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Niedur- 
Jokiel,

marți 
tineri

ju- 
mai

la a- 
agen- 
Calea

sportivii noștri, printre 
pe Sonia lovan, Emilia 
Orendi, care, împreună 
de echipă s-au pregătit 
campionatele internațio-

serii ale campionatului de 
in 7 lupta pentru ocuparea 
două locuri (care dau drep- 

participare la turneul final) 
și pentru evitarea zonei re-
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lulia Trașlieva, Tzanko Traș- 

Todor Kondev.

„Premieră* reușită ia asociația

Proletari din toate țările, uniți-vâ?
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de gimnastică ale R. P. Romine

uev,

Crosul „Să întâmpinăm 1 Mai“R.

ca

de
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Vineri, Ia ora 14, in Piața Universității

Intr o după-amiază
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ora

Universită- 
de pe sta- 
(sosirea în 
București—

i 
I

în-
va

fi la fel de reușite. Ială-i că vin ! Pri- 
viți-i I Ce mulfi si rit !...

Dinspre Uzinele „23 August* 
după-amiază venea o coloană de

sportivă P. I. T.
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Sfatul popular al raionu- 
n-a stat nici el 

ci a trimis să' conducă lo

Au sosit oaspeți. De la Moscova, 
erlin, Stockholm, Praga, Sofia... Ca- 
itala noastră, îmbrăcată în veșminte 

de primăvară, i-a întimpinat cu obiș- 
uita ei ospitalitate. „Sintem bucuroși 
ă ne aflăm în țara dv și că partici

păm la acest important concurs —- 
e-a declarat, după sosire, Hilda Rie-

nat prilej de a-și verifica gradul de 
pregătire, cu numai două luni și 
mătate înaintea întrecerii celor 
buni gimnaști din lume.

In fața publicului bucureștean 
evolua vineri, sîmbătă și duminică o 
serie de gimnaști și gimnaste de 
mare valoare, ca Tamara Ivanova, Va
leri Kerdemelidi (U.R.S.S.), Libușe 
Cmiralova (R.S. Cehoslovacă), Jerzy 
Jokiel (R.P. Polonă), Gretel Schiener 
(R. D. Germană) ș.a. Bineînțeles, din 
buchetul celor mat buni concurenți nu

Tamara Ivanova 
ândstrotn (Suedia).

Frederic Orendi i 
arl-Heinz Friedrich

(HUSS.) fi

(R.P. Romînă)
i (R D Germană)

eberger, președintele Colegiului de 
rbitri din R. D. Germană -— Cain- 
ionatele internaționale ale R. P. Ro- 
îine promit o intrecere interesantă și 

tructivă înaintea campionatelor 
diale".

Vineri, 6 aprilie, ora 18 : festi
vitate de deschidere; exerciții im
puse (bărbați și femei).

Simbătă, 7 aprilie, ora 18: exer
ciții liber alese (bărbați și femei).

Duminică, 8 aprilie, ora 11: con
curs pe aparate (bărbați); ora 
concurs pe aparate (femei); 
19,30: festivitate de inchidere.

Intr-adevăr, 'competiția — care 
pe vineri h: sala Floreasca — 

participanților un minu-

S. CEHOSLOVACA : Adolfina
Tkacikova, Libuse Cmiralova, Pavel 
Gaidoș, Vaclav Kubicka.

R. D. GERMANA: Gretel Schiener, 
Christel Feigner, Karl Heintz Frie
drich, Werner Dolling.

R. P. POLONA : Gizela 
na, Dorothea Miller, Jerzy 
Romual Simionowicz.

SUEDIA : Ulla Lindstrom, 
Lindhal.

R. P. UNGARA î Lajos 
Andras Lelkes, Jozsef Machalik, Pe
ter Sos, Janos Meșter.

U.R.S.S. : Tamara Ivanova, Lud
mila Petuhova, Valeri Kerdemelidi, 
Iuri Sabirov, Iuri Stoida.

R. P. ROMÎNA :Sonia Iovan, Emi
lia Liță, Elena Niculescu, Utta Po- 
receanu, Atanasia Zîmbreșteanu, Ana 
Mărgineanu, Suzana Bodor, Maria
na Ilie, Frederic Orendi, Gheorghe 
Tohăneanu.

vor lipsi nici 
care amintim 
Liță, Frederic 
cu colegii lor 
intens pentru 
na le.

Există deci
iubitorii de gimnastică să asiste 

la o competiție de toată frumusețea și 
o valoare tehnică ridicată.

★
Biletele s-au pus în vînzare 

genția din str. Ion Vidu și la 
ția centrală Pronosport din 
Victoriei 1—5.

Pregătită din timp, cum se cu
vine, „întrecerea primăverii* se 
află la ordinea zilei in planurile 
de acțiune ale asociațiilor noastre 
sportive.

In preajma monumentalei Case 
a Scinteii, lingă ultima cabană de 
pe lacul Băneasa, am asistat marți 
după-amiază la „premiera* crosului 
„Să intimpinăm 1 Mai*, dată de 
asociația sportivă P.T.T. Aproape 
60 de participanți de la „Telecomu
nicații" și „Recondiționăm* și-au 
disputat cu însuflețire intiietatea. 
Toată lumea cunoștea regulamentul 
concursului, prelucrat din vreme, 
iar mulți dintre sportivi erau fami
liarizați cu terenul in urma antre
namentelor efectuate sub îndru

marea instructorilor voluntari și, 
bineînțeles, a secției de atletism. 
Așa că totul a mers-., ca pe roate. 
Dar, 69 este o cifră provizorie. Du
pă cum ne-a asigurat președintele 
asociației, tov. Dumitru Chiose — 
pini intr-o săptămină toți cei 350 
de înscriși (peste 70% dacă rapor
tăm la membrii asociației) iși vor

măsura forțele. Aproape fiecare zi 
programează noi confruntări. As
tăzi, de pildă, se vor întrece cei 
de la serviciul rețele. Mai bine 
de 100. Simbătă vor alerga cei, 
mai concret spus, cele de la „Inter
urban*, harnicele operatoare. Du
minică e rindul „Telegrafului cen
tral*. Și așa mai departe pină joi 
12 aprilie, dată care va da emoții 
noi celor mai buni: finala pe aso
ciație. Au început și pronosticurile. 
„Centralele automate* și„Rețelele* 
figurează in primul pluton pe orice 
buletin... prono-cros. Iar numele 
mecanicilor Dumitru Mihăilă și Ni-

colae Arion sau ale operatoarelor 
Marcela Comșa și Jenica Dumitres
cu sint date, obișnuit, printre pre
zumtivii ciștigători. Dar mai sint 
și alți utemiști care revendică pri
mele locuri. Și să nu uităm de cei 
mai virstnici, „veteranii* crosului. 
Nu știi de unde sare iepurele ! Ori
cum, interesul manifestat in ju
rul competiției la asociația sporti
vă P.T.T. ne îndreptățește să cre
dem că specialiștii telecomunicații
lor — Reveniți specialiști la cros — 
vor fi reprezentați din nou la finala 
pe Capitală a popularei competiții 
de mase.

SE DESCHIDE CEL DE AL Vl-lea TURNEU

Amatorii de șah din țara noastră 
se află in preajma unei noi și inte
resante competiții. Duminică. în aula 
Bibliotecii centrate universitare, va 
începe cea de a Vl-a ediție a turneu
lui internațional de șah al R.P.R.

LUNA CONSTRUCȚIILOR DE BAZE SPORTIVE SIMPLE'*

— Ce frumos complex sportiv s-ar pu- 
ea amenaja aici ! — își spuneau acli- 
iștii sportivi din raionul 23 August, de 
iecare dată cînd treceau pe lingă tere- 
ul viran din apropierea fabricii de ci- 
ent. Ciadului i-a urmat dorința, iar a-

esteia inițiativa. Autorii: Comitetul
.T.M, al raionului 23 August și clubul 
etalul.
i 23 August 

e o parte, 
rările pe inginerul J. Marinescu Am 
irivit un timp schițele de care nu se 
espărlea o clipă.
— Uitați-vă ! Aici vor fi cele doua 

erenuri de fotbal, ne explică inginerul, 
lîmbiți dumneavoastră, dar să știți că 
i mie îmi place grozav fotbalul. Fiți 
igur însă că și terenul de handbal redus, 
ele două terenuri de volei, pista de 
lergări și groapa pentru sărituri

Printre participanți se numără o 
rie de jucători valoroși de peste 
tare. In fruntea lor se situează 
sigur marele maestru sovietic Rat
mir Holmov, secundat „
maestru internațional V. Șianovskî, 
clasat pe un loc fruntaș la recenta 
finală a campionatului de șah al 
U.R.S.S. Și-au mai anunțat partici
parea maeștrii internaționali K. Honfi 
— R P. Ungară, dr. M. Ujteleki (sau 
J Kozma) — R.S. Cehoslovacă, A.
Dunkelblum — Belgia, A. Kolarov 
(sau L. Popov) — R.P. Bulgaria, 
precum și maeștrii F. Baumbach — 
RD. Germană, F. Thorbergsson — 
Islanda, Zb. Doda (sau R. Drozd) — 
R.P. Polonă. Lor Ii se vot alătura o 
serie dintre cei mai buni jucători 
romîni.

N. MARDAN

A început sezonul întrecerilor cicliste de fond I De mîine, cei mai buni alergă
tori se vor prezenta la startul primei competiții oficiale. In fotografie, ua 

aspect de la una din edițiile anterioare ale „Cupei F.R.C.*

1 • » Iii

Start în cea de a V-a ediție a „Cupei f.R.C.”

