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Ne mai despart foarte puține zile de 
data începerii importantei competiții 
fotbalistice „TURNEUL INTERNAȚIO
NAL DE JUNIORI". Pretutindeni și 
mai ales la București, Cluj, Brașov, 
Constanța și Ploiești — locurile de 
disputare a partidelor din grupe—în
trecerea tinerilor fotbaliști este aștepta
tă cu mare nerăbdare. Se întîlnesc doar 
cei mai buni juniori, speranțe auten
tice ale fotbalului din cele 19 țări par
ticipante.

Vineri se dispută primele jocuri. Pînă 
atunci ne vor sosi toți oaspeții- Astăzi

cest scop. Și apoi, primele jocuri ț 
vineri 20 aprilie.

VA REAMINTIM PROGRAMUL PRI
MEI ETAPE

C. Gruia coresp.

CONCURENȚI Șl CON- 
au participat la recentele 
de șah, tenis de masă și

Toro și Veronica

ASOCIAȚIA SPORTIVĂ CONFEC
ȚIA BOTOȘANI este, pe drept cu- 
vînt, socotită fruntașă pe raion. Des- 
fășurînd o vie activitate sportivă de 
mase, consiliul asociației, Sprijinit de 
numeroși activiști obștești, a reușit 
să atragă în practicarea exercițiilor 
fizice 1.300 de muncitori, și munci
toare, Un rezultat pozitiv îl consti
tuie și încasarea în proporție de sută 
la sută a cotizațiilor pe primele trei 
luni ale acestui an.

C. Lazăr — coresp.

400 DE 
CURENTE 
concursuri 
popice organizate de asociația spor
tivă Voința Brașov. La tenis de masă 
concursurile au fost câștigate de J. 
SNiuler și Sabine Klokner. la popice 
au învins Gh. Cirjati și Maria La
zăr,'iar la șah s-au clasat pe primele 
Jocuri Eugen — 
Tampa.

Grupa A — București (Stadionul Re-, 
publicii), Ora 15.00; R.F.G-—Portuga
lia ; Ora 16.45 : Romînia—Belgia.

Grupa B — Ploiești (Stadionul Pe- 
trolul), Ora 15 : Bulgaria—Olanda.) 
Ora 16.45 : Iugoslavia—Anglia.

Grupa C — Constanța (Stadionul „I 
Mai"), Ora 15.00: Turcia—Ungaria | 
Ora 16.45 : Franța—Spania.

Grupa D — Brașov (Stadionul Trac
torul), Ora 15.00 : Austria—Brașov (în 
afara Turneului); Ora 16,45: italia— 
Polonia,

Grupa E — Cluj (Stadionul orășe
nesc), Ora 15.00 : R.D.G.—Grecia ; Ora 
16.45 : Cehoslovacia—U.R.S.S.

Și acum, cîteva aspecte de la sosirea 
oaspeților greci și sovietici, sosiți du
minică și respectiv luni în țară.

De serviciu la aeroport...

ASOCIAȚIILE 
TASEA ROȘIE, 
textile,, și „11 
desfășoară o 
popularizare a 
de turism din ; 
fecluat de la 
cîtcva excursii 
pentru peisajul 
sînt trecute in 
ia cabanele Suru, 
Păltiniș,

SPORTIVE MA- 
de pe lingă uzinele 

Iunie" din Cisnădie 
intensă activitate de 

turismului. Amatorii 
aceste asociații au e- 
începutul acestui an 
în localități renumite 

lor minunat. Acum 
plan excursii turistice 

Gîtul Berbecului și

T. Severin — coresp.

DE CURÎND a luat ființă asocia
ția sportivă Progresul, de pe lingă 
școala medie din comuna Band — 
raionul Tg. Mureș. Noua asociație va 
asigura activitatea celor 120 membri 
UCFS care s-au înscris in secțiile 
de atletism, volei, fotbal, tenis de 
masă, șah și handbal.
’ . Ion Păuș — coresp.

DIN CAUZA unei slabe activități 
a consiliului 
nicianul din Timișoara, la întrecerile 
Spartachiadei de 
au luat parte numai 23 de concurenți 
la tenis de masă și 18 la șah. A- 
ceasta, deși în cadrul asociației se 
află 140 de membri ai UCFS. Soco
tim că membrii consiliului au datoria 
să se preocupe de angrenarea salaria- 
ților în activitatea sportivă de mase 
ți nu să aștepte ca aceștia să le a- 
mintească mereu că în alte asociații 
sportive din Timișoara se practică cu 
regularitate sportul, iar la asociația 
sportivă Tehnicianul acest lucru se 
face doar sporadic.

asociației sportive Teh-

iarnă a tineretului

Lotul de juniori U.R.S.S., participant la Turneul U.E.F.A., în vizită 
la stadionul Republicii din Capitală

Foto : Paul Romoșan

Vineri îb Capitală

INTILNIREA DE TENIS R. P. ROMINA—R. P. POLONA
Frumoasa bază de la Progresul va 

găzdui cu începere de vineri întîl- 
nirea internațională amicală dintre 
reprezentativele de tenis ale R.P. Ro
mine și R.P. Polone. Oaspeții noștri 
care au sosit de o săptămînă s-au 
antrenat asiduu pe terenurile de la 
Progresul, iar cind ploaia nu a per
mis jocul în aer liber, sportivii polo
nezi și-au continuat pregătirea în sa
lă. Tot așa au procedat și tenismanii 
romini.

Echipa noastră pentru această par
tidă care va avea loc vineri, sîmbătă

sînt așteptați fotbaliștii din Polonia, 
Franța, Ungaria și Italia. Pentru mîine 
și-au anunțat sosirea loturile juniorilor 
din R.D. Germană, Iugoslavia, Olanda, 
Belgia, Anglia, R.F.G., Bulgaria, iar 
miercuri vor descinde din trenuri sau 
avioane restul delegațiilor: din Austria 
(direct la Brașov), Spania și Cehoslo
vacia (ultimii direct la Cluj). Miercuri 
și joi vor avea lor primele antrenamen
te pe terenurile special rezervate în a-

fost desemnat Eugen

cu această întîlnire, 
al sportului, Gheorghe

și duminică va fi alcătuită din Ion 
Țiriac și Constantin Năstase pentru 
simplu și Țiriac-Mărmureanu la du
biu. Rezervă a
Cristea.

In legătură 
maestrul emerit
Viziru, secretarul general al federației 
de specialitate ne-a declarat urmă
toarele : „De la polonezi, foarte sigur 
se arată campionul lor Gasiorek. Este 
insă prea defensiv. Formația noastră 
este hotărită să lupte și să realizeze 
un rezultat favorabil".

VOLEIBALIȘTI' 
ÎIWREPRINO

După cum știți, duminică seara 
au venit grecii. Un singwr 
blond. (O picătură de untde

lemn intre 13 măsline). O singură 
intrebare: „E gazon la Cluj 2“ Da. 
Bineînțeles. (In Grecia nu prea e). 
Veselie. In sfirșit, gazon ! „Palicarii'* 
din Pireu ingină o melodie. Ca-n fil
mul „Fata in negru"... Stop. Chemare 
la ordine. Omul și valiza. In frunte : 
antrenorul Rino Martini, fost portar 
la Milano. A fost in București in 
1938. Dar (accidentat) n-a jucat contra 
Ripensiei. A avut noroc. Milano a 
pierdut cu 3—0.

In dreptul Casei Sc'inteii, 15 eleni 
lustruiesc geamurile autobuzului, a~ 
trași de luminile poligrafiei. Intre 
timp, selecționerul Cleanthis Maro- 
poul -- transmite cîteva cuvinte citi
torilor „Sportului popular" : „Sper ca 
participarea noastră la Turneul 
U.E.F.A. să nu fie doar simbolică. 
Spun asta pentru că în edițiile ante
rioare n-am jucat de loc rău. Dar, 
la Oluj avem adversari foarte puter
nici și, după cit îmi pare, mai bine 
pregătiți. Am, totuși, convingerea că 
echipa noastră va contribui la succe
sul acestei mari întreceri."

★

Zeri dimineață au venit juniorii 
sovietici. Inalți. Masivi. S-au 
aplecat mult la ieșirea din a- 
Antrenor: Aleksei Paramonov, 
coleg de linie al lui Netto, pe 

Ilin

vion. 
fostul 
vremea lui Simonian, Salnikov, 
și Tatușin. De 22 de ori internațional, 
întreabă de Petschowski, de Apolzan 
și de Voinescu. Paramonov e volubil. 
Preiau cu greu inițiativa. Ascult și 
scriu : „După cum știți, sîntem debu- 
tanți. Ne-am decis greu. Majoritatea 
jucătorilor sînt elevi, iar luna apri
lie (rezervată turneelor U.E.F.A.) nu 
ne prea permite să ne pregătim cum 
trebuie. Să nu uităm că sezonul ofi
cial la Moscova începe la 2 mai. Am 
jucat trei meciuri amicale în Bulga
ria. Am pierdut primul joc (0—2 cu 
selecționata de juniori a Bulgariei), 
am „remizat" în al doilea (1—1 cu 
selecționata de tineret a Plovdivului) 
și am cîștigat al treilea (3—1 cu selec
ționata de tineret a Sofiei). După cum 
se poate vedea, băieții au căpătat în
credere în forțele lor. N-aș putea 
vorbi de o sudură perfectă, dar cred 

am izbutit cite ceva.

Incepînid de miercuri dimineața, 
Capitala va avea noi oaspeți spor
tivi. Este vorba de selecționata 
masculină de volei a Cubei, care 
sosește din R.S. Cehoslovacă, unde 
a întreprins de curînd un

Sportivii din Cuba vor 
în țara noastră mai multe 
după următorul program:
REȘTI, joi 19 aprilie: Cuba — Pro
gresul (sala Floreasca, de la ora 
19,30); PLOIEȘTI, simbătă 21 apri
lie: Cuba — Petrolul; GALAȚI, 
luni 23 aprilie: Cuba — Știința; 
CONSTANȚA, miercuri 25 aprilie: 
Cuba — Farul.

turneu, 
susține 

partide, 
BUCU-

(Continuare in pag.

Carnet de reporter: Șarja în „Cetatea oțelului
Ce ne-a arătat concursul atletic republican de primăvară 

al juniorilor
O pagină de fotbal
Discuții: Cu orice preț peste 5 metri la prăjină?
Ultimele știri externe

Nu ne cu-

IOAN CHIRILA

a 5-a)V. Crioșteanu — coresp.

In pofida terenului alunecos, rugbiștii de la Unirea au jucat foarte 
mult balonul la mină. Fază din meciul Unirea—Știința București (0—3) 

Foto : V,. Bageac

Start in proba de 5 km marș din cadrul concursului republican de 
primăvară al juniorilor

Foto : Fr. Templet

O fază spectaculoasă din meciul de campionat 
Rapid-Stea/ua (3—0)

Foto: P. Romoșan
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Prtntre miile de participanți ia 
actuala ediție a crosului „SA I.V- 
T1MPINAM 1 MAI- se numără ți 
elevii scobi profesionale de pe lin- 
ffă Uzina „Tractorul- din Brașov. 
Sutele de eleri ai acestei ycoK, cti 
luai porte ic etapa pe asociație — 
pe clase — și prin buna pregătire 
dovedită, entuziasmul manifestat in 
cadrul concursurilor ei au creat 
o atmosferă sărbătorească acestei 
populare competiții de mase. între
cerile au avui loc pe stadionul

Aprecieri pe morgi nea finalei studenților gimnaști

Mai multă grijă pentru calitate!
In interval de numai o luna. gim

nastica noastră a .trăit* trei con
cursuri de amploare: finala pe țară 
a școlarilor, „înternațkmaiese- R-P. Ro
mine și, în sfirșit. finala camps onatu- 
lui universitar. In articolul de față ne 
vom ocupa de ultimuL

Inițiativa U.A.S.R. și a M.I.C. ce 
a organiza — din nou — o finală de 
gimnastică pentru sf.jder.ti este demnă 
de subliniat. Ea a constituit un bun 
prilej de apreciere a interesului care 
se acordă gimnasticii in invățămintul 
superior.

In ce privește interesul pentru pro
movarea gimnasticii in institute și 
facultăți, acesta există in mod indiscu
tabil. Nu este vorba numai de centre 
■universitare cu tradiție (București. 
Cluj și Timișoara), ci avem de a face 
și cu altele, unde, in ultimii ani s-a 
muncit mult pentru popularizarea a- 
cestei ramuri sportive (Iași, Craiova. 
Galați).

Roadele muncii desfășurate pină a- 
cum constituie cel de-al doilea aspect 
al problemei, cel care se referă la va
loare, la calitate. Or, in această direc
ție s-a făcut încă prea puțin. S-a 
muncit dezorganizat, fără orizont și 
fără continuitate. Un prim pas gre
șit : în selecționarea elementelor. Cri
teriile principale trebuiau să fie virsta. 
conformația fizică și afinitățile native. 
Actuala finală ilustrează că aceste 
criterii au fost respectate doar intr-o 
măsură mică. De aici constatarea că 
la unele categorii, nivelul concuren
țelor a fost sub cel al școlarilor (Uni
versitatea Iași — cat. a Il-a. Inst. po
litehnic București — cat. a Il-a etc.). 
De consemnat că băieții s-au prezentat 
mai bine decit fetele. Ei au avut 
mai multă siguranță in mișcări, au 
manifestat mai multă grijă pentru ți
nută. Evoluția la aparate a fost și ea 
diferită : mai bună la exercițiile im
puse decit la cele liber alese. Există 
firește explicații: exercițiile de la li
ber alese au fost anunțate tirziu. Ele 
au avut un coeficient de dificultate in 
discordanță cu orele de pregătire pe

CASCADA VÎNTURIȘ
Drumul clasic Sinaia-Vîrful cu Dor 

este unul din traseele cu cea mai mare 
circulație turistică, fiind totodată ca
lea de acces in masivul Bucegi, fo
losită chiar și iarna. De la cabana 
Virful cu Dor turiștii se răspindesc 
In numeroase direcții, folosind rețeaua 
de marcaje.

In prezentul articol reccmandăm un 
traseu mai puțin frecventat, datorită 
în special lipsei marcajului. Itinera- 
riul pornește de la cabana Virtul cu 
Dor și înconjoară muntele Virful cu 
Dor, urmărind in aval valea izvorului 
Dorului.

Cabana Virful cu Dor (alt. 1885 m) 
este situată pe muntele Furnica. In 
fața cabanei spre sud se află muntele 
Virful cu Dor (2006 m) pe care îl 
vom înconjura revenind din nou la 
cabana Virful cu Do~.

De la cabană urcăm pină in șaua 
Virfului cu Dor (1940 m) — urmărind

SPORTUL POPULAR
Pao a 2,a ,\r. 40J4 

Uzinei „Tractorul- oare — așa cum 
se vede dm imaginea aiăturală 
luată in cadrul unei întreceri pe 
clase — oferi numeroase porțiuni 
de teren variat, caracteristice cro
surilor. Printre cei ce s-au eviden
țiat se numără elevii Traian 
Baschsa, Mihail Olteana ți Gheor
ghe Băbuț, uneri cu frumoase în
clinații spre alergările pe teren 
variat. aderă-ate spe-anțe. (C. 
GRUIA — coresp. regional Foto: 
GH CORCODEL).

Imagine de la campionatele republicane universitare de gimnastică : o 
frumoasă săritură urmărită atent de către spectatori

Foto : I. Mihăică
Timișoara 333.55 p. ; 3. Univ. Bucu
rești 319.10 p. Cat. I : I.C.F. 311.35 p. ; 
Individual compus, cat. 1 : 1. Elena
Niță (I.C.F.) 72.65 p. : 2. Nicole ta Ba-

care le au la dispoziție studențiL 
Poate că pe viitor s-ar putea găsi o 
formulă mai judicioasă, de pildă cu 
reducerea numărului de probe la 2—3 
dar care să fie temeinic pregătite. Tot 
ca o recomanda’, ie : înființarea de cen
tre de pregătire pe fiecare centru u- 
m vend tar. Acolo să lucreze toți gun- 
naștii de perspecv.ă. iar cele mai 
bune elemente să alcătuiască apoi 
reprezentativele centrelor universita
re.

S-ar cuveni deci să se acorde mai 
multă grijă gimnasticii in institute și 
fjVultâți, asigurindu-se condiții ne
cesare de pregătire, paralel cu grija 
maj atentă pentru ridicarea valorică 
a gimnasticii universitare.

REZULTATE TEHNICE. Fete. E- 
chipe. Cat. a IlI-a : 1. I.S.E. 17S.00 p. ;
2. Inst. pedag. Timișoara 172.20 p. ; 
X Inst. Maxim Gorki 163.15 p. Cat. a 
11-a: 1. I.C.F. 351.35 p. ; 2. Inst. pedag.

marcajul spre Peștera (bandă roșie) 
și spre Bolboci (cruce galbenă) — și 
apoi coborim Valea Dorului pină unde 
marcajele se despart. De aci, unde 
este și punctul de confluentă a riuri- 
lor, urmărim valea izvorului Dorului 
spre stingă (sud). Pereții de stincă se 
arpopie străbătind mai intii „Cheile 
izvorului". In față apare muntele Vin- 
turis (1930 m) care constituie o ba
rieră in calea riului, pe care il obligă 
6ă-și schimbe direcția spre est. In a- 
cest punct de inflexiune se află o se
rie de săritori și mici ochiuri de apă 
demne de imortalizat pe pelicula fo
tografică. Apa cade apoi de la înăl
țimi mai mari, formind adevărate cas
cade dintre care cea mai mare este 
cascada Vinturiș. Dilerența de nivel 
de la care cade apa a favorizat apa
riția unor lacuri de cițiva metri, in 
care vara se poate face baie. De alt
fel, această zonă a fost denumită „Ia 
lacuri* Drumul turistic de la ieșirea 
din cheile izvorului urmează firul a- 
Dei si dună cotitura riului urmează

Deschiderea sezonului hipic în aer 
liber ne-a prilejuit constatări îmbu
curătoare în ceea ce privește pregă
tirea călăreților bucureșteni. Dar 
sportul călare își are valoroși repre
zentanți și în celelalte orașe ale țării. 
O vizită făcută recent la Craiova ne-a 
permis să ne convingem că membrii 
secției de călărie a C.S.O. și-au con
tinuat in timpul iernii, cu perseve
rență și pasiune antrenamentele, reu
șind să ajungă la un stadiu de pre
gătire, corespunzător sezonului com- 
petițional.

Firește, rezultatele bune obținute de 
aceasta secție se datoresc în bună 
parte și muncii entuziaste pe care o 
desfășoară biroul secției. începînd cu 
evidența care este ținută la zi și ter- 
minind cu activitatea compel iționaiă 
destul de bogată în anul trecut, secția 
hipică a C.S.O. Craiova poate ff con
siderată ca una din secțiile fruntașe 
pe ramură de sport. Deși ființează 
de puțin timp, aici s-au ridicat pînă 
acum cite\a elemente tinere de va
loare care s-au afirmat în concursu
rile hipice. Este cazul Emiliei Po
daru, in virstă de numai 14 ani, câști
gătoare în mai multe rinduri a dife
ritelor probe de obstacole, rezervate ju
niorilor și fetelor. Stadiul de pregă
tire și forma in care se află această 
tînără o impune ca un element de 
bază în lotul republican de juniori. 
Dar în această secție s-au mai ridicat 
și alți tineri călăreți ca Mihai Jovmir, 
Elena Nuțuloi, Stefi Cornel etc.

Unui din .secretele" succeselor 

beș (I.C.F.) 71.35 p. ; 3. Agneta Farago 
(I.C.F) 67.70 p. Cot. maestre : Ana 
Mărgineanu (Inst. pedag. București) 
74.05 p. Băieți. Echipe. Cat. a III-a :
1. Univ. „Al. I. Cuza-‘ Iași 267.65 p. ;
2. In6t. polit. Buc. 265.30 p. ; 3. Inst. 
agronomic Buc. 256.45 p. Cat. <i H-a. 
I. I.C.F. 546.90 p. ; 2. Inst. polit. Buc. 
521.30 p. ; 3. Inșt polit. Timișoara 
512.65 p. Cot. I : 1. I.C.F. 529.75 p. ; 2. 
Univ. „Babeș-Bolyai" Cluj 515,75 p. 
Individual compus. cat. 1 : 1. B. lacob 
(Univ. „Babeș Bolyai") 111.88 p. ; 2. 
A. Gruin (Inst. polit. Tmș.) 169.25 p.;
3. M. Teodorescu <In6t. pedag. Buc.)
108.95 p. Cat. maeștri : 1. P. Miclăuș 
(I.C.F.) 54.70 p. ; 2. Gh. Condovici
(I.C.F.) 54.30 p. ; 3. Fr. Czumbil (I.C.F).
53.35 p.

malul sting pz deasupra. In special 
în dreptul cascadelor poteca urcă 
mult deasupra firului văii. Se poate 
cobori pină la marginea cascadei pe 
o pantă ierboasă înclinată.

De la cascada Vinturiș se părăsește 
valea izvorului Dorului spre stingă 
(nord-est) la poalele abruptului din 
stingă noastră (colții lui Barbeș, a- 
bruptul Virfului cu Dor). Trebuie cău
tată poteca. Ea nu poate fi insă pier
dută deoarece avem ca repere in stin
gă baza abruptului stincos iar în 
dreapta liziera pădurii. La ieșirea din 
pădure niște stilpi de lemn ne indică 
drumul spre cota 1500 sau, mergind 
mereu spre stingă, ajungem în marca
jul care conduce la cabana Virful cu 
Dor.

Coloritul lacurilor este impresionant. 
Traseul este recomandabil turiștilor 
care poposesc la cabanele Virful cu 
Dor sau Valea cu Brazi (cota 1500) 
fiind practicabil atit vara cît și iarna.

Pentru durata excursiei se afectează 
o jumătate de zi (duminica dimineața). 

călăreților craioveni constă în aceea 
că antrenorul Podaru desfășoară o 
muncă de perspectivă și că știe să 
îmbine armonios îndatoririle de teh
nician cu cele de educator. Cunoscin- 
du-și bine oamenii, el ia hotărîri co
respunzătoare fiecărui caz. Pregătirea 
profesională sau școlară este la uni
son cu pregătirea sportivă și con
duita in viață. Un aliat de nădejde 
în aceactă privință îl constituie fa
miliile sportivilor cu care antrenorul 
ține o strînsă legătură. Sec
ția reprezintă pentru majoritatea mem
brilor ei o a doua casă și familie. 
Aici ei învață pe lingă toate celelalte 
să devină oameni ordonați, buni gos
podari și chiar organizatori ai între
cerilor hipice. Aceste însușiri au fost 
demonstrate cu prilejul turneelor hi
pice întreprinse in fiecare an în dife
rite centre muncitorești ca Petrila 
Lonea, Petroșeni, Vulcan, Tg. Jiu etc. 
Evoluția tinerilor călăreți craioveni î« 
diferite orașe ale țării a fost apre
ciată de oamenii muncii, mulți dintre 
e: devenind apoi pasionați după spor
tul căiare.

O analiză mai largă a activității 
secției hipice a C.S.O. Craiova duce 
la concluzia că aceasta, nu numai 
că își justifică pe deplin existe:.-a, 
dar că de aici se pot ridica Intr-un 
viitor apropiat cadre de valoare pentru 
echitație. Iată de ce consideram ne
cesar a aminti federației de speciali
tate și clubului respectiv că au dato
ria să consolideze tot ceea ce s-a

I realizat bun pînă acum, sprijinind și 
pe mai departe pe inimoșii călăreți 
din Craiova. Se simte însă nevoia de 
reîmprospătare a materialului cabalin. 
Și acest lucru trebuie făcut la prima 
reîmpărțire pe secții a cailor de sport

O. GINGU

Un exemplu demn de urmat

Instructorul obștesc Dumitru Iancu
Mecanicul Dumitru Iancu de la uzi

nele Met rom din Brașov este prețuit de 
tovarășii de muncă pentru hărnicia sa 
în producție. El a fost evidențiat în 
numeroase ocazii pentru rezultatele obți
nute in muncă. Tineretul din uzină îl 
prețuiește și pentru faptul că Dumitru 
Iancu este un neobosit activist spor
tiv obștesc, un înflăcărat propagandist 
al practicării exercițiilor fizice.

Pînă în toamna anului 1961 D. Iancu 
a fost jucător de bază in echipa de 
fotbal a uzinei. Im începerea campio
natului, ediția 1961/1962, el s-a dedicat 
activității de instructor obștesc. In 
această calitate Dumitru Iancu antre
nează echipa Metrom — participantă 
la campionatul regional. Și, trebuie să 
spunem că se achită cu cinste de sar
cina pe care și-a asumat-o. în Uirul 
actualului campionat echipa pregătită 
de instructorul obștesc Dumitru Iancu 
s-a clasat pe primul loc și va avea, 
sintem siguri, și în retur o comportare 

\ frumoasă. (începutul l-a și făcut de altfel 
cîșligînd in prima etapă din retur cu 
scorul de 6—0 în fața formației Car păți 
Covasna ).

Instructorul obștesc Dumitru Iancu 
este un exemplu demn de urmat Atît 
în producție cit și pe terenul de sport

Campionatul asociației sportive

Popas la Electra București
Recent ani făcut o vizită la asocia

ția sportivă Electra București. Aici — 
ca și în alte asociații sportive — s-au 
inițiat campionate ale asociației la di
verse ramuri de sport, îndrăgite de 
muncitorii uzinei. întrecerile de volei, 
fotbal, handbal, haltere, tenis de masă, 
șah, în care au fost angrenați sute 
de tineri și vîrstnici din toate secțiile 
uzinei au devenit o tradiție. Populari
zarea acestor concursuri a stat în 
centru) preocupărilor consiliului asocia
ției sportive. S-au folosit diverse mij
loace ca : ziarul de uzină, stația de 
(radioamplificare, gazetele de perete 
etc.

Dorința de a reprezenta cit mai bine 
secția din care face parte, de a deveni 
campion al asociației a animat pe fie
care participant. Numeroși tineri ta- 
lentați au fost selecționați cu prilejul 
întrecerilor din cadrul campionatului a- 
sociației sportive. In urma campiona
tului pe asociație la haltere s-a înfiin
țat în urmă cu opt luni o secție de 
haltere. Recent, la un concurs organi
zat pe Capitală și dotat cu „Cupa ra
ionului Tudor Vladimirescu", echipa 
asociației sportive Electra a ocupat fo
cul doi. Echipele de fotbal și handbal

O NOUĂ ASOCIAȚIE SPORTIVA
De curînd, membrii gospodăriei a- 

gricole colective „Partizanul roșu" lin. 
Zimnicea, regiunea București, s-au a- 
dunat pentru a hotărî constituirea a- 
sociației lor sportive care a primit denu
mirea gospodăriei colective, Președinte 
al acestei asociații a fost ales uternis- 
tul Aurel Cioran. Ațembrii UCF'S în
scriși în această asociație au hotărît 
să activeze pentru început în secțiile 
de fotbal, șah și volei și să-și procure 
echipament și materiale sportive în va
loare de 6.000 lei.

Tudor Cioacă
UN SPORT ÎNDRĂGIT — 

BASCHETUL
Baschetul a fost îndrăgit în ultimi:', 

timp iot mai mult și în orașul Cara
cal. De unde înainte acest s-port nici 
nu era cunoscut pe aceste meleaguri, 
astăzi în actuala ediție a eampionat-.'- 
lui orășenesc participă șase echiue 
masculine și feminine. Campioane a'e 
orașului Caracal, atît la băieți, cît și 
la fete, au devenit echipele Școlii medii 
mixte nr. 2. O comportare frumoasă 
au avut-o tinerii baschetbaliști D. Pău- 
nescu. Elena Ică, Elena Cioponea ș.a.

Cristian Lepădatu și 
G. Donciu

NOI MEMBRI UCFS
Consilii-le asociațiilor sportive din ra

ionul R. Vîlcea și-au intensificat mun
ca de atragere de noi Membri în UCFS 
din riadul iubitorilor de sport. Numai 
într-o singură lună au primit carnete 
de membri UCFS 429 de oameni ai 
muncii din raion. Printre asociațiile, 
sportive care au desfășurat o rodnieță; 
activitate în Atragerea de noi membri 
se numără Forestierul Băbcni și Știința 
Ivăbetii. Astăzi, numărul membrilor 
UCFS din raionul K. Vîlcea a trecut 
de 17.000.

D. Roșianu a

pl obține rezultate remarcabile, fiind un 
permanent îndemn pentru tinerelul din 
uzină.

C. GR.

activează în campionatul orășenesc, iar 
echipa de volei în campionatul raional. 
Toate aceste echipe sini alcătuite din 
tineri care s-au remarcat cu ocazia 
campionatelor intersecții. Sportivi ca : 
handbalistul Paul Neagu, fotbalistul 
Stan Avram, halterofilul Nicolae Co
vaci, sint binecunoscuți atît prin suc
cesele obținute în producție, cît și pej 
terenurile de sport. Ei sint mîndria co- 
lectivuluî din care fac parte.

Cu prilejul vizitei noastre în uzină 
am stat de vorbă cu tov. Ion Dobre, 
secretar al asociației sportive Electra. 
El ne-a mărturisit că muncitorii uzinei 
de-abia așteaptă ca timpul să permită 
începerea întrecerilor campionatului pe 
asociație, pe frumoasa bază sportivă 
a asociației amenajată anul trecut prin 
muncă voluntară, unde pot avea loc 
întreceri de fotbal, handbal și volei. 
Am aflat că antrenamentele echipei do 
haltere se desfășoară cu asiduitate si:h 
conducerea antrenorului Gheorghe Mă-, 
năilescu. că asociația sportivă dispune 
de o frumoasă sală pentru șah și tenis 
de masă, unde numărul amatorilor pen
tru aceste sporturi crește continuii.

GH. ClORANU-eorcsp.
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SPORTIVII NOȘTRI SINT DECIȘI SĂ OBȚINĂ 
REZULTATE BUNE IN „CUPĂ DUNĂRII**

Sala Dinamo din Capitală Ta cunoaște 
eri și sîrnbătă o animație deosebită, 
e echipe reprezentative de haltere 
de ale R.P. Ungare, R.S. Cehoslovace, 
P.F. Iugoslavia, R.P. Bulgaria, R.F 
rmane și R.P. Romîne) se vot întrece 
cadrul „Cupei Dunării*.

— Mă simt excelent și dacă tn ziua 
ncursului voi avea aceeași formă pe 
~e am arăt at-o la antrenamente, voi 
pta pentru locul I cu recordmanul 

dial Imre Foldi — ne-a spus record- 
nul mondial de juniori Balaș Fiți. 
Lazăr Baroga are și el mari șanse la 

1 I. Adversarul său cel mai valoros 
te maghiarul Vanczâk. Dar sperăm 
Baroga, cu un rezultat de peste 430 
poate obține o victorie de prestigiu. 

După o indispoziție fizică de mai 
uite luni, Ion Panait se află acum 

revenire de formă, fiind îndreptățit 
realizeze o performanță valoroasă.

lași lucru i-1 dorim și lui Tiberiu 
, care în ultima vreme nu a obți- 

t rezultate la nivelul așteptărilor. 0 
rpriză plăcută ne poate furniza Lisias 
nescu care e capabil să obțină un 
u record personal, egalînd sau depă- 
d chiar actualul record (380 kg). 

Cu mare interes este așteptată evoluția 
ărului Niță Pană, care poate aspira 
un loc fruntaș în cazul cînd va ob- 

e un rezultat în jur de 350 kg. în 
îrșit, Silviu Cazan, avînd adversari 
'sebit de puternici, va trebui să lupte 
multă dîrzenie pentru ocuparea unui 
fruntaș.

Bara pe care o 
la antrenament 
kilograme. Ea nu a fost ridicată decit pini 
la piept, dar totuși o astfel de pregătire 
t-a asigurat o formă bună pentru „Cupa 
Dunării", țn medalion un alt recordman al 

țării noastre, Ion Panait

SOSIREA ECHIPELOR

• Majoritatea echipelor și-au anunțat 
irea pentru joi, 19 aprilie.
• La întrecerile din cadrul „Cupei 

Urii" va asista și un observator al
era(iei de haltere din K.D. Germană.

ouă recorduri republicane

Timp de două zile s-a desfășurat în 
la Școlii medii nr. 4 din Galați un in- 
resant concurs de haltere dotat cu 
upa C.S.O." la care au participat 

hipele C.S.M.S. lași, Petrolul Plo-
fi, Energia Cîmpina și C.S.O. Ga-

La capătul unor dispute interesante, 
fost obținute două recorduri republi- 

ne: Dumitrescu Alex (C.S.O. Galați) 
categoria cea mai ușoară 72,500 kg la 

muls" (v.r. 70 kg) și Cristea Marin 
S.O. Galați) la categoria 
stilul „împins" 87,500 kg.

Iată clasamentul final : 1.
lăți 10 puncte ; 2. C.S.M.S.
3. Energia Cimpina 19 p;

Iul Ploiești 25 p.

uș-^ară

C.S O
I asi 14
4. Pe-

GH. C. ARSENIE-coresp.

0 de puieți de plopi plantați 
prin muncă patriotică

De multă vreme, sportivii ți spec- 
torii obișnuiți ai stadionului .23
ugust" din Focșani își manifesta
ră dorința ca această frumoasă 
iză sportivă a orașului să fie îrrfru- 
usețată. In această primăvară, con- 
liul asociației sportive Rapid s-a 
griiit de procurarea a 300 de puteți 
'- plopi, pentru a fi plantați in jurul 
adionului.
Plantarea puieților a fost făcută de 

1 de tineri, elevi ai centrului școlar 
jricol care în numai o jumătate de 

au săpat 300 de gropi și au intro- 
is puieții care vor imprejmui ca un 
>rdon întregul stadion.
.Printre sportivii evidențiați în a- 
tastă acțiune de muncă patriotică 
: află tinerii Mihai Alboi, Neculai 
ecară. Ștefan Bumbuță, Ion Stoian 
a.

GH. SAMOILA corespondent

Crește numărul
Mișcarea de cultură fizică și sport 

in raionul R. Vîlcea dispune de un 
rg activ de antrenori, arbitri și in- 
ructori voluntari. Numărul arbitri- 
>r se ridică la 112. Cei mai mulți 
ctivează la fotbal, atletism, volei, 
imnastică și handbal. In raion exi- 
:ă 48 de instructori voluntari, care 
; ocupă de buna pregătire a unor 
chipe de popice, gimnastică, fotbal, 
olei etc. Și numărul antrenorilor este 
estul de mare. Cei mai mulți acti- 
ează la gimnastică, baschet și volei.
Gu toate acestea, datorită dezvol-

ridică „pana" Balaș Fiți 
cintărește aproape 150 de

/nr • v aȘarja in

...... •3 -

Ceasul de pontaj de la intrare arată 
8,20. La această oră începem că
lătoria noastră de basm la ma

rele Combinat metalurgic din Reșița. 
Delegația cuprinde peste 200 de per
soane. în majoritate sînt tineri, elevi 
și eleve din întreaga țară. Toți sportivi, 
finali ști ai campionatelor școlare de 
baschet. O primă impresie : totul are 
aici proporții uriașe — halele, depo
zitele de materiale, stivele de produse 
finite. Traversăm fără încetare șiruri 
nesfîrșite de Unii de cale ferată. Lo
comotive, vagoane, vagonete, unele de 
construcții neobișnuite îți atrag aten
ția la fiecare pas. O adevărată stație de 
triaj, amplasată pe spații imense, intor- 
tochiate. Recomandația făcută de că
lăuza noastră („Dragi elevi, stați 
aproape unii lîngă alții, să nu vă pier
deți*) — își are temeiul ei. Baschet
balistele din Tg. Mureș pot confirma: 
rămase în urmă să admire uriașele po
duri rulante, n-au reușit să ne mai 
„prindă* decît după cîteva ore..,

Călătoria noastră vizează un anu
mit sector, cel al furnalelor. $i 
nu întîmplător. Alături de oțelă- 

rie, turnătorie și laminoare este doar 
printre cele mai importante ale mareiui 
Combinat. Urcăm — sute de trepte — 
pe o scară spirală pină la primul nivel. 
Senzație copleșitoare: cu cit înaintăm, 
cu atît aerul este mai fierbinte. Expli
cația o găsim abia la sfîrșitul primei 
etape a călătoriei: scara ne duce chiar 
la gura uriașelor furnale. Zgomotul 
puternic face să vibreze totul. Chiar 
și scheletul masiv de metal pe care 
pășim. Aerul aprins, ca de august, Iti 
arde, parcă, nările. Toate fac să te aco
modezi greu cu noul peisaj.

Nu-i insa timp de prea multe reflecții. 
Noua noastră călăuză, tînărul inginer 
Nicolae Zaharia, ne face atenți că ne-a 
pregătit o surpriză. Curioși, baschet- 
baliștii din Satu Mare nu ezită să în
trebe despre ce este vorba.

— Puțină răbdare... Vom urca mai 
întîi la următorul nivel. De acolo veți 
avea perspectiva 
Combinatului, în 
lui.

In drum, scurt
mată de comandă. Ascultăm atenți, ex
plicațiile. Inginerul Zaharia vorbește cu 
căldură, documentat, rar, parcă ar fi 
la un curs la care cei prezenți ar trebui 
să-și ia notițe. în finalul succintei sale

■ ■

întregului oraș și a 
toată complexitatea

popas la stația auto-

cadrelor tehnice
tive în raionul nostru, se simte ne
voia unui număr și mai mare de ca
dre tehnice. Transpunînd în fapt ho- 
tărîrea 
țară a
UCFS R. Vîlcea a hotărît 
zarea unor cursuri de arbitri (cum ar 
fi, de pildă, la fotbal, volei, tenis de 
masă, șah și gimnastică) și de in
structori voluntari.

Cea mai activă 
ională de fotbal! 
a fost deschis de

adoptată la Conferința pe 
raional 
organi-

UCFS, consiliul

a fost comisia re
cursul de arbitri 

curînd.i

„Reprezentativa R. P. Ungare 
vine Ia București9 

cu o echipă întinerită”
La sfîrșitul acestei săptămîni. Ca

pitala va găzdui un important turneu 
internaționial de baschet masculin, la 
care vor fi prezente — în afara re
prezentativelor de seniori și tineret 
ale țării noastre — formația R. P. 
Ungare și cea a R. S. S. Ucrainene. 
Astăzi, vă vom prezenta echipa ma
ghiară, care a jucat mai întotdeauna 
un rol important în marile competiții 
continentale, cucerind chiar titlul de 
campioană europeană, în anul 1955. 
Solicitînd un interviu antrenorului 
baschetbaliștilor maghiari, Janos Pa- 
der, am aflat că reprezentativa R. P. 
Ungare vine la București cu o echipă 
mult întinerită.

„Am renunțat la serviciile lui Si
mon, Bencze și ale altor jucători cu 
vechi state de serviciu și am apelat 
la tineri — ne-a declarat 
der. In „5-til" i 
.Miklos Bohati, 
Gabani (2,03 
Otto Temesvari 
Honved. Ianos 
M.A.F.C. este 
pivotului, 
iar Gabor 
M.A.F.C.) 
— atunci 
tot atît de buni ca și cei citați pină 
acum. Din lot mai fac parte: lanos 
Racz (Honved), Arpad Glacz (Cse-

pel). Vaier Banna (Pees), Laszlo Or- 
bai (Șopron), Ianos Laborcz (B.E.A.C.), 
Tibor Kangyol (M.A.V.A.G.), Istvan 
Fehassi (Elore) și Istvan Podan/ 
(O.S.C.). După cum se vede, majo
ritatea sînt de la M.A.F.C. și Hon
ved, cele două echipe care în momen
tul de față luptă direct pentru titlul 
de campioană a țării

Pentru noi turneul de la București 
constituie o bună verificare a echipei 
in vederea campionatului mondial din 
Filipine. Aștept cu nerăbdare intilnirea 
cu formația R. P. Romine, mai ales 
că jocurile dintre cele două țări a« 
furnizat întotdeauna spectacole inte
resante" — a încheiat Janos Pader.

Janos Pa- 
de bază intră de obicei 

, Gyorgy Polik, Laszlo 
m) de la M.A.F.C., 

i și Geza Gyulai de la
Tuboly (2,01 m) de la 
principala rezervă a 

atunci cind jucăm „4-f-l“, 
Kulcsar (1,96 m, tot de la 
și Istvan Liptai (Csepd) 

cînd sînt în formă — sînt

CLASAMENTELE LA ZI

Cetatea otelului".
prelegeri, o subliniere care ne face să 
ne simțim mîndri :

— întregul aparataj al stafiei a fost 
realizat în țară...

Iată-ne sus la nivelul doi. Priveliște 
impresionantă. Pentru că panorama este 
unică. De la Mociut și pină la noi, 
numai construcții gigantice: silozurile, 
sufla-ntele, cuptoarele Martin. In stingă 
noastră, între văi, se întind noile blocuri 
muncitorești. încercăm 
Operafie zadarnică.

Prin urmare, aceasta era surpriza re
zervată.

S-au încheiat meciurile din returul 
campionatelor republicane. Ultimul joc 
feminin care mai a rămas de disputat, 
cel dintre Știința Cluj și Progresul 
București nu mai prezintă importan
ță pentru clasament. Așadar, în tur
neele finale care vor decide echipele 
campioane, s-au calificat formațiile fe
minine Rapid, Știința, I.C.F., Unirea 
din București, Știința Cluj, C.S. Mu
reșul Tg. Mureș, Voința Brașov și Vo
ința Tg. Mureș și cele masculine 
Steaua, Dinamo, Rapid din București, 
Știința Cluj, Dinamo Oradea, Dinamo 
Tg. Mureș, C.S.O. 
roșu Brașov. Iată 
rele :

Craiova și Steagul 
clasamentele

să le numărăm. 
Sini o puzderie !

Carnet de reporter
reamintindu-ne de

ne limitează clipele de con-
Călăuza noastră, 

surpriză, 
templare:

— La 10 fix trebuie să fim din nou 
la primul nivel...

Coborîrea se face repede tn ciuda 
verticalității scărilor. Și, cu cîteva mi
nute înainte de ora 10, ne aflăm iarăși 
în hala marilor furnale. Zgomotul parcă 
s-a amplificat Inginerul Zaharia și-a 
făcut mîinile pi Inie. Nu ne poate vorbi 
altfel :

— Ne vom apropia de gura furna
lului de la capătul scării. Peste cîteva 
clipe se va scoate o nouă șarjă...

Stăm cerc în jurul inginerului Zaha
ria în așteptarea mărețului mo
ment. Clipele trec 

parcă e mai înăbușitor. în 
naiului, calmi, muncitorii 
pregătiri. Apoi deodată:

— Atenție, șarjă
Strigătul, rostit puternic, din 

multe piepturi, străbate întreaga 
In clipele următoare, un fir de foi

greu. Aerul 
preajma fur- 
fac ultimele

mai 
hală. 

»c care 
crește necontenit pornește vijelios pe 
jgheaburi și se rostogolește în cas
cadă în j 
în jur un 
tei. Minute 
mecați acest spectacol grandios. Cînd 
prima cupă 
o cupă uriașă care adăpostește zeci de 
tone de fontă fluidă !), șuvoiul de foc 
este dirijat pe alte jgheaburi către cea 
de a doua cupă...

a ieșire, același ceas de pontaj 
i arată 12,30. Mai bine de patru 

ore ținuse vizita noastră, O vi
zită de neuitat. O lecție vie pentru cei 
200 de elevi sportivi, despre munca a- 
vîntată a jurnaliștilor reșițeni.

prima 
număr

• tn

cupă, împrăștiind 
infinit de 

șir urmărim fer-
sein-

s-a umplut (închipuiți-vă

...L'

TIBER IU STAMA

gene-

MASCULIN - SERIA I

1. Steaua 14 12 2 1119: 816 29
2. Știința Cluj 14 11 3 1077: 841 25

3. Dinamo Buc. 14 10 4 974.833 M
4. Dinamo Oradea 14 7 7 835: 890 21
5. Știința Timiș. 14 6 8 882: 862 20
6. Progresul Buc. 14 5 9 802: 875 19
7. C.S M. Galați 14 4 10 831:1017 18
8. Constr. Arad 14 1 13 647:1033 15

SERIA A II- A

1. Rapid Buc. 14 9 5 1029: 849 23
2. C.S.O. Craiova 14 9 5 995: 851 23
3. St. roșu Brașov 14 9 5 1014: 908 23
4. Din. Tg. Mureș 14 9 5 1012: 888 23
5. Știința Buc. 14 8 6 942: 929 22
6. Voința Iași 14 8 6 968: 855 22
7. Voința Tg. Mureș 14 3 11 765: 966 17
8. A.S.Ă. Bacău 14 1 13 695:1174 15

FEMININ — SERIA I

1. Rapid Buc. 14 12 2 1084:610 26
2. Unirea Buc. 14 12 2 843:618 26
3. I.C.F. 14 9 5 719:706 23
4. Voința Tg. Mureș 14 8 6 755:763 22
5 C.S.M. Criș. Oradea 14 8 6 764:688 22
6. Petrolul Ploiești 14 3 11 532:860 17
7. Știința Timiș. 14 2 12 713:807 16
8. Agronomia Iași 14 2 12 598:956 16

SERIA A II-A

1. Știința Buc. 14 13 1 828.536 27
2. C.S. Mureșul Tg. M. 14 10 4 745:619 24
3. Știința Cluj 13 10 3 777:578 23
4. Voința Brașov 14 7 7 706:692 21
5. Voința Oradea 14 5 9 656:681
6. A.S. Blănuri Oradea 14 5 9 596:783 lft
7. Progresul Buc. 13 4 9 513:635 17
8. Voința Buc. 14 1 13 510:807 15

Campionatul republican in plină desfășurare
VOINTA, CAMPIOANA A ORAȘULUI 

TG. MUREȘ

In penultima etapă a campionatu
lui orășenesc de popice rezervat echi
pelor de categoria I s-au înregistrat 
rezultate bune. Echipa masculină Vo
ința a întrecut net pe principala ei 
adversară. Mureșul, cu scorul de 
4886—-4638 p.d., devenind campioană 
orășenească. Ea a acumulat 21 p. față 
de 12 p. ale formației Mureșul și de 
11 p. ale popicarilor de la Fabrica 
de zahăr.

In clasamentul campionatului fe
minin conduce formația 
22 p.
15 p.

Voința cu 
urmată în ordine de Mureșul 

și Fabrica de zahăr 7 p.

Ion Păuș — coresp.

IN RAIONUL CARANSEBEȘ: 
ECHIPE IN ÎNTRECERE

9

La campionatul raional care se află 
în plină desfășurare participă 9 e- 
chipe împărțite în două serii. Pînă 
acum s-au remarcat în mod deosebit 
popicarii de la C.F.R. Caransebeș 
(seria I) și formația asociației spor
tive Metalul Oțelul roșu (seria a 
ll-a).

■mh

Aspect de la vniilnirea masculină Voința Ploiești-—C.S.O. Ploiești, desfă
șurată pe arena rafinăriei „Lazăr Edeleanu", in cadrul primei etape (faza 

orășenească) a campionatului republican
Foto : Mircea Popescu

fost ocupate de echipele asociației 
sportive Unirea Fabrica de zahăr Ro
man care s-au calificat astfel în ela- 
pa superioară a campionatului repu-t 
blican.

S-AU calificat in etapa 
SUPERIOARĂ

După șase luni de zile de întreceri 
au fost desemnate echipele cîștigă- 
toare ale campionatului orașului Ro
man. In cele două clasamente (fe-

Gh. Grurtzu — coresp ’
SPORTUL POPULAR



SUCCES DEPLIN REPREZENTANȚILOR NOȘTRI
torențială care a căzut în 

zile a transformat pur ți 
Republicii 

veritabil „lac“ ceea ce, evi- 
constituit un mare impedi-

Ploaia 
ultimele 
simplu pista stadionului 
intr-un 
dent, a 
ment pentru toți participanta la con
cursul inaugural al activității atletice 
In aer liber din acest sezon. In aceste 
condițiuni, eforturile mai mult dec.it 
lăudabile aie juniorilor noștri n-au 
putut fi încununate, din păcate, și de 
perfbrnianțe pe măsura posibilităților 
ior Așa se face că în concursul re
publican de primăvară s-a înregistrat 
numai un singur record: aceia al 
participării (aproape 600 de coicu- 
renți).

Cu toate că timpul a fost cu totul 
neprielnic, totuși pe marginea întreceri
lor la care am asistat. s:mbătă și 
duminică, se pot trage o serie de coo- 
duzii. Prima și cea ma: iaanorfani 
este aceea că majori:ates 
■ților au arătat o pregătire 
super '.ceti in compari 
de ane' trecut. Acea* 
lunile de iarnă au fos 
judicios. Pe de altă parte 
arătăm că un sensibil pro 
înregistrat și în ceea ce p 
gătirea tehnică a jMMri«r 
deși conform sarcinilor tne" 
perioadei actuale, s-a 
țin in această «Erecție.

Cel mai mare n^măr de ccnc«r 
a fost • - g -.......... : :-ci- : de v -
teză (peste 1CC), Starea pîs'ei. pzeia. 
ca ș: rr ere-tii —-re: -;>r-Y—-t 
n-ati permis reznJ'-zree pe care ’e 
așteptam. TotoșL ns-rcit cetn- 
portarea umr «re - tert f!>ret Cczx- 
șa. MTia: M.reț:."^ Ajx» 
începătoarea Mară !ja 
1946), care în acest s 
pahili de pert-jma-te i 
bune.

Alergăturii pesle găre 
un user progres tehnic 
folosesc alergarea cn 1

.HL PLaCIYTARL

2 n
fa

OK M»!
BB: S3*
pași ini

creează condiții mai bune 
a vitezei de deplasare 

«cerea corectă a gardu- 
nror. sstatat iasă că nu toți
psrjdpanln ia 110. 400 și mai ales 
e ». m axespund acestc-r curse. 
Este de dorit ca antrenorii să facă 
o seiec: caare mai aier.^ a viitorilor 
speda*îșu ai acestor probe, care rc- 
ataii o mSțîme acceptabilă a spor- 
tvstor și calități fizice corespunză- 
k*re. Cei mai buni au tost: Ion Ca- 
raăee. Ad. S^hadder, Margareta Co
sts, Elena Vasi și Valeria Bufanu.

Dlr. ca-^za ape: de pe pistă, semi- 
foodișt: au fnst nevorți să alerge pe 
. a. q-c—. < Diatre ei compcriări re- 
mareabTe au avut: Ion Buiachi, Le- 
onbna FnanX Vaznca Gabor. Gh. 
Plicmlaru, Gh Szabo. C Perpj și 
M. Bota. Rezultate pronyțâtoare au 
«Minai mărșăiuilorii ți, in special, 
» CXT P sxf iiH?«3l

PENTATLON*»"'?'*-

Gh. Tenrot—ntragăter ia călărie și la

is „Capa
Pentatkmrclâ n«?stri ș*-aa im^fwM 

in acest an at^ivitalea «renpe- G «a-t 
cu traditio-alu" «xteurs «fota! CL jCa&i 
1 Mai". Prima probă — câ-ăria — s-a 
desfășurat du-rrm.ă ftrereeat7 re tra
seul de la GAS Ror a -« o ptaata . 
♦mnra'ică. care n-a meeting nîrt o cli
pă Dinlr? cei 12 
hint start'd, cea bv'ă cecuportare 
a avut-o Gh. Tomhic fSteBMtk. smp>- 
rul care a i~ir:ur« UrJ per^
zăr:. El a și ocupat de aMd pnoui 
kx: in această prabă. fn cruda tesesro- 
iui greoi, iiunuiat dc ' «—- «.•<:- 
torni a tnaades’•• rest— - «»gwx"it s 
și-a condus cb :ricer-re crt'-.v. pe 
traseu cît și la trecerea chstacxdclor. 
Clasamertul probei : aBdividteal: Gh. 
Tomiuc 'Steaua), pe ral- Jhma. S-c 
p. Gh Panch: (AS-A B-i - oe ra
ita Cmeinel fee p. f Dear (ASA 
Brașov), pe calul Sonata. f>IO p. In 
clasamentul pe echipe : A S A Brarer 
2610 p. Steaua I2<C a. OaUea
1060 p.

Ieri, in sala de la stadtouul Ferisbti- 
cii. cuntursul a nunti—i: u de*:ă5u 
rarea penhe a doua - scrima Dir nnu 
cel mai bine s-a ccmr«rtat GF. To- 
Hta» care a realizat in aceasta oro- 
hă 1000 p. clasindu-se pe prunul toc 
Peolfi; tocurile irmâtoare o iqptă striau

si dat totee D

(CjS O. Craicva). i 
în această ordine ț
cilr SG5 p fireare 
wrimi a revenit

ci 5118 ft
U A-S-A. firaec 
O ixanx Oradea

Duțkâ dotxâ pr 
nml indnîdual 
cu urs
1720 jk șî D. 1 
ciwpe: i. ASu 
Steăua p
2762* p.

acestui cmcirs 
părerea noastri

Șthrtța

De la I. E. B. S.
Fratru a «roita aglomerare*? U î~ ttIt 

«e Bilete. întreprindere* de Expțovtare 
» Bazelor Sportive a luat măsuri ca M- 
Jetcle r-enlru jcenrile ate hrttad care vor 
avea loc ta perioada »—ZS anrdie ta ac 
nvrii artfel :

U.E.F.A. care vor avea lec pe Stataoai-l 
■eprtalieii, după cum urmează :

». rv. rf.g. — pomic.Aij*
«-F.B. — BELGIA
22. IV. R.F.G. — BELGIA
■ P-B. — PORTUGALIA 

faacepinri de azi
Pentru cuplatul de fotbal Progresul 

București — Petrolul vi moarae, Bucu
rești — steagul roșu Brașov, eonfcrxJ 
pentru campionatul categoriei A, care 
v* avea loc luni Z3 aprilie pe Stadionul 
23 August, incepind de miereuri.

Pentru jocurile semifinale și finale 
din cadrul Turneului U.E.F.A., care vor 
avea loc la 37 și 29 aprilie pe Stadionul 
23 August, începind de joi 19 aprilie.

Biletele se vor găsi de vinzare la ur
mătoarele case de bilete :

■— Str. Ion Vidu, Agenția Centrală 
Pronosport, din Calea Victoriei nr. 5, 
Agenția C.C.A. și stadioanele : 23 Au
gust. Republicii, Dinamo și Ciulești. La 
casele de bilete se poate procura și 
„PROGRAMUL TURNEULUI U.E.F.A.", 
editat de ziarul „Sportul popular-.

SPORTUL POPULAR
Pa?, a 4 a Nr. AGIT

pot plînge 
nu au pu- 
într-o mă- 
viteza ori- 

la locul de

De starea terenului se 
cel mai mult săritorii. Ei 
tut să-și valorifice decît 
sură aproape neînsemnată 
zontală și reacția solului
bătaie, iar săritorii cu prăjina alu
necau pur și simplu pe material. Mai 
ales în aceste condițiuni rezultatele 
înregistrate de Mihai Calnicov (7,10 
m la lungime și 14.03 m la triplu), 
Mihaeia Popescu (1,58 m la înălțime). 
Eugen Simionescu (3,85 m la pră
ji-a) și Adrian Trifu (1,85 m la 
înălțime), reprezintă promisiuni 

serioase pentru viitoarele concursuri.
La aruncător7 am notat un accen- 

fjat progres tehnic. Cei mai multi fo
losesc procedeele moderne de arun
cări, vaîorifictnd'j-si astfel posibilită
ții f'zsce. De altfel, aruncătorii sînt 
singur7: care au obținut performanțe 
apropiate de valoarea lor actuală. 
Remarcăm cițiva drntre aceștia : Mir
cea Pascu. Virgi; Tib’jlschi, Ion I.a- 
zăr. Woif Sokol. George Luchian, 
Rodica Bucea. Rozalia Moțitt (foarte 
aproape de recordul junioarelor mici 
la disc), Livia Orosz. Rodica Ștefă- 
nescu eîc. O remarcă pentru arunca
rea greutăți; fete: :.;ică foarte multe 
concurente cu calități fizice necores- 
pjnză'oare pentru performanțe înalte. 
Atenție, dec:, tovarăși antrenori !

In general, concursul republican dc 
primăvară al juniorilor a arătat că în 
acest an contăm pe o „promoție" 
nouă de tineri atiețî, dotați cu remar
cabile calități fizice, care dacă vor 
dovedi sirguință în pregătire vor 
putea obține rezultate dintre cele mai 
bune.

LA CRITERIUL MONDIAL OE SCRIMA AL TINERETULUI
astăzi, „sperau-cursul zilei de

scrimei rominești părăsesc țara, 
! Cairo, locul de

In 
țele“ _____ „____
indreptindu-se spre 
desfășurare a actualei ediții a Criteriu
lui mondial de scrimă al tineretului.

Timp de patru zfle (20—23 â^rilie), 
reprezentanții țării noastre își vor 
măsura forțele cu trăgători de pe toate 
continentele, străduindu-se să-și do
vedească nu numai talentul, ci și dra
gostea lor fierbinte față de culorile 
scumpe ale patriei.

Pe tinerii noștri scrimeri ii așteaptă, 
desigur, examene dintre cele mai grele. 
După cum se știe vor fi prez—’te 
echipe din peste 20 de țări, în majori-

ta tea cazurilor cu puternică traclit
(U.R.S.S., R. P. Ungară, R. P. Poloni 
Italia, Franța, Anglia etc). I

Evoluția mai mult decît promit! 
toare din ultimele concursuri, intern 
și internaționale, ne-a dat prilejul a 
subliniem pregătirea corespunzătoare 
tinerilor noștri trăgători — in specii 
a floretiștilor Ionel Drimbă și Ari 
Ene, a spadasinului Ștefan Hauklel 
împărtășim nădejdea că. in capital 
R.A.U.. tinerii noștri scrimeri vor li I 
înălțime. I

In ajunul marii competiții, de I 
Cairo, urăm tuturor reprezentanții» 
noștri, succes deplin !

LUCIAN PURDEA 
asistent la I.C.F.
★

In araxa u i tal «Mior anrecirtrate. cla
samentele ranairsului republican «ie 
primăvara se prezintă astfel : REGIUNI: 
L Oraș București 1.129 p; 2. Banat 255,5 
p; X Bravov 199 p; 4. Cluj 17« p; 5. Do- 
brorea 152 p: «. Bacău 11« p; 7. Crișana 
145J p: 8. Mures-Autonomă Maghiară 
«U p; X lași 48.5 p; 14-11. Oltenia și Ar
geș 31 p: 12—IX Galați și regiunea Bucu
rești U p; IX Ploiești 15 p; 15. Hune- 
«aara 9 p: K. Suceava • p: Maramureș 
■-a prezeatat nici un conearent; CLU
BURI ȘI ASOCIAȚII: 1. CSS București 
— “ CSS Banatul Timișoara 228 p;
X Dtatene Bararesti 183: X Suini a Cluj 
IK p; Progresta Bri 1*5 p: 8. Șc. Sp. 
UCFS Raman 94 p; 7. Știinta Buc. 92 
p: t. SSE Constant* «3 p: 9. CSS Ltreea- 
tărta Brașov 7» p: 1P-IL SSE Oradea si 
Drare*** Bravev a p: 12-M. CSS Hargtata 
Tg. Mureș. Farul Constanta si Rapid 
Bae. CS *; ÎS. Olimpia Buc. «a p: 18- 
CSO Crrsan* Oradea 59 p: 17. SSE I Bu«. 
M p: U. SSE B Buc. «9 p; 19. SSE lași 
« *; a «eratai Bac. 45 p; ZI. CSM

p:

• J»4ta că de ta startul 
au absentat — după 
nemocivat — sportivii 
București

C MACOVEJ

rbbuta! ■atematicma dta arest an al 
fepmeriior aoatn a terii făcui in cam 
pata* ppteraare< tepnrorviaiive sne4r*c 
Spucxivîî portari «-au prezentat «ai cea 
mai bană Iwvulv a lor. tan rare nu 
an lapsit atedaiiați aliiyici și areucfiali 
lareremd «4 facem analiza celor dări 
tatiltari pe cure le-aa* susținut, ți ta 
care formația «oeta-JZ s-a prezentat de 
frecare dau cu același lat, va trebui 
să răspundere Ui f-rrarul r>nd chiu *-*■ 
aevmMrdal sportivii nreșlri cu modifică
rile survenite in regulamentul interna
tional dr concurs. Atrasa întrebare nu 
ne-s frâiawlat numai pe nai. Arbitrai 
wrulni al inlilnirii, Rene Aurine (Fran
ța) «punea toaintea primei dispute: 
„Stat foarte curios să văd eum și-ao 
însușit sportivii noile prevederi regula
mentare. Impresia «tea este aceea că 
luptătorii suedezi, masivi și greoi, ne
cunoscut! ea pasivi, vor fi avantajați". 
Pronosticul de mai sus s-a dovedit a fi 
■nai mult decât adevărat Luptătorii 
oaspeți n-au permis atacurile. Ei se si
tuau rntr-o gardă pasivă, de destrămare 
a atacurilor. O simplă enunțare a me
ciurilor mile dintre sportivii noștri și 
cei
<lc întilniri 29 rezultate de egalitate I 
Cn alte cuvinte aproape 75 la 
dintre meciuri au fost lipsite de orice 
procedeu tehnic sau au avut un număr 
restrîns dc acțiuni tehnice.

suedezi este concludentă: din 40

sută

Cucirs de talere și skeet 
pe palițoBiil Taaari

Preșul CMtăcars oficia] al trăgătorilor 
ale lalene $i <keei tiin acest au, coincide 
ca autiia eJiție a unei cupe pe care o 
pane bi joc asociația sportivă Dinaino 
Gber. lihlrecrriic care încep asiftzi de 
ia 9, pe poliftonul Tunari, cu proba 
de talere ac^ncale din ^anț priaia manșă, 
continuă miine de la aceeași oră. iar 
simbăîă «i duminică se va desfășura 
proba de *keet. Concursurile se desfă
șoară individual și pe echipe.

Floretistul Ionel Drimbă, una din „speranțele" noastre la criteriul mondit 
de la Cairo, intr-un... contract al meciului de juniori R.P. Ronână—R.J 
Germană desfășurat recent la București : in stingă lui Drimbă, Wolfgau 
Paul; in dreapta sa W. Berndt. Toți trei vor fi prezenți la marea intrecei 

de la Cairo
Foto : Gh. Amuza

EtajM a li a a campionatului republica

și Știința (sabia) -ciștigătoare ale fazei pe Capita’
âimbătă și duminică e-a desfășurat 

in sala Facultății de Științe Juridice 
etapa a ll-a a campionatului republi
can pe echipe la floretă băieți și sa
bie. întrecerile au fost dominate de 
scrimerii cluburilor Știința și Steaua- 
atit la floretă cit și la sabie. Ele au 
prezentat echipe bine pregătite din 
punct de vedere tehnic și tactic, care 
au demonstrat de-a lungul asalturilor 
o întreagă gamă de procedee. Cele
lalte echipe (Progresul, S.P.C., C.S.Ș., 
Universitatea) au avut o comportare 
inegală.

Faptul că sînt promovate elemente 
tinere în concursuri cu caracter repu
blican arte un lucru pozitiv, dar ele 
trebuie pregătite 
punzător.

Sabrerii de la 
categoric ciștigind
rilor. Evidențiem comportarea lui Tă- 
naee Mureșeanu. De asemenea, men
ționăm și faptul că comisia orășeneas-

scrimă București a orică de
în mod satisfăcător această etapă, it 
arbitrajele au fost corecte.

Iată și rezultatele pe echipe. Flore h 
Universitatea-S.S.E. nr. 1 9-0 (nepri 
zentare) ; Steaua-Progresul 9-1 ; Prt 
gresul-S.S.E. nr. 1 9-1 ; Știința-Univei 
sitatea 9-5; Știința-S.S.E. nr. 1 9-0 
Steaua-Universitatea 9-1 ;
S.S.E. nr 1 9-0 (neprezentare) ; Știința! 
Progresul 9-7 ; Progresul-Universita 
tea 9-2 ; Steaua-Ști in ța 9-3. Sabie 
Steaua-C.S.Ș. 9-3 ; Știința-S.P.C. 9-4 
Știința-C.S.Ș. 9-1 ; Steaua-S.P.C. 9-2| 
C.S.Ș.-S.P.C.

Stei

la un nivel

Știința e-au 
majoritatea

cores-

impus 
asaltu-

Caachuii pe nrargwea idilnkilar

Slăbiciunile tactice
De la bun utceput trebuie să arătăm 

că lupta luni saedexi, fideli șctaii lor 
naționale de lupte, folosesc la îuaauuwui 
calitățile ualurale pe oare le au: rezisten
ta și forța. Tactica lor este astfel con
cepută incit sS-și obosească adversarul 
și să nu execute detât un număr minim 
de procedee sau, in orice caz să între
prindă acțiuni telurice care nu le pot 
„primejdui"... succesul. Cu alte cuvinte, 
pasivitatea face parte din arsenalul lor 
tactic, iar contraatacurile sînt întotdea
una fulgerătoare și de scurtă durată. 
Antrenorii noștri ennoșteau toate a- 
ccsle amănunte, mai ales că pină acum 
ne mai întîlnisem de patru ori în me
ciuri directe eu luptătorii suedezi. Tri
butari acestui sistem tactic, în ultimii 
ani. suedezii au trebuit să coteze locul 
fruntaș ocupat în ierarhia mondială, iar 
sportivii noștri, combativi, dinamici «i 
posesori ai unei bogate fantezii tehnice, 
au reușit să se impună din ce în ce 
mai mult.

Cu alte cuvinte balanța întîlnirii din
tre cele două loturi reprezentative în
clina puțin, de la bun început, în fa
voarea noastră. în schimb, modifică
rile regulamentului, care acordă un

cu luptătorii suedezi

împiedică progresul
punct de penalizare 
și nu reușește un 
«le la bun început 
țialive. Prima intiluire am reușii să o 
cîștigăm «latorilă efortului întregii e- 
chipe. Cea «le a «tona tatîlnire dintre 
lotul nostru secun«l și reprezentativa 
Suediei s-a terminat la egalitate. Perfor
manța este dt^rsebit de valoroasă dacă 
luăm iu oousiderare faptul că cea «ie 
a doua formație a noastră s-a întîlnit 
cu prima echipă suedeză. Aceste «louă 
întilniri ne-au arătat însă că sportivii 
noștri, deși sînt bine pregătiți din 
punct de vedere tehnic, nu au încă o 
orientare tactică corespunzătoare. Ei 
nu au știut să destrame apărarea erme
tică a oaspeților și astfel nu an reușit 
să-și valorifice cun«>ștințelc tehnice. Este 
adevărat că și arbitrajele slabe prestate 
«le către Svc-n Blonqvist (Suedia) și 
uneori dc Valentin Bați (R.P.R.) au 
favorizat pasivitatea unora dintre spor
tivi. Ei nu an știut să avertizeze, la 
momentul oportun, lipsa de combativi
tate a vrnor ooneurenți și mai ales a 
celor oaspeți. Aceleași observații și pen
tru ultimele trei întî'rriri între reprezen
tativa unor orașe și lotul suedez.

aceluia care încearcă 
procedeu, retezau 
aripile oricărei ini-

9-4 ; Știința-Steaua 9-|
Dăm mai jos clasamentul final p 

echipe : Floretă băieți : 1. Steaua 8 p 
2. Știința 6 p. ; 3. Progresul 4 p ; 4. 11 
niversitatea 2 p. ; 5. Școala sportiv 
de elevi 0 p. Sabie : 1. Știința 6 p. 
2. Steaua 4 p. ; 3. Clubul sportiv șed 
Iar 2 p ; 4. S.P.C. 0 p.

ELENA DOBJNCA

Dintre sportivii noștri »n au corespnnl 
integral decît D. Pîrvuleseu, Gh. Szabail 
V. Bu’area și N. Martincseu, iar parția 
Gh. Dumitru. I. Gemea și M. Sehuhil 
Mai slabă a fost contribuția lui Nicolai 
Pavel. N. Turturea. Gh. Marton și li 
Mo șeseu. Este adevărat că sîntem la ÎjJ 
ceput de an, în ceea ce privește compcti 
țiile intemațicHiale. dar nu trebuie 
uităm că nu ne mai despart decît doul 
luni de campionatele mondiale. Toad 
eforturile trebuie îndreptate pentru însd 
șirea unei concepții tactice cît mai aded 
vate împotriva unor adversari pasivi h 
dornici de a obține deciv.ii de egalitate 
Este lucru cunoscut că în competițiile in 
dividuale un concurent este eliminat 1 
6 puncte penalizare. Or, pentru na r® 
zultat de egalitate se acordă 2 panctJ 
penalizare. Deci, cu trei decizii de ega 
litate un luptător nu mai poate năau 
la un loc fruntaș.

Sperăm eă sportivii noștri ne vor do 
vedi cu prilejul turneului interna fio»» 
dc la Moscova și al turneului interna țin 
nai ce va avea loc la sfîrșitul acestei 
luni la București că au folosit timpu 
cum trebuie și s-au pregătit și din pune 
de vedere tactic. Străduința 
să fie invers proporțională 
scurt ce-1 au în fața lor.

lor trebuii 
cu timpii

OTTO BENKO



Lupta
Nivelul tehnic al partidelor 
I etapa de duminică a fost 
I starea proastă a terenurilor 
[oii. Jucătorii au depus eforturi deose- 
fce și, după relatările corespondenților, 
pipele au dovedit că sint puse la 
pet cu pregătirea fizică.
Kn seriile I și a IlI-a lupta pentru pri
pi loc devine tot mai pasionantă. In 
tia I, în urma meciului nul realizat 
I C.S.M.S. Iași Ia Moreni, Poiana Cîm- 
pa a redevenit lider. Duminieă insă 
[e loc meciul C.S.M.S. — Poiana... în 
pia a IlI-a între prima și a patra cla- 
kă este o diferență doar de trei punc- 
L Deci, orice insucces al Crișanei Ora- 
ka poate aduce schimbări în clasa- 
tent. în seria a Il-a Farul continuă să 
nducă cu două puncte.
Rată cîteva amănunte din jocurile de 
pminică.

disputate 
influențat 
din cauza

I Seria I
POIANA CIMP1NA —ST. ROȘIE 

IĂCAU (2—0). Oaspeții au pus ac- 
Intul pe apărare și au reușit să men
ită scorul egal pînă în minutul 87, 
Li Bontaș a deschis scorul. In min. 
b, Goran a marcat al doilea gol. (St. 
Listantinescu — coresp.).
[flacăra MORENI — C.S.M.S. I AȘI 
1—0). Joc de bun nivel tehnic, datori- 
I în deosebi 
pbele perți 
p care și un 
Flacăra) în 
Iresp).
PRAHOVA

L NEAMȚ (6—0). Gazdele, cu o înain- 
re in vervă, au reușit să-și surclaseze 
Iversarul. Au înscris: Asan (min. 
L 73 din 11 m_ 75 din 11 m. 83 și 
) și George Marin (min. 25). (S. 
nescu si M. Ponescu — coresp.) 
DINAMO SUCEAV A — C.S.O. BRA- 
A (I —1). Joc specific de campionat. 

Lspeții au fost mai huni îji cîmp, 
li marcat: Butnarii (min. 26) peniru 
namo, res- ectiv Coman (trim. 29). 
t. Alexa și R. Munteanu — coresp.) 
IfORESTA FĂLTICENI — ȘTIINȚA 
ăLAȚI (0—0). Partidă viu disputată, 
rtpă aspectul reprizei a doua, gazdele 
erilau victoria. (Lazăr Negreu— co- 
Sp.).
CARPAȚI SINAIA-RAPID FOC- 
hNI (3—0). Meciul a plăcnt datorită 
puiiii corect prestat de ambele echi- 
. Gazdele au avut inițiativa majori- 
rea timpului. Au înscris : Dumitriu 
pin. 13), Focșeneanu (min. 15) si 
tțrcscu (min. 23). (V. Sbarcea și M- 
Ha — eoresp).

Seria a ll-a

gazdelor. S-au ratat la 
numeroase ocazii, priti- 
11 m, de către Mihăescu 
min. 73. (Ion Savu —

PLOIEȘTI—CEAHLĂUL

■ PORTUL CONSTANȚA—FARl L 
■—4). Partida a carisfăcirt doar prin 
■mărul mare de goluri inscrise de 
■lintarea Farului, bine condusă de 
■osescu. Au înscris : Olaru (mm. 47
■ 89), Ciosescu (min. 1) și Mo
lanii (min. 76). (C. Popa — coresp) 
■C.S.M SIBIL'-CSO CRAIOVA 
■—2). Oaspeții au condus pînă in 
Hn. 74 cu 2 — 1, datorită jocului bun 
B carc-1 prestau. Egalarea a survenit
■ urma transformării urmi 11 m de 
Bre Onii (min. 74). Au mai înscris : 
Biton (min. 47) și Popa Marin (min. 
B) pentru C.S.O Craiova, respectiv 
Bierciu (min. 24). (llie lonescu— 
■esp).
■c.S.M. MEDIAȘ — C.F.R ROȘI- 
Bțl (3—1). Joc de uzură, fără faze 
Bectaculoase Au marcat : Matei (min. 
H si 78). Grigore (min. 67 din îl m). 
Bntru C.S.M., Tăbîrcă (min. 69 din 
B m) pentru C.F.R. (Dan Vintilâ și
■ Briotă — coresp).
■CHIMIA GOVORA - CHIMIA FA- 
BtRAȘ (2—I). Ambele echipe
■ .cu multă ardoare pentru 
Bizdele au concretizat doar 2

Toasele ocazii avute, prin 
lin. 44) și Birn (min. 72 
■)■ Pentru oaspeți a înscris 
lin. 32) din lovitură liberă de la 35 

(Dragomir Roșianu — ecresp.)
OLIMPIA BUCUREȘTI — DINAMO 
W’IR (2 I). erenul greu, cu băttoa-

a cerut multe eforturi din partea 
•âtorilor. Deși conduse cu 1—0 gazde- 
an reintrat după pauză hotărîte să 
limbe rezultatul. Ele au reușit să 
serie două goluri prin Radu Tudor 
Alexandrescu. Pentru Dinamo Obor 
marcat Zarnfirescu. Dinamoviștii au 
ntraatacat mai ales spre sfîrșitol 
țiului cu toate forțele. însă fără suc- 
î. Jn min 5ț) Szekely și în min.
Bukosi, au tost eliminați pentru in- 

He adus? arbitrilor (i.g.)
C.S.M. REȘIȚA—TR ACTORUL BRA- 
>V (4-1). In rima repriză gazdele 

acționat foarte bine în atac, reu- 
id să marcheze prin Sfîrlogea (min. 
), Pătrașcu (miri. 38) si Scînteie 
lin. 43). După pauză, jocul se echi- 
rează. Au mai înscris Anro ! (min. 
) pentru gazde, respectiv Vatani 
fin. 15). (I. Plăvitiu-coresp.)
METALUL BUCUREȘTI — ȘTIINȚA 
JCUREȘTI (3—2) Ambele formații 
jucat cu multă însuflețire și vigoare, 

și terenul greu, îmbibat cu apă, le-a 
icat" , numeroase ieste. Au învins pînă 
urmă ineta.lurgișlii, pentru eă au avui

au lup- 
victorie. 
din nu- 
Lambru 
din 11

Filip

pentru primul loc continuă
mai multă vreme inițiativa, 
mai mult Ia poartă, punînd 
încercare pe portarul Bay. 
este meritată. ” 
scrise de I. Popescu (min. 
11 m. și mill.
ghe (min. 83) pentru Metalul, res
pectiv Gheorghe Dumitrescu și Flo
rian Dumitrescu (D. C.).

tras 
grea

au 
la 
Victoria 

fost în-
30 din

62) și Dumitru Gheor-

Punctele au

Semnificația unei absente
X< Am aflat cu surprindere că de la con- 
9;cursul de duminică dimineața au lipsit 
C component ii lotului nostru de ciclism 
& (nu mă refer la cei indisponibili). Con- 
7/sider că aceasta e o gravă greșeală, ți- 

cornete 20-2 pentru Recolta), ele nJnînd seama că concursul, avea tocmai
au reușit să înscrie datorită ineficaci-9)rostu* să contribuie la pregătirea lotu- 
tății liniei de atac. (Tr. Silaghi, coresp.)/)lui. Am aflat că cicliștii noștri 
/oCR,11ȘA^ATRAPID . 1G "CRtȘăs-au... speriat de ploaie ! 
(2—1). Gazdele au cîștigat mai ușor?) c _ 
decît arată scorul. Crișana a dominat/? au. ei că pentru
mult, însă atacanții săi nu au reușit săG) Jease^it important cum 
străpungă apărarea adversă decît la o5jPăcii“, care se desfășoară 
acțhine a lui Harsani (min. 39), mar-|conditii atm()sferice grefci

Xjjse pregătească foarte serios, să se că
znească ? Cum cred ei că se poate rea
liza acest lucru? Privind pe fereastră? 

Judecind după mediile orare în 
neral necorespunzătoare realizate 

j ultimele concursuri de pregătire și 
j2 rificare — și

fruntași

e greu de tras concluzig 
și antrenorul lotului, tov<

P1NA
(Urmare din pag. 1)

Portarul echipei Știința București, lămurește o situație critică pentru echipa 
sa. Fază din intilnirea Metalul—Știința Buc. (3—2)

Foto : H. Nandi
cind apoi cel de al doilea gol din lo
vitură de Ia 11 metri prin Szekely (min. 
63). Rapid a înscris prin Czirjak. (M. 
Roxin și M. Pop, coresp).

CS.O. TIMIȘOARA —C.S.O BAIA 
MARE (2—0) Derbiul etapei s-a în
cheiat cu victoria meritată a timișore
nilor. In prima repriză băimărenii au 
jucat mai tehnic, mai organizat După 
pauză insă timișorenii au preluat ini
țiativa mareînd de două ori prin Fo
ilor (min. 67 și 89). (AL Gross, coresp.) 

C.S.M. CLUJ— A.S..M.D. SATU MARE 
(0—0) Meci de slab factură tehnică, 
în care oaspeții s-au apărat în 7—8 
oameni. (N. Todoran, coresp.)

VAGONUL ARAD—CRIȘUL ORA
DEA (2—0) Arădană au cîștigat pe 
merit prin golurile înscrise de Negrău 
(min. 10) și Țiriac (min. 49 in propria 
poartă). (St lacob, coresp).

Seria a lll-a
ARIFȘUL TURDA—INDUSTRIA

SIRMEI C. TURZil (2—2). Un joc viu 
disputat presărat cu faze spectaculoa
se. Localnicii au fost mai aproape de 
victorie, dar au ratat cîteva ocazii da
re. Autorii golurilor: Pirvn (min. 2) 
și Huszar (min. 63), respectiv Adana 
(min. 21) și Copil II (mm. 88). (I. 
Pataki, coresp).

MUREȘUL TG. MUREȘ—C.F.R. A- 
RAD (3—0) Desfășurind un joc mai 
organizat loca inie ii au cîștigat prin 
golurile înscrise de Vakarcs (min. 14) 
și Vegh (min. 32 și 49). De menționat 
că în min. 75 Selyniesi a fost scos de 
pe teren de către anirenor pentru pa
sivitate îu joc. (I. Valcan, coresp.)

RECOLTA CĂREI—CORVINUL HU
NEDOARA (0—0) Deși m repriza se
cundă gazdele au dominat (raport de

8
VolNESCL' (Steaua) -EZUC-S (U.T.A.). T1LVESCU (Jiul), GEOR

GESCU (Știința Timișoara)—SEREDA1 (St roșu), GEORGESCU (Rapid) 
—1VA.NSUC (Știința Cluj), Ț1RCOVN1CU (Dmamo București), TOMEȘ 
(Steaua), A MUNTEANU (Petroiui), CJ4IR1ȚA

Formația este alcătuită după relatările reporterilor și corespondenților 
noștri.

Constanta își așteaptă

un
e
adesea în 

trebuie să

concurs
„Cursa

ge- 
în

ve-
îndeosebi în cel <le sîm-

bătă — nu 
că cicliștii
N. Voicu, oare tolerează asemenea coin* 
portări dovedesc o 
răspundere, 
criticați.
cicliști, mai 
sibilități ți 
ia startul indiferent de starea i

Sînt de părere că aceste lucruri ti*J 
buie analizate cu tot simțul de ră*J 
punderc de către componenții ți aiv 
trenorul lotului ca și de federația ia 
specialitate. Avem de apărat un presti- 
giu 
buie

1 
serioasă lipsă ah 

pentru oare trebuie aspwL
. Cu atît mai mult, cu oît «iții

tineri, cu mai puține pțwă 
experiență, nu pregetă 

vremiEe)

cucerit șî pentru aceasta nu ne
precupețit nici un efort.

P. NOVĂCESCU
Președintele secției de ciclism | 

a clubului Olimpia

MAI SINT 5 ZILE
LA TURNEUL U. E. F. A

noaștem adversarii, dar mă bizui pe 
elanul băieților, care au primit cu 
mare entuziasm vestea participării." 

încerc o întrebare ; „Echipa proba
bilă?*. „De ce nu? Balesnikov (Din Mos
cova) — Jitkus (Banga Kaunas), Anto- 
ntevicu Romanov (T S.K.A.) — Grigo
riev (căpitanul echipei. Spartak), Ka- 
simo6ki (Ț.S.K.A.) — Konov (Torpedo), 
Polikarpov, Scerbakov (Ț.S.K.A.), Ko. 
jebatkin (Torpedo), Abduraimov <Pah- 
takor Tașkent). Rezerve: Kostilov, 
Iankin, Korotkov, Kitaigorodski (toți 
din Moscova) și Melkumov (Neftianik- 
Bacu). Cinci studenți I.C.F. (Komanov, 
Grigoriev, Abduraimov, Iankin, Kos
tilov), un student la mecanică (Koje- 
batkin), doi instructori 
likarpov, Kitaigorodski)
— elevi".

Autobuzul pornește
raid bucureștean. înaintăm incet de-a 
lungul șantierului nesfîrșit al căii 
Griviței, Paramonov cunoaște glorioasa 
istorie a Uzinelor Grivița Roșie In 
dreptul gării cobor, li spun lui Alek
sei ; „îmi pare rău, dar trebuie să 
fug la redacție. Veți merge pe stadio
nul Republicii și la „23 August", acolo 
unde veți juca semifinala. Paramonov 
ride; „Semifinala ? A, da. Semifinala! 
Bine ar fi!“

înaintaș Guerreiro, care ara 
16 ani. Din lotul de anul tre- 
mai avem nici un jucător. Re- 
că nu l-am putut aduce p*

sportivi (Po- 
și toți ceilalți

Intr-un scurt

compusă din 6 conducători și 16 ju
cători. La sosire am stat de vorbă 
cu selecționerul unic, dl Domingues 
Jose Ricardo, care ne-a spus urmă
toarele : „Echipa noastră este foarta 
tinără și ca exemplu am să dau pa 
centrul 
numai 
cut nu 
gretăm
Simoes, care a fost reținut de Ben
fica pentru finala „Cupei Campionilor, 
Europeni". In general, jucătorii nog- 
tri sint bine pregătiți și vor să arata 
publicului Bucure ștean valoarea fot
balului portughez. Consider grupa da 
la București ea una din cele mai nuri.

Sint foarte bucuros că vizitez Ro- 
minia, despre care am auzit multa 
lucruri frumoase".

S-a pus in vinzare

PROGRAMUL TURNEULUI
U.E.F.A.

editat de ziarul

SPORTUL POPULAR

Ș

■

★
cind citiți aceste rin- 
sovietici ți greci se 

.Babeș-

Cred că la ora 
duri, fotbaliștii 
plimbă prin 1>areul clujean 
Bolyai". Bacă lvansuc n-are curs, e 
cu ei...

A PATRA ECHIPA SOSITĂ:
PORTUGALIA

Aseară a sosit o nouă echipă parti
cipantă: a Portugaliei. Delegația este

oaspeții

g

ț

E ST I

TA

J

! !
i I

so V

U 3

Unui fluierat prelung și strident ii 
răspunde utud grav, ca de bariton sau 
bas. Degeaba încerci însă si deslușești 
conturele celor două vase care își dan 
semnalul convențional, căci ceafa deasă 
învăluie orizontul. Jn sfirșit, razele 
soarelui străpung „voalai** ce acopere în
treg litoralul și 
toafă splendoarea

E o dimineață 
finiș îitn. Di nspre 
stol de pescăruși, 
se rotesc de cîteva ori deasupra falezei, 
apoi, zboară în 
venit celor două 
de port.

E o dimineață 
Chiar obișnuită ? 
vara și litoralul se pregătește să-și pri
mească oaspeții. Și primii oaspeți, care 

înainte de obișnuitul sezon 
tinerii fotbaliști care se 

cadrul Turneului U.E.F.A...
★

zile pină la primul meci. 
„Far ut** personalul dă ex-

în fața apare, în 
ei, marea.
fără vînt. Marea e 
„Cazino** apare un 
„Prietenii pescarilor**

să... ureze bun 
vas. care se apropie

obișnuită pe litoral 
Nu 1 A sosit primă-

vor sosi 
turistic, sini 
vor întrece in

5... 4... 3
La agenția 

plica fii solieitenților:
— Im tribuna

Cred însă că e 
tribuna a doua, 
metri

— Perfect.
Și im nou stoc de bilete își ia dru

mul spre amatorii sportului cu balonul 
rotund din Constanța.

★

înrti nu mai sini locuri, 
(«urle convenabil și In 
în dreptal liniei de 16

Mamaia...
Feeric este aici răsăritul soarelui. Și 

cum ferestrele hotelului Ia'ia se deschid 
și spre răsărit, tinerii fotbaliști care

vor fi cazați in atest elegant hotei vor 
area ee vedea. Răsăritul pe orizontul 
infinit al mării, iar npusul in SiulgUol, 
o marc in miniatură.

Condifii de cazare — optime; de 
distracție — la alegere. Organizatorii 
s-an îngrijit ca bucătăria restaurantului 
să pregătească pentru fiecare lot me- 
nu-ul cu care este obișnuit. Daci 
fotbaliștii turci vor cere chebab — na 
va lipsi. Francezilor li se vor servi 
mincăruri picante, spaniolilor mîncururi 
lipsite de grăsimi, iar ungurilor gu
laș sau papricaș, ca la ei acasă !

Pe station se fac ultimele retușuri. 
Vestiarele strălucesc de curățenie. O 
brigadă de vopsitori „pictează" în verde 
ultima porțiune din gardul cț înconjoară 
tribunele, alta muncește la renumerota- 
rea locurilor. Pe teren se 
„petic** de gazon.

★

pune ultimul

I

I I
I1 
î

Constanța 
oaspeții, pe 
U.E.F.A.

tfi așteaptă
parlieipunfii

cu nerăbdare 
la Turneul

AL. INOVAN

Din conținutul bogat în date docu
mentare și în ilustrații, spicuim: 
Cele 14 ediții ale Turneului; Tur
neul — izvor de cadre pentru echi
pele reprezentative; Rezultatele ob
ținute de juniorii romîni din 1955 
în cadrul Turneului; Presa străină 
despre comportarea juniorilor noș-1 

tri etc. I

ȘTIRI...
UN ARBITRU ROMIN LA PRAGA
Milne se va disputa ta Praga meciul 

internațional dintre echipele secunde 
ate R. S. Cehoslovace și R. D. Ger
mane. Intilnirea va fi condusă de ar
bitrul romin Mircea Cruțeseu.
ORA DE ÎNCEPERE A JOCURILOR

Din etapa de campionat programată 
Ia sfirșitid acestei săptămîni, toate me
ciurile vor începe la ora 16 45.

PROGRAMUL JOCURILOR
DIN BUCUREȘTI

Tntîlnirile de campionat de la sfîrși- 
tirl acestei săptămîni se vor disputa 
astfel :

SIMBATA 21 APRILIE — Catego
ria B : Olimpia — C.S.M. Mediaș, te
ren Olimpia (CAM), ora 16 45; Meta
lul — C.S.M. Reșița, teren Gloria, ora 
16.45.

ȘTIRI...
LUNI 23 APRILIE — Categoria A: 

Stadionul „23 August", ora 15: Pro
gresul — Petrolul; ora 16 45 : Dina
mo — St. roșu.

ȘTIRI...
Din acești jucători s-ar putea alcă

tui o înaintare foarte eficace: VOI
NEA — CONSTANTIN — DR1DEA 
I — MARCU — SASU = 63 goluri...

IN ETAPA CATEGORIEI B...

...două jocuri din țară vor avea loc 
sîmbătă : Farul — C.S.M. Sibiu și 
Tractorul — Dinamo Obor.

GOLGETERII CAMPIONATULUI

Constantin s-a distanțat din nou 
de Dridea 1. mareînd dtimmică două 
goluri, pe cind fotbalistul ploieștean n-a 
înscris nici imul :

16 goluri : Constantin (Steaua)
14 goluri : Dridea 1 (Petrolul)
12 goluri : Marcu (Știința Cluj) 
11 goluri: Voinea (Progresul)
10 goluri : Sasu (U.T.A.I

CLASAMENTUL CAMPIONATULUI 
DE TINERET

1. Progresul 18 13 3 2 54:21 »
2. Steaua 18 12 4 2 49:17 28
3. Dinamo Pitești 18 11 4 3 32:11 2S
4. Rapid 18 9 5 4 33:12 23
5. St. roșu 18 9 4 5 40:25 22
6. Jiul 18 9 2 7 24:40 20
7. Știința Tim. 18 7 5 S 53:34 18
8. Dinamo Bacău 18 4 7 7 25:35 ÎS
9. Petroiui 18 ' 4 9 38:39 14

10. U.T.A. 18 5 3 10 30:38 13
11. Dinamo Buc. 18 5 3 10 27:37 13
12. Minerul 18 5 3 10 17:34 13
13. Știința Cluj 18 4 3 11 25:45 11
14. Meta’ul 18 2 2 14 10:69 6

Partida Metalul—Dinamo Pitești, nedis
putată duminica trecută, a fost omolo
gată cu rezultatul de 3—0 în favoarea 

DinamA.



la ora actuală 
noastre și la 
răspundem in 
bazindu-ne pe

țării la 100 m fluture, care a 
să parcurgă clasica distanță in- 
timp record: 1:15,9. Bine pre- 
și in continuare de către antre- 
C. Vasili u, înotătoarea ferovia-

Vom trimite sau nu (pentru prima 
dată în istoria competiției) înotători 
la campionatele europene ? Avem pe 
cineva în stare să ne reprezinte cu 
succes, alături de jucătorii de polo, 
în marea confruntare europeană ? Iată 
întrebări care frămîntă 
pe specialiștii natației 
care vom încerca să 
rândurile următoare, 
rezultatele obținute de sportivii noștri 
fruntași la competiția cu caracter re
publican desfășurată recent, la bazi
nul Floreasca.

S-o spunem din capul locului : sînt 
unele rezultate generatoare de opti
mism. Ne vom opri în primul rînd. 
ca întotdeauna în ultima vreme, a- 
supra rezultatelor realizate în secto
rul feminin al natației. Să începem cu 
Nicole ta Gordin, campioana și record
mana 
reușit 
tr-un 
gătită 
norul 
ră este capabilă, după părerea noastră. 
Bă ajungă la performanțe in jurul lui 
1:12,0—1:13,0. După un an de întreru
pere a activității competiționale, In
grid WSchter-Ungur. a înotat 100 m 
liber sub recordul (1:07,8) care-i apar
ține de la 20 septembrie 1959. Timpul 
(1:07,2) cu care a fost cronometrată 
poate fi încă serios îmbunătățit, mai 
ales dacă ținem seama că în momen
tul de față Ingrid Wăchter încearcă 
să-și însușească o tehnică mult mai 
eficace. In timpul „europenelor* — a- 
precia antrenorul ei — Ingrid va fi în 
stare să înoate 100 m liber in 1:04,0. 
Să studiem timpii intermediari ai a- 
cestui 1:07,2 (20,0-22,9-24,3) și vom ob
serva că ea are o bună viteză pe pri
ma parte a cursei. Ultima porțiune 
este deocamdată mai slabă, pentru că 
în etapa actuală de pregătire nu se 
urmărește îmbunătățirea rezistenței 
în regim de viteză. In perioada de 
„vîrf* cînd Ingrid Wăchter își va 
la punct și finișul, timpul de 
va fi o cifră realizabilă.

In probele procedeului tehnic 
Sanda Iordan, din ce în ce mai , 
nințată* de foarte tînăra Zoe Rezni- 
cenco, ne promite un nou salt valo
ric pentru sezonul 
„europenelor* de la

pune 
1:04,0

bras,
,ame-

1982. Este anul 
Leipzig și cam-

Normele de clasificare sportivă la inot (1962-1965)
I. Masculin

Maestru
50 m.

Categ. I
50 m.

Categ. II
25—33 m. 50 m.

Categ. III
25—33 m. 50 m.

PROBELE

1. 100 m. liber 57.0 1.01.5 1.10.0 1.12.0 1.22.0 1240
2. 200 m. liber 2.03.0 2.17.0 2.36.8 2.38.3 3.03.0 3.060
3. 400 m. liber 4 35.0 4.57.3 5.36.9 5.42.0 6.34 0 6.40.0
4. 1500 m. liber 18.25.0 20.20.0 — 23.30.0 — 27.00.0
5. 100 m. bras 1.12.5 1.18.9 126.0 127.0 1.38.0 1.39.0
6. 200 ni. bras 2 39 0 2.49.0 3.07.0 3.09.0 3.37.0 3.39.0
7. 100 m. delfin 1 02.5 1 10.0 1.22.0 124.0 1.34.0 1.360
8. 200 m. delfin 2.21.0 2.40.0 3.05.0 3.07.0 3.35.0 3.37.0
9. 100 m. spate 1 04.5 1113 121.0 1.230 1.33.0 1.35.0

10. 200 m. spate 2 22 0 2.33 0 3.03.0 3.05.0 3.28.0 3.30.0
ÎL 400 m. mixt 5.14 0 5.45.0 6.15.0 6.25.0 7.05.0 7.15.0

II. Feminin
I. 100 m. liber 1.06 0 1.12.0 124 0 125.0 1.38.0 1.39.0
2. 400 m. liber 5.05.0 510 9 6 24 0 628.0 7.30.0 7.35.0
3. 100 m. bras 1.22.8 128.0 137 0 1.38.0 1.49.0 1.50 0
4. 200 m. bras 2.56 0 3.08.0 3.31 0 3.33.0 4.000 4 03 0
5. 100 m. delfin 1.130 1.22.0 1.350 1.37.0 1.49.0 1.50.0
6. 100 m. spate 1.13.0 1.20.0 1.30.0 1.32.0 1.45.0 1.47.0
7. 400 m. mixt 8.05.0 6.30.0 7.15.0 7.25.0 8.05.0 8.15.0

OBSERVAȚI! și 50 m. în concursuri oficiale, cu maestru poate fi realizată numai In fi-
Tndenlinîrea nnrmelnr de clasificare excepția normelor pentru maeștri și nalele campionatelor republicane, la

soortivă In concursurile oficiale se categoria I care se pot realiza nu- concursurile organizate de federație și
poate face numai în bazine de 25, 33 mai în bazine de 50 m. Norma 4e în concursurile internaționale.

Clasa I Clasa II
III. Categoria Copii 

OBSERVAȚII

Incepind de azi, Ia cinematograful „PATRIA" o nouă producție în culo 
a Studioului Cinematografic București

COMEDIA

Băieți

r. 50 m. liber 30 38
2. 50 m. bras 40 47
3. 50 m. delfin 34 45
4. 50 m. spate 34 45

Fete
I. 50 m. liber 34 44
2. 50 m. bras 43 54
3. 50 m. delfin 41A 1 52

a) . Pentru a primi clasificarea spor
tivă la categoria copii clasa I se cere 
ca un concurent să îndeplinească o 
normă din această clasă, la un proce
deu tehnic, și în plus norme la celelalte 
trei procedee tehnice din clasa a II-a.

b) Pentru a primi clasificarea spor
tivă la categoria copii clasa a II-a un 
concurent trebuie să îndeplinească nor
mele prevăzute la această clasă, pentru 
toate cele patru procedee tehnice.Fin»! *•■>»«•.*** /•.•.rno.l/se. In nnîzx

patru procedee tehnice, trebuie îndepli
nită în termen de un an de la data ob
ținerii primei norme.

d) La concursurile pentru obținerea 
normelor de clasificare sportivă nu vor 
fi admiși să participe decît acei copii care 
au o activitate de înotători de cel pu
țin ;in an și care și-au însușit corect 
tehnica celor patru procedee.

e) Copiii care și-au îndeplinit norma 
pentru categoria copii clasa I vor par
ticipa, in continuare, în concursuri pe 
probe (începînd de la 100 m) pentru 
nMinorna ol actfirnrîî snnrfivF»

POST-RESTANT”

Scenfsfiul : Octavian Sava; Regia: Gheorghe Vitanidis; Imaginea: Nicola 
Girardi, Aurel Kostrakievici) Muzica : H. Mălineanu 

în rolurile principale: lurie Darie, Florentina Mosora, Gr. Vasiliu-Birl'- 
Ion Dichisea nu, Marcel Anghelescu, Geo Maican, Coca Andronesai, A' 

xandru Giugaru. Vasile Tomazian, Yasilica Țastaman

IE

isf acut

tepur- 
vorbit, 
repre- 
flutu-

pioana mondială universitară tine foar
te mult să confirme succesul 
tat anul trecut la Sofia. Am 
așadar, în termeni elogioși de 
zentantele procedeelor tehnice 
re. craul și bras și nu ne mai rămîne 
decît să „găsim" o spatistâ (ne gîndim 
la Anca Trohani) pentru a putea al
cătui o ștafetă de 4X100 m mixt Și 
lista pretendentelor la un loc In de
legația noastră nu se încheie aici. 
In ea ar mai putea fi incluse Măriuca 
Rotaru (100 m fluture), Cristina Bala- 
ban (400 m mixt individual) etc.

Din partea băieților, spre regretul 
nostru, sînt mai puține speranțe. La 
bras, unde eram foarte bine cotați 
pînă nu de mult, nu s-a mai ridicat 
nici un element :n stare să concureze 
cu succes la o competiție de amploare. 
Ne vom opri totuși asupra lui AL 
Schmaltzer sau T. Rinea (pentru 100 
m) in cazul in care vom alinia o șta
fetă de 4X100 m mixt Spre deose
bire de cursa feminină, aici „călciiul 
lui Ahile* îl constituie ultimul schimb: 
crauluL Singurele probe individuale 
la care am putea emite pretenții la 
un loc in finală sînt 200 m spate și 
200 m fluture. Reușind acel 1:06,6 la 
început de sezon, D. Caminschi a ară
tat că mai are resurse și pentru pro
ba clasică de 200 m, unde pentru un 
loc în finală trebuie să-și planifice 
neapărat un 2:20,0. Cam tot atit va 
trebui să realizeze și Alex. Popescu 
dacă dorește să-și încheie cu brio ac
tivitatea de înotător. Posibilități să 
ajungă la o asemenea cifră posedă cu 
prisosință (ne-o „spune* în primul 
rînd recordul de la 100 m 1 1:03,2); se 
impune doar să renunțe anul acesta 
la jocul de polo și totul va fi posibil

In trăi așadar, în vederea selecțio
nerilor un număr destul de mare de 
înotători și Înotătoare care să ne re
prezinte la Leipzig. Fiind insă vorba 
de rezultate superioare, prezența lor 
la „europene* va depinde in mare mă
sură de priceperea antrenorilor noș
tri ; pricepere care, sperăm, a spo
rit considerabil cu prilejul consfă
tuirii pe țară desfășurată săptămina 
trecută la București. Rămîne doar ca 
cele învățate în zilele consfătuirii să 
fie puse în practică, și bineînțeles, ca 
performenii despre care am vorbit, 
să dea ascultare deplină.

G. N1COLAESCU

de finalizare în acțiunile 
pare că intervalul dintre 

a fost bine folosit de an-

care au

pro-

Jocurile de handbal disputate dumi
nică au confirmat concluzia oare a fost 
trasă după prima etapă : echipele mas
culine sînt bine pregătite și s-au angajat 
în campionatul de handbal în 7 într-o 
frumoasă luptă sportivă, care ne 
mite și în viitor partide dinamice.

Dintre meciurile care au avut loc 
duminică, comentarii în plus merită cele 
două derbiuri : cel de la București
(Steaua — Dinamo) și cel de la Cra
iova (C.S.O. — Știința Timișoara). Pri
mul joc — încheiat cu victoria echipei 
Dinamo (12—11) — ne-a oferit prilejul 
de a aprecia și forma bună a formației 
Steaua, care deși lipsită de unul din 
titulari (G. Oțelea). a jucat totuși de 
la egal la egal cu valoroasa echipă di- 
namovistă. învingătorii, deși nervoși in 
unele momente — mai ales atunci cînd 
erau conduși — au făcut și de această 
dată dovada excelentei lor pregătiri, 
reușind să cîștige un joc dificil.

Partida de la Craiova a confirmat linia 
ascendentă pe care merge echipa locală, 
încă din prima parte a campionatului, 
craiovenii se anunțau ca o formație 
fruntașă a seriei a II-a, realizmd o 
suită de jocuri frumoase. Din păcate 
însă în palmaresul lor victoriile întîr- 
ziau să apară, datorită m special lipsei

Concurs studențesc 
în Capitală

Pe blocstarturile piscinei de la Fio- 
reasca s-au întîlnit, duminică dimineața, 
cei mai buni înotători din institutele 
de învățămint superior din Sapitală. 
Concursul s-a bucurat de participarea 
unor înotători valoroși, în frunte ea 
campioana mondială universitară Sanda 
Iordan — studentă în annl 1 la I.fl.F., 
Dumitru Caminschi, Ingrid Wăchter- 
Ungnr, Măriuca Rotaru etc. Iată re
zultatele înregistrate:

FETE. 100 m liberi 1. Ingrid Wăch- 
ter-Ungur (Inst. Politehnic) 1:09,4; 
2—3. Elena Leorda (I.fl.F.) și Elena 
Xantopol (I.M.F.) 1:32,5; 100 m bras: 
1. Sanda Iordan 1:30,0; 2. Ixitsch Hil
degard (I.fl.F.) 1:48,4; 3. Adriana Fă- 
clieru (Univ.) 1:52.7; 100 m spate: 1. 
Lia Nedelea (I.fl.F.) 1:28,4; 2. Irina 
Prodanov (Univ.) 1:34,4; 100 m flu
ture: 1. Măriuca Rotam (I.fl.F.) 
1:22,9; 2. E. Xantopol 1:55,1.

BĂIEȚI. 100 m liber: 1. 3. Mărcu- 
lescu (I.fl.F.) 1:03,5; 2. «. Țintea 
(Univ.) 1:07,1; 3. M. Neamțu (I.S.E.) 
1:13,0; 100 m bras: 1. 3. Vlăduță
(I.C.F.) 1:20,5; 2. E. laclovski (I.P.) 
1:23,3; 3. 8. Țurcaș (I.fl.F.) 1:27,4; 
100 m spate: 1. D. Caminschi (I.P.) 
1:07,7; 2. P. Novotny (Univ.) 1:20,5;
3. A. Filip (I.fl.F.) 1:24,5; 100 m fiu- 
ture: A. Grințescu (I.fl.F.) 1:27,1.

Clasament general i 1. I.fl.F. 94,5 
puncte; 2. Universitatea 53 p.; 3. Inst. 
Politehnic 45 p.; 4. I.S.E. 23 p.; 5. 
I.M.F. 11,5 p. (A.A.) 

de coeziune, 
ofensive. Se 
tur și retur 
trenorul echipei, prof. A. Gherbănescu, 
și rezultatele au început să se vadă. în 
meciul cu Știința Timișoara, recunoscută 
drept una din echipele noastre fruntașe, 
handbaliștii craioveni au jucat foarte

PRONOSPORT
Ultimele 3 zile pentru concursurile suplimentare U.E.F.
Joi 19 aprilie 1962 este ultima zi în 

care mai pot fi depuse buletinele pen
tru concursurile suplimentare U.E.F.A.

Reamintim că în afara CONCURSULUI 
SUPLIMENTAR U.E.F.A.* organizat pe 
întreaga țară, au loc și patru CON
CURSURI REGIONALE (la Brașov, Cluj, 
Dobrogea și Ploiești), ale căror progra
me sînt alcătuite din meciurile interna
ționale de juniori U.E.F.A. și din cele 
din cadrul campionatelor interne (cate
goria A, B și regionale).

Printre premiile EXCEPȚIONALE care 
se atribuie SUPLIMENTAR, din fond 
special, în afara premiilor obișnuite in 
bani pentru 12, 11, 10 și 9 rezultate 
exacte, remarcăm un AUTOTURISM 
„Moskvici", un SCUTER „Manet”, FRI
GIDERE „Fram” și „Saratov", un tele
vizor, aparate de radio și foto, ARAGA
ZURI, CEASORNICE de mină î „Tellus", 
„Sputnik", „Volna" și „Ruhla”, un ASPI
RATOR de praf „Ceaika”. Valoarea to
tală a premiilor oferite gratuit la con
cursul suplimentar U.E.F.A., organizat 
pe întreaga țară, se ridică la suma de 
îoo.ooo leL

Tragerea numerelor cupoanelor cîști- 
gătoare va avea loc in București în ziua 
de 29 aprilie 1962.

Programul concursului suplimentar 
U.E.F.A. organizat pe întreaga țară cu
prinde următoarele meciuri j
1. R. P. Romlnă — Belgia (20 aprilie) 

București.
U.R.S.S. — B.S. Cehoslovacă (20 apri
lie) Cluj.
R. P. Bulgaria — Olanda (20 
Ploiești
Italia — R. P. Polonă (20
Brașov
Turcia — 11. P. Ungară (20 
Constanța
Franfa — Spania (20 aprilie) Constanta 
Iugoslavia — Anglia (20 aprilie) Plo
iești
R. P. Romtnă — Portugalia (22 apri
lie) BucureștL 

B.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

aprilie) 

aprilie) 

aprilie)

In lunile aprilie și mai
găsiți condiții excelente de refacere a sănătății în stațiunile balneare 
și berteficiați de tarife reduse
Agențiile și filialele O.N.T. Carpați din toată țara primesc 

înscrieri pentru :
CALIMANEȘTI — reumatologie, silicoză, boli profesionale, urologie, cat. I — 

21 lei pe zi ; II — 21 ; III — 28,50
OLANEȘTI — reumatologie, urologie, gastroenterită, dermatologie, cat. I — 

21 lei pe zi ; II — 27 ; III — 28,50
GOVORA — reumatologie, căi respiratorii, cat. I — 22 lei pe zi ; cat. II — 

27,50 ; cat. III — 30 lei
VICTORIA 1 MAI — reumatologie, cat. I — 22 lei pe zl ; II — 27,50 ;

31 lei
HERCULANE — reumatologie, cat. 1 — 22

31 lei
SOVATA — reumatologie, ginecologie, cat.

30 lei
BAZNA — reumatologie, ginecologie, cat.

27.50 lei
OCNA SIBIULUI — reumatologie, ginecologie, cat. I 22 lei pe zi ; n — 23 s 

HI — 31 lei
PUCIOASA — reumatologie, cat. I — 20 lei pe zi ; II — 26 : III — 28 lei 
SLANTC MOLDOVA — gastroenterită. cat. I — 21 lei pe zi ; II — 21 ; III —

28.50 lei
BORSEC — endocrinologie, cardiologie, gastroenterită. cat. 1 — 21 lei pe zi ;

II — 27 ; III — 28,50 iei
TUȘNAD — cardiologie, nevroză

III — 28,50.
In preț intră i

pensiunea completă, trei mese 
toriale ți tratament medical de

I — 22 lei

I — 20 lei

III

ni —
in —
iii —

astenică, cat. 1 — 81 lei pe zi ; II — 8S ;

Reduceri

înscrieri

pe zi, cazare confortabilă în case sana- 
specialitate — 

Serii de 21 zile
pentru copii t pînă La 7 ani, cazare gratuită și 50% 

ăia tariful de masă
de la 7—14 ani, cazare cu 50% reducere 
50% reducere pe CFR și 1RTA

la toate agențiile și filialele ONT Carpați
QOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGC

s
bine, depășindu-și net adversarul și c 
tinînd o meritată victorie. Aceasta 
seamnă că lupta pentru ocuparea prin 
lor două locuri în clasamentul seriei 
anunță foarte interesantă, fiind ang 
jate direct trei formații : Tehnomet 
Timișoara, C.S.O. Craiova și Știința 3 
mișoara.

9. R. P. Polonă — Austria (22 april! 
Brașov

10. R. P. Romină — R. F. Germană ( 
aprilie) București.

11. U.R.S.S. — R. D. Germană (24 api 
lie) Cluj

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

Iată acum programul concursului Pr 
nosport nr. 16 din 22 aprilie 1962 :

1. R. S. Cehoslovacă — Uruguay
2. Dinamo București — Steagul roșu (,
3. Știința Timișoara — Știința Cluj (.
4. Metalul Tirgoviște — Rapid (A)
5. Jiul — Minerul (A)
6. Dinamo Pitești — Steaua (A)
7. Dinamo Bacău — U.T.A. (A)
8. Progresul — Petrolul (A)
9. C.S.M.S. Iași — Poiana Clmpina (B)

10. A.S.M.D. Satu Mare — C.S.O. Tin 
șoara (B)

11. C.S.O. Craiova — Știința București (
12. C.F.R. Roșiori — Chimia Govora (

REȚINEȚI ! AZI ULTIMA Zl LA PR' 
NOEXPRES. Tragerea concursului i 
miercuri 18 aprilie a.c. va avea loc 
Botoșani. >

PREMIILE CONCURSULUI SPECIAL
PRONOEXPRES NR. 15 

DIN 11 APRILIE 1962

: Cat 
Categ' 
Categ

La premiile obișnuite în bani 
goria I 1 variantă a 50.000 lei ; 
ria a Il-a 6 variante a 22.953 lei; 
ria a III-a 102 variante a 1.454 lei; Cat 
goria a IV-a 527 variante a 361 lei; C 
tegoria a V-a 2041 variante a 93 lei; C 
tegoria a Vl-a 10.213 variante a 33 l< 
Fond de premii lei 1 059.382.

La premiile suplimentare în obiect* 
Categoria I 1 premiu, categoria a II 
18 premii, categoria a III-a 69 prem 
categoria a IV-a 683 premii, categoria 
V-a 1811 premii.

Tragerea următoare va avea 1< 
miercuri 18 aprilie 1962, la Botoșani.

Rubrică redactată de Loto-Pronospoi
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eopiilor 
trofeul

cu mingea 
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Organizatorii — 

i — merită fclici-

precum ți 
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Liliana 
de La 
și Mi- 
clasați 
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o prăjină supra elastică. Se 
ușor îndoirea exagerată a Dtă- 

impulsul pe care-l provoacă

upa speranțelor"

Ce se întîmplă cu jucătorii ieșeni ?
apid București a fost în cea mai bună formă 

dar... atenție la finală!
Victoria voleibaliștilor de ia R \I'ID 
CUREȘT1 în turneul de la Buda- 
ta a tăcut și va lace încă să mai 
gă multă cerneală. Pentru a 
a cu ir.ai plastic încercăm să 
-gem la imaginea unui sprinter 
țional, care termină seria și 
iuala într-un stil impresionant, 
cind capul să vadă unde și-a 11 
zersaril 1 Dar... a rămas imala. 
a ce finală l Din nou, voleibaliștii 
Rri vor primi — în cadrul uuui meci 

u în care nu numai fiecare set, 
și fiecare punct va avea o deose- 
importanță — replica jucătorilor de 
.S.K-A. Moscova. Și cum de la se- 

inala din Varșovia ne-au parvenit 
lecieri din cele mai favorabile des- 

evoluția campionilor Uniunii So- 
ice, avem datoria să atragem aten- 
în mod serios asupra acestui ultim 

llacol, pe care îl mai are in față 
ipa bucureșteană.
(preciind meciurile de la Budapesta 
vine greu să facem o remarcă spe
te. De la Horațiu Nicolau, care a 
pas același „tunar" de temut pentru 
je blocaj, pînă la Aurel Drăgart, 
eu prezent acolo unde era situația 

i grea, toți cei 6 voleibaliști, care al- 
uiesc garnitura de bază a Rapi- 
qi și-au făcut datoria cu prisosin- 
S-au ajutat în permanență unul 
altul, s-au mobilizat reciproc în 

ie situațiile de joc, în sfirșit întreg 
totul feroviar a acționat ca un me- 
jism pus la punct in cele mai mici

maiorii sportului 
id din Capitală 
Izătă întîlnirile 
ieți și fete) și < 
pa speranțelor”, 
ul sportiv Voința 
pentru modul cum au reușit să or- 

zeze această competiție (menționăm 
Inod special aportul tov. Emil Coroiu). 
concurs au participat 96 de elevi și 
c pînă la 14 ani de la cluburile și 
riațiile sportive din Capitală. linii
le au fost echilibrate, ptacînd prin 
tenia cu care s-a luptat 
k acțiunile create. S-au 
iiente cu reale posibilități 

lungă și Iosefina Tudcan 
ța și Adrian Ivan (Unirea)
Rotaru (Voința). Primilor 

t-au. înmuiat cupe precum și 
Mâni din materiale sportive, 
ala rezultatele înregistrate : 
Liliana Țarălungă (Voința), 
tia Tudcan (Voința), 3. Constanța 
u (Bere Grivița), 4. Mariana Țară- 
Eă (Voința) : băieți : 1. Adrian Ivan 
prea), 2. Mihail Rotam (Voința),
Adrian Bunule (Voința), 4. Ion 

eiuc (Voința).

fată-i pe voleibaliștii care ne-au reprezentat cu brio H tu-neul de la 
Budapesta. De la stingă la dreapta: Hhco'du, Corbeanu. Parei. Birăscu, 

Grigorovid, Timirgazin, Coste. Fieraru, Plocon p Dragăn

insă numai cu atît ar fi păcat, pentru 
că rapidiștii au mari posibilități să 
reediteze succesul de anul trecut în 
această competiție. Dar... trebuie mun
cit in continuare. Să nu uităm că 
sextetul lui Ț.S.K.A. Moscova a alcă
tuit în cea mai mare parte reprezen
tativa U.R.S.S., care a cucerit titlul de 
campioană mondială în Brazilia. In 
plus, moscoviții ne-au dovedit de mul
te ori că știu să se mobilizeze pentru 
un joc decisiv.

Așadar, voleibaliștii de la Rapid 
sint datori să privească cu toată serio
zitatea și ultima încercare. Ei trebuie 
să folosească din plin meciurile de 
rampionat pentru a se pregăti. Titlul 
cucerit anul trecut le creează numeroa
se obligații, printre care și aceea de 
a reprezenta cu cinste voleiul romî- 
nesc. Deci, toată atenția pentru fi
nală I

Evoluția rapidiștîîor în capitala R.P. 
Ungare ne-a arătat și alte lucruri in
teresante. I-am văzut pe Drăgan și 
Fieraru intuind cu mai multă profun
zime acțiuni variate din una și două 
pase, am reținut la Corbeanu o mai 
bună alternare a mingilor „tari” £U 
cele plasate, iar la Plocon faptul că 
jocul de volei modern nu mai are mul
te secrete față de el. In sfirșit, Patel 
calcă cu pași repezi pe urmele lui 
Nicolau. Cît despre ceilalți 3 jucători, 
care au mai evoluat în „6-Ie“ fero
viar, Coste. Timirgazin și Grigorovici, 
— întrebuințați cu mai mult curaj — 
pot utnple oricind cu succes, un even
tual loc liber în prima garnitură.

Este clar că o mare parte din meri
tele succesului revin și celor doi an
trenori Gh. Petrescu și Șt. Roman. A- 
ceștia au dus la Budapesta o echipă 
in maximum de formă. A se mulțumi

Etapa de duminică a fost poate cel 
mai convingător argument că în a- 
cest an e mai hazardant ca oricînd 
de făcut pronosticuri. Cind se părea 
că. Grivița Roșie s-a „pus pe picioa
re", XV-le bucureștean a părăsit în
vins terenul din Petroșeni. La numai 
o săptărrtînă după mult comentata 
victorie în jocul cu Steaua, rugbiștii 
de la Unirea au pierdut în fața Ști
ințe: București, care înregistrează 
astfel prima victorie din actuala edi
ție a campionatului.

Așadar, jocuri deosebit de echili
brate, vht disputate și multe... sur
prize. Dintre toate cele 12 formații 
ne surprinde însă, in special, evoluția 
echipei CSMS lași, clasată în ediția 
trecută pe locui IV. Rugbiștii ieșeni 
s-au dovedit adesea adversari puter
nici pentru oricare din echipele noa
stre fruntașe, au arătat că știu să 
lupte cu ardoare pentru victorie și 
că au o pregătire multilaterală ridi
cată. In acest an. CSMS a început 
însă destul de modest campionatul, 
realizînd 3—3 (la Iași) cu Știința 
București. Același rezultat — și tot 
„acasă” — cu actualul lider, Știința 
Petroșeni. Și, după înfrîngerea sufe
rită la Știința Cluj, au urmat, din 
nou, două jocuri terminate cu... 3—31 
Dec patru jocuri egale și o înfrin- 
gere. Să notăm și faptul că în afară 
de Olimpia, numai CSMS n-a reușit 
nici o victorie pînă acum, ocupînd 
locul IX în clasamentul categoriei A. 
Cum poate fi explicată această stare 
de lucruri ? Echipa este aproape ace
eași de anul trecut (ba. au tost pro
movate și unele elemente talentate 
din regiune). Popularitatea rugblului 
a crescut considerabil ți la fiecare 
meci al ieșenilor se înregistrează a- 
devărate recorduri de spectatori. A-

tonei ? Nu cumva această echipă, care 
numără jucători de certă valoare ca 
Drobotă, Gidei, Rosenberg, Htițanu si 
alții a... „uitat" că are obligația mo
rală să confirme frumosul rezultat 
din anul trecut și că. pentru aceasta 
— finind seama de creșterea valorii 
echipelor noastre de rugbi — trebuie 
să depună eforturi sporite pentru a 
realiza o pregătire corespunzătoare? 
Duminică, la București, CSMS Iași 
va intîlni campioana țării, Steaua. 
Poate vom primi atunci un prim răs
puns acestor întrebări.

— d. g. —
CLASAMENTUL

1. Știința Petroșeni 6 3 2 1 21:14 14
2. Grivița Roșie 5 4 0 1 77:15 13
3. Dinamo 5 3 2 0 58: 6 13
4. Steaua 5 3 1 1 26: 9 12
5. Știința Cluj 5 2 2 1 40:21 11
6. știința București 6 1 3 2 9:14 11
7. Progresul 5 2 1 2 11:15 10
8. Unirea 5 2 0 3 12:14 9
9. C.S.M.S. Iași 5 0 4 1 15:18 9

10. Metalul 5 1 2 2 20:26 9
11. Știința Timișoara 5 1 1 3 12:41 8
12. Olimpia 5005 12:120 5

• Astăzi, la ora 17,30, la Sc. rne-
die 35 (în clădirea ?C. III. I.L. Cara-
glale din calea Dorobanți 163, et. 
III) are loc examenul absolvenților 
școlii de arbitri de rugbi, organizata 
de clubul sportiv raional.
MIINE, JOC DE VERIFICARE A 

LOTULUI REPUBLICAN
_ In cadrul pregătirilor pentru „Cupa 

rugbiștii noștri fruntași vor 
ora 16,30 pe sta-

Păcii'
susține mîine, la ora 16,30 pe sta
dionul Tineretului, un joc de verifi
care la care vor participa, printre 
alții: Al. Teofilovîci, Gh. Drobotă, 
V. Moraru, N. Căpușan, C. Stănescu, 
V. Luscal, M. Popa, I. Teodorescu, 
Al. Penciu, M. Nagel, N. Baciu, Gh. 
Iatan, 1. Doruțiu, Gh. Giugiuc etc.

SEZONUL NU S-A ÎNCHEIAT!

ADRIAN VASILIU

Clasamente clasamente.

Seria I

MASCULIN

E (1) Rapid Buc. 11 11 8 33: 7 (578:383) 22
2. (2) Din. Or. Dr.

Petru Groza 12 8 4 29:18 (624^46) 20
X (3) Steaua Buc. 12 7 5 25:23 (617:668) 19
4. (4) știința Cluj 12 7 5 29:24 (718:646) 19
5. (5) Șt. Galați 11 7 4 23:16 (504:490) 18
6. (6) C.S.M.S. Iași 12 4 8 21:29 (687:652) 16
7. (7) Șt. Petr. 12 2 18 12133 (445:628) 14
8. (8) Petrolul PI. 12 1 11 12:34 (493:633) 13

Seria a n-a

1. (1) Prcgr. Buc. 12 18 2 32:13 (623:507) 22
2. (2) Din. Buc. n 6 3 31:14 (626:523) 21
3. (4) Tr. Brașov 12 7 5 27:19 (615:566) 19
4. (5) Știința Tim. 12 7 5 25:22 (594:568) 19
5. (3) Farul C-ța 12 7 5 23:24 (611.578) 19
6. (6) C.S.O. Cr. 12 5 7 19:27 (559:614) 17
7. (7) C.S.M. Cluj n 2 10 14:32 (493:619) 14
8. (8) Olim. Buc. n 1 11 13:33 (483:628) 13

Din „Buletinul zăpezii*, furnizat săp- 
tăminai de Institutul meteorologic, știm 
că în toate masivele patriei noastre 
stratul de zăpadă este foarte gros și 
excelent pentru practicarea schiului (nor
dic și alpin). Acest... eveniment nu s-a 
mai petrecut de multi ani. Este sufi
cient să amintim ca în ultimii 5—6 ani 
concursurile de primăvară s-au desfă
șurat pe „petice* de zăpadă 
văile Bucegilor. Iată, însă, 
oferă anul acesta schiorilor

a-și prelungi simțitor activitatea pe ză
padă. O ocazie cît se poate de fericită, 
care trebuie 
continuarea 
est și prin 
programate
(„Trofeul Valea Cerbului”, „Cupa Lacul 
Bîlea”). Prelungirea activității pe ză
padă, parcurgerea a cît mai mulți kilo
metri pe schiuri, iată principalul obiec
tiv de primăvară al schiorilor.

folosită din plin, alît prin 
antrenamentelor pe zăpadă, 
participarea la concursurile 
în săptămînile următoare

aflate prin 
că natura 

prilejul deIFEMIXIN
Seria I

11
12
12
11

- 12 
________ 3

I.F-A. Buc. 12
Voința M. C. U

L (1) Din. Buc.
2. (3) Știinta Cluj
3. (4) C.S.M. Cluj
4. (2) Met. Buc.
5. (5) Olimpia Br. _
6. (6) C\S.XLS. Uși 12

8.
(7) 
(«)

1.
2.
3.
4. (4) C.S-M. Sibiu 12
5. — - - -
6.
7.
8.

Rapid Buc. 12
Farul C-ța 12

(3) Flacăra Buc. 12

(1)
(2)

(« 
(5) 
O)
(8)

In

cs.o. 
Progr. 
c.s.o. 
Sânăt.

11 • 33:8 (578:399) 22 
« --------- ------ -----------
•
a 
c
2
2

2 10 7:33(368:572)

Seria a n-a
U
8
8
8
«
4
2
1

(581:466) 
(688:550) 
(538:431) 
(556:513) 
(421.549)

20

19
18
14
14
14

K. Gohn, N. Pandrea și Gh. Bălan
aînvingători în „Cupa Bucegi

Cr. 
Buc. 
Tim. 
Buc.

1 33:11
4 38:15
4 31:18
4 27:22
6
8

18
11

(605:406) 
(606:453) 
(648:559) 
(604:543) 
(594:647)25:28

18:27 (5M:3«1) 
1131 (380:578)
11:35 («43:53»)

23

20
20
18
16
14
13

paranteze au 
ocupate de echipe

12
12
12 .
12

★
I fost trecute locurile 
• in etapa anterioară.

Ceața și viscolul au slînjenit în mare 
măsură întrecerile desfășurate sîmbătâ 
și duminică în cadrul „Cupei Buccgi*4, 
concurs organizat de comisia de schi a 
regiunii Ploiești. Din cauza timpului ne
favorabil, organizatorii au fost nevoi ți să 
înlocuia-că proba de coborîre cu o cursă 
de slalom special și aceasta disputată 
într-o singură manșă.

In primul slalom special, desfășurat

CU ORICE PREȚ PESTE 5 METRI LA PRĂJINA ?

sîmbătă pe „Carpul mic* in două 
șe, victoria a revenit lui K. Gohn 
nanio Brașov), urmat de N. Iovici 
name), M. Bucur (Carpați Sinaia), N. 
Pandrea (Casa Ofițerilor Brașov), C 
Tăbăraș (Carpafi Sinaia). N. Șutru 
(C.OJ?.), E. Șandru (Caraimamil Buș
teni). Slalomul de duminică a fost erș- 
tigat de N. Pandrea și Gh. Bălan (am
bii de la C O.B.), urmați de G. Bălan 
(C.O.B.), N. Iovici, K Golin. G. Tăbă
raș și I. Secui (Caraimanul), Dintre ju--------------- . . a[â

eem- 
Focșeneanu (Carpați Si
pe locul IX în amliele

man- 
(Pi- 
(Ri-

a săritura cu prăjina s-au făcut în 
ma vreme pași serioși spre grani
țelor 5 metri. Autorul acestor „as- 
siuni" este săritorul american John 
ses, care in acest an a realizat 
tesiv: 4,83 m, 4,88 ni, 4,895 m. 
jlelses a stabilit aceste performanțe 

o prăjină din material plas- 
numita prăjină din fibră de 
Ea posedă o elsfcticilate 
mai mare decît celelalte pră- 
metal și bambus, motiv pen- 

care a și fost supranumită „prăjina 
ipult". Cu o astfel de prăjină atle- 
trebuie să acționeze într-un fel anu-

ată cum ajută pe atlet prăjina supra 
fiică ! în desen atletul alb folosește 
prăjină normală de metal, celălalt 
»ru) 
arcă

-Acest ajutor pe care îl dă materialul 
este atît de substanțial îneît în cercu
rile specialiștilor s-a ridicat problema 
interzicerii prăjinii de „glasfiber”. In 
momentul de față eomisia tehnică a 
l.A.A.F. studiază această problemă, ur- 
mînd să ia o decizie.

Prezentul regulament internațional 
nu face însă nici o precizare cu pri
vire la dimensiunile sau la materialul 
din care se confecționează prăjina. Ju
decind deci după regulamentul în vi
goare, prăjina lui Uelses apare ca 
perfect „normală” I Dar gradul de 
elasticitate al pră'inilcr n-a putut fi 
prevăzut de regulament Acesta este 
un rezultat al perfecționării calităților 
materialului modern.

Din păcate ne lipsesc datele exacte 
ale unui studiu științific asupra „pră
jinii catapult", așa că nu țtim cu exac
titate cu cît se scurtează brațul de 
pîrghie în momentul îndoirii maxime 
și nici care este valoarea forței dina
mice a destinderii prăjinii în raport 
cu înălțimea apucării și a inerției sări
torului. Declarațiile săritorilor și an
trenorilor, fotografiile și filmele pe 
care le-am studiat mi-au arătat însă 
că folosirea prăjinilor supraelastice 
determină o modificare evidentă, a teh
nicii cunoscute la săritura cu prăjina.

Se pune întrebarea dacă nu cumva 
aceste condiții noi vor face din săritu
ra cti prăjina un exercițiu pur acro
batic ?

Pentru un săritor cu „glasfiber” lu- 
el să devină

funcție de îndoirea exagerată 
de destinderea ei ca un arc. 
eclarațiile atlcțitor. această 

cție a prăjinii este atît de puterni- 
îneît săritorul are pur și simplu 
zația de a fi aruncat în sus ca 
pe o... trambulină. ____________  arul esențial nu este

mai rapid 
nic și să 
mișcările sale pe prăjină. Pentru el. 
cel mai important lucru este să se 
armonizeze perfect cu încovoirea și 
destinderea prănnii și să-și dezvolte 
un simț excepțional al mișcărilor, in 
timp și spațiu. în legătură intimă cu 
reacția sprijinului mobil ți elastic al 
prăjinii.

După cum declară Uelses. săritorul 
trebuie să se afle — în momentul 
curbării maxime a prăjinii — intr-o 
poziție de așteptare a destinderii, fără 
să facă nici o mișcare. Pe cit de activ 
trebuie să fii folosind o prăjină me
talică, pe atît de pasiv trebuie să te 
menții cu un» supraelastică I Pentru 
a se putea acomoda cu o astfel de pră
jină Uelses a fost nevoit să-și schim
be tehnica, scurtindu-și elanul la cca. 
30 de metri (aproximativ 12—13 pași 
de alergare). O alergare foarte rapidă 
devine inutilă cu o astfel de prăjină, 
deoarece atletul trebuie să se contro
leze perfect înainte de a executa bă
taia.

Este clar deci că prăjina supraelas
tică schimbă structura săriturii, care 
primește din ce în ce mai mult carac
terul unui exercițiu acrobatic. Este oare 
această „evoluție" în spiritul întrecerii 
atletice? După părerea mea, categoric 
NU ! In cazul săriturii cu prăjina su
praelastică atletul trebuie să se subor
doneze materialului deoarece manifes
tarea efortului său va fi în funcție de 
reacția prăjinii. Menținerea voit pasivă

în elan, să bată mai puter- 
exeeute cu mai multă forță

declanșării unei forțe străine, pentru 
ca el să-și continue pe baza ei etor-1 
tul său de săritură, fac ca această 
probă să devină un exercițiu aeroba-1 
tic și prea puțin atletic.

Ca fost săritor, care a folosit timp de1 
16 ani prăjini de bambus și alți 4 ani< 
prăjini de metal, pledez categoric pen
tru menținerea ca materiale oficiale de! 
concurs a prăjinilor de metal. Pentru 
a putea sări bine cu o prăjină de me-( 
tal atletul trebuie să fie înainte de 
orice... atlet. El trebuie să alerge re-( 
pede. să ba*ă cil mai eficace, să fie 
puternic pentru a putea lucra la prâ-i 
jină 1

In cazul in care I.AA.F. va admite* 
totuși prăjinile supraelastice, va fi le
giferată dependența atletului de mate
rial 1 In acest caz săritura cu prăjina 
va deveni o demonstrație foarte spec-1 
taculoasă de acrobație la mare înălți
me. și își va pierde caracterul atletic.1 
Realizarea noilor recorduri va de-< 
pinde pe de o parte de abilitatea cu 
care săritorul va ști să folosească su- 
praelasticîtatea prăjinilor, iar pe de 
altă parte de gradul de perfecționare 
a calității materialului din care se 
vor fabrica noile tipuri de prăjini. ’

După părerea mea însă, manifestarea 
efortului atletic trebuie să rămină ele
mentul esențial in întrecerea sportivă. 
Atletul trebuie să fie acela care sare 
cu prăjina și nu prăiina să fie aceea( 
care rezolvă o parte foarte importantă 
din ekctul săritorului!

ZENO DRAGOMIR

niorii partîcipanți la aceste curse, 
Ituri de seniori, cel mai bine s-a 
portat Marin
Baia), clasat
«urse.

Ml H AI BOTA 
corespondent

1 In regiunea de munte. aspectul de 
iarnă s-a menținut și in ultima sâp- 
pâmînă. cind a continuat să ningă a- 
bundent. mai ales în zona alpină. La 
altitudinea de sub 1.000 de metri, din 
.eauza ploilor Și a temperaturii mai ri
dicate. stratul de zăpadă s-a topit in 
întregime. La 16 aprilie, pătura dr ză- 
'padă avea următoarele grosimi : Predeal
2 cm, Sinaia (Cota 1.500) 33 cm. Vîrîul 
Omu 200 cm. Fundata 
|l70 cm. Ceahlău-Toaca 
86 cm, Pietro-u-Rodua 
|f»0 coi, Țarru-Goileanii 
22 cm. Păltiniș 7 cm.

I Pentru zilele următoare.
timp instabil, cu averse locsle de nin- 

Isoarc, mai ales în zona alpină. Tempe
ratura se va menține coborită în primele 

13 zile, apoi va crește continuu, depăgnd 
.ziua zero grade, chiar și pe platouri mai 
înalte de 2.000 de metri. Stratul de z.ă- 

kpadă se va topi după 20 aprilie. »lar 
'zăpatla se va menține bună pentru -eh: 
'în zona de peste 1.600 de metri. După 
20 aprilie, condițiile atmosferice erreazi 

Ipericol de avalanșe, mai ales pe ver-

22 cm.
80 cm.

94
70

cm,
cm.

se
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Turneul international de salt al R. P. Romine
Tinărul. nostru reprezentant, Florin 

Gheorghiu, a fost fără îndoială eroul 
rundei a 8-a, de luni. El a reușit să 
învingă cu negrele pe cunoscutul 
maestru internațional Sajtar, eon- 
ducînd magistral întreaga partidă.

Celelalte întîlniri încheiate ale serii 
au fost remize : Dunkelblum — Rado
vici, Baumbach — Pavlov, Mititelu— 
Popov, Georgescu — Thorgbergsson. 
Dimineața, in cadrul întreruptelor, 
Drimer a cîștigat la Dunkelblum iar 
Drozd la Pavlov.

Clasamentul: Radovici, Baumbach
5 p.. Holmov 41/.. (2), Honfi 4*/2 (1), 
Mititelu. Popov 4’/2, Drimer, Gheor
ghiu 4 (2), Șianovski 3*/^ (2), Sajtar

3if2i Drozd, Kozina 3 (2), Dunkelbluni 
2i/.j, Pavlov, Thorgbergsson 2, Geor
gescu l‘/2 (1).

Astăzi după-amiază se joacă runda 
a 9-a.

Un lot de luptători romîni la Moscova
Miercuri dimineață, un lot de luptă

tori romini va părăsi țara cu desti
nația Moscova, unde se va desfășura 
marele concurs internațional „Ivan 
Podubnîi" cu participarea a numeroși

Azi încep la Viena

Campionatele europene feroviare de popice
Ieri dimineața a părăsit Capitala, 

pe calea aerului, selecționata fero
viară a R.l’.R., care ne va reprezenta

Cicliștii polonezi sint gata
pentru startul in „Cursa Păcii"

Interviu cu președintele federației de ciclism din R. P. Polonă
Ciclismul se bucură de o mare popu

laritate în R.P. Polonă. Se poate spune 
că acest sport rivalizează în nudul iu
bitorilor de sport din Polonia cu fot
balul. atletismul și boxul. De altfel, 
în timpul desfășurării unei curse cicliste 
interesul publicului spectator este în
dreptat în primul rînd asupra acestui 
eveniment și în al doilea rînd asupra 
meciurilor de futbal. ori cît de atractive 
ar fi acestea. Din păcate însă rezul
tatele obținute de cicliștii polonezi nu 
se ridică încă la nivelul interesului ma
nifestat față de acest sport.

Zilele trecute, am stat de vorbă cu 
președintele Federației poloneze de ci
clism. Eduard Strselecki, redactorul șef 

•al ziarului „Przeglad Sportowy*. despre 
pregătirile rutierilor polonezi pentru a- 
propiata ediție, a „Cursei Păcii14.

— Noua conducere a federației polo
neze — a declarat interlocutorul nostru 

' — a pus de la început un accent deo
sebit pe, instruirea sportivilor, apelînd 
fn acest sens la unele cadre de specia
litate și cu multă experiență din cadrul 
Comitetului olimpic polonez și Insti
tutului de cercetări în domeniul culturii 
fizice și sportului,

— SE POATE VORBI. DE PE A- 
CUM. DE REZULT Al E POZITIVE ÎN 
ACEST DOMENIU?

— Cred cu da. în vederea competiții
lor interne și internaționale din anul 
1962 cicliștii noștri s-au pregătit după 
noile programe, care prevăd sporirea 
intensității antrenamentelor. Firește, aș
teptăm o bună comportare în „Cursa 
Păcii“, dar adevăratele roade ale mun
cii noastre se vor vedea abia după cîți- 
va ani

— CUM S-AU PREGĂTIT CICLIȘTII 
POLONEZI PENTRU „CURSA PĂCII* 
DIN ACEST AN?

— încă din decembrie 1961, la cen
tru. olimpic de pregăt'. 'e din Varșovia a 
fost convocat un număr de 34 de sportivi. 
Acest lot s-a pregătit în luna ianuarie 
la IFisla. în capitala țării cicliștii au 
făcut antrenamente la aparate, iar la 
Wisla — pe. teren. A urinat o nouă 
etapă de pregătire — în localitatea 
Strzegon, din Si Iezi a inferioară. în pre
zent lotul se află din nou la W isla. Un 
număr de 11 cicliști se pregătesc in
tens, în timp ce ceilalți 20 au un pro- 
gram mai redus, ei pregălindu-se pentru 
unele competiții loc mai
tirziu.

Ttnurul Domansky, una din speranțele 
ciclismului polonez de șosea

campioni olimpici, campioni mondiali 
și alți fruntași in sportul luptelor.

Competiția internațională de 
Moscova este deosebit de importantă 
deoarece ea va constitui o adevărată 
„avanpremieră" a apropiatelor cam
pionate mondiale de lupte clasice și 
libere. Specialiștii și antrenorii vor 
avea prilejul să constate felul cum 
s-au adaptat sportivii lor cu noile 
modificări survenite în regulamentul 
internațional de lupte.

— CARE SINT CICLIȘTII VIZAȚI 
DE A FACE PARTE DIN ECHIPA 
ȚĂRII ?

— Forma definitivă a echipei va fi 
cunoscută după desfășurarea tradiționa
lei curse ,
parte din selecționuta țării au în pri
mul rînd 
bună comportare în competițiile interna
ționale de anul trecut, 
cursele de verificare din acest an. 
mintesc printre aceștia pe Stanislaw Gaz
da, Boguslau Fornalczyk, Josef Beker, 
Andrei Piechaczek. precum și tînărul 
Kazimierz Domansky.

— CE PĂRERE AVEȚI 
DIȚIA DIN ACEST 
PĂCII"?

— După părerea 
U.R.S.S. pornește ca

Ia campionatele europene. Din dele
gația noastră fac parte C. Antonescu, 
D. îvanciu, M. Nițescu ș.a.

La actuala ediție a campionatelor 
europene feroviare care începe astăzi 
pe arena cu 4 piste „Schwarz-Weiss- 
Westbahn" din Viena, participă echi
pele R.D. Germane, R.P.F. Iugosla
via. R.S. Cehoslovacă, R.P. Polonă, 
Austriei și alte selecționate valoroase. 
Spre deosebire de trecutele ediții, de 
data aceasta se alcătuiesc două cla
samente : pe națiuni și individual. Se 
joacă la proba clasică de 200 bile 
mixte.

CONCURSUL ATLETIC DOTAT
eliminatorii, Șanse de a face

acei cicli ști care au avut o

precum și în
A-

AN
DESPRE E-
Ă .CURSEI

selecționatamea,
principala favo

rită în clasamentul pe echipe. Cred că 
pentru locul doi vor lupta cu șanse egale 
formațiile R.D. Germane, R.P. Ronune, 
Belgiei și Poloniei.

Interviu luat de
JERZY LECHOWSKI

ziarist polonez

Tinerii noștri luptători

învingători in meciul cu echipa
R. P. Polone

16 (prin telefon).

CU „PREMIUL ZIARULUI PRAVDA"
MOSCOVA, 16 (Agerpres). — în 

cadrul concursurilor atletioe pentru 
„Premiul ziarului Pravda", la Ujgorod 
s-a desfășurat o competiție, la care 
au participat cei mai buni atleți ai 
asociației Spartak.

Citeva rezultate: 100 m: Anatoli Liu- 
beskin 10,4 ; 400 m femei : Vera Mu- 
hanova 58.2; ciocan: Alexei Boltovski 
64.28 m.

Concursul triunghiular de
La Praga s-a desfășurat meciul triun

ghiular de gimnastică intre echipele re
prezentative (masculine și feminine) 
ale U.R.S.S., R.D. Germane și R.S- 
Cehoslovace.

In concursul masculin pe primul loc 
s-a clasat U.R.S.S. cu 562,10 puncte, 
urmată de R.S. Cehoslovacă cu 
puncte și R.D. Germană cu 
puncte.

Gimnastul sovietic litri Titov

561.45
549.25

a oc ti

VASAS A CÎȘTIGAT CAMPIONATUL 
R.P. UNGARE

Ultima etapă a campionatului maghiar 
a desemnat echipa campioană. In acest 
an titlul a revenit echipei Vasas, care 
în ultimul meci a dispus cu 4—0 de 
Ozd, în timp ce Ujpesti Dozsa, cea
laltă pretendentă, a terminat la ega
litate (3—3) cu M.T-K. Iată formația 
obișnuită a echipei campioane : Szent- 
milialy — Ihâsz, Meszoly, Sarosi — 
Bundzsâk, Berendi—Mathesz, Kekesi, 
Machos, Farkas. Păi. Iată celelalte 
rezultate: Gybr-Pecs 1—1, Salgotarjan- 
Szeged 0—0, Tatabanya—Dorog 2—2, 
Ferencva ros-Horived 2—1, Komio-Cse- 
pel 3—1. Din prima categorie au re
trogradat Ozd și Csepel. In locul a- 
cestora vor intra probabil Debrecen 
(virtuală campioană in B), Szombathely 
sau Szekestehervăr.

In clasamentul golgeterilor Tichy se 
află in frunte cu 23 de puncte.

ULTIMA ETAPA A CAMPIONATU
LUI ITALIAN

Milan, campioana Italiei, a cîștigat 
și ultimul meci Ia Ferrara, cu Spăl 
(3—0). Echipa din Milano a totalizat 
astfel 53 de puncte față de Internazio- 
nale (48 p.) și Fiorentina (46 p.) lată 
celelalte rezultate ale ultimei etape: 
Florentina—Atalanta 0—1, Venezia— 
Juventus 3—0, Sampdoria—Lanerossi 
3—0, Internazionale—Lecco 3—0, Ca
tania—Mantova 2—1, Torino—Palermo 
3—0, Padova—Roma 3—0 (de remar
cat că . 6 meciuri s-au terminat cu a- 
celași scor : 3—0). Partida Udinese— 
Bologna s-a întrerupt din cauza terenu
lui impracticabil. Din prima categorie 
au retrogradat Padova. Lecco și Udi
nese.

BURNLEY POATE CISTIGA CAM
PIONATUL ENGLEZ

.Manchester City—Aston Villa1-0, . ____
1—0, Sheffield Wednesday—Blackpool
3— 2. - - ...............
4— 0.

West Bromvich Albion—Chelsea

SCORURI STRINSE IN CAMPIONA
TUL FRANȚEI

Șase echipe din plutonul fruntaș al 
clasamentului primei categorii din 
Franța sint angrenate în lupta pentru 
titlu! Intre Nimes — actualul lider și 
Nancy (locul 6) sînt doar trei puncte 
diferență. In etapa de duminică s-au 
înregistrat scoruri strinse. Excepție 
face doar partida Racing—Havre (4—0). 
Iată rezultatele: Reims—Rouen 2—2, 
Angers—Nancy 2—2, St. Etienne—Ren
nes 2—1, Nice—Toulouse 3—1. Sedan— 
Nimes 1—0, Metz—Strasbourg 2—0.
Lens—Sochaux 2—1, Stade ITancai- 
se—Monaco 1—1, Montpelier—Lyon
2—1. In clasament conduce Nimes cu 
42 p. urmată de Reims (cu un joc mai 
mult) 42 p. Racing 40 p, Monaco 39 
p, Sedan 39 p, Nancy 39 
p. etc.

LOTUL FOTBALIȘTILOR 
PENTRU CAMPIONATUL

p, Lens 36

M.AGHI \RI 
MUNDIAL

Federația de fotbal din R-P. Ungară 
a desemnat următorul Iot pentru cam
pionatul mondial: PORTARI: Grosics, 
llku, Szentmihaly ; FUNDAȘI: f' 
Ihasz, Meszoly. Sarosi, Sovari 
LOC AȘ I : Nagy, Solymossi. 
Menczel: ÎNAINTAȘI: Sandor, 
kas, 
tori,

Matrai, 
; MIJ- 

Sipos, 
Far- 

Gbrocs, Răkosi, Albert, Monos- 
Tichy, Kultarszki, Fenyvessi.

Selecționata 
va participa

de juniori a U.R.S.S. 
Ia turneul 
simbătă la 
juniori a 

cu scorul 
echipei

oa re
U.E.F.A. a jucat 
rep reze n t a li va de 
obținînd victoria 
(2—-0). Punctele 
fost însorise de Polikarpov (2) și Scer- 
bakov. Pentru echipa gazda a marcat 
Nikanorov dintr-o lovitură de la 11 m.

• Reprezentativa de fotbal a R.P.
Polone a obținut ieri la Casablanca o 
frumoasă victorie internațională : 3—1
ou re p rezen t a l i v a M a robul ui.

• într-un meci con tind pentru campio
natul britanic de fotbal inter-țări, echipa 
Scoției a învins ou 2—0 (1—0) echipa

de fotbal 
Sofia cu 
orașului, 
de 3-1 

sovietice au

Deocamdală pe primul loc în cam
pionatul Angliei se află Ippswich Town 
cu 50 p. dar Burnley are mari șanse a- 
vînd 49 p. și două jocuri mai puțin 
decît - liderul. Iată rezultatele de .sîm- 
bătă : .Arsenal—Wolverhampton 3—1, 
Birmingham-Sheffield United 3—0, Bol
ton—Nottingham Forest 6—1, Man
chester, United—Burnley .3—1, Everton- __ .... _ ____  ... _ _ ,
Westham United 3—0, Fulham—Black- "Angliei. Cele două puncte au fos't în- 
burne 2—0, Ippswich Town—Cardiff sorise de Wilson (min. 14) și Gabion

HUNEDOARA
1.500 de spectatori au aplaudat luni 
seara, în sala Siderurgistul, victoria 
tinerilor noștri luptători de libere în 
meciul cu reprezentativa R. P. 
lone: 6'/2 — l1/^. Iată rezultatele 
nice: cat. 52 kg. Gh. Tăpălagă 
b.p. A. Smorcewski (P) ; cat. 57 
I. Iancău (R) b. p. A. Kowalski 
cat. 63 kg. I. Poalelungi (R) b.
A. Palimonka (P); cat. 70 kg. I. Chi- 
rilă (R) b.p. W. Stepien (P) ; cat. 78 
kg. Șt. Tampa (R) b.p. M. Grod (P); 
cat. 87 kg. B. Bartkowiak (P) b. p. B. 
Atila (R); cat. 97 kg. Șt.

Stawowski (P) ;
Pa vel Nicolae (R)
pe G. Kwietinski

b.p. J.
97 kg. 
min. 3

VOICU ALBU

Marele maestru Lev Polugaevs
(U.R.S.S.) a cîștigat detașa

turneul de șah de la Mar del P

și K
s-a ii

turneul internații 
la Varșovia. In 

victoriile au fost

cu particip 
Brno, camp 
Dinamo Bci 
Dinamo Nov

• A hiat sfirșit 
de lupte clasice de 
nea categoriilor, 
ținute de Malik (R.P. Polonă), West
(Suedia), Polyak (R.P. Ungară), Je 
(U.R.S.S.), Jansson (Suedia) 
(R.P. Ungară). La pană nu 
fășurat meciuri.

scorul

ni.

Fostul campion mondial de 
suedezul Ingcmar Joii 

a susținut un meci cu olaud 
pe oare l-a învins 

în rundul 5. De remarcat că 
i repriză Johansson a fost

•
la cat. grea, 
son, 
Win Snoek, 
k.o.
prima repriză Johansson 
podea pentru 8 secunde.

• Intre 18 și 26 aprilie se va 
fășura la Kiev un turneu internați 
de hochei pe gheață 
echipelor Ruda llvezda 
na R.S. Cehoslovace, 
Dinamo Moscova și 
birsk.

Po- 
teh-

(R)
kg. 

(P);
P-

Stîngu (R) 
cat. peste 
b. tuș în

(P).

coresp.

gimnastică de la Praga
pat locul intii la individual compus cu 
114.05 puncte, secondat de cehoslovacul 
Stasny cu 113,40 puncte.

întrecerea gimnastelor s-a încheiat 
cu o surpriză, primul loc revenind echi
pei R.S. Cehoslovace cu 186.45 puncte, 
urmată de R.D. Germană cu 182,75 punc
te și U.R.S.S. cu 182.60 puncte.

La individual compus a cîștigat Vera 
Cașlavska (R. S. Cehoslovacă) cu 
37,75 puncte.

(min. 87) dintr-o lovitură de la 11 
Echipa engleză, care se pregătește pen
tru turneul campionatului mondial din 
Gliile, deși a avut în formație pe Jimmy 

și Bobby Smith, a jucat sub 
Meciul s-a disputat la 
“ și a fost urmărit de 

De remarcat 
victorie

Greaves 
posibilități. 
„Hampden Park1 
135.000 spectatori. De remarcat că a- 
ecasta este prima victorie a Scoției, 
după 2-> de ani, în fața echipei Angliei.

• l.chipa de fotbal Sosnowiec (R.P 
Polonă), aflată in turneu in U.R.S.S., a 
întilnit la Tbilisi echipa Dinamo din 
localitate. Fotbaliștii polonezi au obți
nut victoria cu scorul de 2—1.

• Obținînd victoria cu 
100—71 (51—31) în meciul retui 
Lc.gia Varșovia, echipa masculină 
baschet Real Madrid s-a calificat 
tru semifinalele „Cupei campionilor 
ropeni". Primul meci revenise 
poloneze ou scorul de 73—62.

• S-au încheiat campionatele de 
al» R.D. Germane, la care au pârlii 
146 de pugiliști. Noii campioni. în 
diuea celor 10 categorii, sini: TT 
Reinke, Schultz, lley se, Busse, ( 
IFensiorski, Posorski, IFilkotvski și 
mana.

Marele maestru sovietic Lev P 
gaevski, in virstă de 28 de ani. 
profesie inginer, a cîștigat turi 
internațional de șah de la Mar 
Plata (Argentina). El a totalizat 
puncte din 15 posibile realizînd 
victorii și șapte remize. în uit 
rundă, Polugaevski a terminat la 
litațe cu campionul mondial de 
niori Bruno Parma.

In urma lui Polugaevski s-au 
sat in ordine : Smîslov (U.R. 
Szabo (R. P. Ungară) 9,5 pui 
Najdorf și Sanguinetti (Argent 
8,5 puncte, Pachmann (R. S. 
slovacă), Parma (Iugoslavia) 8 pur 
Byrne (S.U.A.), Panno (Argentina) 
puncte etc.

înotătorii sovietici au stabilit
3 noi recorduri europene

MOSCOVA 15 (Agerpres). — La Mos
cova s-a desfășurat cea de-a 18-a edi
ție a tradiționalului concurs de înot 
pentru premiul ziarului ,, Komsomol- 
skaia Pravda“. In ziua a doua tînărul 
sportiv Gheorghi Prokopenko a stabi
lit un nou record european în proba de 
200 metri bras cu timpul de 2:34,5. Ve-

Pentru u patra oară

Echipa de rugbi a Franței 
a cîștigat „Turneul 

celor 5 națiuni"
a

chiul record — 2:35,6 era deținu 
Leonid Kolesnikov (U.R.S.S.).

In ultima zi a concursului, înotă 
sovietici au stabilit două noi recot 
europene. In proba de 4x100 m 
Boris Nikitin a realizat timpu 
5:06,9. Vechiul record european er 
5:08,8 și aparținea lui Ian Black 
glia). Pentru a doua oară, la intț 
de numai 24 de ore, G. Prokopen 
corectat recordul european in prob 
200 m bras obținind 2:34,0.

Turneul de sa
PARIS 15 (Agerpres). — Pentru 

patra oară echipa selecționată de rugbi 
a Franței a cîștigat „Turneul celor 5 
națiuni". In ultimul meci, desfășurat 
simbătă pe stadionul Colombes din Pa
ris, în prezența a 35.000 de spectatori, 
rugbiștii francezi au învins cu scorul 
de îl—0 (5—0) echipa Irlandei. Clasa
mentul final al competiției se prezintă 
astfel : 1. Franța 6 puncte ; 2. Scoția 
5-puncte ; 3. Anglia 4 puncte ; 4. Țara 
Galilor 3 puncte ; 5. Irlanda zero 
puncte.

de la Moscovt
După 10 runde, in turneul ii 

naționa] de șah de la Moscova 
primele locuri ale clasamentulu 
află marii maeștri sovietici Aver 
și Bronștein cu cite 61/, puncte 
partidă întreruptă fiecare. Ei 
urmați de Samkovici — 6 puncte 
Vasiukov 5l/a puncte (2), 
puncte (1).

In runda a 10-a s-au 
mătoarele rezultate :
remiză; : Simaghin-Ignatiev ren 
Larsen-Deli 1—0; Bikovski-Pidt 
remiză; Vasiukov-Wade remiză.

Bare?

înregistrat 
Ilor t- Aver


