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Șelaru (Dinamo) învingător 
prima etapă a „Cupei f.R.C.“

ASTĂZI SE DESFĂȘOARĂ ETAPA A ll-A (BUCUREȘTI—DRĂGĂ- 
IEȘTI—BUCUREȘTI) • MflNE ARE LOC ETAPA A III-A (BUCUREȘTI— 

PLOIEȘTI—BUCUREȘTI) CU SOSIREA PE VELODROM

lorii care se învălmășeau ieri la 
hz deasupra Capitalei n-au reușit 
stăvilească dorința pasionalilor ci- 

liruilui de a-i revedea pe cei mai 
ii rutieri la startul primei curse 
țiale. Așa se face că la ora 14. in 
«a Universității, caravana ciclistă 
I înconjurată de un Dublic numeros, 
i startului tehnic (15) — care a 
|t^ Ioc in fața stadionului Unirea 

jjis și un... soare primăvăratic. 
devenit zimbitoare. iar... pe- 

inceput să se invirtească
}țitor. După numai cîțiva kilometri

Ardeleanu, iar la diferență de minute 
alte plutoane. Cel de-al zecelea ci
clist din lot. Ion Stoica, mai puțin 
pregătit nu reușise să se atașeze gru
purilor 
departe 
mărirea 
vansate 
tre ele 
Așa se
43.5 km (o oră I) se produce jonc
țiunea. Și de aici încolo cursa devine 
anostă. De semnalat doar.„ 
care ne intimpină la intrarea

fruntașe. Patru kilometri mai 
rămine și G Moiceanu. Ur- 
dintre ceie două grupuri a- 
este pasionantă. Distanța din- 
crește, apoi scade vertiginos, 
face că după ce am parcurs

p'oaia 
in Olte

Aurel Șelaru (Dinamo) trece primul linia de sosire in etapa I a 
ipei F.R.C. . Foto: M. Rahoveanu

plutonul de 55 alergători — pre- 
ți la startul primei etape (Bucu- 
li — Oltenița — București) a ce
de a V-a ediții a „Cupei F.R.C." 

Is-au „scuturat" peste 30 de rutieri, 
liștii din lotul republican și alți 
La alergători de valoare fac rava-

Ritmufui îndrăcit (am marcat pe 
kilometru 1:121) nu-i rezistă decit 

cicliști : I. Cosrna, C. Dumitrescu,
Ziegler, Gr. Nicolae, S. Ariton, 

Voinea și FI. Cristescu. La citeva 
e de metri în spate (situație înre- 
țrată la km. 20) un alt pluton for- 
t din G. Moiceanu, L. Zanoni, A. 
bru, Gh. Neagoe, Bădără, P. Ghi-
C. Moiceanu, Gh. Rădulescu și I.

nița și ne conduce cîțiva kilometri, 
„dispariția" din primul pluton a lui 
Petre Ghiță și „.cam atit Cronome- 
trind din nou un kilometru parcurs 
in drumul spre București, am consta
tat o uimitoare diferență de ritm: de 
data aceasta, este drept batea și un 
vint din față, se rula cu 1:56.„ Ce 
părere au membrii lotului republican ? 
Sprintul final a fost ciștigat de Au
rel Șelaru (Dinamo) care a parcurs 
113 km in 3 h 20:13 (media orară 
35,362 km), urmat în același timp de 
S. Ariton (Voința), Gh. Rădulescu 
(Olimpia București) etc.

H. NAUM

Miine, primele meciuri
\matorii de handbal se vor rem
it miine în jurul terenurilor de 
iră pentru a asista la primele par- 
i oficiale din acest sezon. Așa 
>ă cum am anunțat, își vor relua 
■ecerea echipele masculine partîcî- 
îte la campionatele republicane de 
idba>! in 7 și în 11. Dintre parti- 
e programate de prima serie a 
npionatului de handbal în 7, . cea 
i echilibrată se anunță aceea de 
Ploiești, unde se vor intilni echi- 
j Rafinăria Teleajen și Rapid Bucu- 
ti. în seria a II-a cele două for- 
ții timișorene (Tehnometal și Ști- 
i), care conduc în clasament, au 
disputat jocuri grele în deplasare •- 

inometal la Sibiu cu Voința, iar 
ința la Petroșeni cu Știința.
ată programul primelor jocuri, se-

I : BUCUREȘTI : Dinamo—Di
no Bacău ; Steaua—Tractorul Bra- 

; GALAȚI : Știinta—Stiinta Bucu- 
:i; PLOIEȘTI; Rafinăria Telea- 
—Rapid București: seria a Il-a: 
CUREȘTI : Unirea (fost I.T.B.)— 
i.O. Craiova; PETROȘENI : Ști- 
a — Știința Timișoara ; SIBIU : 
inia—Tehnometal Timișoara ; BRA- 
V : Dinamo—Dinamo Tg. Mureș.

Gimnasta sovietică, Ludmila Petu
hova in timpul exercițiului la para
lele.

Foto : P. Romoșan
II

Prima zi a Campionatelor internaționale de gimnastică ale R. P. Romine
Ieri după-amiază grupuri nume

roase se îndreptau grăbite spre sala 
Floreasca. pe frontispiciul căreia flu
turau steagurile țârilor 
la cea 
tetor 
ale R. 
durile 
sală corpul de arbitri, urmat de co
loana sportivilor. Pe covorul din mij
locul sălii se aliniază participanții, 
gimnaști și gimnaste din R. 
garia, R. S. Cehoslovacă. R. 
mană. R. P. Polonă. R. P. 
U.R.S.S. și R. P. Romină. 
acordurile imnului republicii 
populare.
președintele F.R.G., adresează un sa
lut călduros cetor prezer.ți la Cam
pionate. Urmează schimbul de fa
nioane intre sportivi Un grup de

participante 
de a V-a ediție a Campiona- 
intemaționale de gimnastică 
P. Romine. Ora 18. In acor- 

unui marș sportiv pășește in

P. Bul- 
D. Ger- 
Ungară. 
Răsună 
noastre 

Tovarășul Ion Șidovan,

pionieri oferă flori sportivilor. îmbră
țișări, strângeri de mină... momente 
emoționante ale prieteniei intre parti
cipant.

începe concursul la sărituri. Sare 
valoroasa gimnastă sovietică Tamara 
Ivanova. Apoi, timp de patru ore, 
urmează alte și alte aparate, alți și 
alți concurenți, care de care mai 
buni. Unde să-ți îndrepți privirea 
ma: întii ? Spre „solul" Ludmilei 
Petuhova sau spre săriturile Emiliei 
Liță ? Ce să urmărești mai de gra
bă ? Salturile curajoase ale lui Valeri 
Kerdemeiidi sau exercițiul plin de 
siguranță la paraleie al lui Frederic 
OrendL Din diferitele colțuri ale tri
bunelor izbucnesc spontan aplauzele, 
înalta valoare a concurer.ților este 
răsplătită din plin de numerosul pu-

blic. Frumusețea exerdțiilor t^a 
cerit pe cei din sală...

In prima zi a Campionatelor cea 
mai frumoasă comportare au avut-* 
conairenții sovietici și rom ini. t- 
mod special trebuie să evidențiem 
evoluția Ludmilei Petuhova, a Tan*-

ILDIKO RUSSU-ȘIRIANU

(Continuare in pag. a 8-a)

Al VI lca turneu internațional de șah al R. P.R.

Un mare maestru și
internaționali, printre

șase maeștri
partictpanți
rundă

Din nou șah internațional in Bucu
rești. Incepînd de miine (aproape trei 
săptămini încheiate) capitala noastră 
găzduiește turneul, al șaselea la nu
măr, cu participarea unor jucători re- 
numiți de peste hotare- Continuă ast
fel o tradiție începută cu 13 ani in 
urmă.

Pe tabelul învingătorilor trecutelor 
competiții șahiste din R. P. Romină 
figurează mari maeștri și maeștri con- 
sacrați în arena internațională : Pach- 
man, Milev, Toluș, Korcinoi, Stein. 
Ultimul a devenit mare maestru la pu
țin timp după ce învinsese în Bucu
rești, contîrmînd in mod strălucit 
succesul său la marele turneu interzo
nal.

Puternică este participarea și de 
data aceasta. In fruntea listei concu- 
renților (pe care federația a definiti
vat-o aseară) se situează, desigur, ma
rele maestru sovietic RATMIR HOL
MOV, unul dintre cei mai puternici 
jucători din U.R.S.S. El a participat 
la cel de al IV-lea turneu internațio
nal al R.P.R., clasindu-se pe un loc

Pe atunci insă era numai

Duminică, prima
fruntaș.
maestru-.. O veche cunoștință a șa
hiștilor noștri este și maestrul inter
național M. SAJTAR, care 
București la primul turneu 
nai in 1949. Belgianul A.

a jucat in 
intemațio- 
DUNKEL-

V. CH.

(Continuare în pag. a 8-a)

ale returului campionatelor republicane la handbal
mătoarele meciuri: FAGARAȘ : Chi
mia—Voința Sibiu: REȘIȚA: C.S.M 
Reșița—Steaua roșie Bulgăruș ; CIS- 
NADIE : Textila—Victoria Jimbolia ;

Sighi-
NÂD1E:
HÂLCHIU :
șoara.

Și acum.

Recolta—Voința

clasamentele:

SERIA I

Rapid București 7 4 0 3 124:135 8
Tractorul Brașov 7 3 13 123:132 7
Știința București 7 3 0 4 122:116 6
Dinamo Bacău 7 10 6 124:154 2
Știința Galați 7 10 6 116:151 2

SERIA A II A

Tehnometal Timișoara 7 6 0 1 150:114 12
Știinta Timișoara 7 5 0 2 136:124 10
c.s.d. Craiova 7 4 0 3 118:102 8
Dinamo Tg. Mureș 7 4 0 3 131:119 8
Știința Petroșeni 7 3 0 4 124:133 6
Voința Sibiu 7 3 0 4 136:148 6
Dinamo Brașov 7 2 0 5 91:109 4
Unirea București 7 10 6 112:149 2

li
9
8

7 7 0 0
7 4 12
7 4 0 3

154: 81 
130:123 
126:117

Dinamo București 
Steaua București 
Rafinăria Teleajen

și miine, la fotbalAzi
— Farul Constanța, stadionul Di

14.45: Dinamo București — U.T.A.;

AZI, în categoria B : Dinamo Obor
namo, ora 16.30.

MÎINE, în categoria A :
București, stadionul „23 August", ora

ora 16.30: Progresul — Dinamo Bacău
Brașov : S roșu — Rapid
Ploiești : Petrolul — Știința Cluj
Pefroșeni : Jiul — Steaua
Tîrgovișfe : Metalul — Dinamo Pitești
Timișoara : Știința — Minerul
în categoria B : Știința — Tractorul Brașov, teren Olimpia (CAM),

IERI, LA BUDAPESTA, 
ÎN CADRUL

PIONILOR 
ECHIPA DE 
BUCUREȘTI 
PE DOZSA 

CU

„CUPEI CAM- 
EUROPENI", 
VOLEI RAPID 
A ÎNTRECUT 
BUDAPESTA 

3-0!!
(Citiți amănunte în pagina a 8-a)

Cursuri de arbitri
și instructori

dorința de a asigura o mat 
instruire a sportivilor și de a 
numărul arbitrilor, consiliul ra- 
UCFS Panciu a inițiat organi- 
unor cursuri de instructori și

In 
bună 
spori 
îonal 
zarea 
arbitri în orașul Mărășești. La aceste 
cursuri participă cu regularitate 20 de 
elevi, care urmăresc cu mult interes 
lecțiile predate de lectori bine pre
gătiți.

C. VLÂDOIU, coresp.

Cum am cîștigaf

îmi făceam tocmai încălzirea cînd se 
desfășura cursa fetelor pentru „Cro
sul Balcanic". Bineînțeles că întrecerea 
aceasta mă interesa foarte mult. Aler
ga doar și soția mea. Cînd am văzut-o 
în frunte, pe ultima porțiune a cursei, 
cu un avans atît de mare, eram sigur 
că victoria nu-i mai poate scăpa. Mă 
și pregăteam să mă duc s-o sărut. Dar, 
cînd mai erau 80 de metri, Tea a căl
cat înlr-o groapă, s-a împiedicat și cu

la Atena
N-am avut însă timp să 

stau s-o consolez, căci am 
luat startul în cei 10.000 
de metri ai cursei mele. 
Faptul că fusesem învins 
clar de Barabaș la crosul 
nostru de la Ploiești și că 
anul trecut, la Belgrad, 
Ivanovici mă întrecuse de 
asemenea, au făcut pe cei 
mai mul ți să nu-mi acorde 
șanse la victorie, 
a fost poate spre 
meu. Pe prima 
cursei am stat la 
și nu m-am arătat 
li cercetam cu atenție pe 
toți. Mi-era teamă că at- 
letul turc Dalkilic, care 
pornise foarte bine, avea 
să ne facă o surpriză. A- 
lergătorii iugoslavi îl su
pravegheau pe Barabaș. La 
mine nici nu se uitau. Lt 
6.000 m, după trei 
Andrei nu mai poate 
pira și încetinește. E 
să abandoneze. Ce 
face cu echipa ? 
iugoslav Leo Long, 

le strigă ceva

Aceasta 
norocul 
parte a 
„cutie* 

în față.

ture,
re** 

gătit 
vont

etfAntrenorul 
mîinile la gură, _
vilor săi. Ce anume, n-am înțeles, la 
momentul acela am auzit vocea antre
norului meu Tintorescu: „Bari a ni- 
mas. Vezi că sîrbii o s-o întindă... FU 
atent, Crișule !"...

Și într-adevăr Cervan, Hafner și Tva-

CONSTANTIN GRECFr
maestru ai__șporte___ __



„LUNA CONSTRUCȚIILOR DE BAZE SPORTIVE SIMPLE*' Gimnastică de înviorare la domiciliu

fev.

PROGRAMUL III
Exercițiul I : Mers pe loc sau eu 

deplasarea redusă, eu brațele încru
cișate la spate, umerii bine trași în 
jos, capul drept. Tot timpul să ne 
controlăm ținuta. Vom executa de 
trei ori cite 8 pași pe loc sau în de
plasare redusă cu pași mici pe vîr- 
luri.

Exercițiul 2: Stînd c < o carte in 
echilibru pe creștetul «țapului: îndoi
rea lentă a genunchilor cu ducerea 
brațelor lateral; întinderea picioarelor 
cu coborirea brațelor. Mișcarea e lină, 
spatele drept, capul trebuie bine fixat. 
Se execută de 4—6 ori.

Exercițiul 3 : Stînd depărtat, brațele 
îndoite cu mîinile la umăr: aplecarea 
'entă a trunchiului pînă la orizontală 
ou întinderea brațelor înainte, men
ținere și revenire în poziția inițială. 
Se execută de 4—6 ori.

Ejtercițiul 4: Stînd depărtat, bra
țele îndoite cu miinile la umăr: în
doirea laterală a corpului spre stin
gă cu întinderea brațelor în sus (1 — 
2), revenire cu miinile la umăr (3— 
4). Aceeași, spre dreapta. Se execută 
de 6—8 ori.

Exercițiul 5: Culcat: ridicarea pi
ciorului sting întin6 la verticală (1),

revenire (2) — ridicarea picioruț!
drept (3), revenire (4). Spatele esl 
lipit de dușumea, picioarele întinși 
mîinile lîngă corp, cu palmele în sul 
Se execută cîte 4—6 ridicări cu fii 
care picior. I

Exercițiul 6 : Culcat cu fața în joi 
brațele îndoite cu mîinile sprijinii 
pe sol: ridicarea capului și a picid 
rului sting întins inapoi (1), revenit! 
(2) — aceeași cu ridicarea piciorul! 
drept. Se execută de trei ori cu fia 
care picior. I

Exercițiul 7: Stînd : sărituri cl 
mingea pe loc cu depărtarea și apr«I 
pierea picioarelor și bătaia alterna 
tivă a palmelor deasupra capului I 
la spate. Se execută de 2—3 ari cil 
8 sărituri.

Exercițiul 8: Stînd cu spatele drejl 
și cu brațele încrucișate la spate 
pas înainte cu piciorul sting și inspl 
rație (1) — revenire cu expirație (21 
pas înainte cu piciorul drept (3) -1 
revenire cu expirație (4). Se execut 
de 4—6 ori.

În raionul Lenin din Capitală se amenajează
două terenuri de sport

— Nu pette multă vreme aci se vor putea organiza Întreceri— Nu peste multă vreme aci se vor putea organiza întreceri de 
fotbal, atletism, volei și baschet. Vrem ca Impreonă ce asociația sportivă 
de la Întreprinderea „Victoria Socialistă" să amenajăm un teren de totba 
o pistă de atletism, două terenuri de volei și unul de baschet, ne spunea 
joi după-amiază fov. director loan Galiora de la intreșx“nde-ea „E>ec+ro- 
magnetica”.

In junri nostru tineri și tinere, membri ai asocia* or vc<x* o r. 
aceste două întreprinderi, munceau cu hărnicie ia rwvelaree teremlaai si

tuat în spatele blocukii P.T.T. de pe calea Rahove (fo*ogr«‘-a nr *). Co* 
la cot, muncitoarele texliîiste Ruxandra Oprea, Sinziaae Augurim, Vic
toria Cimponeru, Constanta Năstase, ajustoriî Alexandru Tilu, Nacoâae Stan, 
sudorul fon Beschen lucrau la curățirea taranuiui.

l-am lăsat pe acești harnici tineri și am pom.- "r-a depa—e s‘»a<i*
Crizantemelor. Aci, pe un coif, un teren viran. Un grup da 20—30 de 
oamen-i muncesc de zor. Păminftd este adunat și apo cArat spre Margine, 
de unde va fi ridicat de canioane (fotografia nr. 2). Sîrtt «aembr a« 
asociației sportive de la întreprinderea U.C.R. $ ~-“icesc cu orag ia 
amenajare^ unei baze sportive simple. Tov. Dan DAnAa eeebrv în con
siliul asociației sportive, ne spune că lucră.* e aca au început «nv *ă. 
nu peste multă vreme, la prima... compeM*.

NOTE CRITICE

eăestoe grozavă ca federația 
cind va mai face modificări

fi o 
volei,
regu-

seama și
profesorului Benga

lamentul acestui joc, să țină 
de „aptitudinile' 
din Sigbel...

la

Popicari:.. «
din Tirnăveni se antrenează, de 

citea timp, pe o arenă amenajată cu 
multe eforturi materiale. Asociația 
sportivă Voința a cheltuit destui bani 
pentru popic arie. Dar i-a cheltuit de 
pomană : pista s-a stricat repede dato
rită neglijenței cu care s-a lucrat. 
Apoi, in incinta popicăriei a fost a- 
dusă o masă de biliard. Asta, poate 
că n-ar fi fost o treabă rea. Dar cei 
care joacă biliard fumează mult și 
iji manifestă gălăgios „succesele"... 
In aceste condiții, antrenamentele po
picarilor de la Voința Tirnăveni au 
devenit adevărate încercări
oilor j« plăminilor! Deși popicarii 
nu fumează, am aflat că la un recent 
control medical doctorul le-ar fi re
comandat să se lase de...

Ce-ar fi dacă Voința din Tirnăveni 
ar abandona biliardul din arena de 

Jucătorii ar vedea mai ușor 
și bila învăluite in ceața

ale ner-

fumat !.

popice ? 
popicele 
gărilor !

fi

AURELIAN AXENTE
(după scrisorile primite de

Lungu și I. Hasașiu).
la G.

Mai fu se seni cin d va la Alba Iul ia. Ce 
mul ți ani în urmâ și în treacăt. Păs
tram o amintire vagă, l’o oraș mono
ton, cu oameni care parcă nu vibrau la 
nimic. Dupâ ani și ani pr hartă puiuțul 
a rămas la fel. Micuț. în dreptul lui 
scrie cu litere de rînd — Alba lulta. 
Dar oamenii, locurile sini oare la fel?

