
maare victorie a baschetului românesc

un joc excepțional, Rapid București a învins
lungiri Daugava T.T.T. Riga: 63-61 (39-27,59-59)

Ițiomlaîlă partidă de Baschet, joi 
In Gîuleștî. Cit despre perfor- 
Ibaschetbalistelor de la RAPID 
REȘTI, cu greu i-am putea 
[asemănare în domeniul respec
tate doar victoria băieților d:n 
lupra reprezentativei Uniunii 
|e, oare trei săptămîni mai tir- 
[a.să cucerească titlul de cam- 
| europeană, o poate întrece ca 
| Iar pentru spectatori, care l-a 
taurtau pe brațe pe ca-mp’oa- 
[oastre, bucuria o- 
|de succesul echi- 
pid nu a fost mai 
consistentă 
| unui nou 
|ndei Balaș sau a 
litiu suprem 
I luptători sau ca- 
I Spunînd aceasta, 
lagerăm cîtusi de 
(Echipa DAUGAVA 
I RIGA este cam-

Uniunii Sovie- 
L ultimii doi ani 
Iduce detașat in 

întrecere uniona- 
este cîștigătoarea 

br două ediții ale 
campionilor eu- 
și în tot acest 

la nu a cunoscut 
erea^tacît... joi 
în Giulești.
spre valoarea bas- 
B feminin sovietic 
te, aceasta cre- 
B nu mai are ne
ta nici o prezen-

(30—27, 59—59) oferind sportului ro- 
mirtesc un succes de mare prestigiu 
și... antrenorirftii lor, Sigismund !'e- 
reticz, care le-a condus exemplar, o 
mare satisfacție.

Partida a fost pasionantă, cu mari 
emoții „la tot pasul". începutul echipei 

* • • " ~ - • 5),
10) 

în 
să 
să

oaspe a fost mai bun : 8—2 (min. 
11—6 (mi.n. 7) și 15—10 (miit. 
pentru Daugava, pentru oa apoi 
numai 3 minute — bueureștencale 
„răstoarne" scorul (16—15) șî

decît
record

cuce-
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Anca Răcorită, din nou una din jucătoarele de bază 
ale echipei Rapid, încearcă o pătrundere decisă prin 
zona foarte strinsă a jucătoarelor de la Daugava. 
Imagine din meciul Rapid București—Daugava

T.T.T. Riga.

Astă** seară, în sala Dinamo,

Intîlnirea internațională de lupte 
R. P. Pom mă-Suedia

Așteptată cu vădit interes, întîImTea 
internațională de lupte clasice dintre 
reprezentativele R. P. " 
diet se va desfășura 
începere de la ora 18, 
din Capitală. Vineri 
după-amiază ambele loturi și-au făcut 
ultimele pregătiri. încercând să stăm 
de vorbă cu luptătorii suedezi nu 
am reușit să găsim decit pe d. Aime- 
ren Kurt, ziarist la „Dagens Nyhe- 

din Stockholm. Iată ce ne-a 
declarat el. „Sportivii noștri sînt în 
luptă cu... aburii. Avem mici diferențe 
de greutate și vrem să ne punem la 
punct. Intîlnirea de sîmbătă seara se 
anunță extrem de interesantă și orice 
pronostic cred că este hazardat. Spun 
acestea doarece ambele formații par 
a fi bine pregătite și mai ales de o 
valoare apropiată".

Luptătorii noștri au făcut ieri di-

Romii ie și Sue- 
astă-seară, cu 

în sala Dinamo 
dimineață și

pro- 
meci 

din
ma-
pro- 
dovedit

Buletinul TURNEULUI UEFA

mineață ultimul antrenament. O ușoa
ră mișcare în aer liber in care s-a
pus accentul pe exerciții de relaxare. 
Antrenorul federal Ion Corneanit ne-a 
declarat: „Confruntarea se amință 
dificilă. Băieții noștri vor trebui să 
depună eforturi susținute pentru ob
ținerea unui rezultat de prestigiu ia 
fața formației suedeze".

Arbitrul neutru, francezul Aarinc 
Rene, de față și el la pregătirea to
tului nostru, a ținut să adauge, 
„O adevărată confruntare între nord 
și sud înțeleg prin aceasta două sti
luri de luptă totalmente diferite. Ro- 
minii rapizi și plini de inițiative; 
suedezii masivi, perseverenți și bine 
pregătiți. O intîlnire pe care merită 
s-o vezi și mai ales... s-o arbitrezi”.

Iată cele două formații în ordinea 
categoriilor; R. P. R.OMINA 
Pîrvulescu,
Bularca, I. 
Martiuescu
S. NHsson,
A. Siindstrom, B. Nystrom, S. Pars- 
son, R. Jansson și R. Swensson.

O. 
I. Cernea, M. Crîstea, V. 
Țăranu. Gh. Popovicî. IV. 
și Gh. Marton. SUEDIA: 
E. Westerby, J. Wassb jer.

Cluj, au fost luate toate★

conducă chiar ca 5 puncte (20—15 în 
min. 13). A fost o lovit tră de teatru... 
Publicul încuraja puternic acțiunile 
rapidisfelor bine orientate tactic în 
fața unei zone excepționale, prin care 
era aproape imposibil de pătruns, fn 
aceste minute, aruncările de la sr*mf- 
distanță ale Cornutei Gheorghe, Evei 
Ferencz și Ancăf Racoviță ne-ao adus

ADRIAN VASJL1U
(Continuare ia pag. a 4-a)

La
măsurile ca organizarea jocurilor grupei 
E să fie la înălțimea așteptărilor. Sta
dionul orășenesc și terenurile de antre- 
namcat au fost puse la punct. La fie
care din ele va funcționa oîte un cabi
net medical. Pentru antrenamente vor 
«ța la dispoziția 
dionul orășenesc, 
terenul din parcul

Biletele au fost 
marți, prin trei case speciale. încă 
primia zi s-au vîndut cîteva mii de 
fete, 
iubitorii 
lele de 
O.N.T., 
diferite 
—^uf.
Cluj, Bistrița—Cluj).

Pentru echipele oaspe — care vor fi 
găzduite la hotelurile Continental 
Siesta — a fost alcătuit 
pentru timpul lor liber.

Și Constanța dorește ca 
liști Ce se vor întrece în 
grupa C să aibă cele mai 
de joc, și să-și petreacă 
cut timpul lctr liber. Aici s-a amenajat __
club, unde tinerii jucători vor avea la 
dispoziție o sală de lectură, vor putea 
viziona filme și juca șah, tenis de masă.

viațaPentru a cunoaște mai bine 
nouă ce pulsează în Dobrogea particj- 
panpi vor vizita litoralul, muzeul de 
isterie, aevariumul, marile întreprinderi, 
oonstruite în orașul Constanța și în îm
prejurimile lui.

o dată 
poate fi 
noștri — 
față un

I și cei mai opti- 
luporteri ai echipei 
I campioane 
li înainte de 
I jucătoarelor

Șt totuși, 
urpriză s-a 
kceasta ne-a
bs — iar exemplul 

de toți sportivii 
ti atunci 
Ir de mare valoare, nu trebuie 
pești in întrecere dinainte in- 
Iste exact ceea ce au făcut bas- 
stele feroviare în această par- 
li o nebămrită forță, cu o totală 

ele au luptat din prima piuă 
na secundă pentru victorie. Și 
bținut-o cu scorul de 63—61

cind ai in

echipelor 
stadionul 
orașului, 
puse în

OJspe
Rapid

vînzare

sta-
Si

Fotbaliști ia plin antrenament ? Nu !
Luptă tarii D. Pîrvulescu, I. Cernea. At.
Sulta și V. Bularca in... luptă 

pentru balon
Foto :

Mîsne start în crosul
Sâ întîmpinăm 1 Mai">»

bj^A’hlreaga țară, se va da
I în prima etapă a crosului de 
LSă întîmpinăm 1 Mai". Din 
Iute de mii de tineri se vor 
Ipe aleile parcurilor, pe drumuri 
k sau în împrejurimile orașelor, 
rea întrecere atletică de mase. 
Iționala competiție închinată zi-
II Mat a trezit și in acest an 

interes în rindurile tineretului
perșilor muncii de la orașe și 
primele vești despre crosul „Să 
hărn 1 Mai" ne-ati sosit din 
le Iași, Oltenia și Crișana. 
i activiști sportivi din aceste 
au trecut deja la acțiune. O 

grijă ei au manifestat-o pen- 
Lpindrrea in asociații
talul, cunoașterea lui de către 
ț-adrele 
L De 
izarea 
pariate
ioamp'ificare. gazete de perete 

bună orientare au dovedit-o 
regionale UCFS,

a rega

obștești și 
asemenea, s-a 
prin-tr-o serie de mij

ea afișe, panouri, stații

instruirea
făcut

mobilizat majoritatea 
de educație fizică in

pro- 
ac-

ca-re au 
fesorilor 
țiunea de organizare și desfășurare 
a etapelor de cros. Cti ajutorul aces
tora, in unele asociații din regiunea 
Crișana, ca Unirea Sinlana, Știința 
și Tractorul Crișana, Recolta Olari, 
Șoimii Simanc etc. s-a trecut la în
scrierea participainlilor. 0 atenție deo
sebită o acordă crosului „Să înfim- 
pinăm 1 Mai" și Clubul sportiv oră
șenesc Craiova care, bucurîndu-se de 
aportul profesorilor de educație fi
zică, a început înscrierea parttaipan- 
ților și a ales traseele.

Desigur că acțiuni asemănătoare 
s-au întreprins și in celelalte regiuni 
ale țării. Un lucru deosebit de im
portant este insă operativitatea și 
respectarea termenelor de îndeplinire 
a sarcinilor fixate in planurile de 
muneă. Consiliile regionale și raio
nale UCFS, cluburile șî asociațiile 
sportive vor trebui să ia toate măsu
rile pentru desfășurarea la timp și in 
bune condițiuni a etapelor de cros.li consilii

in întrecerile crosului „Să înlimpinăm 1 Mai“ pe anul 1961 intr-unui din 
-xuoanele din Capitală.

de 
din 
bi- 

Se fae rețineri de bilete pentru 
fotbalului din regiune. In zi- 

meciuri vor fi organizate, prin 
excursii speciale cu trenul pe 
rute (Turda—C. Turzii—Aiud 
Gherla—Dej—Cluj, Huedin—

Și 
un program

tinerii fotba- 
orașul lor în 
bune condiții 
în mod pli- 

un

ItoibuT

In categoria A Ia fo bal

CE VA ADUCE ETAPA DE MÎINE?.
• Primul cuplaj bucureștean : Progresul-Steaua și Dinamo- tro^radărtr^Meta^
Rapid • învingătorii de duminica trecută la grea încercare iui joacă ia Ba-

----------------------------------- cău (dinamoviștil
vor să se reabiliteze și să obțină pri
mele puncte din retur), iar Jiul la Cluj 
(Știința a arătat o formă bună La

)au pasionat întot- 
iubitorii fotbalului 
se menține intact 
că la tradiționala

dan țairă, care vor pune la grea în
cercare cîteva din echipele învingă
toare în etapa trecută. De pildă, St. 
roșu se deplasează la Pitești (joc greu 
în fața unui adversar pornit să „eva- (Continuare în pag. a 5-a)

Ca interes și ca 
perspective de joc, 
fără îndoială că 
primul cuplaj bucu
reștean de pe stadionul „23 August" 
domină etapa de mîine a returului 
categoriei A. Confruntările dintre for- 

j mațiile bueureștene 
deauna, chiar și pe

I din țară. Interesul 
și astăzi, mai ales

| rivalitate sportivă dintre aceste echipe 
i se adaugă și actuala lor poziție in da- 
; samenț. Deși neoficial, titlul de cea 
! mai bună dintre ele constituie un 

prilej de mindrie. După jocurile lor 
I (directe) din toamnă, clasamentul e- 
l chipelor bucureștene se prezintă ast- 
! fel (în paranteze : locurile ocupate 

clasamentul general) :

„CUPA PRIMĂVERII"

întrecerile tinerelor palete
în

i-
2.
3.
4.

Dinamo (2)
Rapid (5) 
Progresul (4)
Steaua (9)

3
3
3
3

2
2
1
0

1 
0 
o
1

0 
1
2
2

7:3 
5:3 
2:6 
2:4

5
4
2
1

deschiseechilibrate,
deși comportarea ce- 
a fost diferită dumi-

Jocurile sânt 
oricărui rezultat, 
lor patru echipe 
nica trecută. Ele știu însă, să se re
găsească mai ales in asemenea partide 
și să facă jocuri de valoare, disputate 
intr-o notă de perfectă sportivitate.

Foarte interesante sînt și meciurile

Ieri după-amiază a început în sala 
Dinamo din Capitală frumoasa compe
tiție de tenis de masă dotată cu „Cupa 
Primăverii". La mesele de joc s-au pre
zentat aproape 200 de tineri. Concursul 
din prima zi a fost rezervat băieților 
de categoria sub 14 ani. Este desigur 
un succes că la această competiție s-au 
inserts atit de mulți elevi. Acest lucru 
se datorește în primul rind atenției cu 
care au privit cluburile. asociațiile 
sportive șl școlile din Capitală organi
zarea competiției.

Inițiativa organizării unul astfel de 
concurs, care din prima zi s-a bucu
rat de întreceri dirze. va trebui con
tinuată, astfel ca tinerii jucători de

tenis de masă să se obișnuiască cu 
atmosfera concursurilor.

Iată acum cîteva rezultate tehnice : 
Gelu Păun (ProgresuU — Ivan Adrian 
(I.T.B.) 2—0 ; Simion Bogdan — Ion
Toma (Voința) 2—0. I. Zefir (t.T.B.) — 
E. Glubacev (individual) 2—0, Dumitru 
loniță (Pasteur) — V. Bădeacu (indi
vidual) 2—0.

Ar mai fi de subliniat — ca uri as
pect negativ — faptul că arbitrii jocu
rilor s-au prezentat la masa întreceri
lor în ținută de stradă, în timp ce mi
cuții jucători au dovedit că știu să 
respecte ținuta obligatorie de concurs* 
venind echipați corespunzător.

TH. R.



Spartachiada de vară a tineretului „OLIMPIADA DE LA SUICI...
0 grandioasă competiție do mase

Nici nu s-a stins bine ecoul entu
ziastelor întreceri din cadrul Sparta- 
chiadei de iarnă a tineretului și iată 
că o nouă mare competiție, menită să 
asigure continuitatea in sportul de 
mase, cheamă la start alte sute de 
mii de tineri de la orașe și sate. Este 
vorba de SPARTACHIADA DE VARA 
A TINERETULUI PE ANUL 1962. 
Ea constituie pentru organizațiile 
UTM și asociațiile sportive un minu
nat prilej de intensificare a activită
ții sportive, de antrenare și mobilizare 
a maselor de tineret și oameni ai mun
cii intr-o activitate sportivă organizată 
și sistematică.

Spartachiada de vară a tineretului 
din acest an va fi organizată de că
tre C.C. al UTM și UCFS cu sprijinul 
CCS, al M.I.C. și al altor ministere 
și departamente. Vor avea loc între
ceri la ATLETISM. HANDBAL, VO
LEI. OINĂ, TRlNTA, CICLISM. PO
PICE. 1IR, NATAȚIE, GIMNASTICA 
și FOTB \L. Cele cinci etape se vor 
desfășura intre 1 aprilie—24 august 
1062 (etapa de pregătire 1 —15 aprilie; 
etapa I pe asociații, 16 aprilie—10 iu
nie; etapa a ll-a, interasociații și 
centre de comune, tl iunie—8 iulie; 
etapa a lll-a, raională (orășenească), 
9—29 iulie; etapa a IV-a, interraio- 
nală, 30 iulie—12 august; etapa a 
V-a, regională, 23—24 august 1962). 
O deosebită importanță o are etapa 
de pregătire, in care comisiile regio
nale, raionale și orășenești de organi
zare a Spartachiadei de vară, precum

PE DRUMURILE PATRIEI
In orașul și raionul St. Gheorghe. 

turismul se bucură de o mare popu
laritate. Numai in 1961, 4340 de oa
meni ai muncii din întreprinderile ora
șului și 3055 de țărani colectiviști au 
luat parte la difer te excursii. In plus, 
aproape toate școlile și-au făcut o tra
diție ca sfîrșitul anului să-l încheie cu 
o excursie în diferite colțuri ale țării, 
pentru îmbogățirea și completarea cu
noștințelor elevilor Anul trecut. I 478 de 
elevi de la diferite școli au plecat in 
diferite locuri ale țării, au vizitat Ca
pitala, regiunile Dobrogea, Galați, lași 
Bacău și Mureș-Autonomă Maghiară.

Grupuri de excursioniști alcătuite din 
muncitori, țărani și intelectuali, au 
plecat cu trenul sau autocarele O.NT.

și asociațiile sportive vor trebui să ia 
toate măsurile tehnico-organizatorice 
și de propagandă, în vederea începerii 
Întrecerilor. In această perioadă se 
va face o temeinică popularizare a 
competiției, folosindu-se toate mijloa
cele posibile, se vor face inscrierile 
participanților, pe probe, se va efec
tua controlul medical al acestora, va 
ii pregătit echipamentul și materialul 
sportiv, bazeie sportive pe care vor 
avea loc Întrecerile și vor fi desem
nați cei ce urmează să arbitreze.

O altă etapă importantă este aceea 
pe asociații sportive. Consiliile aso
ciațiilor. in colaborare cu organizațiile 
UTM și sindicale, vor mobiliza cit mai 
muîți tineri și oameni ai muncii chiar 
dacă unii dintre aceștia nu sint încă 
membri ai UCFS. Prima etapă consti
tuie, de altfel, și un nimerit prilej de 
înscriere a noi membri in UCFS. 
Tot in această etapă asociațiile spor
tive se vor îngriji de organizarea șe
dințelor de pregătire și antrenament 
cu participanții înscriși, iar săplămi- 
nal vor organiza concursuri la fiecare 
ramură de sport, prevăzută in regula
mentul competiției. Un aport însemnat 
la desfășurarea cu succes a concursu
rilor din cadrul Spartachiadei de 
vară il pot aduce cadrele tehnice care 
trebuie să fie temeinic angrenate.

Activiști sportivi și sportivi frun
tași! Contribuiți cu toate cunoștințele 
voastre, cu tot elanul vostru la reușita 
deplină a Spartachiadei de vară a 
tineretului pe anul 19621

"■■T. ■ ■ ■■TTTTTTTTVTTTT

..Carpați" să admire frumusețile pa
triei noastre. Sinaia. Brașov, Bicaz, 
Constanța și întregul litoral, insula Ada- 
Kaleh — iată numai citeva locuri vi
zitate de turiști din orașul și raionul 
Sf. Gheorghe. Să adăugăm și faptul 
că un număr tot mai mare de oameni 
ai muncii iși petrec concediul de odih
nă făcînd excursii peste hotare.

In urma propagandei eficiente și a 
bunei organizări de care se bucură 
excursiile, tot mai mulți oameni ai 
muncii iau parte la excursii, cunoscînd 
frumusețile și bogățiile patriei noastre 
socialiste

GH. BRIOTA -coresp.

PROGRAMUL II
Răspivizind dorinței exprimate 

de numeroși cititori, continuăm 
publicarea programelor de exerci
ții de înviorare, alcătuite cu cola
borarea unor profesori de educație 
fizică, specialiști in acest domeniu 
Astfel vom veni in ajutorul celor 
ce practică gimnastica de învio
rare la domiciliu, precum și in 
sprijinul asociațiilor sportive sau 
al comitetelor căminelor studen
țești, care și-au propus să dezvolte 
această importantă formă a edu
cației fizice a maselor.

Exercițiul 1 : Stind cu mtintle la u- 
meri: întinderea hrarelor lateral cu pal
mele in jos, ducerea f?pu ui pe spate 
și inspirație țl); îndoirea brațelor cu 
mîinile la iti-iăr, aplecarea capului îna
inte ?i expirație (2). Se execută de 
4—6 ori.

