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învățămînt superior să intre în această in

die R. P Romine cite de
categoria cite de60
categoria citeII 40 de
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sportiv legitimat, în

categoria B. Așteptată 
de echipe, a atras din 
exemplu, la Constanța, 
13.000 de spectatori !

sportiv 
absolvit

al H
din

întîlnire sportivă 
sau o gospodărie

acordă cîte 30 de

nia lovan, una dintre pretendentele la 
Iul de camțMoană internațională a 
P.R., in timpul exercițiului la bîrnă.

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Romînâ
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afiliată la
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cu mult timp în urma, consiliul 
UCFS Caransebeș a îndrumat a- 

sportive spre pregătirea unor 
le baze 

a

secție pe ramură de 
federația respectivă, 
făcut afilierea, cîte

instructor 
care a 

U.A.S. și UCFS 
acordă cîte

A PORNIT ÎNTRECEREA...

PROLET Alii DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VAI

RAIONUL CARANSEBEȘ

Noul regulament de clasificare 
pas important pentru creșterea calitativă 

a activității noastre sportive v*-"
In vederea creșterii nivelului activității în toate dome

niile sportului de performanță trebuie să se depună o in
tensă muncă organizatorică pentru ca asociațiile și clu
burile sportive să creeze și să asigure dezvoltarea armo
nioasă a tuturor ramurilor sportive, să desfășoare o acti
vitate susținută de educare și instruire sportivă a unui 
număr tot mai mare de tineri înzestrat! cu calități cores
punzătoare cerințelor sportului de înaltă calitate.

Din Salutul C.C. al P.M.R., Consiliului de Stat și Consiliului 
de Miniștri, adresat Conferinjej pe țară a UCFS.

Gimnaști din opt țări participă 
la cea de a V-a ediție 

a Campionatelor Internaționale

La sfirșitul acestei săptămini, sala 
Capitală va găzdui tra- 

țion.-JjWntreceri ale Campionatelor 
temaționale de gimnastică ale 
P.R.
întrecerile din acest an ale „inter
zonalelor" sint cu atit mai importan- 
. cu cit ele reprezintă o etapă în 
rul- concursurilor dinaintea canipio- 
itelor mondiale de la Praga, ofe- 
nd un prilej deosebit pentru verifi- 
rea formei sportive a tuturor par- 
:ipanțitor.
Această ediție a campionatelor iri- 
rnaționale se bucură de o participâ- 

largă. In fața publicului bucureș- 
an se vor întrece gimnaști și gim- 
«ste din 8 țări : R.P. BULGARIA, 
•S. CEHOSLOVACA, R.D. GER- 
ANA. R.p. POLONA, SUEDIA, 
P. UNGARA, UNIUNEA SOVIETI- 

A și R.P. ROMINA.
Programul întrecerilor cuprinde atit 
terciții impuse (cele pentru campio- 
itele mondiale de la Praga), cit și 
ber alese. Concursul începe vineri 
xerciții impuse bărbați și femei), 
ntinuă simbătă (exerciții liber alese 
rbați și femei), precum și duminică 
mineața (primii 6 clasați pe aparate) 
după-amiază (primele 6 clasate pe 

'afate). 

raional 
sociâțiile 
âefiuni patriotice de amenajare de L. 
sportive'" simple și de înfrumusețare 
terenurilor de sport existente in aeest 
raion. Controlîiid în permanență felul în 
care consiliile asociațiilor sportive în
deplinesc această sarcină, consiliul raio
nal UCFS Caransebeș a alcătuit un plan 
de activitate, în care sint cuprinse toate 
acțiunile ce se vor organiza în întreg

Cu puțină vreme în urmă, Asociația studenților și 
catedra de educație fizică a institutului poli
tehnic din Timișoara au lansat o chemare ta 

întrecere către toate centrele universitare, pentru îm
bunătățirea activității sportive în rindurile tineretului 
studios și transpunerea în viață a însemnatelor sar
cini trasate sportului universitar de Conferința pe țară 
a L’CFS.

întrecerea prevede obiective foarte importante: creș
terea continuă a numărului studenților care practică 
exercițiile fizice și sportul și sint angrenați in între
cerile sportive. ridicarea măiestriei sportive, crearea 
și afilierea fa federațiile de specialitate a noi secții 

moqqoooooooooocxxxxioooooooooooooooooooooo

Iată regulamentul întrecerii dintre 
studenții timișoreni și bucureșteni:

1. Pentru clasificări sportive realiza
te în timpul de Ia 1 octombrie 1961— 
31 mai 1962, se acordă pentru

— maestru al sportului
I

puncte;
— sportiv 

puncte;
— sportiv 

puncte;
— sportiv 

puncte;
2. Pentru 

sport, 
indiferent cînd s-t. 
30 de puncte.

3. Pentru fiecare .._____ , _
perioada 1 octombrie 1961—31 mai 1962, 
se acordă cite 5 puncte.

Returul categoriei B la fotbal a început 
in mijlocul unui interes general

Duminică a fost reluată activitatea oficială și în 
mult interes în întreaga țară, întrecerea celor 42 

în tribune zeci și zeci de mii de spectatori. De 
meciul Farul — Chimia Făgăraș a fost vizionat de

In general, echipele s au dovedit a fi destul de bine pregătite. Nivelul teh
nic a fost mulțumitor. Majoritatea partidelor s-au terminat cu scoruri 
strinse, exceptând partida de la Arad (Vagonul — CSO Baia Mare 6—0).

Pe. alocuri s au manifestat tendințe de joc dur. Arbitrii însă, au sanc- 
promptitudine asemenea ieșiri. In această etapă s au acordat 6 lo- 
la 11 m 
desprinde 
de făcut

în pagina

ționat cu 
vi t uri de 
aspect se 
încă mult

Citiți 

raionul cu prilejul rLunii construcțiilor 
de baze sportive simple14. In raionul 
Caransebeș numărul bazelor sportive 
simple va crește de la 39 la 50. Prin
tre altele vom mai nota că numărul 
terenurilor de velei va crește și el de 
la 9 la 23, anienajîndu-se noi terenuri 
la asociațiile sportive Tînărul Siderur- 
gist — Oțelul Roșu. Avîntul—Obreja, 
Sănătatea—Caransebeș etc. Pe de 
parte, toate terenurile de fotbal

4. Pentru fiecare 
voluntar sau arbitru, 
cursul organizat de 
pe Centrul universitar, se 
10 puncte.

5. Pentru fiecare sportiv participant 
la Spartachiada tineretului la etapa pe 
localitate, se acordă cîte 10 puncte.

6. Pentru fiecare sportiv participant 
la cursul de schi organizat de catedra 
de educație fizică și Asociația studen
ților, se acordă cîte 5 puncte. Nu vor 
fi cuprinși studenții trimiși la odihnă 
pe linia Asociației.

7. Pentru fiecare echipă participantă 
la un campionat oficial UCFS (raion, 
oraș, regiune), se 
puncte.

8. Pentru fiecare 
cu o întreprindere

(3 au fost transformate, iar 3 — ratate). Din acest 
faptul că în ce privește educarea jucătorilor mai este 

și echipele trebuie să intensifice munca educativă.

a 5-a amănunte asupra jocurilor de duminică.

ucurîndu-se din plîn de grija pă
rintească a partidului și gu
vernului, mișcarea de cultură fi

zică și sport din țara noastră a inflo- 
", așa cum au înflorit și celelalte 

sub soarele
rit, 
domenii de activitate 
luminos at democrației populare.

Culorile republicii noastre dragi silit 
purtate cu cinste de tot mai multi ti
neri sportivi participanți la marile com
petiții internaționale — Jocurile Olim
pice, campionate mondiale și europene, 
Jocuri Balcanice, Universiade etc. — 
iar imnul țării noastre a răsunat, în 
ultimii as ti, pe tot mai multe stadi
oane și în tot mai multe săli de sport 
din lume.

xx<xxxxxjooooocxx>o<x>ooooooooooooooooooooo»

pe ramură de sport, pregătirea de instructori sportivi g 
voluntari din rindurile studenților etc.

-Primii au răspuns la chemare studenții Universității I 
București. Comisia sportivă a U.:\,S. și catedra de î 
educație fizică au alcătuit cu acest prilej un regula- î 
merit judicios, propunind și punctajul care să poată j 
exprima ți ogiindi rezultatele muncii desfășurate. >

Subliniind frumoasa inițiativă a studenților timișo- s 
reni și bucureșteni le urăm spor la muncă și... cit mai j 
multe puncte. Așteptăm, de asemenea, ca și alte in- | 
s ti tute de 
trecere.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooot 
agricolă colectivă, pentru fiecare ramu
ră de sport, se acordă cîte 20 de puncte.

9. Pentru fiecare Intilnire sportivă 
organizată in institut, inter facultăți se 
acordă cite 20 puncte; inter ani sau in
ter grupe se acordă cîte 15 puncte.

10. Se acordă cite două puncte pen
tru fiecare student care a făcut parte

Alungata din Bucu
rești de soarele pri
măverii, iarna și-a 
găsit un ultim re
fugiu în munți, 
printre crestele în
zăpezite. Iată de ce 
la fiecare sfîrșit de 
săptămînă nenumă- 
rați iubitori ai dru
meției și ai schiu
lui pleacă in cău
tarea ei (și o gă
sesc) poposind în 
pitoreștile stațiuni 
turistice de pe Va
lea Prahovei.

In fotografia noa
stră grupuri 
oameni ai muncii 
pregătesc să urce 
trenurile

de 
se 
în 

excursi-

A crescut foarte mult numărul ce
lor care se bucură astăzi din plin de 
binefacerile exercițiilor fizice, al celor 
angrenați intr-o activitate sportivă or
ganizată și continuă. Din rindurile a- 
cesfora s-au ridicat an de an tot mai 
multi sportivi de nădejde, care au ve
nit să completeze numărul performeri
lor de valoare ai țării noastre. Plafo
nul performanțelor și al recordurilor 
noastre s-a ridicat foarte mult și in 
unele ramuri sportive el atinge astăzi 
un nivel european sau mondial.

Folosind metodele cele mai bune de 
pregătire sportivii noștri au creat 
treaptă cu treaptă pe scara valorilor 
internaționale, a înaltei măiestrii. E- 
xemplui lor a însuflețit sute și mii de 
tineri de pe tot cuprinsul țării.

Un eveniment de seamă pentru miș
carea noastră de cultură fizică a fost 
introducerea, in anul. 1951, a normelor 
de clasificare sportivă. Ele au consti
tuit un stimulent puternic pentru toți 
cei care iși dăruiesc energia pentru a 
alerga mai repede, pentru a sări tot 
mai sus, pentru a inimii cu și mai 
multă abilitate pagaia sau padefa, pen
tru a conduce balonul cu și mai multă 
măiestrie.

in cei 11 ani care s au scurs de la 
introducerea sistemului de clasificare 
sportivă, aceste norme au adus un a- 
port de seamă la creșterea bazei de 
masă a tuturor ramurilor sportive prac
ticate in țara .noastră, la stimularea 
ridicării continue a măiestriei spor
tive și la organizarea unei 
precise a sportivilor după 
lor.

Dar ridicarea continuă a 
performanțelor internaționale, 
și noile cerințe metodice ale 
menitului sportiv an impus, de-a lun
gul anilor, îmbunătățirea regulamen
tului și a normelor de clasificare spor
tivă. Tot așa și acum. O serie în
treagă de norme din regulamentul de 
clasificare sint depășite de mersul

evidetițe 
valoarea

nivel ul ni 
precum 

antrena*

(Continuare în pag. a 3-a)

Ln aspect de la concursul de călărie organizat de 
clubul sportiv Dinamo București. Gh. Lan ga (Steaua) 
în timpul săriturii unui obstacol în proba „semigrea*, 
probă în cadrul căreia a cucerit primele două locuri 

din clasament pe caii Rubin și Rapsod.
Duminică a reînceput întrecerea echipelor de catego
ria B. Iată o fază spectaculoasă surprinsă în meciul 
Metalul București — C.S.M. Sibiu 0—1. (fotografia 

din dreapta).



1C.F. (la fete) $i Universitatea București (la băieți) 
campioni studențești de baschet ai Capitalei

Vești Bin tară

x Sălile de sport ale Institutului de 
Cultură Fizică șl Institutului Pedagogie 
au găzduit shnbătă după-aoiiază fina
li Ic campionatului universitar de baschet 
al Capitalei.

Bine pregătite din punct de vedere fî- 
*ic și tehnic, studentele de la I.C.F. au 
avut satisfacția înregistrării unei fru
moase victorii asupra colegelor lor de 
Ia LM.F. La băieți, echipa Universi- 
tă(-ii București și aceea a Institutului 
dc Construcții au furnizat un frumos 
spectacol. Universitatea

l
a condus la pan-

ză cu 26—21, impunîndu-se printr-un 
joe mai clar, prin mai multă siguranță 
în acțiunile la panou. Reușind să men
țină acest avantaj și chiar să-l spo
rească, studenții baschetbaliști de la 
Universitate au cucerit victoria.

Rezultate tehnice: feminin: I.C.F. — 
Universitatea București 54—33, Inst. 
Pedagogic—Inst. Construcții 36—49. 
Masculin: Universitatea București 
lust. Construcții 53—48; Inst.
tehnic — I.S.E. 74—51.

BAIA MARE. Stadionul Chimistul 
va avea o față nouă. Pista de atletism, 
terenurile de volei, baschet și tenis 
vor fi complet reamenajate. S-a mai 
prevăzut construirea tribunelor și a 
gardului împrejmuitor. Cele mai multe 
din aceste lucrări vor fi efectuate prin 
muncă patriotică.

V. Săsăranu-ecresp. reg.

Poli.

Faza pe Capitală a campionatului

ROȘIORI DE VEDE. Asociația 
sportivă Recolta Măldăeni numără 
peste 350 de membri. Antrenamentele 
sporturilor de sală, cum sînt șahul, 
trinta, halterele au loc in sala noului 
club sătesc, recent construită și uti
lată cu lot materialul necesar. Clubul 
este vizitat zilnic de zeci de sportivi.

AL C. Popescu-coresp.

•■T-rrr-r -

republican universitar de gimnastică
220 de gim-T'imp de două zile, 

naști, wludențl și studente din insti
tutele de învățămint superior, au evoluat 
in cadrul fazei pe Capitala a campio
natului universitar de gimnastică. Față 
de edițiile anterioare, trebuie să re
marcăm nivelul tehnic mai ridicat al 
întrecerilor, concurenții participînd și 
la categoriile superioare (I și maeștri), 
întrecerile s-au bucurat de o bună 
organizare, pentru care comisia spor
tivă, a U A.S. București merită felici
tări. j Spectatorii au putut urmări o 
serie de elemente talentate. Au im-

auprersionat prin siguranța cu care 
lucrat la bdrnă Lucia Hodovanski 
(Univ. București) și Nicoleta Babeș 
(ICF), Ia paralele Elena Niță (ICF), 
prin grația Și eleganța la sol, Maria 
Poteraș (I.M.G.), precum și evoluțiile 
iul Fr. Tumbil (ICF), St. Popescu 
(Inst. Construcții) M. Teodore seu (Inst. 
Ped. 3 ani), M. Lisovski (ICF). Nu pu
tem trece cu vederea faptul că Insti
tutul de Petrol Gaze nu a prezentat 
echipă de băieți. Institutul Agronomic 
echipă de 
tru nici o

ZILELE TRECUTE a luat ființă în 
orașul Sebeș o nouă asociație sportivă, 
eu denumirea de Energia. Pentru în
ceput se va activa la disciplinele fot
bal, atletism, șah, tir, popice, volei și 
turism. Asociația Energia este a doua 
asociație înființată în acest an în ra
ionul Sebeș, numărul lor ajungînd la 
47, iar cel al membrilor UCFS la 9000.

N. Apolzan-coresp.

A început „Lama construcțiilor sportive". Chiar de la start — duminică 
— această acțnme t-a bucurat de mult entuziasm. In raionul „1 Mai" din 
Capitală, de pildă, sportivii au început amenajarea complexelor I ,,Barbu 
Văcărescu' fi IV „Electronica". Iată un instantaneu de pe șantierul primu
lui complex, unde, ieri după-amiază, tinerii muncitori de la I.T.B. ajutați 
de cei virstnici, au continuat lucrările de deblocare ale viitoarelor terenuri. 
Itn curind cartierul Floreasea tx> deveni și mai frumos prin aceste noi baze 
aporttve, pe care se va intrece tineretul in soare, aer și lumină.

Uheorghiu (Institutul Politehnic) executlnd un 
stind pe miini la paralele.

Foto: Gh. Amuza

Institutul de Tea-

rezultatele: FETE, 
cat. a 11-a : 1, 

2. Univ. 
p; 3,
354,50 p;

1.
M. Gorki 205,80 p;
S. E 293.35 p ; 3.

Pedagogic 3 ani 
p; individual 

1. Elena 
oateg. 

Maria Poteraș

fete, iar 
echipă.

Iată 
echipe
1. C.F. 392.55 p ; 
București 372.75 
Inst. Poli tehnic 
echipe cat. a IlI-a: 
Inst.
2. I. 
Inst.
201, W
compus eat: I: 
Niță (ICF) 70,05 p; 
a 11-a:
(I.M.G.) 71,20 p ; coleg,
a IlI-a: Olimpia Bre- 
zeanu (I. S. E.) 35,40 p. 
BĂIEȚI, echipe, cat. a
II- a: 1. I.C.F. 657,75 p;

Inst. Politehnic 619,90 
3.

559,50
III- a:
331,90
nomic
326,45 
pus • 
Midăuș 
cat.
(ICF) 
Il-a: 
110,30
H, Caragea (Inst. 
tehnic) 56,40 p.

Inst. Construcții 
p; echipe cat. a 
1. Inst. Politehnic 
p; 2. Inst. Agro- 
329,20 p ; 3. I.M.F.

Individual com- 
maeștri: P.

(ICF) 111,05 p; 
M.

■ p;
Kuhn

cat. a

' P. 
cat.

I:
110,85 
N.
p;

Lisovski 
cat. a 

(ICF) 
IlI-a : 
Poli-

GH. CIORANU, coresp.

il A pornit întrecerea
(Urmare din pag. 1)

din grupele de atletsm și a trecut nor
ma de educație fizici la sfirșit de an.

11. Pmtru organizarea campionatului 
de atletism și de gimnastică pe insti
tut pe anul 1962 se acordă eîte 50 
puncte și pentru fiecare student parti
cipant Ia aceste campionate, cile 2 
puncte.

12. Se vor trimite rezultate’e obținu
te de primii cinci clasați la probele 
din concurs și comparind media rezul
tatelor primilor cinci, intre institutele

acordă 20 puncte pentru 
puncte pentru locul 
probă.
echipele prezentate 
universitare, etapa

concurente se 
locul I și 10 
pentru fiecare

13. Pentru 
campionatele 
centrul universitar (inter institute), 
parat pentru băieți șl pentru 
acordă :

— pentru locul 
te ega! cu de 10 
participante ;

— pentru locul 
te egal cu de 8 
participante;

— pentru locul : 
te egal cu de 6 
lor participante;

— pentru locul 4, un 
te egal eu de patru ori numărul echi
pelor participante ;

— pentru locul 5, un număr de punc
te egal cu de 2 ori numărul echipe*or 
participante ;

— penlru locurile 6, 7 și următoarele, 
un număr 'de puncte egal cu numărul 
echipelor participante.

Totalul obținut pr’n adunarea punc
telor realizate la cele treisprezece o- 
biective, se va înmu’ti cu “
iot) si se va împărți ia numărul 
al studenților înscriși la cursurile 
Zi ale inst lutuluî respectiv.