Nu de mult, într-o seară tîrzie. am 
făcut popa* în gara străvechi ului oraș. 
Ch-iar de la primii pași mi-ain dat sea
ma că bă t rinul oraș a intrat în virtejul 
înnoitor oare străbate țara de la un 
capăt la altul. Cupeurile cu cai... pu
tere și hamuri în pătrățele— getaxurile, 
luminile multicolore, feerice, ale tu
burilor de neon și acel neîntre
rupt du-te-vino de pe străzile centrale 
sau mărginașe, la o oră eînd altădată 
orașul era cufundat de mult în liniște, 
mi-au întărit convingerea că s-au schim
bat și oamenii și — implicit — și fața 
locurilor.

PUȚINA ISTORIE NU STRICA...

Dacă n-am să încep cu prezentul este 
pentru faptul că un localnic mai vîrst- 
nic (nu spun bătrîn, ca să nu se su
pere...) mi-a dovedit că puțină istorie 
nu strică, ci dimpotrivă... „Vezi muta 
— mi-a spus tov. Ion Popa, directorul 
renumitei biblioteci documentare din 
Alba Iuli-a — că să înțelegi așa cum 
se cuvine prezentul trebuie să cercetezi 
cu atenție trecutul. Trebuie să vezi de 
unde ai plecat și unde ai ajuns, în ce

dealurile din împrejurimi și-apoi vino să 
discutăm. Știu însă că ești gazetar spor
tiv și te interesează de-ale sportului. 
Află deci că aici unde natura n-a dră
muit, mai înainte vreme sportul n-avea

perioadă și cine sînt cei care au scris
istoria...**

„Meleagurile astea, pe care spui că
le-ai mai văzut cu ani în urmă, au
frumuseți de neasemuit. Fă mata o
plimbare pe malul Mureșului sau pe

OAMENI ȘI LOCURI...
— reportaj la Alba Iulia —

coukxre. Și sa pnatru că fi plă
cut. Ci pentru faptul ce a? pateu 
face sport cb burta guală ți nici In 
lumina lunii. Pentru o bucată de piine 
omul muncea din zori și pi»ă-n seară. 
Cind și cum să faci spori ? Existau 
pe-aici vreo două-trei echipe de fotbal, 
unul căruia ii plăcea atletismul și aiul 
care făcea de unul singur gimnastică. 
Atît. Ha să nu mini Mai erau și ci ti sa. 
din ce: cu buzunarele doldora de bani 
care iși alungau plictisul pe terenul de 
tenis. Da' pe ăștia nici nu merită sâ-i 
pui la socoteală Ce este astăzi ? Apoi 
usta ai să vezi mata singur...*

PRIN ALBA IULIA Șl ÎMPREJURIMI

...Vremea este nestatornică. Ploaia se 
transformă în lapoviță și aceasta în 
ninsoare. Intr-o noapte totul se acoperă 
cu un covor moale, pufos. Tocmai bun 
pentru schi și săniuș. Și pe dealurile 
Bilag și Podei Se adună puzderie de 
tineret din toate colțurile raionului. Ur
mele schiuri! or și ale săniuțelor dese
nează un păienjeniș de direcții, aco
peră locurile în care din neatenție sau 
mai puțină îndemînare cîte un concu
rent se mai răstoarnă... Aici se desfă
șoară întreceri din cadrul Spartăchiadei 
de iarnă a tinerelului, campionate pe 
asociații, competiții dotate cu diferite 
cupe. Cei de la Știința Alba Iulia se 
întrec cu cei de la Voința Stremț sau 
Recolta Mihalți, cei de la Mureșul Drîm- 
bar cu sportivii de la Ardeleana Alba 
Iiilia sau Știința Zlatna... Este o lar
mă și o voioșie molipsitoare Cineva a 
avut ideea să facă un recensăniînt: cîți 
tineri și-au disputat anul acesta întîi-

CAMFHONI-. CAMPIONI... 
CAMPIONI-

Xumănil mare de campioni nu scade 
interesai pentru întreceri. Dimpotrivă. 
„Cum. lotcă poate fi campion și eu 
nu ? De astăzi fac în fiecare zi cîte o 
oră antrenament ți-o să vadă el /* Care 
anume competiție suscită acest inte
res ? Comp'analul asociației ! Dacă ju
cătorul de tenis de masă Ion Drăghici 
«i popicarei A urc] Dărămuș de la aso
ciația sportivă Ardeleana au cucerit tit
lurile de campioni nu înseamnă că... 
s-au pus la adăpost. Alte zeci de tineri 
din această asociație se pregătesc să 
le asalteze trofeul. La șah, popice, 
tenis de ma*ă. atletism, volei, fotbal 
și la alte ramuri sportive se desfășoară 
in tot cursul anului întreceri aprinse 
pentru cucerirea titlului de campion al 
asociației sportive.

DIRECTORULUI || ESTE TEAMA

Pătrundem neobservați. „Galeria* își 
face ou strășnicie datoria. In sală se 
desfășoară faza de zonă a campionatu
lui republican școlar ele volei și este 
un adevărat vacarm. Se joacă un meci 
„tare*. Elevii Școlii medii „Horia, Cloș
ca șj Cri șan* din localitate se întrec 
cu cei din Sibiu. Profesorul Moldovan 
Vianu, antrenorul celor din Alba Iulia, 
l-a adus la meci și pe directorul școlii, 
prof. Titus Lascu. Directorul nu face o 
pasiune pentru sport. Dar s-a lăsat con
vins... L-a uimit în primul rînd numă
rul mare de spectatori („Este deci ade
vărat că elevii iubesc sportul**) și în- 

seturi a întrebat care este situația. I 
s-a explicat că situația este... dificilă. 
Adversarii conduc cu 2—1. Dacă vor 
cîștiga setul următor, localnicii au ratat 
calificarea. Și directorul... a plecat.

— Mi-e teamă să nu piardă băieții !
Profesorul Moldovan Vianu cîșligase 

un nou adept pentru sport. Căci cel 
ce se emoționează pentru un lucru în
seamnă că s-a atașat de el. Seara i s-a 
adus vestea că băieții au cîștigat cu 
3—2. I se putea citi pe față o reală 
bucurie.

Dar elevii din Alba Iulia nu iubesc nu
mai voleiul. Ei practică gimnastica, joacă 
baschet, se întrec în competiții atletice, 
fac box.

ORA DE STATISTICA

Președintele consiliului raional 
UCFS Alba Iulia, Petru Man, a avut 
o idee: să facem și... puțină statistică. 
I-am urmat sfatul. în raion sînt astăzi 
15.293 membri UCFS care-și desfă
șoară activitatea în 38 de asociații spor
tive sub îndrumarea a 77 de profesori 
de educație fizică, antrenori și instruc
tori; la întrecerile Spartacliiadei de 
iarnă a tineretului au participat peste 
8.000 de concurenți; Ia campionatele pe 
asociații participă în fiecare an peste 
10.000 de tineri și tinere; raionul este 
împînzit cu baze sportive simple, con
struite prin muncă patriotică...

★

Da, bă trine istoriograf, ai avut drep
tate ! Este bună istoria și în sport ca 
și în celelalte domenii. De la mai puțin 
de 100 de sportivi — cîți erau pe vre
mea burghezo-moșierimii, astăzi sini 
în raionul Alba Iulia peste 15,000. Și 
n-am uitat ce mi-ai spus în încheierea 
discuției noastre „Toate acestea se da- 
toresc condițiilor minunate pe care 
partidul și statul nostru democrat-popu
lar le oferă mișcării de cultură fizică

Pe un drum bun
In ultima vreme asociația sportiv; 

Metalul din Copșa Mică a obținut < 
serie de importante succese. Dacă li 
înființare, în urmă cu un an, număru 
membrilor UCFS nu depășea cifra d< 
150, în prezent ei se ridică la 1743 
dintre care 217 femei.

Sportivii încadrați în cele pain 
secții afiliate desfășoară o rodnică ac 
tivitate. Astfel, echipa de fotbal ocupi 
locui III în campionatul regional, e 
chipa de handbal locul 1 în seria t 
Il-a a campionatului regional, iar e 
chipele de volei (feminin și masculin 
locuri fruntașe în aceeași competiție 
Șahul este ți el bine reprezentat prii 
candidatul de maestru Dumitru Șuteu 
In curînd o nouă secție va lua ființă : 
cea de popice. In vederea asigurări 
condițiilor necesare pentru dezvoltarea 
acestui sport se va amenaja o arenl 
de popice.



DIN ÎNTRECERILE SPORTIVE ALE VACANȚEI ȘCOLARE
Trei zile

Așadar, atletismul n-a lipsit din 
uita de competiții, mai numeroase ca 

orieînd. pe care le-a cunoscut vacanța 
școlară din această primăvară. De la 

loiești au pornit spre București, Cluj,
Constanța și Timișoara invitații la 
„Cupa școlii sportive de elevi" Ploiești. 
Și cu excepția Timișoarei (concursul 
nu le-ar fi stricat de loc, ba dimpo
trivă) reprezentanți a cinci școli spor
tive de elevi participau sîmbăta tre- 

tă la festivitatea de deschidere a 
rimului concurs de atletism al se

zonului în aer liber.
întrecerea celor peste 200 de tineri 

tleți a fost dominată de reprezentanții 
școlilor sportive din Capitală. Prezen- 
înd loturi complete și omogene, ei au 

cîștigat majoritatea probelor. O bună 
mportare au avut și elevii din orașul 

gazdă, mai ales La fete. Performanțele 
înregistrate, însă, nu 

ulțumitoare. Sintem, 
început de sezon, dar 
arație cu pregătirea 
i cunoștințele tehnice ale 
rezenți la celelalte competiții școlare 
esfășurate în această perioadă, în spe- 
ial la jocuri, atleții s-au arătat mult 
ai slab pregătiți. Probele de aler

gări (plat sau garduri) au scos în 
îvidență cîteva elemente deosebit de 
alentate, ca S. Altenliu, H. Iliescu 
Buc. I). C. Ștefănescu, Mariana Geor- 
țescu (Ploiești), Gh. Bălașa (Buc. 2), 
I. Șerbescu, Lina Nica, Brigitte Stern- 
heim (Buc. II), Ecaterina Manda și A. 
Nacov (C-ța). Dintre săritori am remar
cat pe Mariana Dobre (înălțime), C. 
azăr, Gh. Medeșan — lungime (Buc.
, F. Hoffman — înălțime, Gh. Du- 
itrescu — lungime (Ploiești) D. Pis-

sînt pe deplin 
ce-i drept, la 
făcînd o com- 
fizică generală 

elevilor

de atletism la Ploiești CONCURSURI.
Puncte (le, vedere

pră-talu (Buc. II) și C. Ghioc (Buc. I) 
jină. Participanții la probele de a- 
runcări s-au prezentat extrem de slab 
pregătiți, unii dintre ei necunoscînd 
nici noțiunile elementare ale probelor 

care participau. Doar cîțiva, cumla

ECATERINA POTOROACÂ
(S.S.E. Ploiești)

sînt N. Baneca și M. Horoveanu (Buc. 
I) la ciocan, Ligia Dumitru (C-ța) și 
Elena Elic (Buc. I) la disc și greutate, 
au dovedit calități care ne fac să în
trezărim într-un viitor apropiat re
zultate bune din partea lor.

MAI REUȘITA FINALĂ DE BASCHET!
După terminarea turneului final al 

lampionatului republican școlar de 
laschet desfășurat la Reșița am avut 
m schimb de păreri în cadrul unei 
,mese rotunde" — cu cîțiva dintre 
specialiștii prezenți în toate cele 5 cela că 
iile ale întrecerii, reprezentanți ai Fe- 
lerației romîne de baschet și Minis- 
erului Invățămîntului și Culturii.

In unanimitate s-a recunoscut 
urneul final de la Reșița a fost

că 
cel

Satu Mare 
Mureș, nr. 
sey Ferenc“-Satu .Mare, 
ghieni la fete.

Un fapt demn de subliniat este și a- 
“ în școli a existat multă grijă 

pentru îndrumarea către baschet a 
unor elevi cu talie mare. Așa se face că 
la Reșița, media de înălțime a fost 
de 1,85 m la băieți și 1,75 m la fete. 
Sub acest aspect, un „atu“ evident 
l-a avut echipa școlii medii nr..2 Bo- 
lyai-Tg. Mures, cu jucătoare de peste 
1,70 m.

Cît de valoroasă a fost finala de la 
Reșița o exprimă cel mai plastic cifra 
de 50 de elevi selecționați pentru lo
turile republicane de juniori și tine
ret Este o cifră record 
dește creșterea calitativă 
lui școlar și popularitatea 
bucură această disciplină 
rîndul tineretului studios.

Remarcăm buna organizare a tur
neului final, arbitrajele competente, 
ca și frumoasa primire pe care reși- 
țenîi, mari iubitori ai sportului, au 
făcut-o participanților.

la băieți, nr. 2 Bolyai-Tg.
2-Constanța, liceul „Kolc- 

nr. 1-Gheor-

care dove- 
a baschetu- 
de care se 
sportivă în

TIBERIU STAMA

CLASAMENTUL GENERAL
nr.

RADU DIACONESCU
(Școala medie nr. 13 București)

nai reușit de pină acum (competiția 
ste la cea de a Vil-a ediție), cel 
nai bogat în rezultate. Au contribuit 
a această apreciere, excelenta pre
gătire fizică a tuturor elevilor, cunoș- 
ințele lor. tehnice Avansate, orienta- 
ca lor tactică tot mai aproape de ce- 
ințele baschetului modern.

Intr-adevăr, faptul că toate cele 18 
chipe participante la finală au reușit 
ă facă .față unui adevărat... maraton 
aschetbalistic (40 de meciuri în 5 
ilcljîși are o singură explicație: an- 
renorii echipelor participante au do- 
edit o atentă preocupare în direcția 
sigurării unei temeinice pregătiri fi
ice elevilor lor.
Tehnic pot îi consemnate, de ase

menea, o seric de lucruri pozitive: 
n majoritatea lor echipele finaliste 
u folosit lin bagaj larg de procedee, 
n mod special aruncarea la coș din 
ăritură, paravane și blocaje excelent 
fectuate, coșuri de la semidistanță 
i din mișcare etc. Au strălucit echi- 
•ele școlii medii nr. 12 și nr. 35 
iucurești, nr. 7 Cluj, liceul „Mihail 
:minescu“-Sațu Mare Ia băieți, nr. 2 
Jolyai-Tg. Mureș, nr. 2-Constanța și 
ir. 1 Gheorghieni Ia fete.

Din punct de vedere tactic este de 
eținut faptul că, pe linia' indicațiilor 
ale de federația de specialitate, tot 
mai multe echipe au folosit atacul cu 
ntermediar, blocajul la omul cu min
țea, apărarea agresivă pe jumătatea 
idvcrsă de teren etc. In această pri- 
'ință, cea mai bună orientare au do- 
edit-o echipele școlilor medii nr. 12 
>piru Haret-București, nr. 1 „Dece- 
ial“-Deva, liceul „Mihail Eminescu"-

ăliiRtV

BĂIEȚI : 1.
„Spiru ” 
Anton 
rescu, 
nescu, . , . ... ,
campioană republicană școlară pe anul 
1962 ; ?. Șc. med. _ ~ " ..
muel”-Cluj, antrenor, prof. Ad.
3. Șc. med. nr.- 35-București, i 
prof. V. Dascăl eseu; 4. ~ 
„Decebar'-Deva, 
peseu ; 5. liceul „M.
Mare, antrenor, prof. Gh. Ghiurcan ; 6. 
Șc. med. Mediaș, antrenor, prof.
Stoian ; 7. Șc med. nr. 1 „Mircea cel 
Bătrîn“-Constanța, antrenor, prof.
Simionescu ; 3. ’ Liceul militar „Ștefan
cel Mare"-Cîmpulung Moldovenesc, an
trenor, cpt. A. Cristea ; 9. Șc. med. nr. 1 
„Nicolae Bălceseu“-Rm. Vîlcea, antre
nor prof. I. lovan.

Școala . medie nr. 12- 
Haret“-București, antrenor, prof, 
lonescu (Cioroiu, Diaconescu, Flo- 
Szel, Zărncscu, Cristoveanu, Io- 
Șerban, Verona, Volintiru) —

nr. 7 „Brassay Sa- 
'. Bartha; 

antrenor, 
Șc. med. nr. 1 

antrenor, prof. St. Po- 
Eminescu”-Satu

st.

E.

FETE : 1 Școala medie nr. 2 „Bolyai"- 
Tg. Mureș, antrenor, prof. Gh. Fulop 
(Csorvassy, Derszi, Tecsi, Szombathely, 
Vass, Halasz, David, Enyedy, Domjan- 
sehitz, Peter) — campioană republicană 

pe anul 1962 ; 2. Șc. med. nr. 12 
Haret:’-București, antrenor, prof. 

Todan ; 3. Șc. med. nr. 2-Con- 
antrenor, prof. Gh. Benone ; 4. 

1-Gheorghieni, antrenor, 
5. Șc. med. „Kolc-

antrenor, 
Derszi, 

Vass, Halasz, David, 
S- ~
școlară 
„Spiru 
Lenke 
stanța, 
Șc. med. nr. 
prof. T. Bazilides ; 5. meu. „xsvie-
sey Ferenc“-Satu Mare, antrenor, prof. 
Ecaterina Papp ; 6. Șc. med. nr. 1-Tg. 
Ocna, antrenor, prof. L. Bogdan ; 7.
Șc med. nr. 5-.,Unirea’’-Brașov, antre
nor, prof. I. Șeitan ; 8. Liceul „Dragoș 
Vodă”-C. Lung Moldovenesc, antrenor’, 
prof. V. Păun ; 9. Șc. med. nr. 1 „N. 
Beloianis”-Timișoara, antrenor, prof. 
Cornelia Negru.

• ECHIPELE TURNEULUI. Băieți : 
Diaconescu (București—12), Kuhn (Cluj), 
Schuster (Mediaș), Stoica (București—35), 
Mihlăuș (Deva). ’ Fete : “
janschitz (Tg. _
(Brașov), M>hai Stela (Constanța), Dumi
trescu Roxana (București—12).’

„CAMPIONI" LA ÎNVĂȚĂTURĂ : 
Romulus

Titus Kunst 
g-rală 10, 4. 
Moldovenesc) 
(C. Lung Moldovenesc) 9,80. 
Șerban (București—12) 9,73,
Vogel (Brașov) 9,55. 8. Ion
(Rm. Vîlcea) 9,37, 9. Radu 
(București—12) 9,35. 10. Cnculeana Anto- 
niu (Tg. Ocna) 9,28. -

Iftl’All itl iAF'lZfL

Csorvassy, Dom-
Mureș), Vogel Aniko

1. Cimpeanu, Gh. 
(Deva) — toți 
Irina Cornescu 
9,92, 5. Cintia

Gr iin și 
cu media 
(C. Lung.
Cornescu

6. Serglu
7. Aniko 
Ceaușescu

Diaconescu

Ia

călă-

greu- 
fete.

Din rîndurile participanților
„Cupa S.S.E. Ploiești" s-a detașat fără 
discuție sportiva ploieșteană Ecaterina 
Potoroacă. Bine pregătită, campioana 
balcanică la săritura în lungime ju
nioare, a dominat cu autoritate pro
bele la care a participat. Dacă la gar
duri, unde nu e specialistă, a întîm- 
pinat o rezistență mai dirză din par
tea atletei Brigițte Stemheim, în 
schimb la lungime și 200 m plat Eca
terina Potoroacă s-a „plimbat". Des
pre pregătirea ei fizică vorbește cît 
se poate de grăitor următorul fapt : 
Ecaterina Potoroacă, componentă a e- 
chipei de volei a S.S.E. și școlii me
dii nr. 2 din Ploiești a participat săp- 
tămîna trecută la campionatele școlare 
de volei. După o săptămînă de între
ceri și o finală de cinci seturi dispu
tată simbătă după amiază la Cluj ea 
a plecat la Ploiești, unde duminică di
mineața a cîștigat proba de garduri 
iar luni lungimea și 200 m.

