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M. COSTEA 
R. CĂLĂRAȘANU

Pătra.șcu, Dinu, Badea, Cojan și 
Pietrzikowski

a arătat o preocupare 
fată de anii trecut',

faptul că frigul a 
oarecare măsură p« 
Cu toate acestea, 

îm-

V. Jurca 7,7
de
7,6 sec; înălțime: 
și E. Ducu 2,00 m; triplu

egalat,
2 ori 7.6 sec, N. Ma- 

C. Po-

I. Sîrbu (Steaua) a corectat recordul țării în proba de armă 
liberă calibru redus 3x20
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DUPĂ iNIiLNIDEA CU REPREZENTATIVA P. P. POLONE

i acum, atenfie la meciul revanșa!
Așadar, mult așteptata întîl- 

de box cu reprezentativa 
. Polone din cadrul- „Cupei 
opei“ a fost cîștigată deta- 
de echipa noastră. Scorul 

constituie un avans
care ne vom pre-

revanșa din 17 mar-
, de la Lodz (R.P.P.). Există

este interesant, subliniem, fac 
acest lucru, de o manieră care 
nu implică intervenția arbi
trului din ring. O serioasă 
parte negativă a echipei polone
ze o constituie boxul defensiv, 

așteptare, bazat îndeosebi 
contraatacuri. Ajungem ast- 
la principala concluzie pri-

lucru a fost posibil și datorită 
bunei pregătiri fizice asigurată 
echipei.

Spre deosebire de trecut (și 
aceasta este a treia calitate 
a pugiliștilor noștri) echipa 
noastră a fost mai bine pusă 
la punct sub aspect tehnic. în 
fața „stiliștilor" polonezi boxe-

Munții no^fri oferă alpinișfilor pasionați nenumărate priveliști de o rară frumusețe. Piscul 
Bilei, din munții Făgăraș, vă așteaptă să-l viziteți. Chiar duminica viitoare I

ÎNCEP CAMPIONATELE INTERNATIONALE

toieote motive să
calm și încredere 

anșă, care va hotărî califi- 
următor

fi 
ar 

că 
de 

serioasă,

ea în turul 
petiției, dar ar

Iacă boxerii noștri 
era măcar o clipă 
zestre" îi va scuti 
ătire susținută, i 

tiinuare, mai ales că meciul 
nșă, ca și celelalte întîl- 

, nu constituie nici pe de- 
un scop în sine. Valoa- 

a fiecărui pugilist în parte 
mai ales că avem mulți tineri 

prima garnitură) trebuie să 
ă continuu, punctele fi- 
daeă putem spune așa, 

d considerate „europenele" 
și, îndeosebi, Jocurile Olimpi
ce de la Tokio.

Ne vom strădui să arătăm 
în cele ce urmează elemen
tele care au stat la baza vic
toriei reprezentativei noastre. 
Pentru aceasta considerăm ne
cesar să schițăm în eîteva cu
vinte comportarea oaspeților 
noștri. Ceea ce-i caracterizea
ză este preferința pentru un 
box tehnic, stilist, în linie. Cu 
unele excepții (Joszefowicz, 
Kulej, Siodla), boxerii polo
nezi au dovedit că... știu box, 
se orientează bine în ring din 
punct de vedere tactic, reușind 
de cele mal multe ori să fo
losească slăbiciunile 
rului. Am observat 
seara că majoritatea boxerilor 
polonezi știu cînd și cum să 
„țină" adversarul cînd acesta 
este net superior și, ceea ce

al 
greșit 
consi- 

această 
o pre- 

în

vind evoluția boxerilor noștri, 
deprinși să atace continuu, 
impetuos.

Credem că acest atribut im
primat echipei noastre de că
tre antrenori este deosebit de 
valoros și va trebui dezvol
tat în continuare, ca fiind cel 
mai eficace. Toți boxerii noș
tri, fără excepție, s-au stră
duit să ia inițiativa încă-de la 
primul sunet de gong, și acest

rii noștri — cu excepția lui 
Puiu — au practicat un box 
curat, în linie. Ținerea adver
sarului la respect cu directa 
de stingă, pregătirea mai a- 
tentă a atacului și o mai bo
gată gamă de lovituri și es
chive — iată calități dovedite

Doar trei zile ne mai despart 
de începerea celei de a 
XXIII-a ediții a campionatelor 
internaționale de tenis de masă 
ale R.P. Romine. La această 
importantă și tradițională com
petiție și-au anunțat partici
parea șapte țări: RP. Ungară, 
R.S. Cehoslovacă, R.D. 
mană, R.P.F. Iugoslavia, 
Polonă, R.P. Bulgaria, 
Coreeană, cărora li se 
lătura lotul sportivilor

La startul întrecerilor care 
încep vineri dimineața în sala

Ce ne spun rezultatele probelor de control
Concursul atletic republican 

sală al seniorilor a însemnat 
moment 
sportivilor noștri fruntași, 
cum 
curs 
sine, 
țieze 
pînă 
mului nostru. Se știe doar că cei 
mai mulți dintre protagoniștii 
concursului de la Floreasca au 
lucrat prea puțin pînă acum în 
direcția pregătirii tehnice pentru 
o astfel de competiție, în pla
nurile lor de antrenament fiind 
înscrise cu majuscule PREGĂTI
REA FIZICĂ MULTILATERALĂ 
și PREGĂTIREA FIZICA SPE
CIALĂ, lucru care ne interesa 
cel mai mult.

Din acest punct de vedere în
trecerile au evidențiat o seric 
de lucruri pozitive privind pre-

de 
un 

important în activitatea 
Ășa 

s-a mai subliniat, acest con- 
n-a reprezentat un scop în 
ci a avut rolul să eviden- 
lucrul concret desfășurat 

acum de fruntașii atletis-

gătirea atleților noștri, mai ales 
a acelora de la care așteptăm 
în acest an un salt valoric în
semnat, rezultate de valoare in
ternațională. Colegiul central de 
antrenori și antrenorii atleților 
participanți au avut 
ocazii să constate în 
cret roadele activității 
te pînă acum și să 
direcțiile eforturilor viitoare.