Exercițiu] 2 : Stind cu brațele lateral: 
ridicarea piciorului sting înainte și lo
vire*  virfului piciorului cu palmele (1)

14 PIOiQti

Concurs de atletism 
al școlilor sportive de elevi

Sălile de sport și stadioanele cunosc 
in zile'e vacanței atmosfera marilor 
competiții sportive. La București, Cra

iova și Cluj s-au întrecut gimnaștii, 

baschetbaliștii și voleibaliștii pentru 

a desemna pe cei mai buni dintre cei 
buni, în competiții care au adunat la 

startul lor sute și sute de elevi.

In multiplele întreceri sportive pe 
care le-a cunoscut vacanța de primă

vară, de astăzi se va adăuga încă una. 
La Ploiești, pe stadionul Petrolul, vor 
fi chemați pe pista de alergări, in cer

cul de aruncări sau la groapa de să
rituri cei mai buni atleți, băieți și 

fete, de ia școlile sportive de elevi. 
Pe stadionul petroliștilor ploieșteni, 

gazdă a atitor competiții și recorduri 
la atletism se vor întrece timp de trei 

zile, intre 31 martie și 2 aprilie, peste 

g Activitatea spo livă de mase la 
i sate va trebui să cunoască o im- 
g bunătăți.-e substan ia'ă .. hit ecer te 
= pentru „Cupa Agriculturii" și ,.du. 
g minicife culluraf-spcrtive" vor tre- 
_ bui să se desfășoare in țoale aio- 
= ciațiile sportive sătești".
= (Din Hotartrea Conferinței pe 
= țară a UCFS).

Recent am primit invitația de a 
participa la „Olimpiada Suirilor". 
Ne-am urcat în tren, *m  ajuns la 
Curtea de Argeș și de aci după două 
ore de mers cu autobuzul, am intrat 
în sala căminului cultural “Mihail 
Sadoveanu" din Șuiei unde se desfă
șurau concursurile „Olimpiadei". O zi 
întreagă participanții la „Olimpiadă" 
s-au întrecut la șah. gimnastică, 
haltere, trîntă, tenis de masă etc. A 
fost frumos, emoționant și a mai fost 
ceva. Ceva care a deosebit „Olimpiada 
Suiciior" de toate competițiile de 
mase, de acest fel, care avuseseră loc 
pină acum pe aceste meleaguri. Tocmai 
acest „ceva" vrem să-l subliniem.

CITEVA CIFRE

înainte de toate am dori să amin
tim citeva cifre. Citeva cifre care 
aparent nu au nici o legătură cu re
portajul de față. Comuna Șuiei este 
locuită de aproximativ 90(1 de familii. 
La cele două școli existente in comună, 
funcționează 27 de învățători și pro
fesori, iar la circumscripția medicală 
un medic tînăr, absolvent al Facul
tății de medicină din Cluj, promoția 
1961. Căminul cultural „Mihail Sa
doveanu" are o directoare inimoasă 
și pricepută. La biblioteca din centru 
de comună, care numără aproape 
10000 de volume există o bibliotecară 
salariată.

Acestea sint cifrele pe care voiam 
să le menționăm înainte de a trece 
la subiectul propriu-zis. Nu-i așa că 
se pare că nu au nici un fel de le
gătură cu reportajul nostru? Totuși 
aul Și iată de ce: pe toile de con
curs al „Olimpiadei Șuiei" s-au în
scris 800 de concurepți. iar în sală, 
în ziua finalelor, au fost prezenti 
aproape 900 de spectatori. Pentru buna 
organizare a concursurilor, în toate 
fazele și mai ales în finală au muncit 
25 de cadre didactice (două absențe 
absolut motivate), doctorul, bibliote
cara și directoarea căminului cultural. 
Făcînd o relație între cifrele prezen
tate la început și ultimele se pot 
trage citeva concluzii interesante :

1. Consiliul asociației sportive Voința 
Șuiei in colaborare cu cel al aso-

— revenire (2) — Aceeași cu ridicarea 
piciorului drept (3) — revenire (4). Se 
execută de 3—4 ori cu fiecare picior.

Exercițiu] 3 : Stind depărtat: ridicarea 
brațelor prin înainte sus (1—2) — apă
rarea trunchiului înainte-jos cu punerea 
palmelor pe dușumea (3—4) — ridicarea 
trunchiului cu brațele sus (5—6) — co- 
borîrea brațelor (7—8) — obs. brațele
se mențin aproape llp’te de urechi in 
pozi ia întinsă, iar genunchii râmîn tot 
timpul Întinși. Exercițiul se repetă de 
4—6 ori.

Exercițiul 4 : Sezînd cu picioarele în
tinse și virfurile sprijinite sub dulap : 
culcarea pe spate (1—2) apoi revenire 
in șez’nd (3—4). Același exercițiu exe
cutat cu mfinile pe creștet. Se execută 
de 3—6 ori.

Exercițiul 5 : Pe genunchi cu mlinile 
sprijinite po sol : îndoirea brațelor cu 
apropierea pieptului de dușumea (1—2)
— întinderea brațelor (2—4). Exercițiul 
se repetă de 5—6 ori.

Exercițiul 6 : Stind cu mîinile pe șold 
cu piciorul sting in lată, celălalt îna
poi: sărituri cu mingea pe loc cu 
schimbarea alternativă a picioarelor. 
Se execută de două ori cite S schim
bări.

200 de tineri atleți. Vor lua parte spor
tivi ai școlilor sportive de elevi din 
București (nr- 1 și 2), Constanța, Re
șița și Ploiești.

Prezența la start a unor sportivi ta- 
lentați, printre care și componenți ai 

lotului republican de juniori, promite 

întreceri de un bun nivel mai cu sea
mă că aceste întreceri constituie un 

bun prilej de verificare în vederea 

concursului republican de primăvară 
al juniorilor ce se va desfășura la ju
mătatea lunii aprilie.

Organizatorii și concurenții, printre 

care fără îndoială vor fi și mulți de- 
butanți, vor trebui să nu-și precupe

țească efortul pentru obținerea de 
rezultate iot mai valoroase, în această 

atit de frumoasă și utilă disciplină 
sportivă.

Tuturor le urăm deplin succes 1 

ciâției Meseriașul (existentă pe lingă 
Școala de meserii din comună) au 
reușit să atragă in competiție aproape 
cite un membru din fiecare familie 
Iar in ziua finalei să fie sporit 
iiitr-atit interesul incit fiecare familie 
să-si aibă un reprezentant printre 
spectatorii din sală.

2. „Olimpiada Șuiei" avea drept 
scop să desemneze campionii pe 
comună. Acest fapt a avut darul 
să mărească interesul fată de com
petiție, a dus la inmănunchierea efor
turilor tuturor factorilor din comună 
in ce privește buna reușită a acțiunii. 
Participarea la activitatea sportivă 
din comună a intelectualilor, agrenați 
in diferite munci, nu poate să nn ducă 
la creșterea, sub raport calitativ, a 
activității consiliului asociației. „O- 
limpiada Suiciior" este un concludent 
exemplu in acest sens.

3. Diferit de celelalte competiții, 
purtind aceeași denumire, la Șuiei a 
fost faptul că la toate fazele compe
tiției. inclusiv finalele, au participat

numai sportivi din comună, iar orga
nizarea concursurilor s-a bazai exclu
siv pe forțele activului obștesc din 
localitate, remarcindu-se prof, de edu. 
cație fizică Gh. Diaconescu, directoarea 
căminului cultural, Viorica Radu și 
prof. Petre Sanfrancisco.

DAR NU PUTEM SA NU SCRIEM 
Șl DESPRE...

...însuflețirea cu care s-au pregătit 
și au participat la întreceri sportivii 
și sportivele din Șuiei.

Cineva'mi-a spus că simbătă după- 
amiază, la ultimele antrenamente ale 
echipei feminine de gimnastică a aso
ciației Meseriașul, fiind prezent în 
sală, tov. A. Oțeleanu, vicepreședintele 
consiliului regional UCFS, și-a ex
primat părerea că „echipa nu este 
tocmai pusă la punct cu pregătirile și 
că nu-i prea vede șansele de a cuceri 
titlul de campioană pe comună". Acest 
lucru se întîmpla pe la ora 17, 
aproape de sfîrșitul antrenamentului. 
După puțin timp, profesorul a anunțat 
terminarea antrenamentului și fiecare 
a plecat ia treburile sale.

Dacă în jurul orei 20,30 cineva 
ar fi trecut prin fața căminului cul
tural n-ar fi putut să nu observe că 
toate luminile erau aprinse. Ce se 
întîmpla ? înăuntru era întreaga echipă 
feminină a Meseriașului, care se re
întorsese la cămin, fără să-și anunțe 
profesorul și sub conducerea Măriei 
Apostol, ea însăși componentă a 
echipei — au început să lucreze din 
nou. Ambiția de a se clasa pe primul 
loc Ie-a ținut în sală încă trei ore 
și jumătate. Cu ușile închise, fără 
spectatori, fetele din echipa Mese
riașului aii repetat exercițiile, pe care 
trebuiau să le prezinte a doua zi, de 
10. de 20. de 100 de ori...

Aproape de ora 21.30, brațele 
cădeau grele, de parcă cineva agățase 
de ele zeci de kilograme de pltimb, iar 
vocile deveniseră din ce în ce mai 
subțiri. Comenzile veneau tot atît de 
seci și precise și Maria Bunescu, 
Ioana Achim, Elena Pă’ru și toate 
celelalte le executau ca yi vis Totuși, 
nici una dintre ele n-ar fi mărturisit 
nici în ruptul capului că este obosită. 
Era doar în joc onoarea echipei și 
titlul de campioană.

Auzind despre toate acestea ne-am 
gîndit la o serie de sportivi fruntași 
care au la dispoziție condiții mult 
mai bune și antrenori calificați, și 
care, de ce să n-o spunem, își între
buințează timpul cu alte treburi. In 
legătură cu comportarea echipei Me
seriașul, în finala „Olimpiadei", cre
dem că este aproape inutil să mențio
năm că și-a executat programul fără 
reproș și că a cucerit locul întîi.

Voința București a ciștigat „Cupa Primăveri 
la hochei pe iarbă redus

— O nouă competiție la Oradea —
Echipele de hochei pe Iarbă se antre

nează intens în vederea reluării acti
vității competiționale în aer liber.

Pentru a se putea prezenta cît mai 
bine pregătite, formațiile din București 
cît și cele din provincie iau parte la 
diverse competiții organizate în... sală.

Astfel, asociația sportivă Țesătoriile 
Reunite a organizat duminică, în cola
borare cu clubul raional un tur
neu în sala Recolta, la care au mai 
luat parte echipele Voința București, 
Școala sportivă de elevi nr. 2 și Școala 
medie nr. 13.

Competiția, dotată cu „Cupa Primă
verii”, a revenit formației Voința Bucu
rești, care a terminat neînvinsă toate 
jocurile din cadrul turneului.

Pe locurile următoare s-au clasat : 
A. S. Țesătoriile Reunite, Școala spor
tivă de elevi, nr. 2 și Școala medie nr. 
13. O comportare frumoasă a avut 
Școala sportivă de elevi nr. 2, care a

TOT IN LEGĂTURĂ CU-

... pregătirile mai există o povl 
cu haltera. Trecînd in programul I 
iimpiadei" proba de haltere, „ofi
Iii" omiseseră un amănunt da
de important : in magazinele d
două asociații din Șuiei nu eJ
nici urmă de haltere. Cum? De I 
Oare sportul celor puternici să I 
fi avut amatori la Șuiei ? Ar fi I 
șit să se creadă așa ceva. Doar] 
atitea ori, în clipele de răgaz,1 
școală sau pe ogoare, nu puținii 
seseră cei care iși încercau put« 
ridieînd... steiuri de piatră, bîrne 
Cu haltere adevărate nimeni I 
avusese încă de a face Cauza ? I 
glijența membrilor din consiliul I 
ciației. Fonduri existau doar. I

Acurn, ce era de făcut ? I
— Să renunțăm la proba de hal 

— a propus unul. I
— Cum să renunțăm — a sărit] 

cineva. La această disciplină s-a™ 
scris aproape 100 de concurenți. J 
ciația are prevăzut în buget bani | 
tru materiale sportive. Faceți o dell 
ție și mă duc la Curtea de Argeș 
cumpăr o halteră. Și așa o să ne] 
buiască in vi tor. Avem o secțid 
haltere închegată.

Zis și făcut. Profesorul GheoJ 
Diaconescu a plecat la Curtea 
Arge; a cumpărat o halteră și ] 
pe la ora prinzului a găsit un a] 
camion care pleca în direcția Și 
Șoferul, om cumsecade și cu slăt.a 
pentru tot ce ține de sport, nu 
lăsat rugat de două ori : I

— Urcă, Irate, sus I Se poat_*.|  
„Călătorului îi stă bine cu ] 

niul" — spune o zicală bătrînel 
dar se întimplă uneori yM*  și I 
prize neplăcute Autocamn.' 'll ini 
țea kilometri după kilometri și 
pe platformă Gheorghe Diaconi 
„miilea din ochi" haltera. „Ce-ol 
se mai bucure băieții" — își zicci 
dc-abia așteptind să se zărească I 
sele șuicenilor. După ce-au ieșit 
Cepari, cam cu 5 km înainte] 
Șuiei un buclucaș de cui și-a I 
drum spre cauciuc și explozia a 
pata. I

— Am pus-o de mămăligă I 
clamă șoferul. Aici răminem ■ 
mîine dimineață...

Ca să scurtăm istoria spunem 
mai că profesorul Gheorghe Di 
nescii a mulțumit șoferului pel 

drumul parcurs și după ce l-a in 
hat dacă nu-i poate fi cu ceva 
folos a înșfăcat haltera, a pus-d 
umeri și d pornit-o voinicește 
Șuiei...

Tîrziu, spre seară, cînd a intra 
sala căminului cultural din Șuiei, 
citeva zeci de k:kxrrame ale h 
rei căpătaseră proport’i de netă] 
Sfîrșil de oboseală a lă-at-o jos:

— Asta-i, am adus-o I
Dar osteneala era răsplătită 

bucuria și dragostea cu care 
întîmoînat băieții ce așteptau 

de cum terminaseră lucrul sau d 
la școală

Șij, cînd fierarul Nicolae G] 
încordîndu-si toți mușchii, a^săl| 
pentru a 40-a oară, cîșt:ș«t^|^a 
titlul de campion pe comuijya 
sat-o în jos respirînd ușurat, în 
țul gurii profesorului Gheorghe 
conescu a răsărit un pui de zid 
de parcă ar fi vrut să spună :

— Ehei Greul Mie-mi spui...?
IN INCHEIFRE

... am dori să scriem citeva 
vinte de laudă la adresa tuturor 
lor care au luat parte la organ 
rea și desfășurarea „Olimpiadei 
cilor".

Angrenarea iu4«Jiectua!ilor co 
nei m activitatea sportivă dă r 
și satisfacții majore și «intern ] 
vinși că exemplul celor din 1 
va fi urmat și de alții.

Trebuie să subliniem totodată 
jinul acordat de către comitetul 
munal de partid (secretar tov. Ion 
tu), precum și de către sfatul po 
comunal (secretar tov. Ion Solon

VALENTIN PAUNESC

reușit să pună deseori în difici 
echipe ca Voința București șl Ț< 
riile Reunite, în rîndurile cărora 
vează jucători experimentați.

Iată acum rezultatele : Țesăt
Reunite — S.S.E. 3—2 (3—1) ; Voin 
Școala medie 11—0 (5-0) ; Voinț
Țesătoriile Reunite 3—1 (0—0): ‘ 
— Școala medie 7—3 (3—1) ; Țesăt 
Reunite — Școala medie 6—1 ( 
Voința — S.S.E. 6—4 (1—4).

★
Consiliul orășenesc al UCFS 

dea organizează duminică și Iun 
turneu în sală dotat cu „Cupa Ora 
cu participarea unor echipe fru 
în hocheiul pe iarbă.

La competiție s-au înscris următe 
echipe : Școala sportivă de elevi 
București. Voința București, Proj 
Gheorghieni, Selecționata orașului 
A. S. Marghita și Oradea cu 
echipe.



Pe marginea Consfătuirii de atletism

NU AVEM" DE
din regiunea Ploiești

FAPT ■ ■ ■

vor să-și amenajeze un teren de sport
în satul Lăpușnic din raionul Lugoj, 

fgiunea Banat, funcționează o școală
• opt ani, la care învață carte citeva 
ile de copii. Cei mai mulți dintre ei 
besc sportul și ar dori să-l practice

mod organizat, atît în cadrul orelor
• educație fizică cît și în timpul lor 
bcr. Dar iată că școala nu dispune de 
ei o bază sportivă și din acest motiv

Activiștii sportivi și cadrele de teh- 
' nicieni din regiunea Ploiești au luat 
frecent în discuție problemele atfetis- 
Imului pentru că — așa cum a reieșit 
Cși din darea de seamă — lucrurile 
>nu nierg așa cum ar trebui.
I MAI LNTII S-A FĂCUT „TABLOUL" 
/SITUAȚIEI EXISTENTE: 301 SEC
AȚI I. DAR NUMAI 22 AFILIATE 
/(NICI UNA IN ȘCOLII). DIN ELE. 

. JNUMAI VREO 6 ACTIVEAZA; 209 
™<AH.EȚI LEGITIMAȚI (DIN CARE 
“' VNUMAI 40 CLASIFICAȚI), NUMAI 

p?'<3 ATLEȚ1 IN LOTURILE REPU
BLICANE DE SENIORI SI JUNIO- 
VK,: Cu PUȚINE EXCEPȚII BAZELE 

rt*ula7PF.\TRU ATLETISM SINT COM
PLET NEÎNGRIJITE : LA NIVELUL 
RAIOANELOR NU SE ORGANIZEA
ZĂ DECIT FOARTE PUȚINE CO.N- 
FCURSUR1 SAU CHIAR DE LOC: 
‘NICI UN SPORTIV DIN REGIUNE 
NU DEȚINE VREUN RECORD RE

PUBLICAN LA ATLETISM; PROFE- 
’SORII DE EDUCAȚIE FIZICA NU 
|SE PREA OCUPA DE ACEASTA 
’DISCIPLINA ETCL
1 .Tabloul" acesta este pe deplin e- 
ilocvent. el și exprimă de ce Pioieștiui 
Ieste cotat astăzi printre regiunile co- 
jdașe ale țârii in ceea ce privește 
'dezvoltarea atletismului I
I Tocmai de aceea așteptam ca dis
cuțiile să scoată la lumină cauzele 
)aces;ei serioase rămineri in urmă, 
nnai ales că cei prezenți erau de fapt 
‘tocmai acei care se ocupă (sau ar tre- 
|bui să se ocupe) de atletism in a- 
'ceastă regiune. Dar, unii dintre vor
bitori s-au ferit să pună degetul pe 
'rană și să spună lucrurilor pe nume. 
)Ei au încercat să explice ca situația 
nepermis de slabă din regiunea PÎo- 

liești se datorește din păcate acestui 
,_N-AVEM" baze pentru atletism (Isar 

E-Sp&liera, f— raionul Cislău) ; „.cronomelre și
z F cercpfr^run- Sprăjini (prot. Lrlian — Pucioasa)’;
/ Cw/Vo» greufațft /...instructorii voluntari in asociații 
/G-GfXMpj tdr S*rr- l(jianu _ UCFS raion Ploiești); ...ar- 

eitn': (Ciobanu - raionul Mizil); 
H rmrma y pentru antrenamentele de iarnă

(Stere — Metalul Tirgoviște) ; ...pan- 
kflăi cu cuie (prot. Dragwnir — Ba 
zău i; ...pe cineva care să curețe cio- 
|l>ur e de sticlă de pe pista de antre
nament < Hn a — antrenor CSO Plo- 
"»ști> etc.