De aici se desprinde însă și greșita 
orientare a antrenorilor acestei talen
tate atlete. In goana după puncte ei 
au folosit-o prea mult, fără să țină' 
seama că Ecaterina Potoroacă a 
torit toată noaptea cu trenul.

Multe rezultate slabe (6,93 m — 
tate fete, 1,15 m — înălțime
18,95 — disc băieți, 26 m — suliță fete, 
loc. I, 19 m - ciocan, 21,1—110 m gar
duri ș.a.) s-au datorat aceleiași greșeli 
făcute de unii profesori, antrenori și 
conducători de loturi :obținerea cu 
orice preț măcar a unui punct- Șl 
astfel, în numeroase probe au fost 
înscriși concurenți care nu aveau cali
tăți corespunzătoare și nici cunoștințele 
necesare, mai ales la aruncări. Lupta 
pentru puncte a dus la... improvizații, 
iar pe mulți atleți i-a supus la efor
turi prea mari. Lidia Dumitru, de pil
dă, a concurat la 100 m, greutate, su
liță, disc, ștafetă. Brigitte Sternheim 
la 100 m, 80 ” ' '
țime, ștafetă.
roase.

Va trebui 
pună pe viitor obținerea de performan
țe cit mai valoroase sau stabilirea de 
noi recorduri de către elevii lor. Aces
tea aduc fără doar și poate Și locuri 
fruntașe și puncte. Să arunci 22 m Ia 
suliță chiar dacă ocupi locul I, nu 
spune nimic. Poate să reflecte doar 
nivelul submediocru de pregătire al 
concurentului. Și am mai vrea un lu
cru : rivalitatea sportivă care există 
între școlile nr. 1 și 2 din București, 
pentru ocuparea a cît mai multor 
locuri I, să se transforme într-o în
trecere în creșterea atleților de pers
pectivă și obținerea performanțelor de 
valoare. Acestea sint mai grăitoare ca 
orice. Ce părere aveți, tovarăși pro
fesori ?

m garduri, lungime, înăl- 
Și exemplele sînt nume-

ca antrenorii să-și pro-

CONSTANTIN ALEXE

• în sala Floreasca II s-au desfă
șurat săptămînile trecute cele două e- 
tape ale concursului pe echipe (înce
pători, juniori și categ. a IlI-a). lată 
clasamentul : 1. C.S.S. 385 p • 2. Di
namo 379 p; 3. Progresul 288,5 p ; 4. 
Olimpia 274,5 p ; 5. Metalul 163 p ; 6. 
Știința 162,5 p; 7. Voința 147,5 p: 8. 
SSE II 142,5 p; 9. SSE I 141 p; 10. 
Unirea 83,5 p.

• Prima etapă a competiției de marș 
dotată cu „Cupa Primăverii" desfășu
rată pentru seniori (10 km) a pri
lejuit cîteva rezultate bune : llie Popa 
(Steaua) 45:53,0 ; M. Sfănțuică (Met.) 
47:31,0; N. Toader (Olimpia) 48:50,0; 
I. Barbu (Olimp.) 49:30.0.

• Intr-un concurs de sală Nicolae 
Rășcănescu (Steaua) a obținut un re
zultat foarte bun cu ciocanul de 16 
kg: 22,15 m cea mai bună performan
ță romînească; C. Drăgulescu (Rapid)s 
21,83 m.

• Simbătă și duminică vor avea loc 
în București primele întreceri in aer 
liber din acest sezon. Pe stadionul Re
publicii" (azi de Ia ora 16 și mîine 
de la ora 12) este programată faza 
pe Capitală a concursului republican 
de alergări, sărituri și aruncări, 
stadionul Republicii ('duminică de 
ora 9) are 
începători.

(mu am cîștigat
(Urmare din pag. 1)

novici au fi iuțit 
Cu un efort m-arh 
dădeam seama 
lupt contra lor, 
și... așteptam.

După încă un tur, am înțeles că pre 
sența mea îi stînjenea, că nu se 
teptau la o asemenea „figură1*, și 
continuat să merg in trena lor. Mă du 
reau puțin picioarele. Traseul era 
un drum de tară, foarte bine bătătorit 
fi eu multe pietre. Auzeam șartului 
cuielor printre pietre. Și tn plus batea 
un vint de ne îndoia. Dar n-aveam 
timp de așa ceva. Am auzit-o pe Ica 
incurajîndu-mă. Insuccesul ei m-a am
biționat.

alura di stan fin du-sa 
„lipit" de ei 

că-mi va fi greu 
dar mă simțeam bine

/mi
«4

at 
aw

P*

Pe 
la 

loc și un concurs pentru

Ia Atena
Mai erau 

sosire, 
oboseală. Mi-am zis: 
Am. forțat puțin și Hafner 
apoi și Cer van. Singur Ivanovici s-a ți
nut de mine scai. Vedeam, după un 
di mb, lumea adunată in preajma sosirii. 
Era deci aproape ! Am uitat de obo
seală șt am iuțit alergarea, Simțeam 
că Ivanovici face eforturi disperate s4 
nu mă scape. Dar nu mai m-a ou tu* 
ajunge ! Am trecut primul linia de so
sire. Am învins ! Mi-a părut tnsă 
foarte rău cu trecusem pe lingă vic
torie în clasamentul pe echipe. Ne vom 
pregăti însă mai temeinic pentru viitoa
rea ediție a „Crosului Hal conic".

vreo
Adversarii

1200 metri piuă ta 
mei dădeau semne d. 

acu ui e momentul.
a rămas,

Aslâzi șl inline, la bulinul floreasca.

Concursul republican de hulă -
prinid competiție de
Două zile „pline" de na<tație, un pro

gram atractiv și pasionant la care își 
dau concursul cei mai valoroși îno
tători și înotătoare din patru regiuni 
ale țării (București, Banat, Cluj și 
Mureș-Autonomă Maghiară), iată ceea 
ce oferă amatorilor de înot compe
tiția cu caracter republican pe care o 
va găzdui astăzi și mîine (dimineața 
și după-amiază) piscina de la Flo- 
reasca.

Primii campioni ai asociațiilor 
în crosul „Să întimpinăm 1 Maiii

amploare a anului

pe Alex. Po- 
Sanda Iordan, 
Nicole ta Gor- 

(București A), 
Cristina Bala- 
(București B),

Frumoasa bază sportivă a clubului 
Voința București de la capătul liniei 
de tramvai 5, a trăit joi după-amiază 
momente de adevărată sărbătoare. At
mosfera sărbătorească o creau nu nu
mai zecile de stindarde care fluturau 
mîndre în bătaia vîntului, ci mai ales 
animația ce domnea pe alei, zarva și 
voioșia a sute șl sute de tineri veniți 
aci de pe tot cuprinsul Capitalei.

Și această atmosferă a domnit pînă 
către seară, timp cit cei 840 de tineri 
și tinere și-au încercat forțele în faza 
pe asociație a crosului „Să întimpinăm 
1 Mai“. Reprezentanții a 6 asociații 
sportive, din cele 38 coordonate de 
clubul Voința, și-au desemnat cam-

pionii; care la 12 aprilie se vor între
ce pe aceeași bază sportivă în finala 
pe club a acestei grandioase compe
tiții. Iată-i pe merituoșii cîștigători 
ai alergărilor : junioare : Elena Nico- 
lae (Sirguința), Maria Gîdea (îmbră
cămintea), Maria Gheorghe (Tînărul 
cooperator). Juniori: George Mircă 
(Arta încălțămintei), N. Costache (Chi
mica), Gr. Nicolae (Sirguința), I. Teo- 
dorescu (Igiena), Senioare : Elena Zam
fira (îmbrăcămintea), Rodica Wein
traub (Artă și precizie), Maria Hagiu 
(Igiena), Seniori: C. Carabulea (Igi
ena), N. Tîngu (Tehnometalica).

G. ST.

Intr-ădevăr, va ÎL interesant de 
văzut în. ce formă se află- tătarii 
noștri fruntași acum la sfîrșitul unei - 
lungi perioade de pregătire. Nelipsiții 
spectatori ai întrecerilor de acest gen 
vor putea urmări în cele două zile de 
concurs, printre alții, 
pescu, D. Caminschi, 
Ingrid Wăchter-Ungur, 
din, Zoe Reznicenco 
L. Berea, V. Medianu, 
ban, Măriuca Rotaru
T. Rînea, L. Dar ot zi, Șt. I one seu, Eva 
Nagy, Ildico Csordas (reg. Cluj), M. 
Potoceanu, R. Băneilă, Codruța Sala, 
Smaranda Lupuțiu, Dita Langer (reg. 
Banat) și Fr. Fiilop, Z. Szabados,. Ma
ria Bot'h.-Szasz, Maria Klosz (reg. Mu
reș-Autonomă Maghiară).

Iată programul întrecerilor : ASTĂ
ZI, de la ora 10 : 100 m bras seniorii 
100 m spate seniori, 400 m mixt indi
vidual senioare, 100 m fluture seniori; 
1500 m liber seniori ; după-amiază de 
la ora 18,30 : festivitatea de deschide
re, 100 m liber seniori, 100 m spate 
senioare, 200 m fluture seniori, 400 m 
liber senioare, 100 m liber fetițe, 100 
m bras băieți, 100 m fluture fetițe; 
100 m spate băieți, 4x200 m liber se
niori, 4x100 m mixt senioare. MIINE, 
de la ora 10 : 400 m mixt individual 
seniori, 100 m bras senioare, 4x100 m 
mixt băieți, 4x100 m mixt fetițe, 4x100 
m liber seniori ; după-amiază de la 
ora 17 : 100 m liber senioare, 200 m 
spate seniori, 100 m fluture sonioare, 
200 m bras seniori, 200 m bras senioa
re, 400 m liber seniori, 100 ro liber 
băieți, 100 m bras fetițe, 100 m fluture 
băieți, 100 m spate 
liber senioare, 4x100

REPREZENTATIVA
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joi se află în

fetițe, 4x100 m 
m mixt seniori.

DL POLO
IUGOSLAVIA

BUCUREȘTI
Capitală selecțio-

A luat startul prima grupă de juniori in faza pe asociație tt crosului „Să ht- 
tîmpiuăm 1 Mai“. Sint sportivii reprezcntjiul asociațiile Sirguința, îmbrăcă- 
tuintea fi,.,Tînărul cooperMlvr. y tom : I, Miliii<4 .
,1) aohll si ..n:;l*,g 1 •>*.>.*.,. „isoiqs Iweouqeftfi

De
nata de polo a R.P.F. Iugoslavia. Oas
peții noștri se vor pregăti, timp de 
10 zile, în compania sportivilor noș
tri vizați pentru echipa reprezenta
tivă-
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Stockholm—Galați Cîteva considerații mai puțin tehnice
GALAȚI 6 (prin telefon de la tri

misul nostru). Aproape 2000 de spec
tatori au asistat la întâlnirea dintre 
echipele Stockholmului și Galațiului. La 
capătul unui meci foarte disputat vic
toria a revenit la limită (A’^— 3!/2) 
formației oaspete.

Cea mai frumoasă partidă au fur- 
nizat-o, și de data aceasta, N. Marti
neau cu Jansson în cadrul categ. 97 
kg. Luptătorul nostru a intrat pe saltea 
decis să obțină o victorie prin tuș. 
Chiar în primele secunde el reușește 
să prindă mijlocul adversarului său 
ți încearcă să plece într-un salt. Jans
son contraatacă fulgerător și Marti ne seu 
este închis în „podu. Printr-un efort 
remarcabil se răsucește și reușește să 
se ridice. Imediat aplică un „dublu 
•alt* și Jansson trece prin momente 
foarte dificile. Pînă la sfîrșit deși 
Martinescu forțează victoria juriul a- 
preciază: egalitate.

D. Pîrvuleșcu a evoluat, la Gala th 
în limitele unei categorii superioare 
(57 kg.). El s-a străduit să dea luptei 
mult dinamism, dar experimentatul Ves- 
ierbi i-a anihilat orice acțiune și re
zultatul a fost de meci nul. O impre
sie bună a lăsat Gh. Dumitru (categ.

Etapa a tre'a a campionatului 
republican pe echipe

70 kg.) oare l-a dominat net pe suede
zul Sundtrom. A fost o întâlnire foarte 
interesantă mai ales că, după ce Du
mitru realizase cîteva puncte, luptă
torul suedez a părăsit defensiva. Vic
toria i-a revenit lui Dumitru.

Alte rezultate: categ. 52 kg: Karlsson 
(S) bate puncte C. Turturea (G); categ. 
63 kg: N. Popovici (G) meci nul cu 
Uassbjer (S); categ. 78 kg: I. Po
pescu (G) meci nul cu Nystrom (S); 
oateg. 87 kg: Gh. Popovici (G) meci 
nul cu Persson (S); categ. grea: Svens
son (S) bate tuș min. 1 pe T. Mușescu 
(G).

Echipa Stockholmului va evolua luni 
seară la Brașov.

T. BAN

Start în campionatul 
de motocros

Sîmbătă și duminică, patru orașe 
din țară, București, Brașov, Baia Mare 
și Reșița vor fi gazdele întrecerilor 
celei de a treia etape a campionatu
lui republican pe echipe, la lupte li
bere și claeice.

In Capitală se vor întâlni formațiile 
Metalul, Vulturul Tulcea, Dinamo și 
C.S.O. Timișoara- Iubitorii de lupte 
din Brașov vor putea urmări „la lu
cru" redutabila formație a Steagului 
roșu în compania luptătorilor de la 
Progresul Buc., C.S.O. Galați și Unio 
Satu Mare. In sala sporturilor din 
Baia Mare se vor întâlni echipele C.S.O. 
Cluj, C.S.O. Baia Mare, Rulmentul 
Brașov și C-S.O. Arad. In sfîrșit, la 
Reșița puternica formație bucureșteană 
Steaua are ca partenere de întrecere 
pe cele ale C.S.O; Crăiova, C.S.O. Re
șița și A.S.M. Lugoj.

Pregătirile pentru prima fază a cam
pionatului republican de motocros se vor 
încheia în cursul dimineții de azi, cînd 
participanții la întreceri vor efectua cel 
de al doilea antrenament oficial pe tra
seul situat pe dealul Muscelului din a- 

I propierea Cîmpinei. De menționat că 
miine dimineață începînd de la ora 10, 
cînd vor începe disputele, spectatorii 
vor putea urmări pe motocidiștii din 
cadrul fiecărei categorii și clase de 
mașini încercîndu-și forțele în cîtc 
două- ntanșe. Clasamentul general se 
va intoonii pe baza punctelor și a tim
pilor înregistrați de eonourenți în 
fiecare manșă.

A APARUT
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al revistei

SPORT
Din cuprins :
<p Suită sportivă moldovenească

(un amplu fotoreportaj de la Ba
cău, Piatra-Neamț, Bicaz)

• Șase autografe-angajament la în
ceput de sezon. Semnează Iolan- 
da Balaș, Lia Manoliu, Zoltan Va- 
moș, Maria Diaconescu, loan So
rin, Elod Kineses

• în preajma celei de-a doua ediții 
a campionatului mondial de hand
bal feminin de la București

• FOTBAL : Etapa a IlI-a în ima
gini • Juniorii europeni sînt gata 
de start pentru Turneul U.E.F.A. 
• Finaliste pentru Chile : Uru
guay • Varietăți de pe tot glo
bul

• Povestesc sportivii vîrstnici : fos
tul campion de box Ion Chiriac

• Interviu cu Bohuslav Rejda, an
trenorul selecționatei de hochei a 
R.S. Cehoslovace

• O cunoașteți pe Elvira Ozolina ?

• Magazin, cuvinte încrucișate etc. 
etc.

Aspect de la un antrenament al mc- 
tocicliștilor de la asociația sportivă 
„Poiana Cimpina" desfășurat pe tere
nul din Dealul Muscelului unde va a- 
vea loc mi ine prima fază a campiona
tului de motocros.

Foto: I. Mihăieă

Apreciind ca aproximative surprize
le din meciurile masculine jucate la 
1 aprilie la Timișoara și Cluj, rațio
namentul nostru nu scădea cu nimic, 
ci, dimpotrivă, sublinia meritele învin
gătorilor. Tractorul Brașov (la a treia 
victorie consecutivă), precum și C.S-M. 
Cluj (la prima sa victorie în campio
natul actual) au cules — în mod firesc 
și independent de orice alte conside
rente — roadele plusului de seriozi- 
■ tarte Acordat pregătirii lor pentru 
retur. Și ne gîndeam că în genere ter
menul de surpriză este oarecum de
monetizat în campionatele noastre, în 
care atit de des... „balonul e rotund".

Există însă și raporturi de valoare 
și de forțe, bine consolidate și cu
noscute, pe care îți dai seama că 
buna pregătire, desigur, le poate even
tual atenua, dar în nici un caz răs
turna, și încă de la 3—0 la 0—3, nici 
măcar dacă-i adaugi ca în cazul me
ciului C.S.M. Cluj-C.S.O. Craiova, a- 
vantajul terenului. Bineînțeles, atunci 
cînd el pare a fi avut un rol. Ce te 
faci însă dacă avantajul acesta nu se 
manifestă nicicum prin rezultatul me
ciului discutat ? Ca în cazul Științei 
Timișoara, în tur învingătoare la Bra
șov cu 3—2, iar în retur învinsă pe 
teren propriu ds Tractorul cu 0-3! 
Mai e ceva limpede aici ?

Lărgind acum puțin sfera reflecții
lor noastre, să trecem de la sus-amin- 
titele „surprize", la categoria celor în 
care favoriții nu pierd, dar se trezesc 
- din propria lor vină - puși serios 
în dificultate de adversari și trebuind 
să lupte apoi din greu pentru a putea 
restabili raportul real de forțe și a 
evita ca scorul să înregistreze chiar o 
surpriză totală. Una din specialistele 
genului : echipa masculină Progresul 
București, despre care se și spune că 
deseori parcă ar face sforțări să... nu 
ciștige cu 3—0. oricît de slab i-ar fi 
adversarul. Vezi meciul cu Olimpia 
București din etapa a doua a retu
rului. (Și, din aceeași categorie, în
tâlnirea feminină de marți, Dinamo 
București-Știința Cluj). E vorba de vre
un... mister ? Nicidecum ! Datele pro
blemei trebuie căutate uneori în : 
supr-iestimarea forțelor proprii (res
pectiv : subaprecierea celor ale adver
sarului), ingimfăre, vedetism.

Iată care-i de multe ori cauza sur
prizelor, a evoluției pasionante a sco
rului- Iar cauza... cauzei ? Să vedem, 
n-o fi cumva slaba muncă de educație

a sportivilor, căreia, în secția de vo
lei a clubului Progresul București, de 
pildă, pare-se că nu i se acordă cuve
nita atenție ? Car, să discutăm la con
cret. Un singur exemplu.

Duminica trecută, în sala Dinamo. 
Echipele Progresul și Dinamo Bucu
rești își terminaseră încălzirea, intra
seră pe teren și începuseră meciul, 
fără ca Miculescu (CĂPITANUL E- 
CHIPEI !) și Palade să fi apărut. La 
întrebarea pusă coechipierilor lor, da
că absenții sînt cumva bolnavi și e- 
chipa va juca fără ei, răspunsul a 
sunat cam așa, negativ și... liniștitor : 
„Nu, nu vor lipsi, vin sigur, dar... așa 
sint ei: se scoală mai greu și intîr- 
zie întotdeauna..." Informație preci
să : către mijlocul primului set și-au 
făcut intrarea triumfală și cei doi- Zîm- 
bitori și taoticoși. Foarte exemplar 
și educativ, nu ?