Gel mai mult a ajutat la sta
bilirea primelor concluzii asupra 
pregătirii rezultatele înregistra
te în probele de control de du
minică, un adevărat pentatlon 
(proba de specialitate a fiecărui 
atlet, lungime și triplu fără elan, 
tracțiuni în brațe și o probă 
de alergare—800 m pentru băr
bați și 400 m pentru femei). 
Prezența celor mai mulți dintre 
concurenți la aceste probe de

control 
crescută, 
a atleților noștri pentru acești 
indici ai pregătirii.

înseși recordurile de sală, sta- 
cu acest prilej, capătă 

tocmai 
impor-

bilite
o semnificație specială 
privindu-le prin prisma 
tanței ce s-a acordat întreceri
lor. Ne facem o plăcută datorie 
să enunțăm noile recorduri în
registrate: BĂRBAȚI: 55 m gar
duri: 
apoi 
covei 
rumb

Ciochină 15,49: ciocan (16 kg): 
Drăgulescu 23,43 m; FEMEI:

GH. ZIMBREȘTEANU
antrenor federal

ROMEO VILARA

s. c.

Ion Zangor, care a cucerit în Bucegi primele două 
titluri de campion republicam, ne va reprezenta țara 

la tradiționalul concurs de la Zakopane.
Foto: D. Stănculeecu

Ca în fiecare sezon, luna 
martie oferă schiorilor fruntași 
o intensă activitate internă și 
internațională. Primele întreceri 
se vor desfășura chiar la sfir- 
șitul acestei săptămini, cînd o 
serie de schiori ne vor repre
zenta țara in concursurile ce 
vor avea loc la Poiana Brașov, 
la Harakov (R. S. Cehoslovacă) 
și la Zakopane (R. P. Polonă).

Pe trambulina mijlocie de la 
Poiana Brașov vor avea loc 
disputele de sărituri la care 
și-au anunțat participarea trei 
săritori din R. D. Germană : 
Bernd Gerhard., Jurgen von 
Nordheim și Gunther Ottel. 
Reprezentanți ai unei țări în 
care săriturile de la trambu
lină sînt foarte dezvoltate, cei 
trei schiori germani vor con
cura alături de Fl. Voinea, E. 
Kiss, I. Colcer, I. Eros, I. Ciu- 
eudeanu ș. a. pentru cucerirea 
„Cupei Poiana", care se va de-

cerne primului clasat in între
cerea de duminică.

La tradiționalul 
„Memorialul Bronislav 
Helene Marusarz" care
loc sîmbătă și duminică în cu
noscuta stațiune poloneză Za
kopane, vom fi reprezentați de 
Ion Zangor, Gh. Văcaru, Marin 
Focșeneanu și G. Tomori, De 
aci, schiorii romîni vor pleca 
în R. S. Cehoslovacă, pentru 
a participa la „Marele premiu 
al Slovaciei”, găzduit de 
ile de

In 
Tom, 
Boboc 
în

Floreasca din Capitală vor 
prezenți campioni cunoscut! 
Vojislav Markovic (R.P.F.I.). 
Vlado Miko (R.S.C.), Siefifrid 
Lemke (R.D.G.), al treilea ju
cător maghiar Rozsas, polone
zii Kusinski și Calinski, bul
garii Sivacev, Karaneșev, Gerd- 
gikov. De asemenea, de o bună 
valoare sînt și reprezentanții 
R.P.D. Coreene. La fete par
ticipă printre altele campioana 
R.D. Germane, Kalweit, ceho
slovaca Bosa, polonezele Smidt 
și Noworyta, Ivanova (R.P.B.).

în compania tuturor acestor 
sportivi veniți de peste hotare 
vor evolua și fruntașii tenisu
lui de masă romînesc în frun
te cu campioanele 
Maria Alexandru și 
tică, campionul țării

P.U.C. și - a anunțat 
sosirea în București 
pentru 8 sau 9 martie

După cum se știe, în sfertu
rile de finală ale „C.C.E.“ la 
volei masculin, Rapid București 
va întîlni duminică în Capitală 
campioana Franței, 
Universite Club. 1 
mă 
oaspeții și-au 
pentru 8 sau 9 
echipa franceză 
Raymond Barasz 
qucs Hodineau, 
Christian Lallier, 
tis, Philippe Courtin, 
que, Jaques 
Guventurk. De remarcat 
preună cu echipa franceză 
face deplasarea la București dl. 
Paul Libâud, președintele fede
rației internaționale de volei.

, echipa Paris
Intr-o

adresată federației i 
anunțat 

martie.
nu vor
(căpitan),
Michel Robie,, 

Jean Cotsaf- 
Jean Ra- 

Rossard, Sevkct 
că îrn- 

v»

telegra- 
noastre, 
sosirea

Din 
lipsi

Ja-

I. SÎRBU SI ECHIPA STEAUA AU CORECTAT DOUA 
RECORDURI R.P.R.

Jocuri.

la Vysoke Tatry. 
sfîrșit, fondiștii 
Marcela Bratu, 
și Dinu Petre var pleca

R. S. Cehoslovacă, unde 
vor participa la sfîrșitul acestei 
săptămînl la concursul intitu
lat „Săptămâna internațională 
a probelor nordice". Disputele 
vor avea loc în localitatea 
Harakov.