întrebarea pe care direcțiunea școlii o1
unadresează ziarului nostru, așlcptîiid 

sfat, o îndrumare.
Dragi tovarăși, este adevărat că 

curtea școlii dv. spațiul este destul 
niic, dar cu puțină bunăvoință se 
face chiar și pe c| citeva instalații foarte 
necesare. Astfel, pe mijlocul curții poate 
fi amenajat un teren de

•^rOAffiA

z 4 Orotp^ ptr sari- 
/ . m tungum
/ / 3 Portic gimn^^fici 
' /c-7e.r^n vo/n 

<//bP&r&la./a.

mvitatea nu se poair destofara Jreît 
iu>«>4 sporadic Și desigur mt ia eoo- 

|ț lunile- cele mai bune.
Diirelimii’a școlii din Mpușnic, con- 

[eoiS- de rolul și importanta practică- 
■ organizate a exeniliilor lirice și >• 
lecirnd în mod Just dorința eterilor 
I a face sport, a hotJrit sl amenz- 
F.e o mică bază sportivă chiar în 
rtea școlii. Rar ce sS facă pe un te- 

Bt destul de mic care mai are în eu- 
liiisul său și o fîntînă ? Aceasta este

OCXX>OOOCOOCC'.
*

i
*

Intru Hi m a din laturile sale 
x- afLă m iaacdiaia vecMuiale a zida-l 
lui cUdiriâ trebuie avui griji ca fe
restrele fie— ferite prin aeoperirea
lur cm ai fie pla^e de prMeețâr.

Pe laturile de fund ak- lermului x 
po< construi dooâ t'®ț»i pcBim triluri: 
lina pentru lungime (3x4 m) ^i » alta 
l»e ntru înălțime (3x4 
nisip. La groapa 
lungime trebuie 
guri (la 1.5 m și 
gropii. Elevii mai 
gul de la 1,5 m.

Săriturile (lecții. antrenamente 
chiar miei concursuri) Se rf>r face 
mai atunci ciad nu se joacă volei, 
ale-t 
află chiar pe

Pe cealaltă 
lei, la centru.
tru aruncarea

> umplute ru 
pentru săritura iu 

„.montate* două pra- 
2,5 m) de marginea 
mici vor folosi pra-

latre 6-8 aprilie

„STELELE GHEȚir DIN R.S.C
R. P. U. și R. D. G- EVOLUEAZĂ 

ÎN CAPITALĂ

M

ei

trecut decît citeva sâptă- 
la vizita sportivilor vie-

Nu au 
mini de 
hezi și iată că amatorii reuniunilor ; 
lie patinaj din Capitală vor avea ; 
pin nou posibilitatea să vadă „ar-? 
riști ai gheții- de peste hotare. De ; 
flata aceasta e vorba de un mare 5 
concurs demonstrativ la care și-au * 
anunțat participarea patinatoare și ; 
patinatori artistici din R.S. Ceh os-ț 
o vacă. R.P. Ungară și R.D. Germa- E 
hă, țări cu un frumos renume in * 
arena internațională.

Oaspeții noștri vor evolua pe pn- j 
ținoarul artificial din parcul „23; 
kugust" in zilele de 6, 7 și 8 apri- • 
Lie. La acest concurs demonstrativ ; 
Lor lua parte și cei mai buni pa- 8 
Linatori artistici din țara noastră. î

□cxx>ooooooococ

Au fost însă și vorbitori care au 
pus „punctul pe i“. Și lucrurile s-au 
lămurit intrucîtva. Să vedem ce au 
spus ;

Prof. Simion — S.S.E. Ploiești: 
„Noi profesorii de educație fizică sin- 
tem principalii vinovați că atletismul 
nu merge în regiunea noastră. Sîn- 
tem comozi și lucrăm la „concuren
ță". (N.R. In această privință nu este 
oare elocvent și faptul că de la a- 
ceastă consfătuire, din cei peste 40 
de profesori ploieșteni — invitați spe
cial — au fost prezenți numai 12 1)

Gh. llinca — Moreni : „fondurile 
stabilite pentru atletism se cheltuiesc 
abia în ultima săpfăniină a anului; 
dar n-am făcut nimic pentru a regle
menta această situație";

prof. Henegaru — Cimpina ; „NU
MAI LIPSA NOASTRĂ DE PASIU
NE PENTRU DEZVOLTAREA ACES
TUI SPORT A FĂCUT CA ATLETIS
MUL I'”' --------
SA SE AFLE PE 
RE-L OCUPA";

N. Pantelie — 
Ploiești: „organele 
UCFS își au partea 
tru poziția codașă a atletismului’ din 
regiunea noastră. La rindul ei, Secția 
de Invățămînt și Cultură a Sfatului 
popular regional n-a îndrumat și n-a 
controlat activitatea celor peste 150 
de profesori pe care-i avem.

Gli Matei — responsabilul sta
dionului C.S.O. Ploiești: „REZULTA
TELE DE ASTĂZI SINT EXPRESIA 
FORMALISMULUI Șl A COMODI
TĂȚII CARE CARACTERIZEAZĂ AC
TIVITATEA MULTORA DINTRE AN
TRENORII SI PROFESORII NOȘ
TRI. AȘA POATE FI EXPLICAT SI 
FAPTUL CA DEȘI ÎN LOCALITATE 
AVEM * --------- ------------ ------
TURI, 
SINT... 8 SĂRITORI CLASIFICAȚI!"

Tov. Marinka — din partea comitetu
lui regional UTM: „Se aleargă numai 
după elemente gata formate. PREA PU
ȚIN NE INTERESAM DE MIILE DE 
TINERI CARE EVOLUEAZĂ IN COM
PETIȚIILE DE MASĂ. Ce fac aceșiia 
dițiă cr an concurat la primele faze 
ale comperțîîtor? In ioc <1 se nhm- 
cească cu seriozitate și cu fermi’aîe. 
așteptăm ducrke ^ed;..|e ca si rezolve 
itneîe lipsi '*■'

DIN REGIUNEA PLOIEȘTI.-.rur. ."3 locul pe ca-
secretarul C.S.O. 

și organizațiile 
lor dc vină pen-

8 GROPI PENTRU SARf- 
ÎN ORAȘUL NOSTRU NU - ---------  —--------------

A. CORVIN —. 
siei regionale de 
AVEM CONDIȚII 
TAȚI DINTRE CELE MAI 
DIN CAUZA LIPSEI F,.. .
SIUNE ȘI DE INTERES REZUI ȚA
ȚELE NOASTRE SINT SLABE !“.

★
Este cit se poate de clar că leit- 

inotivul „N-AVEM" exprimă deci cu 
totul altceva. S-ar fi cuvenit să se 
ȘP.hpă : N-AVEM pasiune, entuziasm, 
inițiativă, așa precum bine au arătat 
mulți dintre vorbitori. Atletismul, 
pentru a putea fi practicat, nu ne-l 
cesită stadioane ultramoderne, ci' 
doar o simplă groapă cu nisip. Ia ni
velul începătorilor nu silit necesarii 
pantofi cu cuie de „import", pregăti
rea de iarnă se poate desfășura foarte 
bine în aer liber, dacă nu slut pră-i 
jini de metal asta nu înseamnă să! 
nu se facă nimic, pînă în ziua cînd 
în fiecare asociație din țară să existe 
asemenea materiale. Atletism nu este 
sinonim numai cu săritura cu prăjina, 
ci și cu lungimea, înălțimea, greuta
tea, marșul și mai ales crosul. Că nu 
sînt suficiențî instructori și arbitri în 
asociații, pe cine așteptați să ia ini
țiativa și să-î pregătească? Tot așa 
și cu concursurile locale. Iar lamUu 
a curăța o pistă de cioburi nu tre
buie așteptat ajutorul altora, ciad 
foarte bine lucrul acesta il puteau 
face, în citeva minute. înșiși a deții...

★
Regiunea Ploiești are posibilități și 

condiții dintre cele mai btme dar, 
pentru a putea traduce in viată sar
cinile trasate de Conferința pe țară 
a l.CFS privind dezvoltarea aiie- 
tismului, este nevoie de mai mulfă pa
siune. de entuziasm. de mult mai 
multă inițiativă. Este nevoie de ase
menea de o colaborare și mai susți
nută intre cadrele de tehnicieni și 
activiști sportivi in așa fel ca punind 
cu toții umărul la treabă 
să cunoască 
dezvollare din ce in ce 
la nivelwl condițiilor create de partid 
s» guvern și a! posibilităților existente. 
Mai puține vorbe și mai multe fapte.

pcc.șed ii ițele Gwhî- 
atletismr „DEȘI

ȘI POSIBILI- 
.1 BUNE, 
DE l»A-

atletismul
in regiunea Ploiești o 

mai mare.

ROMEO VILARX

iCÎ

După finalele campiuiiaieiur republicane
școlare la gimnastică

■011

de av»! la înălțime 
teren ud de volei, 
latură a termali 
va fi marcat cercul 
greutății. Prnlru ca 

dul din fundul corpi «1 m fie 
cu greutățile, este lwne sl se așeze 
opritori d.n scindări rupte sau din buș
teni. Ciad se aruncă greutatea trebuie 
2'ui gcijă nu se sară . ia înăhiare 
sau sjs se joare rolei p»-n:ru a nu se| 
prorttice eventuale aecîdmîe.

în sfîrșil. lingă z<du| clădirii poaî-4 
fi amenajat un n»»ajpostic de gpnnasLcă 
(prăjiși fixj, prJ.înj av4» iă, - fh>J 

’eventual inele «î o bară ’ fixă). De ase
menea. se pot construi paralele, o capră 
prairj sărituri și spaliere, iar dacă^ 
școala are citeva aparate de i mnar-. i 
(eapră, cal parafele etr >, ciad e timp3K,T^kâ**L areaMâ d^apiinâ W*u> '• X 
frumos, acestea pot fi scoase în eaneApe m&sura condițiilor create, 
lucrindu-se in aer liber. / Ctomponarra tzaeriior «ismașt. U®

Spertn. ei punerile Fe earr »i le\aJemenea impor-
farem vă vor sati-Jace nevo«!e. . .. . . .- _ _  _ - - 1 tanță. ruiica mto:ceauna o sene denm succes in amenajarea aeestoi mx S 
complex sporlir ! (probleme, lezate atit de creșterea ni-

eă local

TO- 
pm- 
«>r- 

lorît 
O!«tr

artide spectaculoase in finalele concursului republican de calificare
GALAȚI (de la trimisul nostru) Cele 
iUă reuniuni din cadrul concursului 
niblican de calificare, desfășurate 
crctiri și joi în <ala Dinamo, au plă- 
t specia lorilor din localitate. E im- 
curator faptul că marea majoritate a 
Irticipanților la aceste finale prac- 
iă un box tehnic, în linie, cu lovituri 
riale la figură și corp, acordînd tot
ală o atenție deosebită apărării. Pen- 
i toate acestea merită felicitări și 
Irenorii boxerilor prezenți la întreceri, 
în prima gală, bucureștenii C. Crudu, 
nin Angliei și băcăoanul Al. Spătaru 

entuziasmat asistența prin frumuse- 
i boxului desfășurat, anunțîndu-se 
ntru finala din această scară princi
pi favoriți la categoriile respective. 
Revelația celei de a doua reuniuni a 
nslîtuit-o clujeanul Ion Otvos. care 
i dovedit a fi un tînăr talentat, po- 
sor al unei game variate de lovituri 

a unei bune pregătiri fizice. El l-a 
rins în limitele categoriei muscă pe

D. Răceanu (Banat). Chiar ki prima 
repriză Răceanu recepționează un ful
gerător croșeu de stingă la cap și este 
numărat, lucru care se repetă și în re
priza a doua.
avea un avantaj serios. Otvos a conti
nuat
pate de aplauze. O victorie fulgerătoare 
a obținut brașoveanul 1. Manițiu. în 
numai 20 sec. cl a reușit să învingă 
prin k. o. pe AL Manca (Galați). Două 
decizii eronate au scăzut din frumusețea 
acestei reuniuni. E vorba de victoria 
acordată lui L. Ciorna (Tg. Mureș) în 
defavoarea lui I. Dumitrache (Bacău) 
și a lui Stelian Slarcu (Brașov) în me
ciul cu Gh. Preda (Argeș), partide în 
care ultimii s-au dovedit a fi superiori.

Rezultate tehnice: (MIERCURI): I. 
Nica (Crișana) b. ab. I. C. Tobă (Ol
tenia), M. Iov (Galați) b.p. C. Ștefan 
(Buc.), C. Crudu (Buc.) b.p. D. Vagii 
(Oltenia), C. Nemțeanu (Cluj) b.p. M. 
Dubenko (Bacău), Șt. Bucurei (Ploiești)

în ultimul rund, deși

să atace dezlănțuit, stîmind ro-

b.p. M Severer (Tg Mureș). 'Al. Spă- 
taru (Baciu) b.p. Gh. Dumitru (CHte- 
nia). M. Pintilie fCrișaxta) b.k o. 11 
Gr. Garrilâ (tinned.). J/„ Anghel (Buc.) 
b.p. T. Mitra (Galați). M. M aciuiau 
(Banat) 1». ab. II prin rănirea >d versa
tili pe I. Dobre (Buc.), P. Mircescu 
(Galați) b.p. D. Bod (Cluj). JOI : Gh. 
Vincze (Cluj) b.p. 1. Mihăilescu (Buc.), 
E. Purcârescu (Brașov) b.p. I. Birlâ- 
deanu (Iași), I. Oțios (Cluj) b.p. D. 
Răceanu (Banat), I. Manea (Buc.) b.p. 
I. Popa (Iași). Gh. Anton (Dobrogea) 
b. ab. I /. Tabacu (Banat), L. Ciorna 
(Tg. M) b.p. /. Dumitrache (Bacău), 
St. Slarc.it (Brașov) b.p. G. Preda (Ar
geș), I. Manițiu (Brașov) b.k.o. 1 A. 
Manea (Galați), St. Miloneanu (Cluj) 
b.ab. II 0. Stoica
(Buc.) b. ab. II N. 
Gh. Simion (Banal) 
(Cluj).

(Ploiești), T. Felea 
To pală (Dobrogea), 
b. p. St. Szentanai

PETRE HENȚ

Băieții in progres generai ot
și de selecționarea 

elefn;-nte!or cu perspectivă per. tru
pex.'ormaațț.

Problem* re’ertiei: principalele cri
terii care tretxue să stea la baza u>
juste selecții aM: conformația fizltă 
coresp-.eză'oare per tru gimnastică, 
gradul oe dezvoltare a calităților Ezf- 
ce ji perspectivele de progres. In pri
vința conformației gimnaștilar tineri 
patern alrrma eă ea. in general, s-a 
imbtmâtățit. Avem mulți sportivi cu 
talie inatta si eu m fizic potrivit grm- 
neeticT!. Iată citeva exemple: A. Gbe- 
nadet P Sebc. M- Bexvea <Banat). P. Di- 
dac îCJuj) ța. Calitățile fizice cores
pund ta majoritatea gimnastelor (in 
specia! forța Sa detenta, mai puțin mo- 
bilitatBB arttcuiarâj. In privința dez
voltării calităților fizice s-au prezentat 
mai slab echtpele dăr. reg umte Galati 
iprof. A. Mariant Maram _res <pre< 
Z. zejrveric București (prof. V. Veiea).

Eementele de mare perspectivă nu 
au lipszt de Ia acest concurs. Insă nu
mărul lor nu este satisfăcător Pe baza 
observa*;Uor fâcute putem afirma că 
aproximauv numai IC gimr.așu au dat 
dovadă de reale posibilități. O proble
mă legată de perspectivă este si cea 
a vfrstei eoncurenților. După părerea 
noastră, gimnaștii care au depășit vir
ata de 16 ani ar trebui să lucreze la 
categoria a doua sen. și nu ia I jun., 
iar cei de peste 18 ani să treacă la 
cat. I sen. In acest sens, multe echipe 
au fost deficitare, adică vizsta con- 
riirenților este mult prea mare pcr.tru 
categoriile respective. Exemple : Galați. 
Argeș. București. Mureș-Autonomâ 
Maghiară. Ploiești ș.a. Pentru a reme
dia această situație este nevoie ca prin 
regulament să se limiteze virsta pentru 
fiecare categorie.

Nivelul tehnic a crescut. Nu toți 
gimnaștii se prezintă însă omogeni 
pregătiți la toate aparatele. Unii exe
cută exerciții la nivelul maeștrilor la 
anumite aparate (de exemplu Gh. 
Păunescu la sol), dar la altele lucrea
ză mediocru. Există multe lipsuri în 
privința însușirii corecte a elemente
lor de bază, ceea ce duce la o exe
cuție greoaie, fără ținută, în special 
la cal cu minere și sărituri. La sol 
— cea mai slabă probă în acest cam
pionat — s-au observat lipsuri mari in 
privința folosirii și executării mișcă
rilor de legătură. Cel mai bine s-au 
prezentat echipele la paralele și inele.

Tinârul gimnast crai ocean Gheorghe 
Păunescu (14 ani) a obținut un suc- 
ces remarcabil la campionatele școlare. 
^Salad* lui a fost la ni celui unui exercițiu 
de maestru, Ială-l pe talentatul sporiii> 
execuți rd un sfind pe mrinî la aceasta 
probă. Foto: Paul Romoșan

Pentru îmbunătățirea activității de 
gimnastică in școli este necesară o co
laborare mai strinsă intre organele de 
resort ale Ministerului Invățămîntului 
și Culturii, UCFS și federația de gim
nastică, in privința elaborării unei 
programe metodice pentru secțiile din 
școli, a urmăririi și îmbunătățirii pro
cesului de instruire, a îmbunătățirii 
regulamentelor concursurilor, pentru a 
ridica nivelul activității de mase și 
de performanță al gimnasticii în rindu- 
rile tineretului școlar.

prof. ROBERT PODLAHA
membru al Biroului F.R.G.
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Steaua a ciștigat
----- Miine începe în întreaga țar

A ll-a EDIȚIE A CONCURSULUI REPUBLICAN
Așteptările organizatorilor,, care ve

deau în partida Steaua—Știința Cluj 
jocul derbi al campionatului (lucru 
ce a determinat programarea ei în 
„vedeta” cuplajului din ultima etapă), 
n-au fost de ioc confirmate de des
fășurarea competiției. Dimpotr.vă 
chiar, forma mai slabă ca orîcînd în 
alte turnee finale a Științei Cluj a 
făcut ca presupusul derbi să fie, tie 
fapt, o intilnire neinteresantă, intre 
prima și ultima clasată, încheiată cu 

(un scor care vorbește de la sine: 
11—1 (5-0, 2-0, 4-1).

In acest fel, puternica echipă miii- 
'tară a cucerit din nou titlul de. cam- 
ipîoană a țării, realizînd de astă dată 
. un adevărat „tur de forță” : a încheiat 
.campionatul — și întreg sezonul — 
ffără a fi suferit vreo infrîngere, lu 
,cru pe care nu-l reușise anul trecut 
' cind, deși campioni autoritari, mili- 
i tarii au trebuit să suporte o inlrirt- 
igere neplăcută, tocmai în ziua închi
derii festive a campionatului, din par- 

ițea Științei Cluj. Joi seara, jucătorii 
de la Steaua și-au amintit de acest 

(neplăcut episod al campionatului pre
cedent și au luptat din toate puterile 

■ pentru a cîștiga, firește, nu atît pen- 
< tru rațiuni de... clasament cit pentru 
ca seara îmbrăcării tricourilor de cam
pioni să fie pentru ei o deplină săr
bătoare. Și aceasta le-a reușit pe de
plin. N-a început bine jocul, că Steaua 
a și deschis scorul prin Calamar I 
Iar după scurt timp, Szabo I a mar
cat trei goluri consecutiv, in interval 
de 3 minute, rămînîndu-i lui Zografi 
sarcina de a rotunji scorul primei re
prize la un 5—0 care area să risi
pească orice dubiu asupra echipei 
cițtigătoare. In repriza secundă, asis
tăm la un joc de bună calitate. Steaua 
domină dar Știința Cluj își aduce și 
ea contribuția la realizarea unui joc 
Spectaculos, pe care publicul îl ras 
plătește cu aplauze „Ia scenă des
chisă". Fazele de gol abundă la am-

însemnări de la
campio- 
au scos

întrecerile etapei finale ale 
natului republican de juniori 
la iveală pe lingă valoarea ciștigâto- 
rilor Dorin Giurgiucă și Eleonora Mi- 

• halca și buna pregătire a unor ele
mente cu reale perspective. Astfel, 
B-au relevat tineri mai puțin cuno6- 
cuți, dar care bine îndrumați, pot a- 
junge printre fruntași. Este cazul lui 
Petru Simin (Reșița), Paul Pastecnac 
(Craiova), Demian (Arad) — mult prea 
defensiv însă — Demetrovici (Bocșa 
Vatsiovei), Silviu Dumitriu, Gelu Păun 
(București) etc. O mențiune merită 
și Remus Abraham (Oradea), clasat 
în semifinale. In schimb, clujenii Hid- 
vegi, D. Negulescu și Suciu nu au evo
luat la valoarea posibilităților lor-

La fete, au avut comportări mai bune 
Lidia Sălăgeanu (Bocșa Vasiovei), Er- 
na Max, Adriana Pascu, Viorica Ivan 
(București), Ehrenfeld, Carmen Cri- 
șan, Vera Weias (Oradea), Margareta 
Lezsai (Arad).