Catedrele de educație fizică vor 
mite la Serviciul de educație fizică 
Ministerul fn\A'6mintuJiii si Culturii. 
Departamentul Invăf ămintului Superior, 
pină la 10 iun'e 1062, darea de seamă 
nsipr.i frvfvp/'erii cu punctajele obținu
te, insnțilă fie urn.ătoare’e doveti :

— pentru rbiccfvele I. 2 șl 3, con
firmarea federației dc resort;

— pentru obiectivele 4, 5 și 7, dova
da UCFS oraș ;

— pentru obiectivele fi, 8, 9, 10, 11 și 
12 adeverința catedrei de educație fi
zică vizată de comisia sportivă U.A.S. 
a Centrului universitar pe baza regis
trului de evidența competițiilor al Co
misiei sportive a institutului ;

— pentru obiectivul 13, adeverința 
comisiei sportive a U.A.S. pe Centrul 
universitar.

O comisie centrală formată din dele
gatul Ministerului învățământului și 
Culturii ș! a U.A.S.R. urmează să ve
rifice rezultatele întrecerii.

U.

fete,

în 
pe 
sc-
Ee

TG. MUREȘ. Asociația sportivă 
Știința I.M.F., cu sprijinul asociației 
studenților și a conducerii Institutu
lui Medico-Farmaceutic, a început ame
najarea și construirea unui nou com
plex sportiv Care va completa ame
najările existente — hala de sporturi 
și terenul de fotbal aflat în incinta 
Institutului. Noul complex va cuprinde 
terenuri de handbal, de baschet, 
tenis și de volei. De asemenea, se 
construi tribune. O mare parte 
lucrări se vor face prin munca 
trîotică a studenților.

de 
vor 
din 
pa-

Ion Păuș-corcsp. reg.

OAMENII MUNCII veniți în aceste 
zile în stațiunea balneoclimaterică Sin- 
georz-Băi au posibilitatea să desfă
șoare o bogată activitate sportivă. In 
fiecare zi numărul celor care joacă 
șah, tenis de masă sau fac excursii 
este în continuă creștere. Conducerea 
stațiunii în colab<xare cu asociația 
sportivă din localitate organizează în
treceri sportive sub lorma de campio- 
nate-fulger la care iau parte cei mai 
buni șahiști sau tenismani.

Tr. Barbălată-eoresp.

Co privire io iefit națiile 
care dau dreptul la liberă intrare 

la manifestațiile sportive
Consiliul General al UCFS aduce 

la cunoștința posesorilor de legitimații 
pentru liberă intrare la manifestațiile 
sportive, următoarele :

1. — Legitimațiile eliberate de către 
Consiliul General al UCFS se vor 
depune pentru preschimbare la Secre
tariatul Consiliului General UCFS 
in perioada 9—14 aprilie 1962, intre 
orele 11—14.

2. — In aceeași perioadă se vor de
pune pentru preschimbare :

— la federația respectivă legitima
țiile eliberate de Consiliul General 
UCFS care poartă ștampila 
ramuri

— la
Și oraș 
rate de

3. ■ 
1962, 
trare 
toate categoriile, care nu sini pres
chimbate iși pierd valabilitatea-

unei
de sport;
consiliile regionale ale
București 

acestea.
— Incepind cu 

legitimațiile
■ ia manifestațiile sportive,

legitimațiile
UCFS 
elibe-

apriliedata de 14 
pentru libera in- 

de

Mare e vacanța
1, un număr 
ori numâru’i

2, un număr 
ori numărul

3, un
I ori

dc pune- 
echipelor

de ptinc- 
echipelor

numă r
numărul echlpe-

de punc-

număr de pune-

cocii cieniut 
total 

de

tri- 
din

SPORTUL POPULAR

„luna construcțiilor de baze sportive simple"

(Urmare din pag.

Duminică 
bazinul

235 de copii mi- 
jurul pairulate- 
faianță albastră, 
de cazangerie. 

se înțeleg doar 
Geamurile

dimineață, 
Floreasca.

valuri,

la 
Viespar, 
șună in 
rului de 
Vacarm 
Arbitrii
prin semn?, 
s-au aburit de tot.

.. Parcă s-a mai liniștit 
puțin. Reșițenii au cîști— 
gat chiar in clipa asta 
ștafeta mixtă de 4 ori 66. 
Apa se domolește. Scoici 
de neon plutesc pe
ca intr-o noapte cu lună.

Cei patru reșițeni iși 
caută prosoapele albe în 
viermuiala de halate al
bastre. Micii lor tovarăși 
nu le dau pace. Le săru
tă frunțile ude.

Băieții continuă să ră
sufla greu, ca la spiro- 
metru. Ia să mă apropii

pufin-.. „Delfinul41 cvarte
tului reșițean s-a înfofo
lit ca un bolnav de 
mati£cm. după o baie 
binte de nămol. Să 
fit de această dulce 
cezeală :

— Cum te cheamă ?
— Băin Alexa, 

tem de la Reșița.
— înoți de mult ?
— De vreo patru

M-a dus tata.
— E oțelar ?
— Nu. Lucrează la

nătorie. La „miezuri".
— Cînd ați venit ?
— Vineri dimineața. Am 

plecat joi seara de la Re
șița. Am 
noaptea, 
zdravăn, 
sa-ntiia.
- Iti 

rești ’
— Oho ! Am fofit la 

„Patria41. Cel mai mult 
mi-au plăcut blocurile

reu- 
fier- 
pro- 
lîn-

Sîn-

ani.

tur-

mers toată 
dar am dormit 
c-am avut cla-

place Ia Bucu-

com.vor fi reamenajate,
tinerelul s-a angajat aniena- 

:n teren nou de fotbal cu sprijinul

raion 
Cîrpa 
jeze u
G.A.C. din comună. Terenul a fost ales, 
iar unele materiale an și fost aduse 
pe locul unde, nu peste multă vreme, 
se va 
sportivă, 
în orașul 
teren de 
porticuri

afla o nouă și frumoasă bază 
Nu trebuie uitat și faptul că 
Caransebeș va fi amenajat un 
tenis de cîmp precum și cîtcva 
de gimnastică.

N. PiRVU-corcspondciit

IN CAPITALA

Numeroase asociații sportive 
rpștene au trecut la organizarea

bncii-
.----------- unor

acțiuni de amenajare a bazelor sportive

simple. In cursul zilei de aslfoi în ca
drul asociațiilor sportive Semănătoarea, 
Dacia șj la clubul sportiv Voința 
avea loc acțiuni 
lor sportive simple. De asemenea, o 
rie dq alte 
pîn du-se de 
sarcinilor ce 
construct iilor
au luat măsuri tehnico-organizatorice în 
vederea desfășurării cu cît mai mult suc
ces a acțiunilor 
jarea terenurilor 
făcut măsurători 
din raioanele 23
1 Mai și V.
s-a trecut Ia
de muncă patriotică.

vor • 
de reamenajarea baze- 

sc- 
asociafii sportive, preocn- 
îndeplinirea cu succr-s a 
le revin în cadrlil „Lunii 
de baze sportive simple*

patriotice de ammia- 
dc sport. Astfel, s-au 
la unele locuri virane 
August, 16 Februarie,

I. Lenin, iar în alte pârli 
organizarea unor brigăzi

întreceri in 100 de asociații.
„Campionatele pe asociație cu

prind înfr-o activitate continuă 
sute de mii de tineri șl vlrilnici, 
ele fiind baza calendarului sportiv 
republican, a cărui caracteristică o 
constituie etapele de mase".

Primul cu care am stat de vorbă 
fost secretarul asociației sportive Po- 

, tovarășul Moșuc. Iată

(Din Darea de seamă a Co
mitetului de Organizare a Uni
unii de Cultură Fizică și Sport 
prezentată la Conferința pe tară 
a UCFS).

i

Chemarea la întrecere lansată de 
asociația sportivă Poiaoa-Cîtnpina și 
comitetul UTM pe uzină pentru orga
nizarea campionatelor pe 
cit mai bune condiiiuni, 
multe ramuri sportive și 
cipare cit mai numeroasă 
un interes deosebit. In

asociație în 
la_ cit mai 

cu o parli- 
— a trezit 
majoritatea 

celor aproape 100 de asociații sportiv? 
din raionul Cîmpina se desfășoară 
campionate pe asociație șî se mun
cește intens la organizarea competiții
lor ce vor avea loc peste puțină vre
me în aer liber. Ne-am propus însă să 
facem o vizită la asociația care a de
clanșat întrecerea, să vedem 
piu oferă inițiatorii acestei 
acțiuni.

mica
alea albe, două, de peste 
drum, cu valuri pe aco
periș.

— Și cum ai mai pe
trecut ?

— A venit unchiu’Toa- 
der să mă vadă. M-a re
cunoscut aseară la televi
zor și a dat o fugă pină 
la bazin- Ii scrisesem eu 
o scrisoare că vin, dar a 
uitat. Noroc cu televizo- 
rn’. Unchiu’Toader e an
trenor de lupte la „Se- 
mănătoarea“. N-ați auzit 
de el ? Toader Gaiță. 
Frate cu mama.

— Și ce-a spus unchiu’ 
Toader ?

— Că puteam să merg 
mai bine. Că dacă fă
ceam și lupte era și mai 
bine. Dar tovarășu'Schus- 
ter spune că ori una ori 
alta. Degeaba spune un
chiu Toader. Ați văzut și 
dvs. ce mare era băiatul 
acela de la Sibiu care 
m-n bătut. Are 14 ani

ce exem- 
fruinoase

— Dar tu ?
— N-am încă 13. 

tr-a șasea.
— Nu-ți pare rău că 

pleci diseară ?
— Nu. pentru că 

peste o săptămină 
nou. cu juniorii.

-.-Mă retrag. îmi

îs În

vin 
din

dau 
seama că Alexa stă ca pe 
ghimpi. Alte șase „broaș
te" s-au cufundat în a- 
pă. Galeriile se înverșu
nează din nou : „Hai A- 
ra-dul!“, „Bu-cu-reș-tiul!“, 
„Hai Si-bi-ul!“

Superbă polifonie a va
canței școlare...

★
Pentru că veni vorba 

de vacanță și de polifo
nie.
Iui 
școala de muzică 
Reșița, cintau 
Bacii in sala

A doua zi, colegii 
Alexa Băin de la 

din 
preludii de 
Dalles.

IOAM CHIRILA

a 1
iana Cîmpina, 
ce ne-a spus:

„Imediat după ce i-am chemat la 
întrecere pe ceilalți sportivi din raion 
am și organizat primele întreceri, ale 
campionatului pe asoctațle.-^^rfh 
am luat parte 82 de concurenți/^Rul 
I fiind obținut de lăcătușul Constan
tin Papainog, iar la tenis de masă 
s-au întrecut 36 de participant!, între
cerea fiind ciștigată de contabilul 
Barbu Filip. Ne-am făcut un minuțios 
plan de muncă. Pe baza preferințelor 
amatorilor de sport din uzina noastră 
am ades disciplinele sportive la care 
se vor desfășura întrecerile in aer li
ber. Printre altele vom organiza cam
pionate la volei, liandbal, fotbal, atle
tism și tir. Ne ocupăm intens de or
ganizarea acestor Întreceri, dar nu ne
glijăm celălalt aspect: pregătirea coo- 
curenților. Cu ajutorul antrenorilor,- 
instructorilor și tehnicienilor din aso
ciația noastră sportivă, iubitorii de 
sport care vor participa fa campiona
tele pe asociație se pregătesc de pe 
acum. De citeva ori pe săptămină, 
chiar și atunci cind vremea este nefa
vorabilă, viitorii competitori se intil- 
nesc pe terenul de sport. Dintre 
care se dovedesc mai buni se vor 
cătui repezentativele secțiilor. In 
celași timp pregătirea efectuată în 
rioada aceasta va ridica categoric 
velul tehnic al campionatelor pe aso
ciație".

Tovarășul O. Uhnanu — locțiitorul 
secretarului comîtetutului UT.M pe u- 
zină — ne-a vorbit despre colaborarea 
ou consiliul asociației:

„Comitetul UT.M. conlucrează 
strjrts cu consiliul asociației sportive 
pentru buna organizare a campionate
lor pe asociație. Nouă ne revine sar
cina de a populariza întrecerile, de 
a mobiliza tineretul la antrenamentele 
pregătitoare și la competiții. De ase
menea, trebuie să contribuim la a- 
menajarea bazelor sportive prin muncă 
patriotică. Pentru aceasta, in planul 
comun de muncă au fost trecute sar
cini concrete repartizate judicios pe 
oameni. Sinlem convinși că întrecerile 
pe asociație se vor bucura de succesul 
scontat și că ele vor angrena un mare 
număr de participant!

După cum se vede, inițiatorii între
cerii nu s-an lăsat pe tinjeală. Ei ac
ționează energic pentru a fi in frun
tea întrecerii pe care au lansat-o. Ră- 
minc să vedem dacă vor fi de acord 
și... celelalte aproape 100 de asociații 
sportive chemate la întrecere pentru 
buna organizare a campionatelor pe 
asociație 1

cei 
al- 
a- 

pe- 
ni-

h.n. —



însemnări de la campionatul 
republican de micromodele După meciul Rapid București-Daugava T.T.T. Riga

Progresul înregistrat în ultimii ani 
de aeromodeliștii noștri din categoria 
micromodclelor, s-a putut constata 
cu ocazia desfășurării fazei finale a 
campionatului republican de micro- 
modele. Salina de la Slănic (reg. 
Ploiești) care a găzduit această 
finală, a asigurat condiții optime, lu
cru ce a influențat in mod pozitiv 
asupra rezultatelor obținute.

Comparind media rezultatelor pri
milor 15 concurenți din ediția anului 
trecut — 9 minute, 25 secunde — cu 
media corespunzătoare a ediției ac
tuale — 10 minute — constatăm cu 
satisfacție un frumos progres calitativ 
în această ramură a aeromodelismu- 
lui. Un alt fapt îmbucurător este și 
acela că, dacă anul trecut în cadrul 
fazei finale a campionatului republi
can de micromodele au reușit să ob
țină rezultate peste 1 minut numai 23 
de concurenți, anul acesta peste 30 
de tineri micromodeliști au înregistrat 
asemenea zboruri.

In cadrul finalei de la Slănic s-au 
evidențiat în mod deosebit o serie 
de elemente tinere care au dovedit 
o pregătire bună și au obținut rezul
tate promiiătoore: Constantin Săndu- 
lescu și Alexandru Balint (Cluj) D. 
Diaconescu (Ploiești), Ioan Szocs 
(Tg. Mureș), Ștefan Dragomir (Bra
șov) șa. Sint tineri cu frumoase 
perspective, care dacă se vor pregăti 
și în viitor cu aceeași seriozitate, vor 
ivea un cuvînt greu de spus la viitoa- 

x rele întreceri.
1 Pe lingă aceste constatări îmbucu
rătoare s-au ivit și unele aspecte ne
gative, care au umbrit într-o oare
care măsură succesul acestui campio
nat. Unii dintre fruntașii noștri ae-

Un nou record 
al țârii la pistol 

cal . bru mare
Timp de 2 ani de zile a dăinuit, p3- 

rtnd invulnerabil, recordul țării la proba 
de pistol calibru mare. La fiecare con
curs, trăgătorii abia reușeau să se apro
pie de cifra respectivă și cu greu anul 
trecut, performanța a fost egalată. Iată 
însă că la întrecerile dotate cu „Cupa 
Primăverii", care au avut loc duminică 

Tunari, ttnărul trăgător V. 
iinfa) a reușit să corecteze 

cu un punct recordul țării. Performanța 
este valoroasă și ea putea fi cu mult 
mai mare dacă V. Atanasiu ar fi fost 
mai atent.

Iată rezultatele: 1. V. ATANASIU 
289+291=580 p NOU RECORD AL 
R.P.R. (vechiul record 579 p.); 2. P. 
Mocuță (Dinamo) 287+291 =578p: 3. 
G. Maghiar (Dinamo) 289+289=578 p;
4. M Dumîtriu (Steaua) 291+285 = 
5i6 p: 5. Ene Drăgan (Dinamo) 283+ 
287=570 p.

Noul regulament de clasificare un pas important 
pentru creșterea calitativă a activității noastre sportive

(Urmare din pag. 1) 

înainte al activității sportive, de pro
gresele înregistrate in majoritatea ra
murilor sportive și menținerea lor nu 
mai corespunde nivelului sarcinilor ac
tuale, care stau in fața mișcării de 
cultură fizică și sport din țara noa
stră.

In aceste condiții a apărut nece
sitatea imperioasă de a se modifica 
din nou regulamentul și normele de 
clasificare sportivă, in lumina ce
rințelor actuale care reies din do
cumentele Conferinței pe țară a 
UCFS. Noul regulament (1962—1965) 
a fost întocmit pe baza unor studii mi
nuțioase și a consultării unui cerc larg 
de tehnicieni și activiști voluntari, atit 
din cadrul federațiilor de specialitate 
cit și din unele regiuni ale țării.

fn acest important document al 
mișcării noastre sportive sint stabilite 
principiile de atribuire a clasificării 
sportive. Noile norme ii îndeamnă pe 
sportivi la o perfecționare continuă 
a procesului instructiv-educativ, îi sti
mulează la o pregătire susținută de-a 
iungul întregului an, la asigurarea co
respunzătoare a pregătirii fizice ge
nerale, la creșterea volumului, inten
sității și caracterului atractiv al an
trenamentului, la o luptă perseverentă

romodeliști s-.au prezentat la startul 
întrecerilor insuficient pregătiți. Alții, 
încrezuți. Micromodeliștii din Iași, 
și echipa orașului București, de pildă, 
au fost departe de valoarea lor reală 
și au decepționat prin nesiguranța de 
care au dat dovadă. Pentru ei, acest 
insucces trebuie să constituie un se
rios prilej’ de analiză și să treacă 
imediat la măsuri corespunzătoare.

Recordul de 20 minute și 05 se
cunde realizat de maestrul sportului 
Otto Hintz (Tg. Mureș) reprezintă o 
frumoasă performanță. Acest sportiv 
fruntaș, care constituie un exemplu 
pozitiv pentru toți constructorii aero- 
modeliști, a dovedit din nou perse
verență. conștiinciozitate și ambiție.

învățămintele trase cu ocazia a
cestui campionat trebuiesc puse în 
practică, pentru a asigura și pe mai 
departe progresul aeromodelismului 
nostru.

ȘTEFAN BENEDEK 
maestru al sportului

DOUĂ RECORDURI REPUBLICANE 
DE JUNIORI

Duminică, în cadrul reuniunii de hal
tere din campionatul orașului București, 
mai mulți halterofili tineri au partici
pat în afară de concurs. Cu acest pri
lej au fost obținute două recorduri re
publicane de juniori, la categoria semi- 
mijlocie. D. Dtiofan (Steaua) a „arun
cat* 122,5 kg, iar M. Șerbu (Dinamo 
Obor) a „smuls* 100 kg.

Hofmann, care a fost unul d'n ce mai buni r&dîzatori ai echipai C.S.O Cra
iova încearcă să treacă de Predulea. Fază din jocul Rapid București—C.S.O.

Craiova, ciștigat de bucureșteni cu scorul de 79—69.
Foto: T. Roibu

in cucerirea fiecărei trepte a măies
triei sportive.

Tineretul este viitorul sportului nos
tru, și pentru cuprinderea lui in prac
ticarea organizată și sistematică a 
exercițiilor fizice, începînd încă din 
anii premergători școlii, potrivit cu 
vîrsta și dorințele fiecăruia — ' așa 
cum precizează ’ Hotărirea Conferinței 
pe țară a UCFS — trebuie foiosite 
cu pricepere cele mai eficace mijloace, 
prinde care și noua clasificare spor
tivă. De altfel, in noul regulament de 
clasificare se stipulează că, in ceea ce 
privește normele pentru categoria a 
treia și juniori, se mențin cele din 
vechiul regulament tocmai pentru că 
aceste categorii se adresează și sint 
deschise maselor de sportivi. Deci ele 
sint perfect accesibile tuturor tineri
lor noștri.