Fruntașii tirului bucureștean, 
precum și un număr însemnat de 
juniori și junioare, au luat loc 
sîmbătă și duminică pe standurile 
de tragere de Ia poligonul Dinamo, 
pentru a-și disputa întîietatea în 
concursul dotat cu „Cupa 6 Mar
tie". Sau desfășurat probele 
de armă liberă calibru redus 3x20 
focuri pentru seniori, senioare, 
juniori și junioare și pistol pre
cizie. Deși este 
din anul acesta, 
promițătoare mai 
ținem seama că 
3x20 focuri este o probă grea 
în care pierderea unor puncte se 
recuperează foarte greu. De a- 
semenea, uu trebuie pierdut din

vedere nici 
stînjcnit în 
concurenți. 
trăgătorii de la Steaua au 
bunătățit două recorduri ale țării,
I. Sîrbu a realizat pe trei po
ziții 570 p. (vechiul record. 

569 p.), iar echipa Steaua a» 
totalizat 2 228 p. (vechiul roz 
cord 2179 p.).

Față de perioada de pregătiră 
în care ne găsim, apreciem cat 
bune și rezultatele dc la pistol1 
precizie unde trei eoncurenți ai>*



SPAREAEDIADA DE IARNA A TINERETULUI
CONCURS INTERESANT 
LA RAFINĂRIA BRAZI

Tn frumoasa sală a Rafinăriei Bran 
> avui loc zilele trecute un interesant 
«oocurs, organizat în cadml celei de a 
-dom etape a Spartachiadei de iarnă a 
dneretului.

întreceri an luat parte ridicătorii 
primei fair, reprezmiind 9 asociații. S-an 
-desfășurat întreceri de șah. tenis de 
waasl și giomastică. Iată remltatch*: 
șah : 1. ScaHat Șt*-<** (Petrol Construe- 
fii). 2. Ion Prușan (Ncgoiesti), 3. Ion 
Străescu (Bihăn^rti). Tenis de masa.* 
1. Nirofoe T coder (Electrica). 2. bm 
Crăeiunrscn (Petrol Brazi). 3. Ștefan 
Bi|oiu (Eaergia). Tfl«< dr mo?d jnmen.' 
1. Vâccdae EnncAc (Petrol Braxi), 2. 
Constantin Grama (Brazi).

La gimnaslâri — bitrți ?i fele — pe 
țrim*4 loe s-an clasat sportiv» asocin- 
|tri F.ecafa dfa cwuna Negocrșa*.

GH. ALEXAXDUSCV și C-TIN 
NEGTLESCT . lOtup.

ÎNTRECERI REUȘITE LA TG. MUREȘ

Timp de deal rile, ia sala de sport a 
Centrului școlar agricol, m sala de gim- 
■isltcj a școlii medii ^Bolyai Farkas“ 
și îu sala de șah a ehgbuioi OntroRn 
școlar forestier din Tg. Mnrrș s-au des
fășurat mlrccerde etapei a H-a a Spar- 
tachiadej. Ia care au participat caopîosii 
asociațiilor sportive școlare din eraș. 
Au arm loe corwwi de tenis de mast, 
gimnastică și șah.

I_a întreceri — bine organizate de 
Către clubul sportiv școlar Harghita — 
au participa* peste MO de elevi și eleve, 
rep-rzralind «uruțiilc Brad*/. 5ccrf, 
Mcfa/a/, Un/tam/. Agricola,
Con^lrvciml, Moda. buniinl, Foto- 
r»/ p_a.

Trebuie snbliflia* faptul C3 întrecerile 
au fost foarte disputate și s-aa desfi
deri: la tra bem nivel tehnic. Deosebit ■ 
de pas ian ante au fost aarcinrâe finale 
de Ia ttMKU!write de șah. t<rns de masă 
pi triniă. în care coocurroții a* dat do
vadă de o hună pregătire tehnică

Iată rtzuhatHe: f*k: fete: 1. 7afi*l 
Gândi sch (școala medie rr. 4 A. S. Lu
ceafărul). 2. Maria Gvărfi («coala de 
meserii croitorie A. S. Mo4>). 3—4. **» 
Crobarro (școala m-Ar- nr. 5 — Volo- 
rol). Irina Nagy (școala de wrwru croi
torie — Moda). B*ir;i: I. Cotar Urce» 
(Central «ro’ar construcții — Construe- 
torid). 2. Petro Coaan (CcwtrcI școlar 
agricol — Agricola), 3. MAai CAteU- ' 
con (școala medic ar. 4).

Cîteva probleme ale activității sportive brăilene
Recent, cu prilejul plenarei clubului 

sportiv orășenesc Brăila, au fost dez
bătute o serie de probleme ale acti
vității sportive din această localitate. 
Unele dintre ele au o importanță ma
joră pentru îmbunătățirea muncii în 
asociațiile brăi ene, pentru obținerea 
unor rezultate la nivelul posibilități
lor existente.

La ora actuală. în orașul de pe ma
lul Dunării există 53 de asociații spor
tive in care sint cuprinși peste 35 000 
de membri UCFS. Avind în centrul 
preocupărilor sarcina atragerii unor 
mase largi de oameni ai mimcii, a în
tregului ttnere:. in practicarea organi
zata și sistematică a exerciți:lor fizice 
și sportului, activiștii sportivi brăi- 
leni au căutat forme și mijloace cit 
mai potrivite pentru a o duce Ia înde
plinire. Astfel, in ultimul timp, gim
nastica în producție a fost introdusă 
Încă în trei întreprinderi iar in altele 

n fost extinsă și in secțiile ta care 
nu se practica, angajindu-se astfel In 

-această utilă activitate 9 568 de oa
meni ai muncii. In prezent, in Brătia. 
gimnastica in producție și de angre
nare este introdusă in 15 întreprinderi 
•și practicată de 15 240 de salariați. 
Un număr de 250 de instructori vo
luntari conduc exercițiile prevăzute în 
programe. în mod deosebit merită 
să fie subliniate eforturile consiliului 
asociației F. C. Brăila (președinte 
Mariana Popescu), care a reușit să 
mobilizeze la practicarea gimnasticii 
în producție întreaga masă a salaria- 
ților fabricii. Exemple pozitive sint 
și consiliile asociațiilor Laminorul, 
I.C.B., P.A.L. ș.a.

