție.

Sîntem convinși că chemarea la 
întrecere lansată de consiliul regional 
UCFS. comitetul regional U.T.M. 
și secțiunea de învățămînt-cultură a 
Sfatului popular regional Galați va 
găsi un larg ecou in toate regiunile 
țării, astfel ca activitatea sportivă din 
școlile noastre să se dezvolte perma 
neirt, să se ridice la nivelul minuna 
telor condiții create de partid și gu
vern tinerei generații pentru a învăța 
și face spori

Prin curțile școlilor din Arad
O scurtă vizită prin școlile din 

Arad ne-a edificat asupra situației te
renurilor de sport existente. Să în
cepem deci vizita noastră...

ACOLO UNDE EXISTA INIȚIATIVA...
I

și se lucrează cu tragere de inimă 
pentru transformarea curților în mici 
complexe sportive, rezultatele muncii 
se văd imediat, lală citeva exemple: 
Ia școala medie nr. 3, sub Îndruma
rea profesorului de educație fizică 
Ernest Vadasz, s-a făcut o treabă 
bună. Prin muncă patriotică elevii au 
amenajat un teren de handbal în 7, 
unul de volei și unul de baschet. Te
renuri de voiei și de handbal, bine în
treținute. au și școala profesională 
Vasile Roaită din Arad și școala pro
fesională de lemn din Aradul nou.

Acoio unde profesorii de educație 
fizică au știut să-și mobilizeze elevii, 
unde directorii ți cadrele didactice au 
înțeles uti'ilatea amenajării și gospo
dăririi acestor mici complexe sportive, 
curțile școlilor devin în timpul orelor 
de educație fizică, in recreații sau in 
timpul liber, loctil de desfășurare a 
unor pasionante întreceri sportive.

DAR NU PESTE TOT...

...această acțiune este înțeleasă așa 
cum se cuvine. La cea mai mare 
școală din Arad (școala medie nr. 1) 
lipsește inițiativa. Altfel nu s-ar 
explica de ce pină acum nu s-au luat 
nici un fel de măsuri penlru amena
jarea de baze sportive simpie, atit de 
necesare celor peste 1000 de elevi ai 
școlii. In această privință există largi 
posibilități. Chiar in fața școlii, pe 
malul Mureșului, este un teren viran 
care ar putea fi transformat intr-un 
minunat complex sportiv. Credem că 
și comitetul executiv al Sfatului 
popular orășenesc va înțelege utilita
tea unor terenuri de sport și va aproba

Cam să ne confecționăm aparate pentru gimnastică
Așa cum arătam m numărul de mar|i 

al ziarului nostru, în cazul în care o 
școală are o curte corespunzătoare, în prefață

afara unui portic de gimnastică se 
poate amenaja chiar un mic complex 
pentru practicarea acestui sport. Astfel, 
pot fi aduse din sala de gimnastică di
ferite aparate (barele paralele, bîrna, 
calul, capra, spaliere) pe care profeso
rii de educație fizică le așază în dife- 

i rite locuri în funcție de mărimea curții 
i ș* de sarcinile lecției respective.

In afara aceslor aparate, pot fi con
struite cu mijloace locale o capră pen
tru sărituri, bare paralele, bîmă etc.

Capra pentru sărituri se face cioplind 
un butuc gros, lung de 51 eni, lat de 
30 cm și înalt de 35 om. Marginile de 
sus se rotunjesc ușor prin cioplire. Bu
tucul se fixează deasupra pănrintului la 
cel mult 1,20 m și la cel puțin 1.10 
ni, prin 2 stîlpi îngropați. Stîlpi i intră 
în pămint la o adinei me de 1 m, iar în 
butuc la 10 cm, în așa fel îneît acesta

1 să stea fix. La nevoie, slîlpilor li se pot 
pune proptele. Cînd se fac sărituri, se 
învelește butucul cu o rogojină bine le
gată, ferind astfel mîinile de așchii.

Barele paralele se construiesc din pa
tru stîlpi groși de 10 x 8 cm și lungi 
de 2.50 m și. 2 bare ovale (lemnul dc 
mesteacăn este cel mai bun) lungi de 
3 m și groase de 5 x4 cm.

Cei patru stîlpi se fixează în pănrint, 
doi cite doi, depărtați între ei la 45 
cm și la distanță de 2 m. Deasupra stîl- 
pilor se fixează, cu scoabe, cele două 
bare ovale. Scoabele se confecționează 
dîn balot. îndoit și fixat cu șuruburi, 
avînd marginile ușor îndoite și băgate 
în lenin, ea nu rănească mîinile. Pai- 

amenajarea unui mic compiex sportiv.
In curtea școlii medii nr. 2 există 

un teren de baschet și unui de volei. 
Acestea nu pot fi însă utilizate pentru 
sport deoarece, din „inițiativa" fostei 
directoare Angela Bej, pe aceste tere
nuri a fost construit un șopron cu... 
rastele pentru biciclete (? 1). Este de 
neînțeles această măsură, mai ales că 
in curtea școlii se găsește loc suficient 
pentru un astfel de țopron.

Ce măsuri a luat, pentru lichidarea 
acestei stări de fapt, noul director 
al școlii, tov. M. Podea? Va mai stîn- 
jexii oare mult timp acest șopron ac
tivitatea sportivă a elevilor ?

Profesorii de educație fizică și ele
vii școlii pedagogice au la dispoziție 
o curte imensă, pe care insă nu știu 
să și-o gospodărească. Există terenuri 
de baschet, volei, handbal in 7, dar 
ele sint prost întreținute. Se cere mai 
mult simț de răspundere din partea 
prof. Marin Marcovici, pentru ca o 
dată cu venirea primăverii curtea 
școlii să se transforme intr-un ade
vărat complex sportiv, bine întreținut, 
din care să nu lipsească o pistă de 
atletism și sectoare pentru sărituri.

La Arad sint mai multe școli care, 
deși au posibilitatea să-și construiască 
terenuri sportive, pină acum n-au ma
nifestat interes față de această^M^. 
blemă. Școala profesională a fl|B- 
lor de vagoane (director I. Vilcc-țfîT). 
Școala profesională tehnică de comerț 
și altele nu numai că nu au nici un 
fel de teren de sport, dar ele nu ma
nifestă nici preocupări în această pri
vință.

!n toate curțile școlilor pot fi con
struite baze sportive simple I Dar a- 
ceastă sarcină importantă să nu rămî- 
nă pe hirtie, ci să fie tradusă in 
viață I Vacanța de primăvară a elevi
lor oferă cel mai nimerit prilej in a- 
ceastă privință. Hai să pornim la 
treabă I...

ION OCHSENFELD

tea slîlpilor care se îngroapă, se unge 
in prealabil cu catran sau se arde ]a su- 

pentru a nu putrezi.
hilruclt aceste aparate rl- 

mîn înfipte în pămint, pro
fesorii de educație fizică ire- 
buie să se orienteze bine la 
alegerea locului lor, finind 
seamă de celelalte amplasa
mente sportive existente Cit 
și de asigurarea locurilor pen- 
Ini elan.

Suh portic și sub aparatele dc gim
nastică fixe trebuie să se aștearnă, un 
strat de nisip, gros de 15—20 cm, pen- 
>ru a amortiza șocul „aterizări lor“.

„Cupa Primăverii” 
la tir

Astăzi, pe poligonul Dinamo din Ca» 
pitală, iar mîine pe poligoanele Dinamo 
și Tunari se’ desfășoară întrecerile do 
tir din cadrul „Cupei Primăverii* la 
care participă toți fruntașii tirului nos* 
tru inclusiv eoniponenții lotului repnbli-- 
can. în țară, concursurile sc desfășoară 
inline și ele angrenează pe toți trăgătorii 
de categoria I și maeștri ai sportului. 
„Cupa Primăverii* este deci primul 
mare concurs de tir al anului.

Au început campionatele de juniori 
la tenis de masă

REȘIȚA 23 (prin telefon). — In 
sala de sport „30 Decembrie" au în
ceput întrecerile etapei finale a cam
pionatelor individuale de juniori. Ci
teva rezultate din turul II : dublu bă
ieți: Giurgiucă. Hidveghi-Vilceanu 
Chiru 2—0; Suciu, D. Negulescu—Io
sif, Beiaus 2—0; D. Antonescu, Șiroi 
eseu—Trandafir. Zaharias 2—0; Pie
trarii, Herșcovici—Opran, Marinesct 
2—1 i Jude, Simin—Lăzărici, lovaa 
2—I ; dublu iete : Mihalca, M. Jan 
drescu—Erdodi, Gheorghe 2—0 ; Să 
lăgeanu, Demetrovici—Pascu, Anglie 
2—0 ; Max, Ivan—Marinescu. Chiru 
lescu 2—0.

C. COMARNISCHl
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„Tn institutele de învâțâmînt superior sâ nu existe 
nici un student sau studentă care sâ nu participe 
cu regularitate la practicarea exercițiilor fizice". 
(Din Hotârîrea Conferinței pe țară a UCFS).

pe 
fi

au

S-a scurs aproape o lună de zile de cînd sute de delegați din întreaga 
țară au adoptat într-o atmosferă de entuziasm Hotărirea Conferinței 
țară a UCFS, document de mare importanță în munca de creștere 
întărire a mișcării noastre sportive. Organele și orgwiizațiile UCFS 
sub conducerea și îndrumarea organelor și organizațiilor de partid —
trei^ut, de înaltă, la traducerea în viață a principalelor obiective cuprinse
în Hotărîre, luînd măsuri pentru îmbunătățirea activității sportive de mase 
fi de performanță. Sarcini de răspundere în aceasta direcție revin șl orga
nizațiilor sportive din institutele de învățămînt superior. Ele au datoria 
ca în această perioadă să-și îndrepte în mod special atenția către cuprin
derea unui 
dintre care

număr cit mai mare, de stude^ți in practicarea exercițiilor fizice, 
mulți să obțină o clasificare sportivă sau să devină instructori 
arbitri. Pentru aceasta se impune organîizarea unor activități 
mase cît mai atractive și cu un profund caracter recreativ cum

obștești și 
sportive de 
ar fi întreceri pe grupe, ani, facultăți și institute, extinderea gimnasticii de 
dimineață, organizarea unor acțiuni turistice etc.

Ce s-a făcut in această privință ? Raidul pe care l-am întreprins recent 
prin institutele de învățămînt superior din Capitală și din provincie fi-a 
propus să răspundă la această întrebare...

AȘA i>vi

I

Nu este de ajuns

iață (ic posibilități...

Articol pentru gazetele de perete din unele cămine studențești

Dimineața, sau— seara ?

Ne-ar fi greu să repfindsm într-un 
singur articol numsreanele acțiuni în
treprinse în cadrul Institutului de Con
strucții din Capitală, în vederea angre- 
rării unui cit mai mare număr de stu- 
donți și studente intr-o activitate spor
tivă organizată și cantinuă. Cu ce >1 
începem ?

Se menționăm. în primul rind. că la 
Ufa bogatei activități din acest Institut 
stă îedferaafea csfmceentu a organiza
ției de partid și strieșa colaborare din
tre catedra de 
sportivă 
nizația 
tutului.

din Facultatea de hidrotehnică 
înscris 50 de participanți.

La fel de pe‘țieasH este și ieîțiativa 
organizării unui curs de înot în special 
pentru studenții Facultății de drumuri 
și poduri și Facultății de hidrotehnică, 
care vor lucra într-ue mediu nceciUlr. 
O creeruccre intensă a manifestat 
tedra de educație 
tivi a A■t^e^ațici 
selecționării celor 
urmează cursurile
volunt ari organizate 
telor de învățămîet 
pitală, de 
UCFS ni 
U.VS.R.

Am cu^tries doar cele mai
CCțiufU- 
coetinua 
UIzIcH și 
vățăm îet
fi de odăognt : a^est exemplu de pre
ocupare de grijă pentru îndeplinirea sar
cinilor să constituie un puternic imbold 
pentru cdlelalte institute de învățămîut 
superior t

s-au

j

educație fizică, comisia 
a Aț^iației studsețiler, orga- 

și rondursrsa Iesti- 
Numai în acest fel a fost po-

sibilă Inițisr-a și organizarea unor cont-

cu rafartsf permanent 
masă și triadon atletic; 
ceetinu^e're a gimeast'iciî 
cămine (în acest scop 

o serie de afișe cu 
exerciții) ; organizarea 

cadrul 
prin programarea unor acti- 

sportive simple 
condițiilor

și recreative, pe 
existente la fiecare

intense preocupări 
arate, Astfel, în trei

ca- 
UIzîcH și comisia scsr- 
stude^tdof în privința 
31 
de

de stedseți, care 
instructori sportivi 
în cadrul iestitu- 
sscerlor

către Consiliul 
rSlabsfafs cu

din Ca- 
Goneral al 
M.I.C. și

importante 
>ă asigureal i'Jror scop este 

dezvoltare a mișcării de cultură 
sport din acest institut de în- 
superior. singur lucru ar

I

...și față de dorința studenților din Bra
șov de a practica sportul. Fiindcă cei 
aproape 3.000 de tineri de la institutele 
politehnic și pedagogic vin ea plăcere pe 

terenurile de sport, iau startul cu entu
ziasm in campionatele universitare or
ganizate pe grupe și ani sau la tradi
ționala cupă a anilor I.
Nu se poate trece, desigur, cu vederea, 

activitatea care se desfășoară eu prile
jui acestor competiții. E destul sâ a
mintim că de-a lungul a mai multor luni, 
studenții din localitate au prilejul să se 
întreacă ia nu mai puțin de I0 discipline 
sportive (atletism, handbal In 7, schi, 
volei etc.). Există mult interes in jurul 
campionatelor. Ele sînt bine populariza
te, iar învingătorii iși văd rezultatele 
(și fotografiile) pe panoul de onoare al 

fruntașilor in sport. De ' 
ori, aceste nume sînt 
studenților fruntași Ia 
integraiiștilor.

Și totuși nu este de 
este concluzia la care 
de vorbă cu prof. C. DIACONESCU, șeful 
catedrei de educație fizică de la Insti
tutul politehnic din Brașov.

Interlocutorul nostru constata, de pil
dă, că un mijloc atit de important al 
educației fizice de mase cum ar fi gim
nastica de înviorare, nu este practicat in 
căminele studențești. Deși s-au făcut 
unele eforturi, rezultatele sînt deocam
dată cu totul neînsemnate. Mai este oare 
cazul să amintim că avem de-a face cu 
o sarcină deoseb't de importantă pe rare 
a trasat-o Conferința pe țară a UCFS ?

Foarte siab se desfășoară încă munca 
de atragere a studentelor In practicarea 
sistematică a sportului. Echipele feminine 
ale celor două institute se întâlnesc foar
te rar în competițiile oficiale, iar la în
trecerile de mase nu iau aproape de loc 
parte. Iată încă un aspect spre care vor 
trebui să-și îndrepte atenția profesorii 
și antrenorii de la cele două institute.

Conferința pe țară a UCFS a trasat 
pentru 

dezvoltarea activității sportive în rindul 
tineretului studios. Studenții din Brașov 
pot aduce o contribuție însemnată la 
realizarea acestor obiective. Posibilități 
există. O sală de sport bine utilată, o 
bază sportivă complexă pentru volei, 
handbal și baschet, cadre calificate de 
antrenori și profesori. Trebuie desfășu
rată insă o muncă mai intensă de mo
bilizare a tineretului studiaa pe tere
nurile de sport, unde să i se asigure o 
activitate continuă, interesantă și atrac
tivă. Toate acestea figurează in planu
rile de acțiune ale catedrelor de educa
ție fizică de la institutele politehnic șl 

pedagogic. Intr-un viitor apropiat, stu
denții și cadrele didactice vor ieși să 
amenajeze prin muncă patriotică încă un 
teren de sport. Sînt în perspectivă o se
rie de întreceri de mase care să angre
neze un număr important de studenți, 
mai aîes, din anii mari care nu mai au 
educația fizică printre obiectele de preda

re. Profesorii de educație fizică și an
trenorii de aid studiază pornWHtttea or
ganizării unui curs de pregătire a viito
rilor instructori sportivi voluntari din 
rindul studenților. Prin urmare, nu

meroase inițiative lăudabile. Trebuie insă 
să se treacă grabnic la transpunerea lor 
în viață.

FOILETON

eele mai multe 
aceleași cu ale 
învățătură, ale

ajuns ț Aceasta 
ani a inns stind

sarcini deosebit de importante

VALERIU CHIOSE

pstiții de mass 
la șah, tenis de 
desfășurarea în 
de înviorare în
au fost difuzate 
programe de 
timpului liber al 'studenților în 
căminelor, 
vită ți 
măsura 
cămin.