In încheiere, fără alte comentarii o 
precizare care ne-ar bucura să slu
jească echipelor și conducătorilor lor 
încă Ia jocurile etapei de astăzi și 
mîine, o precizare care ne face im

presia că leagă logic considerațiile mai 
puțin tehnice de mai sus.

Prestigiul internațional, cucerit nu 
fără eforturi de-a lungul anilor și de 
care se bucură actualmente voleiul 
nostru, se apără atit de echipele mici; 
cit și de cele mari și nu numai în în
tâlnirile cu echipe străine. Strădaniile 
pentru menținerea și sporirea lui par
curg un drum care începe cu temeinica 
pregătire a jucătorilor — sub toate as
pectele, inclusiv cel moral — la echi
pele de club și obligă la o compor
tare întotdeauna corespunzătoare cu 
nivelul valorii lor reale. Deci — maxi
mum de seriozitate de la prima pînă 
la ultima minge a fiecărui meci din 
campionatul republican, așadar — luptă 
fără fluctuații și nejustificate scăderi 
de ritm. Astfel incit, rezultatul să ex
prime cu fidelitate adevăratul raport 
de forțe dintre echipe, iar jocul să re
flecte recunoștința acestora pentru 
strălucitele condiții ce le sînt create.

C. FAUR

In cadrul campionatului feminin

Dinamo București — L F. A. 3-0
In mai puțin de 40 de minute, Di

namo București a învins I.F.A. Bucu
rești cu 3—0 (15—0, 15—9, 15—5), 
în cadrul etapei a lV-a a returului cam
pionatului feminin.

Victoria dinamovistelor, atât de cate
gorică și de rapidă, își găsește expli
cația în comportarea sub orice critică 
a jucătoarelor de la I.F.A. In această 
situație ne-am fi așteptat ca formația 
noastră campioană să folosească prilejul 
«entru verificarea unor scheme tactice 

noi, să arate preocupare pentru elimi

narea greșelilor manifestate în întâlni
rea cu Știința Cluj. Dar nu s-a în
tâmplat. Jucătoarele de la Dinamo s-au
complăcut în ritmul lent al adversare
lor, ceea ce a făcut ca 
anostă.

Organizatorii, clubul 
bui să ia măsuri de

întâlnirea să fie

Dinamo, 
îmbunătățire a

iluminării sălii. Aproape 50 de tuburi 
fluorescente nu se mâi aprind, astfel 
că lumină este insuficientă. (C. ALEXE)

—= rgi; I: u-i-I I l-F» =----
Deși Novacek a marcat 32 de puncte

Dinamo a întrecut Steaua cu 90-86 (36-43)
Meciuri amînatc

• Inlrucît echipa masculină de vo
lei Rapid București se află la Buda-

| pesta, meciul Știința Galați — Rapid 
I București se va disputa marți 24 apri- 
I lie a.c. Ia Calați.

• Marți, la Craiova va avea loc 
partida feminină C.S.O. Craiova — 
C.S.M. Sibiu, amînată din prima etapă 
a returului.

Finalele campionatului de juniori
După o desfășurare pasionantă, care 

a durat mai bine de trei luni, campio
natul republican de juniori se va în
cheia săptămîna viitoare la Tg. Mureș. 
48 de boxeri, ciștigători ai etapei de 
zonă, fac zilele acestea ultimele an
trenamente înainte de a lua trenul 
spre Tg. Mureș.

La turneul final vor fi prezente o 
seamă de talente autentice ale sportu
lui nostru cu mănuși, printre care 
menționăm pe C. Buzuluc (Reșița), C.

Gruiescu (Bocșa), Z. Antal (Mureș- 
Autonomâ Maghiară), I. Covaci (Brăi
la), Z. Pazmani (Timișoara), A. Iliescu 
(Dobrogea). V. Barbu (Oltenia), FI. Pa
va schit', N. Vilcovici, I. lordache 
(București).

Comisia regională de box are dato
ria să asigure toate condițiile tehnice 
și organizatorice pentru ca finalele 
campionatelor republicane de juniori 
să cunoască un succes deplin.

ASPECTE DEN PRIMA ZI A ÎNTRECERILOR PENTRU „CUPA DINAMO”

Jocurile de baschet dintre Steaua și 
Dinamo au avut întotdeauna — in
diferent de locul ocupat în clasament 
de cele două echipe — un caracter 
deosebit, au oferit spectatorilor — de 
fiecare dată •— întreceri foarte dispu
tate și spectaculoase.

Nici partida de joi seara n-a făcut 
excepție de la această regulă. De alt
fel, chiar scorul final, 90—86 pentru 
Dinamo, după ce Steaua condusese 
la pauză cu 43—36, demonstrează a- 
cest lucru.

încă din primele minute cele două 
echipe se avîntă într-un joc spectacu
los, în care avantajul este de partea 
dinamoviștilor. In min. 4 ei conduc 
cu 8—6, însă în cel următor, baschet- 
baliștii de la Steaua nu numai că' 
restabilesc echilibrul pe tabela de mar- 

j caj, dar, ca urmare a unor acțiuni 
bine conduse, fac ca scorul să Le de
vină favorabil : 14—8. In continuare, 
Steaua iși menține avantajul și, în 
prima parte a reprizei secunde, îl și 
majorează, dînd impresia că va cîș- 
tiga această partidă, mai ales că Di
namo trece printr-o perioadă de că
dere. Această impresie durează însă 
foarte puțin, pentru că tinerii dina- 
moviști, alcătuind o echipă omogenă, 
în care rezervele au aceeași valoare 
cu titularii, se comportă din ce în 
ce mai bine, pe măsură ce meciul se 
apropie de sfîrșit. Pe de altă parte 
apărarea echipei Steaua nu a jucat 
la valoarea posibilităților. Noi punem 
acest lucru și pe seama faptului că 
din min. 27, Nedef, Novacek, Nosie-

>ici și Nedelea aveau cite 4 greșeli 
personale fiecare, și acționau cu tea
mă pentru a nu fi eliminați de pe te
ren pentru 5 greșeli personale. A- 
ceasta însă nu scade CU; nimic vic
toria meritată a dinamoviștilor.. Din
tre jucători trebuie remarcați Vizner 
(Dinamo) și Novacek (Steaua).

Arbitrii P. Marin și Șt. Roșu auț- 
fost depășiți de meci și au comis 
șeii în aprecierea faulturilor. —

Ieri după-amiază, tot in sala Di
namo, echipa masculină Știința Timi
soara a întrecut Progresul București 
cu 66—60 ( 29—29).

MIRCEA TUDORAN

Azi și miine, in Bucegi,

Schiorii se întrec 
pentru „Cupa federației”

Primele întreceri, individuale și pe 
echipe, din cadrul „Cupei Dinamo", 
au fost rezervate în mare parte se
nioarelor. S-au desfășurat probele de 
armă liberă calibru redus 60 focuri 
culcat și armă liberă 3x30 focuri, iar 
după-amîază pistolul precizie (seni
ori). Timpul nefavorabil a stînjenit 
în oarecare măsură pe concurente, iar 
lipsa de antrenament în timpul iernii 
și între concursuri, a fost principala 
cauză care a făcut ca unele perfor
manțe să fie sub valoarea posibilită
ților trăgătoarelor fruntașe partici
pante la întreceri. Astfel, în proba de 
armă 3x30 focuri, la poziția în ge
nunchi, recordul țării a fost cit pe 
ce să se schimbe. Dar, din cauza ner-
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vozității manifestate, Ana Goreti (O- 
limpia București), a ratat copilărește 
în ultimele 10 focuri. După ce reali
zase 98+98, în ultima serie, spre sur
prinderea generală, ea totalizează 
doar 92 de puncte.

Iată primele rezultate: armă liberă 
calibru redus 3x30 focuri senioare, po
ziția culcat: 1. Ioana Soare (Știința) 
296 p; 2. Eda Baia (Știința) 292 p; 
3. Rodica Georgescu (Olimpia Buc.) 
291 p. Pe echipe; 1. Știința 876 p; 2. 
Dinamo 865 p; 3. Olimpia Buc. 865 p. 
Poziția în genunchi: 1. Ana Goreti 
(Olimpia Buc.) 288 p; 2. Jaqueline 
Zvonevschi (Dinamo) 281 p; 3. Cleo
patra Alexandru (Progresul Alexan
dria) 279 p. Pe echipe: 1. Olimpia 
Buc. 823 p; 2. Știința 822 p;
3. Progresul 808 p. Poziția in 
picioare j 1. Cleopatra Alexandru

258 p; 2. Rodica Lucan (Progresul) 
252 p; 3. Gabriela Ranghelovici 
(Știința) 252 p. Pe echipe: 1. Știin
ța 744 p; 2. Olimpia Buc. 716 p; 
3. Dinamo 708 p. Pe trei poziții: 1. 
Cleopatra Alexandru 828 p; 2. Ioana 
Soare 820 p; 3. Ana Goreti 818 p. 
Pe echipe: 1. Știința 2442 p; 2. O- 
limpia Buc. 2404 p; 3. Dinamo 2374 
p. Armă liberă calibru redus 60 focuri 
culcat senioare: 1. Ana Goreti 587 
p; 2. Ioana Soare 585 p; 3. Eda Baia 
582 p. Pe echipe; 1. Știința 1741 p;
2. Olimpia Buc. 1740 p; 3. Dinamo 
1734 p. Pistol precizie 60 focuri: 1. 
I. Nițu (Progresul) 548 p; 2. I. Piep- 
tea (Progresul) 546 p; 3. T. Jeglins- 
chi (Dinamo) 540 p. Pe echipe: 1. 
Dinamo 2113 p; 2. Progresul 2111 p;
3. Steaua 2105 p.

— GORUN —

Se anunță
o etapă interesantă
A XlII-a etapă a campionatelor re- 

publcane de baschet programează 
duminică o serie de meciuri de mare 
interes, în special pentru calificarea 
în turneul final pentru locurile 1—8. 
Din rindul acestora fac parte meciul 
masculin Știința București—Steagul 
roșu Brașov, urmat de întâlnirea 
Știința Cluj — Progresul București.

Spectatorii din Capitală vor urmări 
alte partide la fel de atractive, de 
pildă cea feminină dintre I.C.F. și 
Rapid (adică locul 3 cu locul 1, în 
seria I). La Craiova — un joc mas
culin care va avea un cuvînt hotă- 
rîtor în desemnarea, liderului seriei : 
C.S.O. Craiova—Voința Iași.

Pîrtiile din Bucegi găzduiesc azi fi 
miine tradiționalele întreceri de primă
vară dotate cu „Cupa federației". Con

cursul cuprinde probe alpine (pe Valea 
lui Carp) și de fond (pe pîrtiile din ju
rul cabanei Piatra Arsă), la care vor 
lua startul cei mai buni schiori ai țării. 
In fotografie, Mihai Bucur (Carpați Si
naia), cîștigătorul ediției 1961 a „Cu
pei federației", în plină cursă.

Fpto : D. Stănculescu



Sâ promovăm cu curaj 
elementele tinere Buletinul

’rimele etape ale returului campio- 
ului categoriei A ne-au dat prile- 
să facem interesante constatări și 

pra unei importante probleme, ne- 
deasă din păcate, în modul cel 
i just de unii antrenori și condu- 
i de secții : aceea a promovării 
Rentelor tinere. Echipele noastre 
fost ajutate, în timpul iernii, să-și 
tpleteze efectivele cu o serie de 
îtori tineri, de perspectivă. Este 
it că introducerea in formații a 
>r jucători tineri, pregătiți temeinic, 
rumați cu grijă părintească de an- 
iori și încurajați de către aceștia 
conducătorii de secții, poate avea 
?te din cele mai bune asupra ran- 
lentului echipelor. Acești jucători 
in echipă cu mult entuziasm, cu 

ința de afirmare, sint deosebit de 
eptivi la indicațiile ce li se dau, 
netedele moderne de antrenament, 
opun rezistența pe care — atunci 

1 e vorba de lucru intens la an- 
lamente — o opun așa-zișii „con- 
■ați“.
■u toate acestea, mai sînt unii an- 
îori și conducători de secții care — 
rutină și din goana după rezultate 

diate — manifestă nejustificate re- 
ve față de aceste elemente, nu le 
rdă suficientă încredere. Iar dacă 
iși unii jucători tineri pătrund în 
mele garnituri, aceasta se datorește 
eori unui caz de forță majoră (in- 
ponibilitatea sau suspendarea unui 
a-tor titular), după care... trec din 

i pe tușă !
h asemenea fel de a privi pro- 

ia promovării elementelor tinere 
-refund greșit. Acestea nu tțe- 
jute in lot doar pentru a um-

acum, el a dat deplină sati6fac- 
duminică a fost printre cei mai 
de pe teren. La Dinamo Pitești, 
— provenit din categoria B — se

ple din cînd în cînd „găurile" unei 
formații standard ; dimpotrivă, antre
norii trebuie să privească lucrurile in 
perspectivă, să-i pregătească eu toată 
atenția pe tinerii jucători și să-i pro
moveze cu hotărire. Iată, de exemplu, 
cazurile — pozitive — ale jucătorilor 
Dumitriude la Jiul și Lalu de la Di
namo Pitești. Primul, fost junior al Lo
comotivei București în 1957, a ajuns la 
Jiul Petroșeni unde a fost promovat 
la începutul returului în prima echi
pă. In toate meciurile în care a jucat 
pină 
tie : 
buni 
Lalu
menține și el de 3 etape printre cei 
mai buni din echipă. Și la București, 
meciul de duminică, ne-a oferit exem
ple concludente : tinerii Gherghina, 
Dan Coe și Codreanu au corespuns 
integral, fiind mai buni decit mulți 
așa-ziși „senatori de drept" ai Rapi
dului. Dar, jucători tineri, de valoare, 
se găseec și in echipele de tineret. 
Unii dintre ei, ca Șețu, Dragoș, Cea- 
cir (Știința Timișoara), Necula, Da
mian, Filimon (Steagul roșu), Dumi
trescu (Dinamo Buc.) pot juca oricind 
in primele formații.

Exemplele de mai sus sînt elocven
te. Jucătorii tineri pot aduce contri
buții importante la îmbunătățirea jo
cului echipelor. De ce atunci nu este 
continuată pretutindeni, cu curaj, t- 
ceastă acțiune menită să împrospăteze 
loturile și să creeze un climat 
bun de muncă intensă, în folosul 
balului ? De ce această lipsă de 
credere și de curaj ?

mai 
fot- 
în-

eciuri atractive
ntilnirile etapei de miine a cam- 
natului categoriei A se anunță deo- 
iit de atractive. Interesul față de 
urile programate se explică 
iul că toate cele 

influența 
din coada 
București, 
ază direct

prin 
șapte întâlniri 

situația din fruntea 
clasamentului. Meciurile 
Ploiești și Brașov inte- 
lupta pentru șefie, iar

SOSIREA ECHIPELOR PARTICIPANTE
I

Pină la ora actuală și-au anunțat
ur-data sosirii în Turneul U.E.F.Â. 

mătoarele loturi
Le
La
La
La

R.D.G.,
Belgia, Spania, R.F.G.

La 19 aprilie: Cehoslovacia.

12
15
17
16

aprilie: 
aprilie: 
aprilie : 

aprilie: 
U.R.S.S.,

reprezentative: 
Turcia 
Grecia
Portugalia

Bulgaria, .Anglia,
Franța, Olanda,

LOTUL ECHIPEI TURCE

Federația turcă de foibal a comu
nicat comisiei de organizare urmă
torul lot de juniori care va face de
plasarea la București:

Portari:
AkȚUNER.

Fundați: 
BIRANT și

AFjlocași:

Aydm TOHL'MCU și Aii

AH GOREYMAN. Siikrii 
Altan TETJK.

______ ... Onursal L’RAZ. Mustaf.i 
SOYKAN. Gengiz KOCATOROS, E- 
rol BORALI și Fikri BESIROGLL’.

înaintași: Cenap GENC, Zekri KO- 
CAELI, Abdullah CEVRIM Benan 
OKAY. Ayfet ELMASTASOGLU, Me
tin GOREN și Coșkun SC'ER.

Din acești jucători, va fi alcătuit lo
tul de 16, pe care echipa Turciei îî 
va loiosi la 11 aprilie Ia Sofia în me
ciul cu Bulgaria și la 14 aprilie la 
București în cel cu reprezentativa noa
stră de juniori.

in etapa de miine a categoriei A
• PROGRESUL a 

meci de antrenament 
echipa de tineret. Duminică va «linia, 
probabil, echipa care a jucat și in 
meciul cu Steaua.

susținut joi un 
_in familie- cu

RAPID are dificultăți in alcătuirea 
formației pentru meciul cu Steagul 
roșu : I. Ionescu este bolnav, iar Kra-

•
cu Dinamo București cu următoarea 
formație : Coman (Faur) — Szues, Bă- 
cuț, Neamțu — Capas Koszka—Pop 
(Selymesi). Mețcae,

Czako.

U.T.A. se va prezenta în partida

Saau, Floruț,

’ I
Unele cuceriri în tactica , 
jocului modern

Trăsături caracteristice în jocu mari or ech:pe
La baza jocului modern putem dis

tinge cîteva trăsături caracteristice.
Dintre aceste 

vom desprinde 
asigură jocului 
spectaculozitate :

1. Organizarea , _ __ ___ _
mijlocul terenului, ca platformă de lan
sare a acțiunilor de atac și prim bas
tion de rezistență al apărării (prin

a se realiza elementul-surpriză, in ve-
principii fundamentale 

îndeosebi pe cele care 
mai multă eficientă șl 

și stăpînirea jocului la

a-

LOI ITI RA DE LA COLȚ indirectă. Un 
coechipier se așează in apropierea celui ce 
execută cornerul. El primețle o pasă scurtă, 
apoi se îndreaptă către linia de fund, de 
unde face o pasă înapoi unui ata'cant sau 
nti/focaț care aleargă din afara suprafeței 
de pedeapsă fi na ruta fulgerător la poartă, 
U<nlr-un unghi favorabil, (rig. I)

• ȘTIINȚA CLUJ 
meci de antrenament 
cu scorul de 3—0. Formația probabilă 
pentru meciul de mîine: Ringheanu— 
Mardan. Mureșan, Costin—Constantin. 
Georgescu—Ivansuc, Suciu, Marcu (Pe
tru Emil). Băluțiu, Moldovan. (N. To- 
doran, coresp.).

a învins joi în 
pe Dinamo Cluj

• STEAGUL ROȘU s-a pregătit in
tens pentru jocul cu Rapid- Forma
ția pentru duminică va fi alcătuită 
din următorul lot : Hajdu, Cerneanu 
— Zbircea, Zaharia. Nagy — Filimon. 
Seredai, Szigeti — Hașoti, Năftănăilă, 
Fusulan, Necula, Campo. David (C. 
Gruia, coresp. regional).

• METALUL TÎRGOVIȘTE a în
vins joi cu scorul de 10—5 formația sa 
de tineret. Iată lotul pentru meciul cu 
Dinamo Pitești : Andrei, Marcu, Geor
gescu, Prandea, Popescu. Tomescu, Ni- 
țescu, Petrescu, Cruțiu, Al. Lazăr, Mu
reșan, Prodanciuc, 
che și Chiriță. (M.

Niculescu, Iorda-
Avanu, coresp.).

din partida U.T.A. — Știința Timișoara (1 — 1). disputată duminica trecută 
cu dungi orizontale — în „duel* aerian 
dreapta: Pop (U.T.A.)