Din discuțiile care au avut loc în 
plenară a reieșit însă faptul că în 
orașul Brăila, în ce privește gimnas-

SPORTUL POPULAR
fag. a 2-a Nr. 4198

Gimnastică {etc: I. Școala morile nr. 5 
(Viitorul). 2. Școala medic ,,Bolyai 
Farkas* (Start), 3. Școala de meserii 
croitorie (Moda).

GtmnrrWrră băieți: 1. .Școala media 
ar. 5, 2. Școala medie „Bolyai Farkas*, 
3. Centrul școlar forestier — Bradul.

Dopa concursul de gimnastică a urmat 
o reușit* demonstrație de gimnastic* a 
sportivilor fruntași de la clubul sportiv 
școlar ..Harghita-, sub mdrnmarea pro- 
fesorului Markos Francase.

Tenia de iwoso fete: I. Margareta 
țfasdinger (Centrul școlar comercial — 
Vnltunrf), 2. Liana Cneciu (școala medie 
Al. Papha llarian—Mureșul). 3. Lu
cia Rebrranu (Centrul școlar construcții).

Tema de masă băieți: 1. Emesf
Ecsedi Kiss ( școala profesională .Encei 
Mauro-iu*—Metalul), 2. Ștefan Babe.san 
(Școala medie ..Bolyai Farkas*—Start), 
3. Carol Kerekes (școala medic ..Bolyai 
Farkas*).

Trtntâ: cut. 55 kg: Icrzăr Hirta (Cen
trul școlar forestier), cat. 61 kg: Tiarei 
BorJm (Centrai școlar agricol), cat. 
68 kg : Emil Sondor (Central școlar a- 
gricol). cat. 76 kg : Imdaric P«>» 
(Centrul școlar forestier), cat. 84 kg: 
losif Nagy (Ontmi șrvlar Construcții).

IOAN PAUȘ _ eoresp.

tica in producție, există încă multe 
lipsuri. Asociațiile I.T.O., Fabrica de 
biscuiți „7 Noiembrie", Zimbrul n-au 
făcut nimic pentru introducerea gim
nasticii în producție, iar in altele — 
Celuloza. Voința, Progresul etc. — 
exercițiile de gimnastică în producție 
sint practicate doar in unele secții. O 
stare de lucruri asemănătoare poate 
fi consemnată și în legătură cu in
troducerea gimnasticii de înviorare în 
căminele școlilor. Doar în 8 din cele 
13 cămine se practică gimnastica de 
înviorare.

O altă formă de activitate care a 
stat în atenția biroului C.S.O. a fost 
campionatul asociației, organizat în 
41 de asociații. Tn întrecerile campio
natului asociației sportive au fost cu
prinși peste 26 OOO de tineri. Un accent 
deosebit a fost pus pe organizarea a- 
cestor întreceri în grupele sportive. 
In asociații ca Laminorul, Progresul, 
Marina. Voința și altele au fost an
grenați în concursuri peste 60% din 
numărul membrilor UCFS. Asociația 
Progresul, de pildă, a reușit să mobi
lizeze la startul întrecerilor peste 
4 066 de tineri, numărul secțiilor pe 
ramură de sport crescind de la 5 la 8 
iar cel al membrilor UCFS ajungînd 
sâ se confunde cu cel al salariaților. 
Cu ocazia organizării campionatului 
asociației sportive au fost depistate o 
serie de elemente talentate — Maria 
Cristea. Lenuța Dumitrescu — care 
au fost selecționate in secția de hand
bal a asociației Voința. Participanții 
la plenară au subliniat insă faptul eă 
în majoritatea cazurilor campionatul 
asociației sportive a fost organizat 
doar la 2—3 discipline iar preocupa
rea pentru atragerea elementului fe
minin in activitatea sportivă este a- 
proape inexistentă.

Introducerea gimnasticii în pro
ducție și de înviorare și campionatul 
asociației sportive sint două laturi ale 
aceleiași probleme — atragerea oa
menilor muncii în practicarea siste
matică și organizată a exercițiilor 
fizice și sportului. Trăgînd o linie 
sub datele care indică rezultatele bune 
și lipsurile, constatăm că precumpă
nesc rezultatele pozitive. Faptul este 
firesc fiind vorba in primul rir.d de 
creșterea specifică pe care activitatea 
sportivă a înregistrat-o în ultimii ani 
în întreaga țară.

Analizînd însă mai atent aceste ci
fre și date, căutind să vedem in ce

LA CARACAL: 200 PARTICIPANT!

Zilele trecute, sala de sport a Școlii 
medii, clubul Răsăritul, poligonul spor
ii» Steagul roșu și aleile din Pereni 
poporului au fost locurile de desfășurare 
a unor importante întreceri sportive. 
Peste 200 de băieți și fete, calificați 
pentru etapa pe grupe de asociații a 
Spartachiadei de iarnă a tineretului 
s au întrecut la șase probe.

După consumarea întrecerilor, dreptul 
de a participa în etapa raională a Spar- 
tacbiadei a revenit următorilor:

SCHI FOND (juniori) — P. Moiseana 
(Șc. medie nr. 1), T. Calciu (Recolta). 
ȘAH—E. Blaga (Tînărul mecanizator), 
Horea Tudose (Înainte). TIR — K. Bu
rtică (Tînărul mecanizator), CONSTAN
ȚA BUCUR (Șa. medie nr. 1). HALTE
RE — ST. ISPAS (Șc. medie nr. 1), ' 
C. BUZDUN (Șc. m. 2), V. JIANU 
(Șc. m. 1), K. lordaclie (Șc. m. 2) 5. | 
lordacke (Șc. m I). ORIENTARE TU- : 
R1STICĂ — echipa de băieți a Școlii 
medii nr. I și echipa de fete a Școlii 
medii ar. 2. *

C. DONCIU-coresp.

întrecerile clapei a doua 
a Spartachiadei de iarnă 
tint tn plută desfășurare 
fi in orașul Sarde. Cif- 
tigâtorii concursurilor pe 
asociafii, reprezentanții ce
lor aproape 5 500 de ti
neri și tinere cili sau in- 
trecut in faza intii a 
competiției, fș» măsoară 
acum forțele in pasionan
te întreceri de schi, gim
nastică, haltere, trfntă etc.