Roadele acestei
n-au mtlrxiat să se 
din căminele Institutului (Tei, Matei 
Voeved| Ștefan Furtună) sînt cuprinși 
în îetfereri de șah 400 de studenți și 
studeete, iar la tenis de masă, numai

în căminul nostru... (se va trece : 
I.C.F., I.V.F. ș.a.) gimnastica de în
viorare angrenscză un eemăf de... (dacă 
cifra nu ajunge pî-nă la 10, ștsrgsii 
„aeafsnsază u* număr ds“ și ^11-^ : 
angrena un număr do...) stedeeii. A
ceasta datorită sprijinului permanent 
acordat de comitstul rost ni de cămin.

Tetsși mai avem și lipsuri ! îe unele 
defmiiearS| de pildă, fespentabilii cu 
gimnastica de 
fsntfsls destul 
nu trag nici 
noștri releri. 
să practice gimnastica de înviorare așa, 
înfășarăți în pleduri ?...

O lipsă nsfieasH avem și noi, colec
tivul gazetei de psfsts. Cînd am văzut 
c.ă gimeastica de înviorare se practică! 
așa c^im se practică, intrînd din pat di
rect în pantofi „ n-am venit cu eici o 
precunsfe, cu nici o sugestie, Facem a
cum una și sperăm că sîetem în asenti
mentul tstsfef „cămi^itștilor^ : să scliim- 

Ie loc să o Ucc-pi 
să o facem la 7

i avem și lipsuri ! 
de pildă, responsabilii 

înviorare eu deschid fs- 
de larg..» Ba, mai mult : 
păturile de pe iubiții 

Or, cum pot acești tineri

băm ora, 
Ia ora 7 
seara !..,

Adică, 
dimiesața. 
ee ducem la plimbare sau la spectacole 
eu trebuie să fim înviorați ? Oare ac
tivitatea rellefal-edecaiivă trebuie lă
sată pe planul al deilsa ? Noi credem 
că nu !.

fraților ! 
dimineața.

de ce am 
la cursuri

Aici, 
articol 
nuînd, 
practice gimnastica

vă 
este 
s-ar

opriți, 
totuși 
putea

Nu uitați rS c 
un feilston. Cont'- 
să-i convingeți să 

de îevlerafe.-. seari.

în orice 
zateafs- 
tslul de 
radioamplificare se poale folosi și pen
tru gimnastica de înviorare.

Do anemsnsal e-ar fi rău să strecurați 
într-o frază și faptul că gimnastica do 
înviorare este specifică tie-r-ții. 
sperăm că în urma acestui articol 
reuși 
mine.

ocz, încheierea Uarsți-e mobili- 
Mci amintiți o dată de comi- 
cămin și nu uitați că stația do

specifică tinereții. Noi 
urma acestui articol veți 

înviorați atmosfera din că-

VASILE TOFAN

Deocamdată, doar proiecte
*

ților . ,
m cadrul hnstitutelei Politehnic 
București ariul acesta este in curs de 
organizare o nsuu ediție a co^Hceti- 
Uei’ de imase: ..............................
cerile 
puțin 
cu 8 
dent, 
cipat 
cesta .
înscriși.

♦ La Institutul Agronomic „N. Băl- 
cescu" din Capitală se cfecsnlzoczu 
organizarea unor „duminici sportive", 
în cadrul cărora să fie cuprinși ma
rea majoritate a studenților și stu- 
dentelsr. Amune^te ? întrecerile se vor 
disputa pe Ucceltuți- Originalitatea a
cestei csmcetiții raistu în aceea că 
studenții Uiecufei facultăți vor parti-

Din inițiativa Asociației studon- 
și a catedrei de educație fizică, 

’ .............................. jin

Polit-liniada". Intre- 
se vor desfășura la nu mai 
de 14 discipline sportive, adică 
mai mult decît in anul prece- 
La edițiile trecute au pcrti- 

prea puțini concurenți, Anul c- 
se scontează pe cifra de 4.000

Nu-i păcat, tovarăși profesori?.

rotație la diferite concur-cipa prin 
suri .

♦ Pentru viitorii medici și farma
ciști din București a devenit tradi
țională participarea la o fflrmscsu îe- 
trecere sportivă de mase : „Cupa dr. 
Carol DaviHa". Aflată anul acesta I* 
cea de a șasea ediție, rancetlțic va 
cuprinde concursuri la opt ramuri 
sportive.

Din constatările furete pe teren am 
tras însă concluzia că ritmul in care 
se desfășoară cfegutiflls pornirii orga
nizarea acsster întreceri este încă prea 
lent. Pe ici, pe colo există tendința 
de a se spurn: „Mai avem tlmp..-- 
Ei bine, timpul nu așteaptă !
Xcxxoocooocxy"»

PuTcul sportiv al Universității llabeș- 
Bolyai este o adevărată bijuterie. Orice 
vizitator pleacă cu amintiri de neuitat. 
Din primăvaru. și pină-n toamnă peluzele 
de. flori și arborii din marginea aleilor 
creează un cadru deosebit numeroaselor 
terenuri sportive pe care le cuprinde 
acest parc. Un mic „recensământ* este 
revelator e 8 te-reetiri de tenis încon
jurate cu garduri de sîrniă și prevă
zute cu frumoase chioșcuri pentru odih-

uneă, ue teren ^nlm tir cu arcul, 
bazin de înot cu tribune și vestiare, un 
teren de aetrseamset pentru 
poligon de tir cu standuri 
sensuri, 
care unul 
pistă de 
bună, un 
tui teren 
volei și un

unrugbi, 
în ambele 

dintre 
de o 
Uearts 
c^ii-

trei terenuri de fotbal 
gazonat și înconjurat 

atletism de o calitate 
teren de fotbal pentru 

de baschet, două terenuri de 
sector pentru aruncări (oio-

can, disc, suliță), Pe aceste terenuri se 
pot antrena sau concura simultan a
proape 300 de tineri și tinere ! Și, la 
fel ca și dumneata, stimate cititor, fie
care vizitator este convins că pe această 
atit de frumoasă bază sportivă complexă 
pulsează o rie activitate sportivă de 
mase, că putini dintre cei aproape 12.000 
de studenti din Centrul universitar Cluj 
rănun în afara competițiilor populare. 
Dar... Veți avea — ca și noi — o deza
măgire : pc terenurile die Parcul sportiv 
al Un îvrrsttății Babeș-Bolyci se orga
nizează foarte rar întreceri sportive do 
mase pentru studenți. In afara orelor 
de educație fizică din program și a 
campionatelor universitare, întrecerile 
sportive sini atit de rar organizat? incit 
studenții nici nu-și mai aduc aminte 
daca au concurat vreodată într-o între
cere rezervată lor. Care să fie motivul ?

Iată numai două aspectg ale complexului sportiv din parcul Victor Babeș, care. oferă vaste posibilități pentru orga
nizarea ' unei intense activități sportive de mase.

PfeU,- SeriH Pașnu, vicepreședinte al' con
siliului regional UCFS Cluj, ne-a dat 
un răspuns pe 'ctt de concii pe atit de 
ed^fieator: ' .

„Slaba antiv’itcts Ho mase în 'rin dul 
sledeețilef ssts general* ds două nauzs:

— lipsa de cte•0cepao* c preUssefiler 
de odu'ncțro fizică-- rars so mulismssc 
nu sUsrtuafoc eu'ole r din cad ml pfegfa- 
etului și unsori nu fac eici acest lm 
cu tragere de inimă ;

— lipsa de colaborare îetrs comisiile 
ncertibs ale Asecia^ii'er studsețsști și 
organizațiile ! de bază U.T.M-“-

★
lata deci care sînt lipsurile care au 

dus la aceasta inadmisibilă inactivitate 
O BIZ.A S4WRTIVÂ COMPLEXA CUM 
NU SNT MULTE IN EUROPA NU 
ESTE FOLOSITA PENTRU ACTIVI
TATEA SPORTIVA DE MASE DIN 
CAUZA NEPĂSĂRII UNOR PROFE
SORI DE, EDUC țȚIE, FIZICA ȘI A 
LIPSEI DE COLABORARE ÎNTRE CO
MISIILE SPORTIVE, ȘI ORG.UNIZA- 
ȚIILE DE BAZA U.T.M. Ce părere 
aveți, tovarăși profesori Florentin Bot
nar (șeful catedrei de educație fizică 
de la I.M.F.), Lorant Szel (asistent la 
Institutul Politehnic), Elisabeta Toth 
(asistentă la facultatea de educație fi
zică din Institutul pedagogic), Alex. 
Marton (șeful catedrei de educație fi
zică la Institutul de Arte Plastice) : 
vă satisface munca pe care o desfășurați 
pentru angrenarea studenților în prac
ticarea sportului și slabele rezultate 
pe care le obțineți ? Dar dv., tovarăși 
din coi^siile sportive ale asociațiilor 
studenlțești,- vă îndepliniți sarcinile pe 
care vi le-au încrrnliințat studenții a
tunci cînd v-au ales ?

la orgatii- 
tradiționale 

Chimistul, 
Naturalîada

CONCLUZII
J ...Să le enumerăm, pe scurt. 
; Există cf'eecllcare, la fel și ini

țiative și interes pentr t îndeplini- 
| rea obiectivelor Hetăflrii Csn!erin- 
; ței pe țară a UCFS. Ceea ce esle 
; toarte bine. Numai că preocuparea 
8 . inițiativele ( întîinite îndeosebi 
s Ia catedrele de educație fizică !)
I trebuie să șe concretizeze în

mai scurt timp prin atragerea unui 
numur cit mai mare de studenți 
și . studente spre pfcc.tircfec exer- 
cltillef fizice și npertulei-

Din păcate există ți numeroase 
lipsuri... Spre exemplu, limitarea 
activității sportive doar ' 

zarea unor competiții 
(Polrteliniada, Cupa 
Cupa Metalurgistul, 
etc) mi va ajuta La îndeplinirea 
macilor sarcini ce ne stau in față, 

o Camcionatel o inteă- Cși o Huțișiis-
| ter-^ns--■tt ite ea remoiu.a , l^eitafs^. 
R Cc bități ppoti^ acMeiă o rolalenni. 
o Dar nu l^ebCiceitate a ici alte Ici- 
up poate mai tfiuîente, ch^p smt 
gimnastica de înulorare, acriliadc 
turis t ine dec mausi C ni acerile' spr^i^a 
tive sunpir orgec izote 
c t Icamkie ctodeaițe—L In 
unor asuei de ccrinol, 
mci uHucrtant CecH pma
D'ie 'fes comisie

8
5

ua cadrul 
răți i izaaea 

ua sprijin 
acobl tTă- 

spor tiv e 
aleAsoc.iaț i Hor stlldențrslii a> orga- 
uizațiMe U. T.M. ^tă er case 
immune r si mai ef-cieniă aclarul 
rare infte adoa iea u* ccSsdrslo de 
«lucație ftaică.

Nu asii astfel aom putea pelftigs 
ca în următorii ani loți s(t^tea|H 
și atudsntele din țata noastre să 
practice în diferite forme exercițiile 
Amice ș c ..oC 1

SoooDooooaooooooooooooioonoooooooooooooooootoxx oo

HRISTACHE NAUM
SPORTUL POPULAR

Nr. 400Q Ea<. a 3*
•« W* •
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Azi $i mime, în Duccgl

nivel tehnic
finala

Partide

Cupa Valea lui Carp
Rezultatele „Cupei regiunii Suceava" 

și ale campionatului Universității București
• După cum am mai anunțat, azi 

și mîine, Valea lui Carp din Bucegi 
găzduiește tradiționalul concurs de 
schi dotat cu „Cupa Valea lui Carp", 
organizat de comisia de specialitate 
a regiunii Ploiești. La întrecerile de 
slalom special și coborîre pentru se
niori, senioare, juniori și junioare vor 
lua startul cei mai valoroși schiori 
a.i țării, printre care cvadruplul cam
pion republican Cornel Tăbăraș, dublul 
campion internațional Gheorghe Bălan, 
campioanele țării llona Micloș și Ana 
Scherer ș.a.

niori: Mihai Miron, junioare: 
dica Andreescu. „Cupa regiunii 
ceava** a revenit schiorilor suceveni 
cu 89 puncte. Ieșenii au totalizat 167 
puncte. (CONSTANTIN ALEXA- 
coresp. regional).

Ro- 
Su-

Luni și marți, sala Floreasca din Capi
tală va găzdui întrecerile finale ale cam
pionatelor republicane școlare de gimnas
tică. La acest important concurs al ti
neretului studios vor participa 250 de 
elevi și eleve, reprezentînd toate regiu
nile țării.

îi? cadrul acestor campionate — în 
ziua a doua — vor evolua ȘÎ compo- 
nenții lotului republican feminin (Sonia 
Iovan, Emilia Liță, Utla Poreceanu) și 
masculin (Frederic Orendi, Gh. Tobă-

ncanu, Gh. Stancni). Fetele vor executa 
noile exerci|ii liber alese c.u care sc 
pregătesc pentru Campionatele mondiale 
de la Praga. Deci, publicul spectator 
va putea urmări, pe lingă întrecerile 
pasionante ale tinerilor elevi, și evolufia 
celor mai buni gimnașli și gimnaste ale 
|ării. Iar elevii participanli vor avea 
minunatul prilej de a învă(a de la ma
eștrii acestei discipline sportive.

întrecerile încep luni de la ora 8 și 
la ora 15,30, iar marți de la ora

de
8.

• Cei mai buni schiori ai Univer
sității București, reprezentînd facul
tățile de filologie, matematică, chimie, 
biologie și geografie, s-au întrecut 
intr-un reușit concurs organizat in 
Poiana Ruia din masivul Posfăvaru. 
Iată noii campioni ai Universității: 
AVANSAȚI, fond fete: Karin Rtidescu 
(Chimie), fond băieți: Tudor Zamfi- 
rescu (ĂAatematică), coborire fete: 
Diirten Knall (Matematică), cobo
rire băieți : Florian Vasiliu (Biologie), 
slalom lele: Diirten Knall, slalom 
băieți: T. Zamfirescu; ÎNCEPĂTORI, 
coborire fete: Ileana Cilirtu (Mate
matică), coborire băieți : Dan Dobrescu 
(Matematică): slalom băieți: Val. 
Gancea. (GHEORGHE CIORANU- 
corespoodent).

ACTIVITATEA LA ZI

Concursul

și mîine pe bloc- 
de ta Floreasca

eîevi
Mtres,
București și-au dat intil- 
astâzi 

urile piscinei

aparținirid școlilor 
din Reșița, Timi- 

Arad. Cluj, Sibiu,

GRIVITA ROSIE — METALUL: 
DERBIUL ETAPEI

mîine de 
categorici 

partida 
cu 

mai

Dintre jocurile programate 
etapa a Ili-a a campionatului 
A remarcăm, în primul rînd, 
Grivița Roșie—Metalul, așteptată 
justificat interes după evoluția 
mult ileeit îmbucurătoare lie pină acum 
a „XV**-lui antrenat de Camabel. în

afară de jocul Flacăra roșie—Dinamo, 
în care dinamoviștii sint desigur fa- 
vorifi, celelalte partide se anun|ă deo
sebit de echilibrate. Se vor mai dis
puta următoarele meciuri : C.S MS.
lași—Știința Petroșeni. Știința Timi
șoara— Știința București, Știința Cluj— 
Steaua, I.T.B.— Progresul.

12 ECHIPE IN , CUPA ȘCOLA
RULUI**

Astd/i $i mîine, lâ bazinul Florcasta,

tineri'or înotători din 8 orașe

Petre Clinei (C*rp*ți Si**i*). 
din paloroșii noștri cobori teri, perlîciptnd 
la „Cupa I alea Ini C*rp\

Fota : P. Reaoțau

• lată cîștigătorii probelor desfă
șurate pe pirtiile din împrejurimile 
orașului Vatra Domei, in cadrul 
„Cupei regiunii Suceava*, la care au 
participat schiori din regiunile lași 
și Suceava : FOND. 15 km seniori: 
D. Olteanu (Suceava). 5 km senioare: 
Viorica Vlasa (Suceava), 10 km ju
niori : -- -- "
nioare 
ccava) ; 
Q Iovan (lași), 
Gagea (Suceava), 
Miron (Suceava), junioare: Mariana 
Andreescu (Suceava) ; SLALOM 
URIAȘ, seniori: C. Iovan (lași), se
nioare : Aneta Pali (Suceava), ju-

Tineri înotători, 
sportive de 
soars, Tf. 
Oradea și

re pentru
____ _

Timp de două zile ei se vor întrece 
in cadrul unei competiții, ce tinde să 
devină tradițională, organizată de 
Școala sportivă de elevi nr. 2 din Ca; 
pitală și dotată cu „Cupa Sfatului 
Popular al raionului 23 August".