Se reiau campionatele republicane masculine de handbal
La sfîrșitul acestei săptămîni, cele 

mai bune echipe masculine de hand
bal în 7 și în 11 din țara noastră 
își vor relua întrecerea din cadrul 
campionatelor republicane. In vederea 
acestui eveniment, formațiile partici
pante și-au început pregătirile încă 
cu mult timp in urmă. Faptul este

explicabil dacă ținem seama că în 
ambele 
handbal 
primelor 
tul de 
precum

Cei mai valoroși rutieri din țara 
noastră se prezintă miine la amiază 
la startul primei competiții oficiale 
din acest sezon : a V-a ediție a „Cu
pei F.R.C.*. Este primul examen de 
verificare a cicliștilor care se pregă
tesc pentru a lua startul în cea de a baza timpilor realizați, numai acei a- 

lergători care au participat la toate 
etapele. Iată programul cursei :

vineri 6 aprilie — etapa 1 — start 
festiv la ora 14,. In Piața 
ții, start tehnic la ora 15. 
dionul Unirea (fost I.T.B.) 
jurul orei 18 tot aici) : 
Oltenița—București, 110 km; simbătă 
7 aprilie — etapa a 11-a — start teh
nic ora 15, de la km 7; București— 
Alexandria—București, 100 km (sosi
rea pe stadionul Unirea în jurul orei 
17,30) ; duminică 8 aprilie — etapa a 
Ill-a : start tehnic ora 9, de la km 8 
(Șos. Buftea) — sosirea în jurul orei 
12,45 pe velodromul Dinamo : Bucu
rești—Ploiești—București, 130 km.

trebui să anunțe în momentul înscrie
rii la care dintre etape participă. Ba 
sprintul final nu se acordă bonifica
ții. După încheierea celor trei etape 
se va alcătui un clasament general 
individual în care vor fi cuprinși, pe

XV-a ediție, jubiliară, a „Cursei Pă- 
cii“. Timp de trei zile îi vom vedea 
la lucru pe Ion Cosma, Gabriel Moi- 
ceanu, Constantin Dumitrescu, Ludo
vic Zanoni, Gh. Rădulescu, Aurel Șe- 
laru, Walter Ziegler, Ion Stoica, Si
mian Ariton și Florian Cristescu — se
lecționați în lotul național — care se 
vor întrece alături de ceilalți rutieri 
de valoare din cluburile sportive din 
Capitală și din provincie.

Regulamentul concursului prezintă 
o noutate : alergătorii vor putea parti
cipa la toate cele trei etape sau numai 
la unele dintre ele, in funcție de do
rința fiecăruia. Pentru aceasta ei vor

Foto: T. Chioreanu

ir 
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In cadrul „Lunii 
construcțiilor de 
baze sportive sim
ple*, tinerii mun
citori din raionul 
23 August iși ame
najează un frumos 
complex sportiv, 
pe care îl vor fo
losi in comun. Ia- 

un aspect de 
munca patrio- 

desfășurată 
marți după-amiază 
la care au luat 

parte tineri și ti
nere de la Uzi
nele „23 August* 
și F.R.B.



CLASAMENTELE LA ZI w Dinamo București
Știința Cluj 3-2!

23
22
20
19
18
15
14
13

victorie 
abundenț

condu 
deb 

la 5— 
reven 
La o

20
20
20
19
19
19
15
12

A venit 
fruntași își

*
*

*
*

*

*

>

RAPID BUCUREȘTI — UNIREA 
72-48 (34—19) IN CAMPIONATUL 

FEMININ

C. 
17, Vasilescu 13, Ferencz 
RAPID si Voicu 18, Ava- 
de la UNIREA.
la Arad Constructorul —

ținerea victoriei din 
turi, dar în mod 
meciului (8—2, 8—4, 
14—9, 14—11, 15—11),
cu seamă, dacă nu

Buș- 
și de la 

ale cluburilor 
din regiunea 

Valea Praho-

SCHI

A

(Urmare din pag. 1)

In

standurile d 
țintași ai ță 
pasionante] 

rezultate Vc

18 
17
17
17
14

941:482 
730:528 
613:598 
639:641 
627:599 
437:741 
501:801 
606:704

849:698 
895:746 
856:722 
806:749 
868:780
811:796 
677:839 
558:990

12 1
12
12
12
12
12
13
13

II-A

SERIA I
1
3
4
6
7
7
9

12

965:675 23 
898:750 21 
822:690 20 
739:772 
765:734 
690:699 
774:955 
598:976

710:457
684:501 
621:534 
605:585 
547:586 
523:696 
462:533
443:703

a- 
de 
li

MASCULIN
Steaua Buc. 
știința Cluj 
Dinamo Buc. 
Dinamo Oradea 
Știința Timișoara 
Progresul Buc.
C.S.M. Galați 
Constructorul

SERIA
1. Voința lași 12 8 4
2. Rapid București 12 8 4
3. C.S.O. Craiova 12 8 4
4. Dinamoi Tg. Mureș 12 7 5
5. Steagul roșa 12 7 5
6. Știința București 12 7 5
7. Voința Tg. Mureș 12 3 9
8. A.S.A. Bacău 12 0 12

FEMININ — SERIA I
1. Rapid Buc. 12 11 1
2. Unirea (fostă ITB) 12 10 2
3. I.C.F. 12 8 4
4. Voința Tg. Mureș 12 7 5
5. C.S.M. Crisana Or. 12 6 6
6. Petrolul Ploiești 12 3 9
7. Agronomia Iași 12 2 10
8. Știința Timișoara 12 1 11

SERIA A II-A
1. Știința București 12 11 1
2. Știința Cluj 11 9 2
3. C.S. Mureșul Tg. M. 12 8 4
4. Voința Brașov 12 6 6
5. Voința Oradea 12 4 8
6. A.S. Blănuri Or. 12 4 8
7. Progresul București 11 4 7
8. Voința București 12 1 11

• Astăzi va avea loc în

23 
28 
20 
18
IC
IC
13
13 

____  sala Di
namo din Caphală meciul de campio
nat dintre echipele Steaua și Dinamo 
București. Partida va incepe la ora 
18.30. Miine: Progresul — Știința Ti
mișoara.

Cu privire la leg tisațiile 
care dan dreptul la liberă intrare 

la liiadfvStatiile sport ve
, Consiliul General al UCFS 

duce la cunoștința posesorilor 
legitimații pentru liberă intrare 
manifestațiile sportive, următoa-

\ rele :
1. — Legitimațiile eliberate de 

către Consiliul General al UCFS 
se vor depune pentru preschim
bare la Secretariatul Consiliului 
General UCFS in perioada 9—14 
aprilie 1962, intre orele 11—14.

2. — In aceeași perioadă se vor 
depune pentru preschimbare :

— la federația respectivă legiti
mațiile eliberate de Consiliul Ge
neral UCFS care poartă ștampila 
unei ramuri de sport;

— la consiliile regionale ale 
' UCFS și oraș București legitima

țiile eliberate de acestea.
3. — lncepind cu data de 14 

aprilie 1962, legitimațiile pentru 
libera intrare la manifestațiile

i sportive, de toate categoriile, care 
nu sint preschimbate își pierd 
valabilitatea.

Cupa federației", eel mai important concurs 
de primăvară

In meciul feminin de mărfi

Aseară, Rapid București și-a luat 
o strălucită revanșă în fața echipei 
Unirea (fostă I.T.B.), cîștigînd me
ciul restant cu scorul de 72-48 (34- 
19). Principalele realizatoare: ~
Gheorghe 
12 de la 
chian 11

o Ieri,
C.S.M. Galați 68-41 (32-15). (Șt Ja
cob — coresp.).

primăvara! Schiorii noștri 
____ .. ... continuă însă activitatea 
prin întrecerile organizate în Bucegi, 
unde starea zăpezii permite desfășu
rarea probelor în condiții bune.

Dintre concursurile de primăvară, 
cel mai important este cel dotat cu 
„Cupa federației", programat pentru 
sfîrșitul acestei săptămini. La „Cupa 
federației" vor lua startul schiori de 
la Dinamo Brașov, Carpați Sinaia, 
(cîștigătoare'e „Cupei R.P.R."), Casa 
ofițerilor și Olimpia Brașov, Voința 
Brașov și Sinaia, Caraimanul Buș
teni, Luceafărul Brașov 
alte secții fruntașe- 
și asociațiilor sportive 
Brașov

vei. „Cupa federației" cuprinde două 
trofee ce vor fi decernate câștigători
lor probelor de coborîre seniori și 
fond 10 km seniori. In caz că nu va 
putea fi organizată coborîrea, trofeul 
va reveni, pentru probele alpine, cîș- 
tigătorului combinatei de două probe 
(slalom special și slalom uriaș). Anul 
trecut, învingători au fost Mihai 
Bucur (Carpați Sinaia) la combinată 
și Gh. Bădescu (Dinamo Brașov) 
la fond. Ediția 1962 a „Cupei federa
ției" se va desfășura astfel; sîmbătă, 
pe fața mare a Văii lui Carp, slalom 
special (seniori, juniori și fete); du
minică, pe platoul Piatra Arsă, fond 
10 km seniori, 5 km juniori și fete; 
pe firul Văii lui Carp, coborire.

Bazinul acoperit de la Floreasca găz
duiește Ia sfîrșitul aeestei săptămîni 
(sîmbătă și duminică) prima competi
ție de amploare a anului, la natație: este 
vorba de concursul republican de lială, 
care reunește la startul probelor pe 
cei mai valoroși înotători și înotătoare 
din tari.