In fotografie, trei dintre 
participanli Ia un concurs 
de schi-fond desfășurat 
recent la Săcele.

Foto: V. Secăreanu-coTesp.

măsură au fost folosite posibilitățile 
existente și mai ales abordînd dome
niu! activității de performanță — una 
din rezultantele sportului de mase 
— situația se schimbă. Devine evident 
faptul că în contrast cu marea dez
voltare pe care a luat-o orașul din 
punct de vedere economic, social și 
cultural activitatea sportivă, în spe
cial cea de performanță, a rămas în 
urmă sau progresează încet față de 
condițiile create.

Brăilenii sint oameni harnici, mîndri 
de succesele lor. Le place deseori să 
amintească faptul că in orașul lor a 
avut loc primul concurs atletic din 
țara noastră. Le place, de asemenea, 
să spună că Mircea Dobrescu a pus 
primele mănuși de box într-o sală din 
Brăila... Toate sînt adevărate dar ele 
au trecut în albumul de... amintiri.

Ceea ce poate fi consemnat astăzi 
în legătură cu sportul de perfor
manță brăilean nu este de loc îmbucu
rător. Iată un bilanț al clasificărilor 
sportive la mijlocul lunii februarie 
a.c. Sportivi categ. I : 25, categoria 
a Il-a : 75, categoria a IlI-a : 353. 
Puțini, foarte puțini față de condițiile 
create. Am mai putea însera aici 
actualul record al orașului Brăila la 
suliță fete 29,10 m (cu 27,54 m infe
rior recordului republican și 30.45 
celui european și mondial). La greu
tate fete, recordul orașului este de 
10.30 m (cu 5.67 m inferior recordului 
republican și cu 8,25 m celui euro
pean și mondial).

Și, pentru edificare, transcriem un 
pasaj dintr-unul din documentele 
prezeniate în plenară : „Fală de a- 
ceastă stare de lucruri, este timpul 
ca profesorii de educație fizică, an
trenorii, tehnicienii să-și siringă rin- 
durile, să muncească cu sirguință și 
pricepere pentru pregătirea sportivi
lor din orașul nostru, în seopul ob
ținerii unor performanțe sportive su
perioare.

Avem antrenori care s-au străduit 
ca sportivii pe care-i antrenează să 
obiiaă rezultate din ce in ce mai bune 
in campionatele și concursurile la 
care au participat. In această catego
rie pot fi incluși tovarășii Virgil Mor- 
mocea. Spira Stefanidis (ciclism), Lu- 
eiltus Zaharia (handbal). Gheorghe 
Baltă ți Costieă Petcti (box), Nicolae 
Vilce3 și Constantin Rușinoiu (atle
tism).

„Sportul este la noi în plin 
dezvoltare”

— Sportul fel noi. ne-a spus la 
începutul discuției tov. Ion Bădica 
președintele asociației Precizia, din 
orașul Săcele, este in plină dez
voltare ca și uzina. In 1950 aid lu
crau circa 200 de salariațL Acum 
insă...

— Cîți salariați al uzinei Blectro- 
precizia sînt membri ai UCFS ?

— Peste 700. Toți cu cothsația plă
tită la zi.

— Și toți fac sport ?
Interlocutorul nostru a stat puțin 

pe gînduri și apoi a răspuns.
— Mai mult de 500 de membri ai 

UCFS sînt angrenați înir-o activi
tate sportivă organizată. Ei acti
vează în cadrul celor opt secții pe 
ramură de sport și participă cu re
gularitate la diversele competiții or
ganizate de asociația noastră. Restul 
membrilor UCFS sînt mai în vîrslă. 
Pe aceștia ii întilneșli adesea, după 
orele de muncă, la club, juoînd 
șah. Mulți și-au manifestat dorința 
dc a juca popice. De aceea inten
ționăm ca, in curînd, să amenajăm 
o popicărie. Deci și despre ei se 
poate spune că nu sînt în afara ac
tivității sportive din uzina noastră.

Am aflat de la tov. Ion Bădicâ 
că membrii UCFS au avut în anul 
1962 o bogată și continuă activitate 
competițională. După „Cupa 1 Mai“ 
care a atras pe terenurile de fotbal, 
handbal și volei de lingă uzină a- 
proape 300 de tineri au început tra
diționalele campionate pe asociație. 
Timp de trei luni și-au disputat în- 
tîietatea 8 echipe de volei, 10 de 
fotbal și tot atîtea formații de hand
bal în 7. La capătul unor întreceri 
viu disputate, trofeele au fost cu
cerite de echipa de fotbal a secto
rului II strungărie, formația de volei 
a secției montaj echipament și echipa 
de handbal a sectorului bobina j. 
Tinerii din acest sector, pregă
tiți de bobinatorul Vasile Cris- 
tea au cî ști gat și „Cupa 1 Mai“, 
ceea ce a determinat conducerea 
asociației să înscrie echipa de hand

Nu putem fi de acord însă cu an
trenori cum sînt Gheorghe losif și 
Gheorghe Bobinaru (box), Dan Ștefă- 
nescu (rugbi), Victor Varga (handbal), 
Alexandru Tătaru (lupte) în a căror 
muncă există serioase deficiențe. 
Mulți antrenori și profesori de edu
cație fizică se rezumă numai la ceea 
cc au acumulat în școală, la diferite

cursuri sau la experiența practică din 
activitatea lor sportivă. Cu toate că 
literatura de specialitate este bogată 
in material documentar, foarte puțini 
citesc aceste publicații, se ocupă de 
ridicarea nivelului lor profesional".

