
Peste două zile,
^PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚIVÂ!

tart In Spartachiada de vară 
a tineretului!

►evenite tradiționale pentru mișca- 
sportivă din țara noastră, Spar- 

ii-adclc tineretului — mari compe- 
. populare de mase — sînt intim
ate cu mult interes de iubitorii 
rtului. Ritmul susținut în care aso- 
jiile și cluburile noastre sportive 
pus la punct amănuntele tehnico- 
anizatorioe pentru asigurarea celor 

bune condiții de desfășurare a 
©cerilor Spartachiadei de vară a 
leetului. care vor începe la 16 
ii ie, arată că această rKare intre- 
L sportivă de mase se va bucura 
un succes deosebit, 

ke la o ediție la alta, 
vară a tineretului a 

I prilej de înviorare 
rtive, de atragere și
belor de tineri și tinere în practi- 
ka exercițiilor fizice, în mod orga- 
kt, sistematic. Pe de altă parte, 
leoerile, care încep peste două zile, 
I contribui, desigur, la consolidarea 
Imizației noastre, prin înființarea 
[noi asociații sportive, prin crește- 
I numărului de membri UCFS. 
I constituirea unor 
luri de sport, 
litmui pregătirilor 
I și de amploarea

Spartachiada 
constituit un 
a activității 

cuprindere a

noi secții pe

este justificat
pe care o vor

avea concursurile Spartachiadei de 
vară a tineretului. Anul acesta, cei oe 
vor lua startul in marea competiție de 
mase au posibilitatea să-și dispute 
întitetatea în nu mai puțin de 11 
discipline: atletism, handbal, volei, 
ciclism, tir, gin lastică, popice, nota
ție (băieți și fete), oină, trintă și fotbal.

In vederea unei cit mai bune or
ganizări a întrecerilor din cadrul pri
mei etape a Spartachiadei de vzră a 
tineretului, asociațiile și cluburile 
sportive au datoria să mobilizeze an
trenorii, instructorii și sportivii frun
tași din secțiile pe ramură de sport, 
pentru ca aceștia să-i ajute pe tinerii 
concurenți să se pregătească temeinic 
înaintea startului în competiții. De 
asemenea, in colaborare cu celelalte 
organizații de mase și, în special, cu 
organizațiile U.T.M., asociațiile și clu
burile sportive vor lua cele mai efi
ciente măsuri in vederea populari
zării întrecerilor, a stimulării intere
sului maselor de tineri și tinere față 
de această frumoasă competiție

SUCCES DEPLIN PARTICIPANȚI- 
LOR LA SPARTACHIADA DE VARA 
A TINERETULUI !

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Romina
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Astăzi, pe stadionul Republicii (ora 16,30)

R. P. ROMINĂ—TURCIA avanpremiera IN AJUN

■sie 600 de spectatori ou asistat la întrecerile de cras de la Universitatea 
din Capitală. încă nu se aplaudă : concurenta mat au de străbătut 

o tură... (Citiți amănunte in pagina a II-a)
Foto: Aurelian A seen te

^cursul atletic republican de primăvară al juniorilor
sdionul Republicii își redeschide 

porțile pnrtru partâcipanții 8 a 
le concurs republican de primăvară 
umorilor. La ediția din acest an a 
ei tradiționale competiții a atletis- 
i nostru iau parte peste 400 de 

Iu ren ți din Întreaga țară. Este un 
hiat prilej pentru a putea verifica 
iul actual de pregătire al spcranțe- 
utlet isnmhii nostru.
• r participa, printre alții : Dorel 
tui, G/i. Plăcintării, Ion Buiachi, Ion 
|le«, Mihai Calnicov, IFolf Sokol,

Ana Beștian, Roilica Btic&a, Elena Vast, 
Rodi ca Voroneanu.

iirneul internațional
I călăreților roniîni
i dimineața au părăsit Capitala că
ii romînj care vor lua parte la 
ursurile hipice internaționale de 
bcole de la Nisa, Roma și Neapole. 
pceste concursuri țara noastră va 
[■prezentată de călăreții Gheorghe 
ta, Vasile Pinciu, Virgil Bărbucea- 
Constantin V'ad și Andrei Costea 
Lenor (Mihai Timu). Prima în- 
ne internațională, cea de la Nisa, 
[începe astăzi și se va încheia 
lina de 21 aprilie.

RODICA BUCEA,
recordmană republicană la junioare

DE FINALA

PETESCU,
stoperul echipei noastre

AU GO REYMAN, 
fundașul stingă al echipei 

Turciei

la Turneul U. E. F. A
Așadar, în atmosfera 

marii competiții europene 
rezervată reprezentativelor 
de juniori, intrăm exact cu 
o săptămină înainte. Ne 
introduc în această am
bianță plăcută, dar emo
ționantă, juniorii romini 
și turci, programați să 
joace azi, pe stadionul 
Republicii, intr-uri meci 
amical.

Deși lipsită de miză, în- 
tîlnirea dintre cele două 
selecționate se anunță pe 
cit de utilă pe atît de in
teresantă. Așa cum ne 
declara antrenorul oaspe
ților, Hasan Sabri Kiraz, 
ieri, lâ sfîrșitul antrena
mentului efectuat pe sta
dionul Republicii, ambele idionul Republicii, ambele echipe, maj 
puțin preocupate de rezultat, pot oferi 
publicului un fotbal de calitate.

Delegația oaspeților, alcătuită din 
22 de persoane, a sosit joi seara în 
Capitală, cu un autobuz special care 
a parcurs ruta. Ankara—Istanbul—

curn se

se-făcut un scurt popas, jucind 
lecționata R. P. Bulgaria, 
pierdut cu 2—0 conducătorii 
norul oaspeților s-au declarat satisfă-
cuți de evoluția juniorilor lor. Cele

CU
Deși au 
și antre-

G. NICOLAESCU

ala Bulgariei juniorii (f orwtriuâre îh pag: a 5-a)

mai sint

Primii oaspeți au sosit. De joi, ju
niorii turci se află în mijlocul nostru, 
iar astăzi — după cum se știe — evo
luează, în compania reprezentanților 
noștri la Turneul U.EF.A. — în fața 
spectatorilor bucureșteni. Mîine seară 
vor sosi juniorii din reprezentativa 
Greciei, iar în zilele următoare cele
lalte echipe participante.

SELECȚIONATĂ BRAȘOV, 
A 20 A ECHIPA

Se știe că prin retragerea Maltei, 
grupa D (Brașov) a rămas descomple
tată. La propunerea federației noas
tre, aprobată de U.E.F.A., locul Maltei 
va fi luat de selecționata de juniori 
a orașului Brașov. Aceasta va participa 
în afara Turneului, adică rezultatele 
ei nu vor conta în clasament. Brașov 
va juca, în ordine cu Austria (20 apri
lie). Italia (22 aprilie) șî Polonia (24 
aprilie).

Porz), Klaus BECKFELD (VfB Bot
trop) și Karl-Heinz BECHMANN 
(Schalke 04).

înaintași; Reinhard LIBUDA (Schal
ke 04). Wolfgang OVERATH (SV Sieg
burg), Reiner WABERSKI (Hieder 
SV), Horst WILD (Karlsruher SC), 
Karl-Heinz SCHMIDTHOFER (West- 
falia Herne), Gerhard SABOROWSKI 
(SV Siems) și Horst STOCKHAUSEN 
(VfB Langenfeld).

Ieri, cei mai buni stwdenți gimnaști 
din țară au sosit in Capitală. Primii 
au venit reprezentanții centrului uni
versitar din Tg. Mureș. La o oră după 
ei s-au prezentat gimnaștii și gimnas
tele din Timișoara. Apoi, studenții din 
Cluj. Spre print, studenții ieșeni ți 
brașoveni. In sfirșit, mai toate trenu
rile sosite ieri in București au adus 
cite o „garnitură" de studenți gim- 
naști.

După o mică consfătuire, finaliștii 
actualei ediții a campionatului repu
blican universitar de gimnastică au 
căzut de acord să lase... emoțiile la 
o parte și să viziteze Capitala. Unii 
au propus muzeul Antipa, alții Gale
riile de artă, o parte au ținut să mear
gă acolo unde sint găzduite cele mai 
vechi documente despre Cetatea lui 
Bucur. Deci, preferințele fiind îm
părțite, s-au format mai multe... e- 
chipe. Una, destul de mărișoară — 
compusă din profesori și asistenți — 
au pornit spre I.C.F. să-și salute foștii 
profesori.

A fost o zi frumoasă, bogată in im
presii. A venit insă seara cu emoțiile 
concursului de azi. Cu discuțiile teh
nice, cu inevitabilele pronosticuri. 
Luindu-ne după comentarii, prima 
șansă la băieți ar avea-o studenții din 
Cluj (Toader Stanciu de la „Babeș- 
Bolyai" și Beta Jakab de la Institutul 
politehnic sint componenți de bază ai 
echipei și favoriți la individuale). Dar 
icefiștii...

Aici, discuțiile se opreau. Intr-adevăr, 
studenții și studentele de la I.C.F. vin 
la această finală cu un bogat palma
res. Insă ca la orice întrecere, lupta 
rămine deschisă...

PROGRAMUL FINALEI

Azi. Sala Floreasca, ora 9 : categoria 
a IH-a fete și băieți ; ora 16 : deschi
derea festivă, concurs pentru categoria 
a H-a, I și maestre — exerciții impuse.

Duminică. Sala Floreasca, ora 9 : ca
tegoria a Il-a, I, maeștri și maestre — 
exerciții liber alese ; demonstrația unor 
componenți ai lotului R.P.R. de gimna
stică și demonstrația ansamblului de 
gimnastică artistică a I.C.F.

Simbătă și duminica

Cicliștii fruntași din nou in concurs!

MARE INTERES IN ȚARĂ

Jocurile Turneului stirnesc un inte
res enorm în întreaga (ară. Cererile 
de bilete sînt din ce în ce mai nu
meroase. La Cluj, ,de pildă, pînă 
acum s-au vindut 40.000 de bilete, la 
Brașov circa 19.000, iar . la Constanța 
aproape 15.000, ca și la Ploiești.

LOTUL JUNIORILOR DIN R.F.G.

In formă definitivă, lotul de juniori 
al R.F.G. se prezintă astfel :

Portari: Josef MAIER (Bayern Miin- 
chen) și Dieter GRUNSCH (Lehrte06).

Fundași : Karl-Heinz W1RTH (Ham- 
born 07), Wilfried FRICKE (Hannover 
96) și Dieter STRAUSS (Viktoria Wil
helmsburg).

Mijlocași : Rolf KAHN (Karlsruher 
S.C.), Wolfgang WEBER (Spvgg.

Cicliștii noștri fruntași vor fi supuși 
simbătă și duminică unui nou exa
men. După o săptămină de intense 
antrenamente — răstimpul dintre 
„CUPA F.R.C.“ și actualul concurs a 
fost folosit pentru completarea pre
gătirii — tehnicienii vor putea sâ oons- 
tate care este nivelul pregătirii 
rutierilor. Interesează în mod deo
sebit stadiul în care se găsesc cei 
10 selecționabili. Dacă Ion Cosma, C. 
Dumitrescu, A, Șelaru, Gh. Radules
cu și G. Moiceanu au dat satisfacție 
la prima verificare, în schimb o se
rie de alți membri ai lotului (W. Zie-

gler, I. Stoica, Fl. Cristescu ș.a.) au 
dovedit încă deficiente in pregătire. 
Toți membrii lotului național vor pu
tea mîine și duminică să spulbere 
îngrijorările printr-o comportare com
bativă la nivelul pregătirii lor.

Simbătă alergătorii vor lua startul 
de la km 11.500, la ora 16, și se vor 
întrece pe ruta București — Urziceni 
— București, sosirea urmind să aibă 
loc tot la km 11,500. Duminică pleca
rea în cea de a doua cursă se va da 
la ora 9, de la km 7, cicliștii avind 
de parcurs ruta București — Drăgă- 
nești — București. Sosirea va avea loc 
tot la

MAGAZIN SPORTIV

O PAGINĂ DE FOTBAL

Concursul începe astăzi la ora 8,30 
și continuă după-amiază de la ofa 
13,30 și mîine dimineață de Ia ora 
8,30.

Mîine, la fotbal, etapa a XVIII-amele de ciasiacare sportivă la 
atletism (1962—1965)

portante hofăriri adoptate la 
Congresul F.I.S.A.

din turneele UEFA

Categoria A la fotbal programează mîine jocurile etapei a XVIII-a :
BUCUREȘTI (stadionul „23 August") : STEAUA—METALUL (ora 14.45) 

fi RAPID—JIUL (ora 16.30)
ARAD : U.T.A.—Pelrolul
CLUJ : Știinfa—Dinamo București 
LUPENI : Minerul—Progresul
BRAȘOV : St. roșu—Știința Timișoara 
BACĂU : Dinamo—Dinamo Pitești



©OOOOOOOOOOOOOry

Crosul „Să intimpinăm 1 Mai“
• In orașul și raionul Țîrgoviște 

desfășurarea competiției primăverii cu
noaște un mare succes. Este suficient 
să urmărești nenumăratele întreceri 
ale crosului „Să intimpinăm 1 Mai" 
pentru a te convinge de acest lucru. 
La asociațiile sportive Zefirul și Trai
nica Pucioasa lupta pentru desemna
rea celor mai buni crosiști pe aso
ciație' a fost deosebit de dirză. Un 
sprijin prețios îl acordă participanților 
instructorii voluntari, care le dau în
drumări prețioase. Astfel, in. aceste 
asociații sportive s-au prezentat bine 
pregătiți la start majoritatea celor 
2.383 de. tinere si 510 tineri înscriși 
listele de concurs.

In școlile medii din Pucioasa 
Țîrgoviște numărul participanților 
această competiție populară este

Și 
la 
in 

continuă Creștere. Pipă în prezent s-au 
întrecut 618 elevi și 280 de eleve.

Mișu Avanu — coresp.

• Zilele trecute au avut lofc-te» b.TZS—'
, . ..4! . T V* ... mspQrțj F.hi îhîrTn t u I u î poligrafic

„Casa Scî nițeii" întrecerile de cros pe 
asociație. Peste 150 de concurenți au metri.

PE URMELE MATERIALELOR NEPUBLICATE
Munca a Cost

I Cu cîtva timp în urmă, un grup ds 
mineri din Baia Mare ne-a sesizat 
unele lipsuri ale asociației sportive de 
pe lingă întreprinderea minieră „Petre 
Gheorghe". Printre altele, în scrisoarea 
amintită se arăta că, deși cotizațiile 
se încasează cu regularitate, membrii 
UCFS nu primesc timbrele respective, 
și că în echipa de popice activează o 
serie de jucători, cum ar fi frații 
Deak, Pompiliu Ștefan și alții, care 
au denaturat caracterul sportiv al jo
cului. Trimisă la consiliul regional 
UCFS Maramureș, sesizarea a fost 
cercetată de cei in drept, care, după 
o întîrziere destul de mare, ne-au 
trimis un răspuns din care spicuim:

Meciul nu s-a

baschet, rezultatul 
echipele școlii medii 

educație 
a fost viciat din
nepăsării cu care 
meci de cei în 

că

Craiova 
fazei pe 
masculi- 
rrteciului

nr. 1 cu 
fizică și

1 Tnv. P. Mihai, un iubitor al spor
tului din Craiova, ne-a scris mai de 
mult în legătură cu unele aspecte din 
viața sportivă a orașului 
Astfel, în timpul desfășurării 
oraș a campionatelor școlare
«e de
dintre 
program special de 
școlii medii nr. 3, 
cauza neglijenței și 
a fost privit acest 
drept. Printre altele, ni se arată

• unul din arbitrii meciului a fost tov. 
i Cezar Pislaru, profesor și director ad
junct chiar la... școala medie nr. 1 I 
Felul în care a condus acest meci, 
terminat cu rezultatul dc 54—53 pen
tru Ș.M. nr. 1, a atras după sine ne
mulțumirile spectatorilor.

In plus, la această 
s-an prezentat echipele 
școala profesională de 
troputere" și Ș.M. nr.

In răspunsul său, semnat de tov. 
vicepreședinte Victor Chetraru, consi
liul regional UCFS Oltenia ne scrie

competiție nu
Ș.M. nr. 4, 

ucenici „Eiec- 
'5.

SPORTUL POPULAR
Pag. a 2 a JJr. 4012

Participare entuziastă la întreceri...
participanți — 70 băieți și 105 fete 
— s-a alergat în mai multe serii, cla
samentele fiind alcătuite după timpii 
înregistrați. Iată care s-au dovedit a 
fi cei mai buni: BĂIEȚI : 1. Tudor 
Zamfirescu (Fac. de matematică), 2. 
Iulian Fulger (Chimie), 3. Gheorghe 
Dinu (Istorie), 4. Vasile Antohi (Geo
grafie), 5. Mircea Groșii (Istorie), 6. 
lordache Tocu (Filologie) ; FETE: 1. 
Dana Ursu (Chimie), 2. .Maria Pirvu- 
lescu (Naturale), 3. Ioana Mocanu 
(Chimie), 
(Filologie), 
(Naturale). Primilor clasați le-au fost 
oferite diplome și numeroase premii.

luat startul in proba seniorilor. La 
asociația Zincografie, pe primul loc 
s-a clasat Marcel Motaș. Din ritului 
zețarilor cel mai bun ș-a dovedit a fi 
lla-rie Chendi. Ion Tălmăceanu de la 
linotip-paginație a ocupat și el primul 
loc. De remarcat că printre participanți 
au fost și componenții echipei de rugbl 
care activează in campionatul de ca
lificare și cei ai echipei raionale de 
fotbal.