Introducerea acestor norme și ce
rințe ale clasificării sportive va con
tribui intr-o măsură și mai mare la 
îmbunătățirea activității secțiilor din 
cadrul asociațiilor și cluburilor, a pro
cesului de pregătire a sportivilor și 
la creșterea bazei de masă a ramu
rilor sportive, in lumina sarcinilor tra
sate mișcării sportive de Hotărirea 
Conferinței pe țară a UCFS.

Ducerea la îndeplinire a noului re
gulament de clasificare sportivă nu

UN SUCCES CARE NE OBLBGĂ!

De la stingă spre dreapta: Ivanovici, Racoviță, Viorica Nicidescu, Ferenași, 
Marian, Cornelia Gheorghe și Krauss.

„Nu poți fi supărat cind pierzi in 
fata unei echipe ca Rapid București. 
Campioana Rominiei a jucat de data 
aceasta mult mai bine ca la Riga și 
a luptat cu o dirzenie formidabilă pen
tru victorie, de altfel, perfect meritată. 
Și, dacă jucătoarele de la Daugava nu 
ar fi avut o precizie bună in aruncă
rile la coș — în condițiile unui joc in 
deplasare — (nr. echipa oaspe a avut un 
procentaj de 60% în aruncările din 
acțiune). Rapid ar fi putut ciștiga mai 
clar. In orice caz, aș mai vrea să su
bliniez un fapt ; nici una din ultimele 
două finale ale „Cupei campionilor eu
ropeni" nu ne-a pus atitea probleme 
cite ne-a ridicat partida retur cu Ra
pid București (!). Cit despre cei doi 
arbitri, numai cuvinte bune ; atenți, 
corecfi și mereu „pe fază".

Am citat in mod special părerea 
antrenorului echipei campioane a 
Uniunii Sovietice, O. Altberg, la Bfir- 
șitul meciului dintre Rapid și Dau
gava. Am făcut-o pentru a sublinia 
incă o dată valoarea deosebită a per
formanței obținute de baschetbalistele 
feroviare, care continuă să fie mult 
comentată in rîndul specialiștilor din 
domeniul acestui sport. Pentru că. la 
urma urmei, nu este vorba de un suc
ces cu totul izolat și intîmplător. La 
numai citeva zile după buna compor
tare a reprezentativei țării din meciul 
cu Franța, baschetul nostru feminin 
a mai făcut un pas înainte.

Ultimul rezultat al campioanei ță
rii, Ravid București, în rindul căreia 
evoluează multe componente ale echi
pei reprezentative, ne îndreptățește să 
credem că la campionatul european de 
la Mulhouse, țara noastră se poate 
clasa pe un loc superior celui obținut 
la ultima ediție a acestei întreceri 
(locul VI). Dar nimeni nu trebuie să 
creadă că am făcut totul pentru a 
justifica această aspirație. Și cei de al 
doilea jos niornitat . Daugava in

trebuie să fie considerată o simplă 
muncă statistică ci — înainte de toate 
— ea trebuie să reprezinte o temei
nică muncă politică și organizatorică. 
Tocmai de aceea se cere din partea 
cadrelor de conducere a mișcării noa
stre sportive, din partea profesorilor 
de educație fizică și a antrenorilor, 
arbitrilor, medicilor și in special din 
partea sportivilor o organizare mai 
minuțioasă și mai adincită a muncii 
instructiv-educative, o atitudine con
știentă față de activitatea personală 
și cea colectivă, pentru îmbunătățirea 
permanentă a calității muncii desfă
șurate. ESTE O SARCINA DE RĂS
PUNDERE PENTRU FIECARE OR
GAN Șl ORGANIZAȚIE UCFS CA SA 
AIBĂ CIT MAI MULTI TINERI AN
GRENAȚI IN ACTIVITATEA SPOR• 
TIVĂ, CIT MAI MULTI SPORTIVI 
CLASIFICAȚI.

Este o datorie de onoare a fiecărui 
sportiv să-și încordeze eforturile pen
tru a asigura un succes deplin noii 
clasificări sportive. Aceasta va duce la 
ridicarea pe culmi tot mai înalte a 
sportului din patria noastră. Noua cla
sificare sportivă trebuie să constituie 
un program concret de acțiune pentru 
activitatea noastră viitoare 

compania unei combinate divizionare 
ne-a arătat mai bine ca oricînd acest 
lucru.

Datorită faptului că în meciul de 
joia trecută. Rapid a folosit doar 7 
jucătoare (și cu greu ar fi putut face 
altfel) — care au depus eforturi deo
sebite — combinata divizionară nu a 
mai putut conta în partida de a doua 
zi pe o serie de elemente de bază 
(Kraus, Racoviță, Ferencz, Ivanovici, 
Niculescu. Marian). De aici, se poate 
desprinde o concluzie importantă, care 
trebuie să stea continuu în atenția

Rapid București a ciștigat 
„Cupa I.T.B." pentru junioare
La sftrșitul săptămînii trecute s-au 

desfășurat in sala Recolta ultimele me
ciuri din cadrul competiției de junioare 
organizat* de dubul I.T.B. Iată rezulta
tele înregistrate:

Rapid —Progresul 32—15 (13—6);
I.T.B.  — S.S.E. Nr. 2 57—16 (25-10);
5. P.C. — I.T.B. II 18 — 10 (5—5) Cla
sament general: 1. RAPID, 2 Progre
sul. 3. I.T.B., 4. S.S.E . Nr. 2. 5 S P .C.
6. I.T.B. II.

CR. POPESCU-coresp.

întrecerile de duminica
Reluarea activității competiționale 

(intreruptă din cauza timpului nefavo
rabil) a fost așteptată cu mare ne
răbdare de amatorii reuniunilor cicliste. 
Numeroșii iubitori ai sportului cu 
pedale din Capitală au străbătut du
minică dimineața drumul pină la ki
lometrul 11-500 de pe șoseaua Bucu- 
rești-Urziceni, pentru a asista la ple
cările și sosirile in concursul inedit, 
organizat de clubul sportiv Metalul. 
Am spus concurs inedit pentru că 
in program au figurat, în afară de 
obișnuitele curse cu plecări in bloc, 
întreceri contra cronometru și o aler
gare pe distanța de 40 km la care au 
luat startul și cei mai buni... pistarzi. 
Și-au disputat întîietatea aproape 130 
de cicliști de toate categoriile.

Cursele contra-cronometru, rezer
vate cicliștilor avansați și juniorilor 
de categoria I, s-au desfășurat într-o 
formulă puțin obișnuită : au pornit 
din minut în minut cite o... pereche 
de alergători, cu condiția ca tot îm
preună să treacă linia de sosire. Fa
voritul nr. 1 Ion Vasile, secondat cu 
succes de coechipierul său Nicolae Ni- 
culescu au parcurs în lh 03 :36,0 cei 
40 de kilometri de-a lungul cărora au 
avut de înfruntat un adversar neîn
duplecat : vintul puternic- Dacă vic
toria lor era scontată, în schimb C. 
Melcioc și M. Magearu au furnizat sur
priza zilei. Ei au întrecut o serie de 
perechi valoroase. Merită de aseme
nea să menționăm și comportarea

„Cupa F. R.C.“ 

0 importantă competiție 

de verificare a cicliștilor noștri
A V-a ediție a „Cupei F.R.C.* se va 

desfășura vineri, sîmbătă și duminică 
pe șoselele Olteniței, Alexandriei și 
Ploieștiului. La competiție vor participa 
cei mai buni cicliști din țara noastră, 
întrecerea constituie prima verificară 

importantă a rutierilor noștri care se 
pregătesc pentru a XV-a ediție jubiliară, 
a „Cursei Păcii" 

atît antrenorului Sigismund Ferenczt 
cit și federației de specialitate.

Astfel s-a văzut clar că jucătoarele 
noastre fruntașe resimt prea mult 
eforturile depuse intr-un meci decisiv, 
fapt care le împiedică să facă față 
unui turneu de mai multe zile. Și cum 
am arătat și cu alte ocazii, tocmai 
în aceasta constă una din sarcinile de 
bază care stau în fața reprezentativei 
noastre feminine.

Și mai este un lucru care nu tre
buie pierdut din vedere. întotdeauna 
un succes de mare valoare te obligă. 
Te obligă să te pregătești in conti
nuare cu aceeași perseverență, să lupți 
mereu pentru creșterea prestigiului 
sportiv al patriei noastre. Nu ne în
doim de faptul că jucătoarele de la 
Rapid București vor ține seama și do 
acest lucru.

ADRIAN VASILIU

MÎINE, LA GIULEȘTI, 
RAPID — I.T.B. (f)

Mîine. începînd de la ora 18. va avea 
loc în sala Ciulești mec*u| restant din 
campionatul feminin dintre echipele Ra
pid și I.T.B Vă reamintim că în tur 
I.T.B. a eîștigat cu scorul de 60—50.

tinerilor St. Petrescu-N. Chiriacescu 
care au reușit să se claseze pe locuri 
fruntașe in această viu disputată în
trecere. Iată clasamentele finale : se
niori : 1. I. Vasile — N. Niculescu 
(Steaua) ; 2. C. Melcioc-M. Magearu 
(Flacăra roșie) 1 h 03 : 42,0 ; 3. N. Gri- 
gore (Steaua) — Gh. Calcișcă (Dinamo) 
1 h 04 : 55,0 ; 4. St. Petrescu-N. Chiria
cescu (Steaua) 1 h 05 : 19,0 ; 5. I. Mun- 
teanu — C. Dumitru (Flacăra roșie) 
1 h 05 : 56,0. Juniori cat- I : 1. M. Ta- 
kacs-D. Mărgărit (Flacăra roșie) 
48 : 52,0 (30 km) ; 2. Gh. Tălpescu-V. 
Alexiu (I.T.B.) 50 : 28,0 ; 3. C. Ivan-S. 
Gregorian (Dinamo) 50 : 29,0.

Cursa tinerilor fondiști a fost do
minată de rutierii și pistarzii de la 
Dinamo care s-au clasat în ordinea 
următoare : 1. C. Stanciu marcat cu 
1 h 02 :44,0 ; 2. N. Matei, 3. C. Tu- 
dose. 4. V. Iordache, 5. M. Voinescu 
toți același timp cu învingătorul. In. 
celelalte probe cu plecări in bloc s-au 
înregistrat următoarele rezultate : iun.; 
cat. a II-a: 1. M. Gtciman (C.S.S.) . 
35 : 43.0 (20 km), 2. M. Drăgan (Di-' 
namo), 3. A, Răzvan (Steaua) același 
timp ; biciclete semicurse ; 1. V. Bur- 
lacu (Dinamo) 36 :52 (20 km) ; 2. P. 
Ofmanschi (Dinamo) ; 3. D. Matei 
(I.T.B.) același timp; biciclete oraș ; 
Gh. Toader (Met.). {

TR. IOANIȚESCU l

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

că începînd de ieri s-au pus în 
vînzare la casele de bilete din str. 
Ion Vidu și Agenția Centrală Pro
nosport din cal. Victoriei 1—5, bi
lete pentru următoarele competiții :

— Campionatele internaționale de 
gimnastică ale R.P.R. care vor a
vea Ioc intre 6—8 aprilie In sala 
Floreasca.

— Concursul internațional de pa
tinaj artistic care va avea Ioc între 
6—8 aprilie pe patinoarul artificial 
din parcul 23 August.

Pentru Turneul de fotbal U.E.F.A. 
care va avea loc pe stadioanele 
„Republicii” și „23 August* între 
20—29 aprilie a. c. biletele s-au pus 
în vlnzare la casele obișnuite.



Astăzi, la Constanța

Azi, îinala campionatului școlar (Ic rugbi în 8

un interesant cuplaj
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Mărșăluitorii bucureșteni au avut

Craiova

La institutul Agronomic Craiova

Prea puțini studenți pe stadion
scena deschisă.

D. CALL1MACHI
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La volei, baschet și fotbal 
de participanți, la campionatele
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Așa s-a realizat prima încercare în partida de campionat dintre echipele Steaua 
și Progresul (9—3). Paul Merghișeșcu, deși placat, va reuși să intre în tere

nul de țintă și să marcheze
Foto: T. Chioreanu
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1 Steaua
2. Dinamo
3. Știința
4. Rapid
5 CI. sp. școlar
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— Dinamo București 1—3 (14—16, 12- 
15, 15-12, 13-15).

In deschidere la această^»partidî 
la ora 14,30, un joc neoficial, într 
două echipe de junioare : Tinărul Di 
namovist București și Școala sportiv 
de elevi Cluj. “

1. Dinamo
2. Metalul
3. C.S.M. Cluj II

Știința Cluj I 
Olimpia Brașov II 
I.F.A. București li 
Voința Miercurea
Ciuc li

C.S.M.S. Iași II 
seria

In cursele desfășurate duminică 
s-au evidențiat : V. Furnică, Gh. Cîn- 
duleț (Fl. r.), L. Caraiosifoglu (Dina
mo), Gh. Mirică (Voința), M. Misai 
(Metalul) etc.

C. NOURESCU-antrenor

7 3 25:
« 4 22:
6 4 20:
5 5 23:
4 6 18:
1 9 10:
19 9:

SERIA A II-A
BUC.1. Dinamo

2. Progresul Buc.
3. Știința Timiș.
4. Farul Constanța
5. Tract. Brașov 
e.c.s.o. -
7. C.S.M. Cluj
8. FI. roșie Buc.

Astăzi, la Dinamo:
Clasamentul primei serii a campio

natului feminin va fi completat astăzi 
după-amiază in sala Dinamo, cu înce
pere de la ora 16, prin desfășurarea me- 
ciului-restanță, amînat din etapa a 
VIII-a, Dinamo Bucure ști-Știința Cluj. 
Rezultatul intîlnirii din turul campio
natului, disputată la Cluj : Știința Cluj

La bazinul acoperit de la Floreasca 
s-au desfășurat, la sfîrșitul săptăminii 
trecute, noi jocuri de*'polo în cadru] 
„Cupei Dinamo". Este vorba de cea 
de-a treia etapă a acestei competi|ii 
cu caracter de verificare. înaintea în
ceperii campionatului republican.

Dinamo a învins formația Clubului

Hh tl GB I

După patru etape

= ANTICIPARI

Priviți clasamentul actualului cam- 
■pionat după trei etape și veți consta
ta că în frunte s-au și instalat ace
leași valoroase formații bucureștene 
care domină activitatea rugbistică 
Sin ultimi ani; în ordine Dinamo, 
Grivița Rosie și Steaua, depășite, e 
drept,’ de Știința Petroșeni care însă 
a disputat o partidă in plus. In ciu
da faptului că ne aflăm abia la în
ceputul unei competiții de dificultatea 

'campionatului republican, putem face 
.ide pe acum afirmația, că. aceste pa

tru formații vor fi principalele can
didate la titlu. Pe ce ne întemeiem ?

. Pe următoarele argumente...
ȘTIINȚA PETROȘENI — are un 

lot mai valoros ca în anii precedenți 
(Rotaru, Manolache, Dumitrescu), 

mai omogenizat și mai bine pregătit 
ca oricind. care se bazează pe ele
mente de certă valoare ca Adrian 
Mateescu, Nicu Ureche, Sorin Nicu
lescu, Grigore Antimoianu ș. a. 
fi foarte greu de întrecut, mai 
.acasă".

DINAMO — practică același 
spectaculos, rapid, deschis din

joc
. tot

deauna, întemeiat pe tehnica bună a 
jucătorilor, ca și pe o perfectă cola
borare între compartimente. Va tre
bui să elimine însă carența in ceea 
ce privește eficacitatea, care își face 
apariția ori de cite ori dinamoviștii 
au in față o formație mai rutinată, 
care știe să le blocheze acțiunile și 
să le tempereze elanul și ritmul de 
joc.

GRIVIȚA ROȘIE — este, după noi, 
cea mai îndrituită să reinîre in po
sesia titlului pentru că și-a întărit 
potențialul de joc prin includerea in 
formație a celui mai bun prinzător 
din țară, Radu Demian. Echipa be
neficiază și de aportul lui Mircea Ilie
scu, un foarte inteligent jucător de 
linia a treia. Promițătoare este re
intrarea lui Vasile M'adin, absent o 
lungă perioadă de pe terenurile de 
rugbi, ca urmare a unui accident. Va 
trebui acum să se pună accent pe 
omogenizarea valorilor. Considerăm 
că unii jucători (Viorel Moraru, Mir- 
rea Iliescu, 
însă 
rată 
preț, 
nile. 
cinap 
cru.

STEAUA — formația campioană a 
pierdut un punct la Cluj. Faptul nu 
e grav în sine, deoarece echipa pare 
puternică și bine echilibrată. ~ 
se remarca faptul că ; 
lexandru Penciu nu < 
maxim, echipa suferă : 
liniei de treisferturi, i 
drepte, se desfășoară 
blon, iar înaintarea a 
goa re.

Cîteva cuvinte acum și despre cea 
de a cincea clasată — ȘTIINȚA 
CLUJ. Deși e lipsită anul acesta de 
aportul lui Demian, al lui Gherasim 
(accidentat) și Paloșanu (devenit an
trenor). formația studenților clujeni, 
animată de dr. Silviu Căliman 
prezintă bine și și-a manifestat 
tărirea de pe acum de a ocupa 
loc de frunte la care aspiră de 
mulți ani, Un fapt îmbucurător, 
tularizarea cura joasă în formația 
bază a unor foștȚ juniori : Catană 

(linia a 
Munteanti (deschidere) și

Mircea Rusu). păcătuiesc 
dată prin tendința exage- 
interveni în joc cu orice 
fi prezenți în țoale acțiu- 
atunci cmd poziția lor in 

un asemenea lu-

Totuși, 
atunci cînd A- 
dă randament 
și că atacurile 
deși rapide și 

oarecum șa- 
i slăbit în vi

se 
ho- 
un 

mai
ti
de

Concursul internațional demonstra- 
titv de patinaj artistic, care se va 
desfășura Ia sfîrșitul acestei săptă- 
mîni pe patinoarul din Parcul „23 
August”, reține în mod deosebit a- 
tenția iubitorilor acestei frumoase 
discipline sportive, prin valoarea ri
dicată a concurențelor.

Astfel, din R D. Germană și-au a- 
nunat participarea: Regine Traeger, 
maestră a sportului, Ralph BergardJ 
campion al R.D.G. si cuplul Bri
gitte Wogkoeek—Heinz Ublrich Wal
ter, campioni la perechi, clasați pe 
locul 6 ia camp: on ațele europene.1 
Din R.P. Ungară sosese Ia Bucu
rești Sofia Vagner. Zoltan Horvath 
și perechea Csordaș—Kondi. In sfîr- 
șit, R.S. Cehoslovacă va fi repre-, 
zentată de Bartnșevici și Vla- 
chowska.

Din partea noastră 
Cristina Patraulea, 
Radu Ionian.

Vineri și sîmbătă programul înce
pe la ora 19.30. iar " - - - -

R. P. R. (B)-Suedia
• Azi după-amiază, în Sala sportu

rilor din Constanța, va avea loc cea 
de a doua întîinire internațională de 
lupte clasice dintre sportivii rorwni 
și cei suedezi. In lotul suedez nu s-a 
produs nici o schimbare. Reprezenta
tiva secundă a țării noastre va avea, 
după toate probabilitățile, următoarea 
alcătuire: 52 kg: Gh. Szabad; 57 kg: 
M. Sultz; 63 kg: I. Cernea; 70 kg: 
Gh. Dumitru: 78 kg: I. Moca; 87 kg: 
I. Țăranu; 97 kg: N. Martinescu și 
grea: Nic. Pavel. Cu acest prilej cam
pionul republican Iosif Moca își va 
face debutul internațional.