Foto : V. Crîoșteanu-Tiniîșoara

Arad. Ilotescu (Știința) — in tricou 
cu Sasu (U.T.A.). In

Tîr-> de la Timișoara, Petroșeni și 
iște zona retrogradării. 
Capul de afiș" al etapei este, 
sială, partida Steagul roșu —

O atracție specială exercită
i de la Tîrgoviște.
ată cîteva amănunte privind 
irile echipelor pentru jocurile de 
ne :

fără 
Ra- 

par-

pre-

• STEAUA s-a antrenat joi la două 
ți cite o repriză cu I.C.A.R. (1-0) 
?u Vulcan (4—1). Au marcat : Var- 
(2), Crăciun, Raksi și Creiniceanu. 
aua a folosit formația : Voinescu 
ma)-Ivănescu, Cojocaru, Zavoda - 
ei, Crăciun — Cacoveanu, Mateianu, 
ga, Raksi, Creiniceanu. Constantin 
lălmăgeanu nu au jucat fiind 
identați.

ușor

Mîine în

us a suferit o întindere 
Antrenorul I. Mihăilescu 
nicat că linia de atac va 
înainte de meci ; în ceea
apărarea, ea va fi cea folosită dumi
nica trecută.

musculară, 
ne-a comu
ti alcătuită 
ce privește

• DINAMO BUCUREȘTI s-a antre
nat vineri la două porți, în compania 
echipei de tineret. Avind unele indis
ponibilități (Ene II și Uțu sint acci
dentați), formația pentru meciul cu 
UTA încă nu a fost alcătuită-

• ȘTIINȚA TIMIȘOARA a jucat 
joi cu tineretul (4—4). Duminică, stu
denții vor alinia formația: Curcan— 
Jenei, Țurcan, Georgescu—Botescu, Tă- 
nase—Igna, Șețu, Manolache, Lereter, 
Mițaru. (Al. Gross, coresp. regional).

Parcul Dinamo
tere-dimiveața zilei de miine pe ___

le de sport din Parcul Dinamo se 
desfășura numeroase întreceri spor- 
interesante. Pe terenul central are 
un cuplaj rugbi—fotbal : ora 9

imo-CSMS Iași (rugbi) și ora 11 
imo—UTA (fotbal tineret). La Velo- 
n (pe terenul din incinta lui) se 
disputa jocuri în campionatul de

handbal în 7 : ora 10.30 Steaua—Tracto
rul Brașov și ora 11.45 Dinamo—Dinamo 
Bacău. In jurul orei 12.45 aici va fi 
sosirea cicliștilor in „Cupa FRC”. Pen
tru a da posibilitate amatorilor de sport 
să vizioneze toate aceste intilniri spor
tive, Dinamo a fixat un preț unic de 
intrare.

• PETROLUL a
Moroni (9—3). Duminică va evolua pro
babil formația : Ionescu-Pahonțu, Fro- 
nea, M. Marcel (Neacșu)-D. Munteanu, 
Tabarcea—Zaharia, Badea, Dridea, A. 
Munteanu, Asimionoaie (Dridea II).

jucat cu Flacăra

ceasta se asigură și trecerea elastică 
din atac in apărare și vice-versa).

2. Stabilirea -------------
și articulației 
telor, in așa 
să acționeze 
țional.

3. Regulile
fără minge”, _ ... __w_____
să se desfășoare in permanentă mtșcare.

4. Asigurarea jocului condus de un - 
continuu spirit ofensiv.

5. Combinarea „marcajului individual” 
cu „apărarea pe zonă".

6. Crearea în orice moment a echi
librului numeric, ătît in atac, cit și în 
apărare, pentru a face față punctelor 
de maximă intensitate ce - se ivesc în 
timpul jocului.

7. Utilizarea „apărării agresive" (pre
singul) de către atacanți, pentru a de
poseda de minge pe adversari, chiar pe 
locul unde. o primesc.

8. Realizarea unui ritm susținut, ca 
urmare a potențialului fizic ridicat, a 
jocului in viteză, ca. și a accentuării 
.,anticipării", care dă posibilitate să se 
acționeze cu o fracțiune de secundă 
înaintea adversarului.

9. Acordarea unui interes major „lo
viturilor impuse", care, atit prin rapidi
tatea execuției, cit și prin variația sche
melor creează un avantaj substantial 
echipei aflate In atac (nu trebuie uitat 
că acest gen de lovituri .fa nu mai 
puțin de o treime din timpul de joc).

10. Utilizarea pasei scurte, și redublate 
(un-doi) pentru prinderea colectivă pe 
picior greșit a adversarului, completată, 
in anumite momente, prin pasa lungă, 
deschizătoare de unghiuri cit mai ne
prevăzute.

Din toate aceste 
fotba’ului modern rezultă 
specifică a jocului.

Dintre aceste procedee 
nute mai ales cele care au____ __ ______
contribuție la accentuarea jocului în vi
teză. ca și la precizia paselor și deci 
la eficiența acțiunilor.

Dintre elz vom enumera :
1. Intervenția portarului ca al doilea 

stoper, joc ilustrat, în special, de feno
menalul Iașin, care nu apără numai 
spațiul porții, ci acționează și ca apă
rător de cîmp. pe întreaga suprafață de 
pedeapsă și chiar dincolo de ea.

2. Degajarea mingii de către portar, 
de preferință cu mîna (procedeu care 
dă o mai mare precizie și rapiditate 
degajărilor portarului și, deci, atacurilor

3. Realizarea spațiilor libere în atac 
prin crearea plăcii turnante in jurul 
celui ce conduce /ningea.

4. ■ 1 : . ZL _ ..." ___  ‘__
Înaintașilor de pe partea pe care 
se află mingea, 
cei care conduc 
primi, oricînd, o 
fi amenințați să 
ofsaid.

5. Centrarea și

inter-acțiunii jucătorilor 
tactice a compartimen- 

fel incit întreaga echipă 
ea un singur bloc fune-

pentru realizarea „jocului 
care impun ca acțiunile

caracteristici ale 
o dinamică

trebuie reți- 
adus o reală

Atacul in diagonală-, care impune
_ nu

să nu depășească pe 
balonul, pentru a putea 
pasă in față și a nu 

intre in poziție de
pasa înapoi, pentru

La 6 mai—o etapă interesantă a Cupei R.P.R.
in care participă și echipele de „A”

a doua fază a Cupei
1961—62, aceea în

S-a încheiat și 
R.P.R. — ediția 
care au intrat în joc și echipele de 
categorie B. Miercuri s-a disputat și 
ultimul meci, restanță din etapa de 
la 25 martie: Ancora Galați — Rapid 
Focșani. Intîlnirea a luat sfîrșit cu 
un rezultat de egalitate : 3—3 (0—2, 
2—2). Cum se vede, au fost necesare 
și prelungiri, care însă n-au reușit să 
desemneze un cîștigător. Conform re
gulamentului, s-a calificat echipa în 
deplasare, Rapid Focșani, care com
pletează astfel numărul echipelor (18) 
ce vor participa — alături de forma
țiile din categoria A — la ultima 
fază, turul final.

Federația a alcătuit programul pri
mei etape (16-imile) din acest ultim 
act al ediției actuale a Cupei R.P.R. 
Așa cum se prezintă, programul a- 
nunță meciuri interesante. Iată, de 
altfel, intîlnirile programate la data 
de 6 mai;

Farul Constanța — Dinamo Pitești 
CSMS lași — Dinamo Bacău 
CSM Mediaș — Rapid București 
CFR Roșiori — Petrolul Ploiești 
Dinamo Galați — Progresul Buc. 
CSO Baia Mare — Știința Cluj 
Crișul Oradea — St. roșu Brașov 
Arieșul Turda — Steaua București 
Chimia Govora — Minerul Lupeni 
Olimpia Buc. — Metalul Tîrgoviște 
Rapid Tg. Mureș — Dinamo Buc. 
CSM Reșița — U. T. Arad
Metalul Pitești — Prahova Ploiești 
Vagonul Arad — Jiul Petrila 
Corvînul Hunedoara — Știința Tini. 
Laminorul Roman — Rapid Focșani 
Cum se vede, sînt 14 echipe din 

categoria A (care, potrivit regulamen
tului, se deplasează, ca fiind din cate
gorie superioară), “16 din categoria 
B și 2 din campionatele regionale 
(Metalul Pitești și Laminorul Ro
man).

derea șutului decisiv la poartă.’
6. „Apărarea in diagonală”, prin rea

lizarea scării simple, duble sau multi
ple, ca rezultat al combinării apărării 
mobile, cu cea de poziție.

7. Folosirea variantelor „centru re
tras , „aripă retrasă” sau chiar ^centru 
și inter rătăcitor", pentru jucătorii ex
ceptional înzestrați din punct de vedere 
tehnic, tactic și teoretic.

8. Reversibilitatea atacului (alternarea 
acțiunilor ofensive pe ambele părți) 
pentru a da variație fazelor și a crea 
elementul-surpriză.

Aceasta se realizează mai mult prin 
contribuția aripilor, care au ro'.ul să 
demareze pe tușă, pentru a face apoi 
centrări-șuturi, paralele cu poarta.

9. Depășirea „zidului" prin pasa indi
rectă.
10. Cel mai important procedeu „corne

rul indirect" a fost adoptat ca urmare 
a constatărilor făcute asupra loviturii 
de colț. Cele executate pe sus (cu bol
tă) au ajuns a fi din ce in ce mal 
greu de fructificat, din cauza superiori
tății numerice a apărării și avanir.-u- 
lui deținut de portar de a utiliza 
miinile.

Astfel, o statistică făcută de cercetă
torul B. Timofeev, din Leningrad, a 
dus la concluzia că din 299 lovituri de 
colț, eu boltă nu s-au putut înscrie 
decit 4 puncte (1 goi la 75 lovituri). A- 
celași eercetător a inregistrat la cen'ră- 
rile-șuturl, 1 gol la 17 lovituri de colț 
(deci o proporție de 4 ori mai mare). 
Traiectoria clasică, lungă șl pe sus. nu 
mai poate crea deci elementul-sumrizâ. 
Acesta va fi obținut mai de grabă prin 
pasa scurtă, și pe jos, dată d n coltul 
terenului unui coechipier anume plasat.

Iată recomandătile care se fac pentru 
executarea „cornerului indirect" :

îndată ce mingea este așezată regle
mentar la colțul terenului, un coechi
pier, perfect dribler. se va plasa in in
teriorul razei de 9,15 metri, in care, 
după cum se știe, adversarul nu poate 
intra.

Cei ce execută 
face o „pasă 
pieruiui său 
dreaptă spre 
supra feții de 
Intre timp, 
de colț va i 
deapsă. spre 
Coechipierul 
va da o „o 
atacanți sau__ _ __ T ____  ______ ___
urmă, posedă un unghi cit mai favora
bil spre a șuta fulgerător in poartă. 
Modul de executare trebuie alternat in 
raport cu poziția adversarilor in acel 
moment.

,,lovitura de colț" va 
i scurtă” și pe jos coechl- 

(fig. 1). Acesta se in- 
punctul de intersecție al 
pedeapsă, cu linia porții, 

i, executantul loviturii 
intra în suprafața de pe- 
a evita poziția de ofsaid, 
care a plecat cu m ngea, 
pasă înapoi”, unuia dintre 
mijlocași, care, venind din

LOVITURA DE COLT INDIRECTA. Min 
țea poate fi trimisă unui mijlocaș sau fun
daș, care nor face o centrare sau oor șuta 
puternic la înălțimea genunchiului, pentru 
ca mingea să poată pătrunde prin zidul de 
apărători, eventual in poartă sau, rieoșînd, 
să ajungă la alt atacant, care oa înscrie 
prin surprindere. (big, 2)

extrem 
vint

In tot acest timp, ceilalți atacanți se 
vor afla în permanentă mișcare, demar- 
cîndu-se spre a provoca dezechilibrul 
apărării adverse, și avînd datoria de a 
rămîne în afara suprafeței de pedeapsă.

Acest procedeu a început să dea re
zultate optime, deoarece în locul ha
zardului „cornerului pe sus" pune pre
cizia pasei scurte și situațiile neprevă
zute, create printr-d înaltă gîndire tac
tică.

O altă variantă este următoarea :
Printr-o înțelegere prealabilă, cel ce 

execută „lovitura de la colț", pasează 
pe jos, unui mijlocaș sau fundaș, care 
vine în apropierea sa și care va centra 
sau șuta ; șutul va fi la semiînălțime 
(înălțimea genunchiului), pentru ca min
gea, întilnind zidul apărătorilor, să 
poată ricoșa eventual în poartă sau să 
întâlnească piciorul unui coechipier, care 
printr-o simplă împingere, va putea în
scrie prin surprindere (Fig. 2).

Un asemenea procedeu este
de eficient, mai ales cînd bate un 
puternic în direcția porții.

★
Toate aceste procedee noi nu-și 

atinge însă scopul, 
nu sînt încadrate în 
jocului stabil, adică 
care 
tată

La
buie_ _____  ...
numeroase mijloace ale tehnicii mo
derne, — în măsurarea capacității de 
efort (teste de laborator), ca și în ce 
privește planificarea instruirii jucători
lor, individualizarea antrenamentelor, 
multilateralitatea pregătirii fizice etc. 
Tot Ia acest capitol trebuie să înscriem 
adoptarea ultimelor inovații (printre 
care „teleghidarea" jucătorilor pe timpul 
antrenamentului). Nu mai puțin ’ 
tantă este, de asemenea, proba 
cuperare a efortului (post-meci).

Selectate și aplicate în spirit 
toate aceste mijloace și metode 
să constituie 
antrenorilor, care, m caurui „■ 
rii și metodicii de pregătire", urmează 
să găsească cele mai bune soluții prac
tice, adaptate specificului lotului.. 
tru a obține jocul de calitate, pe 
ii așteptăm cu toții de la echipele noas
tre reprezentative sau de club.

Ing. VIRGIL ECONOMII

pot 
eleatit timp cit 

mod just în ideile 
ale unui sistem, 

o concepție înain-să materializeze
despre fotbal.
aceste cuceriri
să mai adăugăm utilizarea unor 

mijloace ale 
în măsurarea

ale „noului" tre-

impor- 
de re-

creator, 
trebuie 

preocuparea constantă a 
care, in cadrul „Orientă-

pen- 
caie



Ce nu trebuie sâ uite rughiștii noștri COMPETIȚIA
vreme, se spun — pe bună 
tot mai multe lucruri fru- 

despre activitatea rugbițtilor

în ultima 
dreptate — 
moașe <’ .
noștri fruntași. Nu a uitat nimeni ex
celenta comportare a echipei noastre 
reprezentative în jocul de la Bayonneț 
ne bucurăm și astăzi de numeroasele 
victorii internaționale obținute, de cîțiva 
ani la rînd, de jucătorii noștri. Era, 
deci, firesc ca spectatorii să aștepte în 
acest an, cu mai multă nerăbdare, re
luarea sezonului competițional. Și, în 
sfîrșit, a venit prima etapă a campio
nat ui u-î republican! După âteva „încer
cări nereușite, rugbiștii noștri fruntași 
ne-au convins pe deplin că n-au stat 
degeaba in timpul iernii, că au muncit 
cu hărnicie pentru ridicarea măiestriei 
lor sportive. în București, la Cluj, la 
lași sau la Timișoara, spectatorii au 
fost mai mult decît satisfăcuți de ca
litatea jocului prestat de echipele noa
stre fruntașe. La rîndul nostru, am 
notat cu bucurie, în cronicile jocurile, 
progresul evident realizat de unele e- 
chipe (Metalul, Unirea), tendința către 
un joc colectiv, deschis, spectaculos și 
eficace, subliniind în mod deosebii fap
tul câ, încă de la începutul acestei e- 
ditii a campionatului, cu una sau două 
excepții, nu mai există „mec:un di- 
ntunte jucate*, etapele caracterizinda-se 
printr-o pasionantă luptă latre echipe 
de valoare apropiata.

Sînt lucruri care ne bucură și care 
ne fac ne gîndim cu optimism la 

„viitoarele întreceri internați ouăle (des
tul de numeroase și foarte impertaare) 
Dar, desfășurarea pri-zelor -taoe ale 
campionatului republican a redeschis, 
din păcate, o problemă pe âi de im- 
wrtantă pe aii: de dureroasă: COM
PORTARE 4 yESPORTirj .4 UNOR 
JUCĂTORI. „TouaT U dat prăăamd 
Florin Vicol fPnțrttd). di minat de 
ne teren pentru proteste la adresa ar
bitrului și sancțioital cu asertismeml 
Ne-am gîr.dit că este » eex âoiat. ur
marea unei Jnfierbhi’âri* de maoteqT 
Dar, n-a fost așa. Ta etapa »
tu fost £a nou caaseusmate acte ue- 
sportiue. Este regretabil d ^rrnsre ed 
care s-au :âcut tinotați de atemesteu 

w ilmteri se ^umârâ <j maestrul emerit d 
aportului Vîore! jucător apre
ciat și iubit pentru pat’aueu sa, peutru 
puterea de luptă. .4 surprias faptul — 
și spectatorii dezaprobai acest
— câ Vierul Moraru și-a imbnadl ad-

-u

versorul. fată de ce, în jocul cu Me
talul, Viorel Moraru na apărut în for
mația Griviței Roții lipsind echipa de 
aportul său, de experiența unui jucă
tor de valoare. Tot cu o etapă a fost 
suspendat ți jucătorul Petre Jabin (care 
l-a lovit intenționat pe Viorel Moraru). 
Ața cum tinerii rugbițti de la Unirea 
au fost deseori felicitați în acest în
ceput de sezon pentru jocul de calitate 
pe care l-au prestat ți pentru progresul 
înregistrat în pregătirea lor tehnică, 
tactică ți fizică, trebuie — de dala 
aceasta — să le amintim eâ nntem to
tal nemulțumiți de comportarea unor 
jucători (in afară de Jabin a fost sus-., 
pendat ți Aurel Zaneli, pentru lovirea 
adversarului).

(ară a Uniunii de Cultură Fizică țl 
Sport. Cluburile ți asociațiile sportive 
care au secții de rugbi trebuie să-țl 
sporească eforturile pentru îndeplinirea 
sarcinilor trasate de Conferință, să pună 
in centrul 
cetivă cu rugbițtii 
fac parte 
tării.

PE TEME
EDEC^TIVE

preocupărilor lor munca edu- 
dintre care unii 

și din lotul reprezentativ al
»

Cu mai multă grijă, cu mai 
simț de răspundere trebuie sâ se ocupe 
de conținutul educativ al procesului de 
pregătire a sportivilor antrenorii echi
pelor noastre fruntașe de rugbi. în Ho- 
târîrea Conferinței pe țară a Uniunii 
de Cultura Fizică și Sport se arată clar 
că: „în desfășurarea muncii educative 
cu sportivii un rol deosebit revine an
trenorului, care trebuie să constituie 
un exemplu de comportare și să folo
sească cele mai corespunzătoare mij
loace educative, în funcție de particu
laritățile sportivilor*, lată cum trebuie 
si muncească antrenorii în loc să caute 

să manifeste îngă- 
încurajeze

mult

Cu oarecari întreruperi cauzate de 
ploaie, concursurile de veii2__., 
fruntașilor tenisului nostru sînt 
plină desfășurare. Un rezultat surpri
ză poate fi considerat cel cu care a 
luat ! “ 
6-4, 
dan 
maî 
mai 
cît 
lipsit de mobilitate.

După ce a intîmpinat în primele 
trei seturi maî multă rezistență, i 
pionul republican Ion Țiriac a

concursurile de verificare ale
în

sfîrșit partida Bardan—Cristea : 
6-3, 6-2. Totuși, victoria lui Bar- 
este meritată, pentru că a fost 
sigur pe lovituri, a folosit o gamă 
variată de procedee tehnice de- 

adversarul său, prea defensiv și

UNDE
S ÎMBĂTA

cam- 
i în-

FRUNTAȘILOR
cheiat detașat meciul său cu C. Nas 
tase: 6-4, 4-6, 6-3, 6-0. 
mișcat bine pe teren și ; 
ficace loviturile puternice

O luptă dîrză a oferit 
nerilor Măr murea nu și 
Primul a cîștigat cu 4-6,

Alte rezultate tehnice: , 
murea nu 6-4, 6-4, 6-4, Dron—C. I< 
nescu 3-6, 6-1, 6-2, Julieta Namian- 
Aneta Verone 6-3, 10-8.