Organizatorii nu au limitat în
scrierea concurenților pe probe, din 
dorința de a da posibilitate unui număr 
mai mare de sportivi să participe la 
aceste întreceri. Totuși, in clasamentul 
general pe echipe vor fi punctați nu-

4x33 m mixt băieți, 4x66 m mixt 
fete, 4x33 m liber fete, 4x66 m liber 
băieți. MÎINE 
liber fete, 33 
spate fele, 66 
bras fete. 33 
fluture fete, 66
mixt fele, 4x66 m mixt băieți, 4x33 m 
liber băieți, 4x66 m liber fete. Spor
tivii născuți in anii 1948—49 vor 
concura in probe pe distanța de 66 m, 
iar cei din 1950 și nta; mici, pe 
distanța de 33 m. La sfîrșitul probe
lor de înot, în fiecare zi de concurs, 
silit programate jocuri de polo in 
cadrul etapei a Il-a a „Cupei Dinamo".

(de la ora 10) : 33 
m liber băieți. 66 
m spate băieți. 33 m 
m bras băieți, 66 
m fluture băieți, 3x33 m

ni 
tu

m

Fr. Pali (Suceava). 3 km ju-
Zenovia Lungulescu (Su-

SLALOM SPECIAL, seniori: 
Rodica
Mihai

senioare 
juniori

mai cite doi Înotători (sau înotătoare) 
de fiecare școală. Punctajul se va 
acorda in felul următor : 7—5—4—3—- _
2—1 pentru primii șase clasați și 
punctaj dublu pentru șt.Weie.

Iată programul celor două zile de 
(de ța ora 19,15) t 

băieți, 
băieți, 
băieți, 
băieți,

Iată programul 
concurs : ASTAZI
33 m spate

fete.

33 m spate
66 m liber tete, 66 m liber
33 ni fluture fete. 33 m fluture
66 ni bras fete, 66 m bras

Concurs pe echipe in Capitală
Comisia de atletism a orașulu" Bucu

rești organizează o competiție pe 
echipe. Concursul se desfășoară în 
două etape (24—25 martie și 31 martie- 
1 aprilie) in sala Floreasca II. In 
program figurează următoarele probe: 
bărbați: 50 m. 55 mg. lungime, triplu, 
înălțime, greutate; femei: 50 m,
40 mg, lungime, înălțime, greutate.

Concursul este rezervat atleților de 
categ. a lll-a, juniorilor și incepăto-

rilor. Asociațiile și cluburile sportive 
au dreptul să înscrie cite 3 concurenți 
la fiecare probă.

întrecerile din prima etapă se des
fășoară astăzi de la ora 16,30 și mîine de 
la ora 9.30. Duminică dimineața, in 
împrejurimile sălii Floreasca, se vor 
desfășura două probe de cros (1500 m 
— bărbați și 500 m — femei) și o 
cursă de marș (2 km).

Concursurile republicane pe probe
In calendarul competițiilor de atletism 

ale anului 1962 sint prevăzute trei con
cursuri, pe probe, cu caracter republi
can. Este pentru prima oară cînd se 
organizeazâ asemenea întreceri, scopul 
lor fiind acela de a angrena un număr 
cit mai mare de atlețl în practicarea 
probelor de baz.A și în același timp de a 
se contribui la ridicarea nivelului teh
nic al acestor probe.

După cum am anunțat, pină la 15 a- 
priile va trebui să se desfășoare etapa 1 
pe localități a acestor concursuri. iar 
apoi (5—6 mai) vor avea loc finalele la 
Constanța (viteză), Ploiești (sărituri). 
Galați și Brăila (aruncări).

La întreceri vor lua parte Juniori caf. 
I (născuți 1943—1945) și tineret (născut! 
1939—1942). Juniorii de cat. a Il-a și se 
morii de peste 24 de ani nu pot parti
cipa.

Conform regulamentului acestor com
petiții se vor desfășura următoarele pro
be : ALERGĂRI: tineret și juniori" 
IM m, 200 mg (b), lOxlM m și 80 mg (f)j 
SĂRITURI: toate categoriile: înălțime și 
lungime; ARUNCĂRI: tineret băieți* 
greutate (7,257 kg), disc (2 kg), suliță 
<0,800 kg), ciocan (7,257 kg); juniori: greu- 
taie (6 kg), disc <1,3 kg), siilî|ă (0,80 kg), 
ciocan (t kg); tineret fete și junioare . 
greutate <4 kg), disc (1 kg) si sulttă 
(0,600 kg).

La sărituri și aruncări se vor desfă-

in preziua probei. Pentru 
califica primii 24 de cod-

șura calificări 
finală se vor 
curenți la fiecare probi. La probele de 
alergări se vor disputa optimi de finală, 
sferturi de finală, semifinală și finală. 
La probele de ștafetă se vor alerga serii 
contratimp.

Participarea la etapa finală a acestor 
concursuri se face In baza unor perfor
mante standard, obținute la etapa pe !•- 
calități sau in perioada 1 iunie 1961 — 
30 aprilie 1962. Aceste standardurî sint: 
TINERET: IM m — 11,7; 2M mg — 31,C; 
lungime — 6,M; înălțime — 1,65; greu
tate — U,M; disc — 32,90; suliță — 42,00; 
ciocan — 30,00; TINERET FETE : 1M m 
— 13,7; 80 mg — 14,6; lungime — 4,65; 
înălțime — 1,35; greutate 8,80; disc - 
26,M; suliță — 25,90; JUNIORI: IM m - 
11,9;--------„ ‘ -*
țime — 1,62; greutate — 11,59; disc — 
34,00; suliță — 40,M; ciocan — 39,00; JU- 
* ■ “ I4j;

. greu- 
8,50; disc — 25,M; suliță — 24,M. ------- --------- .. , . fârft 

standard, echipe de asociație, club sau 
chiar selecționate regionale. Numărul e- 
chipelor este nelimitat, dar fiecare re
giune va prezenta în mod obligatoriu 
cite o echipă la flecare din cele 4 cate
gorii.

Se vor întocmi clasamente individuale, 
pe echipe (asociații, cluburi) și pe re
giuni. In clasament vor fi punctate, după 
tabela internațională, rezultatele primi 
lor 12 clasați la fiecare probă.

200 mg — 32,9; lungime — 539; lnăl- 
1,42; greutate —

. .___2,2 * 40,00; ciocan
NIOARE! 100 m — 13,9; 80 mg 
lungime — 4,60; înălțime — 1,35 
tate 2 __

La ștafeta 10x100 m participă.

Inițiativa clubului sportiv LT.B. de 
organiza, în timpul vacanței de prî- 

,Cupa școlarului" la 
a trezit un interes deosebit 

rugbiști. Competiția
cu participarea următoare-

a 
măvară a elevilor, 
rugbi în 8, 
in rindul tinerilor
începe mar|i, 
lor echipe : Școala medie nr, 20, Școa
la profesională construcții, Școala ele
mentară nr. 173, Școala profesională 
de telecomunicații Ciulești, Școala me
die nr. 26, Școala medie 
medie nr. 23, Școala medie 
profesională Grivița Roșie, 
sionala 23 August, Școala
Școala medie nr. 7. Meciurile se desfă* 
șoară sistem eliminatoriu dar și echi
pele învinse vor juca între ele pină in 
etapa finală.
reprize a cile 20 de minute, meciurile 
primei etape
mar|i pe terenul I.T.B., incepînd de la 
ora 9.

, Școala
nr. 6, Școala 
nr. 1, Școala 
Școala profe- 
medie nr. 4,

Se vor juca ei te două

fiind toate programate

Cupei Primăverii”
Finala „Cupei Primăverii** la box, 

desfășurată joi seara în sala de cine
matograf a Combinatului Poligrafic Casa 
Scînteii, a prilejuit, în general, par
tide de slab nivel tehnic. Foarte pu
țini dintre pugiliștii prezenți în ring 
au practicat un box curat, fără ob
strucții. Elocvent este faptul că în 
meciul Al. Voicu (Gr. Roșie)—Aurel 
Enuș (LT.B.) ambii boxeri au fost 
avertizați în două rinduri pentru ne- 
regularități. 
Constantin
(LT.B.) de 
într-un box 
că. De notat să arbitrii de ring au 
sancționat cu promptitudine loviturile 
nepermise și obstrucțiile.

Cea mai reușită dispută 
acestei gale a fost întilnirea 
Anghel (Steaua) și Nicolae 
namo). Ei au schimbat lovituri clare, 
spectaculoase, victoria revenind pină 
la urmă boxerului de Ia Steaua, care 
în final și-a depășit adversarul. Ne a 
mai plăcut comportarea juniorului A. 
Zaharia (LT.B.).

Iată rezultatele tehnice: A. Zaharia 
(I.T.B.) b.p. Gh. Cristea (Met.), I. 
Margelatu (Rapid) b.p. St. Antonescu 
(C.S.S.), Gh. Anghel (Steaua) b.p. * 
Hirșu (Dinamo), Gh. Simionescu 
(C.P.B.) b.p. St. Aurică (LT.B.), 
Gh. Tănase (Gr. Roșie) b.p. Florea 
Oprea (Steaua), Nicu Constantin 
(J.T.B.) b.p. Constantin Stoian (I.T.B.), 
Alexandru Voicu (Gr. Roșie) b.p. Au-, 
rel Enuș (LT.B.). Meciuri amicale: 
P. Niculescu (Centrul de antrenament 
„23 August") b.p. M. Ene (Dinamo), 
C. Pereițeanu (LS.B.) b.p. A. lones- 
cu (I.T.B), M. Dumitrescu (C.P.B.) 
b.p. N. Dumitrașcu (Met.).

Cupa oferită de clubul organizator, 
Combinatul Poligrafic București, a 
revenit pugiliștilor de la Steaua.

Doi colegi de club, Nicu 
și Constantin Stoian 
asemenea s-au angrenat 

de uzură, lipsit de tehni-

din cadrul 
dintre Gh. 
Hirșu (Di-

A. I.

Asalturi spectaculoase In primele zile 
ale finalelor campionatelor republicane de juniori

campionatelor republicane de

remarcă pe care trebuie să 
pe marginea marii întreceri 

scrimei noastre este

i

ceea ce i-a adus și 
s-a comportat 

Bejan, sosit pe 
evoluții atente

Clasament general : 1.

înfringerea 
și în tur- 
locul 2 in 
în asaltul

Gh. Buda-
5. I. Ba-

Citeva sule de spectatori au ținut 
să fie prezenți, joi dimineața, în sala 
M.I.C. din str. Haga, la inaugurarea 
finalelor 
juniori.

Prima 
o facem
a ,.speranțelor" 
că mai toate asalturile au îmbrăcat 
un caracter viu "disputat, ridicindu-se, 
in genere, la un nivel satisfăcător. La 
floretă băieli, categoria a Il-a. de pil
dă, trei trăgători — Bejan, Banyai și 
Weissbock au cules meritate aplauze 
pentru frumoasele lor victorii din se
rii. Ei au rămas pe primul plan al 
întrecerii și in semifinale, unde li s-a 
adăugat Gh. Lucian. Apoi, in finală, 
lupta s-a redus, in cele din urmă 
Ia duelul dintre Weissbock, trăgător 
rutinat și Lucian, un element conști
incios. bine pregătit. Lucian a avut 
inițiativa aproape tot timpul, dar a 
greșit expunindu-se in repetate rin- 
duri,
(2-5). Bine 
neul final 
urma unei 
cu Oprescu.
St. Weissbock (S.S.E. Satu Mare) 6 v.; 
2. N. Bejan (Progr.) 5 v. ; 3. Gh. Lu
cian (C.S.S. Buc.) 5 v. ; 4. 
hazsyi (S.S.E. Cărei) 3 v. ;
nyai (S.S.E. Cluj) 3 v. ; 6. L. Ionescu 
(S.S.E Ploiești) 3 v. ; 7. C. Micu (Pro
gr.) 2 v. ; 8. T. Oprescu (S.S.E. Ploiești, 
1 v.

O luptă aprigă (soldată cu multe 
surprize !) s-a declanșat încă din pri
mele asalturi și in disputa dintre spa
dasini, unde, in serii sint eliminați 
cițiva trăgători prezenți deseori in 
concursurile organizate in ultimul 
timp ; D. Popescu (Știința Buc.), De
meter (C.S.M. Cluj), Naoy (S.S.E. S. 
Mare), Vasiloglu și Schmidt (Steaua). 
Constant bine au mers Poruțiu, Hau
kler și Huszar. Ultimul însă — sufocat 
de ritmul impus în finală de către 
primii doi trăgători — cedează trep
tat, treptat după citeva asalturi si se 
va consola cu un loc mai modest. 
Astfel că, asaltul decisiv pentru sta
bilirea campionului se consumă între 
Poruțiu și Haukler.

0 lecție de tactica în scrimă poate fi predată chiar și în timpul desfășurării 
unui concurs... Jșzi cum face de pildă praf. Ruxandra Ionescu, cu un grup de 
participante la finalele „republicanelor** de juniori, cărora le explică —- urmă
rind un asalt — cum trebuie să se comporte în evoluția pe planșă.

Foto : P. Romoșan

Hotărit să aducă satisfacție nume
roșilor săi suporteri, Poruțiu începe 
curajos. El conduce cu 1-0 și 3-2. dar 
unele scăpări (in acțiunile ofensive a 
lucrat foarte imprudent) l-au adus la 
4-4. Epuizați, ambii trăgători se stu
diază mult, fiecare caută să obțină tușa 
decisivă. Poruțiu iși provoacă necon
tenit adversarul, in timp ce Haukler 
adoptă o tactică de așteptare. Tactică 
inspirată — de data aceasta — pentru că 
în cele din urmă iși va „prinde" ri
valul la paradă ripostă... Clasament 
general : 1. St. Haukler (C.S.M. Cluj)

v. ; 2. V. Poruțiu (Știința Buc.) 5 
; 3. Al. Mironov (C.S.O. Crv.) 4 v. ; 
E. Huszar (Știința Tg. M.) 4 v.; 5. 
Sirbulescu (Știința Buc.) 3 v. ; 6.

7. M. Eghimenco (Farul C-ța) 2 v. ; 8. 
P. Farkas (Stăruința Tmș) 2 v.

în proba de floretă fete, categoria 
a Il-a, favorita Marina Stanca a 
ciștigat destul de dificil, după un 
baraj cu revelația finalei, Mira Crâ- 
ciunescu. Clasament : 1. Marina Stan
ca (Progr.) 6 v. (d.b.), 2. Mira Cră- 
ciunescu (Ș.S.E. PI.) 6 v. (d.

5
4
3

3
v.,
v.

Olimpia Antonescu (S.P.C.) 
Anda Hristu (Farul C-ța) 
Doina Farcașiu (Ș.S.E. Cluj) 
Victoria Petrișor (S. P. C.) 
Hida Kiss (Ș.S.E. Cluj) 1 
Ier ia loba (Ș.S.E. Tmș.) 0

b.),
v.,
v.,
v-,
v.,

8. Va-
6
V.
4.
T.
Al. Pruszinski (S.S.E. S. Mare) 2 v. ; T1BER1U

3.
4.
5.
6.
7.

STAMA



ce pe terenuri Returul categoriei A

diferite ?.
■Viei duminica aceasta jocurile din 
tegoria A programate în Capitală nu 
I vor disputa în cuplaj, deși la înce
tul săptămînii se hotărîse astfel. In- 
tesîndu-ne la federație am aflat mo
ții acestei schimbări: starea terenu-

Intr-adevăr, la ora actuală terenurile 
I joc ale stadioanelor „23 August" și 
toublicii, ca și cde celorlalte din țară, 
Iz moi, alunecoase și nu pot suporta 
ltd meciuri consecutive fără să dău- 
|e gazonului. De altfel, pentru același 
IsiderenZ nici jocurile de tineret nu 
I dispută în deschiderea partidelor de 
legorie A din țară. Federația a dis- 
fc ca aceste meciuri de tineret să aibă 
I eventual pe alte terenuri, rămînîndîn 
l/a echipelor organizatoare să le facă 
țcticabile. Aceleași îndrumări au fost 
te și cluburilor care vor juca dumi- 
yi pe stadioanele Dinamo și Giulești 
r ti dele de categorie A.
Federația, care se află în preajma 
răni zării unei competiții de mare am- 
lare (Turneul U.E.F.A.), acordă o 
bsefeRo grijă menținerii într-o stare 
I mai bună a terenurilor pe care se 
r disputa partidele din cadrul acestei 
portante întreceri internaționale (Sta- 
pSL Republicii și Stadionul „23 Au- 
kz“ din București, stadioanele din 
l/eștî. Cluj, Brașov și Constanța). 
L dacă s-ar programa acum un cuplaj 
I Stadionul „23 August", de pildă, 
țpul de joc ar avea foarte mult de 
yerit și ar necesita reparații care 
kr putea fi efectuate într-un timp scurt.

grijă de menajare a teren uri- 
se manifestă și față de stadioanele 

b țară, din cele patru orașe amintite. 
p însă, nu pot fi evitate programă- 
b de jocuri din categoria A (și numai 

^A") deoarece celelalte terenuri nu 
capacitatea corespunzătoare.

pesigur că in momentul in care starea 
bpu/ui și a terenurilor va permite, se 
reveni atit la programarea cuplajelor 
Stadionul „23 August" și eventual 
Stadionul Republicii, cît și la cupla- 

L meciurilor de tineret cu cele din 
egoria A. 
fum se vede, este vorba 
surd provizorie, pornita
a menaja cît mai mult 

Mne/e mari, în vederea 
\ernaționale din primăvara

doar de o 
din dorința 
posibil sta
in treceri lor 
acestui an.