La actuala edipe a concursului repu
blican și-au anunțat participarea ur
mătorii sportivi: .41. Popescu, D. Ca- 
minschi, .41. Schmaltzer, Sanda Iordan, 
In prici Wăchter-Ungur, Ni colet a Gordin, 
Măriuca Rotaru, Zoe Reznicenco, Cris
tina Balaban. Anca Trohani (București), 
Maria Both-Szasz, Maria Klosz, Eva 
Nagy, Francisc Fulop (Mureș-Autonomă 
Maghiară), Mihai Potoceanu, Florian 
Sala, Iran liane th, Gisl Ligner, Hein
rich Pischl. Margareta Muscă, Codruța 
Sala (Banat). Ladislau Darotzi, Ștefan 
Ionescu, Tiberiu Rin ea, Gheorghe Al
bert (Cluj) ele.

la programul concursului, în 
de probele rezervate seniorilor, 
rează și întreceri 
cît, în cele două 
putea fi urmărite 
lente ale nata|iei

SE REIAU CAMPIONATELE REPUBLICANE MASCULINE

Inadmisibil ! Ce chinuită 
ce penibilă comportare, ce 
de bîlbîieli, în toate compartimentel 
jocului, la o echipă campioană aflat 
în ultima fază a pregătirilor pentru 
confruntare internațională de impo 
tanța C.C.E. J

Priviți evoluția scorului de la set 1 
set : 15—3 (în aproximativ 10 minute) 
12—15 (început cu un rapid 0—5 și î 
cheiat fără ca Dinamo să fi 
măcar o dată) ; 6—15 (după un 
de set în care, cu 4—0 și chiar 
bucureștencele păreau a-și fi 
total) ; 15—8 și în fine, 15—11. ..------ ---------- uitimele două s

deosebit în final 
9—4, 10—6, 10-
a contribuit m 

_________ _______ __ chiar în exclusiv 
tate, sporul de experiență al dinamovi 
telor și greșelile pe care numai team 
de acest spor le-a produs în rînduril 
clujencelor. Ceea ce nu anulează la 
dele cuvenite din plin învinselor pentr 
viguroasa replică dată campioanelor.

Cît despre acestea din urmă, inje 
tate inițial cu exagerată încredere î 
forțele proprii, ele ne-au produs îns 
înainte de toate impresia a nu fi s 
tisfăcător puse la punct cu pregătire 
Și pînă la întrecerile din 
Tourcoing (14—16 aprilie, 
finală a C.C.E.) au mai 
zile... Să nădăjduim că 
din plin și cu chibzuință

Franța 
a doua 
rămas 
timpul 
folosit.

de 1 
sem 

puțin 
va

C. Faur
ORA 20,• ASTA-SEARA, LA

SALA DINAMO, O IN'TILKIR®- FES5 
NINA IN CADRUL ETAPEI A IV-A 
RETURULUI : Dinamo București
I.F.A. București. Rezultatul 
3—0 (3, 3, 12).

afară 
fîga 

peniru copii, ața 
zile de concurs, 
o serie de tinere

noastre.

Rezultate din campionatul de calificareRezultate din campionatul de
Iată rezultatele înregistrate duminică 

1 aprilie in campionatul de calificare. 
SERIA I, grupa A ; Dinamo II Bucu
rești—Aeronautica 15—5 (3—0) ; Ra-

(5—0) ; Politehni-
(13-0) ; I.P.G.G.—

grupa

INTR-O DUPĂ-AMIAZĂ...
(Urmare din pug. 1)

| cu lopefi pe umeri, și cu drapele roșii... 
I Voioșia, entuziasmul le luminaseră fete

le. Erau mindri că ci vor înfige primii 
tirnucoapele, hirlefele și lopețile în locul 
pe care, nu peste mult timp se va putea 
juca fotbal, volei, și handbal, vor suri 
și alerga. Fotbaliștii Nicolae Nenu, lă
cătuș, Cristache Diuu, tinichigiu, Ion 
Baniță, lăcătuș, toii de la Uzinele „23 
August**, se și văd îndreptîndu-se cu 
mingea spre poarta celor de la turnă
torie, (Năslase Solomon, Savu Șerban, 
Constantin Glăvan), prezenți și ei acum 
pe șantier.

— Vin fetele de la F.R.B. 1 Ei, așa

să tot muncești. Cînd ai obosit mai 
schimbi o vorbă, faci o cunoștință și 
deh ! Cine știe? Inima-i buclucașă... 
Numai că Emilia Oprea, Florica Stoica 
sau Georgeta llieș, filatoare 
n-au timp de vorbă. Treaba-i, 
Și apoi abia așteaptă și ele să 
un joc de volei... Ei, așa din 
cînd cite o privire pe furiș...

...De departe, întinderea pare 
nicar. Dîmburile dispar ca prin
lăsînd loc unei mese netede. „Au spor, 
tinerii !u constată cîțiva trecători.

In ziua de 2 mai totul va fi gata. 
Și treaba se va face fără nici o investi
ție. Ba nu, cu una singură, dar foarte 
importantă: dragostea pentru sport !

harnice, 
treabă ! 
încingă 
cînd în

un fttr- 
minune,

pid—Meteorul 11—0 
ca—Colorantul 35—0
Arhitectura 0—37 (0—8) ; grupa B :
Gloria Buc.—Șantierul Naval Oltenița 
16—5 (6—0) ; Sirena—Flacăra roșie II 
3—11 (0—5) ; Grivița Roșie II—Vulcan 
3—3 (neomologat) ; Autobuzul—Petrolul 
Pitești 5—6 (0—3) ; Combinatul Poligra
fic—Progresul II 3—8 (3—3). SERIA a 
Il-a : Petrolul Ploiești—U.S A.S. Năvo
dari 9—3 (3—3) ; Unirea Ion Roată—Pre
cizia Sălcele 0—19 (0—8) ; Farul Cons
tanța—Metalul Buzău 11—0 (3—0) ; Pro
gresul Rm. Sărat—Cimentul Medgidia 
3—8 (3—0) ; C.S.O. Brăila—Constructo
rul Ploiești 0-0. SERIA a IlI-a : 
tructorul Bîrlad — Ceahlăul 
Neamț 9—3 (9—0) ; Constructorul 
Iași—Laminorul Roman (0—3 
Dinamo Bacău—Ancora Galați
(6-3). SERIA a IV-a : Drubeta Tr. Se
verin—Electroputere Craiova 3—0 (3—0); 
CS.O. Timișoara—C.S.M. Sibiu 0—0 ; 
Jiul Petroșeni—Chimica Tîrnăveni 0—3 
(0—0) ; Minerul Lupeni—Minerul Vul
can 13—5.

Cons- 
Piatra 
I.U.T. 
(0-3) ;

12-6

trogradării este deosebit de dîrză. 
ceea ce privește campionatul de hand
bal în 11 este de precizat că iubi
torii acestui sport așteaptă cu un jus
tificat interes întrecerea pentru pri
mul loc. in care sînt angajate echi
pele C.S.M. Reșița și Chimia Făgăraș, 
aflate în fruntea clasamentului, la 
egalitate de puncte.

Pregătiri intense în vederea prime
lor jocuri masculine de handbal, care 
vor avea loc duminica aceasta, au 
făcut și arbitrii. In prezent, din ini
țiativa federației de specialitate, 40 
de „cavaleri ai fluierului" se află 
la București, unde în cadrul 
consfătuiri, au fost discutate cele 
mai importante probleme legate de 
arbitrajul in handbalul modern.

Așteptăm deci ca primele jocuri să 
ofere numeroșilor iubitori ai acestor 
două sporturi partide viu disputate și 
de un ridicat nivel tehnic.

unei

Fază din meciul Rapid—Dinamo dis
putat în cadrul turului campionatului 

republican de handbal în 7.

O finală școlară disputată

Concursurile de verificare 
a loturilor republicane continuă

de tenis din parcul sportiv 
din Capitală, meciurile de 
din cadrul 
a loturilor

„Cupa 
„Cupa Galea“

concursurilor de 
republicane (se- 
Davis“, tineret, 
și senioare). Au

Marți și miercuri au continuat pe 
terenurile 
Progresul 
verificare 
verificare
niori. pentru 
pentru 
fost numeroase schimburi de mingi 
interesante, dar, in general, ar fi de 
dorit ca toți participanții să depună 
mai multe eforturi în timpul partide
lor. Plusul de combativitate și străda
niile pentru un procent cit mai mare 
de lovituri reușite trebuie să primeze 
unui joc moale, lipsit parcă de convin
gere. Ne aflăm doar în preajma unor 
importante competiții internaționale 
și de aceea este necesar ca jucătorii 
să depună mai multe eforturi. Altfel, 
nu va putea fi atins scopul urmărit 
și anume constatarea gradului de pre
gătire a fruntașilor. Să sperăm că în 
întrecerile care mai urmează, concu- 
renții se vor comporta la adevăratele 
lor posibilități.

Iată cîteva rezultate tehnice : Țiriac 
—Bardan 6-2, 6-2, 6-1, C. Năstase-

Bos-ch 6—4. 6—2, 5—7, 6—1, Cristea—Po- 
povici 6—4. 7—5. 7—5, Mărmureanu 
—D. Viziru 6—1, 3—6, 6—1, 6—4, Boaghe 
— Burciu 6—3, 6—2, Ș. Verone—C. Io- 
nescu 1—6, 6—3, 6—2, Eleonora Roșianu 
—Cristina Doboșiu 5-2, 8—6.

Concursul continuă zilnic de la ora 
9 și ora 16, tot pe terenurile Progresul.

