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PROLETARI DIN TOATE ȚÂRI LE, UNIȚI VA!

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Romînâ

Astă scarfl, in sala Ciulești,
Duminică

CZniiZ dintre tinerii gimnaști, executând un frumos stând pe mîini la paralele.

Un joc de baschet feminin interesant:
Rapid București—Daugava T.T.T. Riga in cadrul „C.C.E."
Partida revanșă dintre echipele fe

minine RAPID BUCUREȘTI și DAUGA
VA T.T.T. RIGA oferă amatorilor de 
sport din Capitală — astă-seară în sala 
Ciulești — un interesant spectacol bas- 
chetbalistic. După cum am mai anunțat, 
meciul va avea loc în cadrul sferturilor 
de finală ale ,,Cupei campionilor euro
peni" și el va da posibilitate spectato
rilor bucureșteni să urmărească pentru 
prima oară pe actualele deținătoare ale 
trofeului, baschetbalistele din Riga.

Oaspetele au sosit în Capitală marți
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Elena Iva-novici (Rapid) și Dzidra 
Karam ișe va (Daugava)

S-au încheiat iinalele campionatelor 
republicane școlare la gimnastică

dimineață. Ele au făcut în aceeași ai 
un prim antrenament și și-au Încheiat 
pregătirile ieri după-amiază. Lotul

(Continuare în pag. a 4-a)
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5 A, programate duminică in Capi-* 
t tală, se vor disputa in cuplaj pe* 
f stadionul „23 August" după urmă-*
► torul program: ora 14.15 PROGRE-* 
►SUL — STEAUA și ora 16 DI-3
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► . 3
► Biletele se pun în vinzare de azi*
► la casa de bilete din str. 1. Vidu,*
► Agenția C.C.A., Agenția Centrală* 
£ Pronosport din cal. Victoriei 5, sta-31
► dioanele „23 August", Republicii,*
£ Dinamo și Giulești. 3
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primul cuplaj fotbalistic :

pe stadionul „23 August" î
Cele două jocuri de categoria^

[Pupă două zile de întreceri pasionante, cunoștințele, cei 250 de finaliști ai cam- 
I care fiecare echipă, fiecare gimnast țH analelor republicane școlare s-au aii- 
Iu gimnastă s-au străduit să-și arate niat pe marele covor din mijlocul sălii

CLASAMENTE
PE ECHIPE

IFETE : I. București oraș 
Itnpioană republicană 
leg. Mureș-Autonomă _
[0,60 p; 3. Dobrogea 168,75 p ; 
final 167,15 p; 5. Ploiești 166.80 p: 
I Cluj 165,45 p: 7. Galați 164,95 p; 
I Crisana 163,15 p: 9. Brașov 
19.90 p; 10. Argeș 157,85 p; 11. 
Lcurești regiune 157,75 p; 12. Bacău 
|7,50*p13 Oltenia 154,10 p: 14. 
[și 152,30 p; 15. Maramureș 146,60 
I 16. Hunedoara 137,70 p; 17. Su- 
lava 133,65 p.
IbăIEȚI : 1. București oraș 277,20
I — campioană republicană școlară;
boooooocco @ xxxxxxxxxxx

Campionii republicani școlari § 
pe anul 1962 |

Echipa feminină și echipa § 
masculină a orașului Bucu- 8 
rești. |
I La individual compus: MA-8 
RlANA ILIE (oraș București) 8 
si LEVENTE GĂGYI (Reg.§ 
Mureș-Autonomă Maghiară). |
LooooooooooooooQoooooooooooooooooooooooooooooâ

172.45 p — 
școlară ; 2.

Maghiară
4.

2. Mureș-Autonomă Maghiară 274,90 
p; 3. Banat 273,75 p; 4. Argeș 
267,55 p; 5. Cluj 265,35 p; 6. Ploiești 
263,00 p; 7. Crisana 262,10 p; 8. Bra 
șov 257,55 p; 9. București regiune 
250,95 p; 10. Dobrogea 249,35 p; 11. 
Galați 247,15 p; 12. Hunedoara 237,85 
p; 13. Suceava 234,10 p; 14. Oltenia 
230,00 p; 15. Maramureș 216,00 
16. Iași 211,25 p.

INDIVIDUAL COMPUS

p;

Ma-

rosul „sa intimpinam 1 tlai '

[TRECEREA SUTELOR DE MII...

FETE, CAT. MAESTRE: I. 
riana IIie (Buc, oraș) — campioană 
republicană școlară 35,35 p; 2—3. 
Niculina Gheorghe (Dobrogea) și 
Cornelia Savu (Bacău) 34,40 p. Cat. 
I sen. : 1. Maria Pop (Buc. oraș)
33,95 p; 2. Maria Tamasi (reg. Mu- 
reș-Autonomă Maghiară) 33,40 p : 3. 
Ileana Grigorescu (Dobrogea) 33,20p. 
Cat a 11-a sen. : 1. Rodica Apăteanu 
(Buc. oraș) 35,80 p; 2—4. Zoia Știr
ba (Buc. oraș), Olga lonescu (Plo
iești) și Ecaterina Adorjanyi (reg. 
Mureș-Autonomă Maghiară) 35,45 p: 
Cat. I juji. : 1. Silvia Tivig (Argeș) 
34,15 p: 2. Elena Solomon (Buc. 
oraș) 34,00 p; 3. Marta Karoly (reg. 
Mures-Autonomă Maghiară) 33,75 p.

BĂIEȚI, CAT. A II-A SEN. : 1. Le
vente Gagyi (reg. Mureș-Autonomă 
Maghiară) — campion republican 
școlar 55,70 p; 2. Nicolae Bercă 
(Buc. oraș) 55,45 p: 3. Vasile Coșariu 
(Banat) 55,30 p. Cat. I. jun.: 1. Pe
tre Mihaiuc (Buc. oraș) 55,50 p: 2. 
Marcel Benea (Banat) 55,35 p; 3. 
Ion Popov (Buc. oraș) 55,30 p.

livreasca. A urmat ultimul act al marii 
competiții: festivitatea de închidere.

In sute de perechi de ochi Se citește 
întrebarea: cine a ieșit primul ? Care 
echipă va fi fericita cîștigătoare a cu
pei de campioană ? Răspunsul nu se 
lasă mult așteptat. Cu obrajii îmbujo
rați de emoție, micii gimnaști și gim
naste din orașul București îmbracă 
mult doritele tricouri de campioni. Apa
ratele de fotografiat țăcănesc de zor... 
Primii clasați la individual compus sînt 
răsplătiți cu aplauzele îndelungate ale 
publicului. Urmează o altă premiere : 
a fruntașilor la învățătură, a celor care 
împletesc întotdeauna în mod armo
nios pregătirea școlară cu activitatea 
sportivă. Aplauzele nu mai contenesc...

Astfel s-a încheiat frumoasa întrecere 
a școlarilor gimnaști, mlădițe ale acestei 
frumoase discipline sportive.

Concursul de verificare a lotului
republican de gimnastică

In cadrul finalelor campionatelor 
republicane școlare a avut loc un 
concurs de verificare a gimnastelor 
din lotul republican și cel de tineret. 
Sportivele noastre fruntașe au execu
tat noile exerciții liber alese, cu care 
se pregătesc pentru Campionatele 
mondiale de la Praga. Evoluția lor a 
fost urmărită cu un deosebit interes, 
mai ales la sol, unde gimnastele 
prezentat exerciții spectaculoase 
originale.

Rezultate: 1. Sonia Iovan 37,80 
2. Atanasia Zîmbreșteanu 36,85 p;
Utta Poreceanu 36.70 p ; 4. Ana Măr- 
gineanu 36,25 p; 5. Emilia Liță 36,10 

6. Constanța Marinescu (lot de 
31,45 p; 7. Despina Gruiev 
tineret) 29,95 p; 8. Viorica 

(lot de tineret) 29,80 p-; 9. 
Tivig (lot de tineret) 29,30 p.

au 
și

P ;
3.

p:
tineret) 
(lot de 
Pleavă 
Adriana

Sâmbătă seara, ân sala Dinamo

Mai sînt două zile 
pînă la întîlnirea inter
națională de lupte cla
sice dintre reprezentati
vele R. P. Romîne și 
Suediei.

La ce meciuri vom a- 
sista sîmbătă seara ? 
După toate probabilită
țile, la cea mai mică 
categorie vom fi repre- 
zentați de campionul o- 
limpic D. Pîrvulescu. El 
îl va întîlni pe Stig 
Karlsson, un luptător 
bine pregătit din punct 
de vedere tehnic. La ca
tegoria următoare Mihai 
Sultz sau Aparin Cristea 
(antrenorii nu s-au de
cis , încă) va primi re
plica medaliatului olim
pic Edvin Vesterbi. Lup
tătorul suedez posedă o 
bogată experiență a în- 
tîlnirilor ’internaționale 
și întrebuințează o gardă 
greu de străpuns. La 
63 kg Ion Cernea va în
tîlni un adversar dificil 
ca stil de 
Wassbjer. 
Sundstrom 
pus • ori can 
leriu Bula rea.

Acum doi ani a învins Gh. Popovici, deși Rune j 
Jonsson, cum se vede și-n fotografie l-a pus în multe 
situații dificile. Care va fi rezultatul de data aceasta? 
Aspect de la întîlnirea R.P.R.—Suedia desfășurată 
în august I960. Foto: T, Roibu i

luptă, pe Jan 
Lui Allan

ii va îi o-
campionul mondial Va- 

, ori Gheorghe Dumi
tru. Echilibrată se anunță întîlnirea 
dintre Ion Țăraou și Bertil Nistrom. 
La categoria imediat superioară 
Gheorghe Popovici va lupta cu Stig 
Persson. Luptătorul romîn a învins 
in toate întîlnirile de pînă acum, dar 
de data aceasta, suedezul este a-

vantajat de modificările regulamen-1 
tului. La categoriile semigrea și 
grea, luptătorii noștri au sarcini di
ficile. La prima, Nicolae Martinescu 
va întîlni pe Rune Jansson, medaliat 
olimpic. La categoria grea, Gheor
ghe Marton va înfrunta pe Ragnar 
Svensson, un luptător tehnic și cu 
o bună pregătire fizică.