• Duminică dimineața, la Centrul 
de antrenament de pe lingă stadionul 
„23 August" din Capitală a avut ioc 
verificarea lotului republican de lupte 
libere. Sportivii care s-au dovedit mai 
bine pregătiți au fost selecționați pen-

1. Știința Petroșeni 4 2 2 0 15: 6 10
2. Dinamo 3 3 0 0 55: 3 9
3. Grivița Roșie 3 3 0 0 46: 3 9
4. Steaua 3 2 1 0 20: 6 8
5. Știința Cluj 3 1 1 1 12:15 6
6. Știința Timișoara 3 111 6: 9 6
7. Știința București 4 0 2 2 3:11 6
8. I.T.B. 3 1 0 2 9:11 5
9. C.S.M.S. Iași 3 021 9:12 5

10. Progresul 3 1 0 2 8:15 5
11. Metalul 3 0 12 0:14 4
12. Flacăra roșie 3 • 0 3 0:78 3

Azi, începînd de la ora 11, sta
dionul I.T.B. va găzdui finala cam
pionatului școlar de „rugbi in 8“ în 
care se vor întîlni Școala medie nr. 
4 — Aurel Vlaicu și Școala medie 
nr. 20 — Gh. Șincai. Aceasta din 
urmă a întrecut in semifinală, după 
un meci spectaculos, echipa Școlii 
medii nr 6 — Die Pintilie cu 18-9 
(9-3). Finala, care se anunță extrem 
de interesantă, va fi condusă de D. 
Manoileanu.

tru a participa la turneul internalio 
nai de la Sofia, ce se va desfășura \t 
sfîrșitul săptămînii viitoare. La a 
ceasta întîinire internațională parti
cipă sportivi din peste 12 țări.

• Tot duminică dimineața s-a făcu 
și verificarea sportivilor care vor par 
ticipa la întîlnirea internațională d 
lupte libere dintre reprezentativele di 
tineret ale R. P. Romîne și R. P. Po 
lone. Sportivii polonezi vor susține îi 
țara noastră două întî'niri, una. li 
Sinaia și alta la Hunedoara. Prim; 
confruntare va avea loc în ziua de 1' 
aprilie, iar următoarea la 16 aprilie

• Rapid București a întrecut du 
minică dimineața Centrul de antrena 
ment cu scorul de 10—6 la lupte cla 
sice și cu 11—5 la lupte libere, în ca 
drul campionatului orășenesc.

Clasamentele campionatelor republicane 
returului

MASCULIN
SERIA I

1. Rapid Buc. 10
2. Dinamo Or. Dr.

Petru Grozș
3. Steaua Buc.
4. Știința Galați
5. știința Cluj
6. C.S.M.S. ' '
7. Petrolul
8. Știința

(533:358)
(537:460)
(547:543)
(442:433)
(593:552) 
(501:537) 
(421:521) 
(364:534)

•
duminică o zi „plină". începătorii, ju
niorii și cei clasificați în categ. a 
IlI-a s-au întrecut in împrejurimile 
sălii Floreasca intr-o cursă pe 2 km, 
iar avansații au participat la prima eta
pă a „Cupei Primăverii" pe distanța 
de 10 km.

Comportarea celor mai mulți din
tre ei a oglindit interesul pe care l-au 
manifestat pentru o temeinică pregătire 
fi2dcă și tehnică, ceea ce ne face să 
așteptăm cu optimism evoluția lor în 
concursurile acestui sezon. Cei mai 
bine s-au prezentat reprezentanții clu
burilor Flacăra roșie și Dinamo. Aces
te cluburi se ocupă cu .toată atenția 
de marș și in secțiile lor se pregătește 
un mare număr de juniori. In ultimul 
timp, preocupări sporite în ceea ce 
privește formarea de noi mărșăluitori 
au arătat și cluburile Metalul, Voința, 
I.T.B. In schimb alte cluburi, cu mari 
posibilități (C.S.S-, Progresul, Rapid) 
acordă o prea mică importanță dezvol
tării acestei importante ramuri a atle
tismului.

• Etapa a Il-a a concursului pe 
echipe, organizat în sala Floreasca 
II, nu s-a mai bucurat de succesul ce
lei precedente- Concurenți 
puțini (au lipsit atleții de 
II, PTT) iar rezultatele, 
n-au fost cele așteptate, 
dintre cîștigători ; BĂIEȚI : 50 m :
D. Popescu (D) 6,3; 55 mg : M. Mihăi- 
lescu (CSS) 8,1 ; lungime : C. Primi- 
nescu (CSS) 6,34 ; înălțime : D. Mari
nescu (FI. r.) 1,75; greutate (6 kg) :
E. Velciu (CSS) 13.58 ; cros-1.500 m : 
Gh. Ene (CSS); FETE: 50 m: V. Ticu 
(D) 7.2 ; 40 mg : A. Dincă (CSS) 7,0 ; 
lungime : M. Niculescu (D) 4,85 ; înăl
țime : V. Jana (FI. r.) 1,35 ; greutate : 
V. Todașcă (CSS) 9.22 ; cros-500 m : 
M. Chirilă (Met.). NIC. D. NICOLAE- 
coresp.

10 8 2 26: 9 (501:389) 18 1. Rapid București 10 9 1 27: 9 (494:345)
10 8 2 26:11 (507:431) 18 2. Farul Constanța 10 7 3 25:12 (498:379)
10 6 4 21:19 (510:478) 16 3. C.P. București 10 6 4 25:14 (508:441)
10 6 4 20:19 (510:477) 16 4. C.S.M. Sibiu 9 7 2 21:15 (458:397)
10 5 5 21:17 (502:456) 15 5. C.S.O. Craiova 9 4 5 17:21 (415:473)
10 5 5 18:21 (477:509) 15 s. Progresul Buc. 10 3 7 14:23 (403:464)
10 1 9 9:27 (372:504) 11 7. C.S.O. Timisoara 10 2 8 10:25 (345:474)
10 1 9 9:27 (368:503) 11 8. Sănătatea Buc. 10 1 9 9:29 (379:525)

Echipa Steaua continuă să conSScă 
în „Cupa Dinamo“ la polo

Cînd a luat ființă la Craiova clu
bul sportiv orășenesc, 51 de sportivi 
de performanță, studenți ai Institu
tului Agronomic „Tudor Vladimi- 
rescu" au trecut să reprezinte culo
rile sportive ale orașului. Erau de 
fapt jucătorii echipelor din categoria 
A sau B ia handbal, volei și fotbal, 
pe care-'i cunoșteam de multă vreme. 
51 de studenți care cu ani in urmă 
pășiseră pe treptele măiestriei spor
tive. Dar aceasta înseamnă prea pu
țin. Fiindcă la Institutul Agronomic 
din Craiova învață în prezent peste 
1500 de studenți...

Oare in afară de învățătură, de 
pregătirea de zi cu zi in săli și la
boratoare, studenții nu manifestă in
teres și pentru sport ? Activitatea spor
tivă se limitează doar la cei 51 ? 
Cîteva cifre sînt deosebit de grăitoare 
și ele exprimă cel mai bine situația 
existentă.

Din ÎȘOO de studenți, la Sparta- 
chiada de iarnă au participat doar 
202 sportivi, dintre care 58 numai la 
șah. Din cele peste 160 de studente 
au participat 24 la gimnastică și 4 la 
șah I La faza pe oraș a Spartachia- 
dei, desfășurată cu citeva zile în 
urmă la gimnastică, trîntă și haltere 
a participat doar un student, la 
trintă 1 A ocupat, ce-i drept, locul 1. 
Dar... cu o floare nu se face primă
vară. Cit privește campionatele pe 
Institut, nici aici participarea nu e de

lăudat.
— 35 
universitare 192 și care nu sint alții 
decît cei care au participat și la spar- 
tachiadă.

Din 15C0 de studenți, doar 200 au 
fost atrași pe siadion. Pot mulțumi 
aceste rezulta'e ? In anul care a 
cut o mare parte din studenți 
fost cuprinși nici in norma de 
cație fizică, pe care vor trebui 
treacă in acest an.

Cei trei membri ai catedrei 
educație fizică se preocupă in < 
orelor 
pregătirea t 
și baschet, care sint prezente 
pionatul orășenesc. Numărul 
lor cuprinși 
cu totul 
la volei, 
privește 
nastică. 
vorbi de

lată stări de fapt care ar trebui 
să dea de gindit catedrei de edu
cație fizică, conducerii asociației 
studenților de la Institutul Agro
nomic din Craiova. Se impune ca 
acești factori să studieze posibili
tatea folosirii mai judicioase a 
timpului liber al studenților, al pla
nificării lui, în așa fel ca nici un 
student s* nu rămînă în afara 
terenului de sport. Este nevoie de o 
colaborare mai strinsă și cu clubul

de 
afara 

prevăzute în program și de 
unor echipe de volei, tir ---- ----------------cam. 

sportivi- 
este insă 

tir, 15 
ceea ce

in aceste loturi 
neînsemnat (12 la 
15 la baschet). In 

activitatea la atletism, gim- 
despre acestea nu se poate 
loc.

sportiv orășenesc, chemat să pură 
la dispoziția studenților o zi sau 
două pe săptămină stadionul pen
tru practicarea atletismului. Aceas
tă disciplină sportivă atit de utilă 
este Ia Craiova total neglijată.

Este necesar ca conducerea Insti
tutului să acorde mai multă aten
ție activității sportive a studenți
lor. Pentru aceasta cadrele didac
tice, sportivii de performanță, an
trenorii, vor trebui mobilizați in 
atragerea cit mai multor studenți 
în activitatea sportivă. Fiindcă re
zultatele de pînă acum nu sint la 
nivelul cerințelor.

sportiv școlar cu 11—2. Antrenorul ecti 
pei dinamoviste, Carol Korcek, ne-a <1 
clarat (lupă joc că nu este mulțum 
de comportarea pe care o are echipa s 
in această competiție. Deși au pierdt 
h un scor categoric, școlarii bucureștei 
au avut o comportare meritorie.

In cel mai echilibrat joc al etap 
s-au întllnit formațiile Steaua și Știi: 
ta. Studenții au avut o comporta: 
bună in fata formației militare. Pari 
da a revenit echipei Steaua cu 6—■ 
Interesantă este evoluția scorului ț 
reprize: 1—0, 0—2, 4—0, 1—2 ! S-t 
remarcat: Alexandrescu. Culineac. Sza 
vădi de la militari și Varlaam Chirv 
-ii țA de la studenți.

Rapid a obținut prima victorie 
-Cupa Dina mo“ întrecînd formația Pr 
greșul cu 6—4 (1—1, 2—0, 3—1, 0—2 
înaintea etapei a 4-a (care programea: 

Rapid, Progresul- 
Cl. sp. școlar), cl 
i astfel:

3
3
3
3
3
3

3
3
1
1 
1
0

0 
0
2
2
2
3

26: 5 
26: 8 
17:18 
11:16
7:25
9:24:

P. S. Citeva cuvinte despre baza 
sportivă. Terenurile de handbal și 
baschet din incinta Institutului sint 
un exemplu grăitor al simțului negos
podăresc al celor care se ocupă de 
activitatea sportivă. Terenul de hand
bal este prost îngrijit, iar pe cel 
de baschet am văzut cum un panou 
stătea trîntit în noroi și zăpadă, lată 
deci că baza sportivă poate fi asi
gurată, cu condiția însă să existe o 
mină de gospodar. Deocamdată 
văzute nu confirmă acest lucru.

I 
I

j
ț In cadrul 
(înotătorilor
! rat și sărituri de la trambulina de 
Z metri. S-au prezentat 4 băieți și 
! fete. Nivelul tehnic al săriturilor efe 
j tuate a fost foarte slab. Ce părere i 
| antrenorii de la Steaua, I.T.B., Răpi 
' S.S.E. nr. 1 despre comportarea el 
1 vilor lor ? Noi înclinăm să credem < 
| slaba valoare tehnică a săriturilor es 
| o reflectare fidelă a superficial 
(munci de instruire pe care antrena 
' o desfășoară la antrenamente...
i La băieți a eîștigat Pantelimon D 
.. ----X zt T o \ jar ]a fete _



Returul categoriei B a început 
în mijlocul unui interes general

Iar proteste?
neam ridicat împotriva

SERIA I: cinci victorii la zero
FLACĂRA MORENI—RAPID FOC

ȘANI (4—1). După o repriză în care 
oaspeții apărîndu-se supranumeric,^ au 
menținut albă tabela de marcaj, gazdele 
au marcat de patru ori prin Brîndușescu 
(min. 48), Ștefănescu II (min. 52 și 
65) și Ivan (min. 87). Pen tru oaspeți 3 
înscris Ștefan (min. 55). (R. Săvulescu- 
coresp.).

DINAMO SUCEAVA-ȘTIINȚA GALATI 
(1-0). Pe un teren desfundat, localnicii au 
cîștigat la limită, datorită golului 
cat de Cărare (min. 10). Jocul a
slab ca valoare tehnică, confuz. (R 
Munteanu și C. Alexa-coresp.').

scorul: 2—1. In partea a doua a jocu
lui, jucătorii ambelor
mult pentru a modifica scorul, însă ta
bela rămîne 
venii or se 
cului slab

echipe muncesc

neschimbată. Eșecul craio- 
datorește în mare măsură jo- 
al apărării. (v. p.).

factură tehnică modestă în 
Rapid s-a
Au marcat: Pop (min. 11), Tătaru 
57) și Chimina (mm. 80). (V. 
coresp).

care 
apărat majoritatea timpului, 

(min. 
Albu-

mar. 
fost

POIANA CÎMPINA—CSO BRĂILA 
(3-0). Au marcat: Mungiu (min. 11), Bă- 
lăceanu (min. 56) și Udor (min. 78— 
autogol). (S. Constantinescu-coresp.).

DINAMO CALAȚI 
P. NEAMȚ (2-0) 
moașă, disputată 
pid. Mai

CEAHLĂUL 
Partidă fru- 

intr-un ritm ra
in si sten ți în fața porții, 

dinamoviștii au reușit să marcheze de 
2 gri ^n .Matei (min. 32 din 11 m) ți 
Dărăban ’ (min. 64). (A.
coresp.).

Schenk man-

? PRAHOVA 
TAȚI SINAIA 
ch ipe au 
pregătire.
33 din 11 m), Giurea (min. 42) pentru 
Prahova, Focșeneanu (min, 16) și Pe
trescu (min. 50) pentru Carpați. 
Popescu și 8. Joztescu-coresp.).

Pină find?• • • •

PLOIEȘTI 
(2-2) 

arătat multe 
Au înscris:

— CAR-
Ambele 
lipsuri 

As an

e- 
în 

(min.

(M.

FORESTA FĂLTICENI 
ȘIE 
a 
dei.

ST. 
BACĂU (I—0). Terenul 

influențat 
Localnicii

— CHIMIA FĂGĂRAȘ (4-2). 
ca valoare tehnică, dar 

prin evoluția scorului. Oas- 
au condus la un moment dat cu 

datorită trasului mai precis la 
Gazdele au dat satisfacție celor 
de spectatori doar în ultimele 15 
de joc cînd au atacat dezlănțuit, 
reușit de altfel să marcheze 4

FARUL
Joc slab 
interesant 
peții 
2-0,
poartă. 
18.000 
minute 
Ei au 
goluri în 5 minute, prin lovituri cu capul 
(Ciosescu — 2, Brînzei și Buzea). Punc
tele Chimiei au fost realizate de Tănase. 
(Puiu Enache-coresp. regional).

ȘTIINȚA BUC. 
bună factură teh- 

Dumitrescu (min.

C.S.M. MEDIAȘ — 
(1-2). Joc în viteză, de 
nică. Au înscris: FI.
10) și Sașcă (min. 68) pentru Știința, 
respectiv Matei (min. 87). Remarcăm 
că CSM a ratat un 11 m în min. 69 
prin Jubasz (Dan Eintilă-coresp.).

CHIMIA GOVORA - CSM REȘIȚA 
(0-1). Ca toată dominația și ocaziile a- 
vnte. Chimia nu a reușit să străpungă a- 
părarea oaspeților. Gazdele au ratat și un 
11 m în min. 
gol al partidei 
misar (min. 9).

27 prin Bratu. Unicul 
a fost realizat de Co- 
(Drag. Roșianu-coresp.).

BV. — PORTUL C-ȚA

RO- 
greu 

desfășurarea parti- 
au obținut o vic

torie meritată. Echipa oaspeților, tînără. 
s-a rezumat mai mult Ia apărare. Unicul 
gol a] meciului a fost realizat în 
de Sandu. (N. Lazăr-coresp.).

CSMS IAȘI—CFR PAȘCANI 
Deși au cîștigal, gazdele au 
cat un joc în care au abundat greșelile, 
atit în apărare cît și în atac. Oaspeții 
au dominat multă vreme, însă steril. 
Autorii golurilor: Alexandrescu (min. 2) 
și Leahevîei (min. ^0). (P. Cedrea- 
eoresp.).

TRACTORUL
(1-1). Deși au dominat majoritatea timpu
lui, brașovenii au trebuit să se mulțumeas
că cu un rezultat de egalitate din cauza 
impreciziei atacului. Au înscris: Lirică 
(min. 17) pentru Portul și Iancu (min. 
49) pentru Tractorul. Binder (Tracto
rul) a ratat un 11 m în min. 19. (Gh. 
Corcodel și I. Iiirșu-consp.).

min. 10

(2-0) 
practi-

CFR ROȘIORI — DINAMO OBOR 
(2-4). Au înscris: Panaitescu (mia. 46), 
Niculescu (min. 61) și Bîikossi (min. 7) 
și 75) pentru Dinamo și Năstnrescu 
(min. 50), Milca (min. 65) pentru C.F.R. 
(Al. Popescu și T. Negulescu-coresp.).

SERIA a ll-A: etapa echipelor 
în deplasare

FL. ROȘIE BUC.— CSO CRAIOVA 
(2-.1). Din primele minute de joc, bucureș- 
tciujMMffȚTat numeroase atacuri. Dup3 

ratat cîteva ocazii favorabile, în 
min. 12 Coicea centrează de pe extremă 
șt Radu Tudor — cu capul — mar
chează: 1 — 0. Nu trec decît 4 minute 
ș: Stoica șutează în bară, mingea se 
plimbă pe linia porții, se lovește de 
cealaltă bară laterală și Radu Tudor 3 
introduce în plasă: 2—0. Flacăra ro
șie — mai bine pregătită — continuă 
să preseze, dar craiovenii resping toate 
atacurile. In min. 37, Ia un contraatac 
al C.S.O.. loniță — portarul FI. roșii

- iese inoportun din poartă și Popa 
ridică mingea peste el, reducînd astfel

METALUL BUC.—CSM SIBIU (0-1). 
Oaspeții au obținut o victorie pre
țioasă, jneind simplu, cu deschideri 
lungi pe aripi, stăpînind complet mij
locul terenului. Metalurgiștii au jucat 
încîlcit, nereușind să construiască a- 
tacuri decisive, deși spre sfirșitul jocu
lui au dominai mai mult. Unicul gol ■ 
fost înscris de Cherciu (min. 
(</. ej.

SERIA A l!l-A: gazdele învingă
toare pe tot frontul

CRIȘANA ORADEA — C.S.M. CLUJ 
(2-1). Derbiul etapei a prilejuit un joc viu 
disputat. Seorul a fo»t desehis de oas
peți prin Kunkuti în min. 8. Crișana 
a egalat prin Harșani (min. 67) și a 
înscris golul victoriei în penultimul mi
nut de joc la o învălmășeală prin Ne
meth. Localnicii au 
Oaspeții s-au bazat 
pi de în special pe 
G/tișa-coresp. reg.).

dominat mai mult, 
pe contraatacuri ra- 
aripa stingă.