N. Tokacek — coresp.

• Pe terenurile, din preajma Fa 
cultății de științe juridice din Capitală 
s-a desfășurat recent faza pe univer
sitate a crosului x„Să intimpinăm 
1 Mai". Aproape 600 de spectatori, 
studenți și studente care nu se cla
saseră în primele 10 locuri la faza pe 
facuHătL^;iu 
moașe, dinamice, ai căror cîștigători 
au fost cunoscuți doar pe ultimii 

Datorită numărului mare de

îmbunătățită
„In privința timbrelor trebuie să 

ratăm că acestea sint lipite pe carne
tul de membra UCFS pină in iunie 
1961; pentru lunile iulie și august 1961 
nu au fost lipite, deoarece, din vina 
vechiului consiliu al asociației, ou 
au fost încasate cotizațiile. O dată 
cu alegerea nnuhii organ de condu
cere s-au luat măsurile corespunză
toare pentru eliminarea acestor nere
guli". In ceea ce privește secția de 
popice a asociației, ni se comunică 
de către consiliul regional UCFS Ma
ramureș că „in urma măsurilor luate, 
activitatea din această secție a fost 
îmbunătățită total, fiind i 
practicile nejuste și pariurile 
organizau înainte".

mai rejucat...
printre altele: ,.Ânalizindu-se 
nă cu secția de mvățămint a 
popular regional Oltenia organizarea 
fazei orășenești a campionatului șco
lar de baschet, s-a constatat că ea 
s-a desUșurat necorespunzător. Pro
fesorul însărcinat de cercul pedagogic 
al profesorilor de educație fizică, no 
a luat legătură cu comisia regională 
de baschet pentru organizarea întrece
rilor in bune condițiuni. De asemenea, 
iov. C. Pislaru a arbitrat părtinitor, 
in favoarea echipei Ș.M. nr. I, fapt 
care a dus la nemulțumiri. Față de 
cele iritimplate s-au luat următoarele 
măsuri: lev. Cezar Pislaru și respon
sabilul cercului pedagogic au fost as
pru criticați in cadrul ședinței cercului 
Pedagogic al profesorilor de educație 
fizică din Craiova; avind in vedere 
și alte abateri ale iov. C. Pislaru și 
ale Iov. Gr. lonescu, responsabilul cer
cului pedagogic, inspectorul metodist 
regional de educație fizică a luat mă
suri ca aceștia să fie sancționați".

în încheiere se arată că „din cauza 
timpului scurt care mai rămăsese pină 
la faza regională, meciul nu s-a mai 
rejucat, calificindu-se echipa școlii me
dii nr. 1 Craiova".

a-

eliminate 
care se

impreu- 
Sfatuhti

4. Constanța Simionescu
5. Valeria Dumitrescu

O nouă asociație*

sportiva la Giurgiu
Zilele trecute a luat ființă în ora

șul Giurgiu o nouă asociație spor
tivă, care va funcționa pe lingă Sfa
tul popular al orașului și care va 
purta 
prima 
UCFS 
ții pe 
volei și tenis de masă) care să fie 
afiliate la federațiile respective. Con
siliul asociației s-a angajat să mun
cească cu rîvnă pentru traducerea în 
viață 
rîrea

denumirea de Progresul. In 
adunare cei 152 de membri 
au hotărît să înființeze 4 sec- 
ramură de sport (tir, popice,

a sarcinilor trasate de Hotă- 
Confermței pe țară a UCFS.

TRAIAN BARBALATA
cores pondent

trunchiul cit . . . .
jos. _ 'Exercițiul 7. Slind cu tnîinile pe

sărituri ușoare pe antele picioare 
deplasarea înainte imilîod nit 
vrăbiilor.

||ți

Impunătoarele și elegantele con
strucții din Piața Palatului, edifi
ciile monumentale, marile bu
levarde presărate cu blocuri noi, 
fac din București un oraș modern, 
a cărui frumusețe este admirată 
de tot mai mulți vizitatori din 
țară și de peste hotare.
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Pe scurt, despre activitatea 
sportiva din raionul Brad

cursul seral© Recent, 50 de elevi de la.
.din ,caciru 1 școlii.meiii din Gurabarzja âu 
participat la o 'e^tursiâ de trei zile în 
orașele Arad și Timișoara. Excursioniș
tii au vjzițat Jabripa , de ^încălțăminte, 
„Nikos Beloiannis", muzeul regional 
din Timișoara, muzeul „loan Slavici" 
din comuna Șiria etc.

© Secția de -turism din cadrul aso
ciației sportive Dinamo Barza a orga
nizat o. excursie în munții Zarandului. 
Excursia a durat 5 zile, timp în care

________________________________

Pentru a veni în ajutorul celor care 
practică gimnastica de înviorare la do
miciliu, ziarul nostru va publica pix», 
gramul difuzat săplămînal de posturile 
de radio. . In acest număr reproducem 
programul de gimnastică de înviorare 
al săptămînii 16—22 aprilie.

P ROG RAM — IV

Mișcări de imitație (din lumea animală)

Exercițiul 1. Mers pe loc cu ridic.irea 
înaltă a genunchilor, cu brațele în
crucișate la spate. Se poate controla 
în oglindă ținuta dreaptă a, spatelui 
și mișcările picioarelor.

Exercițiul 2. Deplasare pe 4 labe imi- 
tînd mersul pisicii : încercăm să ne 

mișcăm cit mai lin 
prin spa tiu} liber 
a) camerei, iuen|>- 
nîwd 
mai

Exercițiul 3. Stînd 
eu brațele lateral: 
ridicarea și eobo- 
rirr-a simultană

EXCURSII
ÎN CAPITALĂ..

-ai

Dc la o zi la alta, oamenii muncii dji 
toate colțurile țării manifestă Un intere 
tot mai mare pentm vizitarea monu 
mentelor istorice și a construcțiilor so 
cialismului din București.

In luna martie, Bhcuteștiul a fost vi 
zilat de 11.780 de oameni ai munci 
și de peste 5.000 de elevi, caic și 
petrecut oîteva zile din vacanță. Prin 

care au vizitat Capitala patrie 
în această perioadă au fost nu 
muncitori și tehnicieni din re 
Hunedoara și Brașov, colectj 

și Argeș pr<

tre cei 
noastre 
mc roși 
giunile
viști din regiunile Oltenia 
cum si elevi clin deferite regiuni ale țari 
In programul de excursie au figurat v 
zite la Muzeul de Istorie 
lui, la oasele memoriale, 
trecutul de luptă al clasei 
la Palatul Pionierilor, la 
poligrafic „Casa Scânteii" 
la mai multe întreprinderi
De asemenea, nu a lipsit din acest pr 
gram nici vizitarea celor mai frumoai 
coins truc (ii sportive realizate în anii i 
gimului no-stru democrat-popular ea stl 
d ionul „23 August*, sala Floreasca, sf 
dionul Dinamo etc.

a Partidi 
care evoc 
muncitoar 
Combina ti 
precum 
industrial

TH. R

au fost vizitate cabanele Ltbila-C 
și Căscaia. ■**

• Alți sportivi, printre care s 
Oprija și Virgil Frjncu din cadrul c 
ției de turism Țebea.
luat o adevărată tură alpir.ă -» 
vul Piatra Craiului. Cei doi ».
înfruntat viscolul și zăpada > 
șase zile. Ei și-eu cont.-a-a: » .
pe muntele PostăvaruL

MI IUI

brațelor imiimd rf- -v* 
Mișcarea este ar- i «■ 1
mențin nvîneordate.

Exercițiul 4. Stînd cu miinib 
de o masă: ridicarea aîkmati» 
cîte unui picior eît mai 
spate. Mișcarea se execută rit 
amplu din articulația șoldului, 
pot executa de 2 <wi cîte <J—8 
dicări.

Exercițiul 5. Pe genunchi lu Em 
sprijinite pe dușumea, spatele 
raleJ cu solul : întinderea picioat 
cu ridicarea bazinului în sus ț 
revenire în poziția inițială. Se i 
cută de 8—10 ori.

Exercițiul 6. Culcat cu fața în jos, 
miinile încleștate la spate : inter 
să ne tîrîm înainte fără ajut, 
Brațelor prin legănări ușoare i 
stînga și spre dreapta, de pe 
șold pe altul. Corpul este m ex 
sie, capul și pieptul ridicate.
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CUPA PRIMĂVERII” PRIN CORESPONDENTA
curind s-a desfășurat concursul 

orașe prin corespondență, „Cupa 
averii", la care au participat 

170 de trăgători reprezeritind 
•așe. Dintre rezultatele obținute 
ionăm noul record al R.P.R. rea- 
de Iosif Sîrbu la armă liberă 
focuri, seniori și cel stabilit de 

țareta Filip (Brașov) ia aceeași 
i, rezervată junioarelor. De ase- 
a, rezultate bune ne-au fost co- 
cate și de la Cluj, in proba de 

viteză. Față de comportarea 
toriior clujeni in Cupa Dinamo 
sintem nevoit: să punem aceste 

late sub semnul întrebării. Ni se 
destul de curios 

>lu, trăgătorul E.
la Cluj 580 p, 

mini, în „Cupa 
ut doar 490 p. In 
>st și ceilalți concurenți din Cluj. 
>ărere au tovarășii din comisia 
ria'ă de tir din Cluj? 
ă rezultatele: armă liberă 
redus 3x20 focuri, juniori : 1 

‘u (Bacău) 541 p, 2. FI. Țiței

540 p, 3. I. Bobirnac (Ba- 
p, 4. I. Aisani (Cluj) 535 
Dumitrescu (Buc.) 535 p.

1. Margareta Filip (Brașov) 
record R.P.R. stabilit; 2. Su-

Internaționalele" privite prin prismn „mondialelor"

faptul că, spre 
Romanu a rea- 
iar după două 
Dinamo" el a 
situații similare

ca- 
N.

(Brașov) 
cău) 540 
p, 5. A. 
junioare: 
563 p —
zana Doczi (Cluj) 538 p; 3. Gabriela 
Ranghelovici (Buc) 536 p; 4. Matei 
Tudora (Giurgiu) 534 p; 5. Marcela 
Dumitru (Alexandria) 531 p. Seniori:
1. I. Sirbu (Buc) 569 p, nou record 
al R.P.R. (vechiul record 568 p) ;
2. Tr. Cogut (Iași) 567 p; 3. M. Fe
recata (Buc) 565 p; 4. T. Ciulu 
(Buc) 553 p; 5. N. Cojocaru (lași) 
562 p Senioare: 1. Tereza Quintus 
(Arad) 550 p; 2. Cleopatra Alexan
dru (Alexandria) 540 p; 3. Ane Go- 
reti (Buc) 540 p: 4 Maria Fieancu 
(Buc) 510 p: 5. Jaqueline Zvonevsk: 
(Buc) 536 p; pistol precizie: 1. T. 
Jeglinski (Buc) 547 p: 2. G Magyar 
(Buc) 545 p; 3. I. Nițu (Buc) 543 
p; pistol viteză: 1. M. Dumitriu 
(Buc) 585 p; 2. T. Todor (Cluj) 581 
p; 3. P Mocuțâ (Buc) 580 p: 4 E. 
Romanu (Cluj) 580 p ; 5. V. Atanasiu 
(Buc) 579 p. ,

mpionatul de calificare
iltatele înregistrate in etapa de 
lica trecută în campionatul de ca- 
e au fost următoarele :
TA I. grupa A : Arhitectura—Aero- 
a 11-0 (6-0); Universitatea—I.P.G.G. 
0); Institutul de Construcții—Colo- 
Buc. 15-0 (6-0), Meteorul—Politeh- 

tuc. io-io (meci contestat și ciștigat 
teorul cu 3-0); Rapid București— 
o II 12-3 (3-0). SERIA I, grupa B: 
rui Naval Oltenița—Progresul II 
-0); Petrolul Pitești—Combinatul 

Buc. 30-6 (16-0); Vulcan—Auto- 
3-0 (3-0), Grivița Roșie II—Flacăra 
3-0 (3-0); Gloria—Sirena 3-0 (0-0); 
t Roșie II—Vulcan (meci din etapa 
aprilie, a fost ciștigat de Grivița 
prin contestație cu 3-0). SERIA A 
U.S.A.S. Năvodari—Constructorul 

« 0-3 (3-3); Cimentul Medgidia — 
Brăila 11-0 (5-0): Farul Constanța— 
sul Rm. Sărat 26-0 (17-0): Metalul 
-Precizia Săcele 3-0 (0-0); Petrolul 
:i—Unirea Ion Roată 50-0 (S-O).

A III-A: Ceahlăul Piatra Neamț— 
ntul Birlad 5-0 (0-3); Laminorul 
1—Știința Galați l’-« (»-»>: A. S. 
—Constructorul I.U.T. Iași 16-0 
Incora Galați—Zimbrul Tecuci 26-0 
?onstructorul Birlad — Dinamo Ba
ți (0-0): jocul Ancora Galați—Con- 
»rul Birlad fiind contestat s-a o- 
it rezultatul de 3-0 
uctoruiui. SERIA A 
■Jiul Petroșeni 0-0; 
a—C.F.R. Timișoara 
Reșița—Drubeta Tr.

Unirea Ion Roată—U.S.A.S. Năvodari, 
Metalul Buzău—Petrolul Ploiești ; Pro
gresul am. Sărat—Precizia Si cele, C-S-O. 
Brăila—Farul Constanța; Constructorul
Ploiești—Cimentul Medgidia. SERIA A 

IU-A : Dinamo Bacău—Ceahlăul P. Neam); 
Zimbrul Tecuci — Constructorul Birlad; 
Constructorul I.U.T. Iași — Ancora Ga
lați ; Știința Galați — A.S. Tecuci ; Rul
mentul Birlad — Lamlnoml Roman. SE
RIA A IV-A : C.F.R. Timișoara—Metalul 
Reșița ; jiul Petroșeni — Electroputere 
Craiova; Minerul Lupeni—C.S.M. Sibiu; 
Minerul Vulcan—Chimia Tirnăveni.

in favoarea 
IV-A : C.S.M.
Elect roputere 

3-3 (3-3); Me- 
Severin 0-6

★

și programul etapei din 15 aprilie:
I, grupa A : Rapid—Aeronautica 

nul Giulești ora 16.J0); Politebni- 
curești—Dinamo II (Tineretului II 
; Institutul de Construcții—Meteo- 
ineretului III, ora 9,30); I.P.G.G.— 
ntul (Tineretului III, ora 11); Ar
ts — Universitatea Buc. (Tinere
ii, ora 16,30); SERIA I, grupa B :

Buc. —Șantierul Naval Oltenița 
ttului n, ora 12); Gri vița Roșie 
•ria (simbAtă 14 aprilie, teren Par- 
pilului, ora 16,30); Combinatul po- 
: Buc.—Vulcan Buc. (simbătâ 14 
. teren C.P.B., ora 16,30); Autobu- 
acara roșie (teren Unirea, ora 11); 
sul II Buc. — Petrolul Pitești (te- 
ogresul, ora 11,30). SERIA A n-A:

W
Campionatele internaționale ale R.P. 

Romine din acest an au avut o im
portanță deosebită : pe lingă faptul că 
au oferit un plăcut spectacol publicului 
bucureștean și au contribuit la popu
larizarea acestei frumoase ramuri spor
tive, ele au constituit un bun prilej de 
verificare a tuturor participanților îna
intea campionatelor mondiale de la 
Praga. Din punctul nostru de vedere, 
în special, întrecerile feminine s-au

prin prisma pregătirii pentru campio
natele mondiale.

Dintre participante s-au detașat gim
nastele sovietice Tamara Ivanova și 
Ludmila Petuhova, foarte bine pregă
tite, precum și sportivele noastre, în 
special Sonia lovan și Emilia Liță. 
Lupta pentru primul loc s-a dat de 
fapt între aceste 4 concurente, întâ
ietatea fiind hotărîtă numai de zecimi 
de puncte.

Sonia
la acrii aparat

Zoran, campioană internațională a R.P.R. la birnâ, ere cu ti nd 
o „cumpănă"

mare atenție, deoarece se 
Praga gimnastele noastre

bucurat de 
știe că la 
au o sarcină deosebit de însemnată: 
aceea de a apăra un prețios loc trei 
în întrecerea pe echipe. Toți specia
liștii au privit, deci, „internaționalele"

In etapa de miine

Jocuri decisive la Brașov și Oradea
Echipele participante la campiona

tele republicane au ajuns înaintea ul
timei etape. Miine seară vom putea 
cunoaște așadar toate formațiile care 
iși vor disputa, în cadrul celor două 
turnee finale, titlurile de campioane 
republicane, precum și pe cele ce vor 
lupta pentru evitarea retrogradării.

Dar, dacă in seria I (masculin) și 
seria a Il-a (feminin) situația este 
clară, in rest, lupta continuă să fie 
deschisă. Cele mai importante jocuri 
sint programate miine la Brașov și 
Oradea. In prima partidă. Steagul ro
șu — performera etapei trecute — va 
intilni Voința Iași, o altă pretendentă 
la turneul pentru locurile 1-8. Victo
ria oricăreia dintre cele două forma
ții ii aduce și calificarea in turneul 
final, alături de Rapid București, 
C.S.O. Craiova și Dinamo Tg. Mureș,

de rezultatele pe care 
urmă le vor obține miine. 
I a campionatului feminin, 
intilnire este decisivă, cea

a-indiferent 
cestea din

In seria 
o singură
de la Oradea, dintre C.S.M. Crișana 
și Voința Tg. Mureș. In tur, mureșen- 
cele au invins cu 50-37, astfel că pen
tru a se califica, orădencele au nea
părat nevoie de o victorie la cel pu
țin 14 puncte diferență. In caz con
trar. se va califica 
alături de Rapid 
București și I.C.F. 
complet al etapei 
mergem 7“

Voinfa Tg. Mure», 
Bucureștii Unirea 
Citiți programul 

la rubrica „Unde

Foto : P. Romoșan

Gimnastele noastre au obținut rezul
tate bune și la concursul pe aparite, 
cucerind 3 titluri de campioane. Este 
de relevat, de asemenea, faptul că la 
fiecare aparat printre primele 6 s-au 
clasat 2—4 tomince. Trebuie să evi
dențiem in mod deosebit comportarea 
frumoasă a Soniei lovan. a Emiliei Liță 
și in mare parte și a Atanasiei Zim- 
breșteanu, iar dintre tinerele gimnaste, - 
pe cea a Anei Mârgineanu. in special I 
la birnă.

Mai mult decit forma sportivă, care 
nu este și încă nici nu trebuie să lie 
la punctul culminant, oe interesează 
insușirea propriu-zisă a exercițiilor și 
in special a elementelor grele, iar în 
ceea ce privește exercițiile liber alese, 
compoziția lor, bineînțeles, fără 
trece cu vederea și unele greșeli
execuție, care în momentul de față 
n-ar mai trebui să mai existe. Și cînd 
vorbim de greșeli ne referim in primul 
rînd la exercițiile impuse, a căror exc 
cuție ne-a nemulțumit. In special la 
sărituri și la paralele există lipsuri se
rioase, în privința amplitudinii, a ți
nutei și respectiv a urcării și coboririi. IA— ---= l;----. —l..i« nu

mult gimnastele noastre erau defici
tare — de data aceasta putem să lini 
mai mulțumiți. Nici una dintre spor
tivele noastre fruntașe nu a căzut. E- 
xercițiile la sol necesilă un capitol se
parat. Ele au știrnit multe discuții m 
rindul specialiștilor. Care este motivul ? 
Gimnastele noastre, în special Sonia 
lovan, Emilia Liță, și Atanasia Zîirt- 
breșteanu au prezentat exerciții noi, 
alcătuite pe baza unei concepții cu 
totul originale atit în ceea ce privește 
acompaniamentul muzical, cit și mo
dul de folosire a elementelor artistice 
și de balet. Părerile in privința lor 
sint împărțite, majoritatea lor’ fiind 
totuși pozitive. Rămînecala Praga să 
fie confirmată justețea liniei preconi
zate. Este sigur că ele reprezintă un 
pas înainte și sint creații valoroase 
la care au adus o contribuție impor
tantă maestrul de balet Marius Zira 
și pianistul Eugen Filipescu. Desigw, 
mai există multe lucruri nepuse la 
punct in aceste exerciții (insuficien.e 
elemente acrobatice, pauze prea mari 
între elemente și unele exagerări de 
,poze“) și ele necesită o preocupare 
atentă și susținută, pentru ca la Pra
ga „solul" echipei să fie unul din apa
ratele noastre tari.

Acum, cîteva cuvinte despre exerci
ții. Am observat — la toate aparatele — 
multe ezitări, nesiguranță, greșeli de e- 
xecuție. Deci stilizarea exercițiilor. șle
fuirea lor trebuie să stea în centrul 
atenției antrenorilor și gimnastelor 
ncastre. Să nu se uite nici de îmbu
nătățirea rezistenței specifice care mai 
lasă de dorit.

Mai sint două luni și jumătate 
pină la campionatele mondiale. In 
această perioadă se cere de la lo
tul nostru și de la cei care se ocu
pă de pregătirea lui o muncă plină 
de abnegație, antrenamente intense și 
bine orientate pentru a atinge la 
timp forma sportivă cea mai înalta.

ILDICO RUSSU ȘIRIANU ‘

SPORTURI NAUTICE

Prima competiție
a 

de a sezonului

Joi, la Giulești,

id—Sănătatea 3-1, in campionatul feminin
;i dintre spectatorii prezenți joi 
in sala Giulești la meciul femi- 
ipid-Sănătatea, au crezut că vor 
la o partidă fără istoric, in care 
i va reveni foarte ușor echipei 
tulești. Realitatea a fost insă 
îl alta. Jucătoarele de la Sănă- 
iu realizat unul dintre cele mat 
pcuri ale lor din actualul cam- 
Nu ne referim la setul al doi-

lea, pe care Sănătatea l-a ciștigat, 
indcă Rapid a folosit rezervele 
majoritatea timpului, ci la ultimul, 
care ambele echipe au jucat cu forma
țiile complete. Ceea ce înseamnă că 
și voleibalistele de la Sănătatea pot 
juca bine. Rapid a ciștigat cu 3—1 
(15—3, 12—15, 15—2, 15—10).

Dintre jucătoare s-au evidențiat 
Alexandrina Berezearw (Rapid), 
Marie-Jeanne Vetra (Sănătatea).

fi- 
în 
în

dicul nu trebuie să mai lipsească

Dar nici „birna" și nici „solul" 
sint încă puse la punct I

Și acum despre exercițiile liber 
se. In general, noua lor compoziție 
valoroasă. O coincidență: tot la 
rituri și la paralele stăm mai slab. 
De bimă — aparat unde pină nu de

ale- 
esie 
să

Miine dimineață, pe Herăstrău, cu 
cepere de la ora 9, 
nautice vor avea prilejul să asiste la 
prima competiție a sezonului, „Concursul 
de regularitate*4. Această întrecere or
ganizată de comisia orășenească de spe
cialitate. în fața cabanei Știința, pe 
un traseu de aproximativ 400 ni este 
deschisă practicanților canotajului aca
demic. Competiția se anunță deosebit 
de atractivă, ea constituind un bua 
prilej de constatare a roadelor activi
tății canotorilor noștri în timpul 
iernii.

în-
iubitorii sporturilor 

prilejul

Din problemele tenisului de masă bucureștean
în Capitală, sint peste 1.500 de ju

cători de tenis de masă legitimați. A- 
ceștia activează in 18-4 de secții ale 
diferitelor asociații și cluburi sportive. 
Pregătirea lor fizică, tehnică și tactică 
are loc în peste 60 de săli.

In rindurile care urmează vom în
cerca să facem o scurtă analiză a 
lului cum se desfășoară activitatea 
nisufui de masă in Capitală.

TOATĂ ATENȚIA COPIILOR...

fe- 
te-

dentele nu se numără, bineînțe- 
rintre caracteristicile întreceri- 
astre sportive și mai puțin încă 
lor de volei. Asistența medicală 
aracterizează, între altele, spor- 
stru nou, desfășurat în normele 
le ale conduitei socialiste de 
e a omului. De aceea, atunci 
îedicul — prezență preventivă — 
>punde la apel cu ocazia uneia 
îanifestațiile sportive, faptul 
îpărător șl condamnabil. Și mai 
mă dacă această prezență este 
atu de o necesitate urgentă. Ca

duminica trecută în sala Dinamo. Una 
dintre voleibalistele de la C.S.O. Cra
iova fiind lovită de o minge în timpul 
încălzirii Și avînd nevoie de ajutor, 
antrenorul său a solicitat și a cău
tat zadarnic medicul.

Scriind aceste rînduri înaintea jocu
rilor de azi și de miine, amintim că 
printre îndatoririle echipelor organi
zatoare (în cazul de duminica trecută: 
Flacăra, Olimpia și Progresul Bucu
rești) figurează și aceea de a se îngriji 
de delegarea medicului asistent.

— c.f. —

O mare atenție se dă angrenării co
piilor in practicarea acestui frumos și 
util sport. La centrul de antrenament 
pentru copii din calea Floreasca 117 
(antrenor Vicențiu Tulcea) de pildă, 
sint pregătiți cu regularitate peste 30 
de copii. F.R.T.M. s-a îngrijit in mod 
deosebit de acest centru, punind la 
dispoziția lui un bogat material spor
tiv. Cursurile au o durată de trei ani. 
După doi ani de activitate centrul „a 
dat" opt sportivi clasificați de catego
ria a If-a și a ill-a, față de cinci cit 
era angajamentul. De asemenea, cinci 
băieți care au ajuns la un nivel de 
pregătire superior au fost repartizați 
pentru perfecționare la clubul Pro
gresul. Constatăm deci cu satisfacție 
că acest centru își atinge scopul 
propus, acela de a pregăti viitoarele 
cadre ale tenisului de masă.

Și la clubul Progresul am întîlnit 
lucruri asemănătoare. Dintre cei 18 ju
niori care se pregătesc aici, frumoase 
succese au realizat surorile Mariana 
și Victoria Jandrescu, Adriana Pascu, 
V. Marinescu, I. Gheorghiu. Desigur 
că rezultatele ar putea fi șLmai bune 
dacă antrenorul Stan ilie ar munci 
mai organizat și cu mai multă tragere 
de inimă.

Citeva cuvinte și despre centrul de 
copii de ia Unirea. O primă apreciere 
este aceea că procesul de instruire a 
elevilor se desfășoară cu fluctuații, din 
cauza lipsei unei săli corespunzătoare. 
Cu toate acestea centrul de copii Uni
rea a obținut totuși succese mulțumi
toare, reușind să „formeze" elemente 
cu perspective, ca Viorica Ivan. Iosif 
etc.

Cuvinte de laudă mai trebuie adre
sate, pentru munca lor susținută, antre
norilor Andi Ardeleanu (asociația Bere 
Grivița), 1. Pop (clubul Voința) și 
Ella Constantinescu (asociația Voința 
Perierul).
SPECIALIȘTII NU COLABOREAZĂ 

SUFICIENT

Cadrele tehnice, antrenorii, instruc
torii, membrii Colegiului de antrenori 
nu colaborează suficient, nu dezbat 
problemele majGre ale acestui sport și 
nu se preocupă in comun să găsească 
metode noi pentru progresul tenisului 
de masă in Capitală. Nu se duce în 
acest sens o muncă susținută. Așa se 
explică de ce orașul București are prea 
puțini reprezentanți în lotul de seniori 
al țării noastre cu toate că cei mai 
mulți antrenori se află în Capitală. Co
misia orășenească de tenis de masă 
a privit cu superficialitate această pro
blemă, preocupîndu-șe de lucruri mă
runte, de probleme administrative, ne- 
glijind munca de conținut. De ce co
misia orășenească nu a tras la răs
pundere pe membrii Colegiului de an
trenori care cu excepția lui Vicențiu 
Tulcea, nu au făcut mai nimic pentru 
sprijinirea comisiilor raionale de tenis 
de masă, pentru îndrumarea instructo
rilor cu o slabă pregătire tehnică in 
multe asociații sportive din Capitală?

Trebuie dusă o muncă de teren, în 
raioane, in cluburi și asociații sporti
ve Membrii comisiei orășenești să se 
ocupe de folosirea sălilor de tenis de 
masă, de pe tot cuprinsul orașului 
București, să intensifice munca de pro
pagandă in rindurile tineretului, prin 
organizarea unor concursuri atractive, 
prin deplasarea sportivilor fruntași in 
mijlocul pionierilor și școlarilor, a oa
menilor muncii. Este necesară, in ace
lași timp, formarea unui activ de in
structori voluntari care să colaboreze 
și să sprijine munca cadrelor tehnice 
din asociațiile sportive.

TEODOR ROIBU li
• I

Cupa speranțelor"
Finele acestei săptămini aduce în 

Capitală o nouă competiție de te
nis de masă rezervată copiilor (bă
ieți și fete). Este vorba de concursul 
organizat de clubul Voința și do
tat cu „C.upa speranțelor". între
cerile sint deschise elevilor și ele
velor pină la 14 ani, legitimați sau 
nu la asociațiile și cluburile spor
tive din București.

Intilnirile au loc in sala de sport 
din șos. M. Bravu 117, simbătă de 
la ora 17 și duminică de la ora 9. 
înscrierile se pot face azi piuă la 
ora începerii partidelor in sala de 
concurs.
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Normele de clasificare sportivă la atletism

(1962—1965) la o serie de ramuri

MASCULIN

Categ. II Categ. IIIMaestru

CONCURSURI

masă a tuturor 
constituie mij- 
calitătii muncii

desfășurate de antrenori, instructori, tehnicieni și, în 
de toate, de sportivi.

introducerea actualelor norme ți cerînfe de cl 
care constituie o nouă etapă în dezvoltarea mișcări 
cultură fizică și sport din țara noastră. Acestea tr
privite ca un puternic stimulent în activitatea sporii 
noștri, un îndemn pentru îmbunătăfirea continuă și 
toate căile a procesului insfructiv-educafiv, care să 
în mod direct la un nou avînt al mișcării 
sportive.

Incepînd cu numărul de astăzi vom publica normele 
de clasificare sportivă

W. Keller și A. Lupaș 11,4;
A. Schneider 26,5 ; I. Mar-,

Sistemul nostru de 
contribuție importantă 
lor din cadrul asociațiilor și cluburilor, a procesului in- 
structiv-educaliv și la creșterea bazei de 
ramurilor sportive. Clasificarea sportivă 
locul principal de apreciere obiectivă a

clasificare sportivă își aduce o 
la îmbunătățirea activității secfii-

REZULTATE...

actuala ediție se va\^IHIIiilHlllllHUIIIIIimillllHllliimmillllllllllllllllllHIIIIIIIIIIII!ll1inilltllll 
succes și mai mare, vaZ

►

L După intense pregătiri, echipele de 
oină iau mîine „startul" în tradițio
nalul campionat republican. An de 
an. această populară competiție angre- 
neaz.ă în desfășurarea ei numeroase 
echipe. Urmărind întrecerile ediției 
trecute, am constatat cu satisfacție că 
formațiile participante, în special cele 
sătești, au înregistrat un însemnat 
salt calitativ. Este suficient să ară
tăm că cinci din cele opt finaliste au 
fost echipe din mediul sătesc. Biruin
ța Gherăești (reg. Bacău), Avîntul 
Frasin (reg. Suceava) și Avîntul 
Curcani (reg. București) alături de 
deținătoarea titlului Flacăra Buc., au 
dominat turneul final al campionatu
lui pe anul 1961.

Sperăm că 
bucura de un 
angrena și mai multe echipe. De alt-' 
fel, o serie de echipe, nou înființate, 
și-au și completat formele necesare 
participării în campionat. Astfel, 7 e-l 
chipe din raionul Gura Humorului. 5 X sportive, 
din raionul Hîrlău. 5 din raionul Sla-ț 
tina, 3 din raionul Roșiori ș.a. s-au 
afiliat Ia F.R.O. Prima etapă a cam
pionatului, cea mai importantă, va. 
fi impărțită în două faze : 1. pe centre1 
de comune ; 2. finală pe raion. Cele
lalte etape ale campionatului au locl 
după următorul program: etapa re
gională 20.V—15.VII, etapa interregio
nală 2.IX. Etapa finală se va desfășu-j 
ra după o formulă nouă intre 23.IX— 
28.X.

din întilnirea Dinamo Săsar—Izvorul Chiuești (reg. Cluj) desfășurataFază < ___ ...... ....
in cadrul etapei interregionale a campionatului pe anul 1961. La ,,bătaie" : 

V. Cristian și V. Costin (Dinamo) Foto : F. Szabo-Baia Mare

BUCUREȘTI. Prima cursă de marș 
pe pistă din acest sezon a măsurat 3 
km. Ea a fost dominată de sportivii 
clubului Olimpia (antrenor D. Paras- 
chivescu) : 1 V. Furnică 14:13,0: 2. 
I. Ruznac 14:21,0; 3. Gh. Cînduleț 
16:44.0. (Fr. Templer-coresp.). Proba 
de aruncarea ciocanului (6 kg) din 
cadrul concursului republican pe probe 
s-a încheiat cu rezultatele: 1. V. Ti- 
bulschi (C. Lung Muscel) 49,75; 
2 M. Pascu (C.S.S. Buc.) 48.49 ; 3. N. 
Banciu (C.S.S. Buc.) 45,59 (Nic. D. 
Nicolae-coresp.)

CLUJ. Timpul nefavorabil nu a per
mis desfășurarea în bune condițiuni a 
concursului inaugural. Rezultate : fete: 
100 m: A. Beșuan 12,7; 400 m: A. 
Plăcintării (născută 1946) 65,0; A. Negru 
65,0; băieți: 800 m : Fr. Baban 2:01,0; 
6. Chicuruș 2:04,0 ; J. Bicher 2:05,0 ; 
Gh. Szabo 2 :06,7 ;3.000 m cros — S. Bol
dea 9:59.0; V. Pop 9:59,8. (P. Nagy- 
ceresp.).

TIMIȘOARA. Cîteva rezultate promi
țătoare în cadrul etapei orășenești a( 
concursului republican pe probe. Bă
ieți j too m: C. Nedelea 11,0; G. Ta-, 
vie 11.3 
200 mg 
eoni 26.6 (HC. I. Mesaroș 26,0) ; Iun-' 
gime : W. Keller (>,50 ; A. Lupaș 6,40 ;l 
înălțime: C. Popovici 1,70; suliță: G. 
Pikulski 58,90 ; ciocan (6 kg) : 1. Szi-| 
laghi 52.40; greutate: G. Pikulski 
12.13; disc: M. Plev 41.66; fete :l 
100 m: N. Haș 13,2; V. Szekeres 13,3, 
(Em. Grozescu-coresp.)

ORADEA. Faza orășenească a con
cursului republican pe probe. Timp ne-' 
favorabil. Băieți: 100 m: E. Golner, 
11,7 ; 200 mg ; H. Uatfaludi și E. Bart
ha 29,7; înălțime: L. Balint 1,65 
ciocan : Gh. Szasz 50,53 ; ciocan (6 kg) 
R. Popovici 41,60: fete: 100 m: M 
Vaida 13,5 : 300 m : V. Pazmany 44,6; 
înălțime: I. Tomcsik 1,40; suliță: I. 
Kulliis 31,37; greutate: 1. Pali 10.03. 
(Gh. Lorincz-coresp.)

A început turneul final 
al campionatului republican de juniori

TG. MUREȘ 13 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Joi seara s-au dis
putat în sala I.M.F. din localitate pri
mele întîlnirî din cadrul turneului fi
nal al campionatului republican de ju
niori.

După cuvîntul de salut adresat par- 
ticipanțiior de către tov. Ion Bogdan, 
președintele Consiliului regional al 
UCFS, au urcat în ring C. Gru- 
îescu (Bocșa Romină) și A. Reeep 
(Constanța). Campionul de anul Ire- 
eut, Gruiescu, a avut o misiune difi
cilă în fața combativului Recep. Gru
iescu și-a primit adversarul cu direc’e 
de stingă la figură, dar, cu toate a- 
cestea, a boxat departe de valoarea 
sa. cîștigînd destul de greu la puncte.

De la început A. Iliescu (Medgi
dia) a fost superior în meciul cu A. 
Cercel (Buhuși). in ultima repriză, 
arbitrul din ring a oprit meciul și a 
dictat abandonul pugilistului din B.i- 
buși.

O luptă strînsă, în care s-au schim
bat lovituri foarte tari, a fost furni
zată de tinerii V. Barbu (Craiova) și 
F. Paraschiv (București). Craiovemul 
_a punctat mai clar, s-a mișcat mai bine 
în ring și a obținut decizia.

Duelul dintre Gh. Mihali (Maramu
reș) și V. Dandoczi (Cîmp’a Turzii) 
a pasionat datorită ritmului foarte 
rapid imprimat de ambii pugiliști și 
loviturilor frumoase expediate mai eu 
seamă de Dandoczi. Boxerul din Cim-

Categ. I
Categoria juniori

60 m. — 7.7 8,0
ț 80 m. — — 9,4 10,0 10,4

100 ni 10,5 10,8 11,5 12,5 12,8
• 200 m. 21,3 22,2 23.7 26,0 26,4

300 m. — '— 37,0 41,0 43,0
* 400 m. 47,6 49,5 53,0 58,0 60,0

500 m. — — — 73,4 76,0
1 800 m. 1:49,0 1:54,0 2:05,0 2:13,0 2:16,0 2::
. 1000 m. — 2:27,0 2:40,0 3:00.0 3:10,0 3:1

1500 m. 3:45.0 3:54,0 4:15,0 4:40,3 4:45,0 5:<
. 3000 m. — 8:30,0 9:10.0 10:30,0 11:00,0 112

5000 m. 14:05,0 14:40,0 16:00,0 18:00,0 —
.10000 m. 29:40,0 31:30,0 34:00,0 38:00,0 —
‘ 5 km. marș — — 25:30,0 27:00,0 29:00,0 35:1
) 10 km. marș — 50:00,0 55:00,0 60:00,0 —

20 km. marș 1.34:00.0 1.40:00,0 1.55:00,0 2.10:00,0 —
) 50 km. marș 4.28:00,0 4.55:00,0 5.20:00,0 6.00:00,0 —

90 m.g. — — — 14.5 16,0
t 110 m.g. (91,4 cm) — — 16,0 17,5 18,5

110 m.g. (106 cm.) 14,4 15,0 16.8 18,5 19.J
200 m.g. — 25,2 27,8 30,0 31,0

• 400 m.g. 52,0 54,5 60,0 * 67,0 69,0
1500 m. obstacole — — 4:45,0 5:00,0 5:15,0 5:

) 3000 m. obstacole &5‘2,0 9:15,0 10:30,0 12:00,0 —
Maraton 2.28:00,0 2.45:00,0 3.20:00,0 4.00:00,0 —
înălțime 2,01 1,90 1,75 1,50 1,50
Prăjină 4,30 4,00 3,50 2.70 2,50
Lungime 7,50 7,00 6,40 5,80 5,50
Triplusalt 15,60 14,70 13,20 12.00 11,50 1

’Greutate 5 kg. — — — 12.53 11,50
Greutate 6 kg. — — 13,50 12,00 11,00
Greutate 7,257 kg. 17,00 15,00 13,00 11,50 9,50
Disc 1 kg. — — — 39,00 35,Ot
Disc 1,5 kg. — — 44,90 37,Ov 33,00
Disc 2 kg. 52,00 46,00 40,'"0 30,00 25,00 3
Suliță 600 gr — — — 42.09 37,00
Suliță 800 gr. 74 00 65,00 50,00 40,00 35,00 1
Ciocan 5 kg. — — — 38,00 32,00
Ciocan 6 kg. — — 45,30 36,00 30,00 1
Ciocan 7,257 kg. 62,00 55,00 42,00 33,00 27,00 j
iTriatlon

80—L—G (5 kg.) .— — 1300 1100
Triatlon

100—L—G (6 kg.} —- — 1700 1300 non
Pentatlon

L—S—200—D—1500 — 2800 2400 2100 1700 ia
1 Hexatlon

100—L—D—110—G—Pr. — — 2800 2300 1900 lfj
Decatlon 6500 5200 4000 3000 — _ 1

\ 60 in. — — 8,0 8,5 8,8
( 80 m. — — 11.2 121 12,5
\ 100 m. 11,9 12,3 13,5 14,5 14,8
1200 m. 24,5 25,6 28,0 31,0 31,5
\300 m. — — 46,0 52.0 58,0
<400 m. 56,0 59,0 65,0 75.0 80,0
>500 m. — 1:18,0 1:25,0 1:35,0 1:40,0
1 800 m. 2:10,0 2:17,0 2:35,0 2:55,9 3:05,0
) 60 m.g. — — — 11,0 11.8
j 80 m.g. 11.2 11,8 13,5 14,5 15.2
J înălțime 1,62 1,52 1,40 1.30 1,20
l Lungime 5,95 5,50 4,80 4.20 4,00
/ Greutate (3 kg.) — — — 9,50 8,75
1 Greutate (4 kg.) 15.00 13,50 10.50 8,00 7,50
r Disc 49,G0 42,00 30,00 25,00 23,00
l Suliță 50,00 42, OL 31X90 26,0*1 24,00
/Triatlon
f 100—L—G (4 kg.) — — 1700 1300 1000
v Triatlon
f 60—L—G (3 kg.} — — — 1300 1000
l Triatlon
r 100—In—Gr. (4 kg.) — — 1700 1300 1000
S Pentatlon
f Gr.—In—200—80 g.—L 4200 3700 2800 2000 1850

pia Turzii a dominat autoritar și a1 
căutat să lovească mai mult, dar a. 
întîmpinat obstrucțiile adversarului mai 
ales in ultima repriză. Iată de ce spec-, 
tatorii au fast surprinși cind crainicul’ 
a anunțat victoria Iui Mihali. Alte re-j 
zultațe; I. Voicu (Călărași) b.p. A 
Sommer (Maramureș) ; Z. Pazmar.if 
(Timișoara) b.p. E. Constantinescu 
(Craiova) ; I. Hodoșan (Reșița) b. ab.( 
3. M. Ignat (Botoșani); C. Imre (Cluj) 
b.p. C. Manolache (Craiova) ; V.|
Corpaci (Iași ) b-k.o. 1 C. Nazim. 
(Medgidia) ; I. lordache (București)’ 
b.p. Al. durea (Alexandria).

Iată rezultatele tehnice de vinerii 
seara: C. Buzuluc (Reșița) b.p. O. Go-l 
rea (Reghin). A. Simion (Cimpulungl 
Muscel) b.p. A. Dumbravă (Galați)J 
A. Nemeth (Timișoara) b.p. Al. Șer-I 
ban (C. Turzii). Z. Antal (Gheor-r 
ghieui) b.p. V. Ghîță (Ploiești). P." ______  __ ___________ __  _____ ,

h ,2*-, (Bră-f Caseze pe locurile 1—6 la etapa finală a campionatului
da), P. Pacuraru (Oțelul Roșu) b.p.» 1 1 r
Gh. Melios (P. Neamț), Gh. Kovaril 
(C. Turzii) b. ab. III A. Matiaș (Ma
ramureș), I. Covaci (Brăila) bjj. C.| 
Ciupuligă 
(București) b.k.o. I A. Ionici (Iași).

Duminică dimineața în aceeași salăj 
din Tg. Mureș, au loc întrecerile finale, 
în urma cărora vor fi cunoscuți junioriil 
campioni la box pe anul 1962.

Maestru. Să fi cîștigat 
de trei ori alternativ titlul de campion 
niori sau senioare) in finalele campionatelor 
ale R. P. Romîne.

Categoria I. Să se claseze la etapa finală a 
Datelor republicane de cros în primele 6 locuri 
oare sau în primele 8 locuri la seniori.

Categoria a Il-a. 1. Să se claseze la etapa
campionatelor republicane de cros pe locurile 7—15 la 
senioare sau pe locurile 9—20 la seniori; 2. Să se

de două ori

(București), M. Staicu

c,
consecutiv 
republican 

de

CROS
sau 
(se- 
cros

canipio- 
la seni-

finală a

republican de cros pentru juniori.
Categoria a Ill-a. 1. Să se claseze pe locurile 1—3 

la etapa pe localitate sau centre de comune ale crosuri
lor de masă sau a campionatului republican; 2. Să se 
claseze pc locurile 1—10 Ia etapa orașului București a 
crosurilor de masă sau a campionatului republican; 
3. Să se claseze pe locurile 7—25 la etapa finală a cam
pionatului reipublican de cros pentru juniori; 4. Să se 
claseze pe locttri-le 1—6 la etapele regionale ale cărn

ii. CALÂRAȘANU / pionatului republican de cros pentru juniori.

Categoria juniori I. 1. Să
la etapa pe localitate, centre de comune sau pe lc 
11—25 la etapa orașului București ale crosuri! 
masă sau a campionatului republican pentru ju 
2. Să se claseze pe locurile 26—50 la etapa fiii! 
campionatului republican de cros pentru juniori; ; 
se claseze pe locurile 7—25 la etapa regională a 
pionatului republican de cros pentru juniori.

Categoria juniori II. 1. Să se claseze pe locurile 1 
la etapa pe localitate, centre de comune sau pe lc 
26—40 la etapa orașului București ale crosurilor de 
sau ale campionatului republican pentru juniori; ! 
se claseze pe locurile 26—50 la etapa regională a 
pionatului republican

RECONFIRMAREA

se claseze pe locurile

de cros pentru juniori.

CATEGORIEI

1. Pentru categoria 
ficare să mai fie obținută o dată în următorii trei 
2. Pentru celelalte categorii este necesar ca norn 
fie obținută încă o dată in următorii doi ani.

I este necesar ca norma de



PERSPECTIVELE ETAPEI A XVlII-a A CATEGORIEI A
Etapa de mîine a categoriei A, a 

XVIII-a, suscită — ca și cele prece
dente — un interes deosebit, deși în 
cîteva partide se întîlnesc echipe des
părțite de multe locuri în clasament. 
Amatorii de fotbal întrezăresc însă posi
bilitatea unor surprize. Și, într-adevăr, 
este de așteptat din partea echipelor 
situate în zona retrogradării sau în 
imediata ei vecinătate, un „asalt" asu
pra fruntașelor. In această categorie 
intră partidele Minerul—Progresul, Ra
pid—Jiul și U.T.A.—Petrolul. De ase
menea, Dinamo ~.................................
Știința Timișoara 
obțină rezultate 
deși meciurile lor au loc în deplasare 
și în compania unor formații care țin
tesc la fel un rezultat bun, menit să le 
îmbunătățească poziția în clasament 
(Dinamo Bacău și Steaua) sau să le 
consolideze actualul loc (St. roșu). In 
sfîrșit, la Cluj, Dinamo București va fi 
supus la grea încercare de o echipă 
care se află după un insucces cu 0—4, 
deci este dornică de reabilitare.

Pitești, Metalul și 
vor încerca să 

cit mai favorabile,

DIN PREGĂTIRILE ECHIPELOR

DINAMO PITEȘTI a susținut 
miercuri un joc-școală, în care a urmă
rit îmbunătățirea jocului colectiv. Par
tener : echipa sa de tineret (scor : 
9—4). La Bacău, Dinamo va alinia 
probabil formația din partida cu St 
roșu. (Al. Momete, coresp. reg.).

• ST. ROȘU s-a pregătit intens 
pentru jocul cu Știința Timișoara. Joi 
St. roșu s-a antrenat timp de 80 de 
minute cu formația de juniori. Meciu
rile cu Știința (A și tineret) vor avea 
loc pe stadionul Tractorul. (C. Gruia, 
coresp. reg.)

• DINAMO BUCUREȘTI pleacă azi 
**îa Cluj. In principiu, antrenorii D.

Nlculae-Nicușor și I. Nedelescu s-au 
oprit asupra formației din meciul cu 
U.T.A., în care insă Ștefan va juca 
mijlocaș stingă în locul lui Nunweil- 
ler IV (accidentat), iar ca fundaș 
dreapta urmează să fie ales între Popa 
și Constantinescu.

• METALUL nu și-a alcătuit echipa 
pentru meciul cu Steaua. Jci, echipa 
din Tirgoviște a jucat 80 de minute cu 
Minerul Sotînga (7—2) și cu formația 
de tineret 60 de minute (0—2). (M. 
A va nu, coresp.)
• DINAMO BACAU va alinia for

mația din partida cu Progresul. Sînt 
posibile însă, două modificări: utili
zarea a doi jucători tineri Comănescu 
și Mangalagiu, in linia de atac. (Glt 
Dă I ban și llie Jancu, coresp.)

• ȘTIINȚA TIMIȘOARA deplasează 
la Brașov echipa : Curcan—Jenei, Țur- 
can, Georgescu—Botescu, Tănase—lg-

ANTRENAMENTELE LOTURILOR 
REPREZENTATIVE A ȘI B 

Fotbaliștii din loturile A și B 
susținut joi, in Capitală, partide

au
. . . . _______de

verificare în compania unor adver
sari de categoria B. Echipa A a în
vins formația Metalul București cu 
scorul de 5-0 (2-0) prin golurile în
scrise de Constantin, Marcu. Ivan, 
Seredai și Pircălab, iar lotul B a în
trecut Știința București cu 4-3 (4-1), 
autorii golurilor fiind I. Ionescu (2), 
Năftănăilă și Voinea, respectiv, Zăi- 
nescu, Dumitrescu și Nertea.

Cele două partide au urmărit nu 
numai verificarea stadiului de pregă
tire a fotbaliștilor chemați în loturi, 
ci și omogenizarea 
mente, 
faptul 
efîrșit, 
eram 
posturi 
dată ambele extreme și-au îndeplinit 
rolurile ce le revin. Constantin s-a 
„înțeles" mai bine ca in alte ocazii 
cu Pircălab, iar Țircovnicu a făcut 
spre sfirșitul partidei unele schimburi 
de mingi bine gîndite cu Creiniceanu. 
Ne-au mai plăcut Marcu (in ascensiu
ne de formă) și linia de mijlocași Je
nei — Seredai. Apărarea imediată a 
jucat sub nivelul înaintării. Lotul B 
a făcut un joc colectiv și spectaculos 
în atac in prima repriză. După pauză 
însă, jucătorii au abuzat de driblin
guri inutile. Ne-a plăcut comparti
mentul înaintării in prima parte a 
partidei, linia de mijlocași Crăciun — 
Koszka și fundașul Georgescu.

Iată formațiile folosite:
LOTUL A: Voinescu (Mîndru) — 

Ivan (Nedelcu), Motroc, Macri (Ivan)
— Jenei, Seredai — Pircălab, Constan
tin, Marcu, Țîrcovnicu, Creiniceanu.

LOTUL B: Mocanu (Rusu) — To
mescu, Nunweiller III, Georgescu — 
Crăciun (Nițescu), Koszka (Crăciun)
— Ivansuc, Năftănăilă (Mureșan), I 
Ionescu (Voinea), Voinea (Năftănăilă) 
Publik.

unor comparti- 
Este îmbucurător, de exemplu, 
că echipa A și-a găsit, în 
extremele. Dacă altă dată 

obișnuiți ca unul din aceste 
să fie „descoperit", de astă

Un joc frumos:

a in- 
Dina- 
efica-
Grarn

fost fru- 
în cîmp, 
care s-a 
pe spec

DINAMO BACĂU—KAIRAT ALMA ATA 3-1 (0-0)

ÎNTREBĂRI
Din nou teama de... 11 ml

BACAU 13 (prin telefon). Evoluția 
fotbaliștilor sovietici a stîrnit un viu 
interes in localitate. Jocul a 
mos, cu faze bine construite 
iar tempoul viu și viteza în 
jucat au satisfăcut pe deplin 
tatorii băcăoani. In prima repriză, a- 
părările s-au dovedit bine organizate, 
fapt care explică scorul alb. Oaspeții 
au avut două ocazii, dar Ghiță 
tervenit prompt. După reluare, 
mo Bacău a dovedit mai multă 
citate înscriind de trei ori prin 
(min. 51), Stoica (min. 70) și Nemeș 
(min. 71). In continuare oaspeții atacă

mai mult dar nu reușesc sa înscrie 
decît un gol prin Kvoșkin.

Arbitrul Chirițescu (Buc.) a condus 
bine.

DINAMO : Ghiță (Bucur) — Gross, 
Lazăr, Cincu — Rădulescu, Stoica— 
Nemeș, Meder (Comănescu), Gram; 
Vătafu, Drăgoi (Mangalagiu).

KAIRAT : Lisițin—Stulov, Cepkasov, 
Caminski—Ostonsko, Vadin (Anabarian) 
—Kvoșkin. Ceremușkin (Skulkin), Ne- 
cistik, Stelnikov, Omarov.
GH. DALBAN și ILIE lANCU-coresp,

♦ Duminică, echipa Kairat Alma 
Ata joacă la Galați cu Dinamo.

Fază din partida Petrolul—Știința Cluj (4—0), disputată duminica trecută
Foto ; M. Popescu—Ploiești 

sul s-a antrenat la două porți cu Vulcan. 
Scor : 8—4.

• RAPID a jucat joi cu C.F.R. Fila» 
ret cîștigînd cu 8—0 (6—0). Forma
ția pentru duminică nu a fost încă al
cătuită, e posibil însă reintrarea lui 
Neacșu și I. Ionescu.

•ȘTIINȚA CLUJ a susținut joi meci 
tie antrenament cu ech pa Poligra’ia 
(din campionatul regional). Studenții au 
cîștigat cu 6—0 (1—0) prin golurile 
înscrise de Petru Emil (3), H. Moldo
van (2) 
coresp.)

na, R. I.azăr, Mano! ache, Lereter și 
Mițaru. Joi, Știința a jucat cu Șoimii 
(6—1). (Ion Ioana, coresp).

• STEAUA s-a antrenat joi la două 
porți cu formația I.C.A.R. Scor: 4—1 
La acest meci de pregătire nu au par
ticipat cei 7 jucători din loturile re
publicane. Pentru duminică se anunță 
reintrarea lui Mateianu și Cojocaru.

• PROGRESUL pleacă la Lupeni ho- 
tărită să facă un meci bun. In partida 
cu Minerul va alinia formația care a 
jucat și duminica trecută. Joi, Progre-

și Băluțiu. (N. Todoran

»

ȘTIRI REZULTATE
Au- 
mai 
Di- 

Bra-

va găzdui unui din cele 
cuplaje din acest sezon : 
București — Steagul roșu 
Progresul București — Petrolul

• Meciul de categorie B Poiana 
Cimplna — St roșie Bacău va avea 
loc miine la ora 10 dimineața.

• La 23 aprilie, stadionul ..23 
gust" 
„tari" 
namo 
șov și
Ploiești (turneul echipei Progresul in 
R.D.G., proiectat pentru perioada 
19—25 aprilie, a fost aminat). Cum se 
vede, un program in care se vor în
frunta echipe cu aspirații la pri
mele locuri în clasament. Cuplajul 
avea loc la 23 aprilie, deoarece la 
in București se dispută partide 
cadrul Turneului U.E.F.A.

• Intilnirj interesante azi în 
tală, în categoria B : Metalul — 
ța București (teren Gloria, ora 
și Olimpia — Dinamo Obor 
C.A.M., ora 16,30). Cu alte
derbiuri bucureștene ale categoriei B.

Capi- 
Știin- 
16,30) 

(teren
cuvinte,

Jocurile disputate în acest sezon în 
categoria A și B au fost arbitrate, în 
general, mulțumitor. Totuși, s-au înre
gistrat și cazuri de arbitraje care nu 
au corespuns, fie la centru, fie la tușă 
(de pildă, I. Cucu-Caransebeș la jQcul 
Jiul—Steaua). Am reținut în mod spe
cial la unii arbitri din nou teama de a 
sancționa cu 11 m infracțiunile de joc 
comise în suprafața de pedeapsă. De 
pildă, arbitrul P. Tomescu—Pitești, la 
meciul Dinamo Obor-Farul, a trecut 
foarte ușor cu vederea două faulturi și 
un henț, clare ca lumina zilei. Intr-un 
caz, arbitrul P. Tomescu a lăsat jocul 
să continue, ca și cum nu s-ar fi în- 
tîmplat nimic, în celelalte două o dată 
a acordat lovitură liberă directă de la 
16 m (infracțiunea se comisese cu vreo 
doi metri în careu!...), iar 
lovitură liberă indirectă 
brînci în toată regula...).

De ce această teamă, 
care influențează direct și
zultatui ? Asemenea arbitraje nu con
tribuie nici la buna desfășurare a me
ciului și nici la disciplina jucătorilor. 
Nu mai vorbim de efectele negative pe 
care le au asupra spectatorilor.

și astăzi — după mai bine de un an 
și jumătate de cînd federația a reco
mandat utilarea terenurilor cu aparate 
ajutătoare — mai sînt echipe care 
nu dispun de toate aparatele. Un 
exemplu ? Metalul Tirgoviște. Faptul 
a fost constatat de federație cu prilejul 
partidei Metalul—Dinamo Pitești. Oare 
nu i-au ajuns Metalului termenele acor
date cu multă larghețe de federație și 
așteaptă să fie pus în fața unei 
sancțiuni, cum de altfel prevăd dispo
zițiile în vigoare ? Pentru că — din 
acest punct de vedere — terenul său 
este pasibil de suspendare (Spre a 
nu mai vorbi de utilitatea aparatelor).

Și încă ceva : cum a fost reomologat 
totuși acest teren, dacă nu îndeplinea 
una din condiții, aceea a existenței a- 
para telor ?

a doua oară
(pentru un

ne justificată, 
jocul și re-

R. P. ROMIUA—TURCIA

va
22
in • Jocuri amicale. Galați: Dinamo— 

Știința 3-0 (2-0), în cadrul „CUPEI 
ZIARULUI VIAȚA NOUA". Mki pini asfixii.

(C rmare din pag. 1)

de ei ne-au fost confirmate, de 
și de cunoscutul nostru arbitru 
Popa, care a condus la centru.

spuse 
altfel 
Mihai , . ___ _ _____  _ ___
„Formația turcă a avut superioritate 
in acest joc. Jucătorii ei au fost mai 
iuți, mai clari în acțiuni, folosind 
des cele două aripi. S-au izbit, insă, 
mereu de... atletica apăra're bulgară. 
Mi-au plăcut, îndeosebi, centrul îna
intaș Abdullah (titular și anul trecut 

fundașul

^iwipratdm
An tren arul federal Boulogne. însăr

cinat să se ocupe cu echipa de juniori 
a Franței, este un om prudent, care 
nu se grăbește niciodată. Astfel, pen
tru a definitiva lotul de 16 jucători 
care va face deplasarea in Rominia, 
el a dat ca termen... ultima săptă- 
mină dinaintea turneului. Pentru a- 
ceasta, a fost folosit meciul disputat 
acum două zile. împotriva Belgiei, 
care s-a terminat cu rezultatul de 2-1 
pentru belgieni.

Interesant de notat că nici unul 
din cei 
de mai 
reținuți 
Franței.
avut-o cu Boulogne, acesta r.i-a spus: 
„Lucrurile stau diferit fată de anul 
trecut, tind beneficiam de serviciile 
lui Di Nallo și Margotin. care jucau 
regulat alături de profesioniști. in e- 
chipele Lyon și Lens. Actualmente, 
cei 21 de jucători reținuți au la activ 
două ședințe de antrenament in co
mun, făcute sub supravegherea mea,

21 de jucători de pe lista 
jos n-au mai fost vreodată 
pentru echipa de juniori a 
Intr-o discuție pe care am

• Joi lă P. Neamț : Ceahlăul — Re
construcția 4—1 (1—0). Au marcat: 
Toma, Vinlilă. Mihalache și Motoc (11 
m) pentru Ceahlăul. fC. Nemțecmu, 
coresp.).

Pentru a-și pune la punct aparatura 
ajutătoare, necesară la antrenamente, 
echipele noastre au avut la dispozi
ție o... puzderie de termene. Și totuși,

IlhlllMiliHffllflitflllllHI

Echipa de juniori a Franței
dar in ultima săptămini Htinfe de 
plecarea spre București vom faze mai 
multe antrenamente in comun".

In ciuda celor spuse de Boulogne, 
ne vom permite ca din lista juniori
lor francezi să detașăm doi jucători 
care vor fi vedetele echipei Franței la 
Constanța 
este vorba 
și interul

Francois
18 ani la 26 mai, aparține lui Stade 
de Rennes. In ziua de 18 martie, clu
bul său se găsea intr-o situație difi
cilă înaintea intilnirii de campionat 
cu 
că 
Pă 
să

și. poate, la București : 
de aripa Franpois Prigent 
Gerard Grizetti.
Prigent, care va împlini

ii aci ng Club de Paris, din cauză 
avea numeroși jucători răniți. Du- 
muite ezitări antrenorul s-a decis 
facă apel la Prigent. un băiat a

cărui înfățișare nu spune prea mult, 
cu cele 68 de kilograme ale sale, și 
numai 1,68 m înălțime. Ei bine, în 
ziua aceea Prigent a constituit un 
mare pericol nentru Racing. Antreno
rul parizian Pibarot spunea despre el: 
„E un pericol permanent pentru apa

La juniori: Franța
Pe 

orașul belgian Courtrai 
miercuri după-amiază 

revanșă dintre echipele 
Franței și Belgiei, care 

și-au in-

BRUXELLES (prin telefon), 
stadionul din 
s-a disputat 
meciul amical 
de juniori ale
— cu această partidă 
cheiat jocurile de verificare înaintea 
Turneului U.E.F.-‘_

Partida s-a încheist cu scorul 
1—6 (0—0) pentru francezi, cane 
înscris singurul gol al meciului
min. 51, prin Lesch. în general, prima 
repriză s-a desfășurat în nota de su
perioritate a francezilor. în a doua 
parte, insă, belgienii au dominat mai

de 
au 
în

1-0
de a egala 
al apărării

lor 
dur 
belgienii au fă- 
în ciuda înfrîn- 

antrenorul Iot Louis

mult, dar eforturile 
s-au izbit de jocul 
franceze. In general, 
cut un meci bun și, 
gerii suferite.
Verboven este mulțumit de consta
tările făcute. Belgia a aliniat urmă
toarea formație : Dardenne — Thewis, 
Vanderborght — Avonds, Verleysen, 
Gheilynk — Petersen, Depireux, Beur- 
let, Carteus, Van Damm. Acesta este, 
de altfel, și „unsprezecele" care va fi 
prezentat in primul meci de la Bucu
rești .

nare". Mic 
picioare, el 
tărire, vivacitate, șut. De atunci, Pri
gent, tinăr funcționar al serviciului de 
poduri și șosele, joacă în mod regulat 
in echipa profesionistă a lui Rennes.

Gerard Griaetti este un produs al 
echipei de juniori a lui Racing Club 
de Paris, dar actualmente joacă la 
C.A.P. (Club Athletique Parisien), 
unde tatăl său este antrenor. Acest 
club participă la campionatul profe
sionist de categoria a Il-a și Gri
zetti joacă în mod regulat alături de 
profesioniști. El 6-a născut ia 20 no
iembrie 1943 și 
clădit: are 1.78 
kg. Tatăl său, 
care 
cut, 
cing 
1936, 
rul fotbalistic al fiului său.

Ne-am ocupat de cele două „vede
te" ale echipei, dar și în lista pe care 
o publicăm mai jos sînt foarte mulți 
tineri care s-au impus in ultima vre
me și care au primit propuneri din 
partea unor echipe profesioniste de 
prima categorie.

Iată, de altfel, lotul francez: Ahache 
(Cransac), Betta (C. O. Roubaix-Tour- 
coing), Blanchet (Nantes), Brucato 
(Joinville), Chassaigne (Bergerac), Fa
bre (Toulon), Grizetti (C. A. Parii), 
Guillemont (Caen), Lassalle (Sochaux), 
Latty (Cagnes), Lech (R. C. Lens), Ma- 
lesk-a (Kreutzwabe), Prigent (St. Ren
nes), Rastoil (Brest), Rey (U. S. Ca- 
zeres), Rimbert (C. O. Roubaix-Tour- 
coing), Roy (S. M. Caen), Schmitt 
(Choisy), Segarra (Uzes), Serrus 
G. C. Nice), Turraud (Toulouse).

de statură, dar solid pe 
se face remarcat prin bo

e un băiat foarte bine 
m și o greutate de 73 
antrenorul clubului, 
fotbalist foarte cunos- 
parte din echipa Ra-

a fost un 
și a făcut 
cîștigătoare a Cupei Franței în 
își pune mari speranțe in viito-

(O.

I

ROBERT BARRAN
corespondent al ziarului nostru 

Paris.
la

ta turneul din Portugalia) și 
dreapta, ’Allan.

Din lotul oaspeților care 
la ediția 1961 în afară de 
vor mai juca Aidin (portar) 
tafa (inter stingă).

★
Juniorii noștri și-au încheiat și ei 

pregătirile, ieri, printr-un joc ușor de 
antrenament. Antrenorii Gheorghe Ola 
și Nicolae Dumitrescu socotesc 
tîlnirea cu echipa Turciei ca pe 
tilă verificare înaintea jocurilor 
vor începe vinerea viitoare.

Meciul care va începe la ora 
pe stadionul Republicii va fi arbitrat 
de Lajos Horvath (R. P. Ungară), 
unul din cei șase arbitri delegați de 
U.E.F.A. Cele două reprezentative 
vor alinia următoarele formații: 
R. P. ROM1NÂ: Adamache—Pai, 
Petescu, Răcelescu—Popescu, Neșu— 
Sorin Avram, Matei, Voinea, Gher- 
gheli, Haidu. TURCIA: Aidin—Al
tan, Aii Giireyman—Onursal, Geocis, 
Eroi—Genap, Zeky (Benan), Abdul
lah, Ayter (Mustafa), Metin.

In jocul de azi se pot schimba por
tarul și doi jucători, în tot timpul me
ciului.

a jucat 
Abdullah 
și Mus-

în- 
o u- 
care

16.30

ZILELE ACESTEA SE VA 
IM ViNZARE

Programul

PUNE I

b

%
b
% 
b

Turneului U.E.F.A.;
editat de ziarul J

„SPORTUL POPULAR" 
Programul are un bogat; 
conținut: Din istoricul Tur
neului; Cele șapte partici
pări ale juniorilor romîni: 
Spicuiri din regulamentul 
Turneului; Palmaresul re
prezentativei noastre de ju
niori ; Programul jocurilor 
pe grupe: Loturile echipelor 

participante etc.



Hoîăriri importante adoptate la Congresul extraordinar al F.I.S.A. l m"ne ?e terenuri și sili
Nu de mult s-a desfășurat la Mon- 

treaux (Elveția) Congresul extraordinar 
ai Federației Internaționale a Societă
ților de Canotaj Socot că după Con
gresul ordinar de la Duisburg (R.F.G.) 
din 1957. acesta a fost unul d>n cele 
tnai importante congrese, pentru că 
pe ordinea de zi figurau probleme 
ce priveau revizuirea în întregime a 
documentelor de bază ale F.I.SA. 
(Statutul, Codul de curse și Regu
lamentele campionatelor mondiale și 
continentale), precum și alegerea or
ganelor conducătoare ale Federației 
Internaționale.

Una din cele mai importante hotă- 
rîri adoptate de congres a fost aceea 
a lărgirii componenței conducerii 
F.I.S.A. La propunerea reprezentanți
lor U.R S.S. — completată cu ceie 
ale comisiei ad-hoc — conducerea Fe
derației Internaționale s-a mărit de 
la 8 la 18 reprezentanți. Astfel, a 
fost înființată comisia reprezentanților 
continentelor (Africa, America de 
Nord. America de Sud. Asia și Austra
lia), precum și comisia judecător: icr- 
arbitri formată din posesori ii licen
țelor internaționale de arbitraj. In 
același timp, congresul a precizat a- 
tribuțiile și sfera lor de activitate.

orof. C. RĂDUTIU
membru în Biroul F.R.8.N.

★ ★

Pe de altă parte s-a aprobat 
ganizarea campionatelor mondiale

NOI CADRE
DE HALTEROFILI

Secția de haltere a clubului sportiv 
Olimpia Brașov desfășoară o susținută 
activitate. Pe lingă sportivii avansați, 
o grupă de tineri învață cu sirguință 
tainele acestui sport, obținind sub 
îndrumarea antrenorului Gh. Piticaru 
progrese tot mai însemnate. Calită
țile pe care le arată de pe acum 
Ion Hurgoi, elev al Școlii profesionale 
de pe lingă Uzinele Hidromecanica. 
Petre Munteanu, lăcătuș la Uzinele de 
Tractoare. D. Hanner, muncitor la 
brica Dezrobirea ș.a. lasă să 
întrevadă frumoasele perspective 
acestor tineri halterofili.

fa-
ie

ale

or- 
ce 

se desfășoară la doi ani după Jocurile 
Olimpice și a campionatelor conti
nentale la un an după campionatele 
mondiale sau Jocuri Olimpice. Pină 
acum se organizau anual campiona
tele Europei și ale Americii. dar ia 
ele participau reprezentanți ai tuturor 
continentelor. Nu de puține ori 
titlu de 
Americii 
ritul că 
privință 
noastre 
ganizeze
2 in 2 ani. iar reprezentanții tuturor 
națiunilor afiliate să se 
la campionatele mondiale 
Olimpice.

I a Codul de curse s-a 
categorii de manifestații 
noscute de Federația Internațională: 
campionatele 
mondiale și continentale), 
internaționale 
cunoscute de 
temaționale cu invitați, care, in nici 
un caz nu pot purta denumirea de 
regate internațional. în plus, pentru 
fiecare categorie de manifestații s-au 
precizat ce condiții tehnice și organi
zatorice trebuie să îndeplinească De 
asemenea, s-a introdus interzicerea 
dopingului, care a început să apară 
la echipele țărilor capitaliste.

La regulamentul 
F.I.S.A. s-a abrogat 
campionatelor feminine 
ale Americii, răminînd 
lamentul campionatelor 
pentru masculin cit și pentru feminin 
A fost inclus doar un singur articol, 
privind întrecerile feminine: s-a pre
cizat 
ta tea 
cazul 
tivă,
5 kg care va fi plasat sub locul său) 
precum și cele 5 probe feminine c!a-

In cadrul discuțiilor la acest re-f 
gulament delegația noastră a făcut j 
propuneri cu privire la modul cumt 
se supraveghează și urmăresc curse'ejia 
de către judecătorii-arbitri și de că
tre conducerea F.I.S.A., ca și asupra 
interzicerii urmăririi pe apă a curse-

În Capitală
SIMBĂTA

stadionul 
Concursul 
juniorilor.

Republicii, de 
republican de

cllștilor fruntași pe 120 km 
Drăgănești-București).

(București-

ora 12,30 :

i un 
campion al Europei și al 
a plecat în Australia I Me
sa făcut ordine în această 
revine reprezentanților țării 

care au propus să se or- 
campionate continentale din

intilneas.'ă 
și Jocurile

precizat ce 
sînt reeu-

F.I.S.A. (campionatele 
‘ ‘ \ Regatele 

pe piste de concurs re- 
F.I.SA. și intîlnirile In

ca mpionate’or 
regulamentul 
europene și 
valabil regu- 
F.l.S.A atit

lungimea 
cirmacei 
cind nu 

poate lua

pistei 1.000 mi greu- 
mininium 40 kg, (in 
atinge limita res pec
tin lest de maximum

ATLETISM : 
. i ora 8,30 : 
primăvară al

FOTBAL : teren Gloria,
UI luutuu pi- apa a vui sv-* talul — Știința Buc. (cat. B) ; teren o- 

lor de către spectatori. Propunerile au/Umpia (fost cam>, ora 16,30 : olimpia — 
t Dinamo Obor (cat. B) : stadionul Repu- ost admise de congres. Iblicii, ora 16 : R.P. Romină — Turcia

O realizare importantă este aceeaZdtmiori).
că la propunetea delegatului R.P.j SCRIMA: sala Fac. Științe juridice, 
Polone a fost acceptată înființarea (ora 16,30 : faza orășenească a campio- 
regatelor internaționale pentru juniori, "***'

astfel: I 
acei care, ---------------- .

18 «i IQr 11,500, ora 16 : cursă de ro vs .. t)lo fruntași pe 90

ora 16,30 : Me-
teren O-

BASCHET : sala Dinamo,
Progresul — AS Blănuri Oradea (f) ; ora 
16 : Voința — Știința Cluj (f) ; ora 17.15 : 
știința — Rapid (m) ; ora 18,30 : ICF — 
Unirea Buc. (t).

RUGBI : stadion Unirea, ora 9,30 : Uni
rea — Știința Buc. ; stadion Steaua 
(Ghencea), ora 11,30 : Steaua — știința 
Timișoara ; stadion Progresul, ora 16,30: 
Progresul — Dinamo.

GH. CORCODEL
corespondent

6 zile
1X2X1X21

6A49
pronoexpres

la închiderea concursurilor
suplimentare U.t.F.A

Paralei cu concursurile obișnuite 
PRONOSPORT din 15 și 22 aprilie 
a.c., cu prilejul Turneului internațio
nal de juniori UEFA, LOTO-PRONO- 
SPORT a organizat un CONCURS SU
PLIMENTAR pe întreaga țară și pa
tru CONCURSURI REGIONALE (Do
brogea. Ploiești, Brașov și Cluj).

La concursul suplimentar pe țară ee 
atribuie, din fond special, ciștiguri 
excepționale in obiecte printre care 
remarcăm un AUTOTURISM „Mosk- 
vici“.

Iată programul CONCURSULUI SU
PLIMENTAR U.E.F.A. pe întreaga 
țară :

R. P. Romînă—Belgia (20.IV.) Buc. 
U.R.S.S.—R3. Cehoslovacă 
Cluj
R. P. Bulgaria—Olanda

' Ploiești 
Italia—R. P. Polonă (20 IV.) 
Turcia-R. P. Ungară (20.IV.) Cons
tanța
Franța—Spania (20.IV.) Constanța 
Iugoslavia-Anglia (20.IV.) Ploiești 
R. P. Romînă—Portugalia (22. IV.) 
București
R. P. Polonă—Austria (22. IV.) Bra
șov
R. P. Romină—R. F. Germană 
(24. IV.) București
U.R.S.S.—R. D. Germană (24. IV.) 
Cluj
R. S. Cehoslovacă—Grecia (24.IV.) 
Cluj

Din programele concursurilor regio
nale repetăm programul concursului 
suplimentar din regiunea Dobrogea 
(publicat și marți), prețizînd că aceas
ta este ordinea echipelor din program 
(ordine specificată pe afișele și flu- 
turașii de etapă) și nu cea trecută in 
Programul Loto-Pronosport nr. 15 din 
ziua de 10 aprilie a c.

Programul Loto-Pronosport va pu
blica din nou programul acestui con
curs, cu ordinea exactă a echipelor in 
nr. 16 din ziua de 17 aprilie a.c.

Programul 
din regiunea 
rul:

concursului suplimentar 
Dobrogea este următo-

1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

(20.IV.)

(20. IV.)

Brașov

1.
2.
X
4.
5.
6.
7.

8

9.

10.

11.

P Ungară (20.IV.) UEFATurcia— R.
Franța—Spania (20.IV.) UEFA
Turcia—Franța (22.IV.) UEFA 
R. P. Ungară—Spania (22.IV.) UEFA 
Turcia—Spania (24. IV.) UEFA
R P. Ungară—Franța (24.IV.) UEFA 
C.S.O. Farul—C.S.M. Sibiu (22.IV.) 
cat B.
Chimia Făgăraș—Portul Constanta 
(22. IV.) cat. B.
Vulturul Tulcea—ASA Mangalia
(22.IV.) camp. reg.
Spartac Constanța—I.M.U. Medgi
dia (22.IV.) camp. reg.
Cimentul Medgidia—C.F.R. Constan
ța (22.IV.) camp. reg.
Calatis Mangalia—Ideal Cernavodă12.

(22.IV.) camp. reg.

CICLOTURISM : stadionul Dinamo, ora
9 : plecarea în excursia cicloturistică la 
pădurea Mogoșoaia.

SCRIMA : sala Fac. Științe juridice, 

natelor republicane '(floretă bărbați și 
sabie).

I CICLISM : șos. București-Urziceni, km.
-------- ------ .... ----------- X -----------------------~ ~ —a
cliștiior fruntași pe 90 
Urzicenl-București).

VOLEI : sala Giulești, 
pid — Steaua

acestea fiind reglementate
a) sînt considerați juniori 

în anul respectiv au 17, 
ani;

b) lungimea parcursului 
tată la 1.500 m în „apă moartă"!

c) cursele pentru juniori sînt or
ganizate la următoarele probe: schif 
simplu, dublu, doi fără cir mici, pa
tru cu și fără cirmaci și opt plus 
unu ;

d) vîrsta cirmacilor nu este limi
tată.

Pentru cursele junioarelor stat va-* fotbal: sUdionul „ August, ora 
labile aceleași clauze, cu excepția Iun-/14.45 : steaua — Metalul Tîrgoviște (cat. 
gimii parcursului, care s-a limitat latA); ora 16.30 : Rapid — Jiul Petriia 
«nn m ci nrmătnarolf» nrnh» «eh:fj<cat. A): stadion Glulești, ora 9: SteauaoOO m Șl următoarele prooe. scn.lx— Metalul Tirgoviște ; ora 10,45 : Rapid
simplu, dublu, patru rame șt visleț— Jiul Petriia (meciuri de tineret), 
cu cirmaci. Bineînțeles, hotărîrile teh
nice și organizatorice 
congres vor trebui să 
ficarea prevederilor din 
gulament al F.R.S.N.

verificare a ci- 
km (București-

VOLEI : sala Dinamo, de la ora 10.30 : 
IF A — olimpia Brașov (f) și Dinamo — 
Olimpia Buc. (m).

este h/ni-
(m).

ora 18,30 : Ra-

DUMINICA

stadionul Republicii, 
Concursul republican

ATLETISM :
la ora 8,30 : ___
primăvară pentru juniori ; de la ora 
etapa a Il-a a „Cupei Primăverii” 
(marș.

adentat» rleL SCRIMA : Sala Fac. științe Juridice, 
auoptate ue\de ja Ora 8,30 : faza orășenească a cam- 

atragă modi-f pionatelor republicane (floretă bărbați 
actualul re-\și sabie).

C CICLISM : șos. București-AIexandria 
‘km. 7, ora 9 : cursă de verificare a ci-

Cele mai interesante jocuri se dispută în Capitală
Pe agenda sportivi a acestui sfkșit 

de sSptăniînă este trecut și un eveni
ment așteptat cu interes de iubitorii 
handbalului din Capitali : derbiurile 
•bucureștene.

Astăzi după-amiază, formațiile mas
culine se vor întrece, pe stadionul Ciu
lești. după următorul program : ora 
15.15: Rapid — Știința și ora 16,30: 
Steaua — Dinam». După cum se vede, 
este vorba de două întîlniri echilibrate 
care promit spectacole interesante.

Miine dimineață, tot pe stadionul 
Ciulești, de la ora 10.30 va fi rîndul 
echipelor feminine. în prima partidă 
se vor întrece Progresul și Știința. iar 
in meciul vedetă Rapid București și 
Tractorul Brașov. Reamintim ci acestea

sînt primele meciuri din campionatul de 
primăvară.

Dintre jocurile ce vor avea loc în 
provincie se detașeacă derbiul seriei a 
Il-a a campionatului masculin, care va 
opune la Craiova pe Știința din 
t-a te și Știința Timișoara.

Citiți programul complet al 
la rubrica „Unde mergem

locali*

etapei

Activitatea la
• Campionatul republican de lupte 

libere juniori — faza orășenească 
București — nu se va desfășura du
minică 15 aprilie, cum s-a anunțat an
terior. întrecerile vor avea loc la o 
dată pe care o va hotărî comisia oră
șenească de lupte.

• Cea de a doua etapă a campio
natului pe echipe al Capitalei (lupte 
clasice și lupte libere) va avea loc 
miercuri după-amiază cu începere de 
la ora 16.30 in sala de sport a clubu
lui Steaua, din str. Plevnei nr. 114. 
Vor avea loc următoarele întreceri : 
ora 16.30 Steaua Il-Dinamo II; ora 
18.30 Centrul de antrenament-Unirea.

CANOTAJ ACADEMIC : lacul Heră
strău (cabana Știința), ora 9 : concurs 
de deschidere a sezonului.

PENTATLON MODERN : parcursul de 
la G.A.S. Roșia (Tunari), de la ora 9: 
proba de călărie din cadrul concursului 
dotat cu „Cupa 1 Mai”.

In fără

i

HANDBAL : campionatul mascu’in în 7: 
seria I : PLOIEȘTI : Rafinăria Teleajen — 
Știința Galați ; BACAU : Dinamo — 
Tractorul Brașov ; seria a Il-a : SIBIU : 
Voința — Știința Petroșeni ; TIMIȘOA
RA : Tehnometal — Dinamo Brașov ; 
TG. MUREȘ : Dinamo — Unirea Buc. ; 
CRAIOVA : Știința — Știința Timiș. ; 
campionatul masculin în 11 : SIGHIȘOA
RA : Voința — Textila Cisnădie ; JIM- 
BOLIA : Victoria — CSM Reșița ; BUL- 
GARUS : Steaua roșie — Chimia Făgă
raș : SIBIU : Voința — Petrolul Plo
iești ; campionatul feminin de primă
vară : seria a II-a : SIBIU: CSM — Ba
natul Timiș. : TG. MUREȘ : Mureșul — 
Știința Timiș.

RUGBI : campionatul republican :
IAȘI : CSMS — Metalul Buc. ; CLUJ : 
Știința — Olimpia Buc. ; PETROȘENI : 
Știința — Grivița Roșie.

BASCHET • campionatele republicane : 
BACAU : ASA — Voința Tg. Mureș (m); 
BRAȘOV : Steagul roșu — Voința lași 
(m) ; TG. MUREȘ : Dinamo — CSO Cra
iova (m). Mureșul — Voința Brașov (f) ; 
ORADEA : Crișana — Voința Tg. Mureș 
(f), Voința — Știința Buc. (f) ; IAȘI : 
Agronomia — Rapid Buc. (f) ; TIMISOA
RA : Știința — Fetrolul Ploiești (f).

VOLEI : campionatele republicane :
PLOIEȘTI : Petrolul — Știința Cluj (m); 
ORAȘUL DR. PETRU GROZA : Dinamo — 
Știinta Petroșeni (m) ; IAȘI : CSMS — 
știința Galați (m) ; CRAIOVA : CSO — 
Progresul Buc. (m) și CSO — Progresul 
Buc. (f) ; CLUJ : CSM — Tractorul Bra
șov (m) și CSM — CSMS Iași (f) ; TI
MIȘOARA : Știința —, Farul C-ța (m) ; 
M. CIUC : Voința — Știinta Cluj (f) ; 
CONSTANTA : Farul — Flacăra Buc. 
(f) ; SIBIU : CSM — CSO Timiș, (f).

TURIȘTI,
DIRECȚIA REGIONALA A NAVIGAȚIEI CIVILE TLIRNU 
anunță că iși continuă excursiile cu vasele de pasageri 

canalul Bega.
Excursiile se efectuează in curse regulate și speciale 

Orșova—Cazane și Turou Severin—Ostrovul Mare
Vinătorii și pescarii amatori, in grupuri compuse din cel

?i

SEVERI N
Dunăre

in sec iot ui

puțin 3 
persoane, beneficiază de reducere de 50%. Pentru grupurile de excursio
niști, turiști, școlari și studenți,’ se reduc taxele de 
urmează :

o călătorie
pentru grupuri de la 10—30 persoane 
pentru grupuri de la 31—60 persoane 
pentru grupuri peste 61 persoane

Doritorii de date suplimentare 
a Navigației Civile Turnu-Severin

după cumcălătorie

dus și întors
20% 25%
30% 40%
40% 50%
vor adresa Direcției Regionalese 

telefon 414
.nooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc

Petreceți concediul de odihnă în lunile aprilie și mai, bene
ficiind de tarife reduse în frumoasele stațiuni climaterice

BUȘTENI, PĂLTINIȘ, TUȘNAD, BORȘ EC, SOVATA.

(15 lei pe zi cat. I ; 20,50 lei pe zi cât. a Il-a ; 23 lei pe zi cat. a IlI-a) 
Servicii complete, 3 mese pe zi, cazare confortabilă.

Reduceri pentru copii : pină la 7 ani cazare gratuită și 50% din 
tariful pentru masă ; de la 7—14 ani reducere 50% din tariful pentru 
cazare.

lei 24.

LOTO-CENTBAL

aprilie 
urmă-

PREMIILE CONCURSULUI PRONO
SPORT Nr. 14 din 8 aprilie US’

I 2 variante a lei 17.099.
II- a 90,90 variante a lei 752
III- a 864.80 variante a lei 118
IV- a 5654.60 variante a

POST-RESTANT"

loc vineri I)** t ui/iirr In unilnhlf* c<u«Pf-«-mh- <h-.Iul 
\&-Srca-raes c&netm Jvșututednecf -1

50% reducere pe C.F.R. și I.R.T.A.
înscrieri la toate agențiile și filialele O.N.T. CARPAȚI.

-țXXXXKXIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCIOOOCXMOOOOOCIOOOOOOOOOOJOOCOOOOOî

începi rid din 17 aprilie 1962, la cinematograful „PATRIA 
producție ia culori a Studioului Cinematografe București

COMEDIA

Amintim câ buletinele pentru con
cursurile suplimentare regionale se 
pot depune numai in regiunile respec
tive (Dobrogea, Ploiești. Brașov și 
Cluj).

Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria

La tragerea Loto-Central din 13 
1962, au fost extrase 
toarele numere :
34

Fond de premii : 806.702.
Tragerea următoare va avea

29 aprilie 1962, la Vatra Dornei.

77 41 12 15 28 20 61 13 23
Premiul special A 28 61 23
Premiul special B 12 34 41
Premiul special C 13 20 77

Rubrică redactată de Loto-Prono
sport.

MO NTAli PE
MOTOCICLETELE
V 0 A S T R E

Scenariul : Octavian Sava : Regia : Glieorgfe Vitanidis : Imaginea: Nicolae 
Girardi, Aurel Kostrakievici; Muzica: H. Mălineanu.

In rolurile principale : Iurie Darie, Florentina Mosora, Gr. Vasifiu- 
Birlic, Ion Dichiseanu, Marcel Anghelescu, Geo Maican, Coca Aiidro«iescu, 
Alexandru Giugaru, Vasile Tomazian, Vastlica Tasiaman.



Imagine clasică pe Herăstrău...

de primăvară
Cînd a văzut bătrînul 

Herăstrău întîii ghiocei, 
și-a desfăcut din copci co
jocul de gheață și a îm
brăcat haina argintie de 
primăvară. Prietenii l-au 
găsit gătit cu nasturi lu
citori de caiac și batistă 
a'.bă, de velă, la buzunar, 
li aștepta. Primii care l-au 
salutat cu voioșie au fost 
pionierii, l-a primit cu 
căldură, soare și flori. Au 
făcut împreună o plimbare 
cu vaporașul, apoi i-a con- 

■ dus la locurile lor de j&a- 
bă și sport.

înainte de a trece în re
vistă armata de pescari a. 
matori aliniată oe mal, s-a 
oprit o clipă să-și noteze 
în carnetul lui cu foi de si
def și coperți de serică, 
următoarea constatare: „La 
stadionul piticilor se face 
sport. Insă neorganizat. Ar 
trebui cineva să se ocupe 
de treaba asta !* După 
care, a trecut pe sub săbiile 
de trestie ale vestiților pes
cari bucureșteni. Aceștia 
i-au expus pe scurt planul 
lor de activitate rezumat in

0 ANUIZĂ GR4F0I0G1CĂ

Șl RfZULIAIftf II
Jules van Dooren, an

trenorul echipei franceze 
de fotbal Olixn pique — 
Lille, este un pasionat 
grafolog. El a cerut ju
cătorilor săi să-i dea un 
text de mînă de vreo 50 
de rânduri, pentru a putea 
stabili unele caracteristici 
ale sportivilor pe care îi 
pregătește și a introduce 
apoi în antrenament pro
cedee speciale legate de 
personalitatea fiecărui ju
cător în parte.

Citind textele, antreno
rul a avut o swrpriză. El 
a ajuns la concluzia că 
cele mai necesare exerciții 
pentru fotbaliști ar fi a- 
edea' ‘de:., ortografie și 
punctuație !

in-

„tone* pește. Bătrînul a 
zimbit și ca să nu se „lan
seze** într-o discuție contra
dictorie, i-a lăsat să 
țeleagă că s-a... prins.

Au mai venit să-i vadă 
haina nouă de primăvară 
zeci de perechi de tineri. 
S-au plimbat mult, vorbind 
șoptit, cu întreruperi și e- 
moție. Discret, bătrînul 
Herăstrău a schimbat cu 
ei doar cîteva cuvinte-, lă- 
sînd tinerețea și poezia să 
se simtă cit mai bine.

Pe urmă s-a dus la clu
bul sportiv Voința, ca să , 
întrebe dacă iota aceea nou- . 
nouță care stă de trei ani 
pe cavaleți nu s-ar simți 
mai bine în... apele lui. Și 
fiindcă tot era la acest ca
pitol, a trecut și pe la Ca
pi tănia lacurilor Bucureșu. 
A plecat de acolo foc de 
supărat : clubul Metalul 
nu își făcuse încă rânre- 
gistrarea ambarcațiilor...

Furios cum era, a ștîrnit 
valurile și a vrut să treacă 
la sora lui, Floreasca. La 
întors din drum ecluza. I-a 
spus că supărarea îi este 

\ îndreptățită, dar deocam
dată este nevoită să-l reți
nă (asta s-a întîmplat sup
tă mina trecută), deoarece

...celebra atldl ceho
slovacă Dana Zatopkova 
și-a anunțat retragerea din 
activitatea sportivă compe- 
tițtonală ? Cîștigătoarea 

medaliei de aur la J. O. 
de la Helsinki și a celei de 
argint de la Roma a anun
țat că începuid din acest 
sezon na va mai participa 
la coneursnri. dedicindu-se 
muncii de ridicare a tinere
lor anincătoare de suliță 
cehoslovace.

...Jocurile. Olimpice de 
la Tokio vor avea o... „re
petiție generală** ? Orga
nizatorii japonezi au hotă- 
rit organizarea unei „Olim
piade de probă", caro să 
dureze o sâptănuuă, îuce- 

unele baze nautice de pe 
FI or casca au început tîrziu 
lucrările de gospodărire. 
Degeaba î-h argumentat bă
trînul Herăstrău că „ce e 
val ca valul trece**, din 
cauza treburilor gospodă
rești neterminate n-a pu
tut totuși... trece.

Noroc că a intervenit un 
grup de tenismani și l-au 
invitat șă asiste la o par. 
Udă. A doua lui mare pa
siune, după canotaj...

avea trei deți- 
V. Krepklna 
S. Delahunty. 

și Wilma Rudolf

D. POPA

Stiati
9 ■>

plnd din ziua de 18 octom
brie 1963, și al cărei scop 
este să verifice felul cum 
va funcționa întreg apa
ratul organizatoric al Jocu
rilor. La aceste întreceri au 
fost invitați 360 de 
sportivi străini.

-..La Budapesta a apS- 
rut un mare dicționar spor
tiv in 7 li iubi ? Au&st d ic
ționar cuprinde 1100 de 
pagini și aproape 100.000 
de cuvinte. Explicațiile sînt 
în limbile rusă, germană, 
englezi, frauoză. italiană, 
spaniolă șl maghiară.

IN PATRU RSNDURI
Deși la Ploiești sini 

8 gropi pentru sărituri, 
în tot orașul nu suit 
8 săritori clasificați :

Pretutindeni, într-o groapă 
Sar mai mulți atleți, ciți 

vrei ! 
Numai la Ploiești e invers: 
Unul singur sare-n... trei !

MĂZILU

căpitanul 
de volei Pro- 

București, obiș- 
să vină la me- 

după începerea

Micuicscu, 
echipei 
greșul 
nuiește 
ciuri 
primului set :

Aud că de-un timp încoace,
Așa se spune-ntre
— La el un lucru

amici: 
nu îmi 
place !

Prea-ntîrzie de la...
,serviri* ! PDGTR MRGRZIN* eSSMiiR[»[».MIiOlRk*i;R.i;iH>Hiri

Rugbiștii de Ia Olim
pia București dețin 
„lanterna* în clasamen
tul categoriei A :

Este-un lucru evident. 
Deci n-are rost să-l mai 

ascund
Olimpia în clasament
Preferă... linia de fund.

...matematicienii au cal
culat că în desfășurarea 
primelor 10 mutări ale unei 
partide de șah există 
169. 000. 000. 000 000. 
000. 000. 000. 000. 000. 
posibilități ? Pentru a face 
aceste mutări și a epuiza 
astfel toate variantele, în
treaga omenire ar trebui să 
mute piesele de șah timp 
de... 217 miliarde dt ani, 
fără întrerupere !

...cel mai slab golaveraj 
la hochei pe gheață il are 
echipa Stanaby, care ac
tivează în divizia a IV-a 
in Suedia ? Ea a primit 
121 de goluri și n-a mar
cat ni ci unul !■

BULETINUL METEOROLOGIC
AL... CATEGORIEI A LA FOTBAL

STEAGUL ROȘU — vreme frumoasă, cu cer va
riabil.

DINAMO BUCUREȘTI — temperatura în creș tere 
ușoară.

PROGRESUL BUCUREȘTI — slabe averse locale.
PETROLUL PLOIEȘTI -— atmosfera în încălzire 

bruscă.
ȘTIINȚA TIMIȘOARA — vînt potrivit cu inten

sificări trecăLoare.
RAPID — vremea se mcnție schimbătoare cu ten

dințe de îmbunătățire.
ȘTIINȚA CLUJ — temporar ploaie, și descărcări 

electrice.
DINAMO BACĂU — precipitații slabe.
MINERUL — temperatura în scădere.
SIEAI A — vremea se menține închisă.
METALUL TÎRGOVIȘTE — de-sgheț parțial.
JIUL — temperatura staționară. Minimele vor fi 

cuprinse între... locurile 12 și 14.
DINA MO PITEȘTI — vreme schimbătoare și rela

tiv rece la început apoi în ușoară încălzire.
U T.A. — timp închis, brumă locală.

GHEORGHE PANTELI- 
MON, BUCUREȘTI. — 1) 
Alexandrescu, fostul centru 
atacant al echipei Steaua, 
activează acum in același 
post, la Olimpia București, 
m categoria B. A jucat la 
noua lui echipă, duminica 
trecută, în meciul cu 
C.S.M. Reșița, marcind și 
un gol. Ghinionul a fost 
că adversarii au marcat... 
trei ! 2) Este de la sine 
înțeles, că o partidă de 
șah nu poate dura la in
finit (Și așa durează des
tul de mult î) Dacă .un ju

partidă de

— Vait dragă, de ce nu-l ajută cineva ? !
Desen de M. Stănescu

cător a rămas, de pildă, 
numai cu regeîe, iar ad
versarul său are o piesă 
sau mai multe in plus, a- 
cesta din urmă trebuie să 
dea mat în maximum 50 
de mutări. Altfel, partida 
se dă remiză.

GABRIEL DANCIU, IAȘI. 
Dinamo București are în 
palmares o victorie cu 8-0 
obținută — Ia fotbal, nu la 
rugbi • — asupra Științei
Cluj. Scorul acesta puțin 
obișnuit a fost realizat in 
anul 1956.

NELU NICOARA. BALO- 
TEȘTI. — Recent a fost 
omologat timpul de 11,2 
realizat pe 100 m de atleta 
de culoare Wilma Rudolf. 
Această performanță re
prezintă noul record al 
probei. Vechiul record era 
de 11,3 și 
nătoare :
(U.R.S.S.), 

(Australia) 
(S.U.A.).

OPREA FRUNZA, BRA
ȘOV. — Industria Sîrmei 
Cimpia Turzii a jucat în 
categoria A la fotbal în 
anul 1954. Doi ani mai tîr
ziu echipa din C. Turzii re
întoarsă între timp în ca
tegoria B, avea să reali
zeze excelenta performan
ță de a se califica pînă 
în finala Cupei R.P.R., 
unde a fost întrecută de 
Progresul Oradea.

RÂDU AUREL, BUCU
REȘTI. — Ion Ciosescu, 
-•entrul atacant al echipei 
Farul Constanța, rmnlines- 
te la 18 aprilie 27 de ani.

Cu... 0 rezultate!
Unui pasionat pro
nosport]'st.

„Ce faci anume la serviri?* 
L-au întrebat ai săi amici... 
Distrat (gîndind la... 

„rezultate11),
El zise: „X“...

dreptate !)

Unui chefliu.

Că pune-același pronostic, 
Nu-mi este greu să vă 

explic :
Cum trage înir-una din 

butoi,
Ca rezultat el vede... 2 !

Studentul chiulangiu 
la examen.

Cum nu-nvățase mai nimic, 
Se tot ruga, privind spre 

plic, 
Să vadă scris de astă dotă 
Pe-al său bilet: „Mai 

trage-odată !* 
iS4G. HOROWITZ-Iași

Ați crezut că are mai 
mult, luindu-vă după înce
tineala cu care se mișcă 
uneori pe teren ?

MIHAI GHEORGHEL, 
BACAU. — Prima echipă 
de fotbal din țara noastră 
care a jucat in Anglia a 
fost Steaua : în 1956. în 
a est turneu fotbaliștii de 
ia Steaua au înregistrat, 
in ordine, următoarele re
zultate : 1—1 cu Arsenal,
3—3 cu Sheffield Wednes
day, 4—3 cu Lutton Town 
și o—5 cu Wolverhampton. 
Excelent s-a comportat a- 
tunci Steaua în special în 
meciul cu Lutton Town, 
reușind să cîștige cu 4—3, 
după ce ia un moment dat 
a fost condusă cu ... 3—0 ! 
Linia de înaintare folosită 
in aceste meciuri : Ca-
coveanu (Victor Moldo
van), Constantin, Alexan
dres u. Zavoda I și Tă
tar u.

GHEORGHE DAVID, 
PĂLTINIȘ. — 1) Șahistul
Florin Gheorghiu face par
te din clubul Petrolul Plo
iești. 2) Fotba istul Gheor- 
ghe Constantin de la 
„Steaua” este născut in 
București. La 14 decembrie 
va împlini 30 de ani. 3) 
După terminarea turneului 
U.E.F.A., Pal își va relua 
locul în linia de fund a 
Petrolului.

ȘTEFAN BARBULESCU 
și GHEORGHE GHETU- 
LAN, BUCUREȘTI. — în 
meciul disputat în turul 
actualului campionat de 
fotbal, Dinamo București 
a învins pe Dinamo Ba
cău cu 1—0. Mai greu de- 
cît la Bacău ! Golul victo
riei l-a marcat Ene II.

PETRE SABAU, REȘIȚA. 
— Fotbalistul Gane a su
ferit o intervenție chirur
gicală. Acesta este motivul 
pentru care nu a mai apă
rut în formația Științei 
Cluj. Este probabil însă că 
va reintra fnart* curînd.

ION DAVID, TURDA.— 
La tenis de cimp nu se 
organizează campionate 
mond’ale. Clasificarea ju
cătorilor se face în baza 
rezultatelor obținute la 
marile turnee internațio
nale (Wimbledon, Rodând 
Garos și Forest Hills) pre
cum și în meciurile pen
tru Cupa Davis. In anul 
1961 cel mai bun jucător 
de tenis de cimp din lu
me a fost considerat au
stralianul Laver. Cu un an 
înainte în fruntea pirami
dei a fost Neale Fraser.

ION POSTAȘI!

După pauză, una din manevrele noastre a dus la înscrierea 
celui de al treilea goL. Mingea s-a plimbat de la uc picior ia 
altul plnă cînd Nil ton Santos mi-a pas at-o. Eram cu spatele la 
poartă insă simțeam că fundașul suedez se pregătește să mă 
atace. Am aruncat mingea peste el, m-am întors fulgerător și, 
înainte ea mingea să fi atins păm intui, am tras. Portarul a plon
jat, dar era tîrziu. Plasa s-a scuturat...

Eram m plin elan. Suedezii păreau descurajați. Folosind a- 
eeste minute, Zagalo a pornit înainte și printr-un șut foarte pre
cis l*<a obligai pe portarul suedez să scoată pentru a patra oară 
mingea din plasă.

Suedezii ne-au înscris al doilea goi în clipa în care noi am 
ieșit din ritmul ofensiv. Mai erau dear cîteva secunde pînă la 
terminarea meciului. Dar iată că primesc o pasă pe sus și trag 
la poartă cu capul. Mingea descrie un arc de cerc peste portar, 
atinge bara și intră in plasă. Golul a coincis cu fluierul final.

Niciodată nu m-am bucurat mai mult ca în această clipă- Voiam 
să strig, dar n-aveam voce. Mi-am simțit pfcioave'e moi și am 
căzut. Mi-am pierdut cunoștința. Cînd m-am trezit, m-am re
găsit în mijlocul tovarășilor, care plingeau de bucurie. Plingeam 
și eu. Giimar, îmbrățișîndu-mă, a spus :

— PIîngi, băiete, plmgi î... E sănătos î
Plingeau toți : Bellini, Vava, Zagalo, Didi...
Conducătorii echipei noastre, gazetarii, reporterii, fotografii 

și „torsedores" au inundat terenul, strigind :
— Brazilia » Brazilia ! Brazilia !
— Să facem turul de onoare, — ne-a spus Bellini căpitanul 

nostru.
In ovațiile spectatorilor, am făcut și turul de onoare.
Apoi am revenit în centrul terenului. Pe teren a apărut re

gele Gustav al Suediei. Cu un zimbet trist, el ne-a felicitat pe 
noi toți, iar apoi pe fotbaliștii suedezi. Mario Trig© nu a rezis-
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tat tentației de a-i bate pe spate, spunindu-i : „Hei, rege, n-ai 
ce-i face î“,

SLUGA LA DOI STAPINI

Cred că nu mai e nevoie să vă povestesc in amănunt reîn
toarcerea noastră acasă. Niciodată drumul nu mi s-a părut aut 
de lung.

In sfîrșit, avionul nostru a aterizat la Recife. Cele mai multe 
onoruri le-a avm Vava. Chiar (Rn usa avionului el a fost răpit 
de mttnilc suporterilor. Apoi, nai toți ceilalți ana devenit prizo
nierii lor. Nu puteam merge.

Rio de Janeiro. Carnavaluri pe stradă, recepții in redacții. 
...După cîteva luni am fost luat in armată, aparținind totodată 

atit Santos ului (cote mi-a remoit contractul), cit și echipei gru
pei de artilerie a unei unități motorizate, unde făceam armata. 
Trebuia să joc cind pentru unii, cînd pentru alții.

Eram de puține ori la unitate. Totuși, cind ajungeam sub 
ocini sergenților pe care nu-i interesa fotbalul, ei mă obligau 
să iau imediat matura in mină și să curăț curțea. Deseori mă 
trimiteau să mătur strada, pentru ca toți să se eonvingă eă 
^Pele al lor* nu e decit un soldat ea toți ceilalți.

Jucam aproape în fiecare zi. Uneori eram obligat să Joc două 
meciuri în 24 de ore.

In cursul anului 1958 am jucat mai mult de IM de meciuri. 
In campionatul Sa o Paolo, apărind onoarea lui Santos, am bătut 
recordul faimosului Feitigo, fost jucător al duhului. Am marcat 
51 de goluri, față de cele 36 ale lui Feitigo.

Uneori mă simțeam suprasaturat de joc, dat fiind că apă
ream pe tereai aproape în fiecare zi. Am obosit atît de mult, 
incit eram gata să abandonez fotbalul. Dar, pe stradă, in casă, 
pretutindeni mi se spunea :

— Trebuie să cîștigi astăzi, Fele !
Torsedores nu vor să știe nimic : e sănătos fotbalistul sau e 

bolnav ? Ț,or nu le pasă. Ei au nevoie de victorie !
Intr-un turneu prin Europa am avut prilejul să jucăm cu 

Real Madrid. Mi-aduc aminte foarte bine de acest joc și nici 
pînă astăzi nu mă pot împăca cu înfrîngerea noastră. Pînă nu
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de mult am visat să ne intilnim incă o dată cu Real Madrid. Am 
fi vrut să ne luăm revanșa. Astăzi nu mă mai gîndesc. Realul 
nu mai are faima de odinioară.

In cinci ani am fost aproape in întreaga lume. Nu există loc 
pe continentul american în care să nu fi fost. Aceste călătorii 
mi-au dat multe din ceea ce n-am învățat în școau

CU G1NDUL LA VHTOR

In afară de bucurii, fotbalul aduce și amărăciuni. Suporterii 
l-au fluierat multă vreme pe Giimar, pe stadionul „Pacaembu". 
Sărmanul Giimar a fost nevoit să părăsească terenul ! Și cînd 
te gîndești el este campion mondial, umil din cei mai buni por
tari brazilieni din toate timpurile. Va rezista oare Giimar aces
tei lovituri ?

Mă întreb uneori : eit voi mai putea juca 2 In ficare zi mă 
pot aștepta să fiu fluierat, așa cum i s-a întîmplat lui Giimar 
și atîter altor jucători de renume. Trebuie să fiu gata pentru

Profesiunea noastră este scurtă și vai celui care nu se gân
dește la viitor.

Cînd sînt întrebat ce fac cu banii pe care îi câștig, eu răs
pund :

— Fele strînge pentru... Edson ț Am semnat un nou contract 
cu duhni meu, deși mi-au Tăcut oferte tentante Internazionale 
și Juventus. Unul dintre conducătorii italieni m-a întrebat : ^Cât 
vrei să primești ca să joci în Italia ?” In mod conștient am ros
tit o cifră nemaiauzită — 300-000 de dolari — sporind că asta va 
pune capăt discuției. Dar nu, am greșit. El a fost de acord. A- 
ttmei am refuzat’ Impresarul lui Real1, a întrebat de asemenea 
de mine : „Cit vrei ?“ N-am răspuns, pentru că nu vreau să plec 
din Brazilia.

...Astăzi eu nu sînt stăpânul meu. Aparțin lui Santos, sînt o 
părticică a unei echipe de fotbal, sânt proprietatea lui Santos. 
Trăiesc pentru fotbal și numai prin fotbal.

Intenționez să joc ca profesionist pînă în anul T965. Apoi, 
poate că wi deveni amator, însă sânt gata să apăr toată viața 
onoarea Braziliei. Atît timp cit voi putea voi apăra și onoarea 
lui Santos !

(Sfîrșit)



După cinci runde O nouă întîlnirc internațională la lupte

MARELE MAESTRU HOLMOV CONDUCE R. P. ROMÎNĂ (tineret)-R. P. POIOJIÂ (tineret)
FOTBAL PE GLOB

ÎN TURNEUL INTERNATIONAL DE ȘAH AL R.P.R.
Ritmul lent din primele runde ale 

turneului internațional de șah a cu
noscut joi o serioasă accelerare. Frun
tașilor clasamentului, jucătorilor care 
își dispută io principal primele locuri, 
nu le mai convine, se pare, înaintarea 
de... melc, prin acumularea jumătăților 
de punct. „Semnalul" l-a dat diminea
ța de întrerupte. Din cele 9 rezultate 
•înscrise pînă în prinz pe tabela 
concurs 6 au fost puncte întregi 
numai 3 remiză.

In general, analiza de acasă a
riguroasă. La reluare nu s-a înreg's-

de
5-Î

fost

r
REZULTATE TEHNICE

Radovici—Pavlov 1—0. Holmov- 
Popov I—0, Drozd—Honfi I—0.
Mititelu—Georgescu 1 —0. Thorg- 
bergsson—Gheorghiu 0—1, Drimer— 
Thorgbergsson 1—0, Drimer—Șia- 
novski. Popov—Sajtar, Sianovski— 

. Radovici remize (partide întrerup
te), Baumbach—Dunkelbium 1—0. 
Mititelu—Honfi 0—I, Popov—Drozd 
J—0, Pavlov—Georgescu, Sianov
ski — Sajtar, Kozma — Holmov. 
Thorgbergsson — Radovici remize 
(runda a V-a).

Clasamentul : Holmov 3*/2 p.,
Baumbach 3 (1), Honfi. Kozma, Dri- 
mer, Radovici 2'/2 (I). Mititelu, 
Sianovski. Sajtar 2'/2, Gheorghiu 2 
(2). Popov 2 (I). Drozd 2. Dunkel 
blum l*/2 (I), Pavlov l'/2, Geor
gescu I (I), Thorgbergsson I pu

nată cu Kozma. pe care o va cîștiga, 
vedem că ploieșteanul împarte vir
tual primul loc cu Holmov. O situație 
bună in clasament deține 
Florin Gheorghiu. El a 
2 puncte, a întrerupt in 
la Dunkelbium și

(teoretic) 
acumulat 

avantaj 
are o partidă 

aminată cu Drimer Aceasta a fost de 
altfel singura tntîfcire din runda a 
V-a in care rezuftatid n-a fost cunos
cut seara. Directorul concursului a a- 
probat pe un motiv fondat «minarea 
partidei. Maestrul infernațional D. 
Drrmer a avu( joi tai plăcut eveni
ment in familie. A devenit tati Soția 
sa a născut o fetiță Nu ne riknîne de- 
cit să-i felicităm pe fericiții părinți.

Partidele celei de a Y-a runde au 
purtat toate un caracter mai viu. mai 
combativ. Bilanț: 3 întâlniri decise, 4 
remize.

■ Ieri, participanții la turneu s-M o- 
dihnit întrecerea se reia a«Uâa dimi
neață cu desfășurarea partidelor în
trerupte, cootiouuid dnpă-atniază c-j 
cea de a Vl-a nmdft

Astă-seară, cu începere de Ia ora 19, 
la Casa de cultură din Sinaia, va avea 
loc întîlnirea internațională de lupte 
libere dintre reprezentativele de tine
ret ale R.P. Romîne și R. P. Polone.

Reprezentativa noastră, printre care 
se află și campionii republicani Ștefan 
Tampa și Nicolae Pavel, a* susținut ieri 
o ultimă.verificare. Antrenorul Ion Cas
nic s-a declarat mulțumit cu calitatea

întîlnirilor din această ultimă selecție. 
Iată de altfel și programul întîlnirilor : 
52 KG N. Crișan—Smorczewski Anto
ni ; 57 KG I. Iancău—Bratus Jerzy; 
63 KG P. Poalelungi—Palimonka Ma
rian ; 70 
Tadeusz: 
rek; 87 
Jan ; 97 
Edward ; 
Czestaw.

KG H. Mavridts — Stepien 
78 KG St. Tampa—Grob Ma- 
KG A. Balogh—Bartkowiak 
KG V. Hrehoreț—Stawowski 
GREA N. Pavel—Guriecinski

trat nici o surpriză. Radovici și Dri- 
mer au fost cei mai productivi, rea- 
lizind cite un punct și jumătate. Pri
mul, cu remiza obținută după amiază 
în runda a V-a. incheie ziua de joi 
cu un bilanț de 2 puncte, ceea ce l-a 
adus dintr-odată în grupul fruntașilor. 
Dacă socotim insă și partida netermi-

V. CM

Ciciiști rom mi 
io concursuri

și cehoslovaci participa 
comune de verificare

la co-

S. Ce-

PRAGA, 13 (prin telefon de 
respondentul nostru).

La 21 aprilie, cicliști din R. 
hoslovacă și R-P. Romină var lua startul
la DECIN. pe un traseu in circuit care 
măsoară 17 km cu urcușuri și co- 
borișuri (dintre care menționăm un 
urcuș lung 
parcurs de

de 2,5 km). Traseul va fi 
6 an, cursa insumind 102

A doua
la

Margareta Pcrcvaznie pe primul loc
în campionatul internațional de șah

al R. P Polone

ce-

Intre- 
orașu- 
parti- 

o dis-

in fiecare an pregătirile cicliștilor 
haalovaci pentru „Cursa Păcii".

După ce luni 23 aprilie' coneurenții 
vor avea o zi de pauză, marți 24 a- 
prilie ei se vor întrece pe distanța 
PRAGA-LITVINOV (130 km.), 
cerea se va încheia pe străzile 
lui Litvinov unde cicliștii vor 
ctpa la o cursă in circuit pe
tanță de 28 km (patru ture de cite 
7 km).

In sfirșit. la 25 aprilie va avea loc 
concursul intitulat .Criteriul orașului 
Praga". Cursa se va desfășura tot în 
circuit pe o distanță de 66 km (100 de 
ture de cite 660 m). Șoseaua este as
faltată.

Timpul probabil in perioada desfă
șurării întrecerilor (21-25 aprilie) : 
timp rece (ziua temperatura va urca 
pină la 10 grade. iar noaptea va 
cobori pină la 0 grade), vint și ploi 
temporare. După terminarea acestor 
întreceri, cicliștii vor avea două zile 
de pauză după care, la 28 aprilie, vor 
pleca la Berlin.

JAN POPPER

Selecționata U.R.S.S. a susținut 
miercuri in nocturnă o nouă intilnire 
primind replica 
burgului. Jocul 
de 3—1 (3—1) 
vietice.

reprezentativei Luxem- 
s-a încheiat cu scorul 
în favoarea echipei so-

★ I
Echipa de fotbal a R. P. Polone a I 

obținut la Paris o surprinzătoare vic-'l 
torie cu scorul de 3—1 (2—1) in fața I 
reprezentativei Franței.

★

La Malmoe s-a disputat meciul 
retur intre echipele Motor Jena și At
letico Madrid, în cadrul semifinalelor 
„Cupei cupelor". Atletico a obținut vic
toria cu scorul de 4—0 (2—0), califi-' 
cindu-se pentru finală. Cealaltă fina
listă este Fiorentina : 1—0 la Buda
pesta cu Ujpesti Dozsa, în meci retur.

★
La Milano Internazionale — F.C. 

Barcelona 1—0 (C—0).
★

Cunoscuta echipă sovietică de fot
bal Spartak Moscova aflată in turneu 
in. Belgia a intilnit ta Antwerp forma
ția F. C. Antwerpse. Fotbaliștii.____ _ _____  , . i sovie- 1
tici au terminat învingători cu scorul I 
de 2-1 (2-0).

★
Invingînd in meci retur cu 2—< I 

(0—0) țte Standard Liege, echipa- Rea: 
pentru finala 

__ ... i“ la fot- 
mai, la Amsterdam Real

AAadrid s-a calificat
„Cupei campionilor europeni' 
bal. La 2 ..—î, 1.
Madrid va întilni in finală pc Benfica 
Lisabona.

★
Echipa braziliană de fotbal Fla- 

mengo Rio de Janeiro a evoluat lj, 
Plsen in compania echipei locale Spar 
talc Fotbaliștii cehoslovaci au terminat 
învingători cu scorul de 2—1.

Federația p >1» i * ir șah a Inat 
hollrirea ca ■ acest an laaprwm 
feminin al 11 ch s* poarte un caracter 
in iernai ionii prin invitarea chnrra jo
ci ton re de peste batare Astfel, refer 13 
participante palanele Ii a-an aUwrel 
Karakas (R. P. Ungari), Lnsarenci 
(R.P.F. Iuțaslaria) șa reprezentanta

ȘTIRI DESPRE „CUPA DUNARIi“ LA HALTERE

ARETA PEREVOZNIC. 
J și aflau intr-o fonni 
«rrfzx /'oznic a drbu 
șuerrs în acest puternic 

:n primele runde ea s-a 
■tura clasamentului acu- 

din 6 posibile, jucind 
continuare reprezentanta 

R.P. Romine se menține pe primul Joc 
dașd 11 runde ca 9 puncte. PEREVOZ- 

4e urmai* ăa clasament de Kara- 
. (I), Jurrinslka 8 Litmana- 

, Lazare-

L>* n

Se reiau campionatele europene
feroviare de popice

In vederea „Cupei țhinarii* la hz here. fee. 
competiție cane va avea loc la sfirșttnl «m» 
s.VptSrninii viitoare in sola Dinamo dan /ns 
București se fac intense pregltiri ____

XIC
I has 
' win 
! mri

Pio* la încheierea concursul 
1 vtaas d« jucat patru runde.

rdwU 8 p_, j
7 P (l).

au mai

• Anul acesta va fi desemnat și campionul individual
• Și-au anunțat participarea 10 reprezentative
• Popicarii noștri se pregătesc intens

După o întrerupere de trei ani (ul
tima ediție a avut loc in 1959 la Dres- 
da). se reiau campionatele europene 
feroviare de popice. Actuala ediție a

• Lotul echipei R.P. Romine se pre
gătește cu multi atenție sub candu-erea 
antrenorilor Ștefan Petrescu și llie Im 
ciu. lată echipa noastră in ordinea ca
tegoriilor: Ion Panait, 
Pană, Lisias fonescu. 
Laser RarO"n și Silviu

• Întrecerile vor fi 
bitri internaționali, 
reprezentative face parte și un arbitru 
internațional. Arbitrii romini smt : Gh. 
Mănăilescn, Gh. Apostol și Al Casata

• La aceste întreceri va asista *; 
Oscar State, secretarul general al Fe
derației internaționale de haltere.

• Pentru cunoașterea și 
execuțiilor tehnice ale unor 
cunoscută se vor face filme 
grame.

• I'orvrl de specialitate din 
gară și-a anunțat deja echipa ( 
dinea categoriilor) : Robert hasy. 
Foldi. Elcmer Szabo. 
Gyozo Veres, Em l'anezak, Karloy
ser.

• Ecliipa Iugoslaviei cuprinde pe 
campionii țării de anul trecut : A.
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Astă seară începe turneul
„C.C.E." de la Tourcoing

(Franța)
Astă-seară, la Tourcoing. în Franța, 

echipa noastră campioană de volei fe
minin, Dihamo București, dispută pri
mul meci în cadrul actualei ediții a 
„Cupei campionilor europeni".

O telegramă sosită la federația noas
tră de specialitate ne informează că 
programul turneuiui a fost s?himbat. 
Simbătă seara, Dinamo va juca cu 
Tourcoing Sports (arbitru Lacomblez), 
duminică cu Partizan Belgrad (arbi
tru Boisnay), iar duminică cu Bure- 
vestnik Odesa (arbitru Lacomblez).

După cum se vede, un turneu foarte 
dificil. Dinamovistele au făcut însă 
pregătiri intense și sperăm că ele 
vor avea o comportare frumoasă.

Amintiri din U E F. A.

1959: LUXEMBURG

fie-a mirat mult cmd oat aflat ci 
această tară micuți, firi mart tra
diții m fotbal, va gizdm turneul. To
tuși, ttnerti fotbaHști Mgkiari, ctt șt 
pnetenii noștri roatiai, as partici
pat cu bucurie la aeevf turneu orga
nizat re Laxembavg șt s-as «trecut 
chiar re aoeeași grupă. Deși echipa 
maghiari era foi mată otsari din ju
niori talenlați oa Ihasz. Albert, So- 
txiri etc., care azi sret compowmți ai 
lotului pentru Chile, ea a pierdut 
partida cu olandezii. Peste două zile, 
la Dudelange, am jucat cu 
romini. Interesant de reținut 
1.500 de spectatori as fost 
in tribune. Pe garduri resâ 
stăteau ciorchine. Pe semne
veau bani. Intr-adevăr, biletele de in
trare erau foarte scumpe... Acum să 
vi reamintesc cele două formații: 
ROMtNIA: Opanschi — Codreanu, 
Petca, Nedelcu — Petru Emil, Neacșu
- Ivansuc, Varga, Maleianu, Nicu- 
lescu, Mihăilescu. UNGARI A: Landi
— Jenofi, Jozsa, Kdves — Ihâsz. So- 
vari — Nagy, Albert, Kerestes, Mate, 
Kekesi.

Și acum, să oedem oe s-a intim- 
plat in decursul jocului. Sincer să vi 
spun, eu imi formasem deja o părere 
precisă: fotbaliștilor maghiari nu le

juniorii 
că doar 
prezenți 
oamenii 
că »-«-

redactor
FEKETE PAL

la ziarul „NEPSPORT" 
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stilul de joc rapid al romî-convine
ailor. Fie că a fost vorba de prelimi
narii olimpice, fie de intilnirile ju
niorilor, oa. de pildă, la Dudelange, 
de fiecare dată rn-am convins de a- 
cest lucru. Nu știu unde joacă Petru 
Emil, dar imi amintesc că acum pa
tru ani el a marcat cu capul un gol 
in reșrriza a doua, deschizind scorul. 
Am egalat, dar spre sfirșitul partidei 
gotul lui Mateianu a consemnat vic
toria tinerilor fotbaliști romrni. Am 
pierdut fără drept de apel. De ce 2 
Atocanțiț romini urmăreau cu toată 
ardoarea să introducă mingea in pla
să, in timp ce ai noștri se mulțumeau 
doar să „mingiie"' balonul.

La masa comună, după incheierea 
turneului, am stat de vorbă cu con
ducătorii juniorilor romini și am a- 
flat că, pe lingă pregătirea fizică, ei 
pun un serios accent pe pregătirea 
echipei din punct de vedere moral. 
Și tinerii juniori maghiari au avut 
ce ini

La
seria 
mini 
bucurat 
in 
favoriții turneului. Din păcate, fot
baliștii spanioli nu știu să piardă și 
mulți din tinerii noștri au trebuit să 
fie luați in ingrijire medicală.

La sfirșitul intrecerii conducătorii 
romini și maghiari discut'”' despre 
viitorul turneu...

vița din aceasta.
edifia din 1959, noi am jucat în 
a IV-a, iar prieteni- noștri ro- 
in seria a Il-a. Pe noi 

mult victoria cu 
fafa spaniolilor, care

relui parc a fost un minunat teren 
de antrenament. Chiar aici, la aceste 
pregătiri, a început... întrecerea din
tre echipa romină și maghiară. Dacă, 
de exemplu, juniorii maghiari aflau 
că rominii ieșeau la antrenamente, 
nici ei nu rămineau in camerele lor. 
Pornind de la această întrecere, cele 
două echipe s-au trezit peste puțin 
timp fată in față in... finala Turneu
lui. însuși acest fapt a constituit un 
mare succes pentru echipele noastre.

Și astăzi imi aduc aminte de o 
fotografie făcută după finală, cind 
Stanley Rous a inminat învingători
lor cupa. Unii dintre juniorii romini 
iși ștergeau lacrimile. Da, la acest 
turneu participă tineretul, care iși 
manifestă adeseori bucuria zimbind, 
iar regretul prin stropi de lacrimi.

Acum am început să facem pronos
ticuri pentru viitoarea ediție. Cine va 
zimbi in aprilie la turneul din Ro
minia și cine va vărsa lacrimi 2 A 
mai rămas foarte puțin timp pînă 
vom afla răspunsul la această între
bare. In orice caz, fotbaliștii ma
ghiari ar fi bucuroși ca... in finală si 
se intilnească din nou cu- prietenii 
lor romini. Și, fără îndoială, cel mai 
bun să ciștige...

acestei importante competiții, care va 
fi găzduită in zilele de 17 și 18 apri
lie de capitala Austriei, prezintă o 
noutate : in afară de clasamentul pe 
națiuni se va alcătui și un clasament 
individual. Echipele sînt formate din 
cite 6 jucători, fiecare urmind să lan
seze cite 200 bile mixte.

Competiția înespe marți, pe arena 
cu patru piste „Schwarz-Weiss-West- 
bahn“ din Viena, și reunește echipe 
deosebit de valoroase. Astfel, în se
lecționatele R.D.G. (deținătoarea titlu
lui de campioană europeană ferovia
ră), Franței, R.S.C., R.P.U., R.P.P., 
R.P.F.I., Elveției, R.F.G. și Austriei fi
gurează o serie de jucători cu un fru
mos renume internațional. Selecționa
ta feroviară a R.P.R. va fi compusă 
dintr-un lot din care fac parte C. An
tonescu, D. Ivanciu, M. Nițescu și 
alți jucători care s-au remarcat în în
trecerile campionatului republican pe 
echipe. Jucătorii noștri se pregătesc 
intens sub conducerea profesorului Gh. 
Frunze ti.

a Belgiei a 
participa la 
Păcii" Berlin 
Din lot fac 
Roger Dier-
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1962 : ROMlNIA

Cadru nou, impresii noi. In ciuda 
așteptărilor, eroii principali ai tur
neului nu au fost italienii, austriecii, 
englezii sau vest-germanii, ci fotba
liștii a două (ori socialiste — echi
pele Rom Iniei și Ungariei.

înainte de jinaiă au avut loc șt 
alte intimplări. Juniorii maghiari și 
prietenii lor romini, de pildă, au fost 
gâzduiți intr-un vechi castel, la 
Plotzlindsdorf. Iarba proaspătă a mâ

nuși fost in Rominia și de-abia 
să văd cum se reflectă astăzi 
luminoase ale farului din Can
in luciul mării, cum arată

Stau la mașina de scris și văd in 
fafa mea numai semne de intrebare. 
Dar poate greșesc. înainte de această 
imagine văd că la Turneul U.E.F.A. 
va zimbi din nou tinerețea. Și apoi 
iar semne de întrebare. De cițiva ani 
n-am 
aștept 
razele 
stanța
noile construcții din Mamaia și Bucu
rești.

Pe mine aceste întreceri anuale ale 
juniorilor mă întineresc și constituie 
de fiecare dată un eveniment deose
bit in viața mea, eveniment pe care 
il aștept cu nerăbdare in calitate 
de... bătrin cronicar al Turneului 
U.E.F.A.

• Federația de ciclism 
stabilit ecliipa care va 
ediția jubiliară a „Cursei 
— Praga — Varșovia, 
parte Ferdinand Bracke, ~ 
ken, Constantin Jongeunainsi, Alphon
se Hellemans, Michel Noppe și Ro
ger Debreuckcr.

• In finala probei de simplu a con
cursului internațional de tenis de la 
Reggio Calabria, australianul Neale 
Fraser l-a învins cu scorul de 6—3; 
6—3; 4—6; 6—3 pe campiortul italian 
Fausto Gardini. Proba de simplu fe
minin a revenit jucătoarei Lea 
(Italia) învingătoare cu 6—2; 
meciul cu Terget (Australia).

• In meci retur contind 
„Cupa campionilor europeni" 
chef masculin echipa „Olimpia" Ljub
ljana a învins cu scorul de 90—65 
(40—27) echipa belgiană Antwerpsen, 
calificîndu-se pentru semiiinaiele com
petiției.

• Klaus Ampler conduce după două 
etape în cursa de verificare la care 
participă cicliști din R. D. Germană 
și R. P. Bulgaria, selecționați in lotu
rile pentru „Cursa Păcii". Etapa a 
11-a, disputată pe distanța de 130 km, 
a fost cîștigată de Muller (R. D. Ger
mană) cu timpul de 3h 18:25,0, urmat 
în același timp de Weissleder, Braune, 
Ekstein, Traikov, Kellerman, Koțev, 
Ampler și Kolev.

Pericoli 
6—2 în

pentru 
la bas-
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