Steagul roșu — Petrolul, meciul etapei a doua
„Capul de afiș“ al etapei a doua a 

returului îl constituie, fără îndoială, 
meciul de la Brașov : Steagul roșu- 
Petrolul, spre care se îndreaptă — pe 
bună dreptate — atenția iubitorilor de 
fotbal. Intîlnirea dintre actualul și 
fostul lider este foarte importantă 
pentru ambele echipe. De rezultatul 
ei depinde situația lor în clasament: 
echipei St. roșu victoria în jocul de 
mîine i-ar permite să se distanțeze 
și mai mult de Petrolul și eventual și 
de Dinamo București (care joacă în 
deplasare, la Bacău) ; pentru Petrolul 
victoria sau un meci nul ar însemna 
să se mențină în preajma liderului sau 
chiar să-1 egaleze. Iată de ce partida 
de la Brașov 
res.

O atracție 
meciurile de
Progresul), Petroșeni 
Pitești (Dinamo-Minerul) care prezintă 
importanță pentru zona retrogradării.

In sfîrșit, la București (Steaua-Ști- 
ința Cluj și Rapid-Știința Timișoara) 
și la Bacău (Dinamo-Dinamo Bucu
rești) cele trei partide programate in
teresează, în general, mai mult mij
locul clasamentului fără ca aceasta 
să diminueze, insă, cu ceva interesul 
față de ele.

stârnește un mare inte-

deosebită o exercită și 
la Tîrgoviște (Metalul- 

(Jiul-UTA) și

PENTRU DISCIPLINĂ ȘI SPOR
TIVITATE

Spectatorii doresc să asiste la în
treceri sportive dinamice, pasionante, 
de calitate, desfășurate într-o atmos
feră de deplină sportivitate, de dis
ciplină fermă. Lupta pentru victorie 
să însemne o întrecere pentru cali
tate și nu prilej de loviri intențio
nate, de joc brutal, proteste, vocife
rări și alte gesturi cu totul nesportive, 
la care s-au dedat duminica trecută 
unii jucători, printre care cîțiva re- 
cidiviști în materie, fiind sancționați 
de comisia de disciplină din cadrul 
federației. Meszaros (St. roșu), Neacșu 
(Rapid) și R- Lazăr (Știința Timișoara) 
au fes: suspendați pe cile trei etape 
pentru lovirea intenționată a adver
sarului. Pentru aceeași vină, jucăto
rilor Szdke (Minerul) și Ivansuc (Ști
ința Cluj) li s-a ridicat dreptul de 
joc pe cite 2 etape. Curcan (Știința 
Timișoara) a fost suspendat pe o eta
pă pentru proteste și atitudini nespor
tive, iar doi jucători din echipe de 
tineret, Nuțu (Dinamo București) și 
Stănescu (Dinamo Pitești), pe cite două 
etape, pentru lovire intenționată. Alți 
cițiva jucători au primit avertismente 
și ultime avertismente pentru diferite 
abateri de la disciplină.

Asemenea atitudini nu au ce căuta 
pe terenurile noastre de sport, ele 
trebuind 
datoria

definitiv curmate. Este de 
conducerilor cluburilor și

togramul returului categorici B
ISeria

ETAPA I, 1 APRILIE 1962

îamo Suceava — Știința Galați 
ihova Ploiești — Carpați Sinaia 
icăra Moreni — Rapid Focșani 
resta Fălticeni — Steaua roșie Bacău 
5.M.S. Iași — C.F.R. Pașcani 
iana Cimpina — C.S.O. Brăila 
îamo Galați — Ceahlăul P. Neamț

Ploiești — Foresta Fălticeni 
Dinamo Suceava

Prahova
Rapid Focșani
C.S.M.S. Iași — Știința Galați 
Ceahlăul P. Neamț — Flacăra Moreni 
Steaua roșie Bacău — C.F.R. Pașcani

ETAPA A II-A, 8 APRILIE 1962

F.R. Pașcani — Dinâmo Suceava 
bhlăul P. Neamț — C.S.M.S. Iași 
baua roșie Bacău — Dinamo Galați 
B.O. Brăila — Foresta Fălticeni 
nnța Galați — Flacăra Moreni 
bid Focșani — Prahova Ploiești 
rpați Sinaia — Poiana Cîmpina

ETAPA A III-A, 15 APRILIE 1962

ETAPA A VIII-A, 20 MAI 1362

Rapid Focșani — C.S.M.S. Iași 
Știința Galați — Steaua roșie Bacău 
Carpați Sinaia — Ceahlăul P. Neamț 
C.S.O. Brăila — Dinamo Galati 
Prahova Ploiești — Flacăra Moreni 
Foresta Fălticeni — C.F.R. Pașcani 
Poiana Cimpina — Dinamo Suceava

ETAPA A IX-A, 27 MAI 1962

ahova Ploiești — Ceahlăul P. Neamț 
resta ---- !
îamo
îamo
rpați
icăra 
iana Cîmpina — Steaua roșie Bacău

Fălticeni — Știința Galați 
Suceava — C.S.O. Brăila

Galați — C.F.R. Pașcani 
Sinaia — Rapid Focșani 
Moreni — C.S.M.S. Iași

Foresta Fălticeni — Dinamo Galați 
Flacăra Moreni — C.S.O. Brăila 
Ceahlăul p. Neamț — Poiana Cîmpina 
Știinta Galați — Carpați Sinaia 
C.F.R. Pașcani — Rapid Focșani 
Dinamo Suceava — Steaua roșie Bacău 
C.S.M.S. Iași — Prahova Ploiești

ETAPA A X-A, 3 IUNIE 1962

ETAPA A IV-A, 22 APRILIE 1962

ahlăul p. Neamț — Dinamo Suceava 
aua roșie Bacău — Carpați Sinaia 
icăra Moreni — Dinamo Galați 
î.M.S. Iași — Poiana Cimpina 
pid Focșani — Foresta Fălticeni
P.R. Pașcani — C.S.O. Brăila 
ința Galați — Prahova Ploiești

Rapid Focșani — Ceahlăul P. Neamț 
Dinamo Galați — C.S.M.S. Iași 
C.F.R. Pașcani — Prahova Ploiești 
C.S.O. Brăila — Știința Galați 
Steaua roșie Bacău — Flacăra Moreni 
Dinamo Suceava — Carpați Sinaia 
Poiana Cîmpina — Foresta Fălticeni

ETAPA A V-A, 29 APRILIE 1962

iana Cimpina — Rapid Focșani 
rpați Sinaia — C.F.R. Pașcani 
lajno Galați — știința Galați 
resta Fălticeni — Ceahlăul P. Neamț 
îamo Suceava — Flacăra Moreni 
i.O. Brăila — C.S.M.S. Iași 
ihova Ploiești — Steaua roșie Bacău

ETAPA A XI-A, 10 IUNIE 1962

Rapid Focșani — Steaua roșie Bacău 
Prahova Ploiești — Dinamo Galați 
Ceahlăul P. Neamț — C.S.O. Brăila 
Știință Galați •— Poiana Cîmpina 
Carpați Sinaia — Foresta Fălticeni 
C.S.M.S. Iași? — Dinamo Suceava 
Flacăra Moreni — C.F.R. Pașcani

ETAPA A XII-A, 17 IUNIE 1962

ETAPA A VI-A, 6 MAI 1962

r.R, Pașcani — Ceahlăul P. Neamț 
ința Galați — Rapid Focșani
‘aua roșie Bacău — C.S.O. Brăila 
îamo Suceava — Dinamo Galați 
rpați Sinaia — C.S.M.S. Iași 
iana Cîmpina — Prahova Ploiești 
icăra Moreni — Foresta Fălticeni

Ceahlăul p. Neamț — Știința Galați 
C.S.O. Brăila — Prahova Ploiești 
Dinamo Galați — Rapid Focșani 
Foresta Fălticeni — Dinamo Suceava 
Flacăra Moreni — Carpați Sinaia 
C.S.M.S. Iași — Steaua roșie Bacău 
C.F.R. Pașcani — Poiana

ETAPA A XIII-A, 24

Cîmpina

IUNIE 1962

Sinaia

ETAPA A VII-A, 13 MAI 1962

!.O. Brăila — Carpați Sinaia 
îamo Galați — Poiană Cîmpina

Djnamo Galați — Carpați ___ ,__
Foresta Fălticeni — C.S.M.S. Iași
Rapid Focșani — C.S.O. Brăila
C.F.R. Pașcani — Știinta Galați 
Poiana Cîmpina — Flacăra Moreni
Steaua roșie Bacău — Ceahlăul P. Neamț 
Dinamo Suceava — Prahova Ploiești

antrenorilor
— al căror 

bine înțeles — să facă 
crearea în rîndul ju- 
al membrilor susțină- 
opinii 

comit
împotriva spor- 

gesturi nespor- 
la brutalități. Lo- 
a tovarășului de 
act degradant față

asociațiilor sportive, a 
și căpitanilor de echipă 
rol trebuie 
totul pentru 
cătorilor și 
tori a unei 
tivilor care
tive sau se dedau 
virea intenționată 
sport reprezintă un 
de morala noastră socialistă și împo
triva unui astfel de gest trebuie să 
se ia măsuri corespunzătoare. Acest 
lucru revine în primul rînd conduce
rilor cluburilor și asociațiilor sportive, 
care au datoria să acorde o perma
nentă atenție muncii educative și în
tăririi ei. Ele trebuie să fie primele 
care iau măsuri contra jucătorilor nă- 
răviți, așa cum a făcut clubul Rapid 
în cazul jucătorului Neacșu, singurul 
club din cele 5 care au avut duminică 
jucători eliminați. Conducerile clubu
rilor și asociațiilor sa nu aștepte să 
vadă ce face federația în astfel de 
cazuri. O asemenea atitudine este cu 
totul neprincipială 
și misiunii lor în 
a sportivilor.

Sportivii noștri, 
liniat la Conferința pe țară a UCFS, 
trebuie să lupte cu hotărire pentru 
practicarea unui fotbal tehnic, curat, 
disciplinat, pentru progresul acestui 
sport. Sperăm că pe viitor, conducăto
rii, antrenorii și jucătorii — pătrunși 
de sarcinile lor în acțiunea de ridi
care a nivelului tehnic al fotbalului 
— vor acorda toată atenția compor
tării pe teren și vor asigura condi
țiile și atmosfera necesară desfășu
rării campionatului la un nivel teh
nic și disciplinar cît mai înalt. Este 
dorința iubitorilor noștri de fotbal.

și contrară rolului 
munca de educare

is f'l # \ ■

< & J

Golul de la Timișoara: Mitaru (în mijloc în tricou alb) șuteazii în dreapta 
lui Bucur și înscrie (Știinta Timișoara — Dinamo Bacău 1—0).

Foto: V. Crioșteanu-Timișoara

PREGĂTIRI, FORMAȚII...
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• RAPID a susținut joi un meci de 
antrenament cu 1CAB (2—0). Du
minică, Rapid va alinia următoarea 
formație: Todor (Dungu) — Coe, 
Motroc, Macri — Langa, Georgescu— 
Kraus (C. lonescu). Ozon, I. Ionescu, 
Balint, Codreanu. Greavu continuă să 
fie indisponibil.

• ȘTIINȚA TIMIȘOARA a făcut 
săptămîna aceasta trei antrenamente. 
La București va evolua următoarea 
echipă : Pain — Jenei, Țurcan, Geor
gescu — Botescu, Tănase — Gîrleanu, 
Igna, Iordăchescu, Lereter. AAițaru.
• STEAUA a jucat cu Vulcan: 

4—1 (3—1), dar nu și-a definitivat 
echipa. Probabil va juca : Voinescu — 
Zavoda II. Hălmăgeanu, Ivănescu — 
Jenei, Crăciun — Tătaru (Cacoveaou), 
Constantin, Mateianu (Raksi, Tomeș), 
Raksi (Crișan), Creiniceanu.

»*^oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc xxxxwoooooe

• STEAGUL ROȘU s-a antrenat 
în compania formației de tineret 
(5—0), dovedind dispoziție de joc. 
Pentru jocul cu Petrolul, care va avea 
loc pe stadionul Tractorul, echipa va ; 
fi formată din următorul iot: Ghiță, i 
Hajdu, Zbîrcea, Zaharia, Nagy, Campo, 
Filimon, Seredai, Szigeti, Hașoti._ 
Năftănăilă, Fusulan, David, Necula.
• PETROLUL are și el probleme 

de formație. E probabil să reintre 
Florea în locul lui Pahonțu, 
extrema stingă să 
Asimionoaie.

• PROGRESUL 
compania lotului 
(2—4: Voinea și Oaidă, respectiv 
GergeJy 2, Voinea și Matei). Progre
sul a folosit echipa : Mîndru (Cosma)— 
Nedelcu, Caricaș, Smărăndescu II — 
Ioniță, Știrbei (Maior) — Oaidă, Pro- 
topopescu, Voinea, Stoicescu, Dinu- 
lescu (Baboie).
• DINAMO BUCUREȘTI, care s-a 

antrenat cu tineretul, anunță rein
trarea lui Ene II și Popa. De ase
menea, este probabilă utilizarea lui 
Nunweiller IV și Țîrcovnicu.
• DINAMO PITEȘTI a disputat un 

joc-școală cu tineretul (5—2). Forma
ția probabilă: Niculescu — Valcan,- 
Barbu, Haimovici — Florescu, Radu— 
Comeanu, Laiu, Constantinescu, Ha- 
lagian, Lovin..
• JIUL PETRILA a jucat cu Mi

nerul Vulcan (1—0). Formația pro
babilă : Gram (Crisnic) — Romoșan, 
Tîlvescu, Cazan — Csutak (Farcaș), 
Crișan —• Martinovici, Ghibea, Ciur- 
dărescu. Gabor (Dumitriu), Manea. .

joace Dridea

a făcut un 
de juniori

reintre 
iar pe 
11 sau.

joc în
UEFA

atmosferă de

conducerea clu- 
pus degetul pe 
fost suspendat

„A“ c o cinste!Ca să ajungi in

1X2X1X21

începutul « fost bun. în 1957, Mir
cea Bărbulescu — pe atunci junior
— era selecționat in echipa țării 

| și participa la Turneul U.E.F.A. or
ganizat in acel an in Spania. Era un 
element dotat, de la care se aștepta 
o ascensiune pe linia măiestriei spor
tive. La Craiova, unde a venit să 
urmeze studiile universitare, Mircea 
Bărbulescu a fost primit cu multă 
simpatie, iar echipa locală Știința
— azi CS.O. — s-a bucurat desigur 
ci are un element de nădejde în 
fundașul reprezentativei de juniori 
a țării.

Cit a fost sita nouă, treaba a mers 
bine. Pe urmă, Bărbulescu a început 
să-și dea aere, să facă pe vedeta, 
să aibă tot felul de pretenții. Din 
zi în zi el manifesta tendințe mate
rialiste, specifice profesioniștilor. 
Mai mult chiar, Bărbulescu a căutat 
să tragă după el pe acest drum ne
sănătos și pe alți jucători din e- 
chipă, întreținînd o 
nemulțumire.

In cele din uruiă, 
bului din Craiova a 
rană: Bărbulescu a 
pe doi ani. O sancțiune care arăta 
că asemenea practici nu pot fi tole
rate în viața noastră sportivă.

Nu mai e nimic de făcut la

Craiova ! și-a spus Bărbulescu, in 
loc să tragă învățămintele necesare 
din sancțiunea primită. Și, imediat 
a pus mina pe toc și cerneală și a 
așternut pe hîrtie o cerere de trans
ferare la echipa Steagul roșu. Argu
mentele ? Ele sș cunosc din felurite 
cereri similare și sini întotdeauna 
menite să ascundă motivele adevărate. 
Ca în cazul de față. Bineînțeles că 
federația nu a luat în considerare 
această cerere: Bărbulescu era sus
pendat pentru abateri grave și 
nici un caz, in această situație, 
merita cinstea de a promova în 
tegoria A.

E timpul ca Mircea Bărbulescu 
reflecteze serios. El a alunecat pe e 
pantă cu totul greșită. Și, cu aceeași 
ușurință cu care a semnat acum ce
rerea de transfer pentru St. roșu, el 
poate subscrie mîine pentru alt club, 
treci ud apoi din echipă în echipă și 
devenind o adevărată „pasăre călă
toare".

începutul de drum al lui Mircea 
Bărbulescu a fost bun. De ce să se 
abată de la acest drum, acela al 
ridicării profesionale și sportive, 
și s-o ia razna, închizîndu-și pers
pectivele la care-i dau dreptul tine
rețea și posibilitățile sale

DIN „CUPA PRIMĂVERII"
Joi după-amiază a început competiția 

organizată de consiliul orășenesc UCFS 
pentru echipele bucureștene de categoria 

Iată rezultatele înregistrate : Me- 
Dinamo 
Finalele

B. 
talul — Știința 3—2 (1—1), 
Obor — Metalul 2—0 (2—0). 
se vor disputa la 28 martie.

★
• Meci amical la Mediaș :

Ind. Sîrmei C. Turzii 1—0 (1—0).

Ultima zi pentru concursul special Pronosport
Mîine participăm la primul concurs 

special PRONOSPORT al anului, la care 
se atribuie gratuit dintr-un fond spe
cial, în afara premiilor obișnuite în bani, 
numeroase premii în obiecte, printre 
care remarcăm : 1 AUTOTURISM
„MOSKVICI", motociclete, televizor, a- 
ragazuri, aparate de radio cu tranzis
tor! etc. etc.

începînd cu acest concurs vor fi pre
miate pe lingă variantele cu 12, 11 si 10 
rezultate exacte la teren și variantele 
cu 9 rezultate exacte.

Concursul respectiv prezintă o atrac- 
tivitate deoșebtiă și prin meciurile „tari” 
care se vor disputa, remareîndu-se în 
special duelul pentru șefia clasamentu
lui între Steagul roșu, Dinamo București 
și Petrolul, și în rezolvarea căruia eta
pă de mîine are un cuvînt greu.

Pe lîngă cele 7 meciuri din campiona
tul primei noastre categorii : Steagul 
roșu — Petrolul ; Rapid — Știința Timi
șoara ; Steaua — Știința Cluj ; Dinamo 
Bacău — Dinamo București ; Jiul — 
UTA ; Metalul — Progresul ; Dinamo Pi
tești — Minerul, programul concursului 
special de mîine cuprinde și 5 meciuri 
din campionatul italian.

Iată pronosticurile primite prin telefon 
de la întreprinderea „TOTOCALCIO“ din 
Roma în legătură cu meciurile respec
tive : Roma — Bologna 1, 2; Atalanta — 
Milan X, 2; Lecco — Catania 1; Spăl — 
Torino X; Udinese — Lanerossi X, 1.

Programul concursului următor din 1

aprilie este alcătuit din meciuri din ca
drul categoriilor A și B ale campiona
tului nostru :

I. Dinamo București Rapid (A)
II. Progresul —- Steaua (A)

III. Minerul — Petrolul (A)
IV. Dinamo Pitești — Steagul roșu (A) 
V. U.T.A. — Știința Timișoara (A)

VI. ‘ ~ '
VII.

VIII.
IX.
X.

XI.
XII.

Știința Cluj — Jiul (A)
Dinamo Bacău — Metalul» (A) 
&in. Suceava — Știința Galați (B) 
Chimia Govora — C.S.M. Reșița (B)
C.S.M. Mediaș Știința Buc. (B) 

Farul — Chimia Făgăraș (B) 
ASMD Satu Mare — I.S.C. Cîmpia 
Turzii (B)

PRONOEXPRES

Datorită modificărilor aduse recent Re
gulamentului concursurilor PRONOEX
PRES, premiile ce revin cîștigătorilor 
sînt de la concurs la concurs tot mai 
interesante. Astfel, la concursul nr. 11 
din 14 martie a.c. pe lingă cele trei va
riante de categoria a II-a premiate cu 
cîte 21.564 lei, la categoria a V-a
fost premiate un număr de 1107 variante 
cu cîte 80 lei, jar celor 4020 variante 
cîștigătoare la categoria a Vl-a le-a re
venit cîte 45 lei. Așadar, premiile obți
nute la PRONOEXPRES au devenit foar
te atractive. Iată un motiv pentru ca să 
jucați neapărat la concursul nr. 13 din 
28 martie.

au

OMOLOGAREA PREMIILOR
CONCURSULUI PRONOSPORT NR. 11 

din 18 martie 1962

Teren
Categoria I 2 variante în valoare 

de lei 23.574
Categoria a Il-a

Joare de lei 2.537
Categoria a IlI-a 

loare de lei 245
Urna
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria

22,30 variante în

346,20 variante în

va-

va-

n-a
III- a
IV- a

4 variante a lei
10 variante a lei
97 variante a lei 231

3029 
1730

I
a
a 
a
LOTO-CENTRAL

La tragerea Loto-Central din 23 mar
tie 1962, au fost extrase din urnă ur
mătoarele numere :

61 29 43 12 15 31 73 4 M S
Premiul special A : 43 15 3
Premiul special B : 61 4
Premiul special C : 22 71 m
Fond de premii : MSJfll
Tragerea următoare va . «e-
Tragerea următoare n a 

neri 30 martie 1962. i
Rubrică redactați

an

spotni «arifc
Nr. 4000



A UNDE MERGEM?
Mîine, alergări de motocros
întrecerile de motocros programate 

pentru mîine vor avea l-.vc cu începere 
de la ora 10, pe traseul din spatele 
stadionului l.T.B. de pe șos. Olteniței. 
Federația de specialitate, (inind seama 
ca

niotocidetc se va disputa în cîtc două 
manșe cu un clasament general întocmit 
prin adițiune de puncte.

o 
tul

aceste alergări reprezintă, de fapt, 
repetiție

republican de motocros, 
mîine dimineață să se 

distincte pentru 
sportivi : maeștri

generală pentru campiona- 
a hotă rit 

organizeze a- 
trei categorii 

sportului și 
a H-a, alcr- 

competiții de

ea
lcrgă rî 
de sportivi : maeștri ai 
sportivi de categoria I și 
g/llorî eu o activitate în 
un an și începători.

Mntocîcliștii avansați și oeî 
chime de un an vor concura la clasele 
125, 175, 250 și 350 cmc. iar sportivii 
începători Ia clasele pînă la 175 cmc 
ți pinii la 350 cmc. Pentru 
avansați și cei cu o vechime 
concursul în cadrul fiecărei

de
de

Regula activizării
un factor de progres

SIMBATA

ATLETISM : sala Floreasca n, de 
ora 1G,3O: divizia Capitalei.

VOLEI: sala Floreasca, de la ora 1 
C.P.B. — Sănătatea (f), Progresul — F 
căra roșie (m).

HOCHEI : patinoarul 23 August, 
17: Steaua — Știința Buc.; ora 19: 
ința — Știința Cluj.

NATAȚIE: bazinul Floreasca, de 
ora 19,15: concursul Școlilor sportive 
elevi; meci de polo în „Cupa Dina 
(Știința — Dinamo).

SCRIMA : sala M.I.C. (str. Haga), 
la ora 8 și de la ora 17: finalele ca 
pionatelor republicane de juniori.

GIMNASTICA : sala ICF, de la 
15,30: concurs deschis studenților 
Capitală, dotat cu „Cupa Primăverii".

FOTBAL. — Teren Gloria (uzinele 
publica), ora 15.30 : Metalul — Dina 
Obor (rejucare în cadrul categoriei B)

ani și ani. Maria Alexandru 
în fine să o învingă pe cani

Ultima modificare a regulamentului 
internațional de tenis de masă, intro
ducerea regulei activizării — a adus o 
puternică înviorare in desfășurarea 
competițiilor. Meciurile au devenit mai 
interesante și mai spectaculoase. Tot
odată. aplicarea noii reguli constituie 
o lovitură grea, hotăritoare, dată ju
cătorilor defensivi, oricît de buni ar 
fi ei, dar care „trăiesc*4 din greșelile 
adversarilor. Asemenea constatări au 
putut fi făcute și cu ocazia primului 
concurs al etapei finale a campiona
tului republican individual desfășurat 
la Craiova. Iată doar trei exemple.

Marta Tompa (Erdreich), o bună 
apărătoare, o jucătoare extrem de te
nace, a ci ști gat partide importante, a 
făcut clipe grele altă dată unor ad
versare cu renume. La Craiova însă, 
ea a pierdut fără drept de apel la 
Geta Pitică, in patru seturi, disputate 
toate cu aplicarea regulei activizării. 
Motivul ? Cind a fost forțată să intre 
în ofensivă, ea a ratat în serie, pentru 
că nu știe să atace. In schimb, Geta 
Pitică care cunoaște și procedeele teh
nice ofensive — deși le execută in 
general fără hotărire — obligată acum 
să treacă la atac, a făcut acest lucru 
cu toată puterea. Ea a ieșit învingă
toare in ultimele două seturi cu sco
ruri categorice : 2U9, 21-5.

După 
a reușit 
pioana țării, Ella Constantinescu, cu 
3-1. Primele două seturi au fost foarte 
interesante. In cel dinții, după epui
zarea a 15 minute, cind s-a introdus 
regula activizării, Ella Constantinescu 
a condus cu 12-6 și a cîștigat cu 21-17. 
Următoarele seturi urmau — conform 
regulamentului — să dureze cite 10 
minute, după care se aplica regula 
activizării. In setul al II-lea, la 10 
minute, Ella Constantinescu conduces 
cu 5-2, dar a pierdut cu 30-32, după 
ce avantajul a alternat de o parte și 
de alta. De menționat că Maria Ale
xandru a avut 17-14, dar jucind nea
tent a permis adversarei să recupere
ze. A fost o luptă dirză, în care cele 
două jucătoare au fost supuse — sub 
presiunea regulei activizării și a sco
rului foarte strins — la un mare con
sum de energie nervoasă. De altfel, 
acest lucru s-a putut vedea în se
turile doi și trei, cind Ella Constan
tinescu s-a prezentat cu o putere de 
concentrare și de luptă vizibil scă
zută. In schimb, Maria Alexandru a 
acționat degajat, aproape fără gre
șeală. cu un mare procentaj de lovi
turi ofensive reușite. Ea a învins fiind
că a fost mai calmă, a avut mai mul
tă cursivitate și hotărire în atacuri.

Finala de dublu femei a fost și ea 
viu disputată, cu scoruri la limită. 
Mairia Alexandru și Geta Pitică, mai 
bune în ofensivă, au ciștigat cu difi
cultate dar sigur. Ele au avut ca ad
versară doar o jucătoare (Ella Con- 
stantinescu), in timp ce Marta Tompa 
le-a deschis drumul spre victorie, gre
șind des.

Cele spuse pînă acum, nu trebuie 
să ducă la concluzia că și pe viitor, 
rezultatele se vor repeta întocmai. Un 
lucru este cert. Regula activizării a 
adus un reviriment mult așteptat in 
acest sport, meciurile de „țăcăneală" 
continuă nu vor mai exista, iar nota 
de spectaculozitate va crește. Regula 
activizării favorizează jocul ofensiv, 
stimulează inițiativa și fantezia spor
tivilor. Și aceasta 
ajute la progresul 
nentă a tenisului

C.

DUMINICA

sportivii 
de un an 
clase

motocros oferă speciato- 
mare dinamism și acțiuni

Probele 
rilor fase 
de mare curaj ca de pilda această să
ritură spectaculoasă executată de maes* 
trul sportului V, Szabo.

Fetele
Mulți dintre sportivii fruntași care 

au evoluat recent pe arenele de po
pice din Capitală în cadru.l primului 
concurs de verificare a loturilor repu
blicane ne obișnuiseră cu rezultate va
loroase

Fetele, cu excepția jucătoarelor E- 
lena Predea nu, Florica Negtițoiu, Flo- 
rtca tiiro și Elena Trandafir, au do
vedit din nou că se pregătesc cu con
știinciozitate in vederea viitoarelor în- 
tiluiri internaționale. în sctiimb, o 
bună parte din popicarii tineri ca și

înaintea băieților

ATLETISM : sala Floreasca II, de 
ora 9.30: divizia Capitalei.

VOLEI : sala Giuiești, de Ia ora 
Rapid — CSO Craiova (f). Steaua 
CSMS Iași (m).

RUGBI: terenul Flacăra roșie, 
Flacăra roșie — Dinamo; teren 
ora 11: ITB — Progresul; teren 
Copilului, ora 16: Grivița Roșie 
talul.

BASCHET : sala Floreasca, de 
8,30: ICF — Agronomia Iași (f), Prog 
sul — Voința Oradea (f), Știința —- 
ința Iași (m), ITB — Voința Tg. 
reș (f)- ,

LUPTE : sala Dinamo, de la ora 8, 
Dinamo II — Metalul II și Steaua II 
ITB (campionatul orășenesc): de Ia 
11: verificarea lotului republican.

HOCHEI : patinoarul 23 August, 
17: Voința M. Civic — știința Buc.; 
19 : Steaua — Știința Cluj.

NATAȚIE : bazinul Floreasca, ora 
concursul S.S.E.; meciuri de polo 
„Cupa Dinamo" (Rapid — Clubul Sp 
tiv Școlar și Progresul— Steaua).

FOTBAL : stadionul Dinamo, ora 
Steaua — Știința Cluj; stadionul < 
Iești, ora 16: Rapid — Știința Ti 
(camp, categ. A); stadionul SteauZ^ 
Ghencea), ora 10: Steaua — Știința?^ 
teren Ciulești ora 14.15 ; Rapid — 
ința Timiș, (meciuri de tineret).

GIMNASTICA: sala ICF, de la d 
8.30: concursul dotat cu „Cupa Prim 
verii”.

IN ȚARA

&a-dintre cei experimentați nu ne-au 
tisfăcut.

Surprinderea noastră a fost cu 
mai mare, cu cit popicarii 
condiții din ce în ce mai 
pregătire. Pentru a ilustra 
conștiinciozitate 
metodică, este 
tăm că maestrul sportului 
Ptirje a lansat 16 bile în gol, campio
nul țării noastre, Bruno Stoler, 15, 
fostul campion mondial Ion Micoroiu. 
10, I. Stănescu, 12, 6. Antonescu, 12,

și . . de 
suficient

ora
I.T
Pai

la

: I: Lri U! M

a tît 
au 
de 
de

noștri 
bune 
lipsa 
pregătire 
să ară- 

Petre

UN MECI PASIONANT: ȘTIINȚA—STEAUA BUCUREȘTI
Vor reuși studenții clujeni să între

rupă șirul victoriilor echipei Steaua 
București? Știința Cluj a făcut întot
deauna partide foarte bune, pe teren 
propriu, in compania campionilor și 
nu ar fi exclus ca meciul de dumi
nică să aducă bucureștenilor prima 
înfrîugere în acest campionat.

fntîlniri importante pentru clasament 
se desfășoară ia Oradea (Dinamo— 
Știința Timișoara) și Galați (C.S.M.— 
Progresul București). In cel mai in
teresant joc din Capitală se întilnesc 
Știința București și proaspătul lider ai 
seriei a li-a. Voința lași. Pentru stu- 
denți, partida are o importanță deo
sebită, oferindu-le ultima șansă de 
calificare pe uriul din primele 4 locuri.

in campionatul feminin, cel mai 
echilibrat joc se desfășoară la Bra
șov intre Voința din localitate și

Gh. Andrei, 12, Dumitru C. Dumitru, 
11, Ernest Kiss, 14, și Ion Tonci, 27. 
O parte dintre susnumiții jucători au 
căutat să motiveze insuficienta lor pre
gătire fizică și tehnică invoci nd slaba 
calitate a materialelor de joc. Or, a- 
cest argument nu poale sta în picioare, 
întrucît pe aceleași arene și cu aceleași 
bile și popice au jucat Ladislau Galo. 
Cristu Vînătoru ș.a. care au ‘obținut 
rezultate bune. /Xdcvărul este altul. Tn 
primul rînd nu se respectă programul 
de an trei Lament indicat de F.R.P. Unii 
jucători ca Petre Purje; L'^Mjcorrfu și 
alții se pregătesc în satiri, jar tinerii 
popicari C. Antonescu. Duroiiru G. Du
mitru etc. nu duc o viață sportivă*

Fără îndoială că, comportarea ^esa- 
tisîăcătoare a jucătorilor de mai» sus 
pune sub semnul întrebării menținerea 
lor în lotul Republican. Sperăm însă că 
la următoarea verificare popicarii vi
zați ne vor dovedi că evoluția lor 
riesatisfăcătoare de la București a ‘fort 
accidentală, că au înțeles să se pre
gătească cu seriozitate.

Știința București. Partida A. S. Bla
nuri Oradea—Știința Cluj este amî- 
nată. Citiți programul complet al eta
pei la rubrica „Unde mergem? TR. IOAMȚF.SCU

Activitate
îmbinate în mod 
vrednicia omului 

Bacău un a

Citiți nr 6/1962
al revistei ilustrate

S P O R T
Din cuprins :

• SCHI — Reportaje și fotografii de ac
tualitate

• COPILĂRIA — ADOLESCENTA — Re
portaje privitoare Ia sportul în școli

• DIALOG PE SCARA între boxerii N. 
Mîndr/'anu și A. Otteanu

• REVEDERE CU ZATOPEK
• FOTBAL — Finaliste ale campionatu

lui mondial : Cehoslovacia — lașin a- 
pără cu capul — Varietăți — Reluarea 
campionatului nostru — Turneul 
U.E.F.A.: Juniorii din R. D. Germană 
se pregătesc intens — „Atelierele” ju
niorilor noștri

• RUGBI — în vizită la clubul Steaua
• DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI
• SPORT-MAGAZIN
• PRIMII PERFORMERI AI ANULUI

1962: ciclistul Lothar Appier, âtletil 
Michel Jazy și Peter Snell, schiorul 
Karl Schranz^ patinatorii Viktor Ko- 
sicikin, Inga " - — -
kulov.

Voronina și Robert Mer-

Cereți acest 
orice chioșc al 
pitalâ și din provincie.

★
interesant număr de la 
difuzării presei din Ca

intern in regiunea Bacău
I armonios, 

au făcut 
centra

nu poate decit eâ 
și înnoirea perma- 
de masă.

COMARNISCHI

„CUPA PRIMĂVIRil 9f

la hochei pe iarbă redus
Duminică după-amiază, cu începere 

de ia ora 18, în sala Recolta l.T.B. 
din Șos. lancnhii, va avea loc un tur
neu de hochei pe iarbă redus, dotat 
cu ,,Cupa Primăverii".

Turneul este organizat de Asociația 
Sportivă „Țesătoriile Reunite" în co
laborare cu Clubul raional l.T.B. și 
iau parte formațiile A.S. Țesătoriile 
Reunite, Voința București, Școala 
sportivă de elevi nr. 2 și Școala me
die nr. 13.

BASCHET : campionatele republicani 
TIMIȘOARA: ștllnta — CSO Crișana. Rar

Vn 
B 

Știința B 
- - - (i 

Știința Timiș- 
” — Progrc

Steaua (n 
Voința Tg. Mur

radea (f); PLOIEȘTI: Petrolul — 
Buc. (I); TG. MUREȘ: Mureșul — 
ta Buc. (I); Dinamo — Rapid 
(m) ; BRASOV : Voința — 1
(l) . Steagul roșu — ASA Bacău 
ORADEA : Dinamo 
ra (m) : GALAȚI : CSM 
Buc. Im); CLUJ: Ștlinta - 
CRAIOVA: CSO
(m) .

VOLEI: campionatele
IASI: CSMS — IFA Buc. (f):'M, CU' 
Voința — Metalul Buc. i‘*‘ 
CSM — Dinamo Buc. <().
Stilnta Galati (ml. Stilnta 
Brasov (f); TIMISOARA: CSO 
greșul Buc. (f): SIBIU: CSM 
C-ta (f) : PLOIEȘTI: Petrolul - 
Orașul Dr. Petru Groza (m): BRAȘO 
Tractorul — Dinamo București - - 
CONSTANTA: Farul — CSM CIu* R 
IOVA: CSO — Știința ■ ■

repuhlir^ni

(f): CLI’
Ști in ta

— Olimr
— Pj 
- Fai 
Dina'

O importantă problen 
in discuția tehnicieni't

Luni, 26 martie a c.. la ora 18. 
sala Institutului de Culturi Fizici, 
fi expus referatul : „Despre pcr;(H 
eompetițională in antrenamentul sp 
tivului* (lector Zeno Drațțomir). -ii 
baterea acestei importante probleme 
muncii de instruire sportiv? va fi 
mată de exemplificări practice și de 
serie de filme. Sînt invitați toți am 
norii bucureștenî.

si

GH DALBAN, coresp.

de măsuri menite să dezvolte 
mult activitatea turistică : înfiin- 

i de comisii raionale de turism în 
: raioanele, popularizarea turismu- 
sportiv în fabrici, școli, instituții,

în curind Pa cinematograful PATRIA noul film rominesc

O inițiativă
valoroasă

serie 
mai 
țarea 
toate 
lui < 
gospodării agricole colective și de stat, 
organizarea de concursuri de orientare 
turistică.

natura 
din re- 
atractie 
și din

guinea 
pentru numeroși turiști din 
străinătate.

Astfel se explică faptul 
O.N.T. „Carpați* cunoaște 
deosebit de rodnică, 
lor muncii pentru turism a crescut foarte 
mult în regiunea Bacău : mii de mun
citori de la Săvinești și Borzcști au 
plecat pe litoral cu trenuri speciale ; 
elevii școlilor medii din regiune au efec
tuat. cu autocarul, turul R.P. Romine: 
inginerii și tehnicienii de la AS.I.T. 
Bacău au plecat tn schimb de expe
riență la Galați și Brăila. în timp ce 
-ule de oameni ai muncii au vizitat 
Dofiana și muzeele Capitalei.

Pentru anul acesta, agenția O.N.T. 
„Carpa|i“. în colaborare cu comisia re
gională de turism de pe lingă UCFS 
Bacău, și-a propus sl atragă mase și 
mai njari de oameni ai muncii în practi
carea turismului. Pentru aceasta, în 
cadrai comisiei 3e turism s-au luat o

de 
l>ră

agenția 
activitate

ri

o
Interesul oameni-

De la F. R. Volei

> •*>?

• Luînd în discuție ©ontesla)in fă
cută de conducătorul echipei Tractorul 
Brașov la meciul cu Flacăra roșie Bucu
rești disputat în prima etapă a returu
lui, comisia de competiții din cadrul
F. R. \ oloi a hotărît ca meciul să re
vină echipei dip Brașov cu 3—0 (15—0. 
15—0. 15—0), pentru că Flacăra roșie 
n-â avut carnetele vizate pe anul în 
curs.

• Cele două partide feminine amina te 
9e vor disputa după cum urmează : Di
namo București-Știihta Cluj la 3 aprilie,
G. S.O, Craiova-C.S.M. Sibiu la 10 apri
lie.

Comisia orășenească de lupte 
București a luat frumoasa inițiativă 
de a organiza un campionat pe echipe 
al Capitalei. La această întrecere vor 
participa șase formații de „clasice" și 
șase de „libere". Și-au anunțat parti
ciparea următoarele echipe : Rapid, 
Dinamo II, l.T.B.. Metalul II, Centrul 
de antrenament 23 August și Steaua 
II.

Duminică dimineața, sala Dinamo 
■din Capitală va găzdui deschiderea fes
tivă a campionatului. întrecerile se 
vor desfășura după următorul pro
gram : ora 8.30 Dinamo If — Metecul 
II ; ora 10 ; Steaua II — l.T.B.. De la 
ora 11, in continuare, vor avea loc în- 
tilniri de verificare a lotului republi
can de lupte clasice, care se pregă
tește in vederea meciului cu reprezen
tativa Suediei. Programul este urmă
torul : D. Pirvulescu—Gh, Szabad, M. 
Cristea—M.Sultz, I. Cernea—V. Micuța, 
Ghearghe D.—V. Bularca, I. Țăranu— 
I. Moca, Gh. Popovici-N, Martinescu.

O producție a studioului cinematografic BUCUREȘTI
In completare va rula filmul documentar „Trei strigăte pe Bistrița' 

o producție a studioului Alexandru Sabia

Citiți

Revista „LUCEAFĂRUL"
organ al Uniunii Scriitorilor din R.P.R.

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

cu 
Și 
ca 

de

VASILE 
Octavian 

echipei

se va...

piciorul ! 
C. MAZILU

1—0 la Ploiești, 
bucurați însă : 

ori a pierdut pe 
propriu: cu 0—3

Era ocazia prea mare 
n-a vrut să-i dea cu... 

pîzilAm.l t

artistic cu pri-

ei 
in
18
e-

cu mirare 
cu mina 

golul : 
prea mare

Mica patinatoare

noastră : 
Beatrice 

în Ca-
are 5 ani, 3 

21 zile. Este 
riguros exactă.

5 ani n-are
i ascunzi

Ca in tinerețe...
Despre calitățile excep- descumpănit ln fața porții

Dinamo București 
a reușit să egaleze 
în fața piteștenilor, 
prin golurile înscri
se de mijlocașii săi.

Că-i altfel zlcătoarea, 
O vede tot orașul : 
N-aduce-naintarea 
Ce-aduce... mijlocașul !

V. D. POPA
In meciul cu 

Steaua, Dridea a în
scris un gol cu 
mina

Acum, aflrt-am 
Dece-a marcat

facem cunoș- 
cu patinatoare a 

din fotografia 
se numește 
Huștu, locuiește 
pitală și 
luni și...
vîrsta
(Cind ai 
rost 
car o zi!).

Nu e chiar 
mult timp de 
învățat să se 
picioare. Și iat-o acum, 
ținindu-și 
patine 
o mică demonstrație de 
patinaj 
lejul recentului concurs 
de pe patinoarul 
August".

Am aplaudat-o și 
Iar aceste rînduri 
să sublinieze grația 
talentul 
toare.

Desigur, 
Huștu nu 
fumura. In primul 
pentru că nu știe 
să... citească !

echilibrul pe 
și făcînd chiar

vor

micii patina-

in- 
rind 
încă

Vine, vine
Primăvara... ce problemă ?
Făr-a sta prea mult pe gînduri 
Am cerut pe-această temă
Un răspuns... în patru rînduri :

Unui rugbist 
Frimăi>ara-mi este dragă, 
Dar — să nu existe certuri — 
Sper s-o văd venind întreagă

Nu ca asta... pe trei sferturi.
Unui jucător de rezervă

Dacă-n astă primăvară 
0 „minune** nu se-ntîmplâ, 
Pînă joc o să-mi ajM.ră 
Ghioceii... pe la tîmplu.

Lui Gică Gălăgie
Eu cu Niță ne-am gîndit 
Să formăm de-acum un duo

primăvara!
lată cum ne-am pregătit: 
9Vine primăvara... huo !** '

Unui motoeiclrst 
Sînt desigur bucuros, ■ -
însă știu, la motocros
Tot povestea veche-nouă:
Cind nu ninge, ... sigur plouă !

Soției fotbalistului Litruță
Din sul șade și se jură 
Că n-a pus un strop in gură, 
Dar se-ntoarce-acasă iară 
Amețit de... primăvară !

Mie
Pîn-acum problema-i clară 
Cu zăpadă și noroi 
Cît e ea de primă vară
A venit pe... locul doi.

anii 1943-1947, 
un 

negru din Filadel- 
ciștigat 43 de in
consecutive prin 
Se pare că nime- 
lume n-a întrecut

Intre
semigreul Billy Fox, 
boxer 
fia, a 
tilniri 
K.O. !
ni in
acest record.

★
S-ar părea că diferența 

de greutate dintre doi 
adversari poate avea un 
rol decisiv intr-o intil- 
nire pugllistică. Nu toți 
boxerii se... sperie insă 
de greutatea adversaru
lui. Astfel, in meciul cu 
Jim Corbett, cind a ciș
tigat titlul 
al lumii la 
riile, Bob 
care era de 
lociu, cintărea cu 20 de 
kilograme mai puțin de- 
cit adversarul său. Și

mai mare a fost handi
capul de greutate pe care 
același Bob Fitzimons l-a 
suportat in meciul cu Ed
ward Dunkhorst. Acesta 
din urmă avea cu... 63 de 
kilograme mai mult! 
Ceea ce nu l-a împiedicat 
pe Fitzimons să 
prin

ciștige 
luptă !

de campion 
toate catego- 

Fitzimons, 
fapt un mij-

...Uniunea Sovietică ex
portă ambarcațiuni sportive 
tocmai în America de Sud ? 
Recent, întreprinderea de 
construcții de bărci „Dzin- 
tars“ din R.S.S. Lituaniană 
va livra Uruguayului 
puri moderne de 
schi furi pentru 
academic.

...In Japonia 
devenit un sport i 
Iar decît luptele

ti- 
canoe «i 
canotaj

scliiul a 
mai popu- 
iudo? în

★
la noi s-au 
asemenea 
notăm pe

înregis- 
cazuri. 

cel mai

Si 
trat 
Să-l 
recent : în 1961, la Bucu
rești, cu prilejul întâlni
rii dintre Dinamo Bucu
rești și formația italiană 
Sempre Avânți din Bo
logna, Vasile Mariuțan 
l-a ini? ins pe boxerul 
italian Dante Cane, in 
ciuda unui handicap de 
greutate de peste 10 ki
lograme.

Știați că...
prezent în evidența federa
ției de specialitate figurea
ză 60.000 de schiori clasi
ficați. De altfel. Japonia 
și-a depus candidatura 
pentru organizarea J.O. de 
iarnă din 1968.

...„porția" săptămînală 
de antrenament a cunoscu
tului semifondist 
zeelandez, Peter

neo-
Snell,

ANTON PUBLIC, BA
CĂU. — Ca și „Cupa Da
vis" la tenis, „Cupa Jules 
Rimet” la fotbal este 
„challenge-perpetuum”, a- 
dică Iși schimbă mereu.. 
domiciliul, in funcție de 
țara care cistigă campio
natul mondial. Ea nu re
vine definitiv nici unei 
țări, indiferent de cite ori 
— consecutiv sau alterna 
tiv — ar fi cucerit acest 
trofeu. Ceea ce rămine de
finitiv in posesia țării cîș- 
tigătoare este un frumos 
obiect de artă, care se 
inmînează la fiecare edi
ție. Așadar, colegul dv. de 
echipă, Ilie Bucur, nu v-a 
contrazis degeaba !

OHO BERTHOLD, TIR- 
NAVENI. — 1) Firesc ar
fi ca jucătorii noștri de 
fotbal să respecte, in așe
zarea lor pe teren, postu
rile pe care le indică nu
merele de '
lor. Dar nu fac totdeauna 
așa, inducind în eroare 
mai puțin pe adversari și

campion olimpic și record
man mondial Ia 800 m ‘și 
880 varzi, este de 100 
de mile (circa 160 km) ?

.-..în ultimii 20 de 
fotbalul argentinian a 
102 jucători cluburilor 

europene ?
cei mai 

argentinieni

mai mult pe... spectatori. 
Totuși, acesta nu consti
tuie un motiv ca arbitrul 
să nu fluiere începutul me
ciului. — 2) Fischer avea 
15 ani cînd a cîștigat pen
tru prima oară campiona
tul de șah al S.U.A. — 3) 
Olimpia Brașov nu mai 
are echipă de rugbi. Parcă 
înainte... avea, dacă ținem 
seama de scorurile cu care 
a pierdut in campionat ?

NTCA LASCAR, 
ROAITA. — 1)
Brînzei, stoperul 
Farul, a jucat de două ori 
in echipa națională. Ulti
ma oară în 1957, la Bucu
rești, în meciul cu Gre
cia. Scor : 3—0 pentru noi. 
Echipa R.P.R. a aliniat a- 
tunci următoarea forma
ție : Voinescu — Zavoda 
II. Brînzei, Neacșu 1 —
Călinoiu, Bone — Cacovea- 
nu, Petschovschi, Alexan- 
drescu, Zavoda I, Tătaru. 
— 2) Gheorghe Constan
tin, interul dreapta al e- 
chipeî Steaua, a împlinit 
la 14 decembrie 29 de ani.

IOAN ANDRONESCU, 
BRE AZA. — 1) Iolanda Ba
laș a stabilit primul 
record mondial (1,75 m) 
1956. Ea avea

ani 
dat 

pro- 
Ac- 

buni 
care

fesioniste 
tualmente 
fotbaliști 
joacă in Europa sînt Sivori
(Juventus) și Di Stefano 
(Kcal

atunci 
ani. — 2) Vă publicăm 
pigrama adresată lui An
drei, portarul Metalului 
Tirgoviște. care a primit 
(pînă acum !) in campio
nat 36 de goluri :

Andrei vede mingea, 
Insă nici nu-i pasă : 
Știe că de-o scapă 
Se oprește-n plasă ’ 
VASILE CRISTEA, BRĂI

LA. — Boxerul maghiar 
Laszlo Papp a fost de trei 

campion olimpic, 
performanță pe

Suedezii ne-au dat mult de furcă. Am cîștigat greu, cu 1—®, 
datorită golnlui înscris de Feijo din 11 m.

Ceva mai tîrziu am participat la turneul de la Morumbi. 
jucînd intr-o selecționată a echipelor Santos și Vasco da Gama. 
De altfel, acest turneu n-a fost dus pînă la capăt. Am jucat 
pentru prima oară pe stadioanele Maracana și Pacaembu. Am 
cîștigat la „Belenensa" din Rio cu scorul de 6—1 (eu am marcat 
3 goluri, Alvaro—2, iar Pepe—l)i In al doilea meci am întîlnit 
echipa Sao Paulo. Rezultatul întîlnîrîi — 1—1. Șutul meu ne-a 
ajutat să scoatem un joc egal și cu Flamengo.

Așa am intrat în formația de bază, deși uneori schimbam 
cu Del Veccio, care nu plecase încă în Europa. Nu ne supăram 
niciodată unul pe celălalt. Vreau să arăt că Ia Santos nici unul 
din jucătorii de rezervă nu-și exprima amărăciunea dacă un 
altul îi era preferat. De multe ori Tite era pe teren, iar Pepe 
ședea pe banca rezervelor, fără să-și arate nemulțumirea. La 
fel se purta șl Tite cînd ajungea in rol de spectator.

Nu împlinisem 16 ani cînd am încercat pentru prima oară 
marea bucurie de a fi îmbrăcat tricoul selecționatei Braziliei, 

într-un meci cu Argentina, 
spu-

Asta s-a întîmplat în „Cupa Roca",
Lotul naționalei nu se publicase încă, însă mulți 

neau :
— O să te ia și pe tine, Pele !
Mi-era tare plăcut să aud aceste cuvinte. Nu eram 

un adolescent lipsit de experiență.
Intr-o zi am plecat la Bauru, ca să-mi văd părinții șî

imi

decît

Intr-o zi am plecat la Bauru, ca să-mî văd părinții șî acolo, 
în timpul unei emisiuni sportive, l-am auzit pe crainic enume- 
rînd jucătorii selecționați. Am simțit mii de furnici în spate : 

— Castilho... Gilmar... Nilton Santos... Dalma...
Și deodată,* aud :
— Mazzola... Pele !...
Mi-a venit să sar, să strig, într-un cuvînt mi-a venit să fac 

ceva ca să-mi potolesc bucuria. Și deodată m-a cuprins groaza : 
voi fi oare în stare să joc în echipa națională ?

In noaptea aceea n-am putut închide ochii.

ționale ale calului, singu
rul animal care cu ajutorul 
omului și-a cucerit un loc 
în lumea sportului, 
scris multe tomuri.
sajul științific și blînde- 
țea omului au făcut uneori 
adevărate... minuni în le
gătură cu formarea reflexu
lui condiționat. Ceea ce 
impresionează însă mai 
mult este atașamentul a- 
cestid animal față de om. 
Să ne amintim de vechea 
legendă a calului voievodu
lui Gelu, care și-a îngro
pat singur stăpînul căzut 
pe timpul de luptă. în 
zilele noastre un exemplu 
de perfectă înțelegere între 
cal și om ni-l oferă „cup
lul Thiedemann-Meteor*. 
Thiedemann a concurat pes
te 20 de ani cu același 
Meteor,' cucerind numeroa
se titluri și premii, după 
care s-au retras o dată 
din viața sportivă. In semn 
de prețuire pentru valoro
sul său tovarăș de sport, 
Thiedemann a scris o carte 
apărută recent („Ich und 
Meteor** ).

Dar exemple de atașa
ment față de om și „con
știinciozitate*1 în sport 
ne-au oferit și caii noștri. 
Vi-l mai amintiți pe Co- 

i vrig, calul care cu puțini 
ani în urmă a cîștigat mai 
multe titluri de campion 
și premii la concursurile 
hipice internaționale în pro
bele de obstacole ? Acum, 
el este în proprietatea unei 
gospodării de prin apro
pierea Giurgiului. După 
cum am aflat, Covrig nu 
s& poate obișnui însă nici 

I 'n ruptul capului cu ideea 
I de a nu se mai avînta ca 
în tinerețe peste obstacole. 

| Așa se face că, într-o 
| noapte friguroasă din a- 
ceastă 
de 20 kilometri spre baza 
hipică din Giurgiu.
aici, ud leoarcă de lapo- 
vița ce căzuse tot timpul 
drumului, Covrig nu s-a

s-au
Dre-

închise. S-a furișat prin 
spatele terenului și gardul 
a constituit primul obsta
col trecut fără... penalizare. 
Inchipuifi-vă ce putere a 
obișnuinței a acționat asu
pra lui Covrig care singur, 
ca o nălucă, a sărit în acea 
noapte obstacol după ob
stacol. Cînd a socotit că 
a terminat... parcursul s-a 
îndreptat 
boxa din 
căreia 
tăblița cu 
lui. A doua 
a fost înapoiat gospodăriei 
respective.

se

mulțumit spre 
grajd, deasupra 
mai afla încă 
inscripția călu

ți, firește, el

O. GINCIJ

Un record

care n-a mai realizat-o 
nici un alt pugilist. Du
pă toate probabilitățile, 
îl vom vedea în curînd și 
campion european, în în
trecere cu cei mai renu- 
miți boxeri profesioniști. 
Și nu uitați că Papp are 
36 de ani !. — 2) Dincă 
Schileru, antrenorul echi
pei C.S.M. Brăila din cate
goria B, a jucat de două 
ori în echipa națională.

VALERIU ROȘCA, BUCU
REȘTI. — Mihai Flamaro- 
pol, antrenorul lotului de 
hochei al R.P.R., a practi
cat — ........ ........................
cit 
tat, 
Pa 
unde a __ 
București.

succes atît fotbalul 
hocheiul. A debu- 
fotbalist, în echi- 

juniori Gloria, de 
trecut la Juventus 

Aici a jucat 
timp de 14 ani (pînă în 
1952), trecînd apoi la C.C.A., 
unde a mai jucat doi ani. 
A fost selecționat de 4 ori 
in prima reprezentativă de 
fotbal a țării.

AL. CHIRIAC, BRAȘOV. 
— Să vă spun dacă Stea
gul roșu a reușit să în
vingă vreodată — acasă 
sau în deplasare — pe Pe
trolul ? Nu vreți să aș
teptați cu răspunsul pînă... 
luni ? Ați avea atunci o 
-s‘—Mia zj«. Deocam- 

avut loc 9 
între Petrolul și 

roșu. De 5 ori a 
Petrolul, o dată 
roșu, iar alte 3 

i terminat 
Steagul

situație 
dată au 
niri 
gul 
gat 
gul ------ .
ciuri s-au terminat la 
galitate. Steagul roșu 
obținut victoria în depla
sare:
vă...
două 
ren 
*-2 :

La Santos căpătasem încredere în forțele mele. Dar acum 
iată-mă chemat de conducătorii selecționatei Braziliei. Aici, în 
mijlocul „cobrelor” de cel mai mare calibru, m-am simțit din 
nou cuprins de frămîntări. Noile mele cunoștințe au încercat 
să mă liniștească. Cind m-au văzut, Castilho și Nilton Santos 
au început să glumească :

— Nu ești botezat incă, băiete ’
— Trebuie să-1 botezăm pe piciul nostru !
Zilele se scurgeau cu antrenamente unul după altul. în 

sfîrșit, a venit și ziua mult așteptată a jocului. In vestiar, in timp 
ce mâ echipam, așteptam ca antrenorul să citească numele celor 
care vor intra pe teren. Nu eram printre aceștia. Urma să joace 
Mazzola.

1957. Stadionul Maracana e arhiplin. Argentinienii reprezintă 
un mare hop pentru echipa noastră. Forțele sînt aproximativ 
egale. Poate că avem o mică superioritate in atac.

Ședeam pe banca rezervelor cînd deodată, pe la jumătatea 
meciului, îl văd alergind spre mine pe maserul Mario Americo :

— Hai repede cu mine în vestiar ! Ai să joci imediat ! Poate 
că tu ai să le vii de hac argentinienilor !

Mazzola părăsește terenul. Așa am apărut eu...
Argentinienii conduceau cu 1—0. Spectatorii cereau cu înflă

cărare egalarea, care întîrzia. Și iată că deodată pornim un atac 
pe partea dreaptă. Cineva centrează spre poartă, iar un altul 
trage din voie. Portarul argentinian plonjează si respinge, dar 
eu, zburînd spre poartă, izbutesc să ajung la timp și să intru 
din inerție, cu minge cu tot. în poartă.

Un muget cuprinde stadionul. Tovarășii mei mă îmbrăți
șează. Nu izbutesc să-mi adun gîndurile și rid prostește.

Mingea e din nou în joc. Abia acum mă simt stăpîn pe mine. 
In fața ochilor mei apar părinții, prietenii, Bauru. Cît de bucu-f 
roși trebuie să fie acum ’

din nou înainte. Ard de nerăbdare să mai mar- 
Dar asta nu s-a întîmplat. In schimb argentinienii 
n-am reușit noi și au învins.
meci ș-a jucat la Sao Paulo. Înainte de a intra 
mai aveam acel sentiment de nesiguranță. Ceva

Mă avînt 
chez un gol. 
au reușit ce

Al doilea 
pe teren nu 
îmi spunea că voi juca de la început. Așa s-a și întîmplat. Cînd 
echipa noastră s-a aliniat pe stadionul „Pacaembu”, eu mă 
aflam la postul meu. Am jucat mai bine decît Ia Rio și am 
ciștigat cu 2—0. Eu am deschis scorul, iar Mazzola a marcat 
al doilea gol. „Cupa Roca” a rămas în Brazilia.

Acum nu mă mai simțeam copil. Nu mai eram „ucenic". 
In campionatul pe anul 1957 al statului Sao Paulo am jucat ma
joritatea meciurilor în echipa mea.

În Brazilia, pe fluviul 
Amazon, se organizează în 
fiecare an un maraton de 
înot pe distanța de 50 km. 
Anul acesta, dificila între
cere a fost cîștigată de 
înotătorul brazilian Osval
do Selangor care 
fara victoriei — 
poate mîndri și cu faptul 
că 
al distanței. Imediat după 
cursă, 
unui reporter, 
rut amănunte 
asupra felului cum 
Uzat recordul, că la 
moment dat, pe la 
tatea 
avea
zărit pe apă două spinări 
înfricoșătoare de... croco
dil. „Acest lucru mi-a spo
rit deodată puterile și 
cîțiva kilometri am înotat 
nebunește. Iată principala 
explicație a recordului meu** 
i-a răspuns Selangor 
porterului...

Selangor a declarat 
care î-a ce- 
și explicații 

a rea
lm 

jumă- 
cursei, tocmai cînd 
un „punct mort" a

Antrenament mecanic

După ce am îmbrăcat tricoul selecționatei am început să mă 
gîndesc la meciurile campionatului mondial. în timp ce se dis
cuta problema plecării în Suedia, am retrăit clipele petrecute 
la Bauru cînd auzisem vocea crainicului. Teama se împletea cu 
speranța.

Cunosc cîteva din amănuntele dramei trăite de Brazilia pe 
stadionul Maracana, în anul 1950. înfrîngerea noastră de către 
Uruguay în finală mi-a rămas ca Un nod în gît. A fost o sen
zație pe care au avut-o toți brazilienii îndrăgostiți de fotbal. 
In vremea aceea eram încă copil, dar trăiam foarte intens 
toate aceste frămîntări. îmi aminteam și de campionatul mon
dial din Elveția, unde ne-au învins ungurii, care aveau pe atunci 
o formidabilă .mașină" fotbalistică.

In echipă a început să se vorbească mult despre planurile 
lui Paulo Machado de Carvalho, elaborate împreună cu Vincente 
Feola și cu alți antrenori. Toți erau convinși că aceste planuri 
vor fi „cheia" menită să ne ducă la victorie și care să îndrepte 
greșelile care au dus Brazilia la înfrîngere in ultimele două 
campionate mondiale.

Primele antrenamente au fost atît individuale cit și co
lective. Antrenorii căutau cele mai bune variante pentru liniile 
de atac și apărare. - - -
și prietenii mei ne 
n-a fost găsită.

Apoi am plecat . .
vărat regim „profilactic" : ne-am odihnit, ne-am antrenat, ne-am 
plimbat. Totul a fost chibzuit pînă in cele mai mici amănunte. 
A fost chemat pînă și stomatologul Mario Trigo care a smuls 
măsea după măsea. Unii dintre noi s-au gîndit chiar să evadeze 
din pricina dentistului. Eu nu i-am dat de lucru deoarece dinții 
mei de creol erau tari.

Doctorul Hilton Hosling ne-a supus și el multe „torturi**. 
Ne-a examinat din cap pînă în picioare. Cel care avea nevoie 
de tratament era internat imediat. Repet, totul a fost prevăzut 
pînă în cele mai mici amănunte.

In sfîrșit, a venit ziua în care 
Suedia. Nervozitatea jucătorilor a 
sigur că va fi ales. Toți înaintașii 
buni și oricare dintre noi putea să rămînă pe din afară.

Și iată că se știe cine pleacă în Suedia. Mi-a venit să zburd 
de bucurie, dar m-am abținut pentru că mulți din tovarășii mei 
rămineau acasă...

Au fost încercați numeroși jucători, dar eu 
dădeam seama că varianta cea mai bună

la Araxa. Aici am fost supuși unui ade-

trebuia publicat lotul pentru 
atins culmea. Nimeni nu era 
prezenți în cantonament erau

(Urmare în pagina de Magazin din 51 martie)



REPREZENTATIVA Uniunii Sovieti 
va susține în lunile următoare cîtc 
jocuri de verificare. La 10 și 11 mi 
handbalistele sovietice vor primi la Mo 
cova replica formației R.S. Cehoslovac 
actuala campioană mondială, iar la î 
ceputul lunii iunie, echipa U.R.S.S. 
juca, tot la Moscova, cu selecționa 
țării noastre.

Luptătorii suedezi vor evolua in țara noastră

în Cuba revoluționară

L

Echipa de juniori a Poloniei
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nu prea 
specta- 

obținute 
U.E.F.A., 
Portuga-

O FOTOGRAFIE DIN CUBA LIBERA 
A început campionatul de șah pentru

Floren(a 
partidă

Cupelor, 
Dozsa. 
ambele 
repriză 
disputa 

de a

din Cuba se pregătesc 
în vederea Jocurilor 

ale Caraibeior,

țări. Prima etapă, desfășurată pe 
Bizerta—La Marsa (98 km), a 

cîștigată de ciclistul belgian .Mi- 
Noppe în 2 h 13 :26,0. Cu același

în tara 
ultima 

întrecut 
Copen- 

4, pe cea a R.P.F. Iugo-

s-a disputat miercu 
din cadrul semifinal 

între Fiorentina •* 
Localnicii au învins < 
puncte fiind înscrise 
de către Ilamrin. Retur 
la 11 aprilie la Budapest 
doua semifinală. Atletii

Flulffvnxț |N\INta HAKE 
IN CI

NAȚIONAL pentru 
fizică și recreație 
conduce activitatea

Succese ale sportului

copii, din Havanei.
Foto: Prens» Latina

Campionatele europene de natație

SPORTIVII 
cu intensitate 
America Centrale și _ 
care se vor disputa în luna iulie a 
acestui an. La Kingstone (Jamaica). 
Reprezentativa Cubei la această com
petiție va fi alcătuită din tineri spor
tivi provenind din asociațiile sportive 
socialiste muncitorești și ale tineretu
lui școlar. Cuba va participa la ur
mătoarele discipllne: volei, scrimă, 
natație, tenis de cîmp, atletism și tir.

IN ULTIMA VREME s-a remarcat 
în mod deosebit tînărul ciclist Juan 
Castillo. Ciclistul cuban face parte 
din miliția revoluționară de apărare 
a Cubei împotriva imperialismului 
yankeu. Rezultate bune a obținut in 
ultima vreme și tînăra sportivă Cu-

ridad Fernandez, care se antrenează 
intens in vederea participării Iu cam
pionatele mondiale de tir de la Cairo.

ATLE^ȚT! din Cuba, care se pregă
tesc pentru Jocurile Americii Centrale 
și Ca^ibeior, se antrenează sub în- 
drumareu antrenorului cehoslovac Jiry 
Starostu. Calități remarcabile dove
dește sportiva Elvira Blanco, o bună 
aruncătoare la disc.

TOT CU SPRIJINUL tehnicienilor 
cehoslovaci se pregătesc și gimnaștii 
din Cuba. Tînăru Elsida Diuz, de 
exemplu, obține frtmoase succese sub 
îndrumarea an tren oarei Stanislava 
Makouska.

INSTITUTUL 
sport, educație 
(INDER), care
sportivă din Cuba nouă, înregistrează 
noi succese organizatorice. Astfel, în 
cele 6 provincii ale Cubei, INDER a 
organizat șase mii de consilii spor
tive voluntare. Numărul activiștilor 
INDER atinge actualmente cifra de 
120.000.

La sfîrșitul acestei luni va avea loc 
primul meci internațional de lupte 
clasice din acest an. Sportivii noștri 
vor întîini puternica reprezentativă a 
Suediei.

Luptătorii suedezi vor susține în 
țara noastră 5 întâlniri. Prima va avea 
loc în ziua de 31 martie, la București, 
între reprezentativele celor două țări. 
Al doilea meci se va desfășura la 3 
aprilie, la Constanța, unde suedezilor 
le va fi opusă cea de a doua repre
zentativă a țării noastre. La 5 aprilie 
selecționata orașului Galați se va în
trece cu selecționata orașului Stock
holm. Cea de a patra întîlnire va avea 
loc între reprezentativele orașelor Bra
șov și Stockholm. In sfirșit, ultima 
partidă se va disputa la Baia Mare 
între selecționata locală ți Stockholm.

Suedezii au comunicat că vor de
plasa următoarea ed^if^âi: 52 kg. —

Stig Karlsson; 57 kg. — Edvin Ves- 
terbi, medalia de argint J.O. 19155; 
63 kg. — Jan W’assbjer; 70 kg. — 
Allan Sundstrron ; 78 kg. — Bertil 
Nystrixn; 87 kg. — Stig Perstsxn: 
97 kg. — Rune Jansson, medalia de 
argint J.O. 1956; +97 kg. — Ragnar 
Svensson. Antrenorul lotului este fo
stul campion olimpic și european Ru
dolf Svedberg.

polo pe apa și sărituri 

de la trambulină
Campionatele europene de natați 

polo pe apă și sărituri de la tramb 
lină se vor desfășura anul acesta î 
orașul Leipzig (R.D. Germană) înț 
18 și 25 august. In zilele de 18, 19 
20 august vor avea Loc seriile prob 
lor de înot și primele probe de săr 
turi de la trambulină.

A început turul ciclist internațional al Tunisi

Peste 10 milioane 
de oameni sovietici 

practică turismul
MOSCOVA, (Agerpres). — In Uniu

nea Sovietică peste 10 milioane de oa
meni practică turismul. In ultimii ani 
rindurile celor care străbat la sfîrșit de 
săptămină traseele turistice au crescut 
de 5 ori. Drumurile prin pitoreșiilc 
locuri de munte, excursiile pe apă sa
ca avionul alcătuiesc acum peste 300 
de trasee turistice.
In acest sezon vor pleca în locurile 
turistice peste 11 milioane de oameni. 
Ei vor fi primiți în cele 2600 de bate 
sportive și tabere, case ale pescarilor 
fi ale vînătorilor. Pe principalele artere 
turistice sînt 960 puncte de alimenta
ție. Pînă în anul 1965 vor fi amenajate 
alte 500 de noi baze turistice moderne 
și bine utilate care vor putea găzdui 
aproximativ 2 milioane de persoane.

TUNIS, 23 (Agerpres). — S-a dai 
startul în turul ciclist internațional al 
Tunisiei, care reunește alergători din 
Belgia, U.R.S.S., R.D. Germană, O
landa. Suedia, Iugoslavia, Tunisia și 
alte 
ruta 
fost 
chel

timp au fast cronometrați suedez 
Pettersson și Lorcke din echipa R. 
Germane. - • -
după 
libin

Pe
de R.
doua,
145 km.

-e locul 4, la 2 secun 
învingător, a sosit Alexandr K 
(U.R.S.S.).
echipe, conduce Belgia, urma' 
D. Germană și U.R.S.S. Etapa 
La Marsa—Burghiba, măsoa

Pregătiri pentru campionatul mon 
de handbal în 7

• Echipele R.D. Germane și R.P. Ungare și-au împărțit vicforiil 
Selecționata U.R.S.S. va juca cu echipele R.S. Cehoslovace și R.P. Romî

In Polonia, fotbalul ise bucură 
de o mare popularitate, cu toate că 
rezultatele fotbaliștilor noștri 
au mulțumit totdeauna pe 
tori. De aceea, rezultatele 
de juniorii noștri lu Turneul 
desfășurat anul trecut in .
liu au venit cu o recompensă pentru 
masele largi de spectatori.

Reamintesc că juniorii „alb-roșii" 
uu ocupat atunci locul II învingînd 
Franța 
cu 2-1 
Grecia, 
dut in 
j■uoînd

cu 4-1, Austria cu 3-0, R.F.G. 
și au terminat la egalitate cu 
2-2. Juniorii polonezi au pier- 
finală cu Portugalia (0-4), 

_ majoritatea timpului fără sto
perul Rewilak, care u ' '
tut.

Anul acesta, juniorii 
pentru turneul care va 
țara prietenilor noștri — 
noastră va evolua la . 
ceeași grupă ou Italia și Austria. Cu
lorile poloneze vor fi 
următorii jucători:

Portari : Tabor (Cracovia, 
ți Kobzik (Gornik “ ’

Fundași: " ' '
cat. B), Slomiany 
cat. A). Sadowski 
Steblinski (Gornik

Miillo^cta^': Michalik (A. K. 
zow, cat. C). Czenczek (Ruch Chor- 
zow, cat. A), Wilim (Szombierki, 
oat. B).

Atacarț: Uausner (Cracovia, cat. 
A), Muszczyk (Szemianowiczanka, 
out. C), Marks (G.K.S. Gliwice, cat. 
C), Banas (Zryw Chorzow-ec-hipă 
școlară), Kowalik (Cracovia, cat. 
A), Horba (Wisla Krakow, cat. A), 
Jarosik (Zaglebie Sosnowiece, cat. A).

Din echipa de anul trecut, 
u ocupat locul 2 în Portugalia, 
mai rămas fundlaișuil Kedzia, 

trema Hausner și aripa stingă 
walik — căpitanul echipei.

Aceștia trei, de altfel, sînt și 
mai tehnici jucători. La nivelul 
se mai ridică stoperul Slomiany 
echipa campioană 
nik " ‘ ' '
că jucătorul Kowal ik, 
nul 
ediții ale Turneului U.E.Z.A. în
Austria și Portugalia, fiind unul dintre 
cei mai buni jucători pe acest post.

De trei ani, funcția de antrenor o 
are WLdissaw Stiasny din Cracovia, 
iar conducător este profesor Wieslaw 
Motoczynski, membru în prezidiumul 
federației poloneze de fotbal.

Pregătirile pentru acest turneu au 
început din iulie anul trecut la cen-

fost acciden-

se pregătesc 
, avea loc în 
romîni. Echipa 
Brașov în a-

reprezentate de

Kedzia
Zubrze, 

(Arka 
(Gornik 

(Calisia, 
Zabrze,

cat. A) 
cat. A).
Gdynia, 
Zabrze, 

cat. C), 
cat. A). 
S. Chor-

care 
au 

ex
Ko-

cei 
lor 

, din 
u Poloniei, Gor- 

Zabrze. Interesant de amintit 
născut în a- 

1944 u mai participat la două 
ale "urneului U.E.Z.A.

trul de pregătire din Varșovia, cu 
participarea a 80 de jucători. Această 
pregătire s-a făcut în vederea me
ciurilor internaționale cu echipa 

R.D.G. (2-2) si reprezentativa R.P.R. 
(2-1).

A continuat apoi pregătirea la cen
trul olimpic din Varșovia, unde au 
fost chemați 30 de j’ucători. Juniorii 
au învins apoi echipa reprezentativă 
de tineret (4-3), aceea care anul tre
cut a evoluat la Cluj pierzînd în fața 
reprezentativei R.P.R. cu 1-2. După 
terminarea cantonamentului, juniorii 
și-au continuat pregătirile în clu
buri. Acest gen de pregătire n-a dat 
însă satisfacție, lucru reieșit din me
ciurile de verificare cu echipa de ca
tegorie C, Rakow (1-2) și cu e
chipa de categoria A, Gwardia (0-13).

In martie jucătorii participă la jocu
rile de campionat din cadrul duhu
rilor din care fac parte, iar în ziua 
de 9 aprilie 16 jucători care vor face 
deplasarea în Romînîa vor face an
trenamente în comun o săptămînă la 
Varșovia. Juniorii vor mai susține două 
meciuri de verificare cu Legia și Gvar- 
dia.

In legătură cu Turneul U.E.F.A. 
ne-am adresat conducătorului secției 
de tineret din F.PJ7., prof. Wieslaw 
Matoczynski.

— „Ce părere aveți despre echipa 
de juniori din acest an ?

general, valoarea echipei 
insă mi se pare că este 
rutinată decît echipa care 
în Portugalia.

se prezintă bine. In ceea ce privește 
compartimentele, cel mai bun mi se 
pare a fi atacul, iar cea mai slabă 
linia de mijlocași".

— „Sinteți mulțumit de rezultatul 
tragerii la sorți ?“

— „Nu total. .Mi-ar fi plăcut ca în 
grupa noastră să nu fie italienii. Vor 
fi un adversar foarte greu. Cred că 
între ei și polonezi se va da lupta 
pentru primul loc în serie. Ținta 
noastră este de a învinge echipa Ita
liei și de a ne califica în semifinale".

— „După părerea dvs. care este fa
vorita turneului ?

— „Fără îndoială, unsprezecele romîn. 
I-am văzut ultima oară în meciul 
cu juniorii noștri la Bydgoszcz și 
îmi permit să susțin că, față de 
pregătirea ei, echipa Romîniei aspiră 
La primul loc.

— „Cine va fi cel mai greu adver
sar al echipei R.P.R. ?

— „Cred că în primul rînd echi
pa U.R.S.S., care își va face de
butul în acest turneu. I-am văzut pe 
juniorii sovietici jucînd în compania 
juniorilor noștri la Radom. Este a
devărat că juniorii noștri au ciștigal 
cu f-0, însă greu. Juniorii sovietici 
dispun de o condiție fizică excep
țională și o bună pregătire tehnică. 
OrK::~. ar fi, juniorii sovietici vor

ro-

DOUĂ din participantele la campio
natul mondial feminin de handbal în 7, 
R.D. Germană și R.P. Ungară s-au în- 
tîlnit recent în cadrul unui meci dublu. 
In prima întîlnire, desfășurată la Leip
zig, jucătoarele germane au cîștigat cu 
scorul de 8—5 (2—3). De reținut că 
echipa maghiară a condus la un moment 
dat cu 4 — 2, dar a fost net depășită 
în final. Partida revanșă, disputată la 
Erfurt, a consemnat victoria formației 
R.P. Ungare cu scorul de 5—4 (3—1).

HANDBALISTELE din reprezentativa 
Danemarcei, una din favoritele campio
natului mondial ce va avea loc 
noastră, se află în formă. In 
vreme, jucătoarele daneze au 
selecționata RF. Germane, la 
haga, cu 11 _ __
slavia, la Ncstveil, cu 12—7 și pe cea a 
Suediei, la Aarhus, cu 20—4. Va fi in
teresant de urmărit evoluția formației 
daneze, în luna aprilie, cînd va întîini 
de două ori, în deplasare, echipa R.D. 
Germane.

Turneul international de șah 
de la Mar del Plata

— „In 
este bună, 
mai puțin 
a evoluat

Din punct de vedere tehnic echipa
------------------ B ■ ■ ■ ■ 9 K

• învingînd și în meci retur pe Sla
via Sofia, cu 58—47 (21—30), echipa 
sovietică S. K. Leningrad s-a califi
cat pentru semifinalele „Cupei cam
pionilor europeni" la baschet feminin. 
Sportivele din Leningrad vor întâlni 
în semifinală echipa învingătoare din
tre echipele campioane ale Iugosla
viei și Spaniei.

• Astăzi încep la Cairo întrecerile 
primului campionat al țărilor Africii 
la baschet. Participă selecționate din 
Etiopia, R.A.U., Guineea, Maroc și 
Sudan.

• Campionatele unionale de scri
mă au continuat la Kiev cu desfă
șurarea probei feminine de floretă. 
După întreceri destul de echilibrate, 
victoria a revenit fostei campioane 
mondiale Aleksandra Zabelina, de la

Oricum ar 
constitui un 
mini.

— „Dar
— „Asta

fi, juniorii sovietici 
adversar greu pentru

polonezii ?
încă nu pot spune, 1 

noi ne așteaptă... italienii"
JERZY LECHOWSKI

(„Przeglad Sportowy", Varșovia)

Pe

In prima rundă a turneului interna
țional de șah de la Mar del Plata 
(Argentina) marele maestru maghiar 
Szabo l-a învins în 42 de mutări pe 
argentinianul Biellcki; campionul 
mondial de juniori, Bruno Parma (Iu
goslavia), a remizat cu fostul campion 
Oscar Panno (Arjgentiun); Najdorf a 
cîștigat la Rossetto. Restul partidelor 
s-au întrerupt. Smîslov, cu negrele, 
are avantaj la Pilnik și Penrose la 
Sanguinetti.

Paralel se desfășoară și un turneu 
la care iau parte numai șahiști din 
America Latină. Cîteva rezultate din 
prima rundă : Schweber (Argenttna)— 
Flores (Chile) remiză; Fogelman 
(Argentina)—Humerez (Bolivia) 1—0; 
Espinoza (Peru)—Estrada (Uruguay) 
l—0 ; Wexler (Argentina)—Lopez (E- 
c.uador) 1—0; Rubinștein (Argenti
na)—Arellano (Nicaragua) 1—0; A
raiza (Mexic) — Cantero (Paraguay) 
remiză. (Agerpres)

La 
prima 
Cupei 
pești 
2—0, 
prima 
se va

Cea
Madrid — Motor Jena se va disputa 
28 martie (Jena) și 11 aprilie 
drid).

PRIMELE JOCURI
IN SEMIFINALELE C.C.E.

(M

CUI 
vizi

Deținătoarea Cupei campionilor 
peni, Benfica Lisabona, a primit 
campioanei engleze Tottenham llotspi 
Portughezii au învins cu 3 — 1 (2—0 
In cea de a doua semifinală, Rea! M 
drid a dispus ușor de Standard Lie 
cu 4—0 (2—0). Returul acestui me 
a fost fixat pentru 12 aprilie la Lieg

IBBBBB99.BB9RBB9BBB 
clubul Dinamo Moscova. In urma ei 
s-uu clasat tinerele scrimere Tatiu- 
na Piubetkaia (Ț.S.K.A.) și Diana Ia- 
siutkevioi (Dinamo Minsk).

• Intr-un meci internațional de bas
chet, desfășurat la Mulhouse (Fran
ța), echipa Macubi — Tel Aviv a în
vins cu scorul de 72—55 (3'4-24) selec
ționata orașului.

• La „StadhaUe" din Vienu, bo
xerul maghiar Laszlo Papp a repur
tat o categorică victorie la puncte

în fața americanului Ralph Tiger 
Jones, unul din puținii învingători ai 
fostului campion al lumii, Ruy Su
gar Robinson. Papp a dominat tot
timpul intîlnirea, trimițîndu-și adver
sarul Iu podeu în reprizele u doua și 
a zeceu. Papp urmează să-1 
nească pe danezul 
campion european 
locie.

• Primul meci 
campionilor europeni' 
feminin s-a disputat în hala sportu
rilor din capitala Iugoslaviei între 
formațiile O.R.K. Belgrad și Spartuk 
Praga Sokolovo. Au cîștigat gazdele 
cu 3—2 (2-2).

• La 2 aprilie va avea loc lu 
Budapesta întîlnweu internațională de 
box dintre echipele selecționate ale 
R. P. Ungare și R. S. Cehoslovace.

intîl- 
Chris Christensen, 
la categoria mij-

al finalei „Cupei 
—i“ la handbui

• Disputat la Sofia, în cadrul „Ti 
neului balcanic" de fotbal, meciul di 
tre echipele Levski Sofia și Dinar 
Tirana s-a terminat la egal^ate: 2
(2—1).

• Echipa B u lotului de fotbal 
U.R.S.S. care se află în prezent 
R.P. Ungară, unde se pregătește 
vedereu turneului final al campionat 
Iui mondial, u susținut un meci 
verificare la Szekesfehervar cu form: 
țiu Vasas. Fotbaliștii sovietici au o 
ținut victoria cu scorul de 4—0. J 
Iu Szolnok, echipu A u Iotului U.R.S. 
u dispus cu 8—0 (4—0) de o sete 
ționată locală.

• Echipa Dinamo Moscova, afla 
într-un turneu în R.S. Cehoslovaci, 
jucat la Bratislava cu Ruda llvezd 
Gazdele au cîștigat cu 2—1.

• O mare surpriză Ia Berna: într-t 
îneci de pregătire pentru campionat 
mondial, naționala Elveției u fost î 
vinsă cu 3—0 de echipa olandeză „Bla 
Weiss" din Amsterdam.

• FIFA u desemnat pc cei 31 de a 
Litri din 25 de țări care vor condu 
meciuri în Chile. Printre ei se află : 1 
Latîșev (U.R.S.S), Dorogi (R.P.U. 
Jonni (Italia). Scliwinte (Franța), R 
miunțev (R.P.B.), Aston (Anglia), IIo 
(Olanda) etc.
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