Știri
GREMIO P A. VA JUCA 

LA BUCUREȘTI
La începutul lunii mai va evolua, 

din nou, la București echipa braziliană 
Gremio P. A.

Fotbaliștii brazilieni au susținut du
minică la Sofia primul lor meci în 
cadrul turneului pe care-1 întreprind. 
Ei au întilnit reprezentativa R. P. 
Bulgaria, care a obținut o victorie la 
limită, cu 1-0 (1-0). Golul a fost în- 
[scris spre sfirșitul meciului. De re- 

amareat că reprezentativa bulgară 
.folosit un lot de 20 de jucători.

FINALELE „CUPEI PRIMĂVERII" 
MIINE PE TERENUL DIN 

FERENTARI
A doua și ultima etapă a „Cupei 

Primăverii" rezervată echipelor bucu- 
reștene de categorie B se desfășoară 
Lțnîine, miercuri, după-amiază pe tere
nul „Veseliei" din Ferentari. Progra
mul cuprinde jocuri între echipele 
învinse și între echipele învingătoare 
în prima etapă, 
llor :

Ora 14.15 : FI.
I Ora 16 :Metalul-Dinamo Obor.

Iată ordinea jocuri-

roșie-Știința

IOCUL DE TINERET DINAMO RAPID 
SE DISPUTA MIINE

Partida restantă din campionatul de 
tineret Dinamo București-Rapid are 
ttoc miine după-amiază pe terenul II 
pin parcul sportiv Dinamo. Meciul va 
ptacepe la ora 16.

Nu o Rată
„proleslomnniei" jucătorilor. Deși aceștia 
știu foarte bine că arbitrul este singu
rul care hotărăște pe teren și că deciziile 
lui sînt inapelabile, totuși continuă să 
se situeze pe o poziție nedisciplinată, 
protestînd împotriva uneia sau alteia 
dintre hotărîrile luate de arbitri. Pro
teste pe cit de inutile (deoarece nu mai 
pot schimba decizia), pe atit de dăună
toare chiar echipei respective, prin starea 
de nervozitate pe care o crează și, fi
rește, neplăcute pentru spectatori.

Duminică am avut, din păcate, din 
nou ocazia să asistăm la asemenea sce
ne penibile, care umbresc cadrul și at
mosfera unei întreceri sportive. Unii ju
cători 
riescu 
ferat 
11 m 
permis chiar gestul vădit batjocoritor 
de a-l... „felicita" pe arbitru 
transformarea loviturii de la 11 
altfel, Oaidă a dat dovadă și 
cunoaștere a regulamentului. El 
testat la o fază cînd a fost penalizat 
pentru ofsaid, sus/inind că nu era, de
oarece mingea venise de la un adver
sar. In realitate, în momentul în care 
mingea îi fusese pasată — ELEMENT 
CARE CONTEAZĂ IN PRIMUL R1ND 
ÎN APRECIEREA UNEI POZIȚII DE 
„AFARĂ DIN JOC" — și deci înainte 
ca Hălmăgeanu să o atingă cu capul, 
Oaidă era în ofsaid și arbitrul l-a sanc
ționat pe bună dreptate. Ceea ce nu l-a 
împiedicat pe Oaidă să protesteze prin

să impresioneze spec- 
uilăin că Oaidă m'eșs

gesturi largi, 
tutorii. Și să 
m momentul 
al echipei (bine ar fi fost ca Oaidă să 
nu fi uitat lucrul acesta !...).

Aceleași atitudini protestatare s-au 
înregistrat și din partea unor jucători 
dinainoviști, în meciul cu Rapid, ca și 
din echipa Știința Timișoara ia Arad, la 
acordarea unor lovituri de la 11 m. Fi
rește și arbitrii pot greși uneoii, dar 
nu jucătorii sînt cei care rezolvă acea
stă problemă. Există foruri cure se pro
nunță asupra arbitrajelor pr^ta’e. Pe 
teren rolul de a cere eventual explicații 
(dar de o manieră respectuoasă) revine 
NUMAI căpitanului de echipă.

Pe linia aspectelor negative consta
tate în jocurile de duminică trebuie să , 
amintim și de „teatrul* pe care l-a fă- 
cut uneori Ozon (nu i-ar strica mai 
multă seriozitate !). Acest jucător înzes
trat se pretează uneori la gesturi care 
nu fac cinste unui jucător fruntaș, pre- 
făcîndu-se lovit de adversar și cerînd 
mereu intervenția arbitrului. Dp ase» 
menea, o impresie detestabilii a 
lăsat Ivan. Pe Ungă faptul că a abu
zat de intrări periculoase, foarte dure, 
dar a avut și o 
față de Ozon.

Asemenea abateri 
cu vederea, ci ele 
în primul rind de 
lor. Acestea nu trebuie să se mulțumeas
că numai cu rezultatul de pe teren, d 
în principal să acorde atenție jocului 
frumos și sportiv, disciplinei pe tere
nurile de fotbal.

ca
nu
acela funcția de căpitan

SATU MARE —
TURZ1I (1—0). 

luptat mult pentru

A.S.M.D.
SÎRME4 
ca Inieii 
terie și au fost superiori în prima re
priză. Spre sfîrșit, oaspeții au 
insistent dar ou au reușit să 
deoarece portarul Erdeli a apărat 
bine. A marcat Incze (min. 69). 
Dumitraș cu- core s p.).

C.
au

IND. 
Lo- 
vic-

atacat 
înscrie 
foarte 

(M.

VAGONUL ARAD — C.S.O.
MARE (6—0). Mare surpriză. Arădanii 
au jucat cu multă însuflețire și an cîști- 
gat la scor datorită contraatacurilor ra
pide și eficace. Au înscris Chivu (min. 
28. 42, 78 și 86), Macovei (min. 2) și 
Petică (min. 81). (Șt. focoi-coresp.).

BAIA
ai Progresului (Caricaș. Smărăn- 
II, Oaidă) ou gesticulat și voci- 

atunci cînd arbitrul a dictat un 
împotriva echipei lor. Oaidă și-a

C.S.O. TIMIȘOARA — A.S.A. CRI- 
SUL ORADEA (2—1). Orădenii s-au 
comportat bine în primele 30 de minute. 
In rest, localnicii au preluat inițiativa 
și au cîștigat pe merit. Au înscris : Fo- 
dor (min. 47) și Gali (min. 53) din 
11 m, respectiv Popp. In min. 66 ju
cătorul Boroș a fost eliminat pentru lo
virea intenționată a adversarului. (Al. 
Grosscoresp. regional).

MUREȘUL TG. MUREȘ - RECOLTA 
CĂREI (2—0). In ciuda terenului des
fundat. echipele au desfășurat un joc 
bun. Perioadele de dominate au alter
nat și 
de gol.
înscris:
15 din

ambele formalii au ratat ocazii 
Oaspeții au avut două bare. Au 
Vegh (min. 9) și Nagy (min. 
11 m). (V. Kadar-corrsp.).

ARIEȘUL Tl'RDA — C.T R. ARAD 
(2-1). Oaspeții s-au apărat supranumeric 
pînă în.minutul 60, uneori chiar în 9 
oameni. Acest lucru nu La putut salva 
însă de la înfrîngtre. Au înscris: Ursu 
(min. 55 și 61 — din 11 m) pentru 
Arieșul și Boroș (min. 68) pentru C.F.R. 
(I. Palachi-coresp.).

dupS 
m. De 
de ne- 
o pro-

atitudine nesportivă

nu pot fi trecute 
trebuie condamnate 

conducerile cluburi- ■

1

Cinci minute după meci
I. CRAIOVEANU (observator fede

ral la meciul Știința Cluj—Jiul Petrila): 
,Pentru fotbalul prestat in ultimele 
25 de minute, Știința a meritat vic
toria- }n general, ambele echipe s-au 
prezentat slab. Studenții au căutat să 
spargă apărarea adversă prin pătrun-

Un nou atac la poarta brașovenilor. Vigurosul Țurcan a sărit „la cap", dar 
llajdu blochează balonul sub privirile îngrijorate ale lui Nagy (in stingă) și 

Zaharia.
Uoto : I. Mihăică

1X2X1X21

CORV1NUL HUNEDOARA
PID TG. MUREȘ (3—0). Joc

deri in adincime, dar n-au reușit Doar 
atunci cînd au combinat mai bine au 
reușit să inițieze acțiun'i periculoasa 
și să marcheze golul care le-a adus 
victoria. Cel mai bun de pe teren 
a fost juniorul Dumitriu (17 ani) de, 
la Jiul".

Dr. C. RADULESCU (antrenorul e- 
chipei Știința Cluj) : „Victoria noastră 
este prețioasă, dar a fost obținută la 
sfirșitui unui joc de nivel slab. Ac
țiunile noastre n-au pornit din mij
locul terenului, nu s-au creat faze 
gindite. Clujenii au aplicat o tactică 
simplistă: toate mingile înainta".

★
I. OANA (antrenorul echipei Petro

lul) : „M-a impresionat numărul mare 
de spectatori prezenți la intilnirea de 
la Lupeni. Meciul a fost foarte dis-,! 
putat și a prilejuit o luptă dirză pen-, 
tru victorie, desfășurată insă in limi-' 
tele uneț perfecte sportivități. Bun 
arbitrajul lui C. Nițescu (Sibiul".

C. NIȚESCU (arbitrul meciului Mi- 
nerul-Petrolul) : „In ciuda faptului că 
s-a dat o luptă aprigă pentru victoriei 
am avut de condus un joc ușor. A 
câștigat — după cum e normal — echipa 
care a dat dovadă de mai multă voin
ță și putere de luptă. De la Petrolul 
mă așteptam la mai mult: atacul lor 
a'fost ineficace. Cei mai buni jucă
tori au fost Comșa și Coman de la 
Minerul. lonescu și Cepolschi de la 
Petrolul".

Mari surprize Ia concursul din 1 aprilie
Cu etapa de duminică interesul pen- 

tru campionatul de fotbal a crescut și 
mai mult deoarece s-au înregistrat 
mari surprize. Să amintim 
Știința București a învins Ia : 
Progresul a dispus de Steaua, 
Tîrgoviște a obținut un meci 
Bacău, St. roșu și Petrolul au 
ambele puncte în deplasare etc.

Firește, asemenea surprize contribuie 
la frumusețea concursurilor de prono
sticuri sportive.

La concursul viitor — nr. 14 etapa 
din 8 aprilie 1962 — sintem îndrep
tățiți să ne așteptăm la o creștere si 
mai mare (la concursul din 1 aprilie 
1962 participarea a crescut la 458.000 va
riante, față de cea 250.000 cit a fost la 
concursul anterior), cu atit mai mult 
cu cit in această săptămină participan- 
tii Ia Pronosport primesc premiile de 
Ia concursul special din 25 martie 1962.

Iată acum programul concursului Pro
nosport nr. 14 (etapa din 8 
și pronosticurile date 
Loto-Pronospor! :

I. Steagul roșu—Rapid
II. Jiul — Steaua
III. Progresul—Dinamo 
™ Metami—Dinamo - —

Petrolul—Știința Cluj 
Dinamo București—U.T.A. 

Știința Timiș.—Minerul

cîteva : 
Mediaș, 
Metalul 
nul la 
pierdut

I A.
Rec.

Ceahlăul—C.S.M.S. Iași
S. Crișul—Mureșul 
Cărei—C.S.O. Timiș.

de
aprilie 1962)

Programul

IV.
V.
VI. 
VH.

Bacău
Pitești

(A) 
(A) 
(A) 
(A) 
(A) 
<A) 
(A)

î
1, 2 
1, x 
1. 2 
1
1
1

LA BACAU

După terminarea jocului Dinamo Ba- 
cău-Metalul Tirgoviște, în cele două 
cabine ale jucătorilor atmosfera era 
diferită. La metalurgiști îmbrățișări 
și mare veselie, pentru prețiosul punct 
eiștigat in deplasare, iar la băcăoani 
mare consternare. Jucătorul Rădulescu 
de la Dinamo era tare mîhnit și avea 
pentru ce. După ce au condus cu 2—0 
au trebuit să se „mulțumească" cu un 
rezultat de egalitate. Și aceasta, după 
părerea lui, din cauza înaintării care 
in repriza a doua a jucat fără ori
zont, a ținut mult mingea și nu a de
pus suficient suflet pentru realizarea 
victoriei. El consideră, de ase meneai 
ca principal vinovat pe 
cărui cauză s-a marcat 
lea.

ILIE IANCU și GH. 
corespondenți)-

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

VIII
ix.
X. I
XI. Rapid Foeș.—Prahova PI.
XII. Portul C-ța—Metalul Buc.

CONCURSU- 
U.E.F.A.

PREGATIȚI-VA pentru 
RILE 'SUPLIMENTARE

<B) 
(B) 
(B> 
(B)
(B)

Cu prilejul Turneului internațional de 
juniori U.E.F.A.. Loto-Pronosport orga
nizează un concurs suplimentar pe în
treaga țară și patru concursuri regio
nale (la Constanța, Ploiești, Brașov și 
Cluj). La concursul suplimentar U.E.F.A. 
pentru întreaga țară se atribuie, pe 
bază de cupoane, premii excepționale 
în obiecte în frunte cu un autoturism 
„Moskvici”. Iată programul acestui con
curs suplimentar (depunerea buletine
lor de la 9—19 aprilie 1962).

I. R.P. Romînă— Belgia (20.IV.)
II. U.R.S.S.—R.S. Cehoslovacă 

Cluj.
III. R.P. Bulgaria — Olanda 

Ploiești.
IV. italia—R.P. Polonă (20.1V.) Bra

șov.
V. Turcia — R.P. Ungară (20.IV.) Con

stanța.
VI. Franța—Spania (20.IV.) Constanța, 
vii. iugoslavia—Anglia (20.1 V.) Plo

iești*

VIII. R.P. Romînă—Portugalia (22.IV.) 
Ploiești.

IX. ‘ R.P. Polonă—Austria (22.IV.) Bra
șov.

X. R.P. Romînă—R.F. Germană (24.
IV.) București.

XI. U.R.S.S. — R.D. Germană (24.1V.) 
Cluj.

XII. R.S. Cehoslovacă—Grecia (24.IV.) 
Cluj.
PREMIILE CONCURSULUI
EXPRES NR. 13 DIN 28

1962
4 variante

R.S.

PRONO- 
MARTIE

LA ARAD

Gross din a 
golul ai doi-

DALBAN

Buc.
(2S.IV.)
(20.IV.)

Categoria
Iei.

Categoria 
lei.

Categoria
lei.

Categoria
Iei.

Categoria 
lei.

Fond de premii
Tragerea următoare

Il-a

Ill-a

IV-a

V-a

Vl-a

a 17.430

71 variante a 1057

365 variante a 264

1148 variante

5880 variante

a

a

536.331 lei.
va avea

84

33

loc 
miercuri 4 aprilie 1962. în București, 
str Saltgnv nr. 2 ora 19

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

Traian Tomescu, antrenor federal: 
„Joc necorespunzător ca valoare teh
nică și tactică. N-am putut aprecia 
decit dorința fiecărei echipe de a cîș- 
tiga. A fost un joc de uzură, care a 
favorizat îndeosebi pe timișoreni. Re
zultatul, prin prisma perioadelor de 
dominare a echipelor, mi se pare echi
tabil. Ambele formații trebuie însă să 
muncească mai mult pentru îmbună
tățirea calității jocului lor. De la ti
mișoreni mi-au plăcut Lereter și Tur- 
can. De ta U.T.A. îmi este greu să 
remarc pe cineva" •



’ TEIVI s

TIMISOARA, LA FETE SI PLOIEȘTI, LA BĂIEȚI, 
AU C1ȘT1GAT „CUPA ȘCOLILOR SPORTIVE DE ELEVI"

— o întrecere spectaculoasa care a evidential
numeroase clemente talentate

trecută. Timișoara a gaz
de patru zile — Irumoa- 
de handbal in 7, mascu- 
, „Cupa Școlilor sportive 

de elevi". La această întrecere a ela
nului, voinței și tinereții au participat 
16 echipe ale școlilor sportive de e- 
levi din întreaga țară, lată mai întîi 
rezultatele înregistrate :

MASCULIN — SERIA I : Ploiești —
Craiova 17—8 (4—4), Petroșeni — Ora
dea 23—18 (9—10), Petroșeni — Craiova 
16—15 (10—8), Ploiești — Oradea 22—9
(12—6), Ploiești—Petroșeni 16—10 (8—7),
Craiova — Oradea 14—14. CLASAMEN
TUL: 1. Ploiești 6 p. ; T. Petroșeni 4 
p. ; 3. Craiova 1 p. ; 4. Oradea 1 p. 
SERIA A II-A : Timișoara — București 
(S.S.E. Nr. 2) 15—14 (7—8), Sibiu — 
Cluj 16—7 (9—2), Sibiu — București 
15—14 (4—7), Timișoara — Cluj 12—9 
(5—6), București—Cluj 24—9 (14—3), Sibiu 
— Timișoara 11—5 (7—1). CLASAMEN
TUL : l Sibiu 6 p. ; 2. Timișoara 4 p. i 
3. București 2 p. ; 4. Cluj 0 p.

TURNEUL FINAL — Locurile 1—8: 
Ploiești — Sibiu 12—10 (4-3) ; locurile 
3—4: Petroșeni — Timișoara 16—10 (8—8): 
locurile 5—6: București — Craiova 23—16 
<12—6) : locurile 7—8 : Cluj — Oradea 
11— 8 (4—3).

FEMININ — SERIA I: Petroșeni - 
Oradea 32—3 (16—1). Ploiești — Craiova 
13—g (7—6). Petioșenl — Craiova, 16—6 
(11—2), Ploiești — Oradea 31—0 (14—0), 
Craiova — oradea 19—3 (II—1), Petro- 
seni — Ploiești 11—7 (4—2). CLASAMEN
TUL : 1. Petroșeni 6 p; 2. Ploiești 4 
p; 3. Craiova 2 p; 4. Oradea 0 p. SERIA 
A n-A : Sibiu - Cluj 6-5 (1-3). Timi
șoara — . București (S.S.E. Nr. 2) 11—8 
(S—3), Timișoara — Cluj 18—7 (8—3),
Sibiu — București 10—9 (5—6), Cluj — 
București 10—9 (6—S), Timișoara — Si
biu 10—4 (4—2). CLASAMENTUL : 1.
Timișoara 6 p; 2. Sibiu 4 p; 3. Cluj 
* p; 4. București 0 p.

TURNEUL FINAL — Locurile 1—2 s 
Timișoara — Petroșeni 5—3 (3—2); locu
rile 3—4 : Ploiești — Sibiu 9—5 (7—1) ; 
locurile 5—0 : Cluj — Craiova 11—8 
(4—3): locurile 7—3 : București — Ora
dea 23—5 (13—3)

Săptămîna 
duit — timp 
sa competiție 
lin și feminin,

fie- 
sa- 
un

Spectatorii, care au umplut în 
care zi șala pînă la refuz, au avut 
tisfacția să urmărească partide de 
rar dinamism, cu execuții tehnice in 
viteză. Majoritatea întilniriior au fost 
de un bun nivel tehnic. Unele dintre 
ele (Sibiu — București, la băieți și 
Petroșeni — Ploiești, la fete) s-au 
apropiat de valoarea meciurilor de 
primă categorie. In timpul întrecerii _>r 
s-au evidențiat o serie de elemente 
valoroase, ca Balogh, Egri —Timișoa
ra, Radulescu, Vîrlan — Petroșeni, Tă- 
năsoiu, Schuster (Sibiu), Nicolau, Nicu 
(Ploiești), la fete, Vătafu, Schmidt, 
Ben (Sibiu), Hollinger — Timișoara, 
Androiu, Coman (Ploiești), la băiet1. 
Toate acestea au demonstrat că hand
balul în 7 este mult îndrăgit de elevi, 
că in școlile sportive de elevi se duce 
o muncă neobosită din partea profe
sorilor, care îndrumează pe tinerii ju
cători spre un handbal modern. In 
aceste școli există o bogată pepinieră 
de handbaliști talentați, cadre de 
viitor.

Trebuie remarcate echipele Timi
șoara (fete) — care a întrecut în fi
nală o formație de mare valoare, 
furnizind surpriza acestui turneu — 
și Ploiești (băieți). Slab s-au prezen
tat echipele masculină și feminină din 
Oradea și cea masculină din Cluj.

In sfîrșit, arbitrajele. Acestea au sa
tisfăcut în general. Dar au fost cazuri 
in care unii arbitri au lăsat de dorit. 
Mai ales arbitrajul prestat de I. Lu- 
chicî — Timișoara, care a viciat pur 
ș1 simplu rezultatul meciului mascu
lin Sibiu — București, prin decizii cu 
totul eronate sau prin sancționarea 
unor infracțiuni de joc imaginare. A- 
cest arbitraj, care a dezavantajat net 
pe bucureșteni, trebuie serios analizai 
de comisia regională de handbal.

De sui de zile, competițiile interna
ționale de tenis de la Cairo și Alexan
dria reunesc cu regularitate pe cei mai 
valoroși jucători din Australia, Ame
rica, Africa și din Europa. La ediția 
jubiliară de anul acesta (s-a împlinit 
o jumătate de secol de la organizarea 
primului concurs de tenis) au partici
pat, printre alții, frații Neale și John 
Fraser, F. Stolle (Australia), lovanovic, 
Pilic (R.P.F. Iugoslavia). W. Gasiorek 
(R.P. Polonă). W. Bnngert (R.F.G.), 
sportivi din R.D.G., R.A.U., precum și 
jucătorii noștri Țiriac și Mărmureanu. 
Rezultatele de la Cairo se cunosc, așa 
că nu le voi mai aminti. La Alexandria 
am 
cu 
la 
El 
lea 
care l-a învins cu 6—4. 6—3. i 
turul următor pe polonezul Maniewski 
eu 6—2, 8—6. Maniewski îl eliminase 
înainte pe australianul J. Fraser.

In nbmî de finală, Țiriac l-a avut 
ca adversar pe primul tenisman suedez 
J. Lundquist, al zecelea clasat în 
și campion mondial neoficial pe 
acoperit. Țiriac a pierdut la mare 
cu 6—2, 4—6, 6—8. după ce a 
trei meciboluri 5—4 (40—15 în 
al Il-lea și 6—5. 40—30 în setul al 
III-lea). Partida a durat două ore și 
douăzeci de minute și a fost apreciată 
de spectatori ca o adevărată 
fiind extrem de dinamică

ajuns după o călătorie obositoare 
autobuzul și Țiriac a fost programat 
numai 40 de minute de Ia sosire, 
a intilnit în primul tur pe al trei- 
jucător egiptean, N. Hassan, pe 

iar în

latîlnire între

din Bucarești și

MIRCEA LUCA, coresp.

Motocicliștî9 atenție!

lume 
teren 
lupta 
avut 
setul

finală, 
și de un înalt

șcelarii 

Ig. Mureș

Condițiile de trai mereu mai bune 
pe care statul nostru democrat-popu
lar le asigură oamenilor muncii, dau 
posibilitatea unui număr din ce în ce 
mai mare de cetățeni să-și cumpere 
motociclete. In acest fel se dezvoltă 
rapid o nouă ramură a turismului : 
mototurismul. Pe șoselele care leagă- 
Capitala și celelalte localități ale tă
rii de litoral, de stațiunile de odihnă, 
de marile șantiere ale socialismului 
șt de locurile istorice, legate de tre
cutul de luptă a partidului, clasei 
muncitoare și poporului nostru se văd 
tot mai des pilcuri de motocicliști. 
Motocicleta a devenit astfel nu numai 
un mijloc rapid de locomoție ci și un 
bun prieten care asigură 
muncii posibilitatea de a 
mod plăcut și util o parte 
lor liber fâcînd excursii 
localități ale țării.

Marea majoritate a posesorilor de 
motociclete înțeleg să respecte cu 
strictețe regulile de circulație asigu- 
rîndu-și astfel securitatea personală 
precum și a celorlalți conducători de 
motociclete sau autovehicule aflați pe 
șosea. Mai sint însă unii — din 
cire din ce în ce mai putini — 
mînați de „beția" vitezei sau 
alcoolului ignorează normele de 
culație, fac demonstrație de îndeml- 
nare în viraje și se expun pe ei, pe 
însoțitorii lor, pe 
alți conducători 
la accidente. 
Direcția 
cut deseori 
ducătorii 
rite puncte 
circulației și 
ple concrete 
rile nesocotirii 
manentă pe care organele de miliție 
o manifestă pentru asigurarea securi
tății posesorilor de motociclete se în
scrie și recenta consfătuire care a a- 
vut loc în Capitală. Referatul prezen
tat de Direcția Miliției Capitalei, și 
sfaturile date de lucrătorii D.M.C. con
ducătorilor moto, vor contribui fără 
îndoială la reglementarea și mai te
meinică a circulației. Direcția Mili
ției Capitalei a făcut apel la conducă
torii moto conștiincioși să devină a- 
devărațî activiști obștești care, din 
proprie inițiativă, să atragă atenția 
acelor motocicliști care comit abateri, 
că comportarea lor este necorectă și 
să-i hotărască să respecte întrutotul 
regulile de circulație. Este un apei

oamenilor 
petrece In 
din timpul 
în diferite

feri- 
care 

a... 
cir-

tă- 
con- 
dife-

pietoni și pe 
de motociclete 

uneori foarte grave. 
Miliției Capitalei a 

consfătuiri cu
moto prelucrind 

ale regulamentului 
arătîndu-le cu exem- 

care sînt urmă
tor. In grija per-

SPORTUL POPULAR

bine venit pe care sin tem convinși 
cei prezenți la consfătuire l-au

cA
toți 
înțeles pe deplin.

După părerea noastră este necesar 
— tot în scopul respectării riguroase a 
regulilor de circulație — să se inițieze 
de către cluburile și asociațiile spor
tive din Capitală și din provincie 
excursii la sfîrșit de săptămînă. Așa 
a procedat anul trecut clubul sportiv 
Voința București (care a organizat nu
meroase excursii), consiliul UCFS 
al Regiunii Mureș-Autonomă Ma
ghiară, precum și o serie de asocia
ții sportive din regiunea Crișana și 
din alte regiuni. Inițiind astfel de ex
cursii, asociațiile și cluburile sportive 
îi învață pe conducătorii moto să 
meargă pe șosea în mod organizat, 
să respecte regulile de circulație Și în 
același timp le oferă posibilitatea să 
viziteze în colectiv locuri turistice cu 
renume. Cu acest prilej oameni iniți- 
ați și buni cunoscători ai locurilor pot 
da ample explicații, pot îndruma pe 
excursioniști spre vizitarea celor mal 
interesante părți ale stațiunii, locu
lui istoric etc. Este deci nevoie de 
inițiativă, de colaborare cu organiza
țiile sindicale și U.T.M. Procedîndu-se 
în acest fel titlul articolului de față 
va deveni de prisos.

Pe terenurile Centrului de antrena
ment din str. Plevnei a început Ieri 
întîlnirea de tenis dintre echipele 
Școlii sportive de elevi nr. 2 și Clu
bului sportiv școlar „Harghita“-Tg.- 
Mureș.

La această primă confruntare dintre 
școlarii iubitori ai tenisului 
două orașe participă nu mai 
40 de jucători.

întrecerea organizată cu
comisiei orășenești de tenis și a fede
rației de specialitate continuă astăzi 
și mîine.

din cele 
puțin de

sprijinul

nlvel tehnic. în semifinale, Lundquist a 
terminat rapid cu australianul Stolle 
(6—2, 6—3), dar în finala a dispus 
greu de iugoslavul lovanovic cu 6—3, 
2—6, 3—6, 7—5. 6—4.

P. Mărmureanu a pierdut la simplu 
în primul tur la al cincilea jucător din 
R.A.U., Moh Aly cu 3—6, 4—6.

Trecînd în revistă rezultatele și 
portarea sportivilor noștri în cele 
competiții, se pot face următoarele 
cieri.

Ion Tiriac a fost considerat ca 
torul nr. 1, atît la Cairo cît și la Ale
xandria. Aceasta din punct de vedere 
al rezistenței, voinței și al puterii de 
luptă. El a arătat totodată și o teh
nică bună în executarea loviturilor de 
pe linia de fund a terenului. De ase
menea, a știut să-și dozeze foarte bine 
eforturile și a folosit toate resursele 
în momentele hotărîtoare, pentru cuce, 
rirea victoriilor. Așa a obținut el rezul
tate favorabile pe o căldură înăbuși
toare (38 de grade), fără a avea expe- 
riența competițiilor de anvergură, în 
fața unor adversari cu o faimă mon
dială. 0 bună pregătire tehnică nu în
seamnă totul. Ca să cîștigi mai sînt 
necesare și calități morale și de voin
ță. Acest lucru a fost demonstrat de 
campionul nostru. Aceasta au confir
mat-o numeroși ziariști, comentatori ai 
posturilor de radio și televiziune, mem
bri din conducerea federației de tenis 
din R.A.U.

Revenind la învățămintele celor două 
competiții, se poate spune 
că astăzi în tenis nu sînt 
torii pe plan internațional 
nică corespunzătoare și o 
zică complexă. Nu este suficientă 
noașterea a 3—4 procedee tehnice, 
trebuie utilizată o gamă oît mai 
riată de lovituri. Am avut ocazia 
văd schimburi de mingi puternice 
pe fundul terenului. în cros și în lun
gul liniei, combinate cu lovituri moi 
(mingi scurte) sau mingi de trecere a 
adversarului (care se afla la plasă) tri
mise cu mare precizie și plasate 
mare finețe, din orice poziție (cum 
jucat Lundquist). L-am văzut 
F.raser executînd perfect loburi 
urmate de lovituri puternice cînd 
sarul se apropia de fileu. Apoi, 
tarea loviturilor cu efect (Merlo 
vanovic) dădea un plus de eficacitate 
jocului.
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Un interesant concurs de verificare
a loturilor republicane

I. DUMITRESCU

De ieri, terenurile de tenis de la 
Progresul sînt gazda unor întreceri 
deosebit de interesante. Este vorba de 
concursurile de verificare a loturilor 
republicane de tenis ale R.P.R. care 
reunesc pe cei mai buni jucători din 
țara noastră. Astfel, la seniori parti
cipă campionul republican Ion Țiriac. 
Bosch, Cristea, C. Năstase, Mărmu- 
reanu, Bardan, D. Viziru, 0. Popovici: 
din lotul de tineret iau parte Boaghe, 
Dron, 0. Ionescu. S. Verone, Burciu 
și Mita, iar la fete: Julieta Namian, 
Eleonora Roșîanu, Cristina Doboșiu.

Aneta Verone. Meciurile au loc în 
fiecare zi pe terenurile bazei sportive 
de la Progresul, cu începere de la ora 
9 la 13 și de la 
necare.

Iată și cîteva 
riac—Bosch 6-1, 
se—Mărmureanu 
dan—C. Popovici 6-4, 8-6, 6-1, Cris
tea—D. Viziru 6-2, 6-î, 6-1, Dron— 
S. Verone 6-2, 6-1, Boaghe—C. Io
nescu 6-3, 6-2.

ora 16 pînă la întu-

rezultate tehnice: Ți-
6-4, 6-1. G Năsta-
6-2, 6-3, 9-7, Bar-

Etapa a ll-a a campionatului republicanEtapa a ll-a a campionatului republican 
de floretă băieți și sabie

loc
ca-
re-

Sîmbătă și duminică, în sala Facul
tății de Științe Juridice au avut 
întrecerile la floretă și sabie din 
drul fazei a II-a a campionatului 
publican.

La floretă au participat cei mai buni 
floretiști ai noștri : Mureșanu, Drîmbă, 
Poenaru. Zilahy, Csipler. In cadrul 
semifinalelor a fost eliminat Gh. Ma
tei, care are o tehnică bună dar care 
este insuficient pregătit. Datorită va
lorii strînse dintre concurenți, victo
ria s-a decis după baraj între Poe
naru și Zilany, ultimul invingind cu 
scorul de 5—2.

La sabie au luptat pentru califica
rea în finală 15 concurenți. încă din 
primele asalturi s-a remarcat Gh- 
Culcea ca un trăgător bine pregătit și 
constant. In această luptă „cade“ cam- 
-Qinmil de juniori R.P.R.. Eugen Ga-

nea (Steaua), iar campionul 
Dumitru Mustață (Steaua) se califică 
în finală abia după un baraj cu Gheor- 
ghe Alexe și Hie Tudor.

De asemenea, s-au comportat slab — 
față de valoarea lor — Mustață și Ro- 
honi, componenți ai echipei reprezen
tative.

Clasament. Floretă : 1. I. Zilahy 6 v. 
(d.b.) ; 2. S. Poenaru 6 v. (d.b.) ; 3. 
Drîmbă 5 v- ; 4. T. Mureșanu 4 v.; 
A. Csipler 3 v. ; 6. C. Nieolae 3 v
7. M. Maxim 1 v.; 8. E. Mihăilescu 0 
v. Sabie: 1. Gh- Culcea 6 v.; 2. T. 
Mureșanu 5 v.; 3. L. Rohoni 4 v. ;
D. Mustață 4 v. ; 5. Gh. Alexe 3 v. 
6. O. Vintilă 3 v. ; 7. H. Bădescu 2 v
8. C. Nieolae 1 v.

R.P.R.

ELENA DOBINCA

împletirea armonioasă a acestor mij 
loace tehnice cu cele specifice unui j 
câtor ofensiv și rapid cum sint servi 
ciul, returu] de serviciu, voleul și sm 
ciul ajută la trecerea cu ușurință de I
loviturile foarte puternice și rapide 1 
cclft mai încete, dar de mare precizi 
Un exemplu de joc modem l-a dat au 
tralianul Stolle, posesor al unor servic 
extrem de tari, retururi sigure, atît p 
servicii cît și din fundul terenului, v
Icuri și smeciuri executate aproape făr 
greșeală.

Intîlnirile care s-au încadrat într-n 
tenis ofensiv au fost : Țiriac cu f 
Fraser (la simplu), cu Stolle și Luni 
quist, Lundquist cu lovanovic. In acest 
patru partide s-au folosit, cu prisosit 
ță, lovituri foarte puternice, alternat 
cu mingi moi și bine plasate. în m< 
ciul Țiriac—N. Fraser, ambii jucăto 
s-au întrecut în execuții de servicii ț 
retururi decisive. L-am urmărit pe Lunt 
quist servind 17 „ași" contra lui Slollt 
iar acesta — în meciul cu Țiriac - 
dînd cam tot alîtea retururi pe al do 
lea serviciu a| sportivului romîn.

In ceea ce privește concepția tactici 
este clar că jucînd numai pe linia <1 
fund a terenului nu se poale ciștig 
De pildă, așa a pierdut poliftl-zul Gi 
siorck la Fraser. Desigur, tactica n 

să fie aplicată mecanic, ci I 
de adversar. ;
discuție că Țiriac a demonstr 
de calități, a arătat multe li 

să-

trebuie 
funcție

Fără 
o serie
eruri bune. Totuși, el va trebui 
intensifice pregătirea. Așa, bunăoară, 
are nevoie să-și întărească serviciul 
doilea, care în momentul de fată 
fără efect, cu o minge săltată, 
permite atacul adversarului. De 
menea, voleul din 
slab, ineficace. Cit 
reanu, acesta, este 
aptitudini, dar el

CS 
ca 
as 
ln<dreapta este 

privește pe Mărm 
un tînăr cu destu 
are încă multe <

învățat. De altfel, tineri dotați mai ave 
încă numeroși. Și cu o muncă susținu; 
cu colaborarea tuturor factorilor, ro 
dele nu vor întlrzia să apară. I

MARIN BADIN
antrenor

PRIVELIȘTI INCINTÂTOARE, 
CONDIȚII' OPTIME DE CAZAR 

SI MASA

M

lurishc
MUNTCI.C

EMENIC

vă asîeapiâ ’ 
x orice sezon

Se organizează tabere pentru ele 
studenti și salariați. Informații -r- I.G 
Reși|a, str. Fîntînilor nr. 1, tel. 16 
la I.G.R. Caransebeș, str. Vasile Roa 
nr. 11, tel. 278.

Turiști I Folosifi timpul liber în excursii pe 
Poiana Stînii, Cota 1500, Vîrful cu Dor, Babele, 
Căminul Alpin, Muntele Roșu, Cheia. Cabanele 
de către

munfe. — Vizifafi cabane! 
Peștera, Padina, Caraiman 
sînt utilate și aproviziona
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ÎNTREPRINDEREA 
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-finalei,



Amenajarea terenurilor cu zgură 
pentru antrenamente

n deplasările efectuate pe teren, 
picarești și în diferite orașe din 

am constatat că o serie de te
ri gazonate, pe care se progra
mă jocuri de fotbal, rugbî, handbal 
s-au degradat. O parte din cau- 
principaie care au dus la degra- 
i gazonului acestor terenuri sint: 
o] ici tarea terenurilor prin progra- 
a nerațională a jocurilor și an- 
inentelor; b) lipsa terenurilor de 
Miament pe lingă terenurile gazo- 
t c) proasta întreținere a terenu- 
[ după meciuri, in intervalul dintre 

și returul campionatelor și în 
al în pregătirea terenurilor pen- 
berioada de iarnă.

felul acesta se aduc pagube în- 
late mișcării noastre sportive 
kduirea unui teren costă circa 
bo lei), la care se adaugă și 
[le neîncasate pe timpul reparării 
urilor, prin neprogramarea jocu- 
oficiale.
acest material vom arăta cum 

pate amenaja un teren de antrena-

sportivă I.M.S. Qm- 
are spațiu suficient.

niorî, asociația 
pul ung Muscel 
gata 'nivelat, pentru a-și putea ame
naja un teren cu zgură etc.

Se recomandă ca aceste terenuri 
să fie amenajate în incinta bazelor 
sportive existente (unde există posi
bilități de amplasare) pentru a fi folo
site instalațiile anexe de deservire 
(vestiare, instalații de apă, canalizare, 
grupuri sanitare etc) sau pe spațiile 
jibere din apropierea bazelor, care nu 
prezintă rnari denivelări.

In cazul că există o suprafață co
respunzătoare, orientarea terenului se 
va face cu latura lungă pe direcția 
nord—sud, ferind astfel pe jucători 
de a sta cu, ochii în soare. Acolo unde 
terenurile prezintă denivelări prea 
mari, nivelarea lor se va face cu aju
torul diverselor utilaje și prin muncă 
patriotică.

Trasarea terenului se face cu. res
pectarea 
înainte.

După 
se sapă 
dîncijne 
taliilor (schița nr. 1).

Am considerat că terenul este așe
zat,pe un strat de pămînt permeabil. 
In acest -caz .nu mai sînt necesare 

pe principiul unor economii ma- executarea drenurilor. In cazul în care 
există posibilități se va face totuși 
un drenaj corespunzător, dar numai 
după ce 
terenului.

Pentru 
terenului 
tura terenului se va săpa realizîndu-se 
patru pante de scurgere cu o ușoară 
înclinație, iar la perimetrul bazei se 
va săpa un șanț avînd o lățime de 
maximum 0,50 m și o adîncime de 1 m 
(acest șanț îndeplinește rolul de co
lector). Colectorul va avea o pantă 
de scurgere de maximum 5%o și va fi 
racordat după posibilități la rețeaua 
de canalizare a bazei sportive sau la 
puțuri absorbante (schița nr. 2).

Structura terenului este formată din 
trei straturi și anume: 1. strat de 
alicărie formată din bolovani, piatră 
spartă, bucăți de cărămizi etc cu o 
granulație de 25—50 mm, așezat în

cu structură de zgură (folosibil 
u afitreriamerit pe orice timp și 
se întreține foarte ușor). Materia- 
b față se adresează în primul rind 
rilor, .asociațiilor sportive sau be- 
arilor de baze care dețin terenuri 

pate.’
tete amenajări de terenuri se vor

știa folosirii tuturor rezervelor 
ie. In. acest scop, am ales soluția 
mai simplă, urmărind întrebuin- 
matarialelor cele mai ieftine care 

psesc în fiecare localitate, utili- 
pe o scară largă a muncii pa

ie, atit pentru executarea lucră- 
cit și pentru urmărirea acestora

. Sem n ^'2

pameni de specialitate (ingineri, 
Hi, tehnicieni), membri susțină- 
bi diferitelor cluburi și asociații 
pe.
emil de joc va avea dimensiunile 
pX70 m sau 90X45 m (cores- 
toare regulamentelor în vigoare), 
eriorul acestui perimetru se pre

mii spațiu, de siguranță, de mi
ll 3 m pe laturile lungi și de 

pe laturile scurte. Delimitarea 
pară se va face printr-o balu- 
I de metal sau de lemn avînd 0 
lie minimă de 1,20 m.

'^7

MODUL DE EXECUȚIE
t' 

siderăm că amenajarea terenu- 
poate face în incinta bazelor 

re,existente, care an posibilități

_

At/CACiC

Scă'rA r/r-3.

îplasare, sau în apropierea lor, 
ca să se poată utiliza construc- 
nexe, Iată citeva exemple: clu- 

portiv Progresul București și-a 
fjaf în incinta complexului său 
Irada dr. Staicovici două terenuri 
Liră pe care se desfășoară antre- 
ktele echipei de categoria A, ti- 
și juniori, precum și jocuri din 

pnatul orășenesc; clubul sportiv 
bl Ploiești și-a amenajat în in- 
bazei saie un teren cu zgură pe 
se desfășoară antrenamentele e-

dimensiunilor amintite mai

aducerea terenului la cota 0,00 
întreaga suprafață pe o a- 

între 15—25 cm .conform de-

se

o
pe

f=£

va face proba structurii

mai bună funcționare a 
timp ploios infrastruc-

grosime de 10—15 cm 2. stratul este 
format din zgură cu o granulație între 
5—25 mm, așezat pe o grosime de 
8—10 cm; 3. strat format dintr-un 
amestec special de zgură fină (cu e 
granulație de 1—3 mm) în proporție 
de 60%, argilă 30% și nisip 10%, 
așezat pe o grosime de 5 cm (schița 
nr. 3).

Toate cele trei straturi vor fi bine 
udate (pentru a se tasa) și foarte 
bine presate cu un tăvălug, pină ce 
va rezulta o suprafață complet netedă.

Așezarea celor trei straturi va fi 
făcută astfel în cit fața finită să pre- < 
zinfe patru pante, necesare scurgerii 

a 
pe 
m 
Și

nivel 
cele patru

apei de ploaie (linia de mijloc 
renului pe axul longitudinal, 
lungime de 50 m și cite 25 
la centrul terenului în stînga 
dreapta) cu o diferență de 
maximum -f- 20 cm față de 
laturi (vezi schița nr. 4).

Suprafața terenului va fi
borduri de cărămidă 
deșeuri, montată pe 

dacă există posibilități 
delimitarea din borduri din pre-

BOX

te-
o 

de 
în 
de<

delimitată 
veche, 

cant, 
se va

prin
sau 
iar 
face
fabricate de beton avînd dimensiunile 
de 1.00 X 0,20 X 0,05 m (vezi schița

Pentru întreținerea terenului se 
face trei hidranți- amplasați pe 
din laturile lungi ale terenului 
afara bordurii). Hidrantul se va 
menta de la o conductă 
la rețeaua de alimentare existentă în 
incinta bazei sportive.

Marcajul terenului va 
praf de var sau ipsos, pe o lățime de 
maximum 12 cm. (vezi schița nr. 6).

Terenul de joc va fi dotat cu două 
porji regulamentare din lemn, cu o 
secțiune pătrată de 12X12 cm, avînd 
dimensiunile, în interior, de 7,32 X 
2,44 m. Porțile vor fi vopsite în cu
loare albă și vor fi completate cu o 
plasă din sfoară de cînepă (impreg
nată cu o soluție de carbolineum care 
s-o ferească de putrezire).

Ținînd seama că majoritatea 
rilor, a transportului diferitelor 
riale (alicăria poate fi luată 
demolări) se fac prin muncă patriotică, 
asemenea terenuri se pot construi cu 
minimum de cheltuieli 
prea mari.

Vrem scrimă pugilistică, nu

lungă

vor 
una
(în 
ali- 

pînă

fi făcut cu

lucră- 
mate- 
de la

și fără eforturi

In încheiere trebuie 
realizarea cu succes a 
amenajări sportive depinde in_ priinu’

1

I

de felul

să arătăm că 
unor astfel de

--q

•iS

---1

L bordura t
< ibrimidi

SCHirA Hr- 6

în care consiliile de con- 
cluburilor și asociațiilor 
ști să mobilizeze înlr-o

confuză și obstrucționistă
Multi iubitori ai sportului 

nușj au fost curioși să vadă 
rea dintre echipele I.T.B. și ______
(scor: 14—8), intilnire disputată sîm- 
băta trecută.

Ce au avut însă de văzut acești 
spectatori ? IJti boxer de categorie 
hirtie, juniorul Adrian Zaharia de la 
I.T.B. care a învins — într-tm meci 
în care a folosit cu succes directele 
de stînga — pe Gh. Cristea; o luptă 
epuizantă și interesantă pentru victo
rie, cu schimburi variate de lovituri 

' intre Dănilă Enuț (Metalul) și St. 
j Comaroni (I.T.B.) în care, primul 
a ciștigat la puncte, dar un meci nul 
era mai echitabil: o intilnire echili
brată intre Nicu Constantin (I.T.B.) și 
Ion Olteanu (Metalul), partidă în 
care am remarcat calitățile metalur
gistului, care a părăsit totuși treptele 
ringului invins.

în rest insă ? Bătaie în toată re
gula. Evoluția majorității celorlalți 16 
pugiliști a avut puțin comun cu boxul. 
A fost de-a dreptul penibil să vezi, 
de exemplu, cum FI. Mihalache 
(I.T.B.) lovea ca o... morișcă unde 
nimerea (dar mai ales in blocajul ad
versarului) și primea loviturile lui 
V. Marinescu (Metalul), fără a schița 
măcar un gest de apărare. Gr. Dragoș 
(Metalul) și-a lovit adversarul mai 
des cu capul decît cu mănușile. A și 
tost de altfel descalificat de arbitrul 
Gh. Dumitrescu. Enache Dumitru (Me
talul) și V. Mihăilă (I.T.B.), sincro- 
nizindu-și parcă mișcările, nimereau 
în plin și prindeau „muște1* în... ace
lași timp, in persoana lui Aurel Mi- 
nea j j 
care a fugit timp de trei reprize din 
fața t '______________________________ _
lovit neregula-mentar. Și așa am pu-

cu mă- 
întrece- 
Metalul

(I.T.B.) am cunoscut un boxer

rind 
ducere ale 
sportive vor 
muncă susținută și continuă pe toți
membrii susținători, vor ști să ceară 
ajutorul diferitelor organe și organi
zații locale. Construirea acestor tere
nuri trebuie făcută cu multă răspun
dere și numai în cadrul unor condiții 
și posibilități locale, folosindu-se din 
plin rezervele interne și mai ales en
tuziasmul larg al tineretului 
sportiv.

M. STANCU 
președintele Comisiei centrale 
teriale și echipament din F.R.

nostru

de ina- 
Fotbal.

tea enumera și pe alți 
care, în toiul întrecerii,_ __ „w
cele mai elementare noțiuni ale aces
tui sport.

E un fapt îngrijorător că, la o gală 
in care evoluează pugiliști din douăj 
formații bine cotate în București, a- 
trebuit să căutăm cu... luminarea 
sportivi care să practice un box in 
linie, corect, fără obstrucții.

Recent, în întrecerile din cadrul 
„Cupei primăverii", de asemenea, au 
abundat iniîlru’rile de nivel subme
diocru, ceea ce înseamnă că prezența 
in ring a unor boxeri învățați cu de
prinderi greșite, nu e un fenomen in- 
tîmplător. Sintem convinși că apariția 
|>e ringurile din Capitală a unor bo
xeri cu reale calități, dar care nu cu
nosc abecedarul tehnicii boxului, se 
datorează muncii necorespunzătoare din 
sălile de box din Capitală. Multi din
tre antrenorii bucureștem, în goană 
după rezultate imediate, nu acordă des
tul interes însușirii elementelor teh
nice și programează în reuniuni, bo
xeri care se bazează doar pe calită
țile lor fizice, trimit loviturile la intim*- 
plare și nici nu știu să se ăperel

Credem că ultimele gale amicale des
fășurate în Capitală trebuie să con

semnai,. de alarmă și un 
analiză in cadrul coiiîisjci- 
de box. Să se ia în discu- 
cum se duce' iniisica de iri- 
secțîille de "box din âsocia-

tineri boxeri 
au uitat de

stituie un 
prilej de 
orășenești 
ție modul 
struire in 
ții și cluburi și să se ia măsuri pen
tru asigurarea unei mixtei corespun
zătoare de pregătire a tinerilor‘ bo
xeri, conform indicațiilor federației de 
specialitate, axat pe însușirea corectă 
a elementelor tehnice.

INOVAN '
adversarului, iar cînd a lovit, a

N. lovici, K. Gohni și M. Focșeneanu
uînvingători in „Cupa Postăvarul

POfANA BRAȘOV, 1 (prin tele
fon). In organizarea comisiei de schi 
a regiunii Brașov, sîmbătă și dumi
nică s-au desfășurat în masivul Pos
tăvarul întrecerile dotate cu „Cupa 
Postăvarul", rezervate seniorilor și 
juniorilor- fruntași fa probele alpine. 
Concursul a pus la încercare pregă
tirea sportivilor, deoarece zăpada grea 
le-a solicitat eforturi serioase. în ge
neral, cursele au constituit un bun pri
lej de verificare in vederea importan
tului concurs ce va avea loc la sfirși-

La sfârșitul săptămânii, in Bueegi,

„CUPA FEDERAȚIEI44
La sfîrșîtul aceste săptămînî, schiorii 

fruntași 
din cele 
caracter 
ganizată _
comisia de specialitate a regiunii Ploiești. 
Probele 
fond 10 
juniori, 
seniori,

vor lua startul în probele unuia 
mai importante concursuri eu 
intern: „Cupa federației**, or- 
de F.R.S.B. in colaborare cu

competiției suit următoarele: 
km seniori, 5 km senioare și 

3 km junioare, slalom special 
senioare, juniori și junioare

(sîmbătă) și coborîre seniori, senioare, 
juniori și junioare (duminică). Cursele 
se vor desfășura în Bueegi, pe pîrtiile 
dintre Cota 1.400 și Vîrful Furnica.

In luna aprilie se vor mai desfășura 
(14—15 a-în Bueegi „Cupa Bueegi' 

prilie) și „Trofeul Valea Cerbului" (21 — 
22 aprilie), ultimul concurs cuprinzînd 
o coborîre reluată după o întrerupere de 
12 ani.

tul săptămiuii viitoare in Bueegi t 
„Cupa Federației". Probele au eviden
țiat forma bună a dinamoviștilor N. 
lovici și K. Gohn, ciștigătorii celor 
două probe ale seniorilor, precum și 
a reprezentantului A. S. Carpați Si
naia, juniorul Marin Focțeneanu, în
vingător în ambele probe afa catego
riei sale.

Iată rezultatele tehnice: sîmbătă pe 
Sulînar, slalom uriaș seniori: 1. K.
Gohn (Dinamo Brașov) 1:19,4; 2. P. 
Clinei (Carpați Sinaia) 1:23.3; 3. V. 
Șuteu (Dinamo) 1:23,5; 4. N. Pan- 
drea (Casa Ofițerilor Brașov) 1:23,8; 
5. D. Focșeneanu (Carpați) 1:24,0 î 
juniori: 1. M. Focșeneanu (Carpați) 
1:31,0; 2. M. Voina (Dinamo) 1:56.0; 
3. E. Balin-t (Carpați) 2:00,0; 4. I. 
Roșu (Olimpia) 2:03,8; 5. D. Apostol 
(Olimpia) 2:05,7; duminică, în Kânt- 
zel slalom special seniori (56 porți 
manșa 1, 45 porți manșa a 11-a) : 1. 
N. lovici (Dinamo) 75,8 (40,7+35,1)'; 
2. M. Bucur (Carpați) 75,9 (40,S + 
35,1) ; 3. P. Clinei 76,1 ; 4. C. Tăbăraș 
(Carpați) 78,7 (manșa a II-a 34,4);

N. Pandrea (C.O.B.) 82,3; juniori 
manșă 40 porți) : 1. M. Focșer.ea- 
33,3; 2. I. Pitiș (Dinamo) 38,8;

E. Balint 40,0; 4. D. Apostol 41,0; 
D. Rusu (Olimpia) 51,0.

5.
(o 
nu
3.
5.

G. CAROL 
coresp. regional

Sîmbătă și duminică, în organizarea 
clubului sportiv Dinamo, s-a desfășurat 
cel de al doilea concurs al anului în 
aer liber. Asistența a rămas plăcut 
impresionată de forma bună în care s-au 
prezentat călăreții și caii cluburilor spor
tive din Capitală. în mod deosebit a 
plăcut comportarea călăreților începă
tori și a cailor tineri prezentați de clu
burile Steaua și Știința. Aceste cluburi 
— și în special Steaua — merită toate 
felicitările pentru preocuparea pe oare 
au dovedit-o față de creșterea și pre
gătirea noilor cadre de sportivi. Iată 
acum rezultatele înregistrate : Obstacole: 
semi-ușoară : 1. C. Vlad pe Sprinten 
(Dinamo) ; 2. G. Țopescu pe Simplon 
(Steaua) ; 3. Al. Longo pe Glacia (Di
namo). Obstacole: semiușoară — în
cepători : 1—5 Silvia Vasilescu pe Sapa 
(Știința), A. Ispas pe Liana (Știința), 
V. lonescu pe Sebeș (Steaua). G. Sabău 
pe Lux (Steaua). S. Mircea pe Fraga

Gh. Langa pe Rapsod (Steaua) ; 2. Gh. 
Langa pe Rubin; 3. A. Costea pe Arcaș 
(Știința). Obstacole juniori: 1. 
ramet 
geanu 
geanu 
nuda 
liana 
3.

M. Sa
pe I' loricei (Știința) ; 2. E. Dobro- 
pc Diana (Știința) ; 3. E. Dobro- 
pe Fraga. Obstacole fete: 1. Ma- 
Bogza pe Odor (Știința) ; 
Nițulcscu pe Giovani (Dinamo) ; 

Maria Stan

2. Li-

pe Padina (Știința). 
Ștafetă obstacole: 1. Echipa Dinamo 
(P. Stana pe Fira, P. Recer pe Keops, 
E. Boiangiu pe Nașu) 4 p. penalizare; 
2. Steaua (A. Donescu pe Faima, fl. 
Țopescu pe Simplon, V. Bărbuceanu pe 
Stejar) 4 p. pen.; 3. Dinamo (Liliana 
Nițulescu pe Giovani, Al. Longo pe 
Gloria, V. Dobeanu pe Văpaia) 4 p. pen. 
Semigrea: 1. Gh. Langa pe Rubin, 
Gh. Langa pe Rapsod, 3. V. Pinciu 
Bîrsan (Dinamo); grea: 1. V. Pinciu 
Bîrsan; 2. Gh. Langa pe Rubin, 3. 
Bărbuceanu pe Nela.

2. 
pe 
pe 
V.

In ultimele zile, 
în

vremea s-a încălzit 
zona de munte, unde s-au înregis- 

sub formă de ploaie 
mici de 1.500 de nte-

Și
trat precipitații 
la altitudini mai 
tri și sub formă de măzăriche, grindină 
și zăpadă mai sus de 1.500 de metri. 
Stratul gros de zăpadă s-a menținut, 
măsurînd în dimineața zilei de 2 apri
lie următoarele grosimi: Sinaia (Cota 
1.500) 50 cm, Predeal 33 cm. Vf. Omu 
116 cm, Fundata 42 cm, Ceablăul-Toaea 
30 cm, Rarău 90 cm. Pietrosu-Hodnei 
23 cm, Semeuic 70 cm. Țarcu-Godeana 
68 cm, Paring 13 cm, Păltiniș 4 cm.

Pentru zilele următoare se prevede 
timp frumos și liniștit, cu cer varia
bil. mai mult însorit.

în general, condițiile meteorologice 
sînt bune pentru schi și ascensiuni in tot



U N BILANȚ RODNIC
, Oamenii muncii din 

R. P. Ungară se pregă
tesc de sărbătoare. Pentru 
a șaptesprezecea oară ne 
oprim privirile asupra fi
lei de calendar cu litere 
roșii — 4 aprilie — si 
cu ocazia marii sărbă
tori naționale a poporu
lui maghiar ne gindim 

din nou la drumul par
curs in acești ani, drum 
bogat in realizări și suc
cese.

Intr-adevăr, am obți
nut realizări de seamă 
în toate domeniile vieții 
Poporul magh'ar știe bine 
că făurirea unei vieți noi, 
iibere, a fost posibilă nu
mai datorită sprijinului și 
ajutorului frățesc al U
niunii Sovietice, numai 
datorită colaborării fră
țești dintre țările socia
liste.

Dacă intoarcem filele 
istoriei sportive a celor

fete de la Budapesta
Oga Szabo (R. P. Pomină) a ocupat locul III

BUDAPESTA 2 (prin telefon). In 
cadrul turneului individual de la Bu
dapesta au participat 36 de sportive, 
dintre care trei romînce (Vicol și La- 
zăr nu au participat fiind bolnave), 
cinci italience și 28 de scrimere apar- 
ținind țării gazdă.

Sportivele noastre Ene și Sa-ch-elarie 
au „căzut" in semifinale, comportin- 
du-se sub valoarea lor ; cea mai mare 
greșeală a fost aceea că au adoptat 
un stil defensiv, care nu le caracte
rizează pe nici una. Mai mult, Ana 
Ene a fost nervoasă, nu a ascultat 
de sfaturile care i s-au dat de pe 
margine și în majoritatea cazurilor 
a pierdut controlul luptei. Cealaltă 
trăgătoare a noastră, Olga Szabo, deși 
a pornit ca una din favorite în acest 
turneu, nu a reușit să ocupe decît lo
cul III. La Juhasz, de exemplu, a 
pierdut după ce a condus cu 3—0. 
Aceasta dovedește că nici ea nu a tras 
suficient de atent, cu toată dirzenia, 
dind dovadă și de data aceasta de o

slabă pregătire morală și de voinț;
Clasament final : 1. Kovacsm

(R.P.U.) ; 2. Juhasz (R.P.U-), 3. Og 
Szabo (R.P.R.) ; 4 Domolki (R.P.U. 
5. Gulacșî (R.P.U.), 6. Ragno (Itali-a. 
7. Colombetti (Italia), 8. Szabo 1 
(R.P.U.), 9. Foldesne (R.P-U.).