Competiția continuă azi de la or 
9 și ora Î5, tot pe terenurile Progrt 
sul. Duminică nu se va juca, îitlrt 
cerile fiind reluate luni.

Țiriac s- 
a utilizat ( 
de atac, 
întîlnirea t 

C. Popovic 
6-4, 6-4, 8-1 
Țiriac—Măi

mergem:

După jocurile Unirea—Progresul și 
Gri oi ța Roșie—Metalul, doi jucători au 
fost suspendat- pe die 5 etape: Ion 
Dom|ia și Mihai Oblemenco. Primul 
pentru injurii aduse arbitrului, al doi
lea pentru că. la o decizie a arbitrului 
Emanoil Valeria, și-a exprimat astfel 
„părerea de râu* pentru greșola comisă: 
„Va fi vai de capul tău dacă pierdem 
meciul* ? ! Ce /eZ de mentali late este a- 
ceasto? Na înțelegem nici poziția ar
bitrului Emauoil Valeria care, deși a notat 
acest incident în foaia de arbitraj, n-a 
dovedii aceeași exigență pe teren și n-a 
dictat dimiaarea juca torului Oblemenco.

Acestea sint faptele. Gravitatea lor 
-3 moi trebuie subliniată. Pe teren, 
sperii rol trebuie *■ dea dovadă ou 

mi de o pregătire ridicata d, în 
m2 nud. de o comportare exemplare, 
trebuie sâ lapte cinstit, sd urc/u

luoeă val verva ud tersaruhu și să știe 
sâ laoețe din flecare joc. Așa s-au 
comportat, oare, rugbi știi care și-au în
scris numele pe tabelul celor sancțio
nați în acest scurt interval de timp ? 
Ceas'derâm că asociațiile și cluburile 
sport: re au datoria să analizeze cu 
rimȘ de răspundere aceste abateri șl să 
ia tăișurile corespur.zâtrare pentru ca 
de sâ nu se mai repete. Importanța 
muncii ed^ratise a fost Ia mod deose
bit suâiinialâ la Conferința pe

ei

ETAPA BUCUREȘTEANA IN CATEGORIA A
Iubitorii sportului eu balonul ovil 

din Capitali au de data acea«t* po
sibilitatea si urmărească (eu • surpa
ră excepție — partida Șl.'mU Txaupau- 
ro— Griti/a Roșie) în treaza etapl 411 
8 aprilie, core se caracterizează pra 

.. jocuri foarte i^eresante datorit! echi
librului valoric al 
întîlnesc.

Astfel, GS.MS.
„mers* strălucit în

echipelor care se

Zaji deși

ii ps urilor

com por

care te
unor ju-

.scuxe“ jucătorilor, 
itiință ți uneori să 
țările nesportive.

Pentru lichidarea
manifestă încă în comportarea 
catari, pentru întărirea muncii educative 
din secțiile de rugii. Biroul Federa
ției de rugbi va trebui să analizeze cit 
mai grabnic situația existentă ți să ia 
măsurile necesare pentru Ca o dată cu 
focurile de ridicat nivel tehnic spec
tatorii de rugbi sâ aplaude ți ținuta 
sportivă exemplară a tuturor jucătorilor 
formațiilor noastre fruntuțe.

I
DAN GIRLESTEANU

ATLETISM : stadionul Republicii
de la ora 16 : faza pe Capitală a con
cursului republican pentru alergări, să
rituri și aruncări.

VOLEI : sala Giulesti, de la ora 17,30: 
Progresul—Sănătatea (f), Steaua—Petro
lul Ploiești (m).

SCRIMA : sala 
blicii, de la ora 
a campionatului 
(floretă fete și

GIMNASTICA : _
ora 18 : campionatele internaționale ale 
R.P. Romine.

NATAȚTE : '
ora 10 și de Ia ora 18,30 : concursul re
publican de hală.

CICLISM : " ....................... -
ora 
„Cupei F.R.C.
București. Sosirea la stadionul Unirea 
în jurul orei 18; la ora 16,30: plecarea 
în prima etapă a „Cupei regiunilor” 
pentru juniori și tineret.

DUMINICA
ATLETISM : stadionul Republicii, de 

la ora 9 : concurs pentru începători ;

de la stadionul Repu- 
16,30 : faza orășenească 
republican pe echipe 

spadă).
sala Floreasca, de la

bazinul Floreasca, de la

Șos. Alexandria km.
15 : plecarea în etapa a II-a

București—Alexandria 
la stadionul "

7,
a

actaala] lider ai 
d*««a»3r3hri care va încerca de data 
aceasta âa (ața unui partener experi- 
■eata*. »*-«i aential local (rnntaș.

Mai ie;m atenția pi meciurile dintre 
Bxau-ețti și Știința Cluj, în care 

imbrlț faraatii apar de forțe egale, ea 
«i jacul dintre Unirea (fost! I.T.B.) cu

CUPA ORAȘULUI ORADEA LA HOCHEI IN SALA 
VOINȚA BUCUREȘTIK REVENIT ECHIPEI

a 
etapele precedente, 

totuși va fi un adversar redutabil pen
tru Dinamo. Spectatorii berureșteai vor 
putea urmări și partida dintre Progresai

ORADEA (prin telefon). Sîmbătă ?i 
duminică, în sala Dinamo din locali
tate, s-a desfășurat competiția de ho
chei pe. iarbă redus, dotată «u Cupa 
orașului Oradea, la care au luat parte 
6 echipe: Voința și Școala Sportivă de 
elevi nr. 2 din București, Progresul 
Gheorghieni. Marghita și două echipe ale 
orașului Oradea.

Competiția s-a bucurat de un f’umos 
succes și de o organizare buni și a con
stituit o ntilă verificare a echipelor îna
intea reluării campionatului republican. 
Trofeul a revenit formației Voința Bucu
rești, care a acumulat 8 puncte, 
locurile următoare s-au clasat 
și Școala Sportivă de 
Gheorghieni și Oradea 
și Marghita (0 p.).

O frumoasă impresie a 
Școlii Sportive de elevi nr.

s-a

elevi
B (5

l’e 
Oradea A 

(6 p ),
P-)

rești. confirmînd astfel comportarea fru
moasă avută în Cupa Primăverii. Intre- 
cerile . s-au situat la un bun nivel teh
nic, echipele participante, dovedind o 
bună pregătire fizică.

Iată rezultatele: Venn ța Bucure ști
3— 2 cu Oradea A, 2—5 cu S.S.E
4— 3 cu Progresul Gheorghieni, 6—2 
cu Oradea B și 4—0 cu Marghita; Ora
dea A 3—5 cu S.S.E., 8—0 cu Progresul 
Gheorghieni, 3—0 cu Oradea B și 3—2 
eu Marghita: Școala Sportivă de elevi 
nr. 2 2—3 cu Progresul Gheorghieni. 
2—3 cu Oradea B și 5—3 cu Marghita: 
Progresul Gheorghieni 2—2 cu Oradea B 
și 6—2 cu Marghita: Oradea B 3—2 
cu Marghita.

M. ROXIN și AL. JILAU
corespondenți

de la ora 12 : concurs republican p 
probe.

BASCHET : sala Dinamo, de la or 
16 : Progresul—Știința Buc. (f), ICF- 
Rapid (f). Steaua—Știința Timiș, (rr 
Dinamo—CSO Galați (m); sala Gitileși 
de la ora 9 : știința—Steagul roșu B 
(m), Rapid—Voința Tg. Mureș (m).

GIMNASTICA î sala Floreasca, J 
ora 11 și ora 17 : campionatele 
naționale ale R.P. Romîne.

SCRIMA : sala de la stadionul 
blicii, de la ora 8 : campionatul 
blican pe echipe (floretă fete și spadă 
de la ora 12 : floretă băieți.

RUGBI : teren Dinamo, ora 9: Din; 
mo—CSMS Iași: stadionul Tineretul) 
IV, ora 11 : Știinta—Știința Cluj; terc 
Unirea (fost ITB>, ora 15 : Progresul 
Știința Petroșeni; ora 16,30 : Unirea 
Steaua ; teren Olimpia (fost CAM), oi
14.30 : Olimpia—Metalul.

HANDBAL r teren Dinamo, ora 16,3 
Steaua—Tractorul Br.; ora 11,45 : Dini 
mo—Dinamo Bacău; teren Unirea, oi 
16: Unirea—CSO Craiova.

VOLEI : sala Dinamo, de la ora & 
(fostă CPB)—CSO Craiova (f 
___ Cluj (m), Progresul- 

T____ ______(m); sala Giulesti, r-
11.30 Rapid—CSM Sibiu (f).

NATAȚTE : bazinul Floreasca, ' 
ora 10 și de la ora 17 : concurs 
publican de hală. dH

CICLISM : șos. 
rianta Buftea) km. 
în etapa a IU-a a „• 
rești—Ploiești—București, 
lodromul Dinamo, în jurul orei 
stadionul Dinamo, ora 9,30 : plecarea 
excursia cicloturistică ’ 
neasa ; șos. Buftea km 9, ora 9,30 : pi< 
carea în „Cupa regiunilor" la junio 
și tineret.

Flacăra 
Olimpia—CSM 
Știința Timiș.

de 
inti
Repi 
repi

București—Ploiești
9, ora 8 : plecar 
.Cupei FRC” Buc 

Sosirea pe v 
" 12,1

la pădurea Bi

IN ȚARĂ
campionatul masculin : PI 
Știința—CSMS Iași ; CLU.

Campionatul de calificare

lăsat ech’pa
2 din Bum

PRONOEXPRES1X2X1X21

VOLEI :
TROȘENI : ^xuiița—udivio îziși , 
Știința—Dinamo Orașul Dr. Petru Gn 
za; CONSTANȚA : Farul—Dinamo Buc 
BRAȘOV: Tractorul — CSO Craiov; 
campionatul feminin : CLUJ : Știința 
Metalul: BRAȘOV : Olimpia—CSM Clu 
IAȘI : CSMS—Voința M. Ciuc ; TIM 
ȘOARA : CSO—Farul C-ța.

BASCHET : campionatul masculul
ARAD : Constructorul—Dinamo Orade 
CLUJ : Știința—Progresul Buc.; T( 
MUREȘ : Dinamo—ASA Bacău; CRAIC 
VA : CSO—Voința Iași; campionatul f 
minin : TG. MUREȘ : Mureșul—Blănu 
Oradea; PLOIEȘTI : Petrolul—Voin
Tg. Mureș; IAȘI : Agronomia—Crisai 
Oradea ; TIMIȘOARA: Știința—Uniri
Buc.; BRAȘOV : Voința—Știința Clu. 
ORADEA : Voința—Voința Buc.

------------------------------------------------

Primăvara patinajului nostru artiști

Iată programul etapei viitoare : SE
RIA I, 7 aprilie : Aeronautica—Arhitec
tura (Stadionul Tineretului 
ora 17); Gloria Buc.—Sirena 
ren Gloria ora 17). 8 aprilie : 
tatea—I.P.G.G. (Tineretului 
10.30) ; Colorantul—Inst
(Tineretului III, ora9.00); Meteorul— 
Politehnica Buc. (Tineretului IU, ora 
16.00) ; Dinamo II—Rapid (Dinamo II 

Buc.—Autobuzul
Olimpia — Gri- 
ora 16.30). ÎN

teren TI 
Buc. (te- 
Univerai- 
rn. ora

Construcții

ora 11.00); Vulcan 
(Vulcan, ora 9.30); 
vița II (Olimpia
ȚARA : Șantierul Nava] Oltenița—Pro
gresul II Buc.; Petrolul Pitești—Fla-

SERIA a Il-a: 8 aprilie:
Năvodari — Constructorul 
Cimentul Medgidia — 

Farul Constanța—Pro-

căra. I
U.S.A.S.
Ploiești ;
C.S.O. Brăila;
greșul Rm. Sărat; Precizia Săcele— 
Metalul Buzău ;
nirea Ion Roată. 
prilie : Ceahlăul 
mentul Bîrlad;
Știința Galați ; Petrolul Tecuci—Cons
tructorul I.U.T. Iași ; Ancora Galați— 
Zimbrul Tecuci ; Constructorul Tecuci 
—Dinamo Bacău- SERIA a IV-a, 8 a- 
prilie : Chimica Tîrnăveni—Minerul Lu- 
peni; C.S.M.
lectroputere Craiova—C.S.O. Timișoa
ra : Metalul
verin.

Petrolul Ploiești—U- 
SERIA a IlI-a, 8 a- 

Piatra Neamț—Rul- 
Laminorul Roman—

Sibiu—Jiul Pet.roșeni; E-

Reșița—Dru beta Tr. Se-
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129 Ici „noudrur Io concursul din 1 aprilie
• Programul concursului Pronosport 

de mâine prezintă o deosebită atracție, 
datorita confruntărilor ce vor avea ioc 
in cadru! etapei a patra a returului 
campionatului categoriei WA” 
de a doua etape a returului campiona
tului categoriei .,B“.

• Programul concursului nr.
15 aprilie 1952 este alcătuit din urmă
toarele meciuri : 1) Știința Cluj—Dina
mo București. 2) UT A—Petrolul. 3) Ra
pid—Jiul. 4) Steaua—Metalul, 5) Mine
rul—Progresul. 6) Steagul roșu—Știința 
Timișoara, 7) Dinamo Bacău—Dinamo 
Pitești. I) Flacăra Moreni—CSMS Iași. 
9) CSM Sibiu—CSO Craiova, 10) CSM 
Reșița—Tractorul Brașov, 11) CSO Ti
mișoara—CSO Baia Mare. 12) Arieșul 
Turda—Industria Sîrmei Cimpia Tur zii.
• Incepînd cu data de 9 și pină la 

19 aprilie 1962 inclusiv, participanții își 
pot depune buletinele pentru CON
CURSUL SUPLIMENTAR PRONOSPORT 
organizat cu prilejul desfășurării în 
țara noastră a turneului internațional 
de juniori (UEFA).

La acest interesant concurs SUPLI
MENTAR. .LOTO-PRONOSPORT” atri
buie gratuit, din fond special în afara 
premiilor obișnuite în bani, numeroase 
cîștiguri în obiecte printre care remar
căm un AUTOTURISM „MOSKVICI” 
un scuter „Manet“; un televizor; frigi
dere; aragazuri cu butelii, aparate de 
radio și foto și alte obiecte.

Reamintim meciurile programului con
cursului SUPLIMENTAR : „U.E.F.A.“

și celei

15 din

VIIL R.P. Romînă—Portugalia (22 a- 
prilie) București.

IX. R.P. Pc-lonă—Austria (22 aprilie) 
Brașov.

X. R.P. Romînă—R.F. Germană (24 a- 
prilie) București.

XI. U.R.S.S.—R.D. Germană (24 apri
lie) Cluj.

XII. R.S. Cehoslovacă—Grecia (24 a- 
prilie) Cluj.

Meciul R.P. Romînă—Portugalia se va 
desfășura la București r— așa cum este 
trecut pe afișe și prospecte — și nu 
la Ploiești cum am anunțat din eroare 
în numărul de marți.
• La CONCURSUL SPECIAL PRO- 

NOEXPRES din 11 aprilie 1962. la care 
se extrag 16 numere, se atribuie din 
fond special, în afara premiilor obiș
nuite în bani, numeroase cîștiguri în 
obiecte în fruntea cărora se află un 
AUTOTURISM „MOSKVICI“’ motocicle
te, televizoare, frigidere, aparate de ra
dio și foto etc., etc.

Concursul se închide marți 10 aprilie 
1962.

Pe gheața artificială a patinoarului 
„23 August” și-au disputat întîietatea 
duminică și luni, peste 90 de juniori 
și copii, in cadrul tradiționalei compe
tiții dotată cu trofeul ..Cupa Dinamo“.

In cele două zile de concurs s-au 
impus, la juniori, mica noastră cam
pioană Elena Moiș (Dinamo) și Nicolae 
Belu (Unirea) care și-au confirmat din 
nou valoarea, cîștigînd fără drept de 
apel primele locuri în 
tegoriei 18 ani.

Iată învingătorii în 
cat. 14 ani : Crenguța
mo); L. Florescu (Unirea); cat. 10 ani: 
Dana Gheorghiu (Unirea); Sandu Dra- 
goș (Unirea); cat. 8 ani : Cristina Oană

clasamentele ca-

celelalte probe : 
Cumbari (Dina-

(Dinamo), Costin Geletu (Dinamo); cî 
6 ani: Adina Caimacan (Unirea), Pa 
Grecu (Unirea). PERECHI — 'cat. 
ani : Sabina Damian — L. Floresț 
(Unirea); cat. 14 ani : Dana Gheorghiu 
S. Dragoș (Unirea); cat. 10 ani : Ca 
men Paloski—V. Bică (Dinamo). Inc 
pători — cat.
(Dinamo); S.
14 ani : Ruxandra Marinescu
St. Moldovan (C.S.M. Cluj).

Clasamentul competiției pe
1. Dinamo 71 p., 2. Unirea 65 
Olimpia Brașov, C.S.M. Cluj și 
nr. 2 Buc. cîte 12 p., 6. Știința Bi 
5 p.

Bică
10 ani : Anca Păcura

Pomîrleanu (S.S.E.); ci 
(Unires

echip*
P-,

s.s.

T. I.

PREMIILE CONCURSULUI PRONO- 
DIN 1 APRILIE

cu 9 rezultate a

SPORT NFt. 13 1
Cat. I : 1 cu 12
Cat. II : 12 cu 1
Cat. III : 217,80

lei.
Cat. IV-a : 1276

lei.
Fond de premii : 412.240 lei.

! rezultate a 41.224 
11 rezultate a 6870
cu 10 rezultate a

I. R.P. Romînă—Belgia (20
București.

II. U.R.S.S.— R.S. Cehoslovacă 
prilie) Cluj.

III. R.P Bulgaria—Olanda 
Ploiești.

IV. Italia—R.P. Polonă 
Brașov.

V. Turcia—R.P. Ungară 
Constanța.

VI. Franța—Spania (20 
stanța.

VJI Iugosțav,i,a—A,pg|i4k ...
' l^Ioidști.

(20
(20
(20

aprilie)
(20 a-

aprilie)
aprilie)
aprilie)

aprilie) Con-

NUMERELE LA LOTO CENTRAL
La tragerea Loto-Central din 

zilei de 6 aprilie 1362 au ieșit din urnă 
următoarele numere :

16 S7 32 65 51 58 19 12 10 89
special A. 16 65 32
Special B. 51 19 58
Special C. 89 37 10

Premiul
Premiul
Premiul
Fond de premii 763.265 lei.
RubriCă ' tedăClătă 'de Ldtb-pronoșport.

I SlUKIlXl jMSukfte sau după

S^BiscoiTi
DE O VALOARE NUTRiTIVĂ RIDICATA 

BiscuiTii conțin: ZAHĂR UNT 
Ouă, miere’ 
si C A C A O

BISCUÎTi VICTORIA . 
NAPOLITANE CU CREMA DE 
CiaCOlATA. SUPE 
PETIT 3EURRE 
APERITiV



„Orcul” din Hunedoara
Drumul sportiv al lui 

Mihai Gheorghioni, tînă- 
rul care peste cîtiva ani 
avea să se afirme pe rin
gurile din tară și de peste 
hotare, a început cu o in
tim plare puțin plăcută și 
rar întîlnită în sportul cu 
mănuși. La unul din pri
mele 
te la 
ales 
rată.

„Păcat de băiatul 
— și-a zis antrenorul Lun- 
gu. înalt, cu brațe lungi, 
ar fi fost bun pentru box. 
Dar e fragil ca un... bi
belou44.

Clavicula însă s-a vinde
cat repede și Mihai, uitînd

antrenamente
Hunedoara,

cu... clavicula

acesta

iubitorilor boxului noi sa
tisfacții. învinge la rînd 
pe Tatar, Szabo, Demeter, 
Blajek, Furmankiewicz, 
Bonlyagyi, Vesmanen, Yli- 
kokkare...

Încă de la începuturile 
sale pugilistice Gheorghioni 
visa să-l ajungă pe Mariu- 
țan, dar i se părea atît de 
departe îneît nici nu în
drăznea să spere. Și iată că 
în 1960, la 21 mai, întîl- 
nește în finala campionatu
lui țării pe puternicul său 
rival. Pierde la marc luptă 
un meci în care decizia ar
bitrilor a fost discutabilă. 
Se întoarce la Hunedoara 
cu medalia de argint 
cu... dorința, mai vie, 
a-1 înfrunta din nou.
lejul i l-a oferit recentul 
turneu al „greilor44 desfă
șurat la el acasă. Gheor
ghioni își ia o strălucită 
revanșă. Victoria aceasta a 
determinat selecționarea sa 
în echipa care a făcut de
plasarea la Berlin. Gheor
ghioni confirmă. 11 învinge 
clar pe Karl Degenhardt, 
făcînd o serioasă opțiu
ne pentru campionatele eu
ropene din 1963.

Oamenii din „cetatea oțe
lului" îl iubesc pe boxerul 
Gheorghioni, dar apreciază 
în aceeași măsură, în per- 
soana lui, pe 
strungar de 
re. Grele
pe care

de 
P ri

V . GHEORGHIONI 

cele în tîm plate, s-a îndrep
tat din nou spre sala de 
box. In 1958 devenise un 

t „greu44 în toată puterea cu- 
vîntului: 1,96 m înălțime, 
96 kilograme greutate ! Bi
ne clădit, cu corp de atlet, 
agil, posesorul unei lovituri 
(de dreapta) puternice și 
fulgerătoare, Gheorghioni 
promitea „să umple* un 
gol care exista la această 
categorie.

i Și s-a ținut de promisiu
ne. In același an, la 5 iu
lie, el primea botezul in
ternational a| „focului* în- 
tîlnindu-1 la Sportcsamok, 
în Budapesta, pe. maghia
rul Kalmar. A cîștigat 

i strălucit ! Meciurile sale 
următoare aveau să aducă

priceputul 
la laminoa- 

sînt și piesele 
le modelează 

Gheorghioni, după cum gre
le sînt antrenamentele și 
meciurile valorosului spor
tiv. Dar. cu atît mai 
moașe sînt victoriile...

fru-

V. CHIOSE
R CALARAȘANU

ANTON 
CAU. —

Instantaneu... atletic

Printre cei
Asociația internationalâ 

a statisticienilor ide a- 
tletism a alcătuit recent 
listele celor mai buni ju
niori europeni pe anul 
1961. Tinerii noștri atleți 
figurează, hi primii zece, 
la mai multe probe. Cei 
mai bun loc este ocupat 
de Ion Carolea (Steagul 
roșu Brașov) — antre
nor Liviu Mereuță. care 
cu 14,1 sec este clasat 
pe locul I la 110 mg 
(91.4 an). La aceeași 
probă alți doi atleți ro- 
Tiini ocupă locuri frun
tașe: Liviu Preda (Știința 
Buc.) locul IV — 14,2 
sec și Mircea Axente 
locul V — 14,2 sec. la- 
tă-i și pe ceilalți juniori 
romini cotați printre cei 
mai buni europeni: lun
gime: Mihai Calnicov
(Dinamo) locul V —7.43 
m; prăjină: Petre Astajei 
(CSS Buc.) locul VI — 
4.30 m și Afanasie Savin 

I (CSS Buc.) kxul VIII

PDSTR MRCnZIN*
GHERCA, BA- 

Cel mai rău e 
cind se supără... suporte
rii ! Oricum, e bine să 

fotbaliștii de la
rii ! 
știe și
Dinamo Baciu părerea dv. 
în legătură cu jocul lor 
slab din meciul cu Dina
mo București, cind 
acționat mai mult in 
tul terenului, in ioc 
tacă drum dir 
poarta lui Uțu:

mai buni din Europa
— 4,24 m; greutate (6 
kg): Ion Bog (SSE O- 
radea) — locul IX — 
16,59 m; disc (1.5 kg): 
Lucian Kotlar (Dinamo

Cine este atletul din 
fotografie 2 Recordmanul 
nostru la lungime, So
rin Ioan 2 Nu, atletul pe 
care il vedeți sărind este 
popularul nostru... fot
balist Ion Voinescu, por
tarul echipei Steaua. Cum 
a ajuns el in groapa de 
sărituri 2 Foarte simplu. 
Zilele trecute fotbaliștii 
bucureșteni din echipele 
de cat. A au lăsat mingea 
pentru citeva ore și 3-au 
transformat în... atleți. Ei 
au participat la probe 
atletice de control. Cit 
a sărit Voinescu 2 Mai 

r puțin decit sare de obicei 
după minge la un meci 
de fotbal...

60,34 și Mircea Pascu 
(CSS Buc.) locul VIII — 

56.11; ciocan (7,257 kg): 
D. Gheorghiu locul V — 
54.93 m.

De subliniat faptul că 
o serie dintre aceștia 
mai sint juniori și in 
acest an: Carolea, Calni- 
cov, Gheorghiu, Pascu. La 
sfirșitul anului 1960 nu
mai 2 atleți romini (Ducu 
și Astafei) figurau prin
tre primii 10 juniori eu
ropeni.

/N

In 4 rînduri
în concursul de na- 

tație din săptămma tre
cută s-au prezentat doar 

Ia...două săritoare 
trambulină.

In legătură cu „due
lurile*4 fotbaliștilor Ivan 
(Dinamo) și Ozon (Ra
pid).

teren Ozon (se știe !)

ION CAROLEA

Buc.) locul II — 56.74 
m și Jon Bog locul IV 
— 54.69 m: ciocan (6 
kg): Decebal - Gheorghiu 
(Rapid Buc.) locul iii —

Iată, pentru săritoare,
Un anunț interesant: 
„Pîn-la proba viitoare
Locul 3 mal e... vacant !**

Pe
Face-adesea... comedie
Dar Ivan, de bună seamă 
Cînd atacă... e o dramă !

STIATI CA
» 9

Boxerului A. Minea 
(Rapid) care în ulti
ma reuniune a fugit tot 
timpul de adversar.

... printre cele mai 
vechi sporturi este cel 
cu păsări, practicat de 
locuitorii Oceaniei ? Este 
renumită pasărea frega
ta, a cărei domesticire 
este o adevărată sărbă
toare pentru sat. După 
ce pasărea a fost domes
ticită îndeajuns pentru a

După felul cum jucarăți, 
Azi se pune întrebarea : 
Care poartă-ați asaltat-o ? 
A lui Uțu sau... „intrarea”?

DORIN ARGHțR, SULI- 
NA. — Cea mai mare vi
teză realizată cu un au
tomobil : 634 de kilome
tri pe oră. După cum am 
mai arătat, a fost o cursă 
de unul singur, efectuată 
pe o pistă pe un cimp 
de sare, iar mașina a fost 
construită special pentru 
acest scop. In competiții
le automobilistice, folo
sind u-se de asemenea ma
șini speciale, s-au obtinut 
viteze in jur de 300 de 
kilometri pe oră. Astfel 
de viteze se inregistrea- 

totuși foarte rar. Ac- 
foarte

Foarte simplu : acordind 
gol. Nu poate fi vorba de 
poziție
ambii
mingea

de ofsaid, întrucît 
jucători primiseră 
din față.

cidente, in schimb,’

DOBRESCU, 
„Executînd 
un jucător 
mingea bara.

REȘI- 
un „11 
loves- 
. Ba-

PUIU 
șov. -

BRA- 
Mateia- 

1 iunie 
originar 

re- 
Eli-

Iertați-1. tovarășe arbitru ! Pe 
se dă afară un cîine, dar mi-te un...

vremea 
jucător !

Desen de AL. CLENCI U

metri",
te cu ___   oct_
lonul revine în teren, in 
direcția jucătorului care 
a executat penalti-ul. A- 
cesta, dîndu-șj seama că 
nu are dreptul de a lovi 
a doua oară mingea ri
coșată din bară, lasă ba
lonul să treacă pe lingă 
el, iar un coechipier care 
intrase între timp în ca
reu și se afla în spatele 
lui, trage și înscrie. în
trebarea este dacă jucăto
rul care a tras prima lo
vitură nu se află acum 
in ofsaid ? Cred că arbi
trii 
faze.

ANDREI, 
1) Viorel 

nu împlinește la 
24 de ani. Este
din comuna Boldești, 
giunea Ploiești. 2) 
minarea unul jucător de 
pe teren nu duce auto
mat la suspendarea lui. 
Comisia de disciplină poa
te aprecia eă nu e cazul 
să fie suspendat. Dar, se 
poate intîmpla și invers: 
un jucător care n-a fost 
eliminat din joc (din cau
za lipsei de au tori ta te a 
arbitrului), 
suspendat 
mai mute 
consideră,
recurs sistematic la duri
tăți sau că a săvîrșit acte 
nesportive. Mai ales dacă 
nu e la prima abatere.

de a se pune la punct 
pregătirea, fiind ocu- 
cu cursurile 
în anul II

i de maiștri 
Numai la 
maistru ?

RUSU, ORAȘTIE. 
Minerul activează de 
in categoria A. 

cum vedeți, se 
2)

au avut asemenea 
Cum le-au rezolvat?”

poate fi totuși 
pe una sau 
etape, dacă se 
de pildă, că a

C. DUMITRESCU, BUCU
REȘTI. — De ce nu a fă
cut parte boxerul 
ghe Negrea din 
R.P. Romine, care 
tîlnit, recent,
D. GERMANE ? Iată răs
punsul : Gheorghe Ne
grea n-a avut posibilita-

Gheor- 
echipa 
a in

formația R.

U.R.S.S.
MARE VICTORIE 
pe teren pentru meciulCînd ne-am aliniat _____ ,_____ _______ _______

,m simțit fiecare din noi o emoție deosebită. I-am privit pe 
uși. Mi s-au părut mai înalți și mai puternici decit noi. în 
pecial Iașin, care, după ce a luat loc în poartă, a acoperit-o 
arcă cu trunchiul său de uriaș. în stingă mea se afla Zagalo, 
i dreapta Vava, Didi și Garrincha. Am întîlnit privirea lui 
Lit o, care zîmbea.

Meciul a început. Rușii au lovit primii mingea, dar ea a 
juns imediat în posesia extremului dreapta Garrincha. Acesta 
ț intrat direct în adversar, a făcut un dribling artistic și a 
'ătruns în frontul apărării. Am crezut că va pasa spre centru, 
Iar Garrincha, făcind încă o fentă fundașului care i-a ieșit 
u întîmpinare, a tras fulgerător la poartă. Iașin a plonjat, 
Iar nu a putut ajunge pînă la minge. In gîtul meu s-a ros- 
ogolit cuvintul „gol", dar mingea, lovind bara, a revenit în 
eren.

Garrincha a continuat să manevreze pe partea dreaptă, 
înde era deosebit de activ. Ne gîndeam la un singur lucru : 
ă înscriem cit mai repede golul. Deodată il văd pe Didi cu 
ningea. în aceeași clipă îmi „dictează” să pătrund între doi 
dyersari și îmi pasează mingea de parcă ar fi calculat po- 
iția și ar fi măsurat distanța care ne separa. Las mingea 
ă treacă. în fața mea e poarta. Trag din toate puterile. Iașin 
e întinde formidabil în aer și eu sînt gata să strig din nou : 
ol ! Dar mingea lovește din nou bara. Strig : E insuportabil.

Didi ride : _________________

EU SÎNT PELE

tea < 
cu ] 
pat 
este 
școli 
gie). 
fie...

IOAN 
— 1) 
3 ani 
după 
bine ! 
batistul 
joacă la 
și... nu ! 
joacă acum 
Tg. Mureș J

școlare : 
al unei 

(metalur- 
box să

,Unde joacă
T 

Și 
de
Rapid.

Dulgheru 
Rapid ?“ 
Și iată 

la

Și, 
ține 
fot- 
Mai 

da 
ce :

ILIE GHEORGHE, BUCU
REȘTI. — Ne-au plăcut 
citeva din „melodiile" pe 
care le-ați ales după eta
pa de duminica trecută : 
Steagul roșu : „Mi s-a 
rupt căruța în drum"; 
Dinamo Pitești : „Trăiesc 
o zi frumoasă"; Jiul : 
„De-aș mai trăi pînă la 
toamnă”; Metalul Tirgo- 
viște : „Cite-un pic, pic, 
pic".

GHEORGHE NEAGU, 
TURDA. — Sînteți, proba
bil, foarte tînăr : Balthazar 
a fost unul dintre cei mai 
?uni 
El a 
natul 
1954,

înaintași ai Braziliei, 
luat parte la campio- 
m on di al de fotbal din 
din Elveția.

ION POSTAȘU

«3

Genunchiul mă doare, dar nu-i mai acord atenție. Din nou 
e mingea la Didi. Caut să mă demarchez, ca să primesc pasa, 
dar Didi a și ajuns lingă mine și îl vede în „gaură” pe Vava. 
Un nou pas ta milimetru Vava trage : în sfîrșit, gol !

în repriza a doua am căutat să jucăm în același ritm : am 
atacat pe tot frontul, folosind toate procedeele. Spre sfirșitul 
jocului Didi mi-a dat încă una din pasele sale calculate și 
măsurate pînă Ia milimetru. L-am văzut pe Vava liber și am 
schimbat direcția mingii, incă un șut... gol ’

în seara aceea, cînd după banchetul în cinstea acestei mari 
victorii fiecare dintre noi a rămas de unul singur, mi-am 
amintit multă vreme peripețiile acestui joc. Am adormit foarte 
tirziu.

UN GOL PE CARE N-AM SA-L UIT NICIODATĂ
...Dar iată-ne din nou pe stadion. Echipa Țării Galilor 

nu era un adversar atît de puternic, dar în acest joc fundașii 
și portarul lor au făcut minuni. Ca să nu mai vorbim de bare. 
Cînd după primele 45 de 
îngrijorați. Simțeam că 
găsim un mijloc pentru

Am revenit pe teren
poarta galeză. Minutele ___ T________ o___ ____ ___ ___ ___
mai des la poartă. Deodată Didi îmi dă o pasă formidabilă. 
Primesc mingea în suprafața de pedeapsă, la cîtiva pași de 
poartă. Vreau să trag imediat, dar văd în față uri picior gata 
să lovească mingea. Printr-o mișcare invizibilă a vîrfului am 
potrivit mingea și piciorul necunoscut a alunecat pe lingă 
mine. Portarul a plonjat. în aceeași fracțiune de secundă am 
izbutit să arunc mingea în plasă, peste portar: 1—0. Acesta 
a fost primul meu gol în campionatul mondial. Golul care a 
decis soarta meciului.

FESTIVALUL GOLURILOR
Acum ne aștepta jocul cu francezii, care, după cum spu

neau conducătorii noștri, aveau „cheia" lor proprie. Noi însă

minute scorul era incă alb, toți eram 
trebuie să cîștigăm, dar trebuia să 
„deschiderea" apărării.
și am început să bombardăm din nou 
fugeau și noi trăgeam din ce în ce

nu-și mai părăsi stăpî- 
nul, ea este lăsată liberă, 
pentru a se întrece în zbor 
cu alte păsări, acordindu- 
se premii pentru înălți
mea zborului și pentru 
alte iscusințe.

... indienii tarahumare. 
care locuiesc in munții 
Sierra Maine din Mexi
cul de Nord, au obtinut 
rezultate atît de uimitoa
re pe tărîmul alergării, 
incit triburile vecine ii 
numesc ralamari, adică 
alergători. Ei pot alerga 
fără oprire o distantă de 
peste 200 de mile (1 mi

lă = 1.609 metri). Indienii 
seri, care trăiesc pe insu
la Tiburon din golful 
Californiei, gonesc un 
cerb puternic pînă aces
ta cade mort și ajung 
destul de repede un cal 
care fuge în galop.

...înaiiiiea încep?; ii tur
neului f nai al campiona
tului mondial de lo‘ba', 
toți arbitrii desemnați să 
conducă partidele din 
Chile vor participa '-a un 
curs de unificare a inter
pretărilor în arbitraj? A- 
ceste cursuri — c-ne vor 
avea loc in Suedia — vor 
fi conduse de arbitrul 
beigian Baert.

Alergînd, Fam întrebat 
De ce oare nu se-oprește ? 
Și-a răspuns: am încercat 
Dar cînd stau... iar mă lo

vește !

Echipei Vagonul 
rad, care a întrecut 
C.S.O. Baia Mare 
6-0.

începutul este
Și-a-nceput să

fe un
umble

se pun

A-
pe
cu

gvo. 
nul i

Arădanii cînd
Marcă goluri... cu vagonul.

1. CHIVU

Cuplurile de arbitri C.
Bănică — 1. Florescu și 
FI.
șan
se

M arineseu—M. li u- 
au comis numeroa- 

greșeli în conduce- 
partidelor de ho-rea

chei pe |țhea|ă.

Deși-i cunoscut proverbul: 
Unde-s mulți, noi forțe

cresc,
Im ei însă, din păcate 
Doar... greșelile sporesc !

C MAZILD

UN SCOR RECORD
UN ORIGINAL record a 

stabilit intr-un meci de 
baschet profesionist jucă
torul negru Wilt Chamber- 
lain, care a evoluat șl în 
cadrul spectacolelor pre
zentate de trupa Harlem 
Globtrotters: el a înscris 
nu mai puțin de 100 
puncte pentru echipa 
intr-un meci pe care 
ceasta l-a susținut în
rașul Hershey (statul Pen-

de 
sa 
a- 
o

sylvania). în această par
tidă scorul final a fost de 
169—147 în favoarea echi
pei „Philadelphia Wor
riers", al cărei component 
era Chamberlain. Scorul 
meciului reprezintă de a- 
semenea un nou record al 
Asociației naționale de 
baschet din S.U.A. după 
numărul de puncte rea
lizat de ambele echipe.
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în seara aceea bucuria nu a cunoscut margini. Toți veneau 
să mă felicite, pentru că eu marcasem trei din cele cinci 
goluri.

— Cine-i la rînd ?
— Suedia.

BRAZILIA — CAMPIOANA MONDIALA ’.
Finala cu echipa Suediei a avut loc pe stadionul Ras unda. 

Suedezii au început jocul cu mare vigoare. Echipa noastră 
acționa destul de lent și pasele nu erau prea precise. Nici 
n-a început să se încingă jocul cînd s-a produs acel eveni
ment neașteptat. Pentru o clipă apărarea noastră s-a lăsat des
coperită și mingea a ajuns la Liedholm și apoi în plasă !

1—0 conduce Suedia I Sintem descurajați. Doar Didi _s-a 
arătat curajos. El a alergat spre poartă, a luat mingea și a 
strigat din toate puterile : „E timpul să începem ț" — Da, da, 
trebuie să ne grăbim ! a adăugat calmul Vava.

Mingea e în joc. Zagalo atacă pe partea stingă, dar fără 
succes. în luptă intră și Garrincha. El pătrunde în profun
zimea apărării suedeze, își fentează adversarul direct și pa
sează puternic spre centru. Vava, ca și cum nu i-ar observa 
pe adversarii care se aruncă asupra Iui din toate părțile, țîș- 
nește fulgerător în careu. Portarul suedez Svensson nu are 
timp să reacționeze și este nevoit să scoată mingea din plasă.

Ne aruncăm spre Vava, dar el ne strigă :
— Nu e timp, băieți ! Trebuie să jucăm.
Vava a fost un exemplu. încurajați de el, am pornit la 

atac, demonstrind tot ceea ce știam. Suedezii se apărau cu 
dirzenie. Dar iată că, în sfîrșit, Garrincha izbutește să repete 
combinația care a dus Ia înscrierea primului gol. El «ătrunde 
cu mingea pe partea dreaptă, lăsînd în urmă doi suedezi și 
pasează puternic în centru. Vava plonjează în careu și înscrie 
al doilea gol. Conducem ’ _

Acum suedezii sînt cei care se grăbesc să înceapă jocul. 
Dar ei nu izbutesc să se organizeze, așa cum am făcut-o noi.



Prima zi & Campionatelor internaționale
de P. Romîncgimnastică

PRIETENIE

(RR. R-

De la stingă la dreapta: Sindelarova (RS. Ceho
slovacă), La jos Varga (R.P. Ungară), TuJw Kaoder 
(R.P. Bulgaria), Cizela Niedurna (R.P Poloni). 
J. Jokiel (R.P. Polonă), Sonia foran (R.P Romină ), f mierie Orendi 
mină), Karl-Heinz Friederich (R.D. Germană), Valeci Krr«4iaa,,!i4î și Tamara Iranov» 
(U.R.S.S.).

(Urmare din pag. 1) chaHk (R- P. Ungară) 55 46 p: !

tei Ivanova, a Emiliei Liță. a lui 
Valeri Kerdemeiidi și Frederic 
Orendi.

tată și primii 6 clasați după exer
cițiile impuse : femei : L Ludm.-a 
Petuhova (U.R-SS-) 37.75 p.; 1 Ta
mara Ivanova (U.R.S.S-) 37,70 p; X 
Emilia Liță (R. P- Romină) 37.» p; 
4. Sonia Iovan (R.P. Etamină) 3TJ5 
p; 5. Gretel Schiener (R. D. Ger
mana) 3740 p; 8. Heier-a SindJerwva 
(R. S. Cehoslovaca) 3&90 p.

•* Bărbați: 1. Vateri KerdemeixS
(U.R.S.S.) 56.90 p; X Freden-c Oreodi 
(R.P. Romină) 564» p: X Iun S%>da 
(U.R.S.S.) 56.00 p: 4. Xoaeef Ma-

ft ca

vă prezentăm
Trebuie să recunoaștem. < 

ti sovietici așteptau dg tntdl 
aiorii U.R.S.S să ia start: 
competiție internațională < 
ploare. Ș: iată că. Ei sf ~ 
acesta este pe cale să se mfiptuias- 
că : tinerii fotba f sov etici vor de
buta la Turneu! UEFA, care va 
avea loc în Rommia

Cînd a devenit cunoscut că jriec- 
■ționateie de junior ale Uniuni: So
vietice. R. S. Cehoslovace. R. D 
Germane ;i Greciei au fost atfantee ta 
Turneul U.E.FA„ afoă* /t-du-se 
E de la Cluj, m-am adresat a—-Teno
rului reprezentat vei de jwtfori a 
U.R.S.S., ALEKSANDR PARAMO- 
NOV, cu întrebarea: Cum apreciați 

la aceastăpansele echipe: sovietice 
competiție ?

— Nu am dreptul să 
nos ticuri — a deci arat A.
— nu numai pentru că

fac pro-
PîrarrrxioT

__ ._____  __ nu cunosc 
forțele adversarilor noștri, dar si pen
tru că nu cunosc inră 
bilitățile și măiestria 
care candidează pentru 
thipă.

Intr-adevăr, cuvinte’e

suficient posi- 
tuturor celor 
ir loc in t-

Intr-adevăr. cuvintele anfrenor-jlu: 
reflectau adevărata situație. NxrJrjl 
candidâților pentru reprezentativa so
vietică era destul de mare, fotbaliș
tii din cluburile moscovite predocn-

»--------------------------------------------------------

Un mare maeștri
și șase maeștri iateraațisaali

printre participant
(Urmare din pas 1)

ma-internațional, șiBLUM, maestru
estrul islandez F. THORBERGSSON 
sint jucătorii nr. 2 în țările lor. Dar 
să nu uităm că la Bruxelles și Reyk
javik locuiesc O’Kelly și Olafsson... 
V. SIANOKSKI, K. HONFI, J. KOZ- 
MA și reprezentantul nostru D. DRI- 
MER completează grupul maeștrilor 
internaționali. Din R- P. Bulgaria va 
juca L. POPOV, din R. P. Polonă R. 
DROZD, din R. D. Germană, F. BA
UMBACH. In afară de Drimer țara 
noastră va alinia la acest turneu pe 
FL. GHEORGHIU, V. GEORGESCU 
și incă trei jucători care vor fi de
semnați astăzi dimineața.

Invitați sâ participe la importante 
competiții peste hotare maeștrii in
ternaționali V. CIOC1LTEA și TH. 
GHIȚESCU nu vor putea juca la Bucu
rești, spre regretul numeroșilor lor 
suporteri-

Turneul „ia startul" miine după-a
miază la ora 17 în Aula Bibliotecii 
Centrale Universitare cînd se va des
fășura prima rundă. Ca arbitri func
ționează Gh. Moldoveanu și Th. Ni- 
coară.

Turneul de șah 
de la Mar del Plata
Akgre.e «naestrg sov etic Poicgaev- 

ifo conSoBă să oorxfjcă in turneul 
■rtenuțăona! de șah de ta Mar del 
Ptat» In rz—4» a 19-a e! !-a învins 
pe eagxjd Penrose și totaEz-azS a- 
oo» Ah. prrit Pe locui doi se află 
Sza» (R P.U ) cu 7 ptxxrfe. Najdorf 
(Argentina) și Sntsfoe (UJÎ.S.S.) au 
ale p-octe.

REPREZENTATIVA UNIUNII SOVIETICE
nă»i fo lotu. prezent la pregătire 
AsM. din M de tineri jucători. 23 
erau din Moscova. Este interesant de 
icmarat faptei cS echipa .caopioaaă 
a thawte Soriefîee. Dinaaao Kiev, 
nu este reprezentată prin nici un 
eă'cr in kriri U-EF-Ă.

fa ceea ce privește pregătirile tineri
lor noștri fotbaliști, e de reținut că bo- 
tărirea nțtaiă i UEfA. cu privire 
la oeadmterea ăi teaea a echipelor 
LRS-S, R D Germane. R_S.Ce- 
hoafovace și Greciei — a determinat 
o hr&zăere in pregătire, ancenorul 
Paramonov trebuind ca intr-o perioa
dă scurtă să lichideze râmi nerea în 
vmă in acest domeniu. In timpul 
care a rămas pentru pregătire etec- 
tivi, fotbaliștii noștri din total 
UEFA s-au pregătit în comun In 
orașai Ujgorod Aici, s-au urmărit fr>- 
deosebî două obiective: pe de o parte 
aclimatizarea component!'.or Iotului cu 
condițiile jocurilor din cadrul turneu
lui și. pe de altă parte, susținerea 
tnor partide de verificare cu echipe 
focale. pentru defiritivarea fotului de 
ba zi

.Maestru! emerit al sportului A Pa- 
ra.-nanov și ajutorul său A Cetîrko 
— antrenori: echipe: — s-au fixat a- 
supra următorilor jucători pentru im
portanta competiție din R. P. Romî- 
oâ: portari: V. BALEASNIKOV (Di
namo Moscova), I. KITA1GORODSKI 
(T-SKA); apărători: V. Jitkus 
(Banga Katnas). G. Jukov (Dinamo 
.Moscova), A Kojebatkîn (Torpedo 
Atoscova), V. ROMANOV (Ț.S K A) i 
mijlocași: K ANTON'EVICI
(T-S-KA). A. GRIGORIEV, V. KOS
TIKOV (ambii de la Spartak Mos
cova); înaintași: B. ABDURAIMOV 
(Pa h ta kor).

A
K. KASIMOVSKI 
Konov (Torpedo(ȚSKA),

Varșovia
73—62

• Competi(ia internațională de sabie 
dotată cu „Cupa Hungaria* a fost ciș- 
tigată de trăgătorul maghiar Mendelenyi. 
Pe locurile următoare s-au clasat Zab- 
locki (R.P. Polonă) și Horvath 
Ungară).

(R.P.

Bu da- 
lu p te

• In Palatul sporturilor din 
pesta s-a disputat întîlnirea de 
clasice dintre echipele reprezentative ale 
R.P. Ungare și R.P. Bulgaria. Meciul 
s-a încheiat ou un rezultat de egalitate: 
4—4.

• Lotul cicliștilor maghiari care se 
antrenează în vederea „Cursei Păcii" 
cuprinde pe cunoscuții rutieri: Horvath, 
Aranv. Jusko. Meeverdy. Torok, Mezci

Rapid a cîștigat fără drept de apel 
meciul de volei cu Dozsa Budapesta

BUDAPESTA 6 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Turneul semifi
nal din cadrul „Cupei campionilor eu
ropeni", a început joi seara în sala 
Sportcsarnok. Peste 1500 de spectatori 
au asistat la partida inaugurală, cea 
dintre Dozsa Budapesta și Dukla Ko- 
lin. După aproape două ore de luptă, 
victoria a revenit campioanei R. P- 
Ungare, care a întrecut pe Dukla cu 
3—1 (9—15, 15—10, 15—8, 15—13).

In primul set, Dukla a acționat mai 
bine. Paulus excelent in linia a doua, 
i-a pus de multe ori in poziție de 
„șut“ pe Tesar și Smidl. colegii săi de 
echipă. In următorul. in echipa ceho
slovacă își face loc o relaxare, de care

Miine, la Paris, 
„Crosul l’Humanite**
PARIS (Agerpres). —
Ia padarea Vincennes de lingi Pa

ris. eei aai buni crosiști europeni se 
„ac întrece miine ta lr«di|iooil« compe
tiție ocg ini tată de ziarul »!’ Humanity*.

La startul probelor vor fi prezenti al
ieri și atlete din U.R.SS„ R. S. Ce
hoslovacă, R.P. Romină. R.P. Poloni, 
R.P. Bulgaria, R.P. Ungară,
Franța, Austria, Italia și alte țări.

Printre participant! se află 
Hurin. Usenko (U.R.S.S.), Ozog, Cliro- 
mik (R.P. Polonă), Kantorek (R. S. 
Cehoslovacă). Kazi (R.P. Ungară), 
aaliova (R.P. Bulgaria).

Țara noastră va fi reprezentată 
Floriea Grecescu, Andrei Barabaș 
Constantin Grecescu.

ei 
mare măsură cu 
pregătire impuse 

în perioada care 
la începerea tur- 
putea face încă 
Antrenorii lotului

Moscova). O. Korotkov (Spartak 
Moscova). I MELKUMOV (Neftia- 
nk). V. POLIKARPOV (Ț.S.K.A.), 
S. ROIKOV (Spartak Moscova), V. 
Șcerbakov (Ț.S KA.) V. lankin (Di
namo Afoscova). (Jucătorii sublimați 
fac parte d:n echipe din categoria A).

Ultimele antrenamente ale tinerilor 
fotbaliști sovietici au dovedit că 
s-au acomodat în 
condițiile de joc și 
de antrenori «i că 
a mai rămas pînă 
oeului se vor mai 
retușurile necesare.
privesc cu toată răspunderea misiu
nea fotbaliștilor juniori sovietici la 
Turneul U E.F.A , acordînd în conse
cință o mare atenție pregătirii jucă
torilor.

Specialiștii sovietici sînț într-o mă
sură îngrijorați de faptul că echipa 
sovietică este lipsită de experiența în
tăririlor internaționale. Juniorii R. S. 
Cehoslovace și R. D. Germane, de 
pildă, au susținut pînă acum nume
roase partide internaționale verifieîn- 
du-și potențialul de joc. Prin această 
prismă, echipa sovietică rămîne o 
„necunoscută" pentru viitorii săi ad
versari și acest lucru echilibrează in- 
trucîtva situația. în orice caz, sperăm 
că evoluția juniorilor sovietici la Tur
neul U.E.F.A. va fi încununată de 
succes.

în cursul zilei de ieri echipa de ju
niori a Uniunii Sovietice a plecat în 
RJ*. Bulgaria, unde își va continua 
pregătirile pînă la începutul turneu
lui. Aici, jucătorii sovietici vor sus
ține 
aia

trei meciuri amicale in compa- 
unor echipe din R. P. Bulgaria.

ALEXEI LEONTIEV 
maestru al sportului

• Legia 
Madrid cu 
turile de finală ale 
europeni" la baschet masculin. Returul
va avea loc la Madrid.

a învins pe Real 
(35—32) in sfer- 
„Cupei campionilor

și. alături de ei, pe tinerii Maho și Ba- 
lasko. Pînă acum, alergătorii maghiari 
au parcurs, la antrenamente și curse 
de control, peste 5.000 km și vor mai 
rula încă 1.500 km pînă Ia 2 mai cînd, 
de la Berlin, se 
întrecere ciclistă

va da startul în marea 
de amatori.

• In Palatul
pesta s-a disputat intilnirea interna
țională de box dintre echipele selec
ționate ale R. P. Ungare și R. S. 
Cehoslovace. Formația gazdă a re
purtat victoria cu scorul de 14—6. Cei R. P. Bulgaria și U.R.S.S.

sporturilor din Buda-

profită jucătorii unguri. Ei practică un 
joc complet sint activi în apărare, iar 
la fileu folosesc mingile ridicate scurt, 
încurajați frenetic de spectatori, spor
tivii de la Dozsa se comportă din ce 
în ce mai bine și ciștigă partida.

Dintre jucători, Janossy, Gallos (Doz
sa). Paulus, Tesar, Smidl (Dukla) au 
fost cei mai buni.

Intrucit Stade Franțais Paris a sosit 
abia vineri seară, programul turneului 
a fost modificat Astfel, simbâtă vor 
avea loc meciurile Sfade Franțais— 
Dozsa și Rapid—Dukla, iar duminică 
Dukla—Stade Franțais (dimineață) și 
Rapid-Stade Franțais (după-amiază).

★
Cu toate că partida de debut a fe

roviarilor in turneul semifinal de la 
Budapesta se anunța deosebit de di

Concursul demonstrativ international

Seară de balet pe gheață- 
Azi și miine ultimele reuniuni

Art in ink,

Belgia.

Renumiții patinatori cehoslovaci Vlachowska și Bartosiewicz 
in timpul

amintiți ? O serie dintre pati- 
artistici din R. S. Cehoslovacă,

Vă 
natorii 
R. D. Germană și R. P. Ungară au 
mai evoluat în. fața publicului bucu- 
reștean, lăsînd o frumoasă amintire. 
Aseară, în prima reuniune din cadrul 
concursului demonstrativ internațio

nal ne-am dat seama și mai bine de 
calitățile patinatorilor din cele trei 
țări, care alături de cei mai buni spor
tivi romîni ne-au îneîntat privirile 
timp de aproape două ore, cucerind 
aprecieri unanime.

Pe gheața artificială a patinoarului 
din parcul „23 August" s-au întrecut 
în execuții care mai de care mai spec
taculoase, sportivi cu renume inter
național, posesori ai unei tehnici a- 
vansate. Campionul R.D.G., Ralph 
Borghard și vicecampionul R. S. 
Cehoslovace, Peter Bartosiewicz, con
duși de la mantinelă de antrenorul 
Ivan Mauer, profesorul renumitului 
sportiv Karel Divin, au executat impre
sionante sărituri cu rotație întîrziată. De 
altfel, nu mai puțin de 9 campioni ai 
celor patru țări participante la acest 
concurs și-au demonstrat măiestria 
vineri seara.

In prima parte a programului spor
tivii au prezentat exerciții libere. In 
partea a doua au evoluat perechile, 
iar o serie de concurenți au executat 
diferite dansuri. Alături de oaspeții 
noștri, mica și talentata campioană E- 

mai în formă pugiliști maghiari au 
fost campionul olimpic Torok, care 
l-a învins înainte de limită pe Cho- 
chola. La cat. grea cehoslovacul 
Blaha a dispus la puncte de Sze- 
nassi.

• In runda a 9-a a turneului in
ternațional de șah de la Mar del 
Plata, Polugaevski a remizat cu Naj- 
dorf. Guimard cu Parma, Eliskases 
cu Smislov, Sanguinetti l-a învins pe 
Letelier. Rosetto a cîștigat la Pen
rose. Liderul clasamentului continuă 
să fie Polugaevski (U.R.S.S.) cu 7‘/2 
puncte, urmat de Smislov, Najdorf. 
Sanguinetti — 6 puncte.

• La Moscova a început un mare 
turneu internațional de șah Ia care 
participă mari maeștri și maeștri in
ternaționali din Danemarca, Anglia, 
R. P. Ungară, R. S. Cehoslovacă,

3 0 in 51 de minute!

ficilă. Rapid București și-a făcut un 
debut senzațional, intrecind in numai 
5l de minute echipa campioană a 
R. P. Ungare, Dozsa Budapesta 1 
Rezultat: 3—0 (15—8, 15—8, 15—9) 
pentru Rapid. In afara primului set 
in care Dozsa a condus cu 3—0, 
Rapid a avut avantaj la scor in tot 
meciul.

fn setul al treilea, echipa noastră 
atacă dezlănțuit, in aplauzele publi
cului.

Arbitrul Serghei Arakcian (U.R.S.S.) 
a condus ireproșabil următoarele for
mații: RAPID: “ “
Pavel, Plocon, 
DOZSA: Nagy, 
Molnar, Kovacs,

14. Nicolau. Drăgan, 
Fieraru, Corbeantu 

Papp, Mayer, Gallos, 
Janossy, Tuske.

ADRIAN VASILIU

unui exercițiu
Foto: Teodor Roibu

lena Moiș, Cristina Patraulea și Radu 
Ionian, ne-au oferit o seară plăcută.

Azi, incepind de la ora 19,30, are 
loc cea de a doua reuniune din ca
drul acestui concurs internațional jț?r 
miine de la ora 19, patinoarul * 
August" găzduiește ultima demot^JR? 
fie.

TR. 1OANIȚESCU

FOTBAL PE GLOD
BUDAPESTA. — Fotbaliștii sovie

tici care se află de cîteva săptămini 
în R. P. Ungară, își continuă pregă
tirile într-un ritm intens. Prima gar
nitură, cuprinzînd pe Iașin, Netto, 
Mețreveli, Ivanov ți ceilalți titulari, 
a întîlnit la Budapesta selecționata 
B a R. P. Ungare, de care a dispus 
cu scorul de 5—0. O altă selecționată 
a lotului U.R.S.S. a jucat la Diosgyor 
cu o reprezentativă locală, obținind 
victoria cu 1—0.

LONDRA. — în meciul retur des
fășurat la Londra cu Tottenham, e- 
chipa Benfica Lisabona, deși a pkYr- 
dut cu 1—2, a obținut calificarea, 
datorită unui golaveraj mai bun. 
Benfica cîștigase primul joc cu 3—1. 
In finală, echipa Benfica va întilnî 
echipa Real Madrid, virtuală califi
cată, deoarece a învins în primul 
meci cu 4—0 pe Standard Liege.

PARIS. — La 11 aprilie va avea 
loc, în nocturnă, la Paris, întîlnirea 
internațională de fotbal dintre echi
pele Franței și R. P. Polone. Selec
ționerul francez G. Verriest a alcă
tuit un lot de 20 jucători, în frunte 
cu cunoscuții internaționali Kopa, 
Bernard, Rodzik, Ferrier și Cornu.

ROMA. — Echipa italiană de fot-J 
bal F. C. Bologna a cîștigat „Cupa 
Europei Centrale". In meciul retur al 
finalei, desfășurat la Bologna, for
mația italiană a dispus cu scorul de 
3—0 (1—0) de echipa cehoslovacă 
Slovan Nitra. Primul meci se înche
iase la egalitate (2—2).