■ Meciul ce! mai interesant și spec
taculos a fost cel din finala probei 
de simplu fete dintre Eleonora Mihalea 
și Mariana Jandreecu. După ce bucu- 
reșteanca a luat la scor primul set, 
cel de al doilea a revenit — tot ca
tegoric — arădencei. Setul decisiv a 
dat loc la o luptă palpitantă. Jandres- 
cu a condus cu 10-5, 12-8, 14-9, dar 
cîteva lovituri ofensive hazardate, ra
tate, ale lui Jandreecu au dat posibi
litatea Eleonarei Mihalea să recupe
reze și să ia conducerea cu 16-14 ți 
17-15. Tensiunea ajunsese la maximum. 
Jandreecu a avut o revenire, a egalat 
ți a condus din nou cu 19-18 S-a fă

cut apoi 19—19 cînd arbitrul a aplicat 
regula activizării- Mihalea a trimis în 
plasă o minge din topepin și la 20-19

„Cupa Primăveri i“
la radioamatorism

desfășura prima e- 
cailrul „Cupei Pri

va 
din

pot participa

I Duminică, între orele 05.00 și 09.00 
(era localfl) se 
iapă (telegrafie)

I măverii”.
Radioamatorii

ieonours fie individual (de la 
personale), fie ca operatori la 
colective unde sint autorizafi.

Benzile de lucru sînt : 3,5 și 
iar apelul : CQ—YO.

Ml».7
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puncte prețioase. In același 
baschetbaiisfeie noastre luptă 
formidabilă dîrzenie sub propriul pa
nou în fața unor jucă’oare mai bine 
pregătite și mei înalte, reușind să 
termine prima repriză cu un avans de 
3 puncte : 30—27.

După pauză, partida crește în in
tensitate. Spectatorii urmăresc cu „su
fletul Ia gură” răsturnările de situații 
din meci. Cu lecția de la Riga perfect 
învățată, rapidistele se descurcă tot 
mai bine 7n fața încercărilor de'pre
sing și calculează cu mult calm și cu 
o deosebită stăpînire de sine fiecare 
acțiune. Totodată, oaspetele fac proba
incontestabilei lor valori — chiar și 
atunci cind sint conduse — înscriind 
coșuri prin Smildziru și Cikute (de 
sub panou), sau prin, aruncări de la 
semidistanță (Altberg și Apse). Con
ducerea alternează tot timpul : 34—30 
(min. 23), 34 —37 (min. 26), 40—37 
(min. 28). 40—41 (mih. 29) și 42—13 
(min. 30). Din acest moment, echipa 
feroviară se dezlănțuie. Eva Ferencz 
„trage” după ea toată formația și in 4 
minute Rapidul are un avantaj de 
13 puncte (!) : 56— 43 prin coșurile 
splendide marcate de Elena Ivanovici 
și Cornelia Gheorglie. Victoria bucu- 
rcștencelor începea să se contureze 
și publicul — in delir — aproape că 
tru credea văzînd cum avantajul creș
te continuu. Dar a intervenit elimina-

detașat campionatul din acest

despre regulamentul

29 iulie și va reuni 
categorie de alergă-

Echipa Steaua, campioană republicană pe 1962. De la stingă la dreapta, rîndul 
din spate: Ssabc II, Ciorba II, Ciorba I. Ralint H,‘ Zografi, Ralint I, Czaka, 
Cala mar; rindul din fată: lanescu, Peter, Varga, Pușcaș, Tașnadi, Szabo I, 

Lărinea
Foto : T. Cliîoreanu

bele porii dar nu înscriu decit bucu- 
reș tenii, prin Varga și Szabo II. fie
care din acțiuni personale spectacu
loase. Ultima repriză ad.ice campioni
lor încă 4 gobiri (looescu, Zografi, 
Ciorba I și S?.?bo f) iac studenților 
clujeni penetul de onoare, marcat de 
Biro.

O desfășurare atractivă a avut me
ciul din deschidere. Voința Miercurea 
Ciuc—Știința B crești, in care se de
cidea locui II Pi ia repriză a domi
nat mai rwn't Voința, care însă n a 
înscria ueeit o dată, in mâi. I. prin 
Takacs 1. Și in a dom parte oaspeții 
sint ceva n--' hjni. -jreă scorul prin 
Boier, dar joc-2 este destul de echi'i-

finalele juniorilor
(mecibol) pentru Jandreecu, aceasta a 
greșit dintr-o situație clară, de ne- 
crecut, o minge înaltă lingă fileu. In 
cele din urmă, a ciștigat Mihalea cu 
24 22. reușind puncte importante prin 
lovituri de topspin urmate de atacuri 
puternice. Invingătoarea a fO6t foarte 
calmă și decisă tot meciul indiferent 
de evoluția scorului, in timp ce M 
Jandreecu — deși in general a jucat 
foarte bine — a avut clipe de neaten
ție, 6-a pripit in acțiuni, iar în mo
mentele hotăritoare a dat semne de 
nervozitate.

Reșița, 
Paster- 
la Re- 
un an-

■ Așa cum remarcam mai înainte, 
foarte bine s-au prezentat doi tineri 
de 15 ani : Petru Simin din 
o adevărată revelație, ți Paul 
nac. Interesant de reținut că 
șlța și Craiova nu există nici 
trenor. La Craiova se ocupă cu pregă
tirea jucătorilor de tenis de masă nu
mai instructorul voluntar Virgil Bă

lan. El muncește cu multă tragere de 

inimă pentru creșterea tinerelor ca 

dre.

■ In achimb, față de numărul și 

capacitatea antrenorilor bucureșteni, 
elementele tinere relevate sint încă 
prea puține. S-ar cuveni in conse

cință, ca in Capitală, activitatea de ri

dicare și instruire a sportivilor la te

nis de masă să se desfășoare intr-un 
cadru mai organizat și cu o îndru

mare mai atentă. Desigur că nu toți 

antrenorii pot <rește numai campioni, 

insă un lucru este cert : Ia București, 
munca de instruite, mai ales la băieți 

trebuie îmbunătățită. Cu eforturi sus
ținute eintem convinși că pe viitor 

vom putea consemna și roadele mai 

bogate ale activității antrenorilor bucu
reșteni.

B In ceea ce privește organizarea 

competiției, ea a fost în general bu
nă. Arbitrajele au fost competente, 

iar programul a fost respectat cu 
multă precizie. Păcat că sala sporturi

lor „30 Decembrie", foarte spațioasă 
și ideală pentru desfășurarea manifes

tațiilor sportive nu este încă utila
tă și cu instalații de încălzire. Este 

de dorit ca această deficiență să fie 

înlăturată și atunci, această sală va 

putea găzdui in cele mai bune con
diții, numeroase și importante între

ceri sportive.

C. COMARNISCHI 

beat. Ultima repriză începe cu un nou 
goi ii Voinței, înscris de F.m. Antal. 
Știința București începe (de ce de- 
abia acum ? I) să joace la valoarea 
reală și superioritatea în joc trece de 
partea sa. ]n min .51, Ciobotaru (care 
a făcut joi un meci foarte bun) reduce 
scorul la I—3 pentru ca două minute 
mai Urziți, tot el, la capătul unei ac
țiuni personale de toată frumusețea să 
reducă handicapul la un singur gol 
Voința conduce acum cu 3—2 și vic
toria echipei din Miercurea Ciuc nu 
mai e de loc sigură, lată însă că in 
plin elan de ega'are al studenților, 
Cazimir Hollo aruncă un puc spre 
poarta adversă, se produce o învăl
mășea iă și Andrei înscrie un gol, care 
taie elanul gazdelor. Un aspect ne
plăcut al acestei reprize: banca de 
penalizări a fost aproape permanr.it 
ocupată. Și — spre surprinderea noa
stră — mai ales cu jucători de la 
Voința, echipă de obicei disciplinată. 
Se pare insă că ei și-au pierdut calmul 
atunci cînd scorul amenința să le de
vină nefavorabil. Păcat, mai ales, dc 
„recordul” stabilit de Takacs I care a 
acumulat 3 eliminări intr-o singură 
repriză. Scor final: 4—2 (1—0, 1—0, 
2—2) pentru Voința.

Clasamentul final al turneului pen
tru locurile 1—4 ale campionatului 
republican: 1. Steaua 12 p, 2. Voința 
8 p, 3. Știința Buc. 4 p, 4. Știința 
Cluj 0 p.

In cadrul festivității de inrhiderc, 
tov. A. Băiănescu, din partea F.R.H.P. 
a luminat 
o cupă și 
campioni.

jucă lorilor 
tricourile

ecliipei Steaua 
și medaliile de

RADU URZICEANU

După un joc excepțional, Rapid București a învins în prelungiri
Daugava T.T.T. Riga; 63-61 (30-27, 59-59) în „C.C.E

timp, 
cu o

I

fete — 4 km ; etapa a IV-a : ju-
12 km ; fete

Federația Romina de Ciclism orga
nizează și in acest an un concurs re
publican cu biciclete de oraș. Intre
1 aprilie și 6 mai se desfășoară etapa 
I, pe asociație, în cadrul căreia pot 
să-și dispute intîielatea toți posesorii 
de biciclete de la sate și orașe. Cele
lalte faze ale concursului republican 
au loc după următorul program : eta
pa a H-a (pe orașe și comune) 7 mai- 
14 iunie; etapa a lll-a (pe raioane) 
24 iunie — 1 iulie ; etapa a IV-a (pe re
giuni) 9—15 iulie-

Etapa finală va fi găzduită de ora
șul Cluj la 28 și 
numai o singură 
tori : juniorii.

Citeva cuvinte
de desfășurare a acestei populare com
petiții. In actualul concurs republican 
figurează probe rezervate juniorilor 
născuți intre anii 1943—1947, seniorilor 
și fetelor. Pot participa la întreceri 
toți tinerii și virstnicii cu avizul prea
labil al medicului, indiferent dacă 
fac sau nu parte dintr-o asociație spor
tivă. Concurenții se vor întrece pe 
următoarele distanțe : etapa I : ju
niori — 4 km, seniori — 6 km, fete —
2 km. Sportivii calificați in etapele 
următoare vor parcurge un traseu mai 
lung. Etapa a Il-a : juniori — 6 km ; 
seniori — 8 km ; fete — 3 km ; etapa 
a Ill-a : juniori — 8 km ; seniori — 10 
km
niori — 10 km ; seniori
— 5 km. In etapa finală cursa care 
va desemna pe cel mai bun junior al 
tării va măsura 15 km.

Regulamentul prevede întreceri și 
pe echipe. Această probă e deschisă 
tuturor deținătorilor de biciclete care 
au implinit virsta de 15 ani. Formațiile 
vor li compuse din cite patru alergă
tori. iar plecările se vor da contra 
cronometru din 2 în 2 minute- Iată 
distanțele pe care vor avea loc 
cursele pe echipe : etapa I (pe aso
ciații) 8 km ; etapa a ll-a (pe comune 
și orașe) 10 km ; etapa a 11 l-a (pe 
raioane) 12 km ; etapa a IV-a (pe re
giuni) 15 km; etapa finală : 20 km- 
De reținut că datele de desfășurare 
ale curselor pe echipe coincid cu cele 
ale concursurilor individuale. Este in
dicat, deci, ca întrecerile pe echipe să 
fie organizate dimineața, iar cele in
dividuale după amiază. Alergătorii 
care s-au calificat în etapele superioa
re au dreptul de a participa la ambele 
probe.

I
Cu acest prilej considerăm că e bi

ne să ne reamintim puțin de prima 
ediție a acestei importante competiții, 

scoțind in evidență unele deficiențe 
constatate în organizarea întrecerilor. 
Astfel, asociațiile sportive și consiliile 
UCFS din regiunile Maramureș, Hu
nedoara, Crișana, Bacău, Dobrogea 
ș.a. au privit cu o condamnabilă su
perficialitate acest concurs căruia a- 

j veau datoria să-i dea un profund ca
racter de mase. Este suficient să ara

ggh :i:h-ih : i ai

urmărire" — ca 
nou egal : 57— 

erau 57 de se-

rea Elenei Ivanovici pentru 5 greșeli 
personale (uliima mult prea ușor a- 
cordată) și cum Rapidul pierduse ci
teva minute mai devreme încă o ju
cătoare, potențialul echipei se reduce 
simțitor.

Jn această situație, Daugava în
cearcă totul pentru a redresa situația 
și punctele înscrise prin Apse (pre
zentă pe fot terenul), Rimbwiîeț și 
„cirligele” Srrwldzinei fac-— după o 
dramatică „cursă de ---- x-:—•
scorul să devină din 
57 in min. 40. Mai 
cunde. Cornelia Gheorghe ratează două 
aruncări libere (I), iar Smildzizva 
marchează din nou : 57—59. Am pier
dut ? Nu, tot Cornelia Gheorghe ne 
redă liniștea pr’ntr-un coș spectaculos 
marcat in ultimele secunde: 59—59. 
Prelungire 1

Eva Ferencz ne aduce 
vantajul (61—59) chiar 
și apoi întreaga echipă 
țioital pentru a-1 păstra. 
Smildsina cga'cază în min. 45: 61 — 
61. Va mai fi nevoie de încă o pre
lungire ? Ultimul atac. Ultimele re
surse sînt in joc. Și cînd arbitrii sc 
pregăteau să fluiere sfîrșitul. Dorina 
Marian se înaltă splendid sub panoul 
advers ți... VICTORIE: 63—61. Rapid 
București s-a revanșat pentru 
gerea suferită la Riga, dar 
sovietică cu un coșaveraj superior s-a 
calificat pentru semifinalele competi
ției.

din nou a- 
în min. 41 
luptă excep- 
Dar aceeași

înfrin- 
echipa

I

tăm că regiunile Oltenia, Bacău, M 
ramureș și Hunedoara nu au avut r 
prezentanți în faza finală, ceea 
denotă că nu au organizat primei 
etape. In dorința ca aceste lipsuri 
nu se mai repete, iar actualele în 
ceri să se bucure de un deosebit su 
ces mobilizatoric și organizatoric, dă 
pe scurt unele indicații.

1. Consiliile regionale VCFS vor î 
druma comisiile lor de specialitate s 
întocmească un plan de măsuri priviri 
desfășurarea primelor întreceri teta 
pe asociație)-

2. In raioanele și orașele in ca 
nu sînt constituite comisii de ciqlis 
să se organizeze asemenea comisii f 
mate din 3—5 tovarăși iubitori ai c 
cltsmului. Comisii de specialitate es 
bine să ia ființă ji in cadrul fiecăr 
comune. Aceste comisii trebuie s 
răspundă de buna organizare a pr 
mei etape.

3- Consiliile asociațiilor sportive 
colaborare cu organizațiile de ba 
U.T.M., să atragă pe toți memb 
UCFS deținători de biciclete de or 
in secțiile de ciclism și cicloturis

4. Antrenorii și instructorii nu tr 
buie să lipsească de la concursuri 
primei etape. Ei au datoria să contr 
buie cu cunoștințele lor le organizar 
întrecerilor, să îndrume și să dea sj 
turi concurenților-

Și acum, unele indicații ț^A'e 

care trebuie să se țină 
rat. Prin biciclete de oraș se Lei*  
biciclete fără ratrape, schimbător 
viteză și baieuri. In rest, ce le lai 
componente ale bicicletei nu sint s 
puse restricțiilor. Și încă ceva toar 
important: lipsa unei pregătiri tL i< 
și tehnice anterioare provoacă in m 
inevitabil abandonarea cursei. Ia 
de ce este necesar ca alergătorii e 
se pregătească intens înaintea par 
cipării la competițiile din cadrul ce 
cursului republican cu biciclete 
oraș.

Din nou în întrecere
După o întrerupere de două săpt 

mini, tradiționalele concursuri dini 
nicale se reiau miine prin competiț 
organizată de clubul sportiv Metali 
pe șoseaua București-Urzieenî. In pr 
gram figurează probe pentru țoale c 
legoriile dc alergători Spre deosebi 
de concursurile anterioare, intrecer: 
de duminică prezintă o noutate: pr 
gramul cuprinde și probe de contr 
timp perechi rezervate juniorilor de c 
tegoria I și cicliștilor avansați. Prim 
start în cursele cu plecări în bloc 
va da din dreptul kilometrului 11,51 
la ora 9 iar alergările contratimp v 
începe la ora 10.

Adunarea concurenților va 
la ora 8,30.

întreaga formație (și în spect 
E. Ferencz și C. Glieorglie) merit 
alături de antrenorul S. Ferencz, ci 
duroase felicitări pentru felul in ca 
și-a apărat șansele în acest joc, pe 
tru marea victorie adusă baschetul 
rominesc.

Arbitrii Erwln Kassai (R.P.U.) 
laiKo Kavcici (R.P.F.I.) au cond: 
corect și autoritar următoarele form 
ții: RAPID: Racovilă 19, Ferwg
10, Ivanovici 8, C. Gheorglie 14, I 
Marian fO. Kraus 2; DAUGAVA
Allberg 8, Hecht 4, Apse 10, Sini) 
zirta 21, Volbet 1, Karamișeva 5, C
kute 10, Rimbaiieț 2.

★

Aseară, în sala Dinamo, Daugai 
T.T.T. Riga a întilnit o selecționa 
divizionară. I.a capătul unui meci pl 
cirt, în care au dominat categoric lup 
sub -panou, jucătoarele de la Duugav 
au învins cu scorul de 60—45 (2-5-22 
Meciul a fost condus de arbitrii i 
Marin și L. Vasilescu.

Steaua-Dinamo București tir 1
Intr-un meci restant al cainpicr. 

tului republican masculin s au intiln 
aseară Steaua și Dinamo Bucuroși 

Baschetbaîistii de la Steaua au cîșt 

gat CU 85-73 (37 -37).

permanr.it


DISCUȚII

DESPRE JOCUL COLECTIV Șl CONSTRUCTIV (II)
Crearea „spațiilor llbere“e Pasa lungă sau pasa scurtă?

Manciu (Dinamo Obor) rezolvă cu succes o situație dificilă în careul echipei 
sale. (Fază din meciul Metalul București—Dinamo Obor 4—0).

Am arătat că un sistem de joc nu se 
poate dispensa de nici una din cuce
ririle noului, pe care fotbalul modern 
le de-bindește necontenit.

Dar, însușirea unui nou procedeu tac
tic reclamă o primă condiție : acesta 
să-și fi dovedit eficacitatea printr-o-în- 
delungată confruntare cu realitățile te
renului. Zpoî, orice procedeu trebuie 
privit prin prisma posibilităților de a
daptare la specificul jucătorilor, care 
derivă din înseși calitățile poporului 
din care ei fac parte. Insă, pentru a 
depăși stadiul existent, nici unul din 
aceste procedee nu poate fi copiat me
canic, ci aplicat numai in mod creator, 
adică prin stabilirea unei perfecte iden
tități intre teorie și practică. Cînd a
ceastă condiție nu este respectată, a
jungem la erezii tactice, care vor fi 
abandonate cu aceeași rapiditate cu 
care au fost imitate.

Desigur, orice procedeu nou suscită

Echipele de categorie B la start!
Miine începe returul campionatului

De miine, activitatea fotbalistică va fi mai bogată, 
mai interesantă. lși incepe returul campionatului 
și categoria B, cu cele trei serii care totalizează 

de orașe. La cele 7 
categoria A se vor adăuga, așa- 
menite ca în decurs de 13 etape 
mai bune, pe cele indreptăllte 
rezultate, la un loc in prima

42 de echipe, reprezentind 34 
partide duminicale din 
dar, alte 21 de întilniri 
să desemneze ; 
să aspire, prin

Primi parte 
s-a desfăiurat 
partea spectatorilor și, intr-o măsură, la un nivel mul
țumitor, S-au înregistrat chiar jocuri de bună factură 
tehnică. Farul Constanța, Crișana Oradea. Poiana Cim- 
pina, CSO Craiova, CSMS Iași, Dinamo Obor, Dinamo 
Galați, Tractorul Brașov, CSO Baia Mare, CSM Cluj, 
CSO Timișoara, Arieșul Turda, Ind. Sirmei C. Turzii 
și alte echipe au arătat că pot realiza un fotbal de 
contate bună.

Totuși, factura jocului practicat in general in categoria 
B nu s-a ridicat la înălțimea așteptărilor, in raport 
cu condițiile create. Goana după rezultate, după cele 
două puncte, care influențează direct și procesul de 
înșiruire 
terîzeze
• lăsat

pe cele 
■■ joc $i

a întrecerii echipelor din cuteăoriu B 
sub semnul unui interes creschnd din

și disciplina jucătorilor, a continuat să carac- 
majoritatea echipelor. Disciplina unor fotbaliști 
mult de dorit, dovadă numeroasele abateri

sancționate cu eliminarea de pe teren. Cantitatea și 
calitatea muncii depuse la antrenament nu a corespuns 
cerințelor actuale ale fotbalului, iar controlul și îndru
marea in această privință au fost insuficiente din partea 
secțiilor și comisiilor locale de fotbal. Sarcinile de- 
curgind din planul de măsuri pentru ridicarea calității 
fotbalului nu au fost îndeplinite in totul, fapt care a 
constituit o frină in calea progresului echipelor.

NIVELUL CATEGORIEI B TREBUIE RIDICAT CIT 
MAI APROAPE DE CEL AL CATEGORIEI A - 

aceasta trebuie să fie lozinca celor 42 de echipe, sub 
acest semn să-și înceapă acestea returul. Premise eristă : 
echipele și-au început anul acesta pregătirile mai de
vreme ca in alți ani. Ele dispun in general de loturi 
de jucători valoroși și au antrenori capabili să desfășoare 
o muncă de instruire de calitate. Este absolut necesar 
insă, să se acorde cea mai mare grijă traducerii inte
grale in viată 
mult simț de 
disciplinei, a 
antrenamente, 
perspectivă, o
nentă pentru calitate, echipele pot realiza saltul calitativ 
așteptat din partea lor. NOI LE DORIM SUCCES !

a planului de măsuri, să se privească cu 
răspundere problema muncii educative, a 
participării conștiente a jucătorilor la 

Prinir-o pregătire intensă, sistematică, de 
disciplină fermă și o preocupare perma-

Programul primei etape, clasamentele...
SERIA I SERIA A II-A SERIA A in-A

ETAPA : Dinamo Suceava 
Ga'ați, Prahova Ploiești — 
naia, Flacăra Moreni — Rapid 
Foresta Fălticeni — St. roșie 
CSMS Iași — CFR Pașcani,
Cimpina — CSO Brăila, Dinamo 
— Ceahlăul P. Neamț.

CLASAMENTUL

— Știința 
Carpați Si- 

Focșani. 
Bacău, 
Poiana 
Galați

ETAPA : CSM Mediaș — Știința Bucu
rești, CFR Roșiori — Dinamo Obor, 
Tractorul Brașov — Portul Constanța. 
Chimia Govora — CSM Reșița, *Constanța — • • -- -
București . _
pe terenul FI. Roșie — CAM la 
Metalul București *
pută azi

CFR Roșiori‘ Brașov — .
Govora — CSM Reșița, Farul 

Chimia Făgăraș, FI. roșie 
CSO Craiova (se joacă azi 

' ora 18), 
(se dis- 
ora 16).

. CSM Sibiu
pe terenul Gloria la

CLASAMENTUL

ETAPA : Vagonul Arad — CSO B. 
Mare, Mureșul Tg. Mureș — Recolta 
Cărei, Crișana Oradea — CSM Cluj, 
ASMD S. Mare — Ind. Sîrmei C. Turzii, 
CSO Timișoara — Crișul Oradea, Cor- 
vinul Hunedoara — Rapid Tg. " * 
Arieșul Turda — CFR Arad.

CLASAMENTUL

Mureș,

1. Poiana Cimpina
2. CSMS Iași
3. Prahova PI.
4. Dinamo Galați
5. Foresta Fălt.
8. ^rpați Sinaia
7. Știința Galați
8. Ceahlăul P. Neamț
9. C.F.R. Pașcani 

1». C.S.O. Brăila
11. Rapid Focșani
12. Dinamo Suceava 
n St. roșie Bacău 
14. Flacăra Moreni

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

10
9
0
c
c
0
5
5
5
4
3
3
2
2

2
2
1
4 
s
6
6
€
6
5
5
8
7
8

28:10 
40:10 
21:13 
25:21 
18:16 
30:34 
22:24 
19:22 
18:21 
15:18 
17:23 
10:29 
13:27 
14:26

1. 
2.
3.
4.

Farul 
C.S.O.

Constanța 
Craiova 

CSM Reșița 
CFR Roșiori

5. Dinamo Obor Buc.
6. Tractorul Br.
7. CSM Mediaș
8. Chimia Făgăraș
9. Chimia Govora

10. Metalul Buc.
11. CSM Sibiu
12. Portul C-ța
13. Știința Buc.
14. FI. roșie Buc.

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

9
7
7
7
7
4
5
5
5
5
4
4
4
4

1
3
1
1
1
5
3
2
2
2
3
2
1
1

3
3
5
5
5
4
5
8
8
8
8
7
8
8

34:13 
22: 8 
28:22 
20:18 
20:22 
15:15 
13:15 
18:23 
12:18 
21:28 
15:21 
14:19 
23:27 
18:24

19
17
15
15
15
13
13
12
12
12
11
10
9
9

1. Crișana Oradea
2. CSO B. Mare
3. CSM Cluj
4. CSO Timișoara
5. Mureșul Tg. Mureș
6. Ind. Sîrmei C.T.
7. Arieșul Turda
8. Vagonul Arad
9. Recolta Cărei

10. Rapid Tg. Mureș
11. Crișul Oradea
12. CFR Arad
13. ASMD S. Mare
14. Corvinul Huned.

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

9
7
6
7
7
7
4
5
4
3
3
2
2
2

1
3
5
3
3
2
8
2
4
4
4
4
4
1

3
3
2
3
3
4
3
6
5
C
6
7
7

18

25:11 
22:13 
19:13 
18:14 
27:21 
23:14 
18:18 
18:18 
19:21 
15:20 
18:28 
10:19 
10:19
11:28

19
17
17
17
17
18
14
12
12
10
10

8
8
5

CE VA ADUCE ETAPA DE MIINE?
(Urmare din pag. 1)

București). Misiune grea au și Petrolul 
(la Lupeni) și Știința Timișoara, (la 
Arad). Echipele gazdă au prima șansă, 
însă nu trebuie ignorată de fel po
sibilitatea unei riposte dîrze din partea

formațiilor oaspe. De comportarea, de 
jocul lor depind în mare măsură re
zultatele întilnirilor și, deci, configu
rația viitoare a clasamentului.

In
teva amănunte în legătură cu...

rindurile care urmează dăm cî-

Pregătiri pentru jocurile de duminică
O STEAUA s-a antrenat joi cu echipa 

sa de tineret, marcind 3 goluri prin 
Constantin (2) si Tomeș. Duminică ea 
va folosi probabil, formația care a 
jucat și în meciul cu Știința Ciuj, linia 
de atac însă va fi condusă de Mateianu.
• PROGRESUL a făcut joi un meci 

de antrenament în compania echipei 
Vulcan. Sccr : 5—2 (au marcat Voinea 
3, Smărăndescu î și Oaidă, respectiv 
Marian și Nica). Iată formația folosită 
și care va fi întrebuințată, probabil, și 
in partida cu Steaua : Mîndru — Ne- 
delcu, loniță. Maior (Adam) — Știrbei, 
Pașcanu — Oaidă. Smărăndescu I, Voi
nea.. Stoicescu (Mafteuță), Dinulcscu
[Baboie). (Nicolae D. Nicolae, coresp.).

• Dinamoviștii bucureșteni s-au an
trenat miercuri la două porți cu for
mația de tineret, folosind echipa : Uțu 
— Popa, Nunweiller III, Panait — Con
stantinescu, V. Alexandru (Ștefan, Nun- 
weiller IV) — Pîrcălab, Ștefan (Țîrcov- 
nicu), Ene II, Țîrcovnicu ‘ ‘
Anghel. * '
formația

. a
duminică.

Antrenorul nu 
pentru

(Eftim-e), V. 
stabilit încă

pescu 
țiu, -

Suciu, P. 
Moldovan. (N.

Emil, Marcu, Bălu- 
Todoran, coresp.).

Dinamo Pitești a jucat la Găiești 
formația Progresul Victoria. Scor:cu _____ ________„___ - . - . ... _____

5—1. Formația probabilă pentru meciul 
cu Steagul roșu : Niculescu — Valcan, 
Barbu, Haimovici — Florescu, Radu — 
Corneanu, Constantinescu, Lalu, Hala- 
gian, Lovin. (D. ștefănescu, coresp.).
• Steagul roșu s-a intîlnit joi cu for

mația Cauciucul din campionatul regio
nal. Steagul roșu a cîștigat cu scorul 
de 13—2. Formația probabilă pentru du
minică : Hajdu (Cerneanu) — Zbircea, 
Zaharia, Nagy — Seredal, Szigeti — 
Hașoti, Năftănăllă, Fusulan, Campo, 
David. (Al. Gruia, coresp. regional).

• Pentru meciul cu Dinamo Bucu
rești feroviarii s-au stabilit asupra for
mației : Todor — C. Dan, Motroc, Macrl 
- Gherghina. Georgescu — Kraus, Ozon, 
L Ionescu, Balint, Codreanu.

• Jiul
Minerul . „ 
prin Manea, Martinovici, Dumitrîu și 
Gabor, Iar Minerul unul, prin Melinte 
II. <N. Rovența, coresp.).
• Știința Cluj s-a antrenat „în fami

lie” (2x35 minute), cîștigînd cu 4—1 în 
fața formației de tineret. Au înscris : 
Ivansuc, P. Emil șl Popescu, respectiv 
Boeriu. Formația probabilă pentru du
minică : Moguț (Ringheanu) — Cîmpea- 
nu, Mureșan, Costin — Kromely, Po-

Petrila , _____
Vulcan. Jiul a marcat 4 goluri

a intîlnit joi formația

• Metalul Tirgoviște s-a antrenat joi 
(2x60 de minute) în compania echipei 
de tineret. Scor: 11—3. La Bacău tîrgo- 
viștenil vor utiliza formația : Marcu 
— Popescu, Prandea. Georgescu — Ni- 
țescu, Petrescu — Al. Lazăr, Mureșan, 
Cazacu, lordache, Chiriță. (M. Avanu, 
coresp).

• Studenții timișoreni au jucat joi 
cu C.F.R. Caransebeș cîștigînd cu sco
rul de 2—1 (1—1). Au înscris Botescu și 
îordăchescu, respectiv Matei. Formația 
probabilă pentru meciul cu U.T.A. : 
Curcan — Jenei, Turcan, Georgescu — 
Botescu, Tănase — Gîrleanu, Iordăches- 
cu, Manolache. Lereter. Mițaru. (P. Ve- 
selin și N. Pirvu, coresp.).

la început numeroase discuții contra
dictorii. Este ceea ce se întîmplă acum 
în Occident, în jurul unei acute pro
bleme : „cum se poate dobindi un mai 
bun ciștig de teren ? Prin „pasa lungă" 
sau cu ajutorul „pasei scurte" ?

Susținătorii primei formule consideră 
că pasa lungă rămîne singurul proce
deu valabil prin care se poate obți
ne surpriza, datorită rapidității ce o 
asigură circulației mingii» prin trimi
terile pe sus și mai ajes in cruciș.

Pe de altă parte, susținătorii „pasei 
scurte" scot în relief procentul mare 
de mingi pierdute prin pasele lungi, 
caracterizate prin lipsa lor de precizie 
(dintr-o. sută, peste 90 nu ajung la 
destinație). Jocul constructiv deci nu 
poate fi realizat — spun aceștia — de- 
cit prin utilizarea „pasei scurte".

Vechii formule „lovește și aleargă" 
(„Kick and rush") îi este, astăzi, tot 
mai mult opusă eficiența „pasei scurte", 
care traduce în viață principiul „push 
and ran" („împinge și urmărește").

Un exemplu elocvent ni-1 oferă re
voluția provocată in fotbalul englez, 
de către echipa Tottenham Hopspur, 
care, părăsind jocul tradiționalist (pasa 
lungă și în cruciș) și adoptînd proce
deul pasei scurte și redublate, a tre
cut spectaculos din liga secundă în 
cea primă, cîștigînd campionatul în 
1961. Tottenham s-a calificat pentru 
semifinalele Cupei campionilor euro
peni.

ZONA DE PREGĂTIRE — ZONA 
DE FINALIZARE

ATACUL. — Circulația mingii: în 
zona de pregătire (d.) mingea este ju
cată impersonal, prin pase dale înainte 
fi la infîlnire, deci cu obligația d€ a 
fi ținută cit mai puțin și de a fi tri
misă pe drumul cel mai scurt, la aripi, 
respectînd pentru această zonă principiul: 
„circula|ia mingii se va face dinăuntru 
în afară*.

IN ZONA DE FINALIZARE (B) — 
atacanții sînt ol^l^îgj^iți să ia jocul mai 
mult pe cont propriu, lupttndu-se să-și 
facă loc chiar prin dribling, pentru a-și 
crea o poziție favorabilă de șut. Mințgpa 
circulă, în această zonă, din afară, înă
untru.

Sub numele de „jocul la perete", 
..pasa scurtă" și redublată (un-doi) 
este — de altfel — de mult utilizată de 
echipele sovietice.

Pentru o mai justă înțelegere a pro
blemei va trebui să țîilen seama — 
după cum spuneam — de experimentul 
practic, singurul capabil să ne dea pro
centul de valabilitate a] unuia sau al
tuia dintre procedee.

Plecînd de la premise concrete, este 
necesară o sistematizare a terenului 
de joc, prin împărțirea lui imaginară în 
două părți distincte :

1) Zona de pregătire a acțiunilor, 
care începe din poarta proprie și mer 
ge pînă la 25—30 metri depărtare de 
poarta adversă, deci cuprinde aproape 
trei pătrimi din terenul de joc.

2) Zona de finalizare, aflată între 
poarta adversă și o linie la 25—30 
metri de aceasta.

In prima zonă, mingea este jucată 
rapid și în stil cu totul impersonal. 
Se evită driblingul, căutîndu-se drumul 
cel mai scurt spre poarta adversă, care 
poate fi găsit, mai sigur, cu ajutorul 
aripilor, utilizate la maximum în aceas
tă parte a terenului. In cea de a doua 
zonă acțiunile sînt luate pe cont pro
priu, cu singura condiție ca viteza de 
joc să fie accelerată pe măsură ce a
tacul se apropie de poarta adversă.

Un grafic care reprezintă specificul 
de joc în fiecare din cele două zone, 
ne dă o țesătură de pase multiple, care 
în prima parte merg de la centru la 
aripi, în timp ce în a doua zonă ele

indică drumul invers, de la aripi la 
centru, (fig. nr. 1).

>,Pasa . lungă" este și ea recomanda
bilă, mai ales în crearea unei acțiuni 
de contraatac, care reclamă aplicarea 
formulli : „lovește departe, tare și îna
inte", căci prin ea apărarea, redusă nu- 
mericește prin concentrarea în fața por
ții adverse, poate fi prinsă, colectiv, pe 
picior greșit. Dar nu întotdeauna ata
cantul este în măsură a acționa liber, 
cînd adversarul îl urmărește cu insis
tență, fiind obligat să lovească min
gea altfel decit dorește, dind o pasă 
greșită. Atunci cînd se află în impas, 
atacul recurge la ajutorul aripilor, care, 
prin însăși structura jocului lor, pot 
ajunge mai repede în zona de finali-’ 
zare.. In cazul concentrării rapide a 
apărării adverse (a intrării sale în dis-.. 
pozitiv), atacanții nu-și pot căpăta li
bertatea de acțiune decit prin demar
carea prealabilă a coechipierilor lor. 
Numai aceasta le va permite să creeze 
și să utilizeze spațiile libere, care sînt 
baza jocului colectiv.

Spațiile libere se găsesc atît la dreap
ta și la stînga fiecărui jucător, cît și 
în spatele lui, dar mai ales în față, con
stituind, toate la un Ioc, zona de ac
țiune a echipierului respectiv. Pe cel 
care conduce mingea, coechipierii săi 
trebuie să-l însoțească și să-l urmă
rească la anumite distanțe și intervale, 
indicate de sistemul de joc, spre a nu 
duce.la înghesuirea atacului pe o por
țiune de teren. Acest procedeu este de
numit, cu un termen generic, „placa 
turnantă a jocului, dus in spirit ofen
siv". Prin aplicarea corectă a unui ase
menea mijloc tactic, echipa nu va mai 
pierde cu ușurință mingea, reușind să 
deruteze pe apărătorii adverși, pe care 
ti va obliga să iasă din dispozitiv. 
Vor fi create, astfel, spărturi (găuri) 
prin care atacanții vor putea să se 
strecoare singuri cu mingea sau cu 
ajutorul paselor. In această situație, 
pasa lungă nu poate fi utilizată cu 
succes, dată fiind aglomerarea adver
sarilor în centrul terenului. Riscurile 
interceptării pot fi acum considerabil 
niicșorate cu ajutorul paselor scurte 
date la întilnire (pe poziții viitoare), 
care ' asigură o avansare rapidă, prin 
simpla schimbare a direcției mingii.

Deci pasele scurte și repetate pot 
realiza și ele acel .„oc in adincime" 
atît de mult rîvnit de toate echipele. 
Aceasta însă, cu o singură condiție: 
efectuarea cit mai rapidă. uluitoare 
chiar, a demarcărilor.

in concluzie, jocul colectiv, dinamic, 
poate fi obtinut prin PASE SCURTE 
+ DEMARCARE.

Fără demarcare, pasele scurte vor 
duce ia jocul static, la înghesuire și 
sufocare, mărindu-se, astfel, riscul in
terceptării mingii de către adversar.

Prin demarcarea cu maximum de 
viteză a atacanților se asigură și o 
rapidă circulație a mingii. De aseme
nea, pentru a utiliza — la un moment 
dat — cu succes pasa redublată (un
doi), trebuie realizată o oarecare su
perioritate numerică : cel puțin doi a- 
tacanți față de un apărător.

Pasa scurtă poate, deci, imprima jo
cului acel caracter impersonal, atit de 
necesar în faza de construire a atacu
rilor din zona de pregătire.
. Se. pune însă întrebarea : în zona de 

finalizare pasa scurtă mai poate con
stitui unicul mijloc de acțiune ?

In pregătirea șutului decisiv la 
poartă,,care trebuie să se declanșeze 
dintr-un unghi cit mai deschis și mat 
neprevăzut, nu este oare nevoie și de 
pasa lungă ? Răspunsul nu poate fi 
decit afirmativ, căci datorită unei tri
miteri pe sus se ajunge mai repede la 
aripă și de acolo în fața porții. De ase
menea, schimbările jocului de pe o parte 
pe alta (așa numitele transversale) 
impun și ele utilizarea pasei lungi, dată 
in cruciș.