SIMUIimi MU.URU1UI
N. PlBtVSKI

Maestrul internațional N. Pîdevsk 
campion al R.P. Bulgaria, a susținu 
sîmbătă după-amiază un simultan la i 
socialia sportivă Geologia. Din 16 pa 
tide Pîdevski a ^(igat 14, a pierdu 
una (la lladu Cernea) și a remizat un 
(Florin Cndarcea). Șahiștii bulgari a 
părăsit Capitala duminică. Pîdevski 
rămas pînă ieri oaspetele Bucureștiulu 
de und- a plecat direct la Moscova, ii 
vitat la un important turneu inlcmațn 
nai.

in fata noastră se 
mi-

17 ani. 
deschide o imag!? 

minată Am obținut importante reali
zări in domeniul dezvoltării culturii 
fizic-e socialiste și cind amintim acest 
lucru nu ne gindim numai la rezultatele 
excepționale ale sportivilor fruntași, la 
performanțele rcc'wdinan" lor mondiali, 
ale campionilor mondiali sau euro
peni. ci și la faptul că astăzi educa
ția fizică și sportul au devenit un. bun 
al întregului nostru popor. In anii in- 
tunecoși ai trecutului numai foarte pu
țini oameni ai muncii puteau să se bu
cure de binefacerile sportului Astăzi și 
populația celor mai îndepărtate 
tune și sate participă intens la 
sportivă.

Mișcarea noastră sportivă a 
progrese mari in anii de după 
rare. in 11961. pe baza «voior ceri- 
s-a introdus cu muil succes • nouă 
formă de angrenare a nutrier ifl ac
tivitatea sportivă — complexul spor
tiv Kilian După statistici ofi^'ială, in 
1961, I 266>.*MIO de oanjeiu ai muncii 
au participat in mod sistematic la ac
tivitatea sportivă.

Anul trecut a adus mixării noastre 
de cultură fizică și sport .nele sac- 
cese de prestigiu. Astfel, la campio
natele mondiale de lupte din Jap»<a. 
Gybrgy Gurics a câștiga: ti'.'.-* Suprem 
în compania celor mai bu" luptători 
din liane: halterofilii Gșbzu \ eres sî 
Fold’ au stabilit noi recorduri mon
diale intr-o disciplină care in trecui 
era aproape inexistentă. Janos Parti

Aspect de la o demonstrație sportită de nas- de la Budapesta 

cîștigat titlul de campion european
canoe. ’

pene 
Pap 
oară 
tului 
trată , 
res Istvanne a ciștigat titlul de cam
pioană europeană la tir. Jolan Ko&c- 
sek se află pe locul IV in lista ce- 
W mai bune aruatcăioare Uc disc din

d 
Id

<

că- 
viata

rlk-
o.

I

i D T O y. țț ța nr»
’ r L o y. U ni

, • Cu prilejul unui concurs de atle-
' tisul desfășurat la Santa Barbara, at
> letul american John Uetees a stabilit 

_ ________ „ „___ _ _... I ua n®u record mondial la săritura cu 
lume, in " !®61 "echipa noastră de po:o | prăjina. trecând peste ștacheta ridi- 
nu a cunos^t înfrângerea, cucerind ț cată la 4 m 89.5 am. Recordul mondial 
la Moscova „Troleo d ltalia*. Fofba- , anterior era de 4.83 m și aparținea lui 
Kștiî noștri au reușit să obțină calf > Geo'ge Dabies. Uelses a utdtaa' o 
canea pentru iurne^ fmal al campio- J prăjină din fibre de sticlă, astfel că 
Mfoloi mondial________________________ J recordul său nu poate fi omologat,

Xcum. în preajma mari’ sărbători I deocamdată.
a poporului magliiar ne amintim și de J 
faptul că anul 1961 a fost primul an I 
al cinv-n■lulu- de dezvoltare a miș- I 
cării noastre sportive, care ne-a ară
ta- drumul adevărat spre sportul so
cialist. spre realizarea noilor obiec
tive d; perspectivă

Cu ocazia zilei de 4 aprilie, cind 
tăcem bilanțul realizărilor obținute .n 
cei 17 ani care s-au «curs de la eli
berare. fiecare iubitor de sport, fie
care sport’, din țara noastră iși 
dreaptă gmdurile epre viitorul * 
nos al tngariei socialiste, spre 
familie a țărilor socialiste — in 
cu Uniunea Sovletieă.

FEKETE PAL
r-da-x Ia ziarul .NEPSIORT

tar la cainpraina^e euro 
de canotaj academic de la Praga. 
Jenone a cucerit pentru a treia 
titlul ia simplu. Dezvoltarea spor- 
feminin de performanță este ilus- 
și de următoarele rezultate: Ve

. m- 
lumi- 

marea 
frunte

Voleibaliștii de la Rapid București au plecat la Budapesta
Ieri după-amiază a păirăsit Capitala, 

fndreptindu-se spre Buiapesta (mde 
va lua parte la turneu.l-scmifinald al 
„'Cupei campionilor eu.cpeni*), echipa 
noastră campioană, Rapid București, 
dețin-ătoarea trofeului.

Turneul se va disputa în ziide de 6. 
7 și ,8 aprilie, tn afara feraviarikx, 
vor mai lua parte Duk a K^m (carm-

Luptă itriniă in campionatul
R. D. Germane

Em.uor Rostock și Vorwjrtș Beriirt 
sint angrenate într-o dispută pasio
nantă pentru primul loc in clasamentul 
campionatului R. D. Germane. Dar 
nici Motor Jena nu și-a spus încă ul
timul cuvînt... In etapa a 31-a, Em- 
por Rostock a fost învinsă pe teren 
propriu cu 1—0 de Auibau Magde
burg, Vorwnrts a terminat la egali
tate (1 — I) la Stendal cu Lokomotive, 
iar Motor Jena a pierdut acasă cu 
3—5 in fața formației Turbine Erfurt 
Celelalte rezultate: Aktivist Senften
berg — Einheit Dresda 0—1, Dynamo 
Berlin — Chemie Halle 2—2, Rota
tion Leipzig — Lokomotive Leipzig 
2—1, Motor Zwickau — Wismut Karl 
M-arx Stadt 0—1. In clasament con
duce Empor Rostock cu 40 p, urmată 
de Vorwarts 38, Motor Jena 36 etc.

(
Ț.D.N.A. fn regres

Ultimele două etape, ale campiona
tului. R. P. Bulgaria au consemnat 
două rezultate de egalitaie înregistrate 
de liderul autoritar al competiției, 
Ț.D.N.A. Aceasta a făccU. meci nul 
(2—2) cu Dunav Ruse, in deplasare, 
iar pe stadionul „Vasîl Levski“ din 
Sofia. Ț.D.N.A. a terminat ia egali
tate cu Lokomotiv Sofii: l—L Ca 
toate acestea, campioana R. P. Bul
garia păstrează un avans hotăator 
asupra următoarelor clasate — 8 
puncte. Iaiă alte rezultate: eiapa a 
1B--: Slavia Sofia — Spartak Pleven 
5—1. Levs^’ — Lokomotiv Sofia 1—0, 
Spartak Plovdiv — Spartak Varna

>

• La Anvers s-a disputat, în cadrul 
„Cupei campionilor europeni" (sfer
turile de finală), meciul de baschet 
dintre echipele masculine Antwerpen 
și Olimpia Ljubliana -
Baschetbaliștii belgieni 
învingători cu scorul de 
Returul se va disputa la

fotbal a Mexicu- 
Columbiej la Bo-

(Iugoslavia), 
au terminat 

87—83 (44-41). 
Ljubliana.

!• Selecționata de 
lui a învins echipa

> gota cu 1-0.
I • Prin tragere la 
> meciurile semifinale 
j fotbal „Cupa orașelor tirguri" : M.T.K. 
{ Budapesta-Valencia și Steaua 
! Belgrad — F. C. Barcelona-

• In continuarea turneului pe carc-1 
. întreprinde in R. D. Germană echipa 
’ de lupte clasice a orașului Varșovia a 
I întilnit echipa Motor Jena. Gazdele 
au obținut victoria cu scorul de 10—6.

sorți s-au stabilit 
ale competiției de

Roșie

pioana S Ccrbaslob:ee). Dozsa Bu- • Federația de ciclism din Austria 
dapesta (cam^va•ir R. P. "Ungare) și 'a alcătuit lotul reprezentativ care se
Slade rran-fais Par's '(ca.mpiean.a pregătește in vederea tradiționalei

^^p^tiții „Cursa Păcii" Berlin-Praga- 
Antrenorii Petrescu și Ștefan Varșovia. Din lot fac parte Deimbork,

Roman vvjr aic.ât-, echipa dd.r lu'miăto- | Caenm, Varga, Rarner, Muller, Do
rul : H. Nicolau. Plocon, Pavel, vita. Furian, Sehattlbauen și Wolf.
Dragan, Fieraru. Cocbeanu. Grigoro- După cursele de control fi aleși
viei. Coste. Tntf-gazian. Bărăscu. J cei 6 componenti ai echipei.

1—0, Minior — Lokomotiv Plovdiv 
1 —Cuomo More — .Marek 3—0. 
Beroe — Botev Pic-vd lx j—1; etapa 
a 17--: Botev — Spitak Plovdiv
1— 1, Marek — Danav 1—4. Spartak 
Pleven — Beroe 0 —0. Spartak 
Varna — Mi:’ior 0—0. Lev-ski — Sla
via 2—1, Lokomotiv Plovdiv — Cior
na More 1—1. In elasați■>^^: Ț.D N.A. 
32, Spartak Plovdiv 24. Ciomo More 
22.

- i
Dukla Praga — 6 puncte avans

In cea de a 17-a etapă a campio
natului R. S. Cehoslovace, Dukla Pra- 
ga a realizat nu numai o victorie ir. 
deplasare, ci și un scor de proporții: 
8—1 cu Spartak Kralobopoiska. In 
schimb, Ruda Hvezda Bratislava, a 
doua clasată, a fost întrecută cu 1—0 
de Spartak Plsen. Alte rezultate: Ba- 
nik — Dinamo Zilina 0—0, Spartak 
Hradek — Slovan Nitra 5—1, Spar
tak Sokolovo — Spartak Trnava 1—4, 
Slovan Bratislava — SONP Kladno
2— 0, Tatran — Spartak Praga 2—0. 
Glasamenf: Dukla 26 p, R. H. Bra
tislava 20 p, Slovan Bratislava, Spar- 
taz Plsen, Banik și Spartak Hradec 
Kralove (ultimele două cu cite un 
joc maii puțin) — 19 p etc.

Ujpesti Dozsa singură fn frunte
După ce în etapa a 21-a Vasas a 

fost întrecută cu 1—0 de Tatabanya,

în cea de a 22-a etapă ea a făcut 
meci egal (I — 1) cu Gyor, dind p^si- 
biliîate formației Ujpesti Dozsa să se 
distanțeze în fruntea elasamlMmului : 
3—2 cu Salgotarjan ș’ 4—0 cu Ozd. 
Alte rezultate: etapa a 21-a: M.T.K.— 
Komio 2—0, Hooved — Pecs 1—0, 
Gyor — Ozd 2—0, Fcnemcbaros — 
Sz’eged 2—1. Dorog — Csepel 2—i; 
etapa a 22-a: Salgotarjan — M.T.K. 
2—2, Fercnebanos — Csepel 4—0, Ta- 
tabanya — Pecs 3—1, Komio — Sze
ged 2—2. In clasament: Ujpest: 
Dozsa 34, Vas.as 31, Tatabanya 28 
etc.

Campionatul polonez

Gomik Zabrze a terminat Ia egali
tate in cea de a treia etapă cu Gwar- 
dia: 0—0. De altfel, ș’ celelalte me
ciuri ale grupei A s-au încheiat cu 
scoruri egale: Cracovia — Ruch 1—1, 
L.K.S. — Zaglebie 3—3; grupa B: 
Lech — Wislă 0—1, Lechia — Ar
koma 5—0, Polonia Bytom — Stal Mi- 
elec 4—1. In dasame^: Gornik 5, 
Zaglebie ș’ Legia — cîte 3 p (grupa A), 
Lechia 5, Polonia, Odra ș’ Wisla — 
cîte 4 (grupa B).

Partizan s-D distanțai de Steaua roție

In campionatul iugoslav, Partizan 
Belgrad a învins în etapa a 16-a 
cu 5—0 pe Borac, în timp ce Steaua

Korj d ciștigat „Turul Tunisiei*
TUNIS 2 (Agerpres). — Cel de-al 

4-lea Tur eielist al Tunisie-i s-a în- 
clreiat du^iinică, cu o remarcabila 
victorie a alergătorului sovietic S. 
Korj.

Ultima etapă a turului a însemnat, 
de asemenea, un succes al sportivi
lor sovietiic : în capitala Tunisiei, pri
mul a so6it Anatoli Olizarenko. El a 
parcurs distanța Kairuan—Tunis (182 
km) -in 5 h 06:20.0.

Clasamentul general individual ; 
KORJ (U.R.S.S,) 40 h 4l:MRr 2’. Pi 
tersson (Suedia) la 1:1'2; 3. D
Vaard (Olanda) la 4:13,0; 4. Vyncl
(Belgia) la 5:42,0; 5.
(R.D.G.) la 6:43,0.

Clasamentul pe echipe: 1.
GERMANĂ 120 li- 49:34.0; 2. 
120 h 55:08,0; 3. U.R.S.S.

R.
Belgi
121 

01:09,0; 4. Olanda; 5. Iugoslavia; 
Suedia; 7. Tunisia; 8. Austria.

Notă extern

„SE CAUTA CAMPIONI MONDIALI DE BOX'
In sfirșit, gangsterii americani care 

controlează piața boxului profesionist 
din S.U.A. au concurenți. Aceștia nu 
sint, cum s-ar putea crede, rivali recru
tați din clemente declasate ale lumii 
interlope care au abandonat alte „afa
ceri** necurate pentru a organiza un 
nou .sindicat al gangsterilor îndrăgos
tiți de box**, ci oameni de afaceri care, 
cel puțin așa pretind ei, se bucură de 
o reputație onorabilă peste Ocean. Nu
mele lor: Phil Krupin, Bill Nicholsson, 
Sy Krieg și Gene Schoor, proprietari ai 
unor mari restaurante și hoteluri din 
New York, Chicago și Los Angeles.

Așa se face că la rubrica de sport 
a ziarului „New York Times* a ațiărut 
nu de mult următorul anunț [tubllciiar; 
„Se caută un om tînăr care vrea să 
devină campion al lumii la box. Se ga
rantează 10.000 dolari pc an, perspec
tive de a ajunge ia lin milion (le do
lari. Scrieli sau telefonați la Mr. Paul 
Krupin, Johnsons Steak-House 316 Se
cond Avenue, New York City, N. Y.“.

Unii cititori au luat acest anunț drept 
o glumă. fntrucit insă el nu a apărut 
la 1 aprilie, ci la 21 ianuarie 1962, cu-

respondentul din New 
european a chemat la 
Krupin. După cum a 
d-l Krupin a fast de-a dreptul 
ziasmat, Intrării credea că 
primul candidat. Fără să 
el a lansat o saltă de întrebări: 
intre 19 și 25 de ani ? Cântăriți 
186 de pfunzi ? Aveți cel puțin 1.80 
înălțime?"- Entuziasmul lui s-a toț 
oarecum cind a aflat că la celălalt c 
păi al firului nu se află un candide 
ci doar un ziarist. A fost totuși dest 
de prietenos pentru a discuta desp 
marile lui .proiecte*.

York al unui si 
telefon pe mixt 
relatat ziarista 

etlti 
vorbește c 

mai aștept 
Av 
pe;

„De ce să lăsăm 
lilatea de a scoale profii— 
mă viitorilor campioni ai lumii?-® 
început să spună mister Krupin. Dc 
oare oamenii dc afaceri americani
nu preia ei această afacere din mîini 
gangsterilor? Treaba trebuie să fie pr 
luată de un grup solid de businessmar 
care înțeleg ceva din box".

Nimic de zis, intențiile d-lui Krup 
și ale asociaților lui n-ar fi de fel re 
dacă, bine înțeles, ele ar fi urmări 
intr-adevăr să aducă vreun sprijin spo 
tului cu mănuși. In realitate insă „Co

roșie, surprinzător, a fost întrecută 
cu 2—1 de Velej. Alte rezultate: Voj- 
bodlna — Hajduk 1 — 1, O.F.K. Beo
grad — Rjeka 0—0, Dinamo Zagreb — 
Novisad 3—2. Continuă să conducă 
Partizan Belgrad cu 26 p., dar aceas
ta s-a distanțat la 4 puncte de prin- 
cipaiul său adversar, Steaua roșie 
Belgrad — 22 p.

Rea! Madrid 
din nou campioană d Spaniei

Campionatul de fotbal al Spaniei 
s-a încheiat în acest an cu victoria 
campioanei de anul trecut, Real Ma
drid, care în ultimul meci a întrecut 
cu 4—I pe Valencia. Pe locul doi s-a 
clasat B-rcelona, iar pe locul 3 o 
altă echipă din Madrid, Atletico.

• Echipa selecționată de fotbal a 
Angliei își continuă pregătirile în ve
derea turneului final al campionatului 
mondial din Chile. La 4 aprilie, pe 
stadionul „Wembley“ din Lgugra, e
chipa Angliei va susține un meci a
mical cu echipa Austriei. Lotul echi
pei cuprinde, printre alții, pe portarul 
Springett, fundașul Armfield, mijlo
cașul Ron Flowers. înaintașii Johnny 
Haynes ș’ Bobby Charlton. Recent au 
fost introduși în lot 3 jucători care 
activează în categoria B : Roger Hunt 
(Liverpool), care a înscris 37 de go
luri în acest sezon, Stan Anderson 
(Sunderland) ș’ Allan Peacock (Mid
dlesbrough). In lot nu figurează pen
tru acest meci Jimmy Greaves ș’ Bob
by Smith, deoarece echipa lor, Totten
ham, urmează să susțină meciul re
tur cu Benfica în cadrul semifinalelor 
„Cupei campionilor europeni".

șorțiul pentru dcscopcrirea viilorul
campion de box al lumii" nu este a: 
ceva decît o nouă societate care-și pr 
pune să facă afaceri în lumea boxulu 
Lucrul acesta l-a recunoscut chiar i 
Krupin care, răspitnzînd unei întrebă 
a ziaristului european dacă activităti 
grupului de oameni de afaceri va 
dezinteresată a răspuns ;

„0, nu pot afirma așa ceva. Nu vo 
lua însă mai mult decit oricare alt m 
na ger".

Așa îneît se poate pune întrebare» 
cu ce se va alege boxul din S.U.A. ■ 
pe urma apariției acestei noi „soc 
tați Cu un nou campion mondia 
în condițiile în care de pe urma acestu 
se vor îmbogăți tot niște oameni a c 
ror singură legătură cu boxul este d 
rința lor de profituri de pe urma acest 
sport nu prezintă nici un interes fi 
tul că aceștia sînt simpli gangsteri s 
niște businessmani „onorabil*,
teapa lui mr. Paul Krupin, Bill 
cholsson și comp^ania.

I. RETEGAN

Spartak Praga d ciștigat „C.C.L 

la handbal în 7 (feminin)
PRAGA 2 (Agerpres). — In un 

retur al finalei „Cupei campionil 
europeni" la handbal feminin Spa 
tak Praga a învins cu 9-4 (5-2) 
chîpa O.R.K. Belgrad. In primul m« 
victoria revenise cu 3-2 echipei iug 
slave. Echipa cehoslovacă a inir 
astfel în posesia trofeului cucerit am 
trecut de Știința București.
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