[Peste cifeva zile, la 1 aprilie, seva 
[ startul într-una din cele mai mari 
[mpetiții de mase ale anului : Cro
it „Să înfîmpinăm 1 Mai*. Populara 
[mpetijie va atrage cu siguranță și 
I acest an mase largi de tineri și 
[meni ai muncii, de la orașe și sate, 
I practicarea sportului. Atingerea a- 
Isțțti scop depinde în întregime de ca- 
latca muncii asociațiilor sportive, 
luburilor, consiliilor raionale și re- 
onale UCFS, în sarcina cărora cade 
■ganizarea etapelor de cros. Iată de 
: ele au datoria ca, sub îndrumarea 
■ganizațiilor de partid și cu spriji
ni organizațiilor UTM și sindicale, 
i ia cele mai eficiente măsuri me
te să asigure reușita deplină a cro- 
litii „Să intîmpinăm 1 Mai" pe anul 
>62.
O atenție deosebită va trebui acor- 
ită popularizării crosului la toate 
curile de muncă prin afișe, stații de 
dioampiificare, gazete de perete etc. 

cestei acțiuni va trebui să-i urmeze
G



s au tndiciat finalele campionatelor rcpnDlîcanc școlare Ta gîmnasfîcM

Citeva aprecieri asupra comportării echipelor participante
Cea de a 13-a ediție a campionatelor 

republicane școlare la gimnastică s-a 
lnicurat de o participare numeroasă Și 
• marcat un progres îmbucurător în pre
gătirea tinerilor noștri gimnaști. Acest 
lucru dovedește că gimnastica își oîș- 
tsgă o popularitate din ce în ce 
mare în nodurile tineretului, 
eesele obținute în acest domeniu 
datoresc grijii permanente a partidului 
și guvernului nostru pentru asigurarea 
unor condiții tot mai bune desfășurării 
activității sportive ■ tineretului.

Noul regulament al acestei compe
tiții școlare a prevăzut ea la finală să 
participe reprezentative de regiuni și 
nu de școli ca pînă acum. Acest fapt 
a contribuit într-o măsură importantă la 
îmbunătățirea oomponenței formațiilor, 
dînd posibilitate de afirmare unui 
număr mai mare de elemente talentate. 
Astfel, o serie de echipe s-au prezentat 
cu sportivi foarte bine pregătiți. Cităm 
printre acestea: orașul București, re
giunile Mureș-Autonomă Maghiară, Ba
nal, care de altfel s-au și clasat pe pri
mele locuri. Aceste formații, precum și 
altele care au avut sportivi cu reale 
perspective (Oltenia, Ploiești, Cluj la 
băieți, Dobrogea, Argeș la fete) merită 
laude pentru munca depusă.

In obținerea rezultatelor frumoase 
un merit deosebit revine profesorilor, 
care au selecționat și au pregătit gim- 
naști și gimnaste la un nivel superior, 
ca Nicolae Vieru (București), Constan
tin Velescu (Oltenia), Titus Isar (Ba
nat), Francisc Barabaș (Mureș-Autono
mă Maghiară), Anica Bigan (Dobrogea), 
Gheorghe Mătușa (Ploiești) ș.a., precum 
și secțiilor de învățămînt și organelor

mai 
Suc- 

se

Echipa de băieți a orașului București — campioană republicană școlară la 
gimnastică pe anul 1962.
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Micul campionat
al voleibaliștilor de la S.S.

Talentata gimnastă. Mariana Ilie 
(București), a cmcerit titlul de cam
pioană școlari, elaându-se pe primul 

loc la categoria maestre
Fate: Paul Roaioșan

UCFS locale care au sprijinit dezvol
tarea gimnasticii în regiunile respective

Nu putem spune același lucru, tasă, 
despre alte regiuni care au dovedit • 
slabă preocupare pentru alcătuirea unor 
echipe de valoare. Unele dintre ele, ea 
de exemplu Iași, București, de ani de 
zile se situează la periferia clasamen
tului și nu reușesc să se „urnească* 
de pe aceste locuri. Și regiunile Hune
doara și Maramureș s-au prezentat eu 
formații insuficient pregătite, cu mult 
sub nivelul cerut de finala unei ase
menea competiții. Regiunea Bacău, la 
băieți, nu a prezentat echipă Ia între
cerile finale, motivînd că nu are gim- 
naști care să facă față acestei compe
tiții. Oare profesorii de educație fi
zică din școlile regiunilor susamintite, 
ca Doina Feurdeanu, Nicol ac Oloieru 
(Iași), Vasile Murguleț, Adrian Caprini 
(Hunedoara), Ileana Grigore, Viotor 
Velea (reg. București) au făcut totul 
pentry a selecționa și pregăti echipe la 
un nivel corespunzător? Credem că nu. 
Nici conducerile școlilor, secțiile 
învățămînt și organele locale 
UCFS din aceste regiuni nu

PETRE ȘEBU, VASILE COȘARIU 
(BANAT), ROZALIA BA1ZAT, PETRE 
DIDAG (CLUJ), STELUȚA GHEOR- 
GHE (GALAȚI), LEVENTE G.AGYI, 
MARTA KAROLY (REG. MUREȘ-AU- 
TONOMĂ MAGHIARĂ) etc. Remarcăm 
însă, < 
la fete, din 102 participante apreciem

fma MAt/niAnA) etc. nemarcam 
că numărul lor este încă redus. [ 
t* rlîr» 10^ nart îe.innntp anrpripni

CEI MAI BtJNI
LA ÎNVĂȚĂTURĂ

1. ANINA BIRIȘ (Bacău) media 
MARIA ANDRIOAEI (Bacău) 
SIMONA AMZUICA (Tg. Jiu) 

Edita Ola (Arad) 9,75 ; 5. GA- 
MACIUNEANU (Craiova) 9,73 ; ... - — 7 

Vilcea)

de 
»le 

și-an 
făcut datoria pe linia dezvoltării acestei 
ramuri sportive atît de frumoase și 
utile, în rîndurile tineretului școlar. 
In fiecare regiune există elemente talen
tate. Ele trebuie doar 
pregătite cu grijă.

Este cunoscut faptul 
stituie o pepinieră de 
ți a sportului de performanță, iar cam
pionatele școlare cel mai bun prilej de 
afirmare a elementelor cu perspectivă. 
Oare întrecerile din acest an au răs
puns acestei cerințe ? Este incontesta
bil că în rîndurile participanților la fi
nală am putut urmări speranțe auten
tice ale gimnasticii noastre, ea GH. 
PÂUNESCU (OLTENIA), PETRE MI- 
HAILC, ZOI.A ST1RBU (BUC.), ĂR- 
CAD1E GHENADIE, MARCEL BENEA,

Fete :
9.92 ; 2. 
9,84 ; 3.
9,77 ; 4. 
BRIEL A
6. lucia'CHIRIȚA (București) 9.53 ; 
RODICA DIACONESCU (Rm. ~
9,53 : 8. Georgeta Iftode (București) 9.46.

Băieți : 1. TEODOR COSTACHE (Plo
iești) 9.92 : 2. CONSTANTIN GHIȚA
(Ploiești) 9.80 ; 3. PETRE DIDAC (Cluj) 
9,52 ; 4. AL. TALACHIN (Roșiorii de
Vede) 9,41 ; 5. ION CEAUȘESCU (Rm. 
Vilcea) 9,37 ; 6. ION POGAN (Alba Iu- 
lia) 9,33 ; 7. VASILE COȘARIU (Lugoj) 
9.21 ; «. L. DAVID (Cluj) 9.12.

CLUJ 28 (prin telefon de la trimisul 
nostru). De citeva zile Clujul este cen
trul de greutate al voleiului școlar 
de la noi : între 23—25 martie, un nu
măr de 12 echipe ale Școlilor sportive 
de elevi din 7 orașe ale țării și-au 
disputat „Cupa S S.E. Cluj" ; dumini
că tot aici a avut loc finala campio
natelor școlilor medii cu program 
special de educație fizică. In sfirșit, 
incepind de astăzi 18 formații de 
băieți și fete se vor întrece în finala 
campionatelor republicane ale școlilor 
medii.

In rîndurile ce urmează ne vom 
ocupa de „Cupa S S.E. Cluj". (Pe lingă 
întrecerea propriu-zisă a avut loc și 
un adevărat colocviu despre volei pen
tru cei care au pregătit echipele în
scrise la această competiție, un schimb 
de experiență folositor tuturora).

Vorbind despre calitatea voleiului 
practicat Ia această competiție, tre
buie să avem în vedere nu numai 
vîrsta celor ce s-au întrecut, ci și 
data la care au început să joace vo
lei. De pildă, echipa feminină a Timi
șoarei a învățat lovitura de atac abia 
anul acesta, jucătoarele fiind eleve 
în clasele a VlII-a Și a IX-a. De a- 
ceea, majoritatea echipelor mai au 
mult de lucru pentru a ajunge să 
dețină un bagaj corespunzător de cu
noștințe tehnice și tactice. In general, 
apărările au fost mai bine puse la 
punct (echipele de fete din București, 
Sibiu, Cluj, Ploiești, cele masculine 
din Cluj, Craiova și Bacău) decît a- 
tacul, în care doar cele două repre
zentative ale Clujului s-au comportat 
la înălțime. Serviciul folosit — in ma
rea majoritate a cazurilor — a fost 
cel de sus, din față, serviciile „roată" 
fiind executate, după cite am văzut, 
de un singur voleibalist (Sideropoulos

—S.S.E. Craiova). La acest capitol 
cuvine să amintim că, în general, s 
viciul 
băieți 
Cluj, 
cizia 
însă de dorit, chiar și la cele doi 
echipe clujene, care ș-au ridicat peJ 
nivelul celorlalte formații participau 
cîștigind pe merit cupele puse în j( 

Am admirat in această competi 
și o serie de sportivi cu reale călită 
fruntași totodată și la învățatul 
Printre aceștia Cristina Ciaenurean 
Șgrban Petrescu (Buc.), Rodica Ach.il 
Viorica Balaș și N. Lăzăroiu (Sibil 
V. Foști, C. Mateescu și N- Nedet 
(Cluj).

Despre organizare de asemenea ti 
mai cuvinte de laudă.

Clasament final băieți : 1. S.S 
Cluj io p., (antrenor prof. I- Cebm 
2 S.S.E. Bacău 9 p-, (prof. Geta Siml 
nescu); 3 S.S E. Ploiești 8 p., (pr\ 
Dan Moldoveanu); 4. S.S-E. Craic 
7 p., (prof. F- Dobre); 5. S.S.E. 
biu 6 p., (prof. V. Cuști); 6. S.S 
București 5 p., (prof. N. Waldinpe 
Fete: 1. S-S.E. Cluj 10 p„ (prof- 
Scurtu); 2. S.S.E. Ploiești 9 p., (pr 
Doina Cerviș); 3. S.S.E- Sibiu 8 
(prof. Gh. Bode seu); 4- S.S.E. Buc 
rești 7 p., (prof. N. Humă); 5. S.s| 
Bacău 6 p., (prof. Geta Sir<rg^isei 
6. S.S.E- Timișoara 5 p., (prof. D. Bl 
ier).

puternic a fost predominant 
(M. Popescu-Craiova, V. Fos 
D. Simionescu-București). Pi 
și acurateța paselor au lă

★
finale dintre fornr 

și feminine ale ș< 
program special 

nr. 13 Cluj și nr.

in întrecerile 
(iile masculine 
Iilor medii cu 
educație fizică
R. Vilcea, victoria a revenit cu a< 
lași scor, 3-1, echipelor gazdă.

MIRCEA TUDORA

selecționate și

ri școlile eon- 
priml iraportan-

că numai 10—15 sînt gimnaste cu reale 
perspective în sportul de performantă.

Pentru a remedia această situație și 
pentru a contribui la dezvoltarea gim
nasticii, profesorii trebuie să depună o 
muncă mai susținută, orientată spre o 
selecție mai judicioasă, spre o pregă
tire pe bază științifică a elevilor,
asemenea, secțiile de învățămînt și orga
nele UCFS 1 
mare atenție 
practicarea 
unor condiții 
activității în

Dr

mai 
în 

și asigurării

trebuie să acorde o 
angrenării tineretului 
gimnasticii

i tot mai bune desfășurării 
t această ramură sportivă.

ILDICO RUSSU ȘIRIANU

La Craiova

Patru zile de baschet școlar
La Craiova, in ziiete vacanței» Pe 

străzi irrtîlnești braț la braț mulți. 
toarte mulți elevi. Gazdelor li s-au 
adăugat alți 120 de școlar; di". Ga
lați, București, Cluj, lași și Tg. Mureș. 
Sîrti componenții echipelor de baschet, 
băieți ți fete, care între 22—25 martie 
au luat parte la concursul republican 
al școlilor medii cu program special 
de educație fizică.

Timp de patru zile, 12 echipe 
întrecut in sala sporturilor din Cra
iova. oferind întreceri interesante răs
plătite de fiecare dată cu aplauzele 
entuziaste ale publicului. Un public 
la fel de tkiâr ca și jucător:3. Pe te
ren și în tribune nu se aflau deci* co
legi de școală, prieteni, care au făcui 
din aceste campionate o adevărată 
sărbătoare a sportului școlar.

Ce concluzii se pot trage după cele 
patru zile de basenet ? De la bun în
ceput se poate spune, spre cinstea 
școlilor ți a antrenorilor lor, că prin
tre tinerii baschetba.liști de azi am 
întrevăzut pe mulți din cei care mîine 
vor împrospăta formații din prima ca
tegorie a țării. întrecerile de la Cra
iova au demonstrat încă o dată că 
școala constituie un nesecat izvor de 
cadre, o pepinieră pentru sportul no
stru de performanță. E necesară doar 
munca entuziastă a profesorilor și 
antrenorilor, un înalt simț de răspun
dere în selecționarea și pregătirea 
elementelor talentate și atunci, cu si
guranță, rezultatele bune nu vor în- 
tîrzia.

Dintre echipele participante s-au de
tașat prin pregătirea lor școala medte 
nr. 35 București (antrenor, prof. C. 
Dăscălescu) la băieți și școala medie 
nr. 2 Tg. Mureș (antrenor, prof. Gh.

' ' ' ' Prezentînd o formație
talie corespunzătoare 

de baschet (înălțimea 
cinci jucători 1,86 m 
ani), echipa ba.schet-

s-au

Campionatul de calificare
prima etapă a campionatului de

Fiilop) la fete, 
omogenă, cu o 
jocului modem 
medie la primii 
și virsta 17—18

Jtn R,

Aceiași lucru se poete spune despre 
fetele din Tg. Mureț. Prin tehnica lor 
eteveie pnotesomtoi Gh. Fulop au 
atras aprecierile tuturor. .Acest lucru 
nu este inîimpiător. E 
cii depeșe de-a lungul

i jucătoare, 
lotului cu 
dintre ele 

medie nr. 2
de eleve skit angrenate permanent 

campionaieie pe școală, de junioare 
i de calificare. Antrenorul a avut 
ti de unde selecționa. Și iată că 
:ultalele au început să se arate. Bine 
xi mai prezentat școala medie 

nr. 35 București la fete (profesor G 
Dăscălescu), școa'a medie nr. 2 Tg. 
Mureș la băieți (profesor A. Mada- 
ra.sz), echipele școlii medii nr. 4 Ga
lați conduse de profesorii I. Cucu și 
L. Gonfz și școala medie nr. 2 lași la 
fete. In rîndurile participanților am 
remarcat numeroase elemente talen
tate, elevi fruntași la învățătură ca 
Mihaela Dumitriti, Margareta Cristo- 
for, D. Scorțescu, D. Corosanu (Bucu
rești), Agneta Csorvasy Eva Derzsi, 
Olga r ..........................
Mureș), 
1,75 m) 
Pascal, 
1,74 m), . ___ ,
lăți) și clujeanul T. Berinde (16 ani 
— 1,95 m).

Surprinzătoare pentru un oraș cu 
tradiție in baschet a fost comportarea 
slabă a reprezentanților școlii medii 
din Cluj, mai ales a echipei feminine 
în care au fost selecționate elemente 
fără perspectivă. Deși în Cluj există 
numeroase cadre de 
pele clujene a<u fost 
atleți (prof. Lothar 
Dincă). Acest lucru 
sine despre slabul interes manifestat 
In această situație rezultatele nu tre-

profesor și 
continue a 
taie (unele 
La 
64

rezuttatii mun- 
a 3—4 ani de 
a completării 

elemente talen- 
încă pioniere), 
din Tg. Mire?

lată citeva din cele mai importante 
rezultate: Tg. .Mureș—București (fe
te) 53—33 (26—14). București—Tg. 
Mureș (băieți) 60—53 (37—2o). Tg. 
Mureș—Galați (băieți) 61—38 
15), București—Iași 
(22-11).

(fete)
(22—

45—17

Tn .
calilicare care a avut loc duminică, s-au 
înregistrat următoarele rezultate: SERIA 
I. GREPA B: Șantierul Naval Oltenița— 
Combinatul poligrafic București 3—0 
(0—0); Petrolul Pitești—Grivița Ro
șie II 6—6 (0—3). Celelalte jocuri au 
fost amînate. SERIA A II-A: U.S.A.S. 
Năvodari—C.SO. Brăila 3—0 (0—0 >; 
Constructorul Ploiești—Progresul Rm. 
Sărat 3—0 (0—0); Cimentul Medgi
dia— Metalul Buzău 6-—0 (0—0): Farul 
Constanța—Unirea Ion Roată 66—0 
(33—0); Precizia Săcele—Petrolul Plo
iești 0—0: SERIA A III-A: Rulmentul 
Bîrlad — Constructorul I.U.T. Iași 
26—0 (12—0); Laminorul Roman—■ 
Zimbrul Tecuci 34—3 (12—-0); A. S. 
Tecuci—Dinamo Bacău 13—3 (5—0): 
Ancora Galafi—Constructorul Bînlad 
9—0 (meciul a fost contestat); Cea
hlăul Piatra Neamț—Știința Galați 6—3 
(0—0): SERIA A IV-A: Minerul Vul
can— Jiul Petroșeni (nu s-a prezentat 
Minerul); C.S.M. Sibiu—Drubeta Tr. 
Severin 6—0 (6—0); Electroputere Cra
iova— Metalul Reșița 9—3 (0—0).

Iată acum jocurile ce vor avea J 
duminică in cele patru serii : SER 
I, GRUPA A : Stadionul Dinamo : 1 
namo II Buc. — Aeronautica Buc. țt-reii 
ora 19). Stadionul Ciulești : Rapid B
— Meteorul Buc. (ora li). Stadionul 
neretulul : Politehnica Buc, — Colori 
tul Buc. (teren III, ora 9); Instttu 
Construcții Buc. — Universitatea B 
(teren III. ora 16) ; I.P.G.G. Buc. — 1 
hitectura Buc. (teren III. ora 11). SERI/ 
GRUPA B : teren Gloria : Gloria B
— Șantierul Naval Oltenița (ora
Stadionul Tineretului: Sirena Buc. 
Flacăra roșie Buc. (teren II ora 
Teren Parcul Copilului : Griviț* Rq 
II — Vulcan Buc. (ora 16). Tei 
I.T.B.: Autobuzul București — Pe* 
tul Pitești (ora 11), Teren Combind 
poligrafic : Combinatul poligrafic__b|
— Progresul II Buc.
A tl-a : Petrolul ~ 
Năvodari ; Unirea 
cizia Săcele; Farul 
talul Buzău; Progresul Rm. 
Cimentul Medgidia ; 
Constructorul Ploiești. 
Constructorul 
tra Neamț; 
cora Galați, 
Tecuci ;

(ora 9). SER 
Ploiești — U.S.A 
Ion Roată — H 

Constanța — n
— Sărat 

C.S.O. Brăila 
SERIA A III 

Birlad — Ceahlăul ti 
Dinamo Bacău — J

Zimbrul Tecuci — A 
Constructorul I.U.T. Iași 

Laminorul Roman ; Știința Galați 
Rulmentul Blriad. SERIA A IV-A : nl 
beta Tr. Severin — Electroputere q 
iova ; C.F.R. Timișoara — C.S.M. 
biu ; Jiul Petroșeni — Chimica Tîrl 
veni ; Minerul Lupeni — Minerul y 
can.

rez

Domjanschitz, I. Kovacs (Tg. 
Maria Idriceanu (16 ani ■— 
și M. Samson (tași), Maria 
Ecaterina N'acu (16 ani — 
St. Marcu și M. Mânu (Ga-

CLASAMENTE: FETE: 
medie nr. 2 Tg. Mureș, 
medie nr. 35 București, 3. 
die nr. 4 Galați, 4. Școala 
Iași. 5. Școala nirdie nr. 
6. Școala medie nr. 13 
IEȚI : 1. Școala medie nr. 
Școala medie 
Școala medie 
med ie nr. 2 
nr. 13 Cluj. 
Craiova.
vor lua 
blicane : 
la Reșiț.

La succesul competiției a contribuit 
și buna organizare pentru care cei ce 
au răspuns de această importantă sar
cină merită toate felicitările.

Școala
Școala

1.
2.

Școa'a me- 
medie nr. 2

I Craiot a, 
Cluj; BA- 
35 Buc., 2.
Mureș, 3.
4. Școala 

medie

Primele jocuri în „Cupa școlarului”

Ecl

nr. 2 Tg.
nr. 4 Galați, 
Iași. 5. Școala
6. Școala medie nr. 1 
pele clasate pe locul 1 
i ia campionatele repti-r

colace care se vor desfășura

CONSTANTIN ALEXE

Marți dimineață, numeroși elevi 
bucureșteni s-au întilnit pe stadionul 
I.T.B., fie participind — unii dintre 
ei pentru prima oară într-o competiție 
oficială — la „Cupa școlarului", fie 
urmărind din tribune aceste jocuri 
de rugbi in 8, care au trezit o atenție 
deosebită. Prima etapă a competiției 
a cunoscut un deplin succes nu nu
mai prin larga participare a elevilor 
(deși trebuie să subliniem absența e- 
chipelor de rugbi de la Școala profe
sională „23 August" și Școala medie 
nr. 1) cit și datorită dirzeniei cu care 
fiecare echipă și-a apărat șansele. Au 
terminat învingătoare echipele : Școa
la media 20, Școala medie 30, Școa

la medie 6, Școala medie 4, care i 
preună cu școala profesională Gri 
ța Roșie și Școala medie 23 vorcJ 
tinua să-și dispute astăzi, începi 
de la ora 10, pe stadionul I.T.B., 
curile 1—6 în „Cupa școlarului", J 
mind ca simbătă și apoi marți 
aibă loc jocurile ultimelor etape-

UN NOU CONCURS HIPIC
ÎN CAPITALĂ

întrecerea sutelor de mii,
(Urmare din pag. 1)

îndată înscrierea participanților,

specialitate, echi- 
conduse de... doi 
Marks și Alex. 
vorbește de la

de
vizita lor medicală și efectuarea a cel 
puțin 2—3 antrenamente. Desfășurarea 
etapelor (pe asociație, interasociații 
și în plus pe oraș la București) va 
trebui să constituie o adevărată săr
bătoare a sportului de mase, organi
zatorii îngrijindu-se din timp de a 
asigura cele mai bune condițiuni teh
nice și organizatorice de concurs. Ma

sînt chemați să-și aducă contribuția 
la pregătirea și îndrumarea concuren- 
ților. Un rol însemnat ei îl au, de ase
meni, și în acțiunea de selecționare 
a celor mai buni .alergători, care vor 
fi luați în evidența secțiilor de atle
tism.

Marea competiție a primăverii, cro
sul „Să întâmpinăm I Mai", va trebui 
să atragă în acest an la start un nu
măr sporit de tineri, dovedindu-se și 
în felul acesta creșterea capacității

Sîmbătă după-amiază, începînd de 
ora 15,30 și duminică dimineața de 
ora 10, iubitorii sportului călare 
putea urmări din nou, pe baza hip 
din Calea Plevnei, pe cei mai buni 

Steaua
vor întrece în cad 
etape a Cupei Prir 
constituie în acell 
generală" pentru c<

republican de o-bstaci 
hipice de 

Roma și, Neapole la care vor ,

lăreți clin oluburile Dinamo, 
Știința, care se 
celei de a doua 
verii. 'Concursul 
timp o „repetiție 
ponenții lotului
înaintea marilor întreceri 
Nisa,



Șahiștii din Tufeni
Vă așteptați, desigur, ca în rîndurile 

de față să aflați ceva despre activita
tea secției de șah a vreunei asociații 
sportive din comuna Tufeni. Cîți jucători, 
sînt, cîți au fost legitimați la federa
ție, ce rezultate au obținut în Sparta- 
chiada de iarnă sau cum se pregătesc 
pentru cea de vară. Dar nu despre asta 
e vorba.

Ce rost are atunci titlul ? Veți afla 
deîudată, cînd vă vom. povesti cele ce 
urmează. La rindul nostru l-am auzit 
deunăzi de la tov. I. Gherghe, preșe
dintele consiliului raional UCFS Dră- 
gănești-Olt.

Și iată despre ce este vorba. La școa- 
lu elementară Tufeni-Vale din comuna 
Tufeni nu avea cine să predea copiilor 
educația fizică. S-au tot gîndit și răz
gândit tovarășii de la școală, de la 
secția învălămînt a Sfatului popular 
raional pe cine să pună să se ocupe de 
treaba aceasta. Intre timp, copiii între
buințau și ei cum credeau cu e 
bine cele două ore suptânunale din 
gram. Mai învățau la alte materii, 
jucau dte o „miuță**, ori săreau 
pra“...

Pînă cînd într-o 
și mult așteptatul învățător: o fată 
ocheșică, potrivită 
pută absolventă a 
tușa Viorica I. 
copiii ! De acum

mai 
pro- 
mai 
.M’-

bună zi le-a sosit

de statură, 
școlii 

Ce s-au
aveau

proas- 
medii, tom- 
mai bucurat 

să învețe și

ț In trei duminici consecutive, ediția 
11961—62 a Cupei R.P.R. și-a consu
mai trei etape din faza a doua, în 
care s-au întîlnit mai întîi echipe re
gionale și apoi formații regionale și 
din categoria B. Duminica trecută 
s-au disputat jocurile ultimei etape 
din această fază, desemnînd echipele 
care împreună cu cele din categoria 
A yor disputa turul final (la 6 și 20 
mai, 17 iunie, 8 iulie și finala la o 

'dată care va fi fixată ulterior).
Performerele etapei au fost Lamino

rul Roman și Ancora- Galați, care au 
eliminat echipe de B (GER Pașcani 
și CSO Brăila). Iată rezultatele ace
stei etape

CORVINUL
CRAIOVA 3—0 
jucat mai legat 
în majoritatea timpului, mareînd prin 
Vasiu și lonescu (2). Craiovenii au 
contraatacat rar. Joc plăcut. (C. Mo- 
raru, coresp.).

RAPID TG. MUREȘ—IND. SIR
MEI C. TURZII 2-0 (1-0). Joc dis
putat pe un teren desfundat. Golunile 
au fost marcate de Tiriac (2). In 
52, Ind. Sirmei a ratat un 11 m 
Drăghici. (V. Kadar, coresp ).

OITUZ Tg. OCNA—DINAMO
LĂȚI 3—4 (1—0). Au marcat: 
răban. Matei și Potolea (2>, respectiv 
Ciucă (2) și Saguna. (D. Tătara, co- 
reap.).

HUNEDOARA—CSO 
(1—0). Gazdele au 

și au avut inițiativa

min. 
prin

GA-
Dă-

PROGRAMUL RETURULUI CATEGORIEI B
Seria a IlI-a

Știri—rezultate

ETAPA I, 1 APRILIE
Vagonul Arad — C.S.O. Bala Mare 
Mureșul Tg. Mureș — Recolta Caret 
C.S.O. Crișana Oradea — C.S.M. Cluj 
A.S.M.D. Satu Mare — Ind. Sirmei

C. Turzii
C.S.O. Timiș. — A.S.A. Crișul Oradea 
( ordinul Hunedoara — Rapid Tg. Mureș 
Arieșul Turda — C.F.R. Arad

ETAPA A H-A, 8 APRILIE

C.F.R.ei exerciții de gimnastică, tot felul de 
jocuri sportive... Dar cite nu ai de în
vățul dacă vrei să crești mare și 
nic ?! Așa că, în recreație unii au 
ghit-o pînă acasă, să-și aducă cele 
buincioase orei de educație fizică.

intrare, 
rin duri 

întimpi- 
raporî. 

și 
de 

cum se face in alte școli, co
piii au fost adunați in jurul unor mese 
pe care apăruseră dieta șahuri.

Cauza ? Cn 
toată bunăvoința. I lorica nu poate pre
da educație fizică, pentru că din motive 
obiective nu a făcut educație fizică. 
Tatăl ei, tot învățător, a arătat și la 
școală, și la sfat, și la UCFS, diplo
ma de maturitate a fetei, care la ru
brica „educația fizică* are în loc de 
note însemnare-a „scutit medical**. Ceea 
ce n-ar împiedica-o să predea aHe ma
terii, in care ar fi pricepută. Dar...

Tov. Niculae Toacă, șeful secției în
vățământ a Sfatului popular raional, tiu 
ia nici o măsură, pred zi nd că „așa a 
hotărît secția de la Sfatul popular re
gional'*... Și dte și mai dte !

fjfr la orele de educație fizica copiii 
continuă să joace tot... șah. E 
șahul, nimic de zis. Nu ne-ar mira sâ' 
auzim că la Tufeni cresc mari campioni « 
Ce ne facem însă, câ unii campioni de \ 
șah renumițt au pierdut întreceri im por- J 
tonte tocmai din lipsă de... condiție \ 
fizică ?! Așa că gimnastica, jocurile J 
de mișcare — dt mai i”‘—- 
atractive — sînt necesare și școlarilor j 
de la Tufeni. Și asta nu numai dacă vor} 
dori să ajungă mari șahiști.

Sa sperăm cq piuă după vacanță se J C.S.O. 
va rezolva și aceasta problemă. Câ prea J C.S.M. 
e de pomină ! j

voi- 
zbu- 
tre-

Cînd clopoțelul a sunat de 
copiii s-au așezat frumos in 
drepte, iar unul mai răsărit a 
nat-o pe învățătoare, pentru 
Dar, in loc să înceapă „încălzirea1 
apoi gimnastica, ori ceva jocuri 
mișcare,

Și așa, oră de oră.

Arad — C.S.M. Crișana Oradea 
C.S.M. Cluj — Arieșul Turda 
Rapid Tg. Mureș — Vagonul Arad 
Recolta Cărei — C.S.O. Timișoara 
C.S.O. Baia Mare — A.S.M.D. S. Mare 
A.S.A. Crișul Oradea — Mureșul Tg M. 
Industria Sirmei — Corvinul Hunedoara

ETAPA A VIII-A, 20 MAI
industria Sirmei — C.S.O. Baia Mare 
Arieșul Turda — A.S.M.D. Satu Mare 
A.S.A. Crișul Oradea — C.F.R. Arad 
Rapid Tg. Mureș — C.S.M. Cluj 
Recolta Cărei — C.S.O. Crișana 
Corvinul Hunedoara — C.S.O. Timișoara 
Vagonul Arad — Mureșul Tg. Mureș

ETAPA A IX-A, 27 MAI

C.F.R. Arad — Corvinul Hunedoara 
C.S.O. Baia Mare — Mureșul Tg. Mureș 
A.S.M.D. Satu Mare — Vagonul Arad 
Arieșul Turda — Recolta Cărei
Rapid Tg. Mureș — A.S.A. Crișul Ora

dea
C.S.M. 
C.S.O.

ETAPA A III-A, 15 APRILIE
C.S.O. Timișoara — C.S.O. Baia Mare 
C.S.O. Crișana — Rapid Tg. Mureș 
Recolta Cărei — Corvinul Hunedoara 
Vagonul Arad — A.S.A. Crișul Oradea 
Arieșul Turda — Industria Sirmei 
C.S.M. Cluj — A.S.M.D. Satu Mare 
Mureșul Tg. Mureș — C.F.R, Arad

ETAPA A IV-A, 22 APRILIE

Corvinul Hunedoara — Arieșul Turda 
Vagonul Arad — C.F.R. Arad 
C.S.O. Baia Mare — C.S.M. Cluj 
Mureșul Tg. Mures — Rapid Tg. Mureș 
A.S.M.D. Satu Mare — C.S.O. Timișoara 
C.S.O. Crișana — A.S.A. Crișul Oradea 
Industria Sirmei — Recolta Cărei

Cluj — Industria Sirmei 
Crișana — C.S.O. Timișoara

ETAPA A X-A, 3 IUNIE
Vagonul Arad — Arieșul Turda 
Recolta Cărei — A.S.M.D. Satu Mare 
Mureșul Tg. Mureș — C.S.O. Crișana 
C.S.O. Baia Mare — C.F.R. Arad 
C.S.O. Timișoara — C.S.M. Cluj
A.S.A. Crișul Oradea — Corvinul Hune

doara
Industria Sirmei — Rapid Tg. Mureș

ETAPA A XI-A, 1« IUNIE

A.S.A. Crișul Oradea — Recolta Cărei 
C.S.M. Cluj — Mureșul Tg. Mures 
Corvinul Hunedoara — Vagonul Arad 
C.S.O. Timișoara — Industria Sirmei 
Rapid Tg. Mureș — C.S.O. Baia Mare 
C.F.R. Arad — A.S.M.D. Satu Mare 
Arieșul Turda — C.S.O. Crișana

ETAPA A V-A, 29 APRILIE

T„. "preș — C.S.O. Timișoara 
Crișul Oradea — Arieșul Turda 
Arad — Recolta Cărei

Industria Sirmei — C.S.O. Crișana 
C.S.M. Cluj — Vagonul Arad
A.S.M.D. satu Mare — Mureșul Tg. Mureș 
Corvinul Hunedoara — C.S.O. Baia Mare

Rapid Tg. Mures 
A.S.A. ~ ' - ~
C.F.R.

ETAPA A VI-A, < MAI

ETAPA A XII-A, 17 IUNIE
C.S.O. Crișana — C.S.O. Baia Mare 
Vagonul Arad — C.S.O. Timișoara 
Mureșul Tg. Mures — Arieșul Turda 
Recolta Cărei — Rapid Tg. Mureș 
Industria Sirmei — C.F.R. Arad 
C.S.M. Cluj — A.S.A. Crișul Oradea 
A.S.M.D. Satu Mare — Corvinul Hune

doara

!
I

I
*
i
I
*
!

ț Vagonul Arad — Industria Sirmei
• Mureșul Tg. Mureș — Corvinul Huned. 

bun ( C.S.O. Crișana — A.S.M.D. Satu Mare 
C.S.O. Timișoara — C.F.R. Arad 
Arieșul Turda — Rapid Tg. Mureș 
C.S.O. Baia Mare — A.S.A. Crișul Oradea 
Recolta Cărei — C.S.M. Cluj

ETAPA A Xm-A, Î4 IUNIE

Rapid Tg. Mureș — A.S.M.D. Satu Mare 
A.S.A. Crișul Oradea — Industria Sir

mei
C-S.o. Timișoara — Mureșul Tg. Mureș 
Corvinul Hunedoara — C.S.O. Crișana 
C.F.R, Arad — C.S.M. Cluj
Reeolta Cărei — Vagonul Arad
C.S.O. Baia Mare — Arieșul Turda

CFR ROȘIORI-ȘT1INȚA BUCUREȘ
TI 2—0 (0—0). CFR a meritat vic
toria, fiind mai bine pregătită fizic. 
Știința a jucat slab, mai ales in apă
rare. Au marcat: Făgădău ți Miha- 
lache. (Tr. Negulescu și Al. Popescu, 
coresp.). ...

ASA CRIȘUL ORADEA-RECOLTA 
CĂREI 2—1 (1—0). Victorie meritată. 
Au marcat: Jațjob și Bagi, respec
tiv Koch (din 11 m). (M. Pop și Al. 
Jilău, coresp.).

FARUL CONSTANTA—PORTUL 
CONSTANȚA 3-1 (1-0). Joc de ni
vel tehnic bun doar în repriza a doua. 
Au marcat: Olaru, Ciosescu și Moro- 
ianu, respectiv Firică. (L. Bruckner, 
coresp.). ............

ARIEȘUL TURDA—CSM CLUJ
2—I (0—1). Joc viu disputat, de fac
tură bună. Au 
11 ni) și 
(I. Pataki,

CHIMIA
RAȘ 3—1 
Rădulescu . _ .
triu. (Drag. Roșianu, coresp).

LAMINORUL ROMAN—CFR PAȘ
CANI 3-2 (2-2, 2-2). Au marcat: 
Ciungu, Barta și Olaru. respectiv Ro- 
salea și Atanasiu (din 11 m). (O. Gu- 
țu, coresp.).

ASMD S. MARE—CSO B MARE
1— 2 (1 — 1, I—I). Au marcat: Vaida 
și Trifu, respectiv Incze. Fiecare e- 
chipă a ratat cite un 11 m. (M. Du- 
mitrașcu, coresp.).

MOLDOVA IAȘI—CSMS IAȘI 0—9 
(0-3).

CSM 
BRAȘOV 
dominat 
marcat: Ziegler (2), 
(D. Vintilă, coresp.).

CFR ARAD—CSM
(2—1). Au marcat: Scînteie. Pătraș- 
cu și Sfîrlogea, respectiv Vlad (2).

VAGONUL ARAD—CSO TIMIȘOA
RA 2—1 (I—0). Au marcat: Petrica 
și Chivu respectiv Surdan. (St. lacob, 
coresp.).

TRACTORUL G1RBOVI—FL. RO
ȘIE BUCUREȘTI 0-5 (0-4).

CARPATI SINAIA — PRAHOVA 
PLOIEȘTI 2—2 (0-0, 1-1). Meciul 
s-a disputat la Cîmpina, terenul din 
Sinaia nefiind omologat. Au marcat: 
Petrescu și Focșeneanu, respectiv Ba- 

i gea'c și Fiero'u. (E. Stroe și C. Vir- 
’ joglie, coresp.).

ANCORA GALAȚI—CSO BRĂILA
2— 1 (1—0). Restanță din etapa pre- 

ț cedentă. Au marcat: Belaruski ți Cer- 
j nega 1, respectiv Chipețeanu. (Gh.

Arsene, coresp.).
METALUL PITEȘTI — METALUL 

BUCUREȘTI 3—0 (2—0). Surpriză. 
Au marcat: Matea (2) și .Moisescu

I Jocul s-a disputat ieri. (A. Ștefănescu- 
1 coresp.).

AZI, ÎN GIULF.ȘTI : LOTUL’ 
UEFA—RAPID

juniori 
de ve- 
compa-
Rapid. 
la ora

marcat: Ursu (din 
Pîrvu, respectiv Treabă, 
coresp.).

GOVORA—CHIMIA FĂGÂ- 
(0—1). Au marcat: Radu, 
și Bizgu, respectiv Dumi-

MEDIAȘ — TRACTORUL
2—1 (I—1). Gazdele au 
majoritatea timpului. Au 

respectiv Pal.

REȘIȚA 2—3

ETAPA A VII-A, 13 MAI
interesante fi J A.S.M.D. Satu Măre — A.S.A. I 

Oradea
Arad — Rapid Tg. Mure, 
Baia Mare — Recolta Cărei 
Crișana — Vagonul Arad 

Corvinul Hunedoara
- Industria Sirmei 
Arieșul Turda

C.F.R.
C.S.O.

Crișul

In cadrul pregătirilor pentru Tur
neul UEFA, lotul nostru de 
susține astăzi o nouă partidă 
rificare, de data aceasta în 
nia formației de categorie A 
Meciul are loc în Giulești de
16. Juniorii au mai susținut în ulti
mele cinci zile două întîlniri: sîm
bătă cu Tehnometal o repriză (2—2) 
și cu Filaret o repriză (5—1), iar 
luni cu Metalul București (1—0). 
Formația de bază : Suciu-Pa,l, Pe- 

Măndoiu—Popescu, Neș-u— 
Jamaischi, Voi nea, Gergely, 

Rapid va alinia 0zi

tescu,
Matei,
Sorin Avram, 
formația sa obișnuită.

JOCURI AMICALE

Duminică: C.S.M. Sibiu—ASA Si- 
3—0 (1—0). Au marcat: Popa 
și Recer. Ceahlăul 
roșie Bacău 6—1

Cimpioa—Flacăra 
Au marcat: 
Zamfir. 
Fălticeni 
Anghel,

P. Neamț— 
(5—1). Po- 
Moreni 2—1
Bontaș (2), 

Unirea Botoșani— 
2—3 (1—3). Au 

Moldoveanu și lo- 
Szocs ți Torochi.

Birlad—Știința Galați

biu
(2)
St.
iana
(2-0).
respectiv
Fores ta
marcat:
niță, respectiv
Rulmentul
2—3 (2—3).

Marți: CSM Mediaș—Minerul Lu- 
peni 4—1 (2—1).
tei (2), Feurdean 
pectiv Cucu. (Dan

Au marcat: 
și Oancea, 
Vintilă, coresp.).

PRELUCRAREA
LUI CU

Ma-
res-

REGULAMENTU- 
JUCA LORII

de prelucrare (cu 
demonstrații) a d»fe- 
pe marginea regula- 
cu toți fotbaliștii din

UCFS oraș București întreprinde în 
prezent, prin colegiul orășenesc de ar
bitri, o acțiune 
exemplificări și 
ritelor precizări 
men tutui de joc,
București, indiferent de categorie. Pre
lucrarea se face .pe raioane. Astfel, 
mîine la ora 18, în saîa liceului Gh. 
Lazăr va avea loc prelucrarea cu fot
baliștii din echipele care activează in 
raionul V. I. Lenin. Iată 
bună.

o inițiativă

ai clubului 
mîine (de

• Membrii susținători 
Dinamo își pot ridica de 
la casa stadionului Dinamo, cu tichet 
nr. 2) biletele pentru cuplajul de du
minică de ia .23 August".

ECHIPA STEAUA NU MAI POATE PIERDE TITLUL 
DE CAMPIOANA LA HOCHEI...

Astă-seară, ultimele jocuri

Primul concurs cu meciuri numai din campionatul nostru

doar

un concurs special.

PRONOEXPRES Voința Știința Cl-uj.

Costul unui abonament este de 12 
Cu abona- 

i participa

Faza din meciul de aseara dintre

XI. Farul — Chimia Făgăraș 
XII. A.S.M.D. Satu Mare — Ind.

Cimpia Turzii

• Duminică se desfășoară concursul 
Pronosport nr. 13, primul concurs al 
anului 1962 care cuprinde meciuri nu
mai din campionatul nostru (cat. A și 
B).

In fruntea meciurilor din acest pro
gram se situează derbiurile bucureș
tene : Dinamo — Rapid și Progresul — 
Steaua, care au stîrnit de fiecare dată 
Un mare interes în rjndurile iubitorilor 
fotbalului și participanților la Prono
sport.

• Concursurile Pronosport se închid în 
mod normal, sîmbătă seara. In Bucu
rești și în fiecare centru de regiune 
sînt însă agenții care închid duminică 
la amiază. Recomandăm participanților 
să-și depună din timp buletinele de 
concurs pentru a evita aglomerația.
• La concursul anterior pronosticul dat 

de Programul Loto-Pronosport a avut 
2 variante cu 10 rezultate și 12 cu 9 
rezultate.

Iată acum programul
Pronosport nr. 13 și pronosticurile 
de Programul Loto-Pronosport :

I. Dinamo București — Rapid
Progresul — Steaua
Minerul — Petrolul
Dinamo Pitești — St. roșu 
U.T.A. — Știința Timișoara 

. Stiinta Clui — Jiul__________

VIII. Din. Suceava — Știința Galați 1, x 
IX. Chimia Gov. — C.S.O. Reșița 2, x
X. C.S.M. Mediaș — Știința Buc. 1

1
Sirmei

1, x
• Nu uitați că au mai rămas 

cîteva zile pentru a vă procura buletine 
abonament Pronoexpres pentru luna apri
lie. - ■ -
Iei (valabil la patru trageri). ( 
mentele pe luna aprilie veți 
și la

tragerea concursului
Nr. 13 din 28 martie 

următoarele
concursului 

date

extrase din. urnă

Pronoex- 
1962, au

n. 
ni. 
IV. i
V. 1 
vi.

1, 2
1, 2
2. x
2, 1
1

33
25.

La
preș 
fost 
numere :

24 30 31 18 27
Numere de rezervă 35
Fond de premii : 536331 lei.
Tragerea următoare va avea 

miercuri 4 aprilie 1962 în
rești, str. Saligny Nr. 2, ora 19.

loc 
Bucu-

Astă-seară, pe patinoarul din Par
cul „23 August1' se încheie întrecerile 
campionatului republican de hochei pe 
gheață. Dar obișnuita formulă „și vom 
cunoaște echipa cîștigătoare a mult in
vidiatului trofeu11 nu-și mai are lo
cul în fraza noastră de introducere, 
deoarece formația Steaua este de mult 
scutită de emoții în această privință...

Marți seara, in prima etapă a retu
rului, hocheiștii militari au repurtat 
o nouă victorie la scor, in dauna Voin-

care 
spre 
im- 
fru-

din repriza secundă, jocul a fost tot 
timpul la discreția bucureștenilor 
și-au netezit și mai mult calea 
titlu și și-au făcut un golaveraj 
presionant. Una din cele mai
moașe partide ale campionatului a fost 
cea dintre Știința București și Știința 
Cluj, în care bucureștenii și-au reedi
tat victoria din tur, de data aceasta de 
o manieră mult mai categorică și ca 
scor și ca manieră de joc. Rezulta
tul de 5—1 (1—1, 2—0, 2—0) reflectă su-

această echipă. Meciul a plăcut în mod 
deosebit datorită combinațiilor reușite 
de cele două linii de atac bucureștene, 
in alcătuiri deosebite de ultimele evo
luții : Ioanovici, Florescu, Ciobotaru 
pe de o parte și Niță, Ferenczi, Antal 
pe de alta. Astfel, atacul a cîștigat în 
capacitate combinativă și eficacitate. 
Clujenii au deschis scorul prin Iszlai 
dar, in ultimul minut al primei repri
ze. Florescu a egalat. In repriza se
cundă. care a aparținut gazdelor, au 
marcat Ioanovici și Florescu. In ulti
ma parte a întrecerii, Niță a marcat 
de două ori la interval de un minut 
și, cu toate eforturile făcute de clu
jeni în final, scorul de 5—1 n-a mai 
putut fi modificat. Toată echipa în
vingătoare a jucat remarcabil. Dintre 
clujeni, cei mai buni au fost Biro și 
Otvoș-

Aseară în prima partidă Steaua a 
obținut o nouă victorie 5—0 
1—0, 2—0) în fața 
marcat: Zografi,
Szabo I și Lorincz.

• în ciuda scorului
Voința — 9—4 (2—3, 3—0, 4—1) — 
meciul său cu Știința Cluj, jocul a fost 
totuși echilibrat și rezultatul decis în 
ultimele minute (la jumătatea reprizei 
a treia Voința conducea numai cu 
5—4).

Programul ultimei etape: azi de la 
ora 17: Voința — Știința București î 
ora 19 : Steaua — Știința Cluj.

(2—0.
Științei Buc. Au

Szabo II, Peter,

cu care a cîștigat



Intilnirea de șah R. P.
Ieri a început in Aula B.C.U. dm 

Capitală meciul internațional de șah 
dintre echipele R. P. Romine și R. P. 
Bulgaria.

Partida centrală a serii a constituit-o 
cea de la masa 1, în care s-au întilnit 
campionii celor două țări, maeștrii in
ternaționali V. Ciociltea și N. Pidevskii.

Deși a avut negrele, reprezentantul 
nostru a adoptat încă din deschidere 
o tactică foarte agresivă, și profitind 
de rocade inverse a atacat puternic 
poziția regelui advers. Contrajocul al
bului a fost rapid lichidat și prin a
menințări directe de mat Ciociltea a 
repurtat o victorie foarte frumoasă.

Și secundul său în campionat, maes
trul internațional Th. Ghițescu, a ju
cat o partidă energică. El l-a dominat 
pe Tringov, intrerupînd cu șanse apre
ciabile de victorie.

In schimb, în celelalte partide în
cheiate (Minev .— Radovici, Prachov

Romină—R. P. Bulgaria
— Szabo și Polihroniade — Ivanova) 
echipierii noștri au jucat neinspirat, 
pierzînd în urma unor greșeli în final. 
Partidele Gheorghiu — Popov, Kola- 
rov — Mititelu, Radulescu — Radu
lov, Georgescu — Filipov și Asenova
— Nicolau s-au întrerupt Astfel oas
peții conduc cu 3—1.

Astăzi se joacă turul II iar miine 
continuă partidele întrerupte.

Tatiana Scelkanova
anunță noi recorduri
In cadrul unui concurs atletic de 

sală desfășurat la Leningrad, Tatiana 
Scelkanova a obținut două performanțe 
remarcabiie: 6,33 m la lungime (nou 
„record" mondial pe teren acoperit) și 
11,7 sec pe 100 m care egalează cea 
mai bună performanță mondială de 
sală.

Un joc de baschet feminin interesant:
Rapid Bucure$ti—Daugava T.T.T. Riga în cadrul „C.C.E."

(Urmare din pag. ])

BOlilS NIKITIN: un nou record 
al U.ft.S. S. în proba 

de 400 in mixt individual
In bazinul T.S.K.A., înotătorul Bo

ris Nikitin, din Moscova, a stabilit un 
nou record unional în proba de 400 m 
mixt individual cu timpul 5:12.6.

echipei din Riga este complet Din com
ponența sa putem desprinde pe Scai- 
drite SmiU^idiina (pivotul reprezentativei 
U.R.S.S.) și Elena Hecht, ambele " 
cătoare de bazk în echipa Uniunii 
vietice.

PROGRAMUL JOCURILOR 
DE AZI Șl MIINE 

AZl—ora 19: RAPID BUCUREȘTI 
—DAUGAVA T.T.T. RIGA (meci pen
tru .CC.E"). Vor juca: RAPID:
Ferenrz, Racoviță, Ivanovid. .Marian, 
C. Gheorghe, Kraus, Nîcalescu, Flo- 
rescu, Zăvădcscu, Postole, Brechner. 
Lupan, Sidoti DAUGAVA: Altberg,

ju- 
So-

Apse, Blums, Volbet, Karlsone, Kara- 
mișeva, Cicute, Rimbenieț, Smildzina, 
Hecht, Stepanova. Arbiit^i: Erwin 
Kassay (R.P.U.) și Ianco Kavcici 
(R.P.F.I.).

ora 17.30: STEAUA— 
DIN A.MOX BUCUREȘTI (meci in ca
drul campionatului masculin) : ora 
19: RAPID BUCUREȘTI—DAUGA- 
VA T.T.T. RIGA (joc amical).

Echipele fruntașe Steaua 
și Dinamo București se intilnesc 

pentru prima oară in acest campionat 
la baschet

•Hllic, la Berlin,

DE BOX VA INTItNI
B. GLRrfA’^li

I. Mirza t . Medul de ia Berlin va 
a 8-a iRtilnre internațională dinfi .

palmaresul meu. Sper că voi trece cu 
bine acest examen împreună cu co
legii mei de echipă*.

I. Monea! .Babiasch, Wensierski, 
Witkowski, Wollf sau Schultz sim nu
me cunoacute in cercurile pugilistice 
din Europa. Avem deci adversari tari, 
dar sintem bine pregătiți și plecăm 
cu dorința fierbinte de a învinge*.

Sperăm că boxerii noștri nu vor pre
cupeți nici un efort la Berlin, oferin- 
du-ne astfel satisfacția unei compor
tări cit mai bune.

• Miine searl va avea loc In sala 
Gralești din Capitali meciul masculin 
restant din turul campionatului dintre 
formațiile fruntașe Steaua și Diname 
București. Partida se anunți extrem de 
interesantă, dat fiind faptul că în cele 
două echipe vor evolua multi jucători 
din Iotul reprezentativ. Intilnirea se 
va disputa in deschidere la partida a
micală Rapid București — Daugava 
T.T.T. Riga, înccpînd de la ora 17,30.

• Marți, la Oradea, a avut Ioc jo
cul feminin restant dintre formațiile 
feminine A. S. Blănuri și Știința Cluj. 
Meciul a luat sfîrșit cu victoria destul 
de dificili a studentelor la scorul de 
54 —50 (40— 20). In prima repriză, 
gazdele au jucat destul de slab, per. 
mițind formației clujene să ia un avans 
de 20 de puncte. După pauză însă, oră- 
denceie au avut o revenire foarte pu

i temică. ajungînd in min. 38 la un sin
i gur punct diferență (47—48). (1. GH-
fa-oomp regional).

BLI’IHZtNTA'IlVA NOASTRĂ
SIHCin^NAIA R.

Prima reprezentativă de box a țării 
noastre va întilni, vineri seara, la 
Berlin, selecționata Republicii Demo
crate Germane, care după o statistică 
poloneză, s-a situat anul trecut pe 
locul al patrulea în ierarhia boxului 
european. Meciul debut din acest an 
al pugiliștilor romîni în arena inter
națională constituie deci un examen 
dificil, căruia însă — sperăm — re
prezentanții noștri îi vor face față eu 
succes.

Echipa noastră, care _ a plecat 
miercuri cu avionul la Berlin, cuprinde 
pe următorii pugiilștt: C. Ciucă. N. 
Mîndreanu, C. Gheorghiu, FI. Pă-
trașcu, 1. Mihalic, V. Mirza, V. Ba
dea, I. Monea, M. Nicolau și M. _ 
Gheorghioni. După cum se vede, an
trenorii 1 Chiriac și Florea Costin au 
pregătit o formație in care, alături de 
cîțiva boxeri experimentați, evoluează 
și o serie de tinere elemente. „Selec
ționata a fost alcătuită pe baza for
mei arătate de sportivi cu ocazia me
ciurilor de verificare — ne-a spus tov. 
Marin Nicolae, secretarul general _ al 
Federației de box — și sintem convinși 
că am realizat cea mai bună formulă 
de echipă. Așteptăm cu nerăbdare e
voluția tinerilor noștri reprezentanți".

lată acum ce spun despre intilnirea 
eu R.DG. doi dintre componenții e
chipei noastre:

Miine începe „Cupa Primăverii" 
la tenis de masă

După cum ați aflat, dragi pionieri 
și școlari bucureșteni, pasionați ai te
nisului de masă, consiliul orășenesc 
UCFS prin comisia de specialitate 
vă oferă in această vacanță un nou 
prilej de a practica sportul vostru 
favorit. Este vorba de tradiționala 
competiție „Cupa Primăverii • la care 
sînt invitați să participe toți amatorii 
sportului cu mingea de celuloid care 
nu au împlinit 18 ani, fie că sint sau 
nu legitimați la o asociație sau club 
sportiv. Așadar, pentru a concura la 
acest interesant concurs, singura con
diție care se cere copiilor și tinerilor 
pînă la 18 ani, este aceea de a se 
prezenta vineri după amiază (între o
rele 15 și 16) in sala Dinamo pentru 
înscriere.

Importanța care se acordă concursu
lui se poate constata și din faptul că 
el se va desfășura in frumoasa sală 
a clubului Dinamo, gazda atîtor între
ceri internaționale. Sub bolta acestei 
săli au evoluat vestiți campioni de 
gimnastică, lupte, haltere, jucători re- 
numiți de volei, tenis de masă, bas
chet. Și sînt toate posibilitățile ca 
peste cîțiva ani, oricare dintre voi, 
cei care sînteți acum la primii pași 
într-o competiție, să devină un nume 
în tenisul de masă de la noi. Deci un 
motiv in plus pentru a nu lipsi de 
la startul „Cupei Primăverii".

Intîlnirile vor avea loc la simplu 
băieți șl simplu fete, pe două cate
gorii de vîrstă : pînă la 14 ani și între 
14 și 18 ani- Competiția care este do
tată cu numeroase premii, se va des- 
'ășura vineri de la ora 16 și sîmbătă 
de la ora 9.

® Pe scurt Pe scurt
• Pentru turneul triunghiular de

floretă (femei) de la Budapesta, fede
rația italiană a alcătuit următoarea 
formație: Antonella Ragno. Bruna Co- 
lombetti, Natalia Sanguinetti, Barbara 
Gino și Aibă Tamapi. La acest tur
neu, care se va disputa la ’
vor mai participa echipele R.P. Un
gare și R.P. Romine.

• Lt Palatul sporturilor 
cova, iubitorii patinajului artistic 
asistat la un mare festival susținut de 
sportivi renumiți din Austria. Canada, 
R.S. Cehoslovacă, S.U.A.. R.P. Ungară, 
R.D. Germană. R.P. Polonă și U.R.S.S. 
Au evoluat Karel Divin, perechea Ev» 
și Pave! Roman (R.S. Cehoslovacă), 
Victoria Fischer (S.UA). Peter Berke 
(Canada), Bodo Bokenauer (R.D. Ger
mană) și alții.

• In runda a 5-a a turneului inter
național de șah de la Mar del Plata,

31 martie,

din Mos-
au

Pc'• i gaevski a remizat cu Pachman, 
Smislov l-a învins pe Bielicki și Sza
bo pe Ehskases. S-au terminat remi
ză partidele Parma—Penrose și Gui
mard—Panno. Partidele întrerupte s-au 
nntheiat cu următoarele rezultate: Po
lugaevski—Guimard 1—0: Smislov— 
Rosselto 1—0: Szabo — Letelier I—0: 
Pilnik—Parma remiză: Najdorf —
Pachman remiză. “ '
duce Szabo (R. P. Ungară) cu 4 
puncte, urmat ’ ’ _ ‘ *
(U.R.S.S.) 3y2 puncte.

• Echipa selecționată de hochei pe 
gheață a R.S. Cehoslovace a întîlnit 
la Geneva o combinata alcătuită din 
jucătorii canadieni profesioniști, care 
activează în rindul echipelor elvețiene. 
Hocheiștii cehoslovaci au obținut vic
toria cu scorul de 4—0 (1—0: 1—0: 
2—0).

remiză; ,
. In clasament con-

de Polugaevski

C A IL
CUNOSCUTUL fundaș al echipei cam

pioane a R. S. Cehoslovace, Dukla 
Praga, Safranek, este foarte apreciat nu 
numai de către iubitorii fotbalului, ci 
și de amatorii de... muzică ușoară. A
ceasta pentru că Safranek este un vir
tuos al trompetei. Se pare că el ar» 
un „adversar muzical* renumit în R. P. 
Ungară, unde scrimerul Rudolf Kar 
pati are reputația unui foarte bun vio
lonist.

FEDERAȚIA de haltere din R. P. Un
gară, căreia i s-a încredințat sarcina 
organizării campionatelor mondiale de 
haltere din acest an, în urma neputin
ței federației americane de specialitate 
de a garanta viza de intrare pentru 
toți participant, a propus ca aceste în
treceri să aibă loc Ia Budapesta între 
10 și 15 octombrie. Președintele federa
ției americane a făcut cunoscut că Sta
tele Unite vor participa la campionatele 
mondiale cu echipa completă.

CU PRILEJIUL unui concurs de atle
tism de sală desfășurat la Holywood. 
John Uelses, care deține cea mai bună 
performanță mondială pe teren acope
rit la săritura cu prăjina, și-a făcut 
reintrarea realizînd o performanță de 
4,76 m. Atletul american a încercat a
poi să-și îmbunătățească cea mai bună 
performanță, dar el a ratat toate cele 
trei încercări la 4,91 m.

CUNOSCUTUL fondist din R. D. Ger
mană, Grodozki, Intr-un interviu acor
dat zilele trecute presei sportive, a de
clarat că, după părerea sa, excepționa
lul record mondial al lui Vladimir Kuț 
pe 5.000 m va fi în acest an ameliorat 
de Bolotnikov, Halberg și Zimny. Mo
dest, valorosul sportiv din R. D. Ger
mana nu a amintit faptul că și el păs-

Turului cîc'ist al Tunisieia
la 1:52,0. Pe echipeCea de-a 5-a

sosit în Halterofilii cehoslovaci

Turneul U.E. F. A

Un meci de verificare

meci contînd pentru tur

Korj a 
solitară, 
Tunisiei,

la Southampton. Fotba 
au învins cu scorul

continuă să 
urmată de

• Echipele de fotbal (tineret) al 
Angliei și Turciei s-au întîlnit într- 
meci amical ' " "
listii 
4—1

de juniori a R.P. Ungare 
pregătește pentru Turneul 
a susținut un meci de verifi-

gia) . .
conducă R. D. Germană,
U.R.S.S. la 3:33,0, Olanda la 3:38,0.
Belgia la 14:40.0.

a juniorilor maghiari

cîștigată de olandezul Linders, 
a parcurs 240 km în 6h 17:26,0. 
foarte lungă, această etapă nu a 
schimbări în clasament, deoa- 

toți fruntașii cursei au

pentri 
„Cupa orașelor tirguri", Internazwnal 
Milano a terminat la egalitate (?=3J 
cu Valencia (Spania). Echipa Vale
cia s-a calificat pentru semifinal 
deoarece ciștigase in tur cu 1—0.

Echipa 
care se 
U.E.F.A. 
care împotriva formației Dunaujvarosi
Kohasz. Jocul s-a terminat la egalita
te (2—2), după ce la pauză juniorii 
conduceau cu 2—0 prin punctele în
scrise de Balazs.

Ltixemburgului 
meci amical 

Tiner 
cu sc

Stanislav Korj (U.R.S.S.) a cîștigat etapa a 6-a

In meci retur contînd

englezi 
(1-0).

• Selecționata 
susținut recent un 
echipa de juniori a Olandei. 
fotbaliști olandezi au cîștigat 
rul de 3—0.

Intr-un .
balcanic, Fenerbahce Istanbul

FOTBALIȘTII SOVIETICI SE PRE
GĂTESC PENTRU INAUGURAREA 

SEZONULUI

neul
învins cu scorul de 1—0 pe Dina 
Tirana.

TUNIS (Agerpres).
etapă a Turului ciclist al Tunisiei a 
fost " .............................- • •
care 
Deși 
adus
rece , .
același timp cu învingătorul.

☆
Stanislav 
evadare 

a Turului 
traseu muntos în- 
și Gabes. El a

Ciclistul sovietic 
cîștigat, printr-o
cea de a 6-a etapă 
desfășurată pe un 
tre orașele Gafsa . 
parcurs 150 km în 4h36:18,0. Grosul 
plutonului, al cărui sprint a revenit 
lui Grunzig, a sosit după 1:10.0.

Clasamentul general individual : 1. 
Petersson (Suedia) 20hl3:27,0: 2. Bin- 
gelli (Elveția) la 5 sec: 3. Lorke 
(R. D. Germană) Ia 20 sec: 4. Korj 
(U.R.S.S.) la 1:51,0: 5. Vyncke (Bel-

Fotbaliștii sovietici se află în pra
gul începerii noului sezon competițio- 
nal — campionatul U.R.S.S. După 
îndelungate pregătiri desfășurate în 
săli, zilele trecute cele mai multe 
dintre echipele sovietice de categoria 
A au ieșit în aer liber, susținînd și 
întîlniri de verificare. Dăm mai jos 
cîteva rezultate înregistrate în parti
dele cu caracter de antrenament, 
multe dintre ele desfășurate în ora
șele din sudul. Uniunii Sovieticc: Pah- 
takor Tașkent — Spartak Vilnius 
2—2: S.K.A. Rostov — Metalurg Za- 
porojie 1—0: Aripile Sovietelor Kui- 
bîșev — Rezervele de Muncă 2—1 : 
Zenit Leningrad — Spartak Lenin
grad 5—0: Dinamo Kiev — Lokomo
tiv Vinița 2—2: Kairat Alma Ata — 
Metalurg Cinkent (categ. B) 2—0: 
Avangard Harkov — Spartak Lenin
grad 3—2 : Torpedo Moscova — 
S.K.A. Rostov 0—0.

• Echipa sovietică Dinamo 
va și-a încheiat turneul în R. 
hoslovacă, 
ția Ruda 
sfîrșit cu 
1—1.

Mosco- 
S. Ce- 
forma- 
a luat

jucind la Brno cu 
Hvezda. Intilnirea
un rezultat de egalliatt:

IE H O O S € O P
trează șanse pentru depășirea actualu
lui record mondial deținut de Rut.

MAVLIKONOV (U.R.S.S.) s-a dovedit 
a fi cel mai bun scrimer al recentului 
turneu de sabie de la Varșovia, totali
zând 20 de victorii. El s-a clasat pe pri
mul loc. detașîndu-se net de principalii 
săi urmăritori ’’ ' — -
gară) și Arabo 
cite 16 victorii. 
venit formației 
pe locul 2 ’
Sovietice.

O NOUA 
pice de la 
in rafturile ,
ca autori pe antrenorul emerit 
U.R.S.S., P. Soosaar, și pe ziariștii 
sportivi L. Koik și E. Teemiagi. Bogat 
ilustrată, cartea stîrneste un mare in
teres în rindul cititorilor estonieni.

RAFAEL SANDREA-ROMERO, un 
năr atlet din Venezuela care s-a _ _ 
marcat cu prilejul Jocurilor Olimpice 
de la Roma, a realizat zilele trecute 
la Caracas două excelente performanțe 
care confirmă forma sa bună pe care 
o deține în prezent: 10,2 sec. pe 100 m 
(record egalat al Americii de Sud) și 
20.8 pe 200 m cu turnantă.

LA LENINGRAD. în ultima zl a cam
pionatelor de atletism ale tineretului 
din oraș, T. Kuznețova, în vîrstă de 17 
ani, a realizat o bună performanță la 
săritura în înălțime: 1,66 m. Cu acest 
rezultat tînăra atletă și-a îmbunătățit 
cu un centimetru cea mai bună per
formanță a sa de sală. De remarcat că 
tînăra sportivă din Leningrad este pre
gătită de antrenorul emerit al Uniunii 
Sovietice, V. I. Alekseev, același care 
se ocupă, printre alții, de Irina Press.

de

— Horvath (R. P. Un- 
(Franța) — amlndoi cu 

Pe echipe victoria a re
ft P. Ungare, urmată 
reprezentativa Uniunii

carte despre Jocurile Olim- 
Roma : ea a apărut recent 
librăriilor din Estonia, avind 

antrenorul emerit al 
Soosaar,

H- 
re-

LA CAMPIONATELE de box ale ță
rilor Africii desfășurate la Cairo, spor
tivii din Uganda, aflată pînă de curînd 
sub protectorat englez, și-au manifestat 
hotărît dorința lor fermă de a se eli 
bera de sub dominația colonială. Bo
xerii ugandezi au refuzat să participe 
la festivitatea de deschidere a campio
natelor sub steagul englez și au pro
testat hotărît atunci clnd antrenorul lor, 
un englez, a insistat pentru intonarea 
imnului Angliei. In locul imnului en
glez a fost intonat un cîntec popula» 
din Uganda.

„DACA aș fi manager al unei echipe 
de fotbal din prima ligă, fără a sta pe 
gjnduri măcar o clipă, aș alege pentru 
aceasta sistemul 4-12+4“ — a declarat 
recent cunoscutul antrenor englez Billy 
Wright. De la 1 mai, Wright va avea 
posibilitatea să traducă în viață dorința 
sa deoarece, de la această dată, el a 
acceptat să fie managerul cunoscutei e
chipe engleze din prima ligă, Arsenal.

UZINELE de motociclete din Fraga 
produc noi tipuri de motociclete „^iawa“ 
pentru categoriile 250 cmc și 350 cmc. 
Noile mașini au o greutate mai mică și 
vor putea înregistra viteze superioare 
în comparație cu modelele din anii tre- 
cuți. Aceste motociclete au fost bine 
primite de către alergătorii din 
U.R.S.S., Finlanda și din alte țări, care 
și-au exprimat intenția de a le pilota 
în tradiționala competiție „Six Days”. 
In importantele curse din acest an — 
„Marele Premiu al Austriei ■ , „Marele 
Premiu al Finlandei* și „Cursa inter
națională de la Isle of Man" (Anglia) — 
echipa cehoslovacă va folosi noile mo
tociclete.

se pregătesc intens 
pentru „Cupa Dunării

Halterofilii cehoslovaci se antrenea
ză intens în vederea participării la cea 
de a doua ediție a „Cupei Dunării" 
care va avea loc în zilele de 20 ș 
21 aprilie la București. Federația ce
hoslovacă a alcătuit următorul iot I 
Grebeci, Slivka, Kubinec, Pojar, Ba
binski, Mensik, Zdrazila, Beran, Pe- 
trak, Kovac, Jakubcik, Psenika, Sirstka 
Hlavacek și Syrovy.

Iată formația folosită de selecți 
nata juniorilor : Geczi (Varga)—Tajti 
Pocsai, Sziics—Nemeth, Csala 
— Bercesi, Puskas, Balazs, (Bacskai) 
Nagy, Iszak.

Cei mai buni juniori au fost în ace 
joc Geczi, Tajti, Pocsai, Csala, Pus 
kas și Balazs.

Fiți hidoasă i boxului 
profesionist

Benny Kid Parett se află
în comă de patru zile
NEW YORK 28 (Agerpres). — 

După cum transmit agențiile inter
naționale de presă, fostul campion 
mondial de box la categoria semimij- 
locie, Benny Kid Parett, continuă să 
fie în comă de 4 zile. El nu și-a re
venit în urma knock-autului suferit 
sîmbătă seara la Madison Square 
Garden în meciul cu Emil Griffith. 
Medicii au declarat că sînt puține 
șanse ca Parett să scape cu viață.

Cazul lui Parett a produs o im
presie profundă în lumea boxului 
profesionist și a cercurilor sportive 
internaționale. Chiar * 
ricane au început o 
panie prin care se 
boxului profesionist. 
York Times* scrie
„A sosit momentul să tragem 
naiul de .
boxului profesionist, care se deose
bește radical de boxul amatol.

Din dispoziția guvernatorului sta
tului New York, comisia de box a 
întocmit un raport în legătură cu 
dramaticul final al meciului Parett- 
Griffith. S-a constatat că în rundul 
12, cînd Parett era complet „grog
gy* , agățat în corzile ringului, Grif
fith a continuat să lovească orbește, 
aplicîndu-i 10—15 lovituri la cap.

Numele lui Benny Kid Parett se 
înscrie pe lunga listă a victimelor 
boxului profesionist din S.1J.A. și in 
alte țări capitaliste unde se tolerează 
activitatea managerilor avizi de dș- 
tiguri uriașe obținute prin exploata
rea tinerilor sportivi.

și ziarele ame- 
adevărată cam- 
cere abolirea 
Ziarul „New
printre altele: 

_ sem- 
alarmă asupra sălbăticiei

S.UA