Dar, pasa lungă nu poate fi neglija
tă nici atunci cînd atacul găsește apă
rarea adversă defectuos . plasată. In a
cest caz, printr-o deschidere lungă, la 
aripă, nu se lasă timp apărătorilor să 
intre în dispozitiv și nici să-și facă 
jocul in scară.

In rezumat: sensul celor două pase 
departe de a fi antagonist, este de-a 
dreptul complimentar. Pasa scurtă poa
te crea condiții favorabile pentru reu
șita pasei lungi; aceasta, la rindul ei, 
poate contribui la declanșarea șutu
lui decisiv la poartă.

Deci, numai prin comb'narea pase
lor scurte cu cele lungi se poate rea
liza adevăratul fotbal de calitate, ex
primat prin jocul colectiv, organizat și 
dinamic, care corespunde tendinței : fot
balului modern și își găsește f^rmulla- 
rea în cuvintell: „a juca repede și 
bine".

mg. VIRGIL ECONOMU



In general, rezultatele celei de a 
doua etape a returului au consolidat 
pozițiile vedii’or frtnfași cu excepția 
seriei a ll-a ieminine, iu care, acum, 
pe primul loc a trecut Rapid Bucu
rești cu 1 punct avans față de fostul 
lider, farul Constanta, lata de alt iei 
cian se prezintă clasamentele celor 
doua campionate dnpj
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program bogat la sjîrșit de săptzmînă

o

Actâ-«Mtră fi mi ine dimineața, de la 
ora 18. au toc bol parade de polo in 
cadrul „Cupei Dinamo*.  De asemenea 
■e wr disputa 4 jocuri între echipe 
de jontori.

Je» s-au dwputat meciurile de ju
niori C-S-Ș- - Di na mo CIS-2) ; S.S.E. 
■r. 1-ȘUința (7-1) F S S.E. nr. 2 - 
Steaua G—2L

Un astrewr
cars iți calcă coviatal

d-am iocrmf maoaiM amn
Unși- ca aBtu Oir 4MM om

d —■ Ctabad s^oriBv Vj-aod-
I^iIkI e.-v ararobtl torarâsT-tor k m 
rra că ia l care mai a^md-
a*-«e  de j’^' sâmîc aas w mas aritat-
ba

(jnd. d^ydară «rrxa a — <d* ‘jr# damr 
r or ben a — câ . i—md u
.spat'i < rwr aM«rra ru i < Ți^caa. 
sar*  in apâ pria. dn>W ^arcâ Jtoama- 
ril»r Mă r-ec ams Aâae Ja aribj sb &BMI 
optici nu aoai esSe de a— iZas&e. 
Jiaă^ul exab-Taat. amator e-
eria api r4~ar >"aîr-.a fă-
raruf.. Jac«: wsyradar pe patra
să/UMMUn; de aâa aaSTeaar p«a-
tru abateri d« 4a dîmpn— «partisÂ 
wS/x»rhi iu**  ciEir s xr?4aw aia
s/fl«*aMi<*r  rarbâ «câ ca aaaZ
juca doar afaxi ^rd » m fîe rwa.:*

1.' bine, ca m an * fî
intimplat. C a «-far.,
in ci Ic ia r7e, '* jmp
i le pricinuit*  l’a* r ■ T«'w--a a ♦•'«rs 
tot cu buretele <i Ia la e-
chipă înainte de te'nea

Faptul că Hnnid a pierdut jarul fae- 
mai în renrîxa in ■nare fW««f ne 
ții ran ii (de la 4 — 2 la 4—5) e*;*  a.. 
pnfîn inifrortani pt-nfru nc»i Ijifpi 
grife e.x/r nitul: tîn^rii îucătari imridîțlj 
fi chiar l «!- n» îcraaa <:'aa pierdut, 
deocffmfhtti. inrr^fnra In a-tf/vcaral lag 
încrederea in faptul că sltlsnle ani*  
sint pretinse, cu măturile pe cwe le ia 
ănl in a fuiorul echipei.

N-<»n trecut fiecii dlera side de and 
apreciam in colua/tde zi'irului nostru 
zifia fermă a tutlrenorulni € Făclie fa.*â  
de abaterile sportivilor sâ: (ne referinut 
ia Tăranu) fi :atu că. . profesaml se 
dezice în fațu eleiiior Așa cum a ^rul- 
cn!hiu fi Țăranu. antrenorul a venit 
după el soliei ti ntix-i aportul. Și daci 
pv fiilor jitraltH-ul Țăranu xm orcare 
altul se înr abate de la mnrala sportiră. 
antrenorul nu io mai ate<i dreptul sâ 
pară surprins El. antrenorul, va 
ftrineifudul vinorat. Numai el !

G. NICOL \F.SCU

/<

De la I. E. B. S.
Se aduce Ia cunoștința publicului 

că biletele pentru turneul de fotbal 
U.E-F.A. care ca aiea loc pe sta
dioanele , Republicii” și ^23 August" 
intre și 2g aprilie, se pun în vin
tre ineepînd de tuni 2 aprilie Ia 
casele de bilete obișnuite.

Pentru a ușura procurarea bilete
lor de către spectatori, acestea vor 
fi difuzate și prin asociațiile spor
tive din întreprinderi și instituții.

După cum se vede, lupta pentru balon este tot atît de aprigii la Cei mici ea 
ți la cei .«unt Fazâ din jocul: Școala medie nr. 4 — Școala profesionalii 

„Grivifa

Activitatea rugbistică continuă sâ 
rețină atenția și in acest sfirșit de 6ăp- 
tămină cînd, in afara numeroaselor 
jocuri programate in cadrul campio
natului de calificare, spectatorii vor 
putea urmări din nou evoluția forma

țiilor noastre fruntașe. Oarecum „pri-

Cupa școlarului": Se apropie finale
«•-> >a*i  _ bal i-ms fleut

P»» «■ balașul rrd r^ur
Ar wmpil cum pare dîu tribtiniA. 
r«/ ! > Pj.I Beleați pă-

sAr ia< mă. Mult iu lerraul advers.
?i «l ori'fertMo Ic*  dar, piuă 11 

nă '"«^«ala med«9 30 pierde l> «cor. 
Jkrî. Wir- ni '-’LnfU dr la .2^*  »înt 

— b^Mi Or uMal mit ani rroorii 
lai Kicfiur .Wa^wcm și "Joan ^Kir-

Cumi *•  tpv**.  • fa*l  4r»tal 
Cepîââ a» wwt dr !• pr m<
• a cap» JM
-agpb seci t> r«a
»r fî ducă • iai< mat >• li
•r. «cl f« to T »șyn Oaj. la Im>
<aa la ttoasMvta î>. Im 9-au
rvarti tf^'ua /a«cscu Baia

• vorbi, 
chemare.

pealru 
(«c *iae

Moșie'*.
l oto : V. Bage ac

cele patru jocuri ale căror re
pot influența structural clasa- 
categoriei A. Astfel, Știința 

Dinamo, Metalul și Știința Ti-

la Șc. medie 6, în altul Horea Pârtiide
m Ștefan Șerban de la Șc. medie 23, 
m ./ 
medii
și Mircea Turculeț... Stadionul I.T.B. în
cepe să-șî capete renii mele de 
d:n erle mii primitoare pentru 
rugbișli. Și, este biae așa. 
nostru are nevoie de „schimbul 
miîne*.  Ne 
tineri.
de rkvîî lor. 
văzut aotiaduM cu 
mit alde tic joi : Șc.
23 : 12-9. Șc. medie 
Gtrîi'ia Roșie: 134) 
medic 39 : » 3 <i._ < 
mWU MEDIE 20—șDHI A MEDIE 
b Nu u.taii: TEREN I T.B.. URA 11 !

fierturi*  suporterii echipei Șealii 
i 4 i-au aplaudat pe Mihai Nenoiu

gazdă 
tinerii 

este biae așa. Rngbiul 
de „schimbul de 

bucură grija pentru acești 
Antrenorii trăiesc intens, alături 

emoțiile concursului. l-ani 
multi atenție 
medie 6-Șc. medie 
4-Șc. profe^îonaU 
Șc. medie 20 Șc 

*mîfiu>la de a-:kzi:

formația 
începutul 
bun. cu 

l-a prac-

re-

Unde mergem?
SIMBATA

ATLETISM • sala Floreasca II, de 1; 
ora 16/10: etapa a Il-a 
pe echipe organizat de 
nească.

a concursului 
comisia orășe-

PLOIEȘTI — stadionul 
amiază, concursul școlilor sportive 
elevi.

Petrolul, după' 
d<

NATAȚ1E ; bazinul Floreasca, de la 
ora 18 : concurs de se'ecție și jocuri 
de polo in .Cupa Dinamo” (C.S.Ș.-Di- namo).

SCRIMA : sala Fac, de Științe 
dice, de la ora ÎS: etapa a Il-a a 
pionatelor republicane de seniori 
I și maeștri) — floretă bărbațiF

FOTBAL :
talul — C.S.M. Sibiu 
roșie (CAM), ora ÎS: 
Craiova (cai. B).

Juri- 
cam- 
(caL

Me-teren Gloria, ora 16:
(cat. B); teren FI. 
FI. roșie — C.S.O.

GIMNASTICA: sala 
Politehnica (băieți), 
faza pe Capitală a campionatului 
bl ic an universitar.

ICF (fete) și sala 
de la ora 15.39 9 

repu-

CALARIE: baza hipică din cal. 
nei, de la ora 15,30; 
„Cupa Primăverii**.

Plev- 
concurs dotat ca

VOLEI: sala Giulești, ora 17 ; Progre
sul — C.P.B. (f).

TENIS DE MASA: sala 
la ora 8 : concurs dotat cu 
măverii".

Dinamo, de 
„Cupa Pri-

LUPTE: sala Dinamo, de 
întîlnirea R. P. Romîna —

DUMINICA

la ora
Suedia.

183

ATLETISM ; sala Floreasca H. de la 
ora 8,30 : etapa a ll-a a concursului 
organizat de comisia orășenească^

VOLEI: sala Giulești, ora
pid — Petrolul Ploiești (m), A —
CSMS lași (f); sala Dinamo, ora Să
nătatea — CSM Sibiu (f), IF A — Ș^ința 
Cluj (f), Din?mo — Progresul (m), PI; 
roșie — Farul C-ța (m).

CĂLĂRIE : baza hipică din cal. Plev- 
nei, de ia era lfl: concura dotat <ti 
«Cupa Primăverii".

GIWNASTICA: sala Politehnica (băieți 
și fete) : faza pe 
telor republicane

Capitală a c am pion a- 
«uiiversitare.

HALTERE: sala 
9,39 î campionatul 
(Steaua 
tena).

Dinamo II, de la ora 
orașului București 

Dinamo Obor; ICF sa-

FOTBAL î stadionul „23 August", 
14,15: Progresul — Steaua; ora 16: 
namo
August", teren II.
Steaua (tineret), 
namo — Rapid 
4 aprilie ora 16

ora
Dl-
.99

vilegiați" de programările etapei a 
patra, spectatorii bucureșteni vor fi. 
desigur, prezenți în tribune pentru a 
urmări 
zultate 
meniul 
Buc. și
mișoara, Steaua și Progresul. Gri vița 
Roșie și Flacăra roșie se vor întilni 
in partide ale căror rezultate, cu ex- 
<!CPți& ultimului meci, sint greu de 
prevăzut. La Cluj, studenții vor pri
mi vizita rugbiștilor ieșeni — dornici 
de o confirmare a posibilităților lor — 
iar la Pctroșeni va evolua 
1 T.B., care s-a impus de la 
acestui campionat prin jocul 
rajos și spectaculos pe care 
ticat de fiecare dată.

Iată programul complet al etapei • a
ȘTI1NJA CLUJ-C-S.M.S. lași (ar-Ș 

bitru N. Soculescu) ; Știința Petroșeni- « 
7.T.B. (arbitru G. Eftfmescu) ; Știința i 
Buc.-Dinamo Buc. (teren Tineretului k 

H, ora 1®, arbitru V. Vardela) ; Metalul- 3 
Jfîinfn Timișoara (teren Gloria, ora | 

18.30. arbitra N. Fulea) ; Steaua-Pro- t campionatelor de
§ maeștri) — sabie.
Ș NAT Al IE : bazinul Floreasca. 
g ora 10 : jocuri de polo in „Cupa 
; mo” (Rapid — Progresul, Știința — 
- Steaua) și meciurile de juniori SSE 2 

— CSȘ și Știința — Dinamo; de la ora 
concurs de selecție a înotătorilor.

Rapid (cat. A); stadionul 
ara 10: Progresul 

Meciul de tineret Di- 
se va disputa miercuri 
pe terenul Dinamo.

SCRIMA : sala 
dice, de la ora

de Științe Juri- 
rtapa i li a t

I W

Fac.
8,39 :

seniori (cat.
5 ne în! (teren Steaua, ora 11.30. arbi
tru I. Dumitrescu) ; Gririțn Roșie-Fla- 
căra roșie (teren Parcul Copilului, ora 

9. arbitru V. Hossu)-

.ane

0 intilnire de tradițiePRONOEXPRES 81X2X1X21

Derbiurile Capitalei în programul 
de mîineconcursului

Dr la • elapi ia alia, w^^r-urîle 
drim, iac mai toic^r«aaie.

_Xir»r*.  a rc-'-jr^vn
•r evir *4  • -J’maT- X--«-x U a avanla- 

«leriic de .1 rijD PRoNO'POKT*  
paftâcîfmBlftțor. pr«n r mo.J Crin
awrse IR-ga’ j1 h» point «rgamra-
-*-a  J*  >4 wioiMravea raewur—arilor Tra- 

pr mrr ca* r i mânăm: 
>'1 *arir*v^iot  cm 9 moliile 

rrpar^jarr a iacdulu' de 
ar- ct4*-  pa'.rv «alegar*  ț 10 20

dr^4i daia-i-x repari u--or.
.■ea p:af»M*ai  max:m dr pnw < 

pratna «arianla Krmî
>a ele.

rw^tr -u'toi ăe 
c»a»4HM«r viupta- înJ^-'ectl 
de>fi ;jra aîii intre primele 
uiiî:^^ ciasAie. In Ump ne 

Unteic cur.țo’îajrca poziției 
aî di-im-m al ui prinir-a e- 

virtoric la PlV'-li. Dinitno

STEAUA —DINAMO OBOR
In cadrul claj»ei a ll-a a campionalu 

lin orașuhiî Burnn-ști duminică va avea 
o îniihiirc interrsanlâ între cchi-x 
fruntașe Steaua și Dinamo Obor. : 

echipa Steaua conrurcfză haliero-g 
tineri ca 1. llorlopan, N. Pană, 

formația
Turna, Scrbu,

de la
Woia-

BASCHET : sala Giulești, ora 8,30 :
Rapid — Știinfa Timiș, (f); ora 1
pid
ora 16: FIB — Petrolul Ploiești (f) ; ora 
17,15 : 
reș (f) ; <
(f) ; ora 
Buc. (in).

CSO Craiova (m) ; sala D.

Știința — C.S. Mureșul Tg. Mu- 
ora 18,30 : Voința — Progresul 

19,45: Progresul — Dinam»

IN ȚARA

premie- 
cx>«'V.
prmiu
30 »i 

siabilt- 
rre La

IX.

X

\ll
' ■ ’"•TH 

de alracUe al
■iiine î|
rjrr se *a
* h ți întrw
„*tr  gării-
'!<- fruntași

i irnLuall
Ihirurtțli și Petrolul vor fao tui
-ibiltil pentru a nu Ll-a echipa din Bra- 
șov să se di>Lin|rrr Pe dr altă parte 

u Iii mele ire- Hasale: U.T.A., Dinamt» Pi- 
și Metalul ior depune fiecare Inale 

, eforturile pcnlru a sețpa d:n zona peri- 

cukiaO în care se găsesc, încerc in d cu 
emoție o anicliurare a situației din cla-

bAmrnt.
în al doilea rînd, concursul de mtine 

e?te interesant datorită confruntărilor 
intre echipele din categoria

eoncursu lut de mii ne 
noastre sîrrt publicate

,l.oio-Pronosport*  nr. 13 
ia Li meciurile care vor

și 
în

ai-

i

<‘e vor înțepe

Programul 
prono>ticu riU 
programul

$î acum
c.1 lui programul concursului urmă lor 
(nr. I 1 din <i aprilie a.c.),

loc 

pe le 
în

fill

limp ce din formația dîuaniovislă 
parte Al. Turna, Serba, Gh. Mincu

A doua tntihiire a elațici va 
loc îal’e echipele LC.P. și Sirena

Reuniunea va avea loc de la ora 
tn sala Dinamo 11.

campionatele republicane: 
Voința — Agronomia Iași 
- Steagul roșu Br.

Crișana — ICF
— Voința Br.
Voința 

Șliința — CSM
Constructorul

BASCHET : 
TG. ML REȘ: 
(f) ; Voința — Steagul roșu Br. (m) î 
ORADEA : C.S.O. Crișana — ICF Buc. 
(f) ; AS Blănuri — Voința Br. <f) 
CLUJ : Știința — Voința Oradea (f> : 
TIMIȘOARA : Știința — CSM Ga ați 
|m); ARAD : Constructorul — șt înța 
Cluj (m) ; IAȘI : Voința — Diname T<- 
Mureș (na) ; BACAU: ASA — Știința 
Buc. (m).

ATLETISM • PLOIEȘTI, stadionul Pe
trolul, ora 9: concursul școlilor spor- 

de elevi

P'-itm paruri pan (îi l> eontnirșnrle 
r**amint  m el numai pini 

la 3 a;<r»l.e mat |M*t  procura abaaamm 
tdr prntm hina aprilie (12 Iri) cu carte 
vor parui4;»a ș< la un cow urs special.

Cat. I : c variante a >.«K lei flecare. 
Cat a Tl-a : 398,59 variante a 293 lei fie

care.
Cat a 

flecare.
Cat. a

fiecare.

HT-a : 1-906.40 variante

IV~a : 25.453.30 variante

LOTO CENTRAL
30 m ar

a I lei

a 24 lei

La tragerea Loto Central din 
din urnă ur-tie 1962.

motoarele
67 8

Premiul
Premiul
Premiul
Fond de premii :
Tragerea următoare va avea loc vi

neri 6 aprilie 1962. in București, 
Saiigny nr. 2, ora 19.

au fost extrase 
numere :

49 15 81 13 17 34 68 80
special A :: 68 49 81
special B :: 80 67 34
special C : 8 15 13

Rubrică redactată dc Lolo-Pronoaport.



ENGHIBARIAN

după

conduce

rlcciui mcu cu Neale frascr Sovietice,

corp dur,

JACK BERARIU
Ciștigasrm .A*.

eu.

sau

in
ureal

ION POȘTAȘU

V. D. POPA

Mozaic fotbalistic

va

de

1 vot.

— Și cei de la serviciu, 
s-au găsit să ne pună
— Și unde o țineți ?

fată 
cei

dată, iar cele- 
partide s-au în- 
remlze.

7962. 
de

nu
la fel

Ivă- 
l al 

ei 
a!

ION TIRIAC 
maestru al sportului

dar a- 
celelalte, a

STAMBIRT 
REG.

CO-
Iată 

rezultatele 
Locomotiva 
în campio-

tocmai mi ine,

Că metalul e-un
O știam, ca pe-un refren. 
Nu mai trebuia, vă fur, 
S-o probați și pe... teren !

există nici 
rudenie. —

ARDELEANU,
■ 1) Pînă în

Agenția TASS a organi
zat, nu de mult, o anchetă 

celor 
ale 
de

putea
Cel 

meciu-ni

un alt boxer ne- 
Contractul a fost 

zilele trecute și 
va avea loc cel

am mai 
și am din meciurile susți-

ale 
Progresul

Steaua, 1—1 atît în

în formalii de liga a doua 
se pot întîlni nume ca: 
Charlie Chaplin, Anthony 
Eden, Winston Churchil. 
tiernard Shatc etc.

pionate și să 
dată
A...

duminica, 
o ședință importantă... 
tribună sau la peluză ?

Desen de S. NOVAC

1962. Nu s-a sta- 
i orașul unde va 

intîlnirea.

CONSTANTIN,
1) Cartea „Fot- 

nostru” nu se mai 
vlnzare in

m ultime 
*â-t vadă 

vestitul 
australian, ctșligd- 

co-

H la I.C.F. și 
republican, ajuns

Apoi, ju- 
lui, com- 

ratat alte 
și: 2—0 * 
meciul a

«B-, 
repede în 
an. — 2)
ziceam că

Me
re- 
u- 

me-

tenis. Și iată mâ
ani, student

150 dr 
elevi de 

fotografia 
vedea pe 

Iu-
doi dintre elevii 

antrenament.

...Echipele engleze 
fotbal au jucători celebri 
doar prin numele lor.

în anul 
campion 
de la poalele Tîmpei toc- 
mat în țara Nilului, 
în față cu unul din 
mai renumiți tenis mani ai 
lumii, reprezentantul unei 
țări cu vechi și glorioase 
tradiții în sportul alb. Ju- 
casern bine pînă atunci și 
îi învinsesem — după cum 
știți — pe Iovanovic și 
Merlo. Acum., mâ furnica 
parcă ceva prin tot corpul.

...Pe Neale Fraser l-am 
i văzut pentru prima oară la 

concursul din Cairo. La 
I apariția sa pe teren, pu

blicul s-a ridicat în pricioa- 
re și l-a aplaudat minute 
în șir. Era omagiul adus 
unui mare campion. Cu 
primul său adversar, Neale 
Eraser, avînd lovitura de 
începere, a servit patru 
„bombe*  și a luat primul 
ghem la zero, 
cutorul din fața 

I plet timorat, a 
patru servicii 
pentru Fraser. Și
avut o desfășurare ase mă 

^L^otere pînă la sfîrșit...
N. Fraser tn-am ln- 

tîlnit apoi, pe teren, în 
Cudrul meciului pe echi
pe. Mia făcut o impresie 
deosebită. înalt, bine clă
dit, avea o mare dexteri
tate în nunuirea rachetei. 
Neale m-a luat repede și 
a ciștigat primul set. în 
următorul, am fost foarte 
bătăios, am alergat mult, 
am temperat oarecum ze
lul adversarului meu, prea 
sigur pe el, și setul mi-a 
revenit. Mărturisesc sin
cer: nu-mi venea să cred! 
/n setul III 
putut acționa 
pierdut.

..y martie 
semifinalelor 
bărbați. Tribunele cu 
de Incuri de la 
Sporting Club din 
gemeau de iunie, 
această 
bineînțeles 
Neale Fraser.

. ui s man
lor al Wimbledmiului.
tai printre primii jucători 
de pe glob.

Cînd făceam schimburile 
de mingi de înclâzire, mâ 
gindeam fără să vreau la 

pul urile mele de jucă
tor de acum vreo opt ani. 
Un tînâr ucenic de /5 uni 
de la uzinele „Straiul 
roșu*  din Brașov care, 
dujtâ orele de munca, aler- 
ga cu sufletul la gură să 
joace 
acum, după

ziua 
simptu 

i 6» 
Cetiră 
Cairo 
Toată 
venise 

D€ 
te.

Aproape nici nu știu el nd 
a început partida și Fraser 
și conducea cu 3—1 Am 
început să mă dezmeticesc, 
emoția și teama îmi dis
păreau cu încetul Atacam 
mereu 1 Fraser a fost sur
prins de riposta primită, 
și... am făcut cinci gheme 
la rind. ciștigînd cu 6—3 
Setul al doilea l-am înce
put foarte tare și rfnd la 
4—1 pentru mine mă gin- 
deam că pol ctștiga am... 
pierdut cu 4—6. Dușul 
primit m-a indrjit și mai 
mult. Aveam în fata mea 
nu un supraom ci 
câtor renumit, bine
Ut, dar core 
tuși depășit, 
desfășurarea 
pînă atunci 
Mâ simțeam 
loc obosit. Am 
și am d ști gat cu 6—].

Setul IV, care
fie și ultimul, a început 
în mijlocul unei „galerii*  
extrem de zgomotoase și 
favorabile lui Fraser, pen
tru că spectatorii, captivați 
de meci, doreau prelungi
rea la cinci seturi. Fraser 
a condus cu 3—1, dar am 
egalat și am avut apoi 
5—3 și 40—0 — deci trei 
meci bol uri, pe serviciul lui 
Fraser. Australianul a ser
vil și de trei ori mingea 
a trecut pe lingă mine ca 
un bolid, fără s-o ating. 
40—40. A urmat un ser
viciu cu efect și o lovi
tură trăsnită și scorul a 
devenit 5—4. Am condus 
din nou, cu 30—0, am fost 
iarăși egalat : 30—30. Am 
reînceput jocul cu maxi
mum de concentrare. Fra 
ser a ratat un voie și apoi 
la un serviciu al meu. 
australianul a trimis min
gea afară.
Eram nespus de fericit. 
De altfel nu am putut 
dormi apoi două nopți...

...Și acum, antrenamente 
și iar antrenamente 1 S-ar 
putea să mâ mai intîlnesc din 
nou cu Neale Fraser 
cu aid jucători de talia 
lui. Și, după ce ai 
o treapta, na trebuia $a 
mai dai înapoi !

Știți cine a 
rapid, cel mai 
sovietic între 
1958 ? Cine a 
mai multe victorii pe 
gurile internaționale? 
ghicit : Vladimir 
barian !

Vladimir Enghibarian. 
campionul olimpic de 
Melbourne, câștigător 
trei ori al titlurilor 
campion european, 
ce și-a încheiat prodigioa
sa sa activitate în ring nu 
s-a lăsat de box. în pre
zent Enghibarian 
o școală de box în capi
tala 
Erevan.
lui se 
viitori 
14-17 
noastră 
Vladimir Enghibarian 
crînd cu 
săi la un

fost cel mai 
tehnic boxer 
anii 1953 — 
repurtat cele 

rin- 
A |i 

Enghi.

Armeniei
Sub îndrumarea 

pregătesc 
boxeri, 

ani. In 
îl puteți

Fotbaliștii de la 
talul Tîrgoviște au 
curs la durită ți în 
nele perioade 
ciului cu 
București.

In urma eliminării lui 
Ghită, tânărul Filimon, 
care jucase centru Îna
intaș, a Lrecut In poar

tă.
clipa-aceea de impas,In

Desigur și-or fi spus 
destul:

— „Am mai văzut centru 
retrăi.

Dar nici așa... In poarta 
lui*.

Dr. IOAN RACEU, 
MUNA SASCIOR. — 
citeva dintre 
obținute de Sibiu, în 1950, 
natul categoriei A la fot
bal î 2—1 și 1—2 cu Dina
mo București, 0—3 și 1— C 
cu _ , : :
tur cît și în retur cu Pe
trolul. Cu Rapid, la Bucu
rești, a pierdut la mare 
luptă ,cu 4—3, după ce 
condusese la un moment 
dat cu... 3—0 J Numai cu 
aceste rezultate ar fi avut 
șanse și Ia titlu, 
dăugindu-se șl 
...retrogradat !

din 195k ln campionatul 
precedent n-a existat pro- 
priu-zis un titular în pos
tul de inter-dreapta. Pe 
acest post au evoluat. în 
campionatul anului 1954, 
Zavoda I, Balint, Tătaru 
și... Caricaș. Un amănunt: 
Caricaș a mai fost folo
sit atunci ca centru înain
taș și aripă stingă.

URECHE.
In întîlni- 
le-au avut 
fața tablei 

opt Ia număr 
Tal a ieșit In-

ALEXANDRU 
PLOIEȘTI. — 
rile pe care 
pini acum in 
de șah - 
— Mihail 
vingâtor de 4 ori, Bobby 
Fischer o 
lai te trei 
cheiat cu

EMANUELA SELAGIAN, 
NEGREȘTI REG. MARA
MUREȘ — Voleibalista Doi
na Ivăneseu este căsătoriră 
cu fotbalistul Traian 1 
nescu, fundașul stingă 
echipei Steaua. Intre 
și maestrul emerit 
sportului la handbal Petre 
Ivăneseu nu 
o legătură de

rl jucat o 
in echipa națională 

sau B. Tabarcea a 
jucat, anul trecut, la Is
tanbul, în reprezentativa 
B. în meciul cu Turcia. 
— 2) Floyd Patterson își 
va apăra titlul de cam
pion al lumii Ia toate ca
tegoriile, in fața Iui Sonny 
Liston, 
gru. 
semnat 
meciul 
mai tîrz u pînă la 30 sep
tembrie 1“ 
bilit încă 
avea loc

un ju- 
pregă
ti to
pit lin 

de 
• dovedise, 

în mină, de 
avut 5—0

printre conducătorii 
16 echipe finaliste 
campionatului mondial 
fotbal cu tema cine
ciștiga titlul de campioană 
mondială. lată rezultatul 
anchetei: Brazilia 11 vo
turi; U.B.S.S. 8; Argentina 
4; Anglia 3; Uruguay yi 
Chile 2; Spania și Bulga 
ria cite

...Echipa argentiniană de 
fotbal, participantă la tur
neul final al C.M., va fi 
însoțită în Chile de un 
numeros personal medical. 
Un medic primar, un inter
nist, doi chirurgi, un spe
cialist în boli de inimă, 
un stomatolog, un medic 
orelist, o soră și un pedi- 
chiurist... Un spital în
treg.

PAVEL 
TITU. — 
balul 
găsește de vlnzare In II- 
btăriL Puținele exemplare 
care au mai rămas sînt 
oferite, uneori, ca premii, 
de către întreprinderea 
„Loto-Pronosport" 
putem deci decit 
urăm... succes la 
sport" î. — 2)
participat pentru 
oară la campionatul___
goriel A la fotbal, la edi
ția 1947—1948. Din lot fă
ceau parte atunci, printre 
alții, Gică Popescu, Oni- 
sle, Fătu etc. — 2) Con
stantin joacă la Steaua

FLORIN
COM. AUGUSTIN 
BRAȘOV. — Un fotbalist — 
cazul Iui Constantin Ta
barcea — poate deveni 
maestru al sportului și 
fără să fi jucat In echipa 
națională „A*.  Mijlocașul 
Petrolului a îndeplinit, în 

normă, 
un fof- 

parte 
a clști-

Nu 
*A vă 

, Pro no
St ea u a a 

prima 
cate-

A apărut o nouă țarfl la 
bur«a fotbalistică. Este 
vorba de Islanda, care a 
„cxportaL- recent primul 
jucător. Echipa scoțiană 

F. C. Mirrena a achizițio
nat pe Torolf Becker, eel 
mai bun atacant al Islan- 
dei...

schimb, o altă 
care prevede ca 
balist să fi făcut 
din echipa care _ _ v_.
gat de două ori consecu
tiv campionatul tării (Pe
trolul. edițiile 1957—1958 și 
1958—1959), să fi participat la

nute de echipa respectivă 
fu fiecare din aceste cam-

EUGEN 
PLOIEȘTI. 
1947. Petrolul a purtat nu
mele de Juventus Bucu
rești. De-a lungul anilor, 
echipa s-a mai numit Dis
tribuția, Petrolul Bucu
rești, Partizanul, Energia 
și Flacăra. La Ploiești ac
tivează din 1952. In acel 
an 
dar 
A : 
Ca 
dv. 
dați 
Oană, 
lui ! 
dau < 
ani. 
ani, 1 
tul de aripă ___
fost selecționat de 5 or! 

echipa națională A.

din 1952. 
a retrogradat în 
a revenit 
după un 

ploieștean, 
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GHINION MARE

In ultimul joc de antrenament cu echipa „Corinthias*  din 
Sao Paoio m-am ciocnit de un adversar și m-am lovit puter
nic la genunchi. Te pomenești că n-o să mă mai ia în Suedia! 
In cele din urmă, temerile mele s-au spulberat.

Șl iată că a venit și ziua mult așteptată. Abia cînd m-am 
urcat în avionul care pornea spre Suedia mi-am dat seama că 
voi participa la campionatul mondial.

Nu mă mai simțeam străin in mijlociii fotbaliștilor noștri. 
Mazzola, Pepe, Garrincha, Didi, Zagalo, Zito, Mauro și toți cei
lalți creau o atmosferă de relaxare sufletească, glumeau și as
cultau cu răbdare glumele colegilor lor. Spiritul prieteniei care 
se născuse în timpul pregătirii selecționatei în Brazilia a fost 
adus cu noi în valize. De aceea, mă simțeam foarte bine.

Am făcut un popas în Italia. Aici urma să susținem două 
Jocuri pentru definitivarea lotului.

In primul joc am avut drept adversar pe Internazionale. Eu 
știam că n-am să figurez in formație, deoarece genunchiul con
tinua să fie umflat. Echipa noastră a ciștigat, lăsînd o bună 
impresie.

Acum a început să se vorbească despre Brazilia ea despre 
una din favoritele apropiatului turneu. In al doilea joc am avut 
ca adversar pe Fiorentina și am ciștigat din nou. Nici de astă 
dată n-am jucat. Cred că vă dați seama cum mă simțeam pe 
banca rezervelor.

In Suedia, Ia primele antrenamente ale echipei, am simțit 
din nou o durere ascuțită la genunchi. Ce-o să mal fie 7

— Va decide doctorul dacă vel mal rămine sau dacă te vel 
întoarce acasă, — a spus Machado.

Doctorul mi-a examinat genunchiul și a spus pe un ton 
plin de încredere: .Dacă băiatul e bărbat, atunci în cîteva zile va putea juca".

— Sînt bărbat, — a fost răspunsul meu. Toți cei prezențî au rls.

EU SINT PELS M

Din ziua aceea am fost supus unul control foarte sever. 
Mario Amerlco fierbea mereu apă șl punea compresă după 
compresă pe genunchiul meu. Pepe și Didi, care se accidenta
seră $1 ei in Italia, erau supuși aceluiași tratament.

AȘA A ÎNCEPUT TOTUL
A venit prima zi a campionatului mondial pe anul 1958. 

dnd am aflat că nu figurez ln formația pentru jocul cu Aus
tria, am fost gata să izbucnesc in plâns. M-am stăpînit Insă, 
dindu-mi seama că deocamdată nu pot fi util. In aceeași si
tuație se aflau și Pepe si Zito și Garrincha.

In cele din urmă insă n-am rămas nici noi „pe dinafară". 
Rezervele au fost chemate să întărească micul grup de „torse- 
doresu brazilieni. Cel puțin asta puteam să fac: să-mi încu
rajez echipa, pe drumul ei spre victorie.

Echipa Braziliei s-a prezentat cu următoarea formație: Gil- 
mar, De Sordi, Bellini, Orlando, N. Santos, Didi, Dino, Joel, 
Mazzola, Dida, Zagola. Era un ansamblu formidabil. Am fost 
sigur că echipa Austriei nu va putea opune rezistență băieților 
noștri. Dar, pe măsură re minutele se scurgeau, mă cuprindea 
teama. Atacul nostru acționa nesigur In fazele hotărlioare, iar 
apărarea austriacă părea un zid de nepătruns. In sfîrșit. in 
ultimele minute ale primei reprize, Mazzola a deschis scorul. 
Micul grup de suporteri brazilieni urla mal tare ca întreg sta
dionul ! Imediat după reluare, Nilton Santos a pornit singur 
la atac și a înscris al doilea gol. Cu câteva clipe înainte de 
fluierul final, a căzut și al treilea.

Pe drumul spre Hindos — o mică localitate din apropierea 
orașului Găteborg, — n-am vorbit decit despre această primă 
Victorie. Antrenorul nostru, Feola, era mulțumit. Machado șl 
ceilalți conducători al delegației — de asemenea. Participam și 
eu la această mare bucurie, dar continuam să-mi blestem du
rerea de la genunchi.

Următorul nostru adversar a fost echipa Angliei. Intîlnirea 
urma să aibă loc la Gdteborg. Genunchiul mi se vindecase, 
începeam să am speranțe că voi juca. Băieții noștri spuneau :

— O, cît de bine știu să se apere englezii J
Alții erau mai optimiști:
— E destul să Ie marcăm un gol ca să se prăbușească.
Ultimii reprezentau însă minoritatea. Multi ii cunoșteau pe 

englezi din jocurile anterioare și nu se îndoiau că lupta va fl 
foarte strânsă. Doar Feola era liniștit. încrederea lui se trans
mitea treptat tuturor jucătorilor.

Înainte de joc toți erau siguri de ei: nimeni nu-și supra- 
aprecia forțele, dar nici nu se temea de adversar.

21 EU SÎNT PELE

Recunosc, nutream speranța că voi juca împotriva Angliei. 
Genunchiul meu era vindecat și eu Încercam să-i conving pe 
toți că pot Juca. Dar, doctorul a spus:

— In acest joc nu vei Juca, in schimb ln următorul — cu 
siguranță !

Următorul... Șl cit am vrut să joc contra Angliei.
Vava, care era șl el rezervă, a intrat in formație, înlocu- 

indu-1 pe Dida.
Unii dintre conducătorii echipei noastre, ziariștii brazilieni 

și cițtva jucători au căutat să vadă și alte jocuri, pentru a-și 
face o impresie despre viitoiil adversari și pentru a ști să fo
losească la momentul oportun „cheia*  cea mai potrivită. Eu 
nu am acordat nici o importanță acestui lucru. Pe mine mă 
interesa doar jocul echipei braziliene. Si numai pe mine. Gar
rincha era indiferent ia tot ce se intimpla în jurul său. Nici
odată nu am văzut un om mai indiferent în aparență. Acest 
tată a patru copii părea ei însuși un copil.

Jocul cu Anglia a început furtunos. Imediat mi-am dat 
seama că nu va fi de loc simplu pentru băieții noștri. Englezii 
Jucau dur in apărare, iar in clipa In care intrau în posesia 
mingii, porneau imediat la contraatac, cu ajutorul vestitei lor 
pase lungi. Înaintașii noștri au încercat în repetate rînduri 
să le spargă apărarea, dar in zadar. Deși au jucat bine prima 
repriză, scorul răminea zero Ia zero. Mauro, Zito, Pepe, Dida, 
Castilho șl in general noi toți cel care nu participam la Joc, 
sufeream atit cît și jucătorii de pe teren.

— Ce dracu, mingea nu vrea să se apropie de poartă 1
— Nn cumva englezii vor izbuti să ne îngenuncheze ?
— Portarul lor Mac Donald culege toate mingile !
Repriza a doua a Intîlnirii a însemnat pentru noi încă 

45 de minute de chinuri. Se părea că „remiza" este predes
tinată.

In momentul fluierului final, jucătorii noștri erau de nere
cunoscut. Aveau de ce să fie necăjiți. Și totuși în mijlocul 
lor nu s-au găsit flecari și răi de gură. Toți au primit acest 
semieșec ca pe o consecință logică a jocului pe care îl presta
seră. Feola și Machado au primit rezultatul cu singe rece. Ei 
au explicat clar că noi am jucat mai bine decit englezii In 
tot cursul jocului. De altfel nu mal era timp de pierdut. Tre
buia să ne glndim la adversarul următor : se apropia intîlnirea 
cu echipa Uniunii Sovietice.

(Urmare în pagina Magazin din ? aprilie a.c.)



Intîlnirea de șah dintre echipele R. P. Romîne 
și R. P. BulgH-ia ia sfîrșit astăzi dimineață

din primul tur al în- resantă. Szabo l-a manevrat cu abili- 
‘ tale pe Prahov și are toate șansele 

să obțină revanșa după reluare. Rado
vici a ciștigat calitatea pentru doi pi
oni la Minev, dar va trebui să mai 
muncească mult pentru victorie. Dri- 
mer (cane l-a înlocuit pe Rădulescu) 
a jucat prudent și la întrerupere exer
cita o puternică presiune pozițională 
in partida cu Radulov. Multe compli
cații au survenit în partidele CiocUtea 
— Pidevski și Mititelu — Kolarov. La 
întrerupere ambele poziții prezintă în 
continuare numeroase resurse. In par
tida neterminată cu Ivanova. Eliaabeta 
Polihroniade amenință mat, pentru 
pararea căruia albele vor trebui să su
porte pierderi materiale. In sfîrșit, 
Ghițescu are o poziție mai slabă la 
Tringov (turn ți nebun pentru damă) 
dar așezarea pieselor albe creează oare
care șanse de remiză.

Ieri după amiază, la ora 4, au început 
întreruptele. In cele două tururi se 
adunaseră nu mai puțin de 13 partide 
neterminate.

Fără să mai reia jocul Ivanova s-a 
recunoscut învinsă în partida cu Po
lihroniade, iar Mititeiu in intîlnirea 
cu Kolarov. Nicolau n-a reușit să
salveze finalul de turnuri, nebuni și 
pioni din partida cu Asenova. Deși au 
avui avantaj material Szabo și Ra
dovici n-au putut să cîștige la Praliov 
și respectiv Minev. Tot cu un rezultat 
de remiză «-au încheiat întâlnirile Cio- 
ciltea—Pidevski, Ghițescu—Tringov,
Georgescu—Filipov ți Gheorghiu—Po
pov. Radulescu a pierdut la Radulov. 

Astfel, oaspeții conduc cu 9^—7* /2, 
trei partide fiind întrerupte. Ele ur
mează să se reia astăzi dimineață, 
iocepind de la ora 10.

VALERIU CHIOSE ’

„Du^utl rece' _
, tîlnirii cu șahiștii bulgari i-a trezit 
L la realitate pe jucătorii noștri- Con
I duși cu 3—1 și avînd poziții inferioare 
• în 4 din cele 6 partide întrerupte, ei 

B-au așezat joi după-amiază la mesele 
de joc hotăriți să refacă handicapul.

Aspectul rundei a fost total deo
sebit de acela pe care Î1 văzusem cu o 
seară înainte. întreaga noastră echipă 
se afla in atac, la toate tablele se in- 
treprindeau acțiuni ofensive energice.

Cu strălucire a jucat de data aceasta 
tînărul maestru Florin Gheorghiu. Cu 
negrele, el a reușit „să dezvelească" 
poziția regelui advers, a pătruns cu 
dama, turn și un cal în dispozitivul 
albului, reușind să dea mat pe tablă, 
lucru destul de rar întilnit în partide
le oficiale. S-a regăsit și campioana 
noastră Alexandra Nicolau. Intr-o po
ziție foarte tăioasă ea a întreprins o 
acțiune calculată ciștigind o piesă. 
(Nedumerire a provocat doar faptul 
că Asenovei i-au trebuit foarte multe 
mutări pentru a se convinge că... un 
nebun și doi pioni in plus reprezintă 
suficient material pentru victorie). 
Prezența damelor și poziția descope
rită a regelui nu i-au permis lui Geor
gescu să joace la cîștig contra lui 
Filipov- Acesta a obținut remiza prin 
„șah etern”. Astfel, după încheierea 
a 7 partide, din cele două tururi, sco
rul devenise egal : 3'/2—3Ș't-

Și in celelalte intilniri de joi am 
•sistat, de asemenea, la o luptă inte-

Declarația C.I.O. în legătură cu ultimele acte discriminatorii
comise împotriva sportivilor din R.D.G

LAUSANNE 30 (Agerpres). In legătu
ră cu ultimele acte discriminatorii co
mise împotriva sportivilor din R. D. 
Germană, cu ocazia campionatelor mon
diale de schi și hochei pe gheață, co
mitetul internațional olimpic a dat pu
blicității o declarație semnată de pre
ședintele C.I.O., Avery Brundage.

„Evenimentele petrecute recent în re
lațiile sportive internaționale sînt foarte 
regretabile — se scrie în declarație — 
și pot avea serioase repercusiuni asu
pra vieții sportive internaționale și a 
jocurilor olimpice. Carta Olimpică — 
reamintește declarația C.I.O. — inter
zice orice discriminare rasială, politică, 
sau religioasă ; principiile olimpice sînt 
recunoscute de 100 de țări afiliate la 
C.I.O.

Opunîndu-se celor care caută să îm
piedice colaborarea sportivă internațio
nală, C.I.O. a hotărit să nu mai acor
de organizarea Jocurilor Olimpice unui 
oraș sau unei țări decît cu condiția 
ca acestea să asigure liberul acces tu
turor echipelor înscrise la competiție. 
C.I.O. propune federațiilor sportive in
ternaționale să acționeze în același sens. 
De aici va rezulta că marile compre^ți : 
campionate mondiale sau europene, nu 
vor putea fi atribuite decît țărilor sau

orașelor care vor acorda dreptul de in
trare echipelor recunoscute sau afiliate 
la federații. Dacă aceste organizații ale 
sportului amator nu au totdeauna mij
loace practice de a traduce în viață re
gulamentele lor, ele pot exercita cel pu
țin o presiune de opinie publică 
pentru a impune respectul principiilor 
fundamentale ale ideilor olimpice. A- 
casta principii pot contribui la o mai 
bună înțelegere între popoare și la crea
rea unei lumi mai fericite și mai pașnice, 
conchide declarația C.I.O.

Triunghiularul echipelor de floretă
La sfirșitul acestei săptămini Buda

pesta va găzdui cea de a patra ediție 
a triunghiularului echipelor feminine 
de floretă ale R.P. Ungare — Italiei 
— R.P. Romine. Acest concurs consti
tuie un excelent prilej de verificare a 
potențialului formației noastre feminine, 
care în acest sezon va participa la o 
serie de intilniri deosebit de importan
te, printre care și la campionatele mon
diale de la Buenos Aires.

Fotbal pe glob
• Echipa braziliană Gremio P.A. 

și-a început turneul în Europa jucînd 
in Olanda cu Ajax, de care a dispus 
cu 4—2. In continuare Gremio va 
suspine trei jocuri în R.P. Bulgaria, 
unde a sosit ieri. Turneul va conti
nua în R. P. Ungară, Austria, R.F.G., 
R. P. Romînă și U.R.S.S.

. Echipa, de juniori a Angliei
Echipa de juniori a Angliei, se pre

gătește pentru turneul internațional de 
juniori UEFA ca o intensitate care îi 
face invidioși și pe... seniorii care se 
pregătesc pentru turneul final al cam- 
pi on a tu lui mondial din Chile. ..

De obicei, cînd echipa de juniori a 
'Angliei joacă împotriva echipelor de 
juniori ale țărilor din Insulele Britanice 
(Țara Galilor, Scoția, Irlanda), forma
ția se alcătuiește numai din jucători 
am a :ori.

(.ind Insă ea j'oacă împotriva mor
formații de pe continent, atunci sînt in- 

țcluși jucători din echipele profesioniste. 
ȘiAșa se vor petrece lucrurile și cu gar- 
țnitura engleză pentru turneul UEFA. In 
‘•copul de a-i deprinde pe j’uniorii englezi 
cui adversarii de pe continent, au fost 
perfectate două meciuri. Primul s-a dis
putat la 31 ianuarie, echipa Angliei în- 
tîlnlnd formația Olandei. Intîlnirea s-a 
11-11.1x11 cu scorul de 4—3 pentru An
glia In acast maci, nu a interesat în 
primul rînd victoria, ci faptul că antre
norul Billy Wright (fostul căpitan al 
echipei naționale engleze, de 105 ori 

țintamational) a tras unele prețioase în- 
'▼V|ă^liilta. Wright mi-a declarat că atît 
fel cit și Walter Winterbottom, antrenc- 
|ni1 Federației engleze de fotbal, au fost 
(^mprasionați de nivelul echipelor de j’u- 
ni ori de pe continent. In aceste zile, ju
niorii englezi se antrenează în comun, 

i pe tei^enurile cluburilor Arsenal și Chel- 
jsea din Londra, înaintea celui de al 
j'dollea meci de verificare, care v va 
l'dlsputa la 31 martfc Im^triva echipei 
' R. F. Germane. De data aceasta, * ’
rtire Ia dispoziție un lot de 24
cători, cu care va mai face ?i alte me
ciuri de verificare, înainte de a alcătui 
lotul definitiv

/’Ploiești.
Wrlght este 

fclllbiiciunile de 

glezi e9te aceea că pierd prea n?or 
-Ionul. în opoziție cu jucătorii continen
tali, care știu să-l păstreze foarte bine

Wright 
de ju-

pentru jocurile de

de părere că una 
bază ale juniorilor

la

din 
fcn- 
ba-

și în această direcție va lucra mai 
mult. El a adus în pregătirea echipei 
același entuziasm pe care l-a depus și 
în munaa de pregătire a echipei Wolver
hampton Wanderers și a naționalei en
gleze, după anul 1959 cînd s-a retras 
din activitatea de jucător activ. In 
munca de pregătire a juniorilor, record
manul selecționărilor în echipa națională 
se conduce după o filozofie simplă, pe 
oare el o exprimă astfel : „Fotbalul mi-a 
dat mie totul; la rindul meu, vreau să 
dau fi eu ceva înapoi fotbalului!" Billy 
Wright este convins că ceea ce va putea 
scoate el din materialul uman cu oare 
lucrează azi va constitui baza echipei 
naționale engleze pentru campionatul 
mondial dîn 1966, care se va disputa în 
Anglia. El consideră că cel puțin jumă
tate din echipa de peste 4 ani a Angliei 
va fi alcătuită din actualii juniori sau 
membri ai garniturii „under 23 years" 
(tineret); or, de ambele aceste echipe 
răspunde în prezent Billy Wright. Prin
tre jucătorii cei mai valoroși ai echipei 
de juniori se numără John Sleeutven- 
hoek, un băiat înalt, solid, blond, fiu 
al unui olandez care s-a stabilit în An
glia în timpul ultimului război. Joacă 
de obicei half-centru în echipa de pri
ma divizie Aston Villa și a făcut re
cent un meci excepțional împotriva lui 
Tottenham Hotspur. Colegul său de 
club Alan Baker, care apare frecvent în 
formația hli Aston Villa ca inter dreap
ta, este o altă stea a echipei. Alți ju
cători care au susținut meciuri în pri
ma ligă sînt: Neil Young, extremă drep- 
tă la Manchester City. Bon Harris, half 
stînga la Chelsea și George Armstrong, 
extremă atingi, care recent a jucat două 
meciuri în echipa Arsenal.

Jimmr .Morngoraery (Sunderland, por
tar), Bill Gates (Middlesbrough, half- 
cealru), Jan Butler și Bennett (inter- 
stinga și centra atacant de la Rather- 
•----» -•—. Eg*  a doua. Widlver-

din 
juniori — pe fnadașul stingă 

și halful dreapta Gnodann,

iar West Ham United are în lot pe 
Martin Peters (half stingă) și pe John 
Sissons (inter stingă). Peters va fi, 
după toate probabilitățile, și căpitanul 
echipei. Mai sînt în lot și o serie 
buni jucători de liga a treia, ca 
exemplu Eric Brooks, fundaș stînga, 
cărui servicii au fost solicitate nu 
puține echipe de prima ligă. Portarul 
John Milkins de la Portsmouth, Ford 
și Peters (ambii de la Bristol City) pot 
fi și ei selecționați în echipa care se 
deplasează în Romînia.

După toate probabilitățile, 
va adopta pentru echipa de 
temui de joc 4—2—4. Ga 
adinei cunoștințe tehnice și 
nunțată înclinare pentru studiu, Wright 
nu adoptă un stil de joc în mod exclu
siv, numai pentru că îl adoptă seniorii. 
In loc de a impune un sistem rigid ti
nerilor jucători, el preferă să studieze 
stilurile lor de joc individuale și în
cearcă să le armonizeze în munca cu 
echipa.

• In sferturile de finală ale „Cupei 
orașelor tîrguri" F. C. Barcelona a 
învins echipa Sheffield United (An
glia) cu 2—0. Barcelona s-a calificat 
pentru semifinale.

• La Buenos Aires, pe stadionul Ri
ver Plata, în fața a 50.0C0 de spec
tatori Argentina a învins Mexic cu 
1—0.

• La Jena, în semifinalele Cupei
Cupelor,..............................................
1 —4) pe 
disputa la 11 aprilie la Malmo (Sue
dia), deoarece autoritățile spaniole nu 
acordă viză de intrare fotbaliștilor din 
R. D. Germană.

Atletico Madrid a întrecut cu 
Motor Jena. Returul se va

de 
de 

ale 
de in

Korj conduce 
Turul Tunisiei

TUNIS,
8-a a

30 (Agerpres). 
T utr utili ciclist i

. — Etapa 
al Tunisiei,

Wright nu 
juniori sis- 
un om cu
cu o pro-

DESMOND BUCKLE 
— ziarist englez —

a ..
desfășurată între orașele Medenin și 
Sfax (200 km), a revenit ia sprint bel
gianului Haeitermans în 5h 19:20,0. 
S-au clasat in ordine cu același timp: 
Kulibm (U.R.S.S.), Daylo (iugosla
via), Valcic (Iugoslavia), Petersson 
(Suedia).

Clasamentul general individual: I. 
Sfarrislav Korj (U.R.S.S.) 30h27:57,0;
2. Petersson (Suedia) la 5 secunde;
3. Bingelli (Elveția)! la 10 sec.; 4. 
Lorke (R.D.G.)' la 1:21. Clasamentul 
pe echipe: 1. R.D. Germană 89h 
36:42,0; 2. Belgia la 12:14,0; 3. Olanda 
la 20:56,0; 4. U.R.S.S. la 23:29,0; 5. 
Iugoslavia la 11107:46,0.

La închiderea ediției

R. D. Genrană-R. P.
BERLIN, 30 (prin telefon). — 

Aseară, la Berlin, în fața a 8000 de 
spectatori, s-a desfășurat îndinirea 
internațională de box dintre repre
zentativele R. D. Germane și R. P.

Romnă 12-8 la box
Romine. Victoria, cu scorul de 
a revenit pugi.liștiJor germani, 
tele echipei noastre au fast realizate 
de V. Badea, I. Moneia, C. Gheof- 
ghiu și M. Gheorghioni'.
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12—8, 
Punc-

Gionaștii rsmini participă 
la concursul internațional

1 de la Varșovia f
* Azi și miine are loc în capitala^ 
R.P. Polone un concurs internațional J 

*de gimnastică. La această compe-X 
l tiție participă și spcrtivii nosfri: E- J 
rmilia Liță, Ana Mărgineanu, Fre-A 
.deric Orendi și Gheorghe Stanciu.Z 
Delegația noastră, condusă de conf 

îuniv. Adina Stroescu, a părăsit Ca-Z 
pitala, in cursul zilei de joi. 1

O competiție importantă

ale R.P. Ungare, Italiei și R.P. Romine
In vederea intîlnirii de Ia Budapesta 

au făcut deplasarea următoarele sporti
ve : Olga Szabo, Maria Vicol, Ana 
Ene, Geta Sachelarie și Ecateritia La
zar.

Turneul de șah
de la Mar del Plata
BUENOS AIRES 30 (Agerprets). - 

In turneul internațional de șah de la 
Mar del Plata, după 5 runde, pe pri
mele locuri ale clasamentului se află 
Polugaevski (U.R-S.S.), Najdorf (AM 
gentina), Szabo (R.P. Ungară) 
4 puncte fiecare. Urmează Panno-I^^" 
gentina) — 3* /s puncte, Smusioiu
(U.R.S.S.), Pachmann (R.S. Cehoslova
că), Penrose (Aiglui) cite 3 puncte.

• Echipa de lupte libere a Cubei a 
sosit la Moscova. După o serie de an
trenamente pe care Ie vor face împreună 
cu luptătorii sovietici, sportivii cuba
nezi vor pleca la Tbilisi pentru a lua 
parte între 13—15 aprilie Ia un mare 
turneu internațional, alături de sportivi 
din Turcia, Iran, R. P. Bulgaria, S.U.A., 
R. P. Ungară. Finlanda, R. S. Ce
hoslovacă,

Finlanda, R. S.
R. P. Pol«U1 si U.R.S.S.

ham) joacă ia 
hampton a dat și ea doi jacltori 
echipa de
Thomson

Pregătirile juniorilor noștri pentru Turneul II. L F. L
Lotul R.P. R.-Rapid 3-2 (2-2)

rezultate 
atletism 
bărbați : 

prăjină :

înregistrate în con
de la Leningrad :

Valentin Bulkin
Igor Feld 4.40 m ; 

Politiko 10,5 ;
Irina Press 16,04 m ;

• Mu 
mmuâ dc 
inAgime 
2.6S w.
100 plat bărbați : Nikolai 
greutate femei : 
greutate bS-bap : Gheorghiev 17,53 m; 
5.000 m : Iuri Zaharov 14:31,6.

• Gimnastele cehoslovace și-au început 
^*ragătlrlla în vederea campionatelor mon
diale care vor avea loc în cursul 
iulie la Fraga. Din lotul echipei fa^ ' 
parte : Bosakova, Ceashavska, Ruzickova, 
Svedova, Sindelareva, Frcglova, Traci- 
kova și Posne-ova.

baschet al Țarilor
Cairo. Echipa- Ma- 
77—35 (52—11) 

ecliipa Sudanului a

• Campionatul de 

Africii a continuat la 
rocutui a învins cu 
echipa Etiopiei, iar
întrecut ou 58—43 (35—15) ecliipa Gu

ineei. In clasament pe primul ioc se 
află echipa R.A.U. cu 6 puncte din 3 

întîtnui.

Vinovat este capitalismul!
O nouă tragedie în boxul profesionist

Cele cîteva mii de spectatori care 
au fost orezenți în tribunele stadio
nului Giulești n-au putut asista la 
un spectacol de calitate. Terenul des
fundat, în anumite porțiuni cu băl
toace, a îngreunat mult sarcina celor 
două echipe. S-a făcut, totuși, și în 
aceste condițiuni, risipă de energie, 
ceea ce demonstrează câ ambele for
mații posedă o bună pregătire fizică. 
Păcat că terenul impracticabil nu 
ne-a permis să tragem concluzii și în 
ceea ce privește omogenizarea lotului 
U.E.F.A., aflat în preajma turneului 
european.

favoarea 
min. 10 :
(Kraus),
35: 2-2

Scorul final 3—2 (2—2), in 
lotului, a fost astfel real uzat : 
0—1 (Balint), min- 17: 0-2 
min. 29 : 1—2 (Matei), min-
(G-M-gdy) și min. 69 : 3—2 (S. Avram, 
la un corner).

M. Cruțescu a condua fonmrtțiie : 
RAPID : Todor (Dungu) — C. Dan, 
Motroc, Macri — Gherghina, Georges
cu (Danga) — Kraus (C. lonescu), O
zon, I. lonescu, Balint, Codreanu. LO
TUL 
Pal, 
lan), 
min.
Hajdu (S. Avram),

U.E.F.A. : Suciu (Adamache) — 
Petescu, Măndoiu — Popescu (Bit-
Neșu — Matei, Jamaischi (din 
50 Pavlovici), Voinea, Gorge ly,

Recent a awt loc la New-York, după 
mm s-a anunțat, meciul dintre Benny 
Kid Paret fi Emile Griffith. Intîlnirea 
s-a terminat prin K.O. in repriza a 12-a. 
Inapta fusese attt de sabatică incit cu 
greu, cei doi boxeri au ajuns pînă In 
rundul XII. Kid Paret ar fi trebuit să 
abandoneze de mult, dar interesele odi
oase ale organizatorilor nu au permis 
abandonul boxerului in vădită inferiori
tate. Și Paret a continuat să boteze, să 
primească pumni după pumni, iar atunci 
ând a căzut n-a rămas la podea numai 
cele 10 secunde regulamentare. EH nu s-a 
r.ai putut ridica de loc !

Fotografia noastră il înfățișează pe 
nefericitul boxer, care se află de citeva 
zile în comă, pe un pat de spital unde 
medicii depun eforturi disperate pentru 
salvarea deții sale.

Vinovat 
fesi^isi ? 
mul — o 
cile, care
care obligă pe om să facă orice pen
tru o bucată de piinc

este oare numai boxul pro
Na ! Vinovat este capitalis- 
onndttire cn nenumărate ra- 
știrbește demnitatea umană.

x x Redacția și administrația; str. Vasile Conta nr. 16, telefon 11.10.05, interurban 72, nr. 1—2. întreprinderea Poligrafică Nr. 2, str. Brezoianu 23—25