CT. G

Marți 
(fost I. 
finala 
petiție 
echipele
Gheorghe Șincai și Medie nr. 4 — Au
rel Vlaicu. Mai bine pregătită, prima 
formație a învins, după o partidă in
teresantă. cu categoricul scor de 33—12 
(5—12) Din echipa învingătoare, pre
gătită de antrenorul Dumitru Ionescu, 
s-au evidențiat Nicolae Haralambie 
(mijlocaș la grămadă), Jan Wierdak 
(mijlocaș la deschidere) și Gh- Bălță- 
rescu (centru). De la învinși (pregătiți 
de Tudor Georgescu) au ieșit în evi
dență Mircea Tur culet — înaintaș, și 
Valentin Grozav — centru.

Duminică, la Cîmpina, întreceri de campionat
din întreagaMotocîclîștii fruntași 

țară sînt gata de start în campio
natul republican de (motocros. Prima 
fază a acestei importante întreceri 
va avea loc duminică, la Cîmpina, pe 
traseul situat pe dealul Muscelului. 
Acest traseu oferă concurenților con
diții optime, iar spectatorilor posibi-

Zl zecea ediție 
a „Cupei Din am o ‘

Printre marile competiții republics 
ne care se desfășoară în fiecare pri 
măvară, se numără și „Cupa Dinamo' 
concurs care reunește pe 
tragere pe cei mai buni 
rii. Și de fiecare dată, 
întreceri s-au încheiat cu
loroase. cu noi recorduri republicam

La cea de a zecea ediție a „Cup< 
Dinamo'1 ale cărei întreceri se vor des 
fășura incepind de mime și pină dt 
minică. pe poligoanele Dinamo și Tt 
nari, sintem convinși că vor fi rej 
lizate performanțe de valoare. In spr 
jinul acestei afirmații pledează fapt» 
că in afara trăgătorilor b’-xureșten 
clubul dinamovist a invitat la concui 
trăgători fruntași .din Iași, Ara< 
Cluj. Giurgiu, Brașov, Ploiești și T| 
Mureș.

Iată programul întrecerilor : vinei 
cu începere de la ora fkSttpe poh® 
nul Dinamo : armă liberă 
dus 60 focuri culcat seniori, armă 1 
beră 3x30 focuri senioare și pist< 
precizie. Simbătă, de la ora 9, pe p< 
ligonul Dinamo: armă liberă calibi 
redus 60 focuri culcat senioare și arm 
liberă 3x10 focuri seniori, iar pe 
ligonul Tunari, cu începere de la 
9, proba de pistol viteză 60 focuri. 
minică, de la ora 9, pe poligonul
namo : armă liberă calibru redus f 
focuri culcat juniori și junioare, arm 
liberă 3x30 focuri juniori și junioar 
iar pe poligonul Tunari, tot de la os 
9, proba de pistol calibru mare.

oi
Di
D

dimineața, pe
T. B.) s-au
„Cupei școlarului'
de rugbi reldus în 8

școlilor Medie nr. 20 —

terenul Unirea 
intilnit în 

— com- 1X2X1X27 PRONOEXFRES
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litatea de a-i urmări pe alergători pe 
tot timpul desfășurării curseior. In 
afara probelor de campionat, dumi
nică, vor mai putea fi urmărite în
treceri rezervate motocicliștilor înce
pători, precum și alergări pentru ca
tegoria tineret. Aceste din urmă dis
pute sint dotate cu .Cupa F.R.M.".

Concursul Pronosport nr. 14 din 8 
aprilie a.c. se anun|ă tot atît de inte
resant și atractiv ca și ccl precedent, 
la care surprizele nu s-au lăsat mult 
așteptate. Dacă la concursul din 1 a- 
prilie mulți participant! și spectatori nu 
au întrevăzut posibilitatea realizării 
unor meciuri egale la Bacău și la Arad, 
unde Dinamo Bacău, Metalul, U.T.A. 
și Știința Timișoara și-au împărțit 
punctele și nu au scontat victoria Știin
ței București asupra echipei C.S.M. Me
diaș, la concursul de duminică se vor 
strădui să „prindă44 pe lîngă „soliști44 
și surprizele.

Acest lucru îl vor putea realiza, cu 
mai multă ușurință, dacă vor înscrie 
pe buletinele respective cît mai multe 
meciuri cu două și trei posibilități.

Repetăm programul acestui concurs.

I Steagul roșu — Rapid
II Jiul — Steaua

iii Progresul — Dinamo Bacău

A
A
A

Metalul — Dinamo Pitești 
Petrolul — Știința Cluj 
Dinamo București — UTA 
Știința Timișoara — Minerul 
Crișul — Mureșul Tg. Mureș 
Recolta Cărei—CSO Timișoara 

I Ceahlăul P. Neamț—CSMS Iași
Rapid Focșani—Prahova Ploiești 
Portul C-|a—Metalul București

PRONOEXPRES
tragerea concursului Pronoe: 

nr. 14 din 4 aprilie 1962, a 
extrase din urnă următoarele ni 

mere:
40 28 49 23 41 14

Numere de rezervă : 36 Ș6.
Fond de premii : 458.242. 
Tragerea următoare, tragere spi 

cială la care se atribuie un autoti 
rism „Moskvici", va avea loc miercu 
11 aprilie 1962, la Suceava.

Rubrică redactată de Loto-Pron< 
sport

La 
preș 
fost



MAI MULTA STABILITATE
IN FORMAȚII SI COMPORTARE!

Dintre aspectele desprinse din etapa 
de duminică a returului categoriei A 
am reținut în mod special două, de 
care ne vom ocupa în rîndurile de 
mai jos. Este vorba de stabilitatea 
formațiilor și inconstanța în compor
tare a echipelor.

Etapa a XVI-a a pus din nou pro- 
........ .. mai bine zis a

. , ___ ,___ , care are un
efect negativ și asupra pregătirii de 
ansamblu și asupra jocului echipelor. 
Din păcate, și nu o dată a fost sub
liniat acest lucru, antrenorii echipe
lor noastre fruntașe se arată șovăi
tori, recurgînd la nepermis de multe 
modificări de la o etapă la alta în for
mații. Această constatare poate fi fă
cută foarte ușor, analizîndu-se com
ponența echipelor aliniate în cele trei 
etape disputate pînă acum în retur.

Sînt și cazuri pozitive, fără îndo
ială. Metalul, Dinamo Pitești, Știința 
Timișoara, St. roșu, Jiul — de pildă 
i— care au făcut puține schimbări. 
Două echipe — singurele din cate
goria A I — au prezentat aceleași for- 
fnații în două etape consecutive: Ra
pid și Dinamo Bacău, care — de alt
ei — eu și operat cele mai puține 
modificări, de la începutul returului 
Uite 4*ia 1). La Rapid — de exem
plu — Kraus a fost un jucător care 
h-a dat satisfacție în primele două 
partide și totuși, antrenorii 
terăbit să-I schimbe. 
|i ta tea să-ți revină, 
pch’pă, dar in același 
șe recomandă — 
au acordat mai 
[naltă atenție pre
gătirii lui. Este o 
Tietodă bună care 
lă încredere jucă
torilor, ii stimu
lează.

Dar, nu toate echipele procedează 
astfel. Și asemenea exemple sint mul
te. STATISTICA ÎNTOCMITĂ — 
BAZA CELOR TREI ETAPE 
PI NA ACUM NE ARATA CA 
FORMAȚIA PREZENTATA LA 
CEPUTUL RETURULUI DINAMO 
BUCUREȘTI, PETROLUL Șl ȘTI
INȚA CLUJ AU FĂCUT CITE 9 și 10 
MODIFICĂRI (un adevărat record I). 
n această privință, Dinamo București, 

tare a excelat și in anii trecuți, merge 
pe același drum, contraindicat, al mo- 
Bificărilor dese și nejustificate în for
mație. Și nu numai că echipele ali
niate au fost diferite de la etapă la 
[tapă, dar chiar în cursul aceluiași 
peci unii jucători s-au plimbat prin 
nai multe jjjrsturi. V. Anghel, de 
tildă, duminică a început partida ca 
betrem stingă,' a continuat-o ca ex- 

și a terminat-o ca fundaș 
locul lui Ivan I... Ștefan — 

lt exemplu — joacă o dată fundaș, 
ptă dată half și a treia oară înain- 
aș...

De unde această instabilitate 
ormațiilor, care contribuie și ea 
luctuațiile de comportament atit 
recvente la echipele noastre ? Ce 
lume o determină ? După părerea noa- 
ttră, ea se datorește în primul rînd 
aptului că unii conducători de echipe 
i antrenori își pierd repede încrede- 
ka, Ia primul insucces, in formația de 
tază pregătită inițial, in perioada pre- 
kxmpetițională. Este, de altfel. un 
rrincipiu elementar ca să-ți alcătuiești 
brmatia de bază ÎNAINTE și NU IN 
IMPUL CAMPIONATULUI, cum — 

lin păcate — procedează unii antre- 
lori. Aceasta cu atit mai mult cu cit 
h iarnă pregătirile au început mai 
evreme ca oricînd, iar opt din cele 
4 echipe au întreprins turnee în străi- 
lâtate.

Dar, mulți antrenori — intrați în 
lanică 
răsirea 
latoare" pentru îmbunătățirea poziției 
lin clasament a echipei lor nu prin 
Wfcarea calității antrenamentului și. 
h multe cazuri. în îmbunătățirea stă- 
lii morale-disciplinare. ci în... 
prea formației... Oare așa ...... .
lecțiile de fotbal să respecte indică
rile federației, care a atras atenția 
heă din luna ianuarie ca în 
—5 jocuri din perioada precompeti- 
porială să fie folosite formațiile de 
kază preconizate pentru campionat? 
te părere au conducerile secțiilor de 
ptbal de la Dinamo București, Pe- 
rolul, Știința Cluj și altele, în legă-

blema stabilității, 
instabilității formațiilor.

nu s-au
I-au dat posibi- 
menținîndu-1 in 

timp — așa cum

tură cu modul cum au îndeplinit sar
cinile trasate de foru.1 de specialitate ?

Este de la sine înțeles că asemenea 
„metode“ nu slujesc scopului echipe
lor și fotbalului nostru: îmbunătățirea 
calității jocului. Antrenorii și condu- 
cerile — acolo unde ele mai exercită 
influență în alcătuirea echipelor — 
trebuie să renunțe la ele. Să fie clar 
pentru toată lumea: STABILITATEA 
FORMAȚIILOR ESTE ABSOLUT NE
CESARA, pentru că prin ea SE A- 
JUNGE LA O APLICARE TOT MAI 
BUNA A ORIENTĂRII, LA UN STIL 
PROPRIU DE JOC, LA REUȘITA 
SCHEMELOR TACTICE, LA ÎMBU
NĂTĂȚIREA JOCULUI COLECTIV ȘI 
LA MAI MULTA CONSTANȚA ÎN 
JOC.

De asemenea — și cu aceasta tre
cem la al doilea aspect reținut după 
trei etape —, secțiile de fotbal, an
trenorii trebuie să analizeze cu mai 
multă seriozitate și discernămînt in
constanța echipelor lor, fluctuațiile de 
la o etapă Ja alta, cum au dovedit 
cele mai multe din echipe. Iată nurrraî 
cîteva exemple concludente. Steaua a 
făcut un meci bun la Ploiești și a 
cîștigat cu 3—1, pentru ca în dumini
cile următoare să se comporte slab 
și să piardă chiar Ia București. Ști
ința Cluj a jucat foarte bine la Bucu
rești și la o săptămînă numai, la Cluj, 
abia a putut depăși la limită — ca 
joc și rezultat — pe Jiul. 
București după ce

Dinamo 
a obținut greu un 
meci nul cu Dina
mo Pitești ]a Bucu
rești, a marcat o 
revenire în joc la 
Bacău, cîștigînd cu 

pentru ca în 
următoare 
comporte

5—1,
etapa
să 

să piardă. Chiar și
se

PE 
DE 
IN

IX-

a 
la 
de 
a-

— „văd*4 ieșirea din impas în 
unor „soluții miraculoase, sal-

schim- 
înțeieg

ultimele

Actualități
După cum am anuntat. la 11 apri- 

e Petrolul va juca la Belgrad cu re- 
rezeritativa Iugoslaviei. Fotbaliștii pto- 
[șteni vor pleca spre Belgrad duminică 
bară.

9» Meciul echipei braziliene Gremio 
•A. la București va avea loc la 3 mai.
9 Înainte de partida de la București, 

u echipa noastră națională (14 aprilie), 
eprezentativa de juniori a Turciei va 
jica Ia Sofia eu Bulgaria. Meciul va 
j arbitrat de M. Popa.

din nou slab și
Progresul a vădit asemenea simptome 
in cele trei etape, făcînd un meci slab 
la Tirgoviște. între două mai bune.

Ce s-a întimplat cu aceste echipe, 
ca și cu altele ? Jucătorii lor au 
UITAT intr-o săptămînă să mai joace 
fotbal ? Și-au pierdut forma de la o 
etapă la alta ? Nu cumva aici se as
cunde o slăbire a interesului față de 
pregătire, o încălcare a principiilor vie
ții sportive, o automulțumire după cu
cerirea unei victorii ? Noi credem că 
da. Explicația nu poate fi găsită decît 
aici și, bineînțeles, în atitudinea unor 
conduceri de secții a căror exigență 
crește sau scade de multe ori de la 
o săptămînă ]a alta în funcție de re
zultatul obținut in campionat, în func
ție de entuziasmul victoriilor sau a- 
mărăciunea înfringerilor.

Problema acestei inconstante trebuie 
să constituie obiectul unei serioase a- 
nalize. Se impune din partea conduce
rilor secțiilor o atitudine mai critică, 
în primul rînd, față de calitatea jocu
lui și nu față de rezultat.

PROGRAMUL JOCURILOR
DL DUMINICĂ DIN CAPITALĂ
SIMBĂTĂ : Stadionul Dinamo, 

ora 16.30: Dinamo Obor — Farul 
(cat. B).

DUMINICA: Stadionul „23 Au
gust-, ora 14.45: DINAMO BUCU
REȘTI - U.TA: ora I 
PROGRESUL — DINAMO 
CAU (cat. A).

Stadionul Dinamo, ora 11 ; 
namo — U.T.A. (tineret).

Stadionul Progresul, ora 
Progresul — Dinamo Bacău 
neret).

Teren Olimpia (CAM), ora 
Știința — Tractorul Brașov 
B).

16.30 :
i BA-

Di-

11 :
(ti-

10: 
(cat.

Pîrcălab, secundat de Baboie, rupe primul firul de la sosire în cursa de 30 m plat

----- *

15)- ' O
‘9 c te'

A'-.

■

★

Fotbaliștii bucureșteni pe pista de zgură
Stadi onul Republicii.

cului se aude pînă departe: 
de 30 metri plat, 
startul: Pîrcălab, 
țhel, Baboie...",

Nu, nu e nici o
asistăm la probe atletice. Protagoniști: 
fotbaliștii echipelor de categoria A din 
Capitală. Marți dimineața ci s-au adu
nat pe stadion pentru ași disputa în- 
tîietatea la probele de control: 30 me
tri plat, 100 metri plat, 800 metri 
plat, săritură în lungime de pe lor. 
și... flotări în brațe.

Dar iată că la pocnetul pistolului au

Vocea craini- 
La proba 

seria întîi, vor lua 
Cacoveanu. V. An-

confuzie. Intr-adevăr

și pornit în cursă concurcntii din pri
ma serie a probei de 30 metri plat.

— Un sprint lung, ca la o „deschi
dere** pe aripi, remarcă cineva de pe 
lingă linia de

— Pe locul 
trat cu 4,3 !

— Duminică
tușă 
din grupul 

rînd se dă
David, Protopopescu, Maj-

, remarcă 
sosire.
Initi Pîrcălab cronome-
— anunfă crainicul. 
parcă a 

nu
mers mai lent. 
fără ironie — 
rapidiștilor.

startul în cele-

zise de pe 
un jucător

Rînd pe 
lalte serii,
teută, Cri șan, Neacșu, Ilălmâgeanu, Za- 
vodă II șî... Voinescu se numără prin
tre ciștigâtorii de serie. Timpii cîști-

Știri
• începînd de duminică, toate jo

curile de campionat vor începe la 
ora 16.30.

• Intilnirea internațională R.S. Ce
hoslovacă B — R.D. Germană B, pro
gramată la 18 aprilie în R.S. Ceho
slovacă, va fi condusă de arbitrul 
Mircea Cruțescu.

• Iată arbitrii jocurilor de dumi
nică din categoria A: St. roșu — 
Rapid : Z. Drăghici — Constanța; 
Progresul — Dinamo Bacău : Al. Toth
— Oradea; Dinamo București — 
U.T.A. : C. Denghel — Ploiești ; Știin
ța Timișoara — Minerul: Gh. Dulea
— București ; Jiul — Steaua : C. Nl- 
țescu — Sibiu ; Metalul — Dinamo Pi
tești : V. Dumitrescu — București ; 
Petrolul — Știința Cluj : Ad. Macovei,.
— Bacău. J

• Colegiul de antrenori oraș Bttcu-’ 
rești ține ședință mîine, vineri, la i 
ora 19.30 în sala clubului Dinamo. }

• Membrii susținători ai clubului (
Dinamo își pot ridica biletele pen-) 
tru meciul de duminică incepînd de , 
vineri de la casa stadionului Dinamo) 
(tichet nr. 3). ■

In campionatul de tineret: Dinamo \ 
București — Rapid București 2—1J

% 
i 
I

(0—1). Au înscris Unguroiu (min. 53) 
și Nunweiller IV (min. 69) pentru 
Dinamo și respectiv Dobre (min. 12). 
în min. 40 Teciu (Rapid) a fost eli
minat din joc pentru lovirea inten
ționată a adversarului.

In „Cupa Primăverii" pentru echi
pele de categoria B din București, 
pentru locul 3: Știința — Olimpia 
fostă Flacăra roșie 1—1 (0—0). După 
executarea a cite 10 lovituri de 11 m 
scorul a rămas tot egal: 8-8. Prin 
tragere la sorți a cîștigat Știința. 
Pentru locul 1: Metalul — Dinamo 
Obor 2—1 (0—1). Au înscris Semenes- 
cu pentru Dinamo Obor, Ion Popes
cu și Coteț pentru învingători.

gătarilor însă sini mai slabi 
prima cursă.

Cu un zîmbet larg pe buze Voinescu 
nu contenește să primească felicitările: 
a întrecut cîțiva jucători de cîmp (pe 
Dinulescu, Eftimie și Sloicescu). Acut 
cronometrului nu poate fi înșelat: cine-i 
lent în joc, rămîne în urmă și în cursele 
de sprint...

Ofsaid ! Rectificăm: Cacoveanu a 
„furat" startul la proba de 100 me
tri. Puterea obișnuinței...

Și la această probă cel mai iute se 
dovedește a fi Pîrcălab. Timpul: 11,9. 
lată un fundaș cu calități de sprinter: 
Ivan (cronometrat cu 12,2). Atacanți 
care au rămas în urmă: Mateianu (13,1), 
Țircovnicu (același timp), V. Anghe! 
(13,5), Constantin (13,8). Atenție la 
îmbunătățirea vitezei I

Fundașul Ivan își confirmă calită
țile de atlet în cursa de 800 metri, 
lizînd cel mai bun timp: 2,10,1 ! 
locul doi: Unguroiu cu 2,16,3.

La flotări în brațe de departe 
mai bun: Eremia (41 de flotări).
mează Dumbravă (32), C. Ionescu (31), 
Gherghina (31)... Ordinea la săritura 
în lungime de pe loc: 1. C. Dan (2,67 
m). 2. Zavoda II (2,58), 3. Mîndru 
(2,57).

Cifre semnificative din care specia
liștii vor trage concluzii interesante și 
utile. Prima se desprinde de pe acum: 
rezultatele — în afară de cîteva ex
cepții — sini slabe și reclamă mai 
multă preocupare față de pregătirea 
fizică a fotbaliștilor din cluburile frun
tașe din Capitală.

rea-
Pe

cel 
Ur-

AL. 1 NO VAN

După intîlnirea cu ech'pa R. 0. Germane

DE LA I.E.B.S.
cuplajul de fotbal 
pe stadionul .,23 

București —

Biletele pentru 
de duminică de 
August** — Dinamo 
U.T.A. și Progresul—Dinamo Bacău 
— se pun în vînzare începînd de azi, 
joi 5 aprilie, la casele de bilete obiș
nuite.

-C»OOOC«)OOCXX)OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC)OOOOOOOCX.

ETAPA, PE SCURT
• Mat puțin bogată în goluri față 

de primele două etape (24 și respectiv 
25), etapa de duminică s-a menținut 
totuși, prin cele 20 de gol iri înscrise, 
la un coeficient de eficacitate remar
cabil : 2,85 goluri de meci. De fapt, 
numărul de goluri a fost „rotunjit" 
de trei meciuri: Progresul — Steaua 
(4—3), Dinamo Bacău — Metalul 
(2—2) și Diriamo Pitești — St. roșu 
(3—1). Contribuția celorlalte ’partide 
a fost foarte mică : de trei ori scorui 
1—0 și o dată 1—1...

• Trei goluri au fost înscrise din 
11 m. De notat că toate loviturile 
de la 11 m au fost bine executate. 
Deci se poate...

• Golgeterii etapei: Lalu (Dinamo 
Pitești) — care în două partide a în
scris 4 goluri —, Constantin (Steaua) 
și Voinea (Progresul). Toți au mar
cat cite 2 goluri.

Marți s-au înapoiat de la Berlin bo
xerii echipei noastre reprezentative care, 
după eum se știe, au susținut o întîl- 
nire amicală cu selecționata R. D. 
Germane, întîlnire eîștigată de boxerii 
gazde.

In dorința de a afla amănunte des
pre comportarea boxerilor noștri ne-am 
adresat iov. Mariu Nicolae — conducă
torul delegației, precum și antrenorilor 
Ion Chiriac și Florea Costin.

In general, opiniile 
noștri atestă faptul că 
zentat la un nivel de 
făcător, deși ne aflăm 
sezon competițional. Meciul cu reprezen
tativa R. O. Germane a fost deosebit 
de util, deoarece boxerii țării gazdă al
cătuiesc de cîțiva ani o garnitură foar
te puternică, cotată la loc de frunte în 
Europa. Deși nu au trecut decît 3 luni 

i acest an, totuși, boxerii din R.D. 
Germană au și susținut două întîlniri in
ternaționale (cu reprezentativele R.P. Po
lone și R.P. Bulgaria), fapt care a făcut 
ca ei să se prezinte înaintea meciului 
cu reprezentanții noștri cu un plus de 
încredere în forțele proprii.

Am pierdut la Berlin cu scorul de

interlocutorilor 
echipa s-a pre- 
pregătire satis- 
la început de

i 
| Etir 

} din

*
i

săptămînii: Niculescu (Di-';
Coe Dan (Rapid), ^,uul ia
„ .« Cazan —8 La prima vedere s-ar părea că

partenerii noștri de întrecere ne-au fost 
superiori. Vorbind de superioritate, tre
buie ' totuși precizat că din punct de 
vedere al pregătirii fizic^ boxerii ger
mani s-au prezentat mult mai bine de
cît ai noștri care, uneori, In ultima 
repriză au scăzut vizibil potențialul de 
luptă (ne i 
M îndreanu, 
tr-o măsură, 
de... 
meci

• Constantin s-a distanțat în cla
samentul golgeterilor: acum conduce 
cu 14 goluri. Este urmat de: Dridea 
1 și Marcu 
(Progresul) 
cu cite 9, 
cite 8.

® Echipa 
namo Pitești) — < 
Țurcan (Știința Timișoara), ( 
(Jiul) — Florescu, Radu (Dinamo Pi
tești)— Cucu (Minerul), Lalu (Dina
mo Pitești), Voinea (Progresul), Du- 
mitriu (Jiul), Baboie (Progresul).

• In clasamentul returului condu
ce Rapid cu 5 
Dinamo Pitești, 
bun; urmează 
Cluj 4 p. etc. 
0 puncte I

cu cite 12 goluri. Voinea 
cu 11, Ene II și Sasu 
Gram și Năftănăilă cu

puncte, la egalitate cu 
dar cu golaveraj mai

St. roșu 4 p.. Știința 
Petrolul e ultima cu

referim mai cu seamă la 
Gheorghiu, Mirza și, în- 

, Gheorghioni). Deși învins 
arbitri, totuși Giucă a făcut lin 
neașteptat de bun în compania

valorosului Otto Babiasch, al treilea 
la campionatele europene de la Bel
grad. Giucă a atacat în permanența 
punîudu-1 deseori în dificultate pe bo
xerul german. Și Pătrațen s-a com
portat bine în meciul său cu Jftrgen 
Martsch, dar un avertisment primit în 
repriza a treia pentru țineri a făcut 
ca judecătorii să-i acorde decizia lui 
Martsch. In schimb, loviturile cu capul 
trimise de Babiasch, Poser, Bedau, au 
rămas nesancționate. Cea mai flagrantă 
eroare de punctaj s-a produs însă în 
meciul dintre semigreii Nieolau și Wit
kowski. Tîmp de două reprize Nieolau 
l-a purtat pe Witkowski printre corzi, 
iar în ultima, acesta fiind în vădită 
dificultate (se înlănțuia mereu de ad
versar) a primit și un avertisment. 
Decizia nu mai putea fi pusă în cum
pănă... și totuși arbitrii l-au dat în
vingător pe Witkowski ! z

losif Mihalic, care constitnia un punct 
„forte" în 
meciul cu 
Mihalic a 
prinzătoare 
proprii, fapt 
pregătit conștiincios pentru acest meci. 
Wemer, un boxer care posedă o gamă 
variată de lovituri, pe care le execută 
cu mare rapiditate, i-a pus boxerului 
nostru multe „probleme" pe care nu 
le-a putut rezolva.

Un amănunt demn de reținut este a- 
cela
ghiu, Badea, Monea și Gheorghioni au 
fost date
neutri au funcționat Roth (Danemarca) 
și Knultson (Suedia), iar de la noi 
Boamfă și C. Chiriac.

echipa noastră, a pierdut 
redutabilul Wemer Busse, 

boxat anchilozat, cu o sur. 
lipsă de încredere în forțele 

care denotă că nu s-a

că victoriile realizate de Gheor-

în unanimitate. Ca arbitri

R. G.



Trei seri de patinaj artistic internațional -1
Mline seară începe in Capitală un 

mare concurs demonstrativ internatio
nal la care participă o serie de valo
roși patinatori din R.S. Cehoslovacă; 
R.D. Germană și R.P, Ungară.

Să vă prezentăm pe patinatoarele și 
patinatorii de peste hotare. Mai intii; 
am făcut cunoștință cu sportivii ger
mani care au sosit in București, marți 
seara. Ieri, ei au făcut o mică repeti
ție, Perechea Brigitte Wokoeck—Heinz 
Ulrich Walther șt colegii lor Regine 
Trăger și Ralph Borghard ne-au în- 
cintat privirile cu un program, bine
înțeles mult redus față de cel pe care 
il vor prezenta in reuniunea de miine, 
sîmbătă și duminică seara. Am mai 
avea de adăugat că cuplul german s-a 
clasat pe locul 6 la campionatele euro
pene. Din R.P.U. au sosit Sofia Wag
ner, Zoltan Horvath și perechea Csor- 
das—Kondi, care a ocupat locul 2 la 
campionatele mondiale universitare 
din acest an. Școala patinajului artis
tic din R.S. Cehoslovacă va fi repre
zentată de Vlachowska și Bartoșevici, 
patinatori cu ren urne.

Dar, mai bine vă invităm mîine 
seara, începind de la ora 19.30, pe pa
tinoarul „23 August", la prima reuniu
ne din cadrul acestui mare concurs in
ternațional demonstrativ, în care noi 
vom fi reprezentați de Cristina Pa- 
traulea, Radu Ionian și Elena Moiș.

Biletele se găsesc la casa din str. 
Ion Vidu și la Agenția centrală Pro
nosport.

Cuplul german Brigitte VFokoeck — Heinz Ulrich Wall her surprinși la antre
namentul efectuat miercuri pe patinoarul „23 August* 

Foto: Gh. Amuza

Cupa campionilor europeni
intră în faza finală

Opinia publică sportivă din Grecia 
a primit cu mare satisfacție știrea că 
echipa de juniori a fost admisă la tur
neul internațional UEFA, deoarece de 
șase ani participarea Greciei la acest 
turneu este permanentă și a devenit 
un fel de tradiție a fotbalului grec.

Bineînțeles, din cauza limitelor de 
virstâ impuse jucătorilor, de la an la 
an formațiile sint altele și de aceea 
nu se pot judeca posibilitățile forma
ției actuale după rezultatele de anul 
trecut. In acest an, echipa greacă a 
dat o primă dovadă a posibilităților 
sale, intrecind la 11 februarie, la Iz
mir, reprezentativa turcă. Este 
liniat că anul trecut, după 
UEFA, juniorii greci fuseseră 
la Atena, de către cei turci,
1-0. Specialiștii noștri iși pun întreba
rea : victoria de la Izmir dovedește că 
echipa greacă e mai bună decit cea 
țuică sau că cea turcă e acum mai 
slabă decit înainte ? Răspunsul exact 
îl vom avea doar la sfirșitul lui apri
lie, în Rominia,

Totuși, de la începutul lunii martie, 
jucătorii echipei de juniori susțin, o 
dată pe săptămină, meciuri amicale 
în provincie, contra unor echipe loca
le. Pentru luna aprilie, selecționerul 
Cleanthis Maropoulos și antrenorul 
italian Rino Martini prevăd două-trei 
ședințe de antrenament și un canto
nament de 10 zile, înainte de pleca
rea in Rominia.

Iată lotul care va intra în cantona
ment (dar mai pot interveni unele 
schimbări) :

de sub- 
tumeul 
învinși, 
tot cu

*4»

• La HAVANA se vor disputa în luna 
octombrie a acestui an Jocurile univer
sitare latino-americane, la mai multe 
discipline sportive. La aceste jocuri vor 
fi invitați și studenți din Statele Unite.

(3 IN ANGLIA se poartă în ultima 
vreme discuții aprinse in legătură cu 
faptul că la viitoarea ediție a tradițio
nalei întreceri de canotaj de pe Tamisa 
dintre -onturile” .... -
Și 
va 
de 
de 
ca

,opturile” universităților Oxioru 
Cambridge, echipa din Cambridge 
avea ca cîrmaci.. o fată. Este vorba 
studenta Anthony Collier, în vîrstă 
22 de ani. Presa califică acest fapt 
o „revoluție in canotajul tradițional 

englez” ț
• DE CUKlND s-au desfășurat în 

Parlamentul suedez aprinse dezbateri a- 
supra problemei boxului profesionist. 
Numeroase voci s-au ridicat, în ulti
ma vreme, împotriva profesionismului 
și pe baza aceasta s-a depus un pro
iect de abolire a boxului profesionist. 
Din cauza manevrelor de culise ale a- 
faceriștilor, care au intervenit în deter
minarea opiniilor unora dintre 
parlamentului, proiectul a fost 
doar cu o majoritate infimă.
• ÎNTR-O declarație făcută 

„Sport Echo“, Vladimir Kuț a 
sînt toate șansele ca în acest an recor
dul său mondial pe 5000 metri să fie bă
tut. întrebat cine poate face acest lu
cru, Kuț a indicat pe Grodotzki (R.D.G.), 
despre care a spus că poate acoperi 
distanța în 13:30,0. De asemenea — a 
spus Kuț — pot bate recordul neo
zeelandezul Halberg. polonezul Zimny și 
cîțiva fondiști sovietici.

ft AYMORE Moreira, antrenorul echi
pei de fotbal a Braziliei nu crede că

membrii
respins

ziarului 
spus că

• Ieri, pe stadionul

DIN VIAȚA

Fotbal pe g’.ob

Joi începe turneul de la Budapesta, la care participă
și Rapid București

BUDAPESTA 4 (prin telefon). O 
dată cu turneul care Va începe joi la 
Budapesta, „Cupa campionilor euro
peni" la volei masculin a intrat în 
faza finală. In capitala R.P. Ungare 
au sosit pină acum echipele Dukla 
Kolin, campioana RS. Cehoslovace și 
Rapid București, campioana R P. Ro
mine și deținătoare a trofeului. Sînt aș
teptați să sosească sportivii de la Sta
de Franțais Paris, campioana Franței, 
ca și cei doi arbitri ai competiției, un 
sovietic și un iugoslav.

Anunțat pentru zilele de vineri,

Reprezentativa secundă de lupte a R. P. Romine 
egalitate ca echipa Suediei: 4-4a terminat la

CONSTANȚA 4 (prin telefon de la tri
misul nostru). Specialiștii se așteptau ca 
întllnirea desfășurată marți, la Constan
ta, să ofere partide spectaculoase. Dar 
așteptările nu s-au împlinit decit Ia doua 
meciuri, cele de la categ. 52 și 97 kg.

In primul meci, campionul balcanic Gh. 
Szabad deosebit de combativ și plin de 
inițiativă a executat două tururi de cap 
și Stig Karlsson a fost învins, prin tuș, 
în min. 9. La categ. 57 kg. M. $ul| a 
luptat foarte mult pentru victorie, dar 
pasivitatea lui Vesterbi l-a împiedicat 
vizibil. Meci nul. In oategoria următoare 
s-au tatîlnit I. Cernea și Wassbjer. Cam-

pionul nostru a depus eforturi susținute 
pentru victorie. Suedezul a anihilat ori
ce atac al acestuia și a preferat să se 
apere timp de 10 minute, 
meci 
după

La
meci
ter a 
gine

De asemenea, 
nedreptățește. 
Cernea.
a furnizat un

Echipa de juniori a Greciei

sîmbătă și duminică, turneul va în 
pe însă joi și se va încheia dom 
nică, feroviarii urmînd să joace, 
rînd, cu Dozsa Budapesta (vineri 
Dukla Kolin (sîmbătă) și S 
Franșais (duminică).

Miercuri dimineața, toți jucătorii 
la Rapid, adică H. Nicolau, Plocon, P 
vel, Drăgan, Fieraru, Corbeanu, Gr 
gorovici, Coste, Timirgazin și Barase 
au luat parte la un antrenament (co 
dus de Gh. Petrescu și Șt. Roma 
care a avut loc în sala de sporturi 
uzinelor Tungsram. Toți jucătorii s- 
mișcat bine.

In aceeași sală s-au antrenat și v 
leibaliștii de la Dukla, din rîndul c 
rora nu lipsesc Paulus, Tesar, Smi 
cunoscuți internaționali. Sportivii 
la Rapid sînt hotărîți să nu precu 
țească nici un efort pentru a obți 
un rezultat cît mai bun-

N. Martinescu reușește să-l fixeze la 
parter pe puternicul R. Jansson. In mo
mentul in care a fost ridicat, suedezul 
a făcut un rapid tur de cap și Marti
nescu a fost dus ta .pod*. El reușește 
însă să treacă cu bine de acest moment 
dificil și obține apoi un nou procedeu 
In ultimul minut, Martinescu. puternic 
încurajat de cei peste 1200 de specta
tori, reușește o nouă ducere la parter. 
Doi din cei trei arbitri îi acordă vic
toria. dar apoi se revine și: meci nul.

La categoria grea. N. Pavel n-a putut 
face față masivului R. Svensson care l-a 
învins prin tuș în min.

nuL Rezultatul îl 
părerea noastră, pe 

70 kg, Gh. Dumitru 
plăcut și a realizat o fixare la par- 
lai A. Sundstrom. Arbitrii de mar- 

n-au punctat Insă acest procedeu 
egalitate. Debutai international al 

campionului republican losif Moca a 
coincis cu an rezultat de egalitate obți
nut în compania experimentatului B. Ny*- 
trom. In prima repriză suedezul a amt 
o oarecare superioritate, dar în partea 
i doua a înlUnirii Moca a inițiat citezi 
atacuri spectaculoase, terminate însă in 
afara spațiului de lupți.

I. Țlranu, la categ. 87 kg, s-a dove
dit foarte agresiv in fata lui S. Perssoo, 
pe care l-a «i dus de 3 ori 
Arbitral de centru a invocat

Z did* fi acțiunile lui Țăranu 
| astfel nrpunctatc. Luptătorul 
| dovedit multă pasivitate, dar 
l tis

* 
t
A 
I

A 
*

*

A
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7.

țările participante 
care se va dispu

Portari: Dionyssiadta (Doxa Drama). 
Gidopoulos (O. F- Iraklion), Valsamis 
(Argonaftis).

Fundași : Plessas (Olympiakos), Kon- 
topantelis (Fostir), Milissis (Olympi- 
akoe), Frogoudakta (AEK).

Mijlocași: Barbalias (Olympiakos). 
Vertsonis (Apollon), Balopouk» (Proo- 
deftiki).

înaintași: Anastopoulos (Apollon).
Pomonis (AEK), Kalkitanidis (Olym
piakos). Vagenas (Ethnikos), Panayo- 
tidis (PanatbinaikOB), Simigdalas (A- 
poilon). Dedes (Pantonine), Papaemma- 
nuel (Olympiakos). Dintre acești ju
cători, Simigdalas. Balopouios. Vert- 
sonis. Kontopantelis. Plessas și Dyo- 
nissiadis sint titulari in echipele res
pective de categoria A; ceilalți sint 
rezerve. Intre timp, s-au mai ținut 
unele jocuri de selecție, in 
a se descoperi un mijlocaș 
doi-trei înaintași mai buni 
afla ți

Pe 
cert : 
dași, 
stoperul.

In ciuda faptului că in grupa de la 
Cluj joacă echipe foarte puternice ca 
cele ale U.R.S-S. și Cehoslovaciei, con
ducătorii echipei grece sint optimiști 
și speră să obțină rezultate bune, 
chiar calificarea in faza finală a tur- , 
neului.