In plus mai notăm două aspecte : 
a. situația actuală a sportului de per
formanță brăilean denotă că în ce 
privește activitatea sportivă de mase 
nu s-a dus o muncă de adîncime, de 
perspectivă. Ea n-a avut continuitate. 
Sportivii talentați angrenați în între
ceri n-au fost călăuziți spre secțiile 
de performanță, b. In stilul de 
muncă al activiștilor salariați ai 
C.S.O. există încă numeroase lacune. 
Multe dintre ele se referă îndeosebi 
la relațiile cu activul obștesc. Sti
mularea cadrelor ce obțin rezultate 
valoroase nu se face întotdeauna după 
cele mai juste criterii. In această di
recție o aspră critică i-a fost făcută 
secretarului clubului, tov. Emil Mirza.

Avind in vedere condițiile existente, 
cadrele tehnice pricepute ce acti
vează în asociațiile sportive brăilene, 
îndrumarea eficientă pe care clubul o 
primește din partea consiliului regio
nal UCFS, noi sîntem convinși că în 
curînd vom avea prilejul să scriem 
multe lucruri bune despre activitatea 
sportivă din această localitate.

Propunerile prezentate în plenară, 
hotăririie luate, căldura cu care aceste 
hotăriri au fost îmbrățișate de cei 
prezenți constituie chezășia rezultate
lor viitoare.

VALENTIN PAUNESCU 

bal în campionatul orașului Braș 
Tot în urma desfășurării campio 
tului pe asociație, consiliul asocial 
l-a însărcinat pe instructorul volt 
tar Cornel Cucu să selecționeze 
cători pentru formația de vo 
care va reprezenta uzina în camp 
natul orășenesc.

Dar tinerii muncitori de la uz: 
Electroprecizie din Săcele s-au 
trecut și în alte competiții orga 
zate spre sfîrșitul anului trecut, 
de posesori de biciclete de oraș 
participat la concursul cîștigat 
controlorul tehnic Eugen Buhaci, i 
tualmente campion regional,
peste 400 de tineri șl tinere au li 
startul în întrecerile crosului ,
întîmpinăm 7 Noiembrie*. De a 
menea, amatorii de box au asis 
la o interesantă gală de box des 
șurată în sala cinematografului u 
nei, în cadrul căreia au încrucii 
mănușile 20 dintre colegii lor 
muncă. în ultimele săptămîni, sa 
riații uzinei au participat cu îni 
flețire la concursurile de tenis 
masă, șah și schi din cadrul Spar 
chiadei de iarnă.

— S-an întrecut 760 de concurei 
Toți membrii UCFS au pârtiei] 
la concursurile primei etape a Sp 
tachâadei.

— Cum ați reușit să-l mobilizat
— Cu ajutorul organizații! 

U.T.M. pe ateliere, între cape 
existat chiar o întrecere pentru zpf 
zentarea unui număr cit mai ma 
de concurenți.

Discuția noastră a fost întrerup 
de sunetul unei sirene.

— E ora 11,30, a exclamat preș 
dintele asociației sportive. Să i 
grăbim. Acum toți muncitorii cx 
cută programul de gimnastică 
producție.

Intr-adevăr, muncitorii au las 
lucrul cînd a sunat sirena. Unii ! 
rămas în ateliere iar alții au ieț 
în fața halelor. Toți făceau cu pl 
cere exercițiile de gimnastică. Dtq 
programul de gimnastică dîscuț 
noastră a continuat la sediul con: 
tetului sindicat

— Dacă doriți nume de sporti 
fruntași în producție, a intrat 
vorbă tov. Ion Vlădineanu, preș 
dintele comitetului sindical, vi 
spun eu. Notați : aiustorul Mih 
Barco, frezorul Ion Mureșan. bob 
natorul Traian Stoicesoa, dispecer 
Ion Ursuț...

Ne-am luat rămas bun de la pr 
ședințele comitetului sindical și a 
plecat să-i vizităm pe sportivi 
locurile lor de muncă. Pe drum to 
Bădica nc-a spus că are unele gre 
tăți. De mai multe luni, consili 
asociației vrea să extindă atletism 
în uzină, dar nu e chip. Tineri si 
destui care doresc să practi 
această disciplină, pistă de atletis 
există la terenul de fotbal de lîni 
uzină. Le-ar trebui însă un instru 
tor sau un antrenor cu tragere < 
inimă.

— Am încercat noi, a conținu 
președintele asociației, să-1 atrage 
pe profesorul de educație fisn 
Arthur Haberman, de la școala nou 
tră profesională, oare arc special 
tatea chiar de atletism, dar pur 
simplu nu vrea să ne ajute. Voi 
cere sprijinul consiliului region: 
UCFS.

— Văd că aveți multe fete î 
uzină...

— Da, sînt foarte multe, iar n< 
n-am făcut mai nimic pentru atri 
gerea lor pe terenurile de spor 
Avem doar patra echipe feminin 
de volei și oîteva jucătoare de temi 
de masă.

Tov. Bădica ne-a explicat că mult 
dintre salariatele uzinei nu sin 
membre ale UCFS, că la îndruma 
rea comitetului de partid vor f 
inițiate, în acest an, o serie de ac 
țiuni sportive organizate special pen 
tru angrenarea elementului feminu 
în activitatea sportivă.

— Vrem ca prin atragerea fetelo 
în practicarea diferitelor sporturi 
a conchis președintele asociație 
sportive, să mărim numărul mem 
brilor UCFS la peste 1600.

...E tin angajament însemnat. Suc 
cesele obținute pînă acum lasă si 
se întrevadă că consiliul asociație 
sportive Precizia din Săcele va în 
făptui întocmai și acest angajament

TR. IOANIȚESCU



Intr-o fi de iarnă printre înotătorii găîățeni

Scrisorile venite în ultima vreme pe adresa re
dacției ne sesizează o serie de lucruri — pozitive 
și negative — în legătură cu materialele și echipa
mentul sportiv. Corespondenții noștri voluntari din 
asociațiile sportive, de pildă, ne informează că multe 
magazine specializate în vînzarea materialului și echi
pamentului sportiv sînt bine aprovizionate, avind as
pectul unor adevărate expoziții. în altele, în schimb, 
lipsesc articole de sezon. De asemenea, o bună 
parte din corespondențe ne vorbesc despre slaba 
calitate a unor matei.ale sportive, despre sistemul

defectuos de aprovizionare (în special în magazi
nele din mediul sătesc) cu articole de sport.

lată de ce ne-am prepus ca în cadrul citorva 
raiduri-anchetă să urmărim felul cum este aprovizio
nată rețeaua comercială cu material ?i echipament 
sportiv, cum reușesc magazinele de specialitate să 
satisfacă cerințele mereu cresclnde ale maselor de 
cumpărători.

Pentru început, raidul nostru l-am efectuat prin 
cîteva magazine din Capitală™

Un pas înainte, De ce nu și echipament sportiv?...
dar st mai pot

îacc și alții
pe 

dis- 
res- 
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raf-

stradă, Magazinul
Lipscani nr. 79

spor
ește 
fru- 

echi- 
prin-

KPrivit din 
Iilor din 
Istul de îmbietor. O firmă 
tpaM și o vitrină doldora de 
■ment și materiale sportive, 
le care predomină cele specifice 
tzonului de iarnă : schiuri, trico- 
Ije de line in modele și culori va
lute, bocanci de schi... la alegere, 
Ițise de voiaj, ghete pentru patine 
I multe 
IPrea 
I să 
■cală
R se
Kscști 
lodelul din vitrină. care ți-a 
lit cel mai mult. Cu această 
|rpă am intrat in magazin. 
I Trebuie să recunosc că și in 
ftzin se găseau de toate. Nici unui 
limpărător nu i s-a răspuns .Nu 
luetn", sau „încercați altă dată“. 
lămuririle date de tov. Constantin 
fadea, responsabilul unității, cit 
I vizitarea magaziei mi-au întregit 
fmvingerea cu privire la 
aprovizionare a magazinului eu 
lament și materiale sportive 
■fetru sezonul de iarnă, cit și 
B cel de primăvară. In magazie 
Ixistă de pe acum cca. 15 000 pan
tofi teniși, mii de chiloți de sport 
E maiouri oare-și așteaptă 
lătorii.
I Din păcate, lucrurile nu 
Ișa întotdeauna. Magazinul 
Lproviziowt cu rutiniere cu echi- 
lament 
letonul 
ine și 
lenii 
lehiuri au fost sfătuiți.
terce altă dată. Cu același sfat s-au 
Lies și eei care voiau patine. Ma
gazinul a primit patine 
luna ianuarie și atunci 
Insuficiente. Cit privește 
lină și mănușile pentru 
fost, nu sint și se pare 
vor mai fi î» magazin, 
atzon. Poate... la vară 11...

La unitatea „Foto-Sport” de 
bd. 6 Martie — deși aceasta 
pune de un spațiu destul de 
trîns — articolelor de sport li 
rezervat un loc satisfăcător. In
turtle magazinului Se găsesc diverse 
materiale sportive ca patine, truse 
pentru tenis de masă, diverse tipuri 
și modele de saci pentru sport. Se 
află, de asemenea, un bogat sorti
ment de mingi de volei, handbal,

Același .sistem de aprovizionare" 
l-am găsit și la unitatea nr. 169 de 
pe Cafea Victoriei. Nimic în plus. 
Și nu este bine. Fiindcă Pe lingă 
mingea, paleta sau racheta pe care 
ai cumpărat-o, ai vrea, poate, să 
iei și un tricou sau o pereche de 
bascheți, 
articole, 
lui:

Cind ai să soliciți aceste 
vei auzi vocea vînzătoru-

Sfîrșit de februarie Ia Galați. Frig... 
Aici, însă, în minunata sală a bazinu
lui de inot din Galați, sîntem in plină 
„vară".

— Atenție, fiți gata, start !
De pe postamentele de sărituri, trei 

tinere, înscriind o clipă în aer trei mi
nunate volte, au dispărut în undele 
ușor albăstrui. Cronometrele țăcănesc 
grăbite. Privirile 
spectatorilor urmă
resc încordate fie
care lovitură de braț 
a înotătoarelor.

— Hai Doina ! llai Doina !
După «leva minute Doina Gbinea, 

elevă în clasa a V-a a Școlii elementare 
nr. 26 ună scara bazinului rizind fe
ricită. E primul ei concurs și... prima 
victorie.

In apă sar alți tineri, scăldați in ar
gintul neonului. Pe culoarul începători
lor zece sau doisprezece copii înaintează 
intr-o nostimă formație pe seîndurile de 
înot „Pionier". Înaintează plini de curaj 
pentru ei „no-i nici un pericol", in
structorul le deschide calea chemîndu-i.

— Bine flăcăi ! Bine ’
Deschis la Începutul iernii, bazin»] 

de mol de la Galați este oel mai îndră
git loe de intilaire a tinerilor iubitori 
de înot. Și e firesc să fie așa, pentru 
că el satisface «i cele mai mari exi
gente. De Ia cabinele pentru dezbrăcat 
ți balcoanele pentru spectatori, la băn
cile pentru odihnă ți minunata trambu
lină. totul este modern, luminos, plăcut.

Carnet de reporter

— Avem pe zi cam 50 de înotători —; 
ne-a spus antrenorul de înot.

— Și cum ați organizat activitatea ?
— Avem o grupă de începători, copii 

de la Școala sportivă de elevi, o grupă 
de avansați șl una de performanță^ 
care cuprinde marca majoritate a elevi
lor din anul IV. Iar In ultimul timp 
am deschis și un curs de tuvățare a 

înotului. Bineînțeles: 
că 'întreaga activita
te este condusă de 
oameni cu expe
riență.

— Desigur că tot aici se antrenează 
și sportivii con sacra/i ?

— Da I Și noi folosim această oca
zie pentru pregătirea tinerilor înotători. 
Chiar ieri, de pildă, am organizat o 
iuti Loire între nucii înotători și campio
nul R.P.R. la „liber“ Victor Maxim, 
care este gălățeaa. Aceste întiliuri au 
un mare efect. Ele ne aduc de fiecare 
dată noi înotători și îmbogățesc cunoș
tințele începătorilor.

Din bazin, câțiva copii au început sl 
strige:

— Tovarășe antrenor ! Tovarășe an
trenor ! Vă rugăm să ne urmăriți.

Antrenorul a plecat să-și urmăreas
că elevii.

In bazin creștea veselia și nimeni 
nu se gîndea că afară mercurul termo
metrelor era coborît cu multe grade 
sub zero.

I
VIOREL TONCEANU
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V. ALBESCU

Surpriza de la sfirșitul sezonului...
Desen de Neagu Răduteseu

tenis și tenis deși rugbi, 
jocuri ce 
există o 
materiale

, fără îndoială că sint și 
fu cefe cîteva 

cit am stat de vorbă cu

Chinri sportiv școlar (la copii) și Școala sportivă 
de eiew nr. 2 (la juniori) conduc in campionatele Capitalei
Duminică la bazinul Ffereasca, au 

eoctinuat întrecerile de polo din ca
drul campionatului Capitalei rezervat 
echipelor de juniori și copii. Iată re
zultatele : COPII (etapa a IlI-a) : 
S.S.E. I—Sapid 4-3; CJSJS—Steaua 
2-1 ; S.S.E. II—Știința 8-1 ; Progre
sul—Dinamo 5-0 (reprezentare). Cla
samentul :

fotbal 
masă,

Cind 
tâ de 
așezate.
multi solicitatori.
minute 
responsabilul magazinului, tov. Tieă 
Iliescu, numărul cumpărătorilor spo
rea simțitor. Fapt Cresc: se apro
pie doar sezonul da primăvară, oa
menii se pregătesc, se aprovizio
nează.

Din rafturile 
amintit lipsește 
pamentul sportiv, 
ția să 
unitate
Locale 
pentru 
maiouri, 
toii de tenis ar fi fost de dorit să 
existe. Mai ales că, fapt rezultat fi 
din cele spuse de responsabilul ma
gazinului, aceste articole sint soli
citate foarte mult.

asemenea abunden- 
sportive, frumos

magazinului sus- 
totuși ceva: echi- 
Nu aveam preten- 
fiind vorba de o 

Corner ciafe 
echipament

găsim
a Organizației
„Tehnometai" - 
hochei, rugbi sau fotbal. Dar 
, tricouri, treninguri și pan-

— Noi nu ținem așa ceva. Adre- 
sați-vă la magazinele «fe speciali
tate™

★
La parterul magazinului Victoria 

se află raionul „Foto-Sport". La 
prima vedere, rafturile încărcate cu 
materiale sportive, în cantități în
destulătoare. iți fac o impresie deo
sebită. Dar cind privești cu mai 
muKă atenție, iți dai scama că și aid 
sint aproape aceleași sortimente 
ca și Ia magazinele vizitate mai 
înainte io piue, saltele pneumatice 
pentru dormit. rucsacuri pentru 
copii. sticle de rezervă pentru ter
mosuri și bete pentru schi. (Numai 
bețe, deoarece sebiurile ou sint re
partizate acestor magazine—1.

W
Din «ele constatate se poate 

ge mar ■ uz ia că sortimentul de 
teriale și echipament sportiv 
in unitățile O.CJ-v 
îmbogățit.

Etapa viitoare : S.S.E. I — Știința; 
Ste—a — Progresul ; C.S.S. — Rapid; 
S.S.E. II — Dinaaao.

1. C.S.S. 3 3 • e M: 3 3
2. Steaua 3 2 • 1 M: 4 7
3. S.S^ II S 2 • 1 14: C 7
4. S-S.E. I 2 2 0 4 9: 4 4

Sapid 3 1 4 2 14: 4 3
C. Progresul 3 1 4 2 4:11 S
7. Știința 2 4 4 2 2:14 2
&. Dmanbo 3 4 4 4 4:K 4

Etapa viitoare prcgrvncază urmâ-
toareîe jeevri : S S-E. I — Progreeul ;

S.S.E. II—Rapid ; C.SJS.—Știința ; Di
namo—Steaua.

La juniori s-au disputat meciurile
etapei a II-a și s-au înregistrat re-
zultatele ; S.S.E. II — Progresul 7-2!;
C.S.S.—Știința 11-2 ; Rapid—Dinamo
9-0; S.S.E. I — Steaua 11-2. Clasa-
meniul :

1. S.S.E. n 2 2 4 0 18: 5 4
a. c.s.s. 2 2 0 0 15: 5 4
1 S-S.E. I 2 1 0 1 14: 4 2
4. Hap Kt 2 1 4 1 11: 7 2
5. Progresul 2 14 1 9: 9 2
S. Știința 2101 7:14 2
7. Dinamo 2 0 0 2 3:14 0
t. Steaua 2402 5:22 4

* voii cuie wlMii b EiHitm urs

ar putea fi

im- 
ma- 

aQat 
mult

Un. magazin-expoziție!
Pe strada Lipscani, la capătul 

[dinspre Calea Victoriei, ființează de 
pnai mul ți aui un centru comercial 
klenumit simplu „Magazin sportiv"... 
Kilnic, privirile multor sute de ce
tățeni se opresc admirativ, minute 
în șir, asupra vitrinelor atrăgