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BAZE
CIT MAI MULTE 

SPORTIVE SIMPLE!

270 de studenți bucureșteni — din 
anii IV, V și VI — cei mai mulți 
prac ti cânți ai diferitelor discipline spor
tive, continuă cu entuziasm, pe lîngă 
munca de învățătură, pregătirea în ve
derea obținerii unei calificări și în 
domeniul activității de cultura fizică 
și sport. Cursurile pentru pregătirea vii
torilor instructori voluntari, despre care 
s-a mai scris în ziarul nostru, continuă 
cu succes. Majoritatea studenților care 
frecventează acest curs fac parte din 
echipele reprezentative ale institutelor 
de învățămînt superior din Capitală. 
Acolo unde vor fi trimiși să lucreze 
după absolvire — în fabrici și pe 
ogoare — inginerii, medicii sau agro-

instructori sportivi
nomii vor fi totodată și propagandiști 
entuziaști ai sportului !

Am cunoscut, înaintea unei lecții, 0 
studenta de la medicină: Ariana Satnt, 
din anul Pf. Joacă baschet în echipa 
IMF. încă din anul III Viitorul me
dic este animat de o puternică floria fă 
de n împărtăși tinerilor și din exoo- 
•dența sa sportivă.

Amil viitor - ne-a spus Ariana Sana
— voi începe să practic meseria pe 
care <> îndrăgesc^ medicina, la ța<1. 
lotodală, voî face tot ceea ce este 
posibil pentru a înviora activitate^ di# 
cadril! asociației sportive a satului

— Și ce vă propuneți ?
— Mă pasionează mult jocurile spor-* 

live, dinamice. Poale că vă pare 
rios. dar vreau să formez o echipă 
de h.iscbet din tinerii colectiviști. Vol 
explica colectiviștilor că, practicând cit 
mai mult sporturile, vor avea toi mai 
puțină nevoie de... medic.

Asemenea studen4i entuziaști., iubi
tori în egală măsură ai învățăturii șt 
sportului, am întilnit in multe facultăți 
bucureștene. Dart pină își vor începe 
munca, viitorii instructori sportivi în» 
• ață de zor.

în ce constă munca lor de învățătură... 
sportivă ? Studenții vor trebui să cu
noască un minimum de probleme or 
ganizatorice, de antrenament sportiv șt 
de arbitraj. Programul de pregătire al 
instructorilor voluntari, care se desfă
șoară în momentul de față, este com
pus din lecții teoretice și practice Lec
țiile teoretice cuprind o seamă de as
pecte generale ale activității de cui tu
ră fizică și sport (cunoștințe organiza
torice și de instruire) și sînt conduce

(Continuare ?n pas. a 2-a)
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liul sindical regio
nal, secțiunea de 
învăfămînf 
tură a 
popular 
vor intensifica mun
ca politică în rîn- 
dul oamenilor mun- 

de la orașe și sate, în rîndul tine
retului, pentru mobilizarea la acțiuni 
de muncă patriotică în vederea în
deplinirii importantelor sarcini pe care 
ni le-em propus. De asemenea, vor 
fi confecționate cu mijloace locale 
diferite materiale necesare bazelor 
sportive.

Cu sprijinul prețios pe care-l pri
mim zi de zi din partea organelor 
și organizațiilor de partid și în co
laborare sfrînsă cu organele și orga
nizațiile U.T.M. și sindicale vom des
fășura o muncă continuă pentru în- 1 
deplinirea importantelor obiective pe 
care ni le-am propus. i

Răspunsul Consiliului regional 
UCFS Dobrogea la 
întrecere lansată de 
gional UCFS Galafi.

Consiliul regio- 
al UCFS Dobro- 
ea, studiind che
marea la întrecere 
tnsată de Consi- 
bl regional UCFS 
ralați, cu privire 
l construirea și a-
lenajarea unui număr cît mai mare 
B baze sportive simple, a analizat 
losibilitățile existente în regiunea 
păstră în această privință și s-a de- 
arat întrufoful de acord cu chema
ta lansată.
Consiliul regional UCFS Dobrogea, 

s colaborare cu comitetul regional 
■T.M., consiliul sindical regional și 

b sprijinul sfatului popular a întoc- 
if un plan de măsuri, în care sînf 
revăzute pentru această perioadă a- 
lenajarea a 95 de terenuri de fot
ul, 215 terenuri de volei, 25 terenuri 
e handbal, 25 terenuri de baschet, 
rO gropi de sărituri, 46 arene de 
ppice-simple, 245 piste de alergare- 
mple, 180 porticuri de gimnastică, 
aralel se vor reamenaja toate bazele 
►ortive existente în regiunea noas-

cii

chemarea la 
Consiliul re-

și cul- 
sfafului 

regional

CONSILIUL REGIONAL UCFS
DOBROGEA

S tudentul Petre Crăciun de la I.M.F. 
din Capitală — viitor instructor spor
tiv voluntar — conduce un exercițiu 
de gimnastică cu grupa studenților 
din anul I.

Foto: P. Romoșan

MÂISINT

i Acest plan de măsuri a fost 
pl în fiecare raion. In același 
au format comisii 
kau întocmit planuri de măsuri 
efe, repar) izîndu-se 
are asociație sportivă în parte, 
entrul atenției stă și amenajarea ba
ilor sportive simple în școlile ele- 
entare, medii și institutul de învă- 
mînt superior din cadrul regiunii, 
rin aceasta tot mai mulfi tineri 

atrași pe stadioane.
Clubul sportiv orășenesc Farul 
ece la amenajarea cu mijloace 
He a bazelor sportive de pe litoral 
Bla construirea altora.
fCohsiliul regional UCFS împreună 
I comitetul regional U.T.M., consi-

raionale

sarcini pe

difu- 
timp, 
care 
con- 
fie- 

In

vor

va 
lo-

Crosul ,,Să întâmpinăm 1 Maiik

Prin grupele sportive din Capitală>■■■

Populara competiție de mase crosul 
„Să intimpinăm 1 Mai“ continuă să 
se desfășoare cu succes aflindu-se în 
stadiul calificării pentru finalele pe 
asociații. Deci în prezent... au cuvin- 
tul grupele sportive. Și ele iși fac din 
plin datoria, lată citeva date conclu
dente, din Capitală:

sescu. Dar mai este suficient loc și 
pentru alte nume ale sportivilor care 
se vor evidenția in cadrul 
lor întreceri.

următoare-

Data începerii tradiționalei compe
tiții internaționale Turneul U.E.F.A. 
se apropie cu pași repezi. Pînă la 
primele jocuri ale celei de a XV-a e- 
diții, organizată de țara noastră, au 
mai rămas doar 10 zile. Interesul 
pentru acest veritabil campionat eu
ropean al fotbaliștilor juniori este tot 
mai mare, nu numai în cele cinci o- 
rașe în care se vor desfășura meciu
rile, ci în întreaga țară. Iată cîteva 
noutăți în legătură cu acest Turneu.

București. 
Stadionul 
Simbătă :

Meciul se dispută pe 
Republicii.
R. P. Romînă—Turcia 
la București
pregătirilor pentru Tur-

„7 Noiembrie", 
și-au măsurat 

remarcat că e-

• La întreprinderea 
aproape 300 de tăieri 
pină acum forțele. De 
lementul feminin a fost bine repre
zentat în etapele premergătoare fina
lei pe asociație. Pină acum merită a 
fi evidențiați instructorul voluntar al 
grupei sportive, C. Mateescu precum 
și muncitorii cărămidari M. Constan- 
tinescu, J. Mink, Mioara Necula -și 
Maria Constantinescu.

• La Școala profesională de con
strucții D.G.C.M. s-a stabilit un ade
vărat 
1.000 
start, 
cesta 
cioase a 
zică Ion

record 
de 
In 

se

de participare: peste 
tineri au fost prezenți la 
bună măsură rezultatul a- 

datorează activității sirguin- 
profesorului de educație fi- 

Vieru.

• La întreprinderea de produse in
dustriale nr. 139, crosul „Să întimpi- 
năm 1 Mai' este in atenția generală. 
Deocamdată, instructorul voluntar 
Preda V. Preda a urmărit „la lucru" 
75 de băieți și 18 fete, care și-au dis
putat intîietatea pentru apropiata fi
nală pe asociație. Cifra aceasta va fi 
sporită insă in zilele următoare. Pină 
acum pe tabelul de 
lui figurează numele 
Călin, Mihai Preda

onoare al crosu- 
mecatiicilor Ion 

și Stelian Tănă-

• La grupa sportivă 
Capitalei (instructori: J. 
S. Niculescu) : peste 40 
rente și aproape 100 de 
S-au evidențiat mecanicii 
nere II ie Stăncu și C. Cacoveanu și 
matrițerul St. Bădeț.

Pavoa zarea 
Servicj și 
de concu- 
concurenți. 
de întreți-

— n. m.

Juniorii noștri joacă azi

Astăzi la ora 16.30, lotul nostru 
de juniori susține un nou meci 
de verificare. De data aceasta, ti
nerii fotbaliști au ca partener for
mația de categorie B, Olimpia

Nici o partidă decisă
Turneul Internațional de șah al

și in runda a doua
R. P. R.

Thorbergsson, Sajtar cu 
Georgescu cu Baumbach 
asupra remizei, după ce 
jocului de mijloc fuse-

Desfășurarea partidelor de aseară a 
amintit intr-o bună măsură pe cea 
din prima rundă. Luptă încordată la 
toate tablele dar... nici o partidă de
cisă în primele 5 ore de joc. Dun- 
kelblum cu 
Mititelu și 
au convenit 
posibilitățile
seră epuizate.

O interesantă idee de atac a între
prins Drozd împotriva lui Honfi. El 
a reușit să blocheze flancul advers, 
excluzînd din joc regele negru. După 
o serie de schimburi forțate a rezul
tat un final de cai net superior maes
trului polonez. Holmov a sacrificat

calitatea la 
trej pioni 
avantaj care trebuie 6ă-i aducă vic
toria. Radovici are un pion in plus 
la Pavlov, iar Gheorghiu unul în mi
nus la Kozma. Prezența nebunilor de 
culori diferite oferă insă fostului nos
tru campion șanse apreciabile de re
miză. In poziție complicată s-a între
rupt partida Drimer — Șianovski. 
Aseară, după terminarea rundei, Geor
gescu a anunțat că cedează partida 
întreruptă cu Honfi.

Astăzi dimineața se joacă partidele 
neterminat j din prima rundă. După 
amiază, de la ora
III-a.

Popov, obținind 
și perechea de

în schimb 
nebuni.

în cadrul 
neu, reprezentativele R. P. Romihe și 
Turciei se vor întîlni într-un joc ami
cal simbătă. Intîlnirea va fi un 
bun prilej de verificare pentru cele 
două echipe, care fac parte din grupe 
diferite în Turneul U.E.F.A.

Lotul juniorilor furci
Federația turcă a comunicat urmă

torul lot : Aydin Tohumcu și Aii Ar- 
tuner-portari; Aii Giireyman, Siikrii 
Biranf și Altan Tetik-fundași; Onur- 
sal Uraz, Mustafa Soykan, Cengiz 
Kocatoros, Eroi Borali și Fikri Seși- 
roglu-mijlocași, Cenap Gene, Zeki Ko- 
caeli, Abdullah Cevrim, Benan Onay, 
Ayfer Elmastașoglu, Metin Giiren și 
Coșkun Siier-înaintași. Acest lot a 
fost cantonat de la 1 aprilie la Anka
ra. unde s-a pregătit. Mîine. echipa 
Turciei va juca la Sofia cu Bulgaria, 
iar la 12 aprilie va veni la Bucu
rești.

Cei 16 juniori sovietici
Lotul de 16 juniori sovietici care 

va veni ia București cuprinde pe î 
N. Antonevici, B. Abduraimov, V. 
Baljasnikov, A. Grigoriev, V. Zifkus,
I. Kitaigorodski, A. Kozebatkin, K. 
Kasimovski, V. Kostikov, A. Konov,
J. Melkumov, V. Polikarpov, V Ro
manov, S. Rozkov, V. Scerbarkov, 
V. lank in.

Sosirea echipei Italiei
Forul de specialitate italian „ co

municat comisiei de organizare a Tur
neului că Iotul de juniori va sosi la 
17 aprilie la București.

Doresc să joace meciuri amicale
Federațiile din Olanda și Angli-a 

și-au manifestat dorința ca în cazul 
cînd nu se vor califica pentru semifi
nalele Turneului sa susțină meciuri a- 
micale în R. P. Romînă

R. P. ROMINE

riuida a

INTERNAȚIONALI DE GIMNASTICĂCAMPIONII

EMILIA LIȚA
(R. P. R.)

KRBEC PREMISL
(R. S. CEHOSLOVACA)

r B.
LUDMILA PETUHOVA

(U.R.S.S.)
FREDERIC ORENDI

(R. P. R.)
TAMARA IVANOVA VALERI KERDEMELIDI SONIA IOVAN

(U.R.S.S.) (U.R.S.S.) (R. P. R.)



Harnici mai sînt gălăfenii!
» Vizitatorul care poposește m aceste 
zile in regiunea Galați rămine im
presionat nu numai de hărnicia con
structorilor viitorului Combinat me
talurgic din orașul dunărean, ci și 
de vrednicia sutelor și miilor de ti
neri și virstnici 
mi ie satelor și 
najeze noi și noi

In centrul de 
crează din plin 
dionului 
prestat

ieșiți în împrejuri- 
orașelor să-și ame
ba ze sportive.
raion Bujoru se lu- 
la amenajarea sta- 

central. Pină in prezent s-au 
sute de ore de muncă volun

tară și s-a nivelat terenul cu ajutorul 
unui greder. Baza sportivă de la 
F.rțanești este aproape terminată. 
Peste puțin timp vor începe lucrările 
de amenajare a pistei de ăttettsm, a 
unui tefen de baschet și a unei piste 
de popice. La Cobadinești amenajarea 
terenului de fotbal și a pistei de po
pice sint pe terminate.

Asociația sportivă din comuna'însu
răței, raionul Brăila, împreună cu Co
mitetul executiv al Sfatului popular 
din localitate, au lansat o chemare la 
întrecere 
sfaturile 
amenaja 
rapid și 
comuna
Galați, au început de curînd lucrările 
de amenajare a unui stadion sportiv.

între asociațiile sportive și 
populare din raion pentru a 
baze sportive simple cit mai 
cu minimum de cheltuieli. In 
Tudor Vladimirescu, raionul

MIRCEA

CLASAMENTE GENERALE

lor să 
cadrul 

300 de 
în anul 
la 500

au 
do-

nimerit pent 
sportivi, ca 
in viitor, v 
bază ale

campionatului
au luat „startul" peste 60

STAN CRISTEA 
vicepreședinte al consiliului regi

UCFS București

ju
că
tor
a-

MASCULIN. 1. Șc. medie „Gh. Ba 
țiu“-Cluj (antrenor : prof. Marian P 
călău), campioană școlară pe 1962.

cea); 2. Șc. de meserii-Sibiu 
prof. Ioachim Jantovan); 3. 
„Frații Buzești “ Craiova
prof. Constantin Bobei); 4. 
„Al. I. Cuza”-București; 5. 
serii-P. Neamț;
special de educație fizică-Cluj; 
med. nr. 1 „Mircea cel Bătrîn“-C 
stanța ; 8. Șc. Pedag.-Sighet; a.
med. nr. 2-Suceava

Cei mai buni elevi la învățătur 
1. Octavian Andrițolu (Tg. Jiu) me
9,86; 2. Victor Udriștoiu <Tg. Jiu) 9, 
3. Maria Gogoman (Cluj) 9,75; 4. 
mitru Brîncuș (Tg. Jiu) 9,62; 5. Yir 
Dițescu (Constanța) 9,60; 6. Maria
Bieru (Craiova) 9,60; 7. Iuliana Pop 
cu (Craiova) 9,60 ; 8. Ana Onescu (
iova 9,60; 9. Cristina Arghiropol (C 
stanța) 9,60; 10. Luminița Crea
(Constanța) 9,33.

TUDORAN

volei feminin
nr. 2

Titlul de campioană școlară la
Școlii medii

construe,H.oe —

cel puțin o echipă de oină!
In afara terenului de fotbal și a pis
tei de atletism el va avea și un teren 
de volei.

Aceeași activitate intensă am găsit-o 
și in orașul Galați. Pe terenul Dinamo 
drenajul a fost refăcut, s-a pus un 
strat de pămint special pregătit și s-a 
executat regazonarea. Lucrările de 
mărire a capacității tribunei de la 
4.000 de locuri la 8.000 sînt în plină 
desfășurare. Pasionații boxului au 
muncit cu entuziasm translormînd 
fosta magazie a întreprinderii Dună
reană, aflată în plin centrul orașului, 
înțr-o frumoasă sală de antrenamente. 
A fost terminată instalația electrică,

iar cea sanitară esie în curs de ame
najare. In curi.nd vor începe antrena
mentele. . ... ..

Pe terenul întreprinderii metalurgice, 
„Nicolae Cristea" a lost depozitată o 
mare cantitate de moloz, transportată 
de citeva sute de camioane, pe care 
va fi amenajată o tribună cu citeva 
mii de locuri.. Terenul va fi gazonal 
tar lucrările , la pista de atletism von 
începe imediat ce ■ timp») va permite. 
La aceste lucrări vor participa atil 
uterhișfii din întreprindere cit și mem
brii asociației sportive a întreprinderii.-

Oma, sportul nostru național, a că
rui continuă dezvoltare constituie o 
sarcină de seamă a organelor și or
ganizațiilor UCFS, se bucură de o mare 
popularitate în satele și orașele re
giunii București. Astfel, întrecerile 
de oină din cadrul competițiilor de 
mase atrag în fiecare an numeroase 
echipe. Anul trecut de exemplu, s-au 
întrecut peste 100 de formații. De ase
menea, in etapa 1 a campionatului 
republican 
de echipe.

Această
O. B. 2țională a 

S puternice

Un nou și frumos teren de sport în raionul 
„16 Februarie" din Capitală

De citeva zile, pe terenul viran din 
soațele stadionului Olimpia Bucu
rești (fost C. A. M. Belvedere) există 
multă animație. Din inițiativa clubu
lui Avintul din raionul „16 Februa
rie" aci se amenajează in cadrul 
„Lunii construcțiilor de baze sportive 
simple” un frumos teren de sport. 
In fiecare ti-după-amiază, numeroși

bogată activitate competi- 
dus la crearea unor secții 
de oină. Avîntul Curcani 

(raionul Oltenița), Viața Nouă Olteni 
(raionul Videle). Avîntul Băduleasa 
(raionul T. Măgurele), Drum Nou 
Radu Negru (raionul Călărași). Spi
cul Girbovi (raionul Urziceni). Re
colta Gh. Doja (raionul Slobozia), Re
colta Măldăenî (raionul Roșiori de nere 

neri muncitori din întreprinderile șiN Vede), Sîrguința Poenarii Vulpești 
instituțiile acestui raion participă cui (raionul Răcari) și Valea Dunării 
entuziasm la diferite acțiuni de mun-\ Pietroșani (raionul Zimnicea) sin*  
că patriot!.ă in vederea amenajăriiC numai citeva din echipele care prac- 
acestei baze sportive. Stică un joc de calitate, unele dintre

Ieri, cind a fost făcută această Jo-(ele cah'ficindu-se in fazele superioare 
tografie, un grup numeros de tineri ' • ■
de la întreprinderile „Armătura", 
„Constantin David" și de la Fabricai 
de țigarete din București au prestat 
multe ore de muncă voluntară la ni-‘ 
velarea terenului. In cadrul 
acțiuni s-au evidențiat tinerii de la 
întreprinderea „Armătura", precum și 
brigada de muncă patriotică 
la Fabrica de țigarete București.

și finale ale diverselor competiții.
In prezent, in regiunea noastră 

există 27 de secții de oină afiliate și 
sînt perspective ca numărul 
se dubleze in acest an. In 
acestor secții activează peste 

acestei I sportivi legitimați. Sperăm ca 
1962 numărul lor să crească 
Noi am luat măsuri ca întrecerile 

„competițiilor ce se vor organiza în 
“(cursul acestui an să se desfășoare 

f in cele măi bune condițiuni. Cu pri- 
l lejul acestor concursuri ne-am pro- 

Fotografia : Gh. Amuza^pus să Înființăm multe echipe, astfel

Studenți și viitori instructori sportivi
(Urmare din pag. 1 >

de activiști sportivi, profesori de ede 
cație fizică cu experiență în mișcare» 
noastră sportivă. Lecțiile practice s» 
desfășoară sub conducerea șefilor ds 
catedră, precum și a asistenților cate 
drelor de educație fizică.. De asemenea 
studenții vor 
că, ce constă 
antrenament, 
metodelor de
cipline Sportive.

In afara studenților din ultimii 
la cursul de instructori participă

face o practică pedagogi- 
în conducerea lecțiilor (te 

explicarea mi jloacelor și 
învățare a diferitelor

cifra de 150 
In vederea a 
activității c

uicft să ajungem Ia 
formații participante, 
gurării continuității 
petiționale, comisia regională de oii 
organizează în perioada aprilie—m 
„Cupa Primăverii", premergătoa 
primelor etape ale campionatului r 
publican și „Cupei regiunilor". Da 
se mai adaugă la aceste trei comp 
tiți.i întrecerile tradiționale ale Spa 
tăchiadei de vară și „Cupei Agric 
furii" înseamnă că echipele de oi 
din regiunea noastră vor participa 
5 concursuri desfășurate pe o p 
rioadă care începe în aprilie și 
termină la sfirșitu] lunii octombr 
In atara acestor Competiții consilii 

. raionale UCFS Alexandria. Slobozi
T. Măgurele, Călărași ș.a. vor org 
n.iza concursuri locale, cu prilejul un 
zile festive.

Grija pentru creșterea de cadre
:;■? care să împrospăteze lot i ir 

echipelor a determinat comisia regi 
nală de oină să prevadă în ca lend 
rul competițional un campionat 
zervat copiilor. In colaborare cu sec 
de invățămînt și cultură a Sfatu 
popular regional s-au luat măsuri' 
majoritatea școlilor elementare să 
înscrie echipe in acest campionat, c 
ruia vrem să-i dăm un profund car 
ter de mase. Ne vom strădui ca ac 
vitatea competițională să se dezvo 
continuu, ca oină să se practice 
mod organizat in toate satele și 
ntunele regiunii noastre, să avem 
viitorul apropiat cel puțin cite o echi 
de oină în fiecare comună I

Spectator la întrecerile elevilor voleibalișt

tini
fi

studenți din anii I, II fi III. Aceștia 
vor fi folosiți, piuă la absolvirea in
stitutelor. în cadrul asociațiilor spor 
live studențești pentru a organiza și 
conduce activitatea acestora. Ei primesc 
noțiuni temeinice de atletism, gimnas
tică, handbal, volei, baschet, fotbal etc.

Desigur, ca la oricare curs, viitorii 
instructori vor susține un examen de 
absolvire. El va consta din cunoștințe 
teoretice privind activitatea sportivă in 
general, alcătuirea unui conspect de lec
ție și. bineînțeles, probe practice — 
conducerea unei lecții de antrenament 
și demonstrarea unui procedeu tehnic

Cele mai bune echipe școlare de 
volei din țară s-au întîlnit săptămîna 
trecută la Cluj, în finala campiona
telor republicane școlare de volei.

La reușita competiției a contribuit 
din plin excelenta organizare asigu
rată de organele locale. Sala Arma
tei 'și sala UCFS, frumos pavoazate, 
au fost locurile de desfășurare a ce
lor două turnee.

Ne interesează mai puțin rezultatele 
tehnice și mai mult comportarea ge
nerală a celor 18 echipe participante, 
ca urmare a pregătirii asigurate de 
profesorii respectivi. In general, ni
velul jocurilor s-a ridicat cu mult pes
te cel 
juniori 
pitală. 
lor și 
atenție

categoria A (Rednic la Știința Cluj, 
Ștefan și Marica la C.S.M. Cluj) dar 
și ceilalți se prezintă ia o valoare a- 
propiată. Luată in totalitate, echipa 
elevilor de la „Gheorghe Barițiu" ar 
putea face față jocurilor din prima 
categorie a țării. Și facem o sugestie 
forurilor locale: folosirea tuturor 
cătorilor într-o singură echipă de 
tegoria A, pentru că împărțirea 
actuală 'poate dăuna omogenității 
cestei formații și viitorului ei.

Jocurile feminine, cu toate că 
scos la iveală o serie de elemente 
tate, s-au caracterizat însă printr-un

siderații fără a arăta din nou că v 
loarea generală a celor două campi 
nate a fost bună, că prilejul a f 
cum nu se poate mai 
depistarea unor tineri 
pregătiți cu atenție și 
putea ajunge cadre de 
kiului nosiru.

al campionatelor republicane de 
disputate anul trecut 
Aceasta înseamnă că 

pregătirii lor li se dă 
mult mai mare decit

în Ca- 
juniori- 

acum o 
în tre

cut. A impresionat îndeosebi jocul 
complet al echipei masculine a școlii 
medii „Gheorghe Barițiu" din Cluj, 
cîștigătoarea titlului, alcătuită din a- 
devărate talente. Este adevărat, trei 
dintre jucătorii echipei activează în

MUNCITORII întreprinderii Electro- 
centrale București, uzina Grozăvești, 
sînt entuziaști susținători ai echipei 
de fotbal Turbina, participantă la cam
pionatul de fotbal al raionului „16 
Februarie". Secția de fotbal, „vete
rana" asociației, este mindria munci
torilor. In anul 1961, fotbaliștii de la 
Turbina s-au clasat pe Jocul II, iar 
după turul actualului campionat se 
află pe locul IV, la egalitate de punc
te cu formațiile clasate pe locurile 
II și III. Echipa Turbina are o fru
moasă tradiție. Ea a cîșfigat „Cupa 
interraională", r 
„Cupa 
fășurate 
jucători, 
ducție, , , __ ______ ______ ,
Vasale Constantin și Gh. Ursei, me
canici la secția cazane, Gh. Moisescu, 
mecanic la laboratorul termotehnic și 
Niculae Rădoi, mecanic la turbine. 
Cei 237 membri UCFS au primit cu 
multă bucurie vestea înființării de noi 
secții pe ramură de sport. După o 
susținută mutică de propagandă și 
agitație, au fost înființate secțiile de 
volei, șah, tenis de masă și handbal 
în 7 (masculin). Dintre sportivii aso
ciației, de multă cinste se bucură 
printre muncitori șahiștii Crăciun An-

gheluță, fon Tainea, jucătorii de te
nis de masă Mihai Gogoașă, Dionisie 
Deac și voleibaliștii Vladimir Cons- 
tantinescu și Constantin Gruia. In 
cinstea zilei de 1 Mai, sportivii aso
ciației și-au propus rea menaja rea ba
zei sportive din comuna Roșu. Tere
nul de fotbal va fi împrejmuit și vor 
fi amenajate tribune. De asemenea, 
prin muncă patriotică va fi construit 
un teren de volei și unul de handbai 
in 7

„Cupa primăverii' 
August" (toate 

anul 1961).
evidențiat în

23 
în 
s-au 

ca și pe terenul de

SPORTUL POPULAR
Pflg. a 2-r i

- * i i ț 
des- 

Dintre
pro- 

fotbal.

DECEBAL ȚOCA
i

ASOCIAȚIA SPORTIVA I.P.S. Pro
iectul Ploiești desfășoară in prezent o 
bogată activitate. Astfel, toți n embrii 
UCFS sînt cu cotizația achitată la 
zi, majoritatea dintre ei activînd în 
cele 8 secții pe ramură de sport exis
tente. In cadrul asociației Proiectul 
l.S.P. se organizează numeroase între
ceri la șah, tir, tenis de masă etc., 
competiții care asigură continuitatea 
intre etapele de campionat.

deaproape traducerea in viață a ho- 
tăririlor luate in conferința de dare 
de seamă și alegeri a asociației. Dna 
dintre acestea a fost și intărirea bazei 
materiale. Datorită realizării venituri
lor, in special prin încasarea cotizațiilor 
de membru UCFS, s-au putut cumpăra 
cantități însemnate de echipament și 
material sportiv. O grijă deosebită 
există și pentru amenajarea de baze 
sportive simple (recent a fost dafin 
folosință 
baschet) 
dițiuni a

un teren de volei și unul de 
și întreținerea in bune con- 
celor existente.

VI OR EL POPESCU-coresp.

ȘT. lONESCU-coresp 
I 

ASOCIAȚIA SPORTIVA Muscelul 
din orașul Cimpulung-Muscel este 
cotată ca urra din asociațiile spor
tive cele mai bune din raion. In pre

fir. 4010 zent, consiliul asociației urmărește in-

LA ORA 11, în fiecare dimineață, 
muncitorii și tehnicienii sectoarelor me
tal și confecțiuni de hîrtie din cadrul 
fabricii Flamura roșie Sibiu se în
dreaptă grăbiți spre locurile unde 
execută exercițiile de gimnastică.

Exercițiile sînt conduse cu 
pricepere de vechi și 
Alexandru Szednicek, 
Brigitte Schneider. In 
lor frumoase obținute 
sectoarele confecțiuni 
asociația sportivă a hotărît ca gimnas
tica în producție să fie introdusă și în 
sectorul mase plastice, cuprinzînd ast
fel în această utilă activitate incă 100 
de oameni ai muncii.

multă 
buni sportivi ca 
Ștefan Zoller și 
urma rezultate- 
în producție de 
hîrtie și metal,

L. MIRCEA — coresp.

nivel ceva mai scăzut. Excepție a tă
cut finala, în care echipa școlii medii 
nr. 2 Ploiești a întrecut cu 3-2, după 
o partidă pasionantă, formația școlii 
de meserii din Sibiu. Cu adevărat, a- 
cestea ău fost cele mai bune echipe 
feminine ale competiției, iar meciul 
lor, care a durat mai bine de două 
ore (!) a ținut tot timpul trează a- 
tenția spectatcrilcr.

Dar, în afară de cele patru formații 
evidențiate mai sus, trebuie să mai 
arătăm ră echipe valoroase au mai 
prezentai și Școala de meserii din 
Brăila, Școala medie nr. 1 Buzău, 
Școala medie „lloria, Cloșca și Cri- 
șan" Alba fulia (la băieți), Școala 
medie „Frații Buzești" Craiova, Școa
la de Meserii P. Neamț (la fete). In 
schimb, a surprins în mod neplăcut 
comportarea submediocră a celor două 
echipe din București. Locul 4 la fete 
și locul 6 la băieți ocupate de echi
pele bucureștene oglindesc lipsa de 
preocupare de-a lungul unui an în
treg. La aceasta trebuie să mai adă
ugăm supra estimarea forțelor proprii 
și îngîmfarea de care au dat dovadă 
voleibaliștii din echipa școlii profe
sionale de ucenici F.R.B. din Bucu
rești.

Nu putem încheia aceste scurte con-

a revenit anul acesta echipe 
din Ploiești.
Rednic, M. Nedelcu, Al. Marica, N. Ș 
fan, V. Foști, D. Tinică, I. Verdeș, 
Mateescu, T. Niculescu). 2. Școala 
meserii-Brăila (antrenor : prof. Luc‘ 
Zaharia); 3. 7 
trenor : prof, 
med. „f~ 
Iulia ; 5.
Cîmpulung Moldovenesc; 
F.R.B.-București; 7. Ț 
program special de 
Cluj ; 8. Șc. med. i 
Bătrin“-Constanța; 
„Tu dor Vladimirescu”-Tg.

FEMININ. 1. Șc. 
(antrenor : prof,
pioană școlară pe 
covici. Luminița 
Potoroacă, Ioana
Rădulescu, Denis 
ria Stănescu, Lelia Onea, Lucia Pah 

(antren 
Șc. m 

(antren 
șc. m 

Șc. de
6. Șc. med. cu progr

7.

D. Tinică, 
Niculescu).
(antrenor : _

Șc. med. nr. 1 Buzău ( 
Adrian lonescu); 4.

.Horia, Cloșca și Crișan”-Al 
Lie. militar „Ștefan cel Mar 

,6. ȘC. pi 
Șc. med. nr. 13 
: educație fizi
nr. 1 „Mircea 

9. Șc. med. nr.
“ '"j Jiu. 

medie nr. 2-Ploi 
Doina Cerviș), c, 
1962. (Tamara Pe 
Cernescu, Ecateri

Alexandrescu, Rod 
Constantinescu,



De ce n-ac reuș:t laptăforii de la „libere’ 

să țină pasul cu cei de ia „clasice” ?
CICLISM

!e răspund trei antrenori Cîteva păreri înaintea concursurilor de verificare de la Praga
1‘ROFESOR FICIOR DOHA (Dim- 

o București): „Nli putem spune că 
piele libere n-ar fi făcut un progres, 
gr nu la 
i primul

separare
‘lor două 
șiă să fie 
•ful .secțiilor.
: sînt îndreptate spre luptele clasice, 
onsider bună hotărîrea luată 
.R.L. de a separa categoric 
iluri.
Din observațiile personale 

iscuțiile avute cu 
ră am tras concluzia 
de de libere se des- 
ișoară prea mono- 
»n. Neîmbinarea ar- 
onioasă a dezvol- 
rii fizice cu însuși

tă procedeelor tch- 
cc fac antrenamen- 
le .. ncinteresante. 
ș ma.i vica să semnalez că, deși anul 
ecut, țara noastră a fost vizitată de 
i antrenor străin — prilej’ de îmbogă- 
re a cunoștințelor tehnicienilor noștri
• în cadrul competițiilor se observă
• prea puține ori o îmbunătățire sub- 
anlială în aplicarea diferitelor proce
se. Care să fie motivul ? Știm că 
i fost predate atunci peste 100 de 
ocedee telinite. Desigur, numărul lor
destul de mare. însușirea, aplicarea 
repetarea acestor procedee pare des- 

1 de dificilă, mai ales, dacă ne gîn- 
m că fiecare procedeu are numeroasa 
riante. Mi-am pus de multe ori în- 
bxirea: nu este oare riscant să pre- 
u sportivilor întreaga gamă de pro- 
dee ? înțeleg prin aceasta că sporti- 
I nu poale recepționa, memora și 1- 

uil număr atît de mare. Eu cred 
hti se poate obține o specializare de- 

; Ia un număr resțrîns de grupe de 
ocedee.
Aș face următoarele propuneri pen- 
i îmbunătățirea activității la lupte li
re: 1. In cadrul spartachiadelor să 
: incluse trîntele cu piedică, mai ales 

regiunile unde ea este practicată.
2. In cadrul Institutului de Cultură 

j’zică să existe specializare și la lupte 
>cre, nu numai la „clasice"; 3. Să 

studieze specializarea pe centre de 
pte, într-un număr resțrîns de grupe 
i procedee. 4. Să fie introduse norme 

control nu numai asupra pregătirii 
nice ci și a procedeelor tehnice ale 
ortivilor".

nivelul așteptărilor. Cauzele? 
rind cred că nu s-a făcut 

clară între antrenamentele 
stiluri. Luptele libere conți 
încă o‘ „cenușăreasă* în ca- 

Cele mai bune elemen-

de 
ccl

Și

£-41

către 
două

din
mulți antrenori diu 

că antrenameu-

IDN CRlSNIC (Centrul de antrena
ment a! F.K.L.) : „Se resimte lipsa unei 
metode unice pentru toți antrenorii din 
tară. Cred că — în această privință 
—• datorită bunei munci duse de an
trenorul federal și de ceilalți antre
nori s-au obținut rezultate bune la „cla
sice*. Aceasta este calea pe care tre 
buie să pășim.

A doua cauză o văd in
noștri nu sînt, din păcate, pre- 
de numeroasele posibilități pe 
au de a 
în cadrul

Alături de iubitorii sportului cu pe
dale, specialiștii ciclismului nostru au 
așteptat și ei cu 
rea celei de a 
F.R.C.*. înainte 
ga. unde vor fi 
dificil in compania valoroșilor alergă
tori din R-S. Cehoslovacă, rutierii din 
lotul republican trebuiau să ne arate

nerăbdare desfășura- 
V-a ediții a „Cupei 
de plecarea la Pra- 
supuși unui examen

(Gh. Neagoe, M. Voinea și Gr. Nico- 
lae in etapa I, I. Ardeleanu in eta
pa a Il-a) care s-au alăturat lotului 
in diferite ocazii, sprinturile finale și 
le-au disputat cu regularitate cicliștii 
din lotul pregătit de antrenorul Nico- 
lae Voicu. Această situație s-a creat 
prin lupta indirjită a cicliștilor ce se 
antrenează pentru „Cursa Păcii" și.

faptul că an-
t renorii 
ocupați 
care le 
lentate

descoperi clemente ta- 
compctițiilor de mase.

Majoritatea tehnicie
nilor se mulțumesc 
să aștepte 
unui om 
talentat, 
pregătit, 
deveni 
luptător

,ivirea* 
extrem de 
care bine 
să poată 
apoi un 

fruntaș. A- 
ceastă așteptare se prelungește la unii 
ani și ani de zile. Cred că ar fi mult 
mai simplu ca în timpul Spartachiadei 
de iarnă a tineretului și în cadrul ce
lorlalte competiții de masă, antrenorul 
respectiv să colinde puțin împrejurimile. 
El va fi răsplătit din plin. Ttlcnte sînt 
nenumărate, dar ele trebuie descoperite 
și nu așteptate să vină singure în 
de antrenament*.

sala

ZO1.TAN ABRUDAN (CS.O. 
Mare): „Cred că principala cauză 
împiedică dezvoltarea normală a 
lor libere este încă numărul resțrîns de 
sportivi din cadrul secțiilor. Stînd de 
vorbă cu tovarășii din comisia de legi
timări a F.K.L. am rămas surprins cînd 
am aflat că o serie de secții din fără, 
ca cele din Satu Mare, Bocșa-Komînă, 
Timișoara, Reșița, Lugoj etc. nu au 
legitimat decît un număr foarte mic 
de sportivi. E destul de simplă expli
cația ! Nu poți legitima 
luptători decît ai în

In altă ordine de 
arăt că totuși sin tem 
Desigur, -Ca la orice 
sînt încă slabe. Dar, 
și comisiile regionale 
început m ultima vreme să 
atenție sporită acestui stil, 
aceeași străduință și pe viitor. Vom 
obține succese dacă antrenorii nu se vor 
mulțumi cu puținul pe care îl știu și 
se vor apleca cu mai multă nădejde a- 
supra materialelor de specialitate*.

Baia
care 

lupte-

multimai 
secție !! 
idei, aș vrea să 
pe un drum bun. 

început rezultatele 
credem că F.R.L. 
de lupte, care au 

acorde o 
vor dovedi 

viitor.

De la stingă la dreapta: Gh. Rădu- 
(locul I), A. Șelaru (locul III).

Primii trei clasați la „Cupa F.R.C.“. 
le seu (locul II), Simioyi Ariton

selecționabilii 
Păcii" n-au pu- 
acesta la nici o

trei etape ale

ce au acumulat în lunile de pregătire. 
Această verificare se impunea mai cu 
seamă pentru faptul că, din cauza 
timpului nefavorabil, 
noștri pentru „Cursa 
tut să participe anul 
competiție.

Ce au arătat cele
„Cupei F-R.C.“ ?

In primul rind faptul că majorita
tea membrilor lotului republican sînt 
in formă bună. Exceptînd prima eta
pă (mai precis a doua parte a primei 
etape) cind s-au lăsat stăpîniți de tea
ma primului contact cu competiția și 
de o oarecare neîncredere in forțele 
lor și au aplicat „tactica așteptării', 
in rest cicliștii din lotul pentru 
„Cursa Păcii" au dovedit combativi
tate, posibilități de acționare și, în ge
neral, o bună pregătire care i-a deta
șat — ca valoare — de restul partici- 
panților. In afară de C. Moiceanu 
care a fost în permanență alături de 
membrii lotului și de cîțiva „pasageri"

CONSFĂTUIREA PE TARĂ A COMISIEI CENTRALE
DE TURISM ȘI ALPINISM

Duminică dimineața a avut loc Con- 
Juirea pe țară a Comisiei Centrale 
Tițrism și Alpinism, la care au 

t parte președinți ai comisiilor re
sale și raionale de turism și alpi- 
;tn din Capitală și alți activiști spor- 
i.
La această Consfătuire au prezen- 

referate președinții comisiilor 
i Cluj, Brașov și oraș București, 
it din referatele prezentate, cit și 
i discuțiile purtate în legătură cu 
tivi ta tea de turism și alpinism din 
reaga țară, a reieșit că im număr 
iemnat de oameni ai muncii, tineri 
virstnici, au îndrăgit drumeția și 

:ensiunile pe munții patriei. In 
care săptăniină, mii de excursio- 
iti pasionați fac cunoștință cu fru- 
isețile patriei, cu lăeașe de cul- 
ă și locuri istorice, martore ale tre- 
tului de luptă 
titru dobîndirea 
iiește astăzi. 
Au fost trecute 
succese demne

tori sînt harnicii și pasionații ac- 
iști voluntari ce muncesc pentru 
cvoltarea turismului și alpinismu- 
. S-a arătat cu acest prilej rolul 
portant pe care îl au aceste >m- 
rtante ramuri de sport în întărirea 
țțătății oamenilor muncii, în orga- 
?area timpului lor liber, precum și 

educarea acestora în spiritul pa
tetismului socialist O contribuție 
semnată în organizarea excursii- 

de mase, cît și în desfășurarea 
rismului sportiv (concursuri 
ientare turistică, cicloturism, 
urism, turism nautic etc.), 
us-o comisiile de turism de pe 
ociațiile sportive, comisiile 
le, regionale și orășenești de tu
ni și
■e cu 
n s-a 

tov.
te al
tov.

misiei
ism, deși s-au obținut q serie de

a poporului romin 
vieții fericite ce o

in revistă o 
de laudă, ai

serie 
căror

de
mo- 

au 
lingă 
raio-

alpinism în strînsă colabo- 
agențiile O.N.T. Dar, așa 
arătat în concluzii de că- 
Avram Lăptaiu, vicepreșe- 

Consiliului General al UCF8 
Radu Măiiescu, președintele 
Centrale de Turism și Al-

importante, rod al unor irri- 
va-ioroase, turismul și alpi- 
nu s-au dezvoltat pe măsura 

posibilități create de partid

succese 
țiative 
nîsmul 
largilor 
și guvern și nici pe măsura intere
sului mereu crescînd al maselor de 
oameni ai muncii care au îndrăgit 
atît de mult aceste ramuri de sport 
In primul rînd a existat 
cientă preocupare față de 
și dezvoltarea turismului 
Munca de propagandă și
acest domeniu a fost făcută deseori 
formal și 
Lipsa de 
unor secții 
alpinism a
ai muncii de posibilitatea de a prac
tica turismul și alpinismul. Totodată 
s-a manifestat și lipsă de simț gos
podăresc, în ceea ce privește întreți
nerea în bune condițiuni a cabanelor

colaborare cu 
toate celelalte or- 
chemate să contri- 
turismuluî și alpi-

o insufi- 
stimularea 
de mase, 

agitație în

toafe aceste pro-
Co-

Alpi- 
me-

dezvoltarea continuă 
alpinismului, la ex- 
ramuri de sport în 
muncii de la orașe

firește, ea constituie un merit al lor. 
O pregătire foarte bună au dovedit 
Ion Cosma, C. Dumitrescu, Gh. Radu
lescu, Aurel Șelaru, Gabriel Moiceanu 
(in prima etapă a cedat insă prea re
pede, părindu-ni-se și puțin... supă
rat) și Simion Ariton (care 
insă să fie doar beneficiarul
țiuni, nu insă și omul care să mun
cească pentru realizarea lor).

In al doilea rind faptul că o serie 
de aiți cicliști din lotul republican nu

continuă 
unor ac-

sînt la același 
cei citați mai 
Zanoni este o 
se pune mai greu pe „picioare"), în 
schimb W. Ziegler a fost inegal îai 
comportare, iar Ion Stoica, deși a fș-i 
cut o figură bună în ultima etapă, nu1 
ne-a convins că a folosit suficient da 
bine perioada de pregătire. In ceea 
ce-1 privește pe Florian Cristescu, I 
după părerea noastră el n-a justifi
cat prin comportarea în această corn-, 
petiție selecționarea în lotul republi-' 
can.

In legătură cu ceilalți concurențl I 
trebuie să notăm comportarea bună 
a lui C. Moiceanu (deși, la fel ca și 
S. Ariton, nici el nu face decîl să 
stea în „plasa" altor cicliști), I. Arde
leanu (poate deveni în scurtă vreme 
un om de primul lot), Gr. Nicolae 
(într-o oarecare măsură) și Alex. 
Szatmari, pentru voința de care a dat 
dovadă terminînd o cursă grea, des
fășurată în condiții atmosferice grele- ț

Desigur, este incă prematur să so
cotim aceste concluzii ca definitive. 
Examenul de la Praga va fi cel măi 
edificator și va da indicații definitive 
pentru alcătuirea echipei naționale. Cu 
toate acestea, trebuie să spunem că 
nu vedem utilă prezența în lot a a- 
lergătorului Florian Cristescu (în ac
tualul stadiu de pregătire) și poate 
chiar nici pe aceea a lui Ion Stoica. 
Antrenorul Nicolae Voicu și tehnicie
nii federației de ciclism au, desigur, 
posibilități mai mari de a conclude 
această chestiune.

In încheiere am vrea să atragem 
tenția federației de specialitate 
este necesar să organizeze în această 
perioadă întreceri atît joia cit și du
minica, pentru a le oferi alergătorilor 
posibilitatea unor noi examene-antre- 
nament, atît de folositoare pentru de
săvârșirea formei lor sportive.

HRISTACHE NAUM

nivel de pregătire cu 
sus. Dacă Ia Ludovic 
situație cunoscută (el

in

Saptamma viitoare, m Capitala

R. P. Romînă
Astăzi urmează să sosească în Ca

pitală un lot de jucători de tenis din 
R. P. Polonă care cuprinde pe Ga- 
siorek, Skonecki, ” ' ' ' ~ “
kowski și Jamroz.
iiezi vor face câteva antrenamente în

Maniewski, Orli-
Tenismanii polo-

R. P. Polonă
vederea întîlnirii amicale care va avea 
loc la sfirșitul săptămînii viitoare in
tra reprezentativele R. P. Romine și 
R. P. Polone. Partida va avea loa 
după formula „Cupei Davis".

Concursul de verificare a loturilor republicane
se termină miercuri

Dintre meciurile de tenis 
turneelor de verificare ale 
desfășurate în ultimele zile, mai inte
resante au fost următoarele: Cristea— 
Bosch 6-2, 6-3, 0-6, 6-4, Bosch—D. Vi- 
ziru 8-6, 6-4, 4-6, 4-6, 8-6. Boaghe— 
Dron 6-4, 4-6, 10-8. în ultimul set, 
Dron a avut 5-1 și 40-15, dar vigoarea

din cadrul 
fruntașilor

și precizia loviturilor lui Boaghe și-an 
spus in cele din urmă cuvîntul. Alte 
rezultate : Burciu—C. lonescu 6-4, 6-Șf. 
Julieta Namian—Cristina Doboșiu 6-4, 
3-6, 6-3, Eleonora Roșianu—Aneta Ve- 
rone 6-3, 6-3.

Competiția continui miercuri de la 
ora 9 și ora 10 pe terenurile Progre
sul.

fără un conținut precis, 
perspectivă în activitatea 
și comisii de turism și 
lipsit numeroși oameni

Foto: Teodor Roibu

ani
Co-

și locurilor de recreare căutate de iubi
torii de drumeție. A ieșit în evidență, 
de asemeni, slaba 
agențiile O.N.T. și 
gane și organizații 
buie la dezvoltarea 
nismului.

In legătură cu
bleme. Consfătuirea pe țară a 
misiei Centrale de Turism și 
nism a luat o serie de măsuri, 
nite să ducă la 
a turismului și 
titiderea acestor 
rîndul oamenilor
și sate. în acest scop. Biroul Comi
siei Centrale de Turism și Alpinism 
a făcut un amplu instructaj cu pri
vire la sarcinile viitoare ale comisiilor 
de pe lingă asociații, comisiilor regio
nale, raionale și orășenești de turism 
și alpinism din întreaga țară.

Excursie la Doftana
In cinstea aniversării a 40 de 

de la crearea Uniunii Tineretului 
munist din Romînia, duminică dimi
neața a avut loc o nouă excursie la 
Doftana. Au participat peste 3.200 de 
oameni ai muncii din Capitală, tineri 
și vîrstnici. Timp de câteva ore ex
cursioniștii au vizitai muzeul Doftana

și împrejurimile comunei Telega, apoi 
au petrecut ore plăcute de sport in ier 
liber.

In fotografie, imensd șir de vizii 
tatori îndreptiridu-ae spre muzeul Doi
ca na.

JO



Surprize plăcute și...
Scurte comentarii la ultima etapă

neplăcute Succesele tinerilor de la „Industria Sirmeî”

\ Fodor (Știința Cluj) ajutat de Grigoriu și alfi coechipieri inițiază o grămadă 
I deschisă. Fază din meciul Știința București — Știința Cluj 3 3 (0 0).
I

re-

Steaua întrecută de Unirea : 0—3 1 
Cu adevărat o surpriză de proporții, 
cu atît mai mult cu cît ea a fost pro- 

ldusă de o formație cu mulți juniori in 
’dauna XV-lui campion, cu un maestru 
emerit și mai mulți maeștri ai spor
tului pe teren. Un asemenea rezultat 
'neașteptat, senzațional — am putea 
spune — ntt am mai întîlnit de multi 
ani în întrecerea pentru titlu. Nescon
tat și rezultatul egal (3—3) obținut 
dc C.S.M.S. în fața lui Dinamo, chiar 
pe terenul acesteia, deși dinamoviștii 
prin lipsa lor de eficacitate și nepu
tința de a finaliza acțiunile, ce-i drept 
bine concepute, și-au cam obișnuit su
porterii cu asemenea comportări ne
corespunzătoare. O semi-surpriză poa
te fi apreciată și victoria la limită 
(3—0) a Progresului asupra fostului 
lider, Știința Petroșeni.

O etapă plină de surprize, deci, care 
fac în fond farmecul oricărei între
ceri pentru titlu. Să fie vorba însă 
numai de surprize ?

Desigur asistăm, în ultimul timp, la 
realizarea unui echilibru valoric între 
competitoare mai accentuat decit în 
oricare alt an. Un asemenea fapt exis
tă incontestabil. Și este 
se produce, în fine. După 
tăm totodată o creștere 
posibilităților formațiilor 
mai „modeste”.

Dar totuși, se pare că 
merge în acest început de 
bistic. Avem de-a face cu un fenomen 
de-a dreptul îngrijorător : nu acei me
diocri s-au ridicat la nivelul celor mai 
buni, ci, dimpotrivă, cei mai buni au 
coborit la nivelul celor mediocri. A- 
sistăm, așadar, din păcate, la un pro-

ces de plafonare, cu tendințe de 
greș. Soluția pentru a curma această 
stare de lucruri ? Una singură ; mun
că multă la antrenamente, pasiune pen
tru perfecționare, pentru că succesele 
internaționale ale anului trecut — in 
așteptarea celor viitoare — ne obligă.

Iar acum cîteva cuvinte despre se- 
lecționabili. Majoritatea evoluează toc
mai în formațiile fruntașe, care nu 
„merg". Steaua se „tiriie" pur și sim
plu de la începutul campionatului. Gri- 
vița Roșie, deși cu o formație mai pu
ternică decit oricînd, întimpină difi
cultăți pentru a se impune, cit despre 
Dinamo, aceasta nu a găsit pînă la 
ora actuală soluții pentru „rentabili
zarea" valorosului său lot. Au obținut 
totuși note de trecere: Sava, Teofilo- 
vici, Nedelcu (Unirea), Preda, Ciobă
nel (Steaua), Giugiuc, Florescu, Vicol, 
Marinache (Progresul), Mateescu, An- 
timoianu (Știința Petroșeni), lordă- 
cliescu, Pilă, (Dinamo), Leonte, Roibu 
(Știința București), Căliman, Fodor, 
Cordoș, Gebefiigi (Știința Cluj). Cit 
privește formația Griviței Roșii, co
respondentul nostru din Timișoara, I. 
IOANA, ne comunică că întreaga for
mație a jucat de data aceăsta bine, dar 
cu deosebire Wusek, Moraru și Țibu- 
leac. Demian este încă în căutarea for
mei de anul trecut. De la timișoreni, 
mențiuni pentru Celea, Naca și Grosu. 
Oricum, așteptăm mai mult de la eta
pele viitoare.

In secția de haltere a asociației 
sportive Industria Sîrmei din Cîmpia 
Turzii activează intens 24 de tineri 
muncitori, sub îndrumarea instructo
rului voluntar frig. Dumitru Moga. 
Dancso Gligor, elev al școlii profesio
nale, ridică haltera de 82 kg la stilul 
„aruncat iar turnătorul 
giu, electricianul Mihai 
progrese din zi în zi. 
de față amatorii acestui 
proba „aruncat44,
aceea să treacă la învățarea celorlalte 
probe.

Pentru viitor secția și-a propus or
ganizarea unui campionat pe asociație, 
intersecții (individual și pe echipe),

Ștefan Giur- 
Lăcătuș, fac 

In momentul 
sport învață

urmînd ca după

invitarea unei secții de haltere dini 
Gluj pentru demonstrație și participa-] 
rea la campionatul republican indivi-l 
dual, atît la seniori cît și la juniorii 
(VIRGIL ȘTEFĂNESCU — coresp.)] 

N.R. Pentru aceste prime succese] 
obținute î>n activitatea lor de tinerii] 
halterofili de la Industria Simiei med 
rită felicitări.

Inimoșii susținători ai acestei secții 
au uitat însă deocamdată uin lucru de-| 
osebit de important: să-și afiliezs 
secția la Federația romînă de haltere] 
Legitimarea concurenților 
va da posibilitatea să participe in com
petiții — trebuie îndeplinită fără în- 
tîrziere.

care 1<

O inițiativă
traducerii în viață 
de Conferința pe 
sportiv Unirea a 
vacanței de pri- 
inițiativa comisiei 
cu sprijinul sec- 
culiură a Sfatu- 

o competiție 
au participat 12

Mergînd pe linia I 
a hotă rîri lor trasate 
țară a UCFS, clubul 
organizat în perioada 
mă vară a elevilor, din 
orășenești de rugbi și 
ției de învăță mint și 
Iui popular al Capitalei, 
de rugbi în 8, la care 
echipe, 9 reprezentînd școli medii și 3 
școli profesionale.

Competiția a constituit un frumos în
ceput 
rîndul tineretului studios,
Oii re a angrenat aproape 100 de elevi și 
a oferit dispute vii, interesante. A ieșit 
în evidență bu<na pregătire a elevilor 
<lc la școlile medii nr. 20 (prof. C. Di- 
nieul), nr; 30 (prof. C. RoșcuRț), nr. 26 

ț (prof, E. Mitulescu) și nr. 4 Aurel 
Vlaicu (antrenor T. Georgescu). La suc-

de popularizare a rugbiului în 
o întrecere

bine că el 
cum consta- 
evidentă a 

considerate

„ceva*4 nu 
sezon rug-

ACTIVITATEA LA ZI
• La concursul republican de hală 

înotătorii clujeni au avut o compor- 
tare bună. Numeroși antrenori din 
Capitală au rămas pur și simplu sur
prinși de evoluția echipei^ de_ băieți a 
regiunii Cluj. Păcat, însă, că neomo- 
genitatea echipei feminine a 4
natația clujeană abia pe locul

1
CLASAMENT

D. CALLIMACH1

1. Grivița Roșie 4 4 0 0 72:9 12
2. Dinamo 4 3 1 0 58: 6 11
3. Știința Petroșeni 5 2 2 1 15: 9 11
4. Steaua 4 2 1 1 20: 9 9
5. Unirea 4 2 0 2 12:11 8
6. Știința Cluj 4 1 2 1 15:18 8
7. Progresul 4 2 0 2 11:15 8
8. Știința București 5 0 3 2 6:14 8
9. C.S.M.S. lași 4 0 3 1 12:15 7

10. Metalul 4 1 1 2 17:23 7
11. Știința Timișoara 4 1 1 2 12:35 7
12. Olimpia 4 0 0 4 9:95 4

care trebuie
ION NIȚULESCU

vicepreședinte al F.R. Rugbi

acestei competiții și-au adus 
prețios o serie de cluburi și 
ca: Unirea, Rapid, Grivița Roșie,

un 
aso-

cesui 
aport 
ci ații
Progresul, prin antrenorii D. lonescu, 
T. Georgescu, V. Groman și T. Dîamaridi.

Competiția a fost cîștigată de echipa 
școlii medii nr. 20. Numeroși jucători 
s-au remarcat prin execuții tehnice bune, 
îndemînare, spirit dc inventivitate. Cei 
mai mulți dintre ei posedă un gabarit 
corespunzător, au vi-teză și forță. Cele 
mai bine pregătite au fost echipele șco
lilor medii nr. 20, nr. 4, nr. 26, nr. 6 
In același timp trebuie să scoatem în re
lief și calitățile unor elevi care bine în
drumați pot împrospăta cît de curind 
loturile de juniori: llaralambie, > ien-

Meciuri frumoase în campionatele masculine
Echipele masculine de handbal s-au 

prezentat la sfîrșitul săptămînii trecute 
ia primul „examen14 public, susținînd 
partidele din cadrul etapei inaugurale a 

A- 
in- 
co- 
din 

ora-

«returului campionatelor republicane, 
cest eveniment a fost așteptat cu 
teres. După cum ne-au comunicat 
respondenții noștri, în multe centre 

'provincie, în ciuda timpului nefav< 
bil, numeroși spectatori au asistat la 
aceste jocuri, plecînd — în majoritatea 
cazurilor — satisfăcuți de nivelul par
tidelor și, mai ales, de apriga dispută 

, pentru victorie, care a produs surprinză
toare răsturnări de situații de-a lungu] 

. întîlmirilor,
i Intr-adevăr, cu excepția celor două 
partide de la București, în rest jocurile 
din Ci-druil campionatului de handbal 
în 7 s-au încheiat cu rezultate strînse, 
•victoriile fiind obținute la unul sau două 
goluri și abia în 
meciurilor. Aceste 
publ icul spect a tor, 
numai frumusețea

! ta rea corectă, 
' Bste un element
evidentă și care 
joc poate fi aprig disputat, fără ca în

ultimele minute ale 
mtîlniri au pasionat 
care a aplaudat nu 

fazelor ci și co-mpor-
sportivă, a jucătorilor, 

care trebuie scos în 
demonstrează că un

apărare echipele să depășească limitele' 
permise <Ie regulament.

Constatări îmbuciirăloare ncau prile
juit și arbitrajele. Cu toate că unele 
meciuri au fost deosebit de echilibrate 
și — prin aceasta — mai greu dc con
dus, arbitrajele — cu o singură ex
cepție — au primit calificative bune. 
Excepția la care ne referim ne a fost 
comunicată de corespondenții noștri din 
Galați și s-a putut înregistra numai da
torită faptului că nu a existat o per
fectă colaborare dintre arbitrul de cen
tru (Gh. Lungu — Brașov) și arbitrii 
ajutători. Ce s-a întîmplat ? Cînd mai 
era de jucat doar un minut din partida 
Știința Galați — Știința București, oas
peții conducted eu 16—15, antrenorul 
bueureștean a strigat că s-a terminat 
meciul. Arbitrul, indus în eroare, a fluie
rat sfîrș-i'tuil, pentru ca apoi, după ce 
s-a consultat cu juriul, să reia jocul 
încă lin minut, timp în care gălățenii au 
egalat. Iată dar unde poale duce lipsa 
de colaborare despre care vorbeam mai 

a
și antrenorul bueureștean, 

Andreescu, căruia nu-i era 
intervină și să încerce să 

pc conducătorul jocului.

sus. 0 greșeală în această privință 
comis însă 
prof. Ion 
permis să 
influențeze

(c. a.)

• Nicoleta Gordin* (Rapid

plasat
4...

extinsă
Băltăreții, Stroe (șc. 
Turciilef, Grozavu 
Rujoiu, Dicu (șc.

Be.leagă (șc. med. 
păcate, o serie de

medie
(Șc.

med. nr. 26), 
nr. 3) etc.

școli medii și 
de elevi n-au 

cuvenită acestei com- 
Ce justificări pot 

Al. Varaș (S.S.E. 1)

nr 
medie

dock, 
20). 
nr.4), 
Rusu.

Din 
mai ales școlile sportive 
acordat importanța 
petiții. Ne întrebam : 
aduce antrenorii 
și C. Pugliese (S.S.E. 2), precum și 
secția de rugbi a Clubului sportiv șco
lar. care n-au prezentat echipe în com
petiție.

Acest mod de a privi lucrurile va tre
bui analizat în cadrul Colegiului central 
de antrenori.

In concluzie se poate spune că ase
menea competiții slnt foarte utile, ele 
vor trebui organizate și pe viitor și tot
odată extinse. De la rugbi în 8 socotim 
că este doar un pas pînă la campiona
tele școlare care — așa cum a dovedii 
această competiție — se pot organiza. 
Este necesar numai ca inițiativa clubului 
sportiv Unirea să fie urmată și de alte 
cluburi sportive și comisii de rugbi 
din țară (Cluj. Timișoara. Iași, Bacău. 
Craiova) în scopul de a angrena în acti
vitatea rugbist»că cît mai mulți elevi.

• Nicoleta Gordin’ (Rapid Buc.), 
după cum am mai anunțat, a stabilit 
un nou record de hală la 100 m ‘fu
ture: 1:15,9. Pe locul secund s-a 
clasat colega ei de club, tînăra Mă- 
riuca Rotaru. De bucuria noului re
cord, pe Măriuca o podidiseră lacri
mile' A fost cea dinții care a felici
tat-o pe Nicoleta. Din „rivalitatea" șl 
prietenia lor, recordul la această 
probă cîștigă noi secunde I

• lată clasamentele concursului de
sărituri: FEMEI: 1. Emilia Negules- 
cu (Rapid Buc.) 106,72 p.; 2. Nora
Miess (S.S.E. Sibiu) 93,57 p.; BĂR
BAȚI : 1. Pantelimon Decuseară (U- 
nirea Buc.) 124,94 p.; 2. Gheorghe 
Ba nu 
Gh. I

Clujenii au avut o comportare sud 
prinzător de bună la concursul repuj 
lilican de hală. Iată-l pe clujeanul 
Tiberiu Rinea, ciștigător ai probe 

de 100 m bras.

„CUPA DINAMO44 LA POLO 
SE APROPIE DE SFÎRȘIT

3.i (C.S.M. Sibiu) 122,25 p.; 
Baicam (Steaua) 105,58 p.

Săptăirwia trecută s-au disputai 
două noi partide în „Cupa Dinamol 
la polo. Echipa Științei a dispus fărl 
drept de apel de formația Clvbuhi 
sportiv ‘colar : 9—0. A fosl o parlidl 
la discreția studenților. Școlarii, H 
comparație cu evoluțiile anterioare 
s-au comportat foarte slab. In ceai 
laltă partidă, Dinamo a învins Prol 
greșul cu 14—3. Ultima partidă a e 
tapei a patra, Rapid—Steaua, se vj 
desfășura astă-seară, de la ora 21,30 
la bazinul acoperit de la Floreasca.

înaintea ultimei etape — care prd 
gr-amează un joc hotărîtor, de mad 
atracție (Dinamo—Steaua) — clasSI 
montul se prezintă

1. Dina mo
2. Steaua
3. Știința
4. Rapid
5. CI. sp. școlar
6. Progresul

astfel :

4 4
3 3
4 2
3 1
4 1
4 0

o o
00

2
2
3
4

0
0 
o 
o

Fotbaliști
9

Cristina Balaban, autoarea unui va
loros record de junioare, categoria 
a Il-a in proba de 400 m mixt: 

6 : 16,2.

A început 
echipelor de 
pid—S.S.E. 
S.S.E. nr. 2 9—1.

de polocampionatul
copii din Capitală : Ra 
nr. 1 6—2, Progresul-

nu neglijați pregătirea fizică!
Un factor de mare însemnătate pentru 

creșterea valorică a jucătorilor și echi
pelor noastre de fotbal îl constituie buna 
lor pregătire fizică generală și spe
cială.

Concepția modernă de joc pretinde o 
mare și rapidă circulație a mingii și 
a jucătorilor, o rezistență în regim de 
viteză și de forță, egal repartizate de-a 
lungul duratei de joc, o lărgire a zonei 
de acțiune a jucătorului și realizarea in 
funcție de fază a apărării și atacului 
suprânumeric. Fără o pregătire com
plexă multilaterală a jucătorului, echi
pele noastre nu pot promova un joc de 
calitate corespunzător exigențelor fot
balului contemporan. Un nivel tehnic su
perior dus chiar pînă Ia virtuozitate, rtu 
poate avea eficiența dorită dacă nu este 
susținut de o pregătire fizică adecvată.

Această subliniere nu este făcută în 
scopul de a supraevalua importanța a- 
cestui factor de antrenament. El rămî- 
ne un element component al procesului 
de pregătire, căruia trebuie să i se a- 
sigure rezolvarea cerută de legile per
formanței sportive prezente.

In scopul depistării gradului de pre
gătire a jucătorilor de fotbal s-a organi
zat o întrecere atletică alcătuită din 
probele de control stabilite de F. R. 
Fotbal.

Cele cinci probe au prilejuit o veri
ficare a vitezei (30 m și 100 m), a deten
tei (săritura în lungime fără elan), a 
forței (flotări din brațe) și a rezistenței 
în regim de viteză (800 m). In această 
succesiune au și fost trecute; probele 
de alergare au fost parcurse în serii în 
care au fost grupați jucătorii pe postu
rile ocupate în echipe.

Mediile obținute în aceste cinci probe 
de control de jucătorii celor patru e-

NICU ALEXE
candidat în științe pedagogice

chipe bucureștene (Steaua, Dinamo, Pro
gresul și Rapid) permit pe lingă alcă
tuirea unui clasament și formularea 
unor observații pe care spațiul limitat 
ne obligă să le prezentăm doar in sin
teză.

Diferențele minime date de mediile e- 
chipeior participante demonstrează, în 
primul rind valoarea aproximativ egală 
a gradului de dezvoltare generală a ca
lităților fizice solicitate de probele con
cursului.

Rămine însă __ _________ .
criteriul comparației și al calculului, în 
ce măsură 
rezultatelor

In proba 
fică jocului 
(4,7 sec. — 
registrate de _
jucători sovietici în anii 1956—1958 (4,1— 
4,2 sec.). In aceeași perioadă de timp, 
media ech:pei reprezentative sovietice 
de fotbal și a echipelor Dinamo Mos
cova—Dinamo Tbilisi și Lokomotiv Mos
cova era de 4,0 sec. (după B. Nabokov 
— „Despre dezvoltarea fizică a fotbalis
tului" pag. 119 din lucrarea „Fotbalul 
astăzi și miine“ Moscova 1960). Intere
sant de urmărit comparația cifrelor șl 
pe distanța de 100 m : mediile acelorași 
jucători sovietici precum și a echipei 
reprezentative sovietice (12,2) întrec cu 
7—8/10 de secunde mediile echipelor 
noastre (13 sec), diferență apreciabilă 
pentru a eastă distanță și care s-ar 
mări dacă am încerca să facem pe baza

de constatat, folosind 
~_ : ' ' "1

"această valoare unitară a 
este îmbucurătoare sau nu. 
de viteză pe 30 m — speci- 
de fotbal — mediile obținute 
4,9) sînt inferioare celor în- 

număr aproape egal de

media Jucătorilor sd 
echipa reprezentativ] 

Jenei, Anghel, Creini 
, Macri, etc.). Deși ni 

cunoaștem în detaliu condițiile în cad 
au fost realizate mediile fotbaliștilor sa 
vietici pe aceste distanțe, comparația ci 
datele furnizate nu schimbă cu nimi 
concluzi le cu privire la nivelul scăzu 
al pregătirii fizice a jucătorilor noștri 
Interesant de reținut însă că mediii] 
jucătorilor sovietici sînt apreciate de Li 
teratură ca ’ ’ “
planului de 
nătățirea lor 
3”8 pe 30 m

Datele ne 
liza : media 
noștri este inferioară rezultatelor obți 
nute de atletele noastre I. Petrescu i 
Maksai !! (4,4 sec), viteză care le pet 
mite să alerge 100 m în 11,8—12,0 sec. |

Prin urmare, pentru ca jucătorii noș 
tri să obțină o medie generală de 11,8- 
12,0 pe 100 m, ei trebuie să coboare ci 
fra actuală cu cel puțin 4—5 zecimi d 
secundă pe 30 m, sarcină pe deplin rea 
l'zabilă. Faptul că din totalul de 53 ju 
cători doar unul singur înregistreaz 
11,9 pe 100 m, fiind totuși cu acest r« 
zultat departe de categoria a doua d 
clasificare atletică și că 20 jucători a 
cifre peste 5 sec, constituie un motiv d 
îngrijorare față de gradul de dezvoltar 
a acestei calități atît de necesare jucâ 
torului de fotbal. Chiar dacă vînti 
ușor din față și lipsa unei practici d 
concurs cu astfel de profil pot const: 
tui motive de scădere a performanțe 
fiecărui jucător, rezultatele rămîn su 
nivelul mediu la care trebuie să se gS 
sească un jucător de fotbal de categc

datelor obț?nute, 
lecționați pentru 
(vezi Constantin, 
ceanu, Mateianu,

insuficiente. Un grafic 
perspectivă prevede îmbi 
în continuare (3”9 și chia 
și 11,7—11,6 pe 100 m). 
ajută să aprofundăm an: 
de 4,8 sec. a jucătorii<



Acesta este lotul reprezentativ

CE PĂRERE AVEȚI?
Comisia

în vederea
road larg, din care va selecționa de la meci la meci lotul restrîns și echipa, 
în raport c-u forma jucătorilor. La întocmirea lotului mare s-a ținut seama 
de valoarea fotbaliștilor și de talentul și perspectivele elementelor tinere. 
Lotul va fi completat în timpul sezonului competițional cu jucători care 
se vor remarca în cadrul campionatului, astfel ca pentru fiecare post să 
Tie cîte patru fotbaliști. l*n componența actuală, lotul se prezintă astfel:
Portari: VOINESCU (Steaua), Min- 

ru (Progresul)
Fundași dreapta : GREAVU (Rapid), 

eorgescu (Știința Timișoara).
Stoperi: MOTROC (Rapid), Hăl- 

năgeanu (Steaua)
Fundași stingă: MACRI (Rapid),

van (Dinamo București)
Mijlocași dreapta: JENEI (Steaua), 

tergely (C.S.O. Baia Mare)
Mijlocași stingă: SEREDAI

oști), Koszka (U.T.A.), Nunweiller IV 
Dinamo București), Crăciun (Steaua)

Extreme dreapta: PÎRCĂLAB (Di- 
anio București), Ivansuc (Știința 
luj), Matei (C.S.M.S. Iași)
Inter dreapta: CONSTANTIN

Steaua), Năftănăilă (St. roșu), Badea 
Petrolul)

de selecție din cadrul federației noastre de fotbal a întocmit, 
întîlnirilor internaționale de a>nul acesta, un lot reprezentativ

(St.

Centru: DRIDEA (Petrolul), Ene 
(Dinamo București), Mateianu (Steaua) 
fonescu (Rapid)

Interi stingă: Ț1RCOVNICU (Dina
mo București), A. Munteanu (Petrolul)

Extreme stingă : CREINICEANU
(Steaua), V. Angliei (Dinamo Bucu
rești), Czako (U.T.A.).

In total sînt 29 de jucători, dintre 
care 18 din București.

Acești fotbaliști vor fi urmăriți în
deaproape, atit în pregătire cit și in 
jocuri, la cluburile lor, în timpul cam
pionatului. In același timp, comisia de 
selecție va observa și evoluția celor
lalți jucători pentru completarea lotu
lui, care periodic va face antrenamente 
comune și va susține meciuri publice.

echipei 
sînt
vor
am

sovietice Kairat 
oaspeți de duminică 
susține în țara noas- 
anunfat, trei întîlniri, 
Joi la Bacău cu Di-

Fotbaliștii 
Alma Ala ne 
dimineață. Ei 
tră, după cum 
dintre care prima 
namo.

Kairat este echipa muncitorilor de 
căi ferate din Alma Ata și participă la 
campionatul unional, în cadrul căruia 
a reușit cîteva rezultate remarcabile, 
(5—0 cu Bielorus Minsk, 2—0 cu 
Neftianik Baku, 2—2 cu Racheta Gorki 
etc.). Obiectivul acestei echipe în vi
itorul campionat unional este 
în primele 12 locuri.

în rîndurile acestei echipe 
maestrul sportului Vladimir
centru înaintaș, și doi internaționali 
(B), portarul Vladimir Lisihin (23 ani) 
și extrema dreaptă Serghei Voskin (24 
ani).

în fotografie : lotul echipei oaspe

clasarea

activcază
Sculkari,

BULETINUL CATEGORIEI B

C.S.M.S. Iași-pe primul loc în seria I
cea de a 
trei secii 

susținute, 
a cîștigat
a egalat la puncte pe Poiana

doua etapă, liderii 
au pierdut parti- 
I n urma acestui 

doar C.S.M.S. Iași,

NOTA REDACȚIEI. — Ziarul 
„Sportul popular" invită pe această 
cale pe iubitorii fotbalului din țara 
noastră să-și spună părerea asu
pra componenței acestui lot și să

facă propuneri și sugestii menite 
să ducă la îmbunătățirea lui. Scrie- 
ți-ne pe adresa ziarului menționind 
pe plic „pentru fotbal-.

După 
următoarea

Gram

aprecierile trimișHor și corespondenților noștri am alcătuit 
echipă a săptămînii :
(Jiul) — Cîmpeanu (Știința Cluj), Nunweiller III (Dinamo 

București), Cincu (Dinamo Bacău) — D. Munteanu (Petrolul), Szigetj (St. 
roșu) — Lazăr ............... * — - -
(Rapid). Public

In 
celor 
dele 
fapt 
care
Cimpina și, datorită golaverajului 
mai bun, a trecut pe primul loc- 
De remarcat că in seria a IIl-a 
Crișana Oradea a fost net întrecu
tă la Arad și că C.S.O. Timișoara 
s-a apropiat la un punct de

PI NA (3—2). Localnicii au răspuns teh
nicii mai bune a oaspeților cu un joc 
mai avîntat și o mare putere de luptă. 
Au înscris : Dumitriu (min. 27 din Iov. 
liberă de la 16 m), Focșeneanu (min. 
28) și Horvath (min. 31), respectiv, 
Bontaș (min. 9) și Cotei (min. 
(V. Sbarcea și AT. Bota-coresp.).

SERIA A Il-ti

40).

lider.

(Metalul), Badea (Petrolul), 
(Dinamo Bacău).

Fusulan (St. roșu), Balinf

SERIA 1
FĂL-

CUM 81 DISPUTĂ JOCURILE DE CAMPIONAT
IN TIMPUL TURNEULUI U. E. f. A

— OLIMPIA 
au cîftigat 
înaintării în ultimele 
Olimpia a fost mai

BUC.
datorită

Tn perioada în care în țara
? va desfășura a XV-a ediție _____
eului Internațional de Juniori, cani- 
ionaiul categoriei A se va desfășura 
î țară potrivit programului inițial

noastră 
a Tur-

Așadar, etapele de lastabilit.
și 29 aprilie vor avea loc fără 
modificare in ceea ce privește 
dele din țară. La Cluj, Brașov :

De la I. E. B. S.
Biletele pentru jocurile de fotbal 

din cadrul Turneului UEFA, care 
se vor disputa intre 20—29 apri
lie pe stadioanele Republicii și 23 
August, s-au pus in vinzare la 
casele de bilete obișnuite.

Asociațiile sportive se vor adresa 
cluburilor raionale, pentru cota de 
bilete ce li s-a repartizat.

15, 22 
nici o 
parti* 

- . ?i Plo
iești nu sîrrt programate jocuri de 
campionat la data de 22 aprilie cînd 

• în aceste orașe au loc partide în cadrul 
Turneului U.E.F.A.

în schimb, programul la București 
a suferit mici modificări in zilele de 
22 și 29 aprilie. .Meciul Dinamo Bucu
rești — St roșu de la 22 aprilie va 
avea loc la 23 aprilie. Cealaltă întîl- 
nire. Progresul — Petrolul, a fost 
a minată. Progresul fiind în turneu în 
R. D. Germană. Jocul Steaua — Di
namo București de Ia 29 aprilie se va 
disputa Ia 30 aprilie (Rapid — Pro
gresul este amînat, prima echipă 
mind să plece in R. P. Polonă 
acea dată).

ur
la

le A „surprins** de concurs în perioada 
Mnpetițională.
Alergarea de rezistență în regim de 
'.teză pe 800 m ne-a oferit de asemenea 
■mătoarea constatare : media de 2:31,0 
te mult mai slabă decît recordul nos- 
ii de junioare (2:16,9) și doar un sin- 
ir jucător — Ivan (2:10,0) reușește să 
boare sub nivelul categoriei a IlI-a 
: clasificare (2:13,0) care este o normă 
cesibilă maselor de sportivi. Fără a 

o probă specifică efortului de rezis- 
nță cerut de fotbal, cifrele obținute 
s jucători arată că această calitate este 
suficient lucrată în cadrul procesului 

e instruire.
^Săritura în lungime prezintă medii 
•biparativ mai bune decît cele de la a- 
srgări. Media generală de 2,37 m poate 

însă repede îmbunătățită și ridicată 
i 2,50 m — nivel căruia i se poate atri- 
ui calificativul de bine. Faptul că în 
rimele locuri ale clasamentului sînt 
ortarii, arată că exercițiile specifice 
ne implicit la dezvoltarea detentei. Ne- 
idoios că folosirea unor exerciții pre- 
Hitoare pe lingă cele specifice ar mări 
msiderabil și într-un timp relativ scurt, 
frele respective ale tuturor jucătorilor, 
idiferent de post.
Flotările în brațe constituie un exer- 

!ț‘u de forță care angrenează nu numai 
îușchii centurii scapulare, dar aproape 
e ai corpului întreg. Media generală de 
î flotări reprezintă o valoare ușor rea- 
zabilă de orice ' 
xercițiile fizice 
adrul gimnasticii 
oială că această 
i! specific unui . __________
are noi îl situăm dincolo de cifra 30. 
aptul că doar 11 jucători din cei în- 
egîstrați, prezintă cifre egale sau su- 
erioare acestui nivel, arată gradul scă- 
ut al dezvolt??rii calității respective.
Această succintă prezentare a datelor 

ulese în concurs, coroborate cu cele 
bținute pe baza informărilor și con-

troalelor, demonstrează munca de slabă 
calitate desfășurată de antrenorii noștri 
in domeniul pregătiri fizice. Lipsa a- 
proape totală a lecțiilor de piegătire fi
zică generală cu conținut propriu atle
tismului și aplicarea doar a mijloacelor 
de pregătire fizică specifică, dar si a- 
ceasta intr-un volum și cu o metodică 
insuficientă, au contribuit la menținerea 
unui grad scăzut de pregătire fizică 
multilaterală a jucătorilor noștri. Aceste 
date obiective constituie un semnal care 
trebuie să ducă la îmbunătățirea proce
sului de instruire, mai cu seamă că in- 
cepind cu data concursului respectiv, 
ciclul săptăminal al echipelor de fotbal 
crește considerabil din punct de vedere 
al vo untului de lucru.

înregistrarea acelorași probe corelate 
cu cele specifice pregătirii tehnice și 
tactice, după un interval de timp sufi
cient pentru a determina o îmbunătățire 
sensibilă (2—3 Iun') va constitui un pri
lej de noi si mal cuprinzătoare inter
pretări. știind că toate echipele din ca
tegoria A și in curind șl cele din B vor 
participa periodic la astfel de con
cursuri.

adult care practică 
în mod organ :zat în 
de înviorare. Fără în- 
medie este sub nive- 
jucător de fotbal pe

P.S. Trebuie să subliniem că ana
liza datelor furnizate de trecerea pro
belor de control nu are decît un 
scop limitat și anume depistarea gra
dului de pregătire fizică generală 
a jucătorilor — factor component al 
procesului instruirii sportive. Impor
tanța acestui factor în formarea și 
perfecționarea jucătorilor de fotbal 
este mare, dar nu este exclusivă. Fără' 
o îmbinare armonioasă cu ceilalți fac
tori — tehnic, tactic, teoretic și mo

C.S.M. REȘIȚA 
(3 — 1). Reși ț eni i 
comportării bune a 
75 minute de joc.
bună în cîmp. Au marcat : Apro l (min. 
4 din 11 m și 83), Sfîrlogea (min. 80) 
pentru C.S.M., respectiv Alexandrescu 
(min. 65). (I. Plăvițiu și P. Bocșanu^ 
coresp).

C.S.O. CRAIOVA — CHIMIA GO
VORA (0—0). Ambele echipe s-au 
comportat nesatisfăcător. (R. Schulz și 
S. Gurgui-corespJ.

DINAMO OBOR — FARUL (2—1). 
Dinamoviștii s-au prezentat peste aștep
tări și au învins pe merit. Gazdele au 
început bine partida, desfășurînd un 
joc în viteză, cu multe schimburi de 
locuri. Ca urmare, reușesc să deschidă 
scorul prin Panaitescu. Farul își revine 
treptat, însă acțiunile sale sînt ineficace, 
începutul reprizei a doua aparține oaspe
ților, dar în plină dominare a lor, înscriu 
din nou gazdele, prin Bukosi, care șu- 
tează puternic de la 20 m la „păianjen*. 
Pînă la sfîrșit Farul atacă insistent,

. __ - ___ ___ ______ t din
handicap, în min. -64, prin Olaru. Ar
bitrul Paul Topiescu-Pitești a condus cu 
multe greșeli, (v. p.).

ȘTIINȚA BUC. — TRACTORUL 
BRAȘOV (2—0). Meci de luptă. Prima 
repriză a aparținut măi mult oaspeților, 
datorită jocului bun al mijlocașilor. 
După pauză, studenții domină, trag des 
la poartă și reușesc să majoreze scorul 
prin Fl. Dumitrescu. (Primul punct a 
fost înscris în proprie poartă de Păun). 
(AL C.).

PORTUL CONSTANȚA — METALUL 
BUC.. (1—2). Gazdele au dominat mai 
mult, însă ineficace. Metalul s-a apărat 
supranumeric și a contraatacat pericu
los. Au marcat: Dumitru Gheorghe (min. 
73 și 75) pentru Metalul, respectiv 
Mocanu (min 52). Maxim (Portul) a 
ratat un 11 m în min. 79. (C. Popa, 
coresp.).

C.S.M. SIBIU — C.F.R. ROȘIORI 
(4—2). Joc frumos. A cîștigat echipa 
care a tras mai mult pe poartă. Au în
scris : Dombrovschi (min. 
( min.
(min. 64) pentru gazde, Capatos (min. 
26 și 30) pentru C.F.R. (M. Lupuțiu, 
coresp.).

CHIMIA FAGARAȘ — C.S.M ME
DIAȘ (2—1). Oaspeții s-au apărat din 
primul minut cu 7—8 jucători. Golurile 
au fost înscrise de 
78) pentru Chimia, 
pentru C.S.M. (V. Larir-coresp.).

C.S.O. BRĂILA — FOREST A 
TICENI (2—0). Gazdele, eu un atac 
mai eficace, au reușit să învingă pe 
merit. Au marcat: Coteț și Vasilache. 
(N. Ballag-coresp.).

C.F.R. PAȘCANI — DINAMO SU
CEAVA (1—6). Joc lipsit de spectacu
lozitate. După aspectul reprizei a doua, dar nu reușește decît să reducă 
oaspeții ar fi meritat un rezultat egat 
A înscris Lazăr în min. 16. (C. Enea, 
coresp.).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — C.S.M.S. 
IAȘI (0—0). Ambele formații au prac
ticat un joc de bună factură tehnică, 
în care au excelat apărările. Rezultatul 
de egalitate este just. (C. Melceanu, 
coresp.).

ST. ROȘIE BACĂU — DINAMO GA
LAȚI (1—0). Joc frumos, cu multe 
faze la ambele porți. Unicul punct a 
fost înscris de Pîrlogea (min. 57). 
Dudaș (Dinamo) a ratat un 11 m în 
min. 71. (Hie lancu-coresp.).

RAPID FOCȘANI -------------
PLOIEȘTI (0—0). In prima repriză a 
fost un joc frumos, la care au contri
buit ambele 
rile foarte 
mâții. (Gh.

ȘTIINȚA 
MORENT (2—1). Flacăra a 
mos în cîmp, însă a fost ineficace la 
poartă. Au marcat: Păun (min. 21) și 
Venturini (min. 79). respectiv Ionescu. 
In min. 86 Dragomir (Știința) a fost 
eliminat pentru lovirea ■adversarului. 
(Gh. Arsenie-coresp.).

CARPAȚI SINAIA — POIANA C1M-

SERIA A !!’-a

PRAHOVA

echipe. De remarcat apără- 
bune ale celor
Sam oiJâ-coresp.).
CALAȚI —

doua for-

FLACĂRA 
jucat fni-

ral-volitiv — pregătirea fizică 
veni un scop în sine care nu 
că n-ar contribui la obținerea 
sportive, dar chiar ar afecta-o.

CLASAMENTE

4), Cherciu
27), Popa (min. 53) fi Solomon

ar de- 
numai 
formei

GENERAL, pe echipe : 1. Steaua 9 p; 
2. Progresul 10 p.; 3. Dinamo 11 p.; 4. 
Rapid 14 p.

30 m. : 1. Pîrcălab (D) 4”2; 2. Voinescu 
(S) și Protopopescu (P) 4”4; 3. David 
(D), Baboie (P), Crișan (S), Hălmăgea- 
nu (S), Zavoda II (S) și Ivan (D) 4”5; 
4. Frățilâ (D), Nunweiller III (D), Ungu- 
roiu (D), Cacoveanu (S), Tomeș (S), Ie- 
remia (S), Voinea (P), Mafteuță (P), 
Smărăndescu II (P), C. Ionescu (R), 
Neacșu (R) 4”6; 5. ștefan (D), Raksi, 
Crăciun (S), C. Sandu, Ioniță (P), Coe 
Dan, Dungu (R) 4”7; 6. Constantinescu 
(D), Constantin (S), Ivănescu (S), Adam 
(P) 4’*8.

100 m. : 1. Pîrcălab (D) 11”9; 2. Ivan 
(D) 12”2: 3. Mafteuță (P) 12”3; 4. Ungu- 
roiu, David (D), Crișan (S) 12”4; 5. Geor
gescu (R) 12”5; 6. Creiniceanu, Zavoda 
II (S), Baboie, Adam (P), Neacsu (R) 
12”6.

800 m. :
(D) 2:16,3;
(S) 2:21,8 ; u. iNuiivemcr îv mz, 
Crișan (S), Protopopescu (P) 2:22,4.

Lungime fără elan : ‘ ~ ~
2,67; 2. Zavoda II (S) 
(S), Mîndru (P) 2.57; 4. 
topopescu (P) 2,55; 5. 
6. Voinescu (S) 2,53.

Flotări in brațe :
Dumbravă (S) 32; 3. Zavoda II (S), C. 
Ionescu (R), Gherghina (R), D. Cucu 
(R) 31; 4. Alexandru (D), Pîrcălab (D), 
Ivănescu (S), Voinescu (S). Coe Dan (R) 
30; 5. Ștefan (D) 29; 6. Crișan (S) 28.

1. Ivan (D) 2:10,1; 2. Unguroiu
3. Adam (P) 2:18,0; 4. Ieremia
5. Nunveiller IV_(D) 2:22,1; 6.

1. Coe Dan (R) 
2,58; 3. Ieremia 

Anghel (D), Pro- 
_ Baboie (P) 2,54:

1. Ieremia (S) 41; 2. 
Zavoda n (S), 

Gherghina

Filip (min. 44 fi
Grigore (min. 43)

C.F.R. ARAD — CRIȘANA ORA-; 
DEA (3—0). Victorie meritată. Local
nicii au desfășurat un joc mai tehnic. 
Au marcat: loanoviei (min. 35), Boroș 
(min. 48) și Merle (min. 80). (St. 
lacob-coresp.).

C.S.M. CLUJ — AR1EȘUL TURDA 
(2—0). Întîlnire de marc luptă, cîști- 
gată pe merit de gazde. Partida a lo»t 
de un bun nivel tehnic. Au înscris : 
Kunkuli (min. 7) și Lungu (min. 85). 
(V. Morea și V. Cacoveanu-corcsp.).

C.S.O. BAIA MARE — A.S.M.D. 
SATU MARE (2—1). Meci viu disputat, 
de un bun nivel tehnic. Autorii goluri
lor: Trifu (min. 38 și 77) pentru 
gazde, respectiv Rusu (min 42). (V. 
Sâsdranu-coresp.).

RAPID TG. MUREȘ — VAGONUL 
ARAD (0—1). Partida a satisfăcut doar 
în prima repriză. După pauză jocul a 
devenit nervos, presărat cu durități. 
Unicul punct a fost înscris «le Chiru 
(min. 26). (V. Kadar-coresp.).
<CRISUL ORADEA — MUREȘUL TG. 
MUREȘ (2—1).. După ce au deschis 
scorul în min. 8, prin Vass, oaspeții 
au trecut în defensivă. Pentru gazde au 
înscris Roșu (min. 32) și Sandru (min. 
44). (Iile Ghișa și M. Roxin-coresp.).

IND. SÎRMEl C. TURZI1 — CORV1- 
NUL HUNEDOARA (1 — 1). Joc dina
mic, de bună factură tehnică. Gazdele 
au atacat mai mult însă ineficace. Oas
peții s-au apărat organizat, âu creat 
atacuri frumoase, însă apărarea gazdelor 
a fost la post. Au înscris : Copil Vasile 
(min. 77) pentru Ind. Sîrmei, respectiv 
Coran (min. 79). (P- Tonea-coresp.).

RECOLTA CĂREI — C.S.O. TIMI
ȘOARA (2—2). Gazdele au atacat mai 
mult în repriza a Il-a. Meciul a plăcut 
spectatorilor.

IUGOSLAVIA — PETROLUL MIINE 
LA BELGRAD

După cum am anunțat, mîine echipa 
Petrolul va evolua la Belgrad, în com
pania reprezentativei Iugoslaviei, care 
se pregătește pentru turneul final din 
Chile, al campionatului mondial. Pio- 
ieștenii urmează să alinieze următoa
rea formație: Ionescu-Pahonțu, Fro- 
nea, N'eacșu-D. Munteanu, Tabarcea- 
Zaharia, Badea, Dridea I, A. Muntea- 
nu, Dridea II.

IN TURNEUL BALCANIC 
1NTERCLUBURI

cadrul turneului balcanic inter-

Returul acestei întîlniri este programat 
la 25 aprilie la Istanbul.

PROGRAMUL JOCURILOR 
DIN CAPITALĂ

Meciurile de categoria A se dis- 
duminică în cuplaj pe stadionul 
August" : ora 14.45 Steaua — 

Jiul.

I
In

cluburi, mîine — miercuri — are loc 
la Atena partida dintre Olimpiakos 
Pireu și Galatasaray Istanbul. Partida 
va fi condusă de Mircea Cruțescu.

pută
„23
Metalul și ora 16.30 Rapid

• Jocurile de categoria B au loc 
sîmbătă : Metalul 7' 
pe terenul Gloria la ora 
Olimpia — Dinamo Obor pe 
Olimpia (CAM) la ora 16.30.

• Jocul Dinamo Galați — 
Pașcani, programat duminică, 
amînat pentru 18 aprilie.

Știinta București
16.30, iar 

terenul

C.F.R. 
a fost



(,Cupa Dinamo"
întrecerile pentru „Cupa Dinamo” au 

luat sfîrșit După dispute pasionante, 
în care am remarcat îndeosebi foarte 
mulți juniori talentați, bilanțul con
cursului s-a încheiat cu două noi re
corduri ale tării și cu o performanță 
excepțională, superioară actualului re
cord mondial (1152 p la armă liberă

3. N. Ungureanu (CSM Cluj) 289 p. Pe 
echipe : 1. Olimpia Brașov 860 p. 2. Știin
ța 857 p. 3. Dinamo 845 p. Poziția in ge
nunchi : 1. L Olârescu 284 p. 2. N. Flo
rian (Metalul) 272 p. 3. FI. Țiței 263 p. 
Pe echipe: 1. Știința 797 p. 2. CSM Cluj 
788 p. 3. Olimpia Brașov 786 p. Poziția 
în picioare : 1. I. Olârescu 265 p. 2. Gh. 
Tolocicâ (Voința Iași) 257 p. 3. M. A- 
drian (Voința Iași) 244 p. Pe echipe : 1. 
Știința 719 p. 2. S.S.E. I 7M p. 3. Steaua

in
1. G. Maghiar 587 p. 2. V. Atanasiu 583 p.
3. St. Petrescu (Dinamo) 581 p. Pe echi
pe : 1. Dinamo 2315 p. 2. Steaua 2264 p. 
3. Progresul 2166 p. Armă liberă calibru 
redus 60 focuri culcat seniori : 1. Tr. Co
gut 589 p. 2. N. Cojocaru 587 p. 3. C. An
tonescu 583 p. Pe echipe : 1. steaua
2296 p. 2. CSMS Iași 2294 p. 3. Petrolul 
Ploiești 2282 p. Clasamentul general 
Cupei Dinamo. 1. Dinamo București 75
2. Știința Buc. 79 p. 3. Steaua 108 p.

al
P-
4.

COGUTATANASIU MARGARETA FILIP

calibru redus pe 3 poziții). In general 
însă rezultatele sint modeste, cu ex
cepția celor amintite, chiar și cele ale 
trăgătorilor fruntași componenți ai lo
tului republican. Pentru eforturile de
puse in pregătire, merită laude trăgă
torii de la C.S.A1.S. Iași, Știința Bucu
rești și Dinamo, ultimii fiind și cîști- 
gătorii trofeului pus în joc.

Iată rezultatele : armă liberă calibru 
redus 3x40 tocuri seniori, poziția culcat : 
1. Tr. Cogut (CSMS Iași) 333 p. 2. N. Co
jocarii (CSMS Iași) 391 p. X L Sirbu 
(Steaua) 390 p. Pe echipe : 1. CSMS Iași 
1st’ p. 2. Steaua 1S34 p. 3. Olimpia Bucu
rești 1515 p. Poziția in genunchi : L Tr. 
Cogut 390 p. 2. I. Danovschi (Petrolul Plo
iești) 383 p. 3. N. Rotaru (Steaua) 381 p. 
Pe echipe : 1. CSMS lași I486 p. 2. Steaua 
1475 p. 3. Olimpia București 1457 p. Pozi
ția în picioare: 1. Tr. Cogut 363 p. 2. C. An
tonescu (Olimpia București) 360 p. (17x10) 
3. I. Sirbu 360 p. (11x10). Pe echipe : 1. 
Steaua 1397 p. 2. Dinamo 1377 p. 3. CSMS 
Iași 1367 p. Pe trei poziții: 1 Tr. Cogut 
1152 p. 2. C. Antonescu 1124 p. 3. N. Cojo- 
caru 1122 p. 4. L. Cristescu (Steaua) 1118 
p. 5. N. Rotaru 1111 p. Pe echipe : 1. 
Steaua 4406 p. 2. CSMS Iași 4396 p. 3. 
Olimpia București 4323 p. 4. Dinamo Buc. 
4302 p. 5. Petrolul Ploiești 4274 p. Armă 
liberă calibru redus 3x30 focuri juniori, 
poz. culcat: 1. FI. Titei (Olimpia Brașov) 
291 p. 2. I. Olârescu (Știința Buc) 29*  p.

roșie Bacău 692 p. Pe trei poziții : 1. L 
Olârescu 839 p. 2. Cb. Tolocicâ 810 p. 3. 
FI. Țiței 804 p. Pe echipe: L Știința 
2373 p. 2. S.-S.F-. I 2343 p. 3. Olimpia Bra
șov 2336 p. Junioare, poziția culcat : L 
Margareta Filip (Olimpia Brasov) 293 p.
2. Suzana Doezi (CSM Cluj) 232 p. X 
Buxandra Popescu (Dinamo) 23*  P- Pe 
echipe : 1. Metalul 861 p. 2. Dinamo 848 p.
3. Știinta M9 p. Poziția In genunchi : 1.
Margareta Filip 282 p. 2. Ruxandra Po
pescu 273 p. X Suzana Doezi 274 p. Pe 
echipe : 1. Dinamo 775 p. 2. Metalul 764 p. 
3. CSMS Iași 944 p. Poziția in picioare : 
1. Margareta Fllip 363 p. 2. Georgeta Șer- 
ban (CSMS Iași) 243 p. 3. Eugenia Ghi- 
ban (CSMS lași) 243 p. Pe echipe : 1. 
Metalul 7*0  p. 2. Dinamo 671 p. 3. CSMS 
Iași 532 p. Pe trei poziții : 1. MARGA
RETA F1L1P 838 P. NOU RECORD AL 
R.P.R. (vechiul record 834 p). 2. Eugenia 
Ghiban 8*4  p. 3. Georgeta Șerban 736 p. 
Pe echipe : L Metalul 2326 p. 2. Dinamo 
2294 p. X CSMS Iași 161*  p. Armă liberă 
calibru redus : 60 focuri culcat, juniori : 
1. FI. Titei 383 p. (41x1*).  2. I. Olârescu 583 p. 
(43x1*).  3. Dan Mircea (Știința) 583 p. Pe 
echipe : 1. Olimpia Brașov 1729 p. 2. SSE. 
1717 p. 3. Știința 1713 p. Junioare : 1. 
Margareta Filip 586 p. 2. Suzana Doezi 
385 p. 3. Ruxandra Popescu 577 p. Pe 
echipe : 1. Metalul 1701 p. 2. Dinamo
1699 p. 3. Știința 1136 p. Pistol calibru 
mare : 1. V. ATANASIU (Știința) 292 + 
290 = 582 P. NOU RECORD AL R.P.R. 
(vechiul record 58*  p.). 2. M. Dumitriu 
(Steaua) 287 + 291 = 578 p. 3. G. Maghiar 
(Dinamo) 281 + 296 - 577 p. Pistol viteză:

Olimpia Buc. 112
6. Metalul 125 p.
Olimpia Brașov 129 p. 9. Progresul Buc.
131 p. 1*.  S.S.E. I 131 p. ÎL Petrolul Plo
iești 134 p. 12. Voința Brașov 146 p. 13. 
Steaua roșie Bacău 132 p. 14. Voința Iași 
157 p.

p. 5. CSMS lași 113 
7. CSM Cluj 128 p.

P-
8.

Buletinul zăpezii
In zilele următoare, timpul se va 

răci în regiunea de munte. Cerul va ti 
schimbător, mai mult noros. continuind 
să cadă ninsori slabe sau moderate. 
Vîntul se va intensifica, bătînd tare 
din NV, mai ales in primele trei zile, 
după care va slăbi. Temperatura va 
scădea, coborind noaptea intre — 3 
și — 9 grade, iar ziua nu va trece de 
zero grade decit in zone cu altitudine 
mai mică de 1.500 m.

Condițiile sint favorabile practicării 
sporturilor de iarnă in tot cursul săp- 
tăminiL

■ ■

Deși am intrat în decada a doua a 
lunii aprilie și temperatura a crescut 
destul de mult, topind zăpada și pe 
dealurile înalle. in regiunea de munte 
vremea și-a păstrat aspectul de iarnă. 
In timpul săptăminii trecute a con
tinuat să ningă în tot lanțul car
patic. iar zăpada s-a menținut destul 
de mare, avind în ziua de 9 aprilie 
următoarele grosimi : Predeal 33 cm. 
Sinaia (Cota 1.500) 37 cm, Vîrlul Omu 
176 cm. Fundata 32 cm. Ceah'.ău-Toa- 
ca 63 cm, Rarău 91 cm.

y

S3'

1X2X1X21
Azi, nltinta zi la

care se 
se află

• în fiuntea listei ciștigurilor. 
atribuie gratuit din fond special, 
un AUTOTURISM „Moskvici”.

Concursul SE ÎNCHIDE AZI, 10 apri
lie, ora 24.

Tragerea va avea loc la Suceava.

• Incepînd cu data de 9 aprilie 1962, 
agențiile „Loto-Pronosport“ fac înregis
trările buletinelor pentru CONCURSUL 
SUPLIMENTAR PRONOSPORT U.E.F.A. 
Reamintim partiripanților că printre ciști-

* gurile EXCEPȚIONALE ce se atribuie 
GRATUIT din fond special se află un 
AUTOTURISM ..Moskvici", un scuter 
,.Mi.net”, FRIGIDERE „Fram“ și „Sara
tov”. TELEVIZOR. ARAGAZURI CU BU
TELII. APARATE DE RADIO etc. etc.

Programul CONCURSULUI SUPLIMEN
TAR „U.E.F.A.“ :

1. R.P. Romină 
București.

2. U.R.S.S. — R.S. Cehoslovacă (20 a- 
prilie) Cluj

3. R.P. Bulgaria — Olanda (20 aprilie) 
Ploiești

4. Italia — R.P. Polonă (20 aprilie) Bra
șov

5. Turcia — R.P. Ungară (20 aprilie) 
Constanța

6. Franța — Spania (20 aprilie) Con
stanța

7. Iugoslavia — Anglia (20 aprilie) Plo
iești

8. R.P. Romînă — Portugalia (22 apri
lie) București

9. R.P. Polonă — Austriâ (22 aprilie) 
Brașov

Belgia (20 aprilie)

SPORTUL POPULAR
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Campioana neînvinsă la „clasice"
BRAȘOV 8 (prin telefon). — Echi

pa campioană și-a depășit adversarii, 
la mici diferențe. Ea a obținut urmă
toarele rezultate: cu C.S.O. Galați 10—4, 
cu Unio Meteorul roșu Satu Mare 
10—6 și cu Progresul București 10—6. 
Gălățenii, după destule emoții, au în
vins pe sătmăreni cu 7—5 și cu 9—5 
pe Progresul București. O mare sur
priză au furnizat luptătorii din Satu 
Mare, invingînd Progresul București 
cu 8—6. (C. Gruia, coresp. regional)

REȘIȚA 8 (prin telefon). — Steaua 
București a obținut trei victorii clare: 
cu C.S.O. Craiova 14—0, cu A.S.M. 
Lugoj 12—4 și cu C.S.O. Reșița 11—5. 
Echipa locală a reușit să depășească 
pe cea din Lugoj cu 8—4. Luptătorii 
reșițeni au învins la același scor și 
pe adversarii lor din Craiova. Lugo
jenii și-au luat o revanșă mult do-

rită: 13—1 împotriva C.S.O. Craiova 
(I. Plăvițiu și P. Bocșeanu, coresp

BA'A MARE 8 (prin telefon). — U 
calnicii au obținut trei victorii : <
C.S.O. Arad 8—2, cu Rulmentul Br< 
șov 12—2, cu C.S.O. Cluj 12—2. I 
chipa din Arad a depășit pe cea d 
Cluj cu 8—4 și pe cea din Brașr 
- ,n e r> . •• _ ;nvjrls I

10—6. (1
cu 10—6. Brașovenii au 
rîndul lor pe clujeni cu 
Săsăranu, coresp. regional)

In cadrul grupei de la 
Dinamo a obținut două 
16—0 in fața echipelor C.S.O. Timișoar] 
și Vulturul Tulcea și o victorie c 
14—2 împotriva formației MeUIu 
București. Metalurgiștii bucureșteni a 
depășit pe luptătorii din Tulcea c 
14—2 și după multe emoții au reuș 
să învingă cu 8—6 pe luptătorii u 
mișoreni. C.S.O. Timișoara a învia 
pe Vulturul Tulcea cu 10—6.

Bucureșt 
victorii d

Numeroase surprize in campionatul de „libere’■ A

Luptătorii din Satu Mare au fur
nizat cea mai mare surpriză a etapei. 
Ei au reușit un rezultat de egalitate 
în fața sportivilor de la Progresul 
București. In acest fel scorul final este 
de 16-14 pentru Unio Satu Mare. Alte 
rezultate în grupa de la Brașov : 
Steagul roșu cu C.S.O- Galați 12-4 
(total general 22-8), cu Unio Satu Mare 
14-2 (24-8). cu Progresul București

14-0 (24-6). C.S.O. Galați cu Unio Sat 
Mare 6-8 I (13-13), cu Progresul Bucu 
rești 8-4 (17-9). La Reșița, Steaua

victorii comode: c
15-1 (26-6), cu C.S.C

(28-0), cu A.S-M. Lugo

Cdmpionalul republican pc cchipc

PROGRESUL (la spadă) și STEAUA (la floretă fete)
primele învingătoare

Deși cu o echipă fără veleități, Pro
gresul a reușit să termine neînvinsă 
concursul și să ocupe 
impresionat plăcut — 
mai ales — Teodorescu 
timului i se datorește, 
ria echipei sale, la tușe, asupra for
mației Steaua (La 8-7 pentru Steaua, 
Mazuru ciștigă cu 5-4 la Marinescu, 
după ce fusese condus cu 2-0!... (Ști
ința, cu principalii ei trăgători, Poru- 
țiu și Sirbulescu in formă slabă, n-a 
reușit să se impună. REZULTATE 
TEHNICE: Steaua-Universitatea Buc. 
9-2 (Stelian 3, Dobrescu, Ionescu, Ma
rinescu cite 2, respectiv Croitoru și 
Krestel) ; Progresul-Știința 9-5 (Teo
dorescu 3, Boiangiu, Lichiardopol, Ma
zuru cite 2, resp. Țintea 3, Sirbulescu 
și Toth cite o vict.); Știința-Universi- 
tatea 9-2 (Țintea, Toth cite 3, Poruțiu
2, Sirbulescu. resp. Croitoru și Krcs- 
tel) ; Progresul-Steaua 8-8 (Boiangiu
3, Teodorescu, Mazuru cite 2, Lichiar
dopol, resp. Dobrescu 4, Ionescu, Mari
nescu cite 2) ; Progresul-Universitatea

primul loc. A 
prin tenacitate 
și Mazuru. Ul- 
de fapt, v ic to

n-a 
față

obținut trei 
C.S.O. Reșița 
Craiova 14-0 
16-0 (28-4).

O plăcută 
comportarea 
C.S.O. Reșița 
tat de egalitate în fața 
craioveni. Ultimii au reușit să-i depă 
șească pe localnici cu 8-6 (12-14). L 
Baia Mare, formația 
obținut un rezultat 
fața localnicilor (total 
mentul Brașov 10-6 
C.S.O. Cluj 14-2 (22-6). Alte rezulta® 
C-S.O. Baia Mare cu C.S.O. Cluj 9- 
(21-9), cu Rulmentul Brașov 8-6 (20-8' 
Rulmentul Brașov-C.S.O. Cluj 11- 
(21-11). In Capitală, Dinamo a depă 
șit destul de greu pe Metalul Bucu 
rești : 10-6 (24-8). Alte rezultate
C.S.O. Timișoara cu Vulturul Tulce 
12-4 (22-10), cu Metalul Buc. 4-1 
(10-20), cu Dinamo 5-11 (5-27), Metalu 
Buc.-Vulturul Tulcea 12-4 (26-8).

surpriză a 
lugojenilor 

(total 16-10)

constituit- 
: 12-2 c
și un rezul 
luptătorii-o

C.S.O. Arad 
de egalitate î
10-16), cu Rul 
(20-12), iar c

In curînd la cinematograful PATRIA
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PRONOEXPRES

circitsmI special Premeipres
1*.  R.P. Romină — R.F. Germană (24 

aprilie) București.
11. U.R.S.S. — R.D. Germană (24 apri

lie) Cluj
12. R.S. Cehoslovacă — Grecia (24 a- 

prilie) Cluj.
• FOARTE IMPORTANT pentru parti- 

cipanții la Pronosport din regiunile Bra
șov, Cluj, Dobrogea și Ploiești I In afara 
concursurilor obișnuite și a concursului 
SUPLIMENTAR „U.E.F.A.” care se des
fășoară pe întreaga tară, vor putea par
ticipa și la CONCURSURILE REGIONA
LE „U.E.F.A.” care se organizează in 
regiunile menționate.

Programele CONCURSURILOR REGIO
NALE sint următoarele:

Pentru regiunea BRAȘOV : 1) Brașov— 
Austria, 2) Italia—R.P. Polonă, 3) R.P. 
Polonă—Austria, 4) Italia—Brașov, 5) Rt.P. 
Polonă—Brașov. 6) Italia—Austria. 7) Di
namo București—Steagul roșu (A), 8) Di
namo București—Steagul roșu (tineret), 
9) Olimpia București — C.S.M. Me
diaș, 10) Farul—C.S.M. Sibiu, 11) Tracto
rul Brașov—Dinamo Obor, 12) Chimia 
Făgăraș—Portul Constanța.

Pentru regiunea CLUJ: 1) U.R.S.S.—R.S. 
Cehoslovacă, .2) R.D. Germană—Grecia, 3) 
U.R.S.S.—Grecia, 4) R.S. Cehoslovacă— 
R.D. Germană, 5) U.R.S.S.—R.D. Ger
mană, 6) R.S. Cehoslovacă—Grecia. 7) 
știința Timișoara—știința Cluj (A), 8)
Știința Timișoara—Știința Cluj (tineret),
9) Corvinul Hunedoara—Arieșul Turda,
10) C.S.M. Baia Mare—C.S.M. Cluj, 11) 
Ind. Sirmei Cîmpia Turzii—Recolta Că
rei, 12) Mureșul Tg. Mureș—Rapid Tg. 
Mureș.

pentru regiunea DOBROGEA : 1) Tur
cia—R.P. Ungară, 2) Franța—Spania, 3)

Turcia—Franța. 4) R.P. Ungară—Spania, 
5) Turcia—Spania, 6) R.P. Ungară—Fran
ța. 7) Farul—C.S.M. Sibiu. 8) Chimia Fă
găraș—Portul Constanța. 9) Vulturul Tul
cea—A.S.A. Mangalia (camp, reg.), 10) 
Spartac Constanța—I.M.U. Medgidia 
(camp, reg.), 11) Cimentul Medgidia— 
C.F.R. Constanța (camp, reg.), 12 Calatis 
Mangalia—Ideal Cernavodă (camp. reg.).

Pentru regiunea PLOIEȘTI : 1) R.P.
Bulgaria—Olanda, 2) Iugoslavia—Anglia, 
3) Olanda—Anglia. 4) R.P. Bulgaria—Iu
goslavia, 5) Iugoslavia—Olanda, 6) R.P. 
Bulgaria—Anglia. 7) Progresul—Petrolul, 
8) Metalul Tîrgoviște—Rapid, 9) Steaua 
roșie Bacău—Carpați Sinaia, 10) 
Moreni—Dinamo Galați, 11) 
Iași—Poiana Cîmpina, 12) Știința 
Prahova Ploiești.

Buletinele la CONCURSUL 
MENTAH U.E.F.A. pe țară și pentru con
cursurile regionale U.E.F.A.. pot fi depuse 
pînă la data de 19 aprilie 1902. Amănunte 
referitoare — --------------- --------------
găsim în 
nr. 15 din

la concursurile respective le 
„Programul Loto-Pronosport“ 
10 aprilie a.c.

CONCURSULUI PRONOEX-PREMIILE
PRES NR. 14 DIN 4 APRILIE

cate gori a 
Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria

Il-a 51 variante a 1.168 
ni-a 105 variante a 610
IV- a 1534 variante
V- a 1170 variante
VI- a 7643 variante

premii : 458.242 lei. 
următoare va

Fond de
Tragerea 

miercuri 11 aprilie 1962 la Suceava,

Rubrică redactată de Loto-Pronosport

9-2 (Boiangiu, Teodorescu cite 3, Li
chiardopol 2, Mazuru resp. Angelescu 
și Krestel); Steaua-Știința 9-7 (Do
brescu 3, Ionescu. Fornino cite 2, Ma
rinescu, resp. Sirbulescu, Toth, Poruțiu 
cite 2 și Țintea).

Fără Maria Vi- 
col și Ana Ene, 
Progresul, favorita 
concursului, 
putut face
meciului decisiv cu 
Steaua, pierrind — 
totuși — la un scor 
exagerat (9-1). 
Steaua s-a impus 
prin omogenitate și 
bună pregătire (in 
special trăgătoare
le Lidia Grieb, 
Geta Sachelarie și 
Elena Bejan). Pro
gresul a contat mai 
mult pe Doina A- 

lexandrescu (în vi
zibilă ascendență!), 
Glicheria Ștefănes- 
cu și Florența Al- 
bu (in meciul cu 
Steaua a tras lr,să 
inexplicabil de s- 
moționată ! ?). RE
ZULTATE TEH
NICE : Progresul- 
S.S.E. Nr. 1 9-1 ; 
Steaua-C.S.S. 9-0 ; 
Progresul-C. S. S. 
9-1 ; Steaua-S.S.E. 
Nr. 1 9-1 ; C.S.S.- 
S.S.E. Nr- 1 9-2 ; 
Steaua-Progresu] 
9-1.

T. STAMA

UN NOU FILM ROMÎNESC

POST-RESTANT
O producție în culori a studioului 

cinematografic „București

Turiști I Folosiți timpul liber în excursii pe munte. — Vizitați cabanele: Poia 
na Stînii, Cota 1500, Vîrtul cu Dor, Babele, Peștera, Padina, Caraimanul, Căminu 
Alpin, Muntele Roșu, Cheia. Cabanele sint utilate și aprovizionate de cttri

Flacăra
C.S.M.S.
Galați—

SUPLI-

avea

ÎNTREPRINDEREA.
REGIONALA A STAȚIUNILOR 

BALNEOCLIMATERICE



94 dt participanți la prima iază 
a campionatului de motocros

G. ȘTEFANESCU

campionatelor republicaneClasamentele
I

10
11
12

498:808
541:877
661:773

care antrenorii

și 
căror evoluție a 
cluburilor și aso. 
au muncit serios

Pe marginea consfătuirii organizate de ziarul „SPORTUL POPULAR” ,

Frumoaso Iradifie a atletismului brăilean 
trebuie redobindită!

•K

De curind, ziarul nostru a organi- 
>zat, cu sprijinul Clubului sportiv oră
șenesc Brăila, o consfătuire in cadrul 
căreia au fost dezbătute problemele 
*atletismului brăilean. La această con
sfătuire au participat 
misiei orășenești de 
(trenori, profesori de 
atleți precum și alți 

.stui sport.
La baza discuțiilor 

rea Conferinței pc țară a UCFS (care 
prevede ca in următorii ani să fie 

llichidată răminerea in urmă a atle
tismului) precum și documentele con
sfătuirii pe țară a atletismului.

Participanții au dezbătut cu mult 
interes multiplele probleme ridicate pe 

.plan orășenesc de Hotărirea Confe
rinței pe țară a UCFS și de consfă
tuirea F.R.A., arătind cauzele rămi- 

’nerii in urmă a atletismului brăilean 
și făcind propuneri pentru imbunătă- 

. tirea activității in rindurile de mai 
n aspect de la prima fază a campi Uruitului republican motocros, re<jarn cReva aspecte ale
sfâșurată duminică la Cimpina. T. Popa (Metalul) unul dintre animatorii cțjHor purtate:

probei ta categoria avan safi clasa 125 cmc. 7' CONSTANTIN RUSINOHJ
. ... ... — -----  (cretar al comisiei de atletism

rașul Brăila: „In anul 1961,
Prima fază a campionatului republican 

motocros a reprezentat un succes, 
aceasta din mai multe puncte de 

edere : al numărului participanților, 
comportării lor și al măsurilor or-

anizatoriee, de-a dreptul excepționale.
Așa, de pildă, la Cîmpina am înre- 

istrat un adevărat record in ce pri
ește numărul concurenților prezenți la 
treceri. Peste 90 de sportivi au Iun 
artul în probele de campionat și în
‘le patru alergări rezervate tineretului 

începătorilor. La clasa pînă la 175 
e tineret au răspuns la apel 19 mo- 
.cliști și tot atîțîa la clasa piuă la 

Î0 cmc. Vn alt succes l-a reprezentat
importarea acestor tineri care au do- 
dit reale calități și o pregătire stipe- 

oară. Este vorba de Al. Schuler 
Jteaua). M. Termen tu (Poiana Cîm- 
ina), /. Sas (St. roșu Brașov), /. Im- 
irescu (I.ipova). Cicerone Comun (Poia- 
a Cîmnina). Al. lonescu Cristea (Vo
ita), P. From (St. roșu Brașov) 
ții. motocidiști a 
■ătat că antrenorii 
ațiilor respective
intru creșterea nivelului tehnic al spor- 
vilor pe cart' îi au în pregătire. 0

14 
14 
14
14 
J4

14
14
14

2 1
3 :
4
7
6

9

Sena

Buc. 
Craiova 
lași

a

12
11
10

7
6

I 5
4 10
1 13

II-a
Rapid
C.S.O.
Voința

. Dinamo Tg. Murșș
St. roșii Brașov 
Știința București 
Voința Tg. Mureș 
A.S.A. Bacău

13
13
13
13
13
13
13
13

FEMININ
Seria

816
841
833
890
S6?

1119:
1077:
974:
835:
88? î

I 802:875
831:1017
647:1033

26
25
24
21
20
19
18
15

4
4
5
5
5
6

10
13

961: 782
935: 777
904
938
936
875
713
637:1122

777
828
844
864
908

22 
2?
21
21
21
20
10
13

Rapid Buc. 
Unirea Buc.
I.C.F. Buc.
Voința Tg. Mureș 
Crișana Oradea

I

13 11 2 1005:553 24
13 11 2 799:583 24
13 9 4 684:C62 22
13 8 5 706:702 21
13 7 6 703:639 20

cursurile 
timii ani 
și — mat mult cmar — cele progra
mate nu s-au bucurat de o partici
pare bogată, de o organizare bună, 
neatingindu-și astfel scopul. Iar fap
tul că profesorii de educație fizică nu 
au colaborat cu comisia orășenească 
de specialitate, cu antrenorii și cu 
secția de atletism a clubului sportiv 

au stat Hotărî- orășenesc, a contribuit și el la de
ficiențele existente în atletismul 
orașul nostru".

VIOREL ȘEITAN — atlet:
7—8 ani în urmă, orașul nostru avea 
citeva baze de a!>!ism bine utilate, 
|K care puteau fi văzuți de dimineață 
piuă seara sute di copii . și tineri, 
antrenindu-se cu sîrgumță. Aceasta 

era și explicația faptului că orașul 
nostru avea numeroși atleți cu per
formanțe bune. Acum însă, multe din 
vechile baze au fost date uitării, sînt 
în paragină și nu mai pot fi folosite, 
iar numărul atleților începători este 
foarte redus. Trebuie să mărturisesc, 
de asemenea, că nfci noi, atieții frun
tași ai orașului, nu am făcut totul 
pentru ca activitatea să meargă bine. 
Ne-am mărginit să ne pregătim și să 
concurăm, dar am uitat că avem da
toria să creștem pe lingă noi pe vi
itorii performeri. Hotărirea Conferin
ței pe țară a UCFS constituie insă 
un prețios îndrumar. Personal, mă 
angajez ca de acum înainte să-mi a- 
duc aportul în dezvoltarea atletis
mului brăilean. Sint convins că și 
ceilalți atleți din orașul nostru gîn- 
desc la fel".

VASILE MANEA — șeful cercului 
pedagogic al profesorilor de educație 
fizică din orașul Brăila : „Activitatea 
cercului pedagogic se desfășoară uni
lateral, in sensul că acesta nu se ocu
pă în mod armonios de disciplinele 
sportive de bază, ca 
nastica. Majoritatea 
au îmbrăcat aspectul 
în bănci. Referatele 
ar fi trebuit să fie axate pe sarcinile 
prevăzute in program, ca, de pildă, 
învățarea startului, săritura in lim- 
gime și în înălțime, aruncarea greu
tății ș.a. De asemenea, este necesar 
ca profesorii de educație fizică să 
respecte programul M.I.C., folosind în 
jocurile de mișcare elemente din atle
tism, ca de exemplu ștafeta. O altă 
lipsă a profesorilor de educație fizică 
este nerespectarea indicațiilor M.l.C. 
privind activitatea lor în cadrul aso
ciațiilor sportive. Profesorii ar fi tre
buit să îndrume și să organizeze mun
ca a una sau două secții din cadrul 
asociațiilor, pregătind sportivi de per
formanță, dînd indicații tehnice și me
tod ice.

O importantă frînă în dezvoltarea 
atletismului brăilean a fost și îngră
direa accesului pe stadioane al elevi
lor. Este drept, stadioanele trebuie fo
losite in mod chibzuit, trebuie evitată 
deteriorarea lor, dar acest lucru nu 
înseamnă închiderea porților pentru

între elevi organizate in ul- 
pot fi numărate pe deget; 

mai mult chiar — cele progra-

membri ai co- 
specialitate. art- 
educație fizică, 
iubitori ai ace-

discu

— se- 
din o- 

  „... . .......... ___  activi- 
notă la fel de bună și pentru felul în/fatea comisie: orășenești a fost nesa- 

:: noșlr; au prezenlat înJ tisfăcătoare. Membrii comisiei oră- 
concurs ultima promoție de motocidiștiAșenești nu s-au preo-vpat de inființa- 
începălorii. Unii dintre ei s-au arătat'---  —î  -*:,r___ —1 —
deficitari doar în privința felului 
care au avut pregătite mașinile.

Am arătat că prima etapă a cim|.îo- 
natului de 1-------------- ----- ----- ... ---
ces și datorită măsurilor organizatorice 
luate de către F.R.M. și asociația 
livă Poiana Cîmpina. Este vorba în 
mul rînd de alegerea traseului și 
marcajul acestuia. Traseul care a 
surat doar 1600 m a fost înscris 
Dealul Muscelului printr-un culoar 
de 10 m, marcat de mici șanțuri 
pite cu var și o 
gulefe. Foarte sinuos, cu numeroase 
denivelări, cu treceri prin vaduri, tra
seul a supus pe concurenți la un examen, 
sever. A foii bună măsura luată de 
organizatori de a no admite sub nici 
un motiv depășirea de către motoci-' 
cliști a culoarului amintit. Datorită/rii Conferinței pe 
acestei măsuri, întrecerile au decurs >sînd de o parte 
fără nici un incident, in cele mai bune ț membrii comisiei, 
condiții.

rea de noi secții ■și afilierea celor 
ini existente, nu au respectai intrutotul 

^calendarul corr.petițicnal. nu s-au in- 
■_Agrîjit de organizarea unor concursuri 

motocros s-a bucurat de xuc-^de popu’ar.zare. nu au controiat sta
rea bazeior de atletism din oraș Co- 

-por t misia orășenească nu s-a străduit să 
pr: yrealizeze o strinsă iegă'-ură cu pro- 
jjpZfesorii de educație fizică, al căror a- 

mâ.lport ar fi fost deosebit de prețios. 
/A fost neglijată loîoaată organizarea 

la( Scursurilor de arb.tri și instructori vo- 
siro-Vuntar*- ci:eva din cauzele :are

linie nesfirșită de\ie-/au dus la răminerea in urmă a atle
tismului brăilean. Firește, situația nu 
ne mulțumește. Comisia orășenească 
trebuie

(Viața, să-și
pentru traducerea

a

din

„Cu

atletismul și gim- 
lecțiilor deschise 
lucrului în clasă, 
ce se țin lunar

1.
2.
3.

Petrolul Ploiești 
Agronomia Iași 
Știința Tim.

Seria
Știința Buc.
Mureșul Tg. Mureș 
Știința Cluj

4. Voința Brașov
5. .Vo’nța Oradea

6. Blănuri Oradea
7. Progresul Buc.
8. Voința Buc.

13 3
13 2
13 1
II-a

13
13
12
13
13
13
12
13

12
9
9
7
5
4
4
1

775:488 
688:570 
734:553 
657:635 
608:628 
559:763 
493:598 
485:764

tinerii atleți. Clubul sportiv orășenesc 
are datoria să rezolve în mod favora
bil acest impediment*.

EMIL MlRZA ____ _
lui sportiv orășenesc Brăila: 
ca atletismul brăilean să-și 
faima de acum cițiva ani, 
ceSară mobilizarea tuturor i 
iubesc atletismul, considerat 
dreptate uri sport de bază. _____
orășenească, profesorii de educație fi
zică, antrenorii, atlețiî fruntași, vor 
trebui să se lepede de comoditatea 
manifestată în ultima vreme și să 
treacă la acțiuni precise, organizate. 
Amenajarea a cit mai 
simple 
gostei 
copiilor 
ioacele 
tice și 
seamă 
din Brăila.
se angajează să sprijine din toate pu
terile și pe toate căile atletismul, 
pentru ca el să se ridice și chiar să 
depășească valoarea de acum 6—7 
ani. Clubul va colabora mai mult cu 
secția de învățămînt a sfatului popu
lar din orașul Brăila, va sprijină a- 
menajarea de baze de atletism, va o- 
bliga asociațiile sportive cu echipe de 
fotbal ca terenurile să fie completate 
cu piste, gropi de sărituri și cercuri 
de aruncări, va înzestra cu materiale 
corespunzătoare 
ale asociațiilor

secretarul clubu-
„Pentru 
recapete 

este ne- 
celor ce 
pe bună 
Comisia

multe baze 
de atletism, dezvoltarea dra- 
pentru atletism în rindurile 
și lirjeretului prin toate mij- 
organiza,lorice, propagandis-

agitatorice, iată obiective de 
pentru renașterea atletismului 

Clubul sportiv orășenesc

secțiile de atletism 
și școlile".

it

Consfătuirea 
aflăm o 
terminat 
tismului 
poate fi 
sta sint

să-și tră:ască cu adevărat 
mobilizeze toate forțele 

în viață a Hotări- 
țară a UCFS. Lă- 
comoditatca, noi, 

trebuie să facem o
xcotitură radicală pentru ca atletismul 
jdin orașul Brăila să-și recucerească 
(prestigiul avut cu cițiva ani în urmă.

Lipsurile enumerate trebuie
Istituie 

— f itoarei
1 rea lor
\ efort".
< 1LIE
îeducație fizică la Școala de 7 

16 j nr. 13: „Una din cauzele stagnării 
^(atletismului din orașul nostru este 

neglijarea activității in școli, de fapt 
izvoarele principale ale acestei disci
pline sportive de bază. Personal m-am 

ca la școala mea să angre- 
mai mulți elevi in activitatea 
deoarece ea se bazează pe 

naturale ca mersul, alergarea, 
aruncări, elemente care con-

să con-
vi-obiectivele principale ale 

activități și pentru îndeplini- 
nu trebuie precupețit nici

CRACANESCU — profesor

25
22
211
20 f străduit18®
17
16(
14

un

de 
ani

nez cit
atletică, 
'mișcări 
sărituri, 
tribuie la dezvoitarea multilaterală ;i

• Comisia orășenească de baschet?armonioasă a copiilor afiați în plină 
anunță începerea unei școli <le arbitri.7creștere. Formarea acestor deprinderi 
Prima lecție ya avea ioc vineri 13 aprilie,Xrfe bază ajută efectiv la crearea unui 
șiragj<dog’e 1’”li,U,ul de Pe,r°1’ «"O bagaj bogat de deprinderi motrice

• Săpiamina trecută, la Cluj, s.Anecesare practicării oricărui sport. Din 
disputat partida masculină Știința CbijC păcațe, nu toți profesorii de educație 
— Dinamo Oradea. După 
bună factură tehnică în care și-au aduși 
din plin anortul, clujenii au cîștigat 
cu 69-39 (38-17). fJV. Todoran-coresp.)

• Dinamo București — C.S.M. Gala|i?put«>e piste de alergare, gropi pentru
62—57. . _ . -

ȘTIRI

un joc «k^fizîcă au înțeles importanța angrenă
rii elevilor într-o activitate atletică 
continuă. In curțile școlilor sînt foarte

CONCURSURI

sărituri și cercuri de aruncări. Con-

In completarea rezultatelor
MASCULIN, seria I : Știința Cluj — 

dnamo Orașul dr. Petru Groza 3—1. 
lovedind un plus de voință și avînd 
n atac în mare formă, studenții au 
iștigat după o luptă dirză. (Ștefan 
ămaș-coresp.).
Steaua București — Petrolul Plo- 

■ști 3—0. Partida a început deosebit 
e frumos, ju 
e o parte și 
etroliștii s-au 
ură ce timpul 
ol prestat, a 
aspe are resurse (M. T).
Seria a 11-a: Farul Constanța — 

•inamo București 3—2. Sportivii con- 
tănțeni s-au mișcat bine pe teren, 
vînd o apărare bine pregătită. (Ch. 
■oldenberg-coresp.).
Progresul București — Știința Timi- 

uara 3—1. Joc frumos. Laude bucu- 
îștenilor în special pentru atac, iar

atacuri spectaculoase 
de cealaltă a fileului. 
„stins" însă pe ma
se scurgea... Din jo- 

reieșit însă că echipa

futuror factorilor de răspundere 
această disciplină Școlile vor tre
să devină adevărate pepiniere, 
care să fie selecționate elemente

de 
și 
in 
a

Și
instruire și antrenament 
atleți. Angajamentele 
luate cu prilejul consfătu- 
traduse in fapte, astfel ca

ne-a dat prilejul să 
serie de cauze care au de- 
răminerea in urmă a atle- 
brăileap. Firește, situația 

schimbată, dar pentru acea- 
necesare eforturi comune din

partea clubului sportiv orășenesc, â 
comisiei orășenești, a profesorilor de 
educație fizică, a antrenorilor și spor
tivilor fruntași, care trebuie să cola
boreze cit mai strins. Spiritul de ini
țiativă, entuziasmul, iată ce trebuie 
să caracterizeze de acum înainte mun
ca 
din 
bui 
din
pentru centru! de pregătire al ora
șului. Aci se va vedea spiritul 
colaborare, priceperea antrenorilor 
a profesorilor de educație fizică 
munca de
tinerilor 

propunerile 
irii trebuie
in scurtă vreme rezultatele să se vadă 
in concursurile orășenești, regionale și 
chiar republicane. Hotărirea Conferin
ței pe țară a UCFS constituie nu nu
mai un imbold, ci un ajutor real, un 
îndreptar in munca de viitor in do
meniul atletismului. Atletismul brăi
lean poate și trebuie să-și recuce
rească frumosul prestigiu.

REZULTATE

timișorenilor în special 
și apărarea din linia de 

infringere mai severă. Setul 
— excepțional. Bun arbi- 

Costin Mușat. Progresul 3 
Cherebețiu și Ghertinișan,

pentru blocaj 
fund, care i-a

ferit de o 
al III-lea 
trajul lui 
jucat fără 
boi na vi.

Olimpia
2—3. Meci animat și in general plă
cut. Victorie deplin meritată a cluje
nilor care au confirmat buna pregă- 

(an- 
(bine 
sen- 
teh- 

ceva

București — C.S.M. Cluj

tire manifestată în ultimul timp 
trenor: V. Moraru) . Olimpia 
condusă în teren de Dragomir) : 
sibilă ameliorare a comportării 
nico-tactice, dar și... neseriozitate, 
mai costisitoare de astă-dată. Remar
cabil arbitrajul prestat de P. Bre- 
zeanu. (—c.f.—)

Tractorul Brașov — C.S.O. Craiova 
3—0. Meciul a fost echilibrat în toa
te cele trei seturi, în care craiovenu

au condus de fiecare dată. Victoria lo
calnicilor confirmă ultimele rezultate 
înregistrate. (V. Popovici și 1. Hîrșu- 
coresp.).

FEMININ, seria I : Olimpia Bra
șov — " ~ - - -
muncit 
victorie.
condus
15—11 1

Seria ______ _______ ...
C.S.O. Craiova 3—2. Net superioară 
(15—1 în primul set}, Flacăra putea 
și trebuia să cîștige cu 3—0. N-a 
reușit din cauza scăderii ritmului de 
joc în seturile al Il-lea și al 111-lea. 
Și n-a reușit să învingă cu 3—1, a- 
tunci cînd și-a revenit, din pricina 
erorilor de arbitraj comise în setul 
IV de Mihai Popescu la scorul de 
13—13, după ce bucureștencele reiă- 
cuseră de la 4—13. (—c.L—)

C.S.M. Cluj 3—1. Gazdele au 
foarte mult pentru această 
In setul al Ill-lea, C.S.M. a 
cu 11—2, dar a pierdut cu 
(Gh. Corcodel-coresp.).

a II-a : Flacăra București —

• Stadionul Republicii a găzduit la 
sfirșitul săptăminii trecute întrecerile 
din cadrul fazei orășenești a concursu
lui republican pentru alergări, sări
turi și aruncări, ale cărei finale vor 
avea loc la 5—6 mai la Constanța, 
Ploiești, Galați-Brăila.

Timpul neprielnic a influențat des
fășurarea concursului : TINERET : 
100 m: S. Todea (St.) 11,2 și D. Dră- 
gan (St.) 11,2; 200 mg: V. Jurcă 
(St) 24,5; înălțime: Gr. Marinescu 
(St.) 1,95, A lonescu (St.) 1,80;
lungime: Gh. Postelnicu (Unirea) 
6,68; greutate: D. Serafim (D) 13,78; 
disc: L. Kotlar (D) 44.45; suliță: 
A Hampel (D) 53,05; FETE: disc: 
E. Cosac (St.) 39,32, 1. Szabo (St.) 
38,05; JUNIORI: 100 m : S. Altenliu 
(CSS) 11,5; disc: W. Sokol (St) 
46,80; JUNIOARE : lungime: M. Mi- 
liadis (Prog.) 5,06; greutate: C. Gu- 
rău (Prog.) 11,20; suliță: S. Zeiiz 
(Prog.) 32,05. In afară de concurs la 
100 m: G. Luță 12,6; I. Petrescu 
12,7; 80 mg: I. Petrescu 12,5.

De la aceste întreceri au lipsit ne
justificat foarte mulți concurenți ti
neri și juniori de la majoritatea clu
burilor bucureștene. (NICOLAE D. 
NICOLAE, coresp.).

Tot pe stadionul Republicii s-a des
fășurat și un concurs deschis începă
torilor. La întreceri au participat pes
te 350 de tineri și tinere. Numărul lor 
ar fi putut fi mult mai mare dacă o

serie de cluburi (Dinamo, Știința, 
Gloria etc.) ar fi prezentat și ele con- 
curenți. Merită evidențiat clubul Uni
rea, care a adus 117 sportivi și s-a 
clasat pe primul loc în clasamentui 
general.

Cîteva rezultate : BĂIEȚI : 100 m: 
C. Dumitrescu (CSS) 12,3; înălțime: 
M. Stancu (Vulcan) 1,60; lungime: 
Gh. Mănăilă (Prog.) 5,80; greutate 
(5 kg.): Gh. Cicortaș (Voința) 12,62; 
FETE: 80 m: R. Mecu (CSS) 11,2; 
înălțime: S. Marcu (CSS) 1,25; • 
greutate: R. Dinu (CSS) 7,89. (G. 
STÂNESCU-coresp.).

• Simbătă și duminică va avea 
loc pe stadionul Republicii primul 
mare concurs al anului: concursul 
republican de primăvară pentru ju
niori și junioare. La întreceri participă 
cei mai buni tineri atleți din toate 
regiunile țării. Concursul reprezintă un 
foarte bun prilej de verificare a nive
lului de pregătire a tinerilor noștri 
și în Același timp el constituie un cri
teriu de selecție pentru formarea lo
tului republican de juniori.

întrecerile au loc sîmbătă de la 
ora 9 și ora 15 și continuă duminică 
de la ora 8,30. Tot duminică, de la ora 
10,30 participanții vor trece normele 
de control.



Oaspeții ne vorbesc despre Campionatele 
internaționale de gimnastică

„Rapid București a fost cea mai bună echipă de volei 
care a vizitat Ungaria in ultimii ani“

Lina Logofet (U.R.S.S). secretara 
Federației sovietice de gimnastică: 
„Aprecierile așa-zis tehnice asupra 
concursului trebuie să lase pe planul 
al doilea forma sportivă, întrucit pină 
în iulie mai este timp. Rămine insă 
deschisă problema retușurilor tehnice 
ale execuției. La „impuse", exercițiul 
este bine însușit de către majoritatea 
concurentelor. După părerea mea, re
prezentantele dv. se prezintă bine pre
gătite Ia sol și la birnă, ceva mai puțin 
bine la sărituri și la paralele. De alt
fel. concurentele noastre manifestă și 
ele slăbiciuni, anume la sol și la pa
ralele Exercițiile liber alese sînt in 
general frumoase, originale. La sol, 
ele sint acum mult mai spectaculoase. 
Deci, cheia viitorului: muzicalitate, co
regrafie. Față de compoziție, excepțio
nală la toate concurentele cu valoa
re de locuri fruntașe, execuția va de
cide pe cîștigătoare. tn general, ca im
presie. țin să arăt că mi-au plăcut 
mult atmosfera concursului și organi
zarea șt. mai ales, minunatul și înflo
ri torul dv. București.-.

Ulla Berg (Suedia) antrenoare a 
lotului feminin al Suediei: ^Timpul 
petrecut în frumoasa Rotninie a fost 
scurt Ș-. angrenată în concurs, nu am 
multe de spus. Totuși, sîntem impre
sionate de amabilitatea gazdelor și 
ne-a p'ăcut extrem de mult orașuL 
Concursul a fost de-a dreptul excep
țional organizat și, fapt rar. au lipsit 
controversele în arbitraj. Competiția a 
fost de clasă internațională, majorita
tea participanților aflindu-se la nivelul 
„mondialelor". Mi-au plăcut, dintre 
probate feminine, exercițiile liber alese 
la birnă și la sol, ceva mai puțin să
riturile. Nouă ne-a folosit mult parti
ciparea, mai ales pentru pregătirea 
la paralele. La noi. barele sînt mult 
mai dure și nu ne dau posibilitatea 
de a executa anumite elemente. In 
încheiere, adresez felicitările mele ce
lor care au inițiat noua concepție asu
pra exercițiilor liber alese la sol, care 
reprezintă un îndrăzneț pas înainte 
și va surprinde la Praga".

„Boxul profesionist pe banca acuzaților"
Tragedia de la Madison Square Garden

La 3 aprilie, ora 1.55. boxerul pro
fesionist Benny _K:d“ Paret a_ în
ceta: din viață la New York, după ce 
s-a zbătut timp de 250 de ore între 
viață și moarte. Moartea lui se dato
rează loviturilor sălbatice primite 
în cursul meciului pentru titlul mon
dial profesionist la categoria senrimij- 
locie. susținut cu boxerul nord-amer:- 
can Emile Griffith, pe ringul instalat 
în sala Madison Square Garden. Aces: 
„masacru”, cum este apreciat meciul 
in cercurile pugilistice din numeroase 
țâri ale lumii, a fost comentat pe larg 
de presa internațională. Ziarele au în
cercat să arate cine poartă răspunde
rea pentru moartea iui Paret și, cu 
toate că multe din organele de presă 
reprezintă interesele burgheziei, eie au 
fost silite să recunoască că vina prin
cipală revine profesionismului in box. 
oamenilor de afaceri care au făcut 
din box un „business-.

„Boxul profesionist stă aslăzi pe 
banca acuzaților și acuzația vorbește 
despre crimă — scrie ziarul american 
„Las Angeles Times”. Este o acuzare 
scrisă cu singe și lacrimi de victimele 
acestui sport plin de cruzime”. Referin- 
du-se la aceeași problemă, ziarul el
vețian „Neues Zuricher Zeitung' subli
niază : „Masacrul care s-a petrecut la 
24 martie pe ringul din Madison Squ
are Garden a fost urmărit de milioane 
de americani în fața aparatelor de te
leviziune. La ce concluzie au ajuns ei ? 
Aceea că boxul profesionist a devenit în 
America o bătălie sălbatică, care se 
termină cu tot mai multe decese".

Cum a fost pregătit acest meci ? — 
se întreabă unele ziare. „Specialiștii — 
răspunde ziarul vest-german „Die 
Welt“ — sînt de părere că Paret a 
fost încă înainte greu lovit și era in
capabil să mai boxeze. Se știa doar 
că îr decembrie, anul trecut Paret a 
pierdut prin k.o. în repriza a 10-a în 
urma unei corecții brutale primite din 
partea lui Don Fullmer (S.U.A.)", 
iar ziarul francez „L’Humanite" com
pletează : „Intilnirea a fost dezechi
librată. Paret nu-și revenise complet 
de pe urma k.o.-ului suferit la 19 de
cembrie. înaintea meciului cu Griffith 
in S.U.A. a fost declanșată o adevă
rată isterie rasistă impotriva cubane
zului. Business-manii boxului au a- 
cum o nouă victimă pe conștiința lor".

Sub titlul „Moartea lui Paret con
damnă boxul profesionist", ziarul fran
cez „Combat” a publicat un amplu 
comentariu consacrat „cazului Paret” 
„A doua zi după această bătaie sălba
tică — scrie ziarul printre altele —

Karel Appelt (R.S. Cehoslovacă), a- 
sistent la l.C.F. din Praga, arbitru 
internațional: „Concursul a fost or
ganizat „în ton" cu Campionatele 
mondiale pe care le vom găzdui in 
vară și a fost foarte folositor din a- 
cest punct de vedere pentru noi. De 
asemenea, ne-a fost folositor și pen
tru verificarea primelor rezerve, Sind- 
lerova și Krbec. Aș vrea însă să re
marc larghețea arbitrajului care, fără 
a greși față de un concurent sau al
tul, a fost cam indulgent. La „mondia
le" se va arbitra mult mai sever 1 Des
pre băieții dv. nu vă pot spune nimic, 
cel mult despre Orendi că are o deo
sebită putere de luptă și. în general, 
dă impresia că se pregătește foarte 
conștiincios. Fetele sînt, alături de 
gimnastele din U.R.S.S., R.D. Germa
nă și țara noastră. în fruntea gim
nasticii europene. In încheiere, țin să-mi 
manifest surprinderea pentru schimbă
rile impresionante pe care le văd aici 
în București, la numai citiră an: de 
la prima mea vizită-.

Rolf Bauch (R D. Germană) : antre
nor la Ciobul Vorwarts Berlin .In con
cursul masculin, prea multe lucruri noi 
nu am văzut, fn afară doar de un noo 
fel de săritură efectuată de scrtetical 
Kerdemelidî . Este evidentă tendința 
de a complica, de a ir.gre-.na exerci
țiile și treb-j-e să s» țină serma de a- 
cest lucru în vator. In concursul fe
minin. am avut o mare surpriză: con
cepția și elementele noi aduse de ro
mi nce Ia sol cu apterul muzicii. Cu 
această ocazie îmi exprim admirația 
față de pianistul Fiiipescn. a cărui 
contribuție este majoră. Experiența e- 
fectuată de dv. este pFnă de curaj 9 
reprezintă, fără doar și poale, un pas 
înainte. Rămine de văz d cum va fi 
primit acest lucru și de către ariritre 
la Praga. In orice caz eu vă doresc 
succes și am convingerea că acest 
„nou- va răzbate.

Sînt pentru a cincea oară la Bjcu- 
rești și am fost surprins la fiecare re
venire de progresele înregistrate, mai 
ales în ce privește construcțiile noi. 
Sincere felicitări și pentru organizare".

iu întreaga lume s-au ridica: glasuri 
pentru a condamna borul profesionist 
așa cian este "practicat in prezent' In 
SlU-A. trtiî au reproșat arbitru! jî Gold- 
ștein că nu a intervenit la timp pentru 
a evita masacrul. Un raport al Comi
siei de atletism (forai sportiv superior 
nj.) <fn New York a fost înaintat 
guver- atorohti RockefeTer. dar ziarul 
„New York Mirror" a amnțat că ra-

D/NPRESA STRĂINĂ
i • * *

• Competiția internațională de vo-l 
lei feminin, desfășurată la Ostrava] 
s-a încheiat cu victoria echipei re-l 
prezentative a U.R.S.S. In finala 
sportivele sovietice au învins cu 3—11 
(14—16, 15—8, 15—2, 15—12) reprezenta-] 
tiva R. S. Cehoslovace.

• Cunoscutul jucător maghiar Guj
lyas a cîștigat concursul internațional 
de tenis de la Cannes, învingînd în 
finală cu 6—2, 4-6, 7—5, 6-1 pe San4 
ders (Africa de Sud). g

• Marele maestru sovietic David 
Bronștein este liderul turneului interj 
național de șah de la Moscova. După 
cinci runde el totalizează trei puncte 
(o partidă întreruptă) și este urmat 
în clasament de tînărul maestru 
cehoslovac Hort — 2,5 puncte (o par
tidă întreruptă), Lilienthal (U.R.S.S.) 
2,5 puncte.

• Cea de-a 108-a ediție a cursei de 
canotaj academic dintre echipele uni
versităților Cambridge și Oxford a 
fost cîștigată de prima formație, care 
a parcurs 7 km în 19 minute, 44 se
cunde.

• După consumarea a 11 runde 
în turneul internațional de șah de la 
Mar del Plata conduce marele maes
tru sovietic Polugaevski cu 9,5 puncte 
fără nici o infringere. El este urmat 
de Smîslov, Najdorf, Sanguinetti cu 
cite 7 puncte flecare.

portul scoate din cauză pe toți cei 
vinovați dec’arind că Paret_ a lost 
victima circumstanțelor. „Nu trebuie 
să uităm — scrie ziarul io continuare 
— că în fiecare an numeroși boxeri, 
de cefe mai multe ori de reputație mo
destă. își găsesc moartea in ring*.  
„Statisticile*  publicate in S.U-A. sânt 
departe de realitate-.

Chiar șî influentul ziar american 
„New York Times”, ocupîndu-se de 
problema boxului profesionist a fost 
nevoit să recunoască faptul că de a- 
cest sport sînt legate interesele anu
mitor cercuri financiare. „Boxul profe
sionist — scrie ziarul — este un sport 
practicat de oamenii săraci. El este 
prezentat drept o trambulină care a- 
runcă pe unii din sărăcie șî obscuritate 
in aur șî glorie. Dar aceștia sint foarte

„Cupa Dunării" la haltere, 
o competiție de mare amploare

La 20 și 21 aprilie cei mai buni halte- 
fiii ai țărilor dunărene își vor da In- 
tilnire la București. Întrecerile din ca
drul celei de a doua ediții a .Gupei Du
nării" se anunță deosebit de pasionante, 
mai ales dacă ținem seama de valoarea 
eoncurenților din țările participante — 
medaliați la Jocurile Olimpice și la cam
pionatele mondiale, recordmani mondiali 
etc.

Printre țările care și-au anunțat pină 
acum participarea se numără Ungaria, 
Bulgaria. Cehoslovacia, R.F. Germană și 
Iugoslavia.

Bineînțeles, Ia întreceri participă și 
halterofilii noștri fruntași care, cu acest 
prilej, se vor putea afirma, dovedind 
creșterea sportului cu haltere din țara 
noastră. Timpul scurt care a mai rămas 
pină la luarea startului trebuie să fie 
folosit în mod judicios de membrii lotn- 
lui nostru reprezentativ. 11t1 terof ilii noș-

BUDAPESTA 9 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Așadar, Rapid 
București s-a calificat pentru a treia 
oară in finala „Cupei campionilor eu
ropeni" la volei masculin. In turneul 
încheiat duminică seara, la Budapesta, 
voleibaliștii bucureșteni și-au cucerit 
dreptul de a-și apăra titlul de cea mai 
bună formație de club din Europa in 
fața lui Ț.S.K.A. Moscova.

La prima vedere s-ar părea că succe- 

F O ir IHI A L F IE IL O JBI
UN NOU LIDER IN CAMPIONATUL 

UNGAR : VASAS

In derbiul campionatului R. P. Un
gare Vasas a întrecut în etapa a 24-a 
cu 2—1 pe Ujpesti Dczsa. Alte rezul
tate: M.TJv — Gvor 4—2, Csepel — 
Honved 1—2. Ferencvaros — Ozd 
4—1. Dorog — Komlo 0—1, Szeged — 
Tatab3nva 1—1. Pecs — Salgotarjin 

, 3—2. Cu o etapă înainte de sfirșit, 
• clasamentul a fată astfel: Vasas 36, 
j Ujpesti Dazsa 35, Ferencvaros 31.

DUKLA ȘI-A MĂRIT AVANSUL

Chila Praga a întrecut în etapa a 
I 18-a cu 3—0 pe Spartak Plsen, mă- 
I rindu-și la 5 puncte avansul in frun- 
I (ea dasaateaUre. Alte rezultate: DL 
I nan» Mina — Tatran 1—1, Spartak 
I Praga — Spartak Brno 2—1, R. H. 
; Bratislava — Slovan Bratislava 2—l. 
, SONP — Spartak Sokolovo 0—3, 
i Spartak Troava — Spartak Hradec 
|O-Q. Slovan Mitra — Bani 2—1. 
I Casament: DAta 27, R. H Bratis

lava 22. Spartak Hradec 21 etc.

CAMPIONATUL POLONEZ

Tn etapa a IV-a au fost înregistrate 
—j-.aurele rezultate: grupa A: Le-

puțîui. Chiar campioni renumiți au 
căzut victime lipitorilor și acelor oa
meni care viciază atmosfera in ringurile 
de box-. „Adevărul — scrie ta rîndu! 
lui ziarul francez „Liberation” — 
este că Paret, ca și adversarul lui de 
altfel, sint victime. Victime ale acelora 
care au făcut din ei „mașini de strins 
bani”.

Și acum ce se va întimpla? Iată o 
întrebare care a fost pusă de toți cei 
ce au urmărit puternica campanie des
fășurată în țările capitaliste pentru in
terzicerea boxului profesionist Și to
tuși, după cum Iasă să se înțeleagă 
ziarul „Le Figaro" — nu se va tn- 
Cmpia nimic. „Doar se știe cum se in- 
tunplâ de obicei in asemenea împreju
rări — scrie ziarul. Organizatorii și 
managerii de box lasă ca îurtuna să 
treacă. își apleacă umerii sub avalanșa 
epitetelor protestatoare. apoi lucrurile 
se liniștesc și totul se reia de 1a început". 
Iată in ce constă adevărata tragedie » 
boxului profesionist In la ța marilor 
interese Tnanciare, în fața goanei după 
ciștig a afaceriștilor din lumea acestui 
sport nimeni nu se poate împotrivi în 
țările capitalului.

Benny „Kid" Paret a fost cea de a 
195-a victimă de după război a boxu
lui profesionist Cine ii urmează la 
rind ?

I. RETEGAN

tri vor trebui să se pregătească temei
nic, să nu precupețească nici un efort 
la antrenamente, pentru ca zilele con
cursului să-i găsească în maximum de 
formă.

Știri despre „Cupa Dunării11
• Prima ediție a „Cupei Dunării*  or

ganizată anul trecut în R.F.G, a fost 
cîștigată de echipa Ungariei.

• întrecerile ediției a doua vor avea 
Ioc în sala Dinamo după cum urmează: 
vineri 20 aprilie, ora 19,30 — cat. cocoș 
și pană; sîmbătă 21 aprilie ora 17 — 
cat. ușoară și semimijlocie, ora 19,30 
— cat. mijlocie, semigrea și grea.

• Printre participanții la actuala edi
ție a „Cupei Dunării*  se numără și re
cordmanii mondiali Imre Fo’di (cat. 
pană) și Veres Gyozo (cat. semimijlo- 
cie).

După turneul de Ia Budapesta
sul echipei noastre campioane pare abso
lut normal. Valoarea sa superioară îi 
dădea dreptul să ocupe primul loc în 
acest turneu. Dar să termini turneul 
fără să fi pierdut vreun set în toate 
cele trei jocuri, este mai mult decît re
marcabil.

Mai elocvente decît comentariile noas
tre sînt insă unele declarații luate ime
diat după încheierea turneului. De 
pildă, ROBERT ZSOLD, antrenorul 

gia — Cracovia 3—2, Ruch — L.K..S. 
3—0. Zaglebie — Gvardia 5—1 : gru
pa B : Arkonîa — Polonia 1—4; O- 
dra — Lechia 6—0, Spăl — LechO—1. 
Zaglebia, Gornik și Legia (5 p) și Po
lonia și Odra (6 p) conduc în cele 
două grupe.

MILAN — NOUĂ CAMPIOANA 
A ITALIEI

înaintea ultimei etape se cunoaște 
deja noua campioană a Italiei — Mi
lan. In etapele a 32-a și a 33-a 
au fast consemnate următoarele re
zultate : etapa a 32-a: Veneția — 
Catania 2—2, Torino — Fiorentina 
0—2, Bologna — Inter 0—2, Lane- 
rossi — Juventus 1—0, Sampdoria — 
Lecco 2—I. A\ilan — Mantova 1—0, 
Spal — Roma 1—2, Palermo — Udi- 
nese 1—2. Atalanta — Padova 0—0 : 
etapa a 33-a : Roma — Atalanta 3—1, 
Lecco — Fiorentina 3—2, Catania — 
Inter 0—2. Lanerossi — Palermo 
2—2. Bologna — Sampdoria 2—1, 
Mantova — Spal 2—0, Milan — To
ri rt-o 4—0, Juventus — Udinese 2—3, 
Padova — Venezia 1—1. Clasament: 
Milan 51. Fiorentina și Internazio- 
nale — cite 46 p etc.

LASK CONDUCE IN CAMPIONATUL 
AUSTRIAC

Etapa a 18-a a campionatului aus
triac a dat următoarele rezultate: 
LASK — Wiener Sportklub 3—1, Aus
tria — Wiener Neustadt 2—1, Rapid — 
Admira 0—1, Kapfenberg — SAK 2— 
0. Schwehat — S.W.S. Linz 2—2, 
WAC — Graz 2—0, Vienna — Sim
mering 1—1. Clasament: LASK 30 p, 
Austria 28. Wiener Sportklub și Admi
ra cite 25.

CAMPIONATUL ENGLEZ

In etapa a 34-a s-au înregistrat re
zultatele : Arsenal-Bolton 3—0, Blac
kburn — Everton 1—1, Blackpool — 
Fulham 2—1, Cardiff — Leicester 
0—4, Chelsea — Manchester City 1—3, 
Manchester United — Ipswich 5—0, 
Nottingham — Arsenal 0—1, Shef
field United — West Bromwich 1—1, 
Tottenham — Sheffield Wednesday 
4—0, Wolverhampton — Burnley 1—1.

Brașov—Stockholm 4-4
BRAȘOV 9 (prin telefon). — Aproape 

1.000 de spectatori au venit în sala Pa
latului Culturii din oraș pentru a asis
ta la întîlnirea de lupte clasice dintre 
reprezentativele orașului de sub Tîmpa 
și Stockholm. Ei au rămas însă deza
măgiți de nivelul scăzut al meciurilor și 
mai ales de slaba calitate a arbitrajelor. 
Arbitrii au greșit și au dezavantajat pe 
sportivii noștri I. Țîranu și M. Sultz, 
pe care i-au oprit din acțiuni în mo
mente cu totul nepotrivite.

Iată rezultatele: categ. 52 kg: G. Ofi
țereștii face meci nul cu S. Karlsson: 
cat. 57 kg: M. Sultz termină la egali
tate cu E. Vesterbi: categ. 63 kg: 1. Vai- 
deș reușește meci nul cu J. Vassjber; 
cat. 70 kg: V. Bularca învinge la puncte 
pc A. Sundstrom; cat. 78 kg: 1. Popescu 
face meci nul cu N. Nistrom; cat. 87 kg: 
I. Țăranu reușește meci ega] cu S. Pers
son, cu tot dezavantajul creat de arbi
traj; cat. 97 kg: f. Radu face meci nul 
cu R. Jonsson, iar la cat. grea, I. Ma-

Pregătiri pentru „Cursa Păcii"
Desfășurată în 5 etape, la Soci, pe 

șoselele muntoase ale Caucazului, compe
tiția de selecție a cicliștilor sovietici 
pentru „Cursa Păcii" a fost cîștigată 
de Alexei Petrov. Acesta a sosit pe locul 
1 în trei etape, dovcdindu-sc un exce
lent cățărător și sprinter. Pe locurile 
următoare s-au situat în ordine: Gainan 
Saidhujin, Anatoli Cerepovici, Victor Ka
pitonov, Stanislav Mdskin și Iuri Meli- 
Itov. Dc remarcat că alergătorii clasați 
pe primele 6 locuri sînt aceiași cars 
au alcătuit echipa U.R.S.S. victorioasă 
în ediția de anul trecut a „Cursei Păcii".

Dozsei și ziarist sportiv, ne-a spus cl 
„Rapid București a fost cea mai buni 
echipă de volei care a vizita Ungarii 
în ultimii ani. Cind joci împotriva Ral 
pidului de la primele mingi pari dezar] 
mat, ca in fața unui boxer cu o gardl 
formidabilă, căruia nu-i poți <la nici I 
lovitură". JAROSLAV FUCIK, antrel 
norul Duklei, se aștepta ca Rapid s| 
cîștige acest turneu dar, spune e| „Ani 
fost uimit de siguranța cu care volei! 
baliștii romini au reușit să obțină viei 
torii categorice. Nimeni n-ar fi putui 
să-i bată in acest turneu. „Cupa caml 
pionilor europeni" se află în nitinl 
bune". In încheiere, iată ce ne-a dedal 
rat SERGHEI ARKCIAN, arbitrul sol 
vietic care a condus cele trei jocuri all 
feroviarilor : „Rapid este intr-un progrel 
foarte mare. După părerea mea, echipa 
bucureșteană este marea favorită J 
finalei, indiferent de adversar. Forța 
excepțională a loviturilor, ca și omol 
genitatea formației, fac ca la ora aci 
tuală Rapid să nu aibă adversar in 
lume”. , I

Delegația sportivilor și turiștilor rol 
mini care a asistat la acest turnetl 
sosește marți la prînz în Capitală. I

ADRIAN VASILIU

• Duminică seara s-au încheiat șl 
jocurile din cealaltă grupă semifinală! 
cea de la Varșovia. Victoria a revenii 
formației Ț.S.K.A. Moscova care a 
întrecut pe A.Z.S. A.W.F. Varșovia cq 
3—1 (15—9, 11—15, 15—6, 15-9)1
Astfel că în finala competiției se voi 
întîlni, pentru a treia oară consecutiv^ 
Rapid București și Ț.S.K.A. Moscova 
Cele două meciuri (unul la BucurșaH 
și celălalt la Moscova) vor avea loJ 
intre 13 mai și 10 iunie. In caz dl 
egalitate la victorii se ia în considerai 
re setaverajul și punctaverajul.

SELECȚIONATELE DE GIMNASTICĂ
Alf D. S. F. S. D. ÎNVINGĂTOARE 

ÎN R. E. GERMANĂ
Echipele de gimnastică ale R.S.F.SI 

Ruse au evoluat în R.F. Germană undd 
au întîlnit echipele selecționate ale acestei 
țări. La Kiel a avut loc meciul dintrd 
echipele masculine. Victoria a revenii 
sportivilor sovietici cu 282,40 la 279,03 
puncte. Viktor Lisițki a ocupat primul 
loc în clasamentul general individual cu 
57,20 puncte. Întîlnirea feminină s-a disl 
putat în orașul llofe și a fost dominata 
de gimnastele sovietice care au cîștigaj 
cu 188,15 la 184,5 puncte. La individual 
compus pe primul loc s-a clasat euno] 
scuta gimnastă sovietică Tamara Liu 
hina — 38,90 puncte.

rinache este învins prin tuș în min. 1 
de R. Svensson. întîlnirea se termina 
astfel cu un rezultat de egalitate: 4—4

C. GRUIA-coresp. regional

Pe scurt M
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