I

Echipa suedeză va 
seară la Galați unde va 
Utiva orașului, întărită cu cîțiva luptă
tori din lotul republican.

evolua joi 
întîlni reprezen-

• In toate 
Turneul UEFA, 
între 20—29 aprilie în țara noast 
continuă cu intensitate pregătirile, 
tr-un meci disputat miercuri la Nort 
Hampton, echipa de juniori a Angli 
a întrecut cu 1-0 (1-0), formația 
juniori a R.F. Germane, 
cum se știe — va juca 
la București.

care — du 
în grupa

scopul de 
centru și 
decit cei

actualmente in lot.
plan tactic, un singur lucru e 
echipa noastră va juca cu 4 fun- 
Vertsonis avind rolul de a dubla

ELIE SPORIDIS 
corespondent al ziarului „Sportul 

popular* la Atena

occidentală este 
un scandal, ai 
Asociația con- 
din Franța și 
d’Italia*. Con-

echipa sa va cîștiga campionatul mon
dial de fotbal ! Iată ce a declarat el 
recent : „La toate edițiile anterioare 
ale C.M. de fotbal n-a cîștigat niciodată 
favoritul. Uruguai in 1950, R.F. Ger
mană in 1954 și Braz lia in 1958 au con
stituit surprize. Explicația este însă 
aceea că împotriva favoritului, toate 
echipele se mobilizează la maximum 
și, pină la urmă, acesta tot capotează 
undeva. Cine ne va răsturna pe noi in 
Chile ? Mâ tem că Italia...*
• ÎN LUMEA ciclistă 

pe cale de a izbucni 
cărui protagoniști sînt 
structorilor de biciclete 
Organizatorii lui „Giro
flictul a plecat de la faptul că fran
cezii au refuzat să participe la Turul 
Italiei din cauza unor „condiții finan
ciare inacceptabile”, condiții care — se 
pare — sînt aceleași în care au venit 
și italienii la Turul Franței. Presa din 
aceste țări a început să publice docu
mente compromițătoare, de o parte și 
de alta se aruncă insulte, 
tabere o acuză pe cealaltă 
rism. Halal atmosferă 
sportivă internațională...
• ROMANO Bonifazi, 

mai cunoscuți tehnicieni 
italian, conducător tehnic 
ționale 
redactor al ziarului 
Sport* că cel mai 
echipei italiene în 
de la București, cu 
noscute progresele 
sport și 
contra Franței. De aceea, jocul din iu-

fiecare din 
de aface- 

de competiție

unul din cei 
ai rugbiului 
al echipei na- 

italiene, a declarat recent unui 
’ ’ „La Gazzetta dello 

important 
acest an 
Rominia. 
Romîniei 

mai ales excelentele

meci al 
este cel 

„Sint cu- 
în acest 
rezultate

la parter, 
însă „pic
au rămas 
suedez a

T. BAN

• Ieri, pe stadionul Wembley d 
Londra, s-a disputat meciul internați 
nai intre echipele reprezentative A a 
Angliei și Austriei. Fotbaliștii engle 
au cîștigat cu 3-1.

cum a ver
ii de arbitrilor nu au fost dale îo 

usamaritate, pe foaia de concurs 
coaseoaaat: meci »uL

Cei «ai disputat aaeei a fost 
la categ. 97 kg. Chiar în primul

In zilele de lî și 18 aprilie, la sofia

1 fost

cel de 
minut.

un nou record mondial
halterofil sovietic luri 

a stabilit la Moscova un nou 
mondial la stilul „împins*, ri- 
o greutate de 186 kg. Vechiul 
mondial, care aparținea ame- 

Anderson

Renumitul
Vlasov 
record 
did nd 
record 
r iranului Paul .Anderson din anul 
1955, era de 185,5 kg. După cum se 
știe, Vlasov deține totodată recordul 
lumii ta trei stiluri, cu performanța 
de 550 kg. precum și recordurile mon
diale la „smuls* (162,5 kg.) și ,a- 
runcat* (210,5 kg.).

nie este pentru noi cel mai important 
din calendarul pe 1962”, 
fazi.
• DUPĂ ct.*m se știe, fotbaliștii din 

lotul reprezentativ al U.R.S.S. care se 
pregătesc pentru turneul final al cam
pionatului mondial din Chile se află 
in prezent în R.P. Ungară, unde parti
cipă la o serie de antrenamente. A. 
Starostin, conducătorul delegației sovie
tice, s-a documentat și asupra pregăti
rii selecționatei ungare și a exprimat 
păreri favorabile asupra celor văzute. 
El a declarat : „Reprezentativa maghiară 
va intra cu certitudine în rindul prime
lor opt clasate la campionatul mon
dial”.

3 PROASPĂTA campioană mondială 
de patinaj artistic, olandeza Sjouke 
Dijkstra, a și fost asaltată cu propu
neri de trecere la profesionism. Pro
punerea a venit din partea lui „Wie
ner Eisrevue*, care a și angajat-o de 
altfel pe Hanna Eigel. Dijkstra n-a dat 
încă un răspuns acestei propuneri.

0 O IMAGINE asupra masivului im
port de jucători străini din fotbalul 
italian ne-o oferă clasamentul golgete- 
rilor. într-adevăr, în acest clasament, 
pe primul loc se află un italian, cen
trul atacant Milani de la Firenze. Pe 
următoarele locuri se află însă 7 străini 
și anume : 
și cîte un
• ANUL

a Angliei 
de ani de . ..
vor fi invitate pe insulă echipele re
prezentative ale Belgiei, Franței, Italiei, 
Spaniei si altor țări europene.

a spus Boni-

3 argentinieni. 2 brazilieni 
suedez și englez.
VIITOR Federația de 
sărbătorește jubileul 
existență. Cu acest

fotbal 
a 100 
prilej,

CONGRESUL U. E. F. A
SOFIA (Agerpres).— In zilele de 17 

și 18 aprilie va avea loc la Sofia Con
gresul Uniunii Europene de Fotbal 
(U.E.F.A-) la care și-au anunțat parti
ciparea delegați din aproape toate ță
rile europene. Raportul asupra activi
tății U.E.F.A. va fi ținut de secretarul 
general al acestei organizații, Banger- 
ter. Pe ordinea de zi a congresului 
vor figura următoarele probleme : pro-

puneri in legătură cu schimbarea s 
tu tul ui U.E.F-A., adoptarea regula 
telor de desfășurare a diferitelor c 
petiții europene de fotbal, „Cupa ca 
pionilor", „Cupa cupelor", campi 
tul european inter-țări, alegerea noul 
comitet executiv al U.E.F.A. Se 
discuta totodată organizarea unui 
între o selecționată europeană și 
selecționată a Țărilor Scandin edui,

O zguduitoare dramă a boxului proicsionis

A ÎNCETAT
NEW YORK (Agerpres). — Fostul 

campion mondial de box la categoria 
semimijlocie Benny Kid Paret a în
cetat din viață marți, la un spital 
din New York, după o agonie care

• CONFORM unei hotărîri mai vech" 
a FIMS (Federația Internațională de 
Medicină Sportivă), cel de-al 14-lea Con-, 
greș Internațional de Medicină Sport’-' 
vă se va ține la Santiago de Chili în 
mal 1962.
vor fi 
matlce 
vocate 
renală

Cele două teme oficiale ce’ 
dezbătute sînt : „Leziunile trau-d 
ale membrelor inferioare pro- 
de fotbal* și „Scoarța supra-, 
și sportul*.

• S-A STABILIT definitiv ca J.oJ 
de la Tokio să se dispute intre 9 și 24 
octombrie 1964. Ceremonia de deschi
dere va avea loc în ziua de 9 dar com
petițiile propriu-zise vor începe abia' 
în 11 octombrie. în ziua de 24 aprilie! 
a.c., deci peste cîteva zile, Comitetul 
de organizare a Jocurilor va terminal 
programul de detaliu, care va fi supus Q fesioniste 194 
spre aprobare, în 
de la Moscova.

mai, seziunii C.I.O.ț

a durat 10 zile. Kid Paret suferi 
la 24 martie o comoție cerebrală, 
urma loviturilor primite în c 
meciului pentru titlul mondial pro 
sionist, susținut la Madison Squ 
Garden cu Emile Griffith. Trans 
tat la spital, el a intrat în comă, 
nu și-a mai revenit cu toate efor 
rile medicilor, iar complicația u 
pneumonii a pus capăt acestei dr 
zguduitoare a boxului profesionist.

Pînă acum alți doi boxeri au m 
în timpul unui campionat mondial 
box : englezul Walter Croot, în 1 

' la Londra, și americanul Jim 
Doyle, la Cleveland, în 1947. Dar 
trebuie să uităm că în fiecare an 
numărați boxeri, de mai mică re 
tație, au fost omorîți pe ringurile 
S.U.A., Franța, Anglia și alte ț 
capitaliste, unde se practică bo 
profesionist. Potrivit unei statist 
întocmite de revista america 
„Ring". numai intre anii 1945 și 1 
și-au pierdut viața in meciurile p 

de boxeri.
de automobile și po 
american, sporturi 
foarte periculoase,

Nici cursele 
nici fotbalul 
cunoscute canațional olimpic al

dorința sa sinceră^ prezintă un bilanț atît de tragic.
In afara celor morți pe ring, t 

buie amintite numeroasele cazuri 
orbire, paralizie și pierdere a fa 
tăților mintale semnalate la majo 
tatea boxerilor profesioniști.

Este notoriu faptul că boxul pro 
sionis-t, mai ales în S.U.A., a dev 
un spectacol sîngeros, un obiect 
afaceri și reclamă.

Moartea tragică a boxerului 
Paret a stîrnit vii proteste in. între 
ga lume sportivă, care cere tot n 
insistent interzicerea boxului pro: 
sionist, sport crud și inuman.

• COMITETUL
R.D. Germane, în 
de realizare a colaborării și prieteniei 
cu sportivii din R.F. Germană, a pro-, 
pus Comitetului olimpic al R.F. Ger
mane ca la începutul lunii aprilie săi 
se țină o ședință comună în care să se 
discute alcătuirea unei echipe unite a’ 
celor două Germanii pentru Jocurile 
Olimpice de la Tokio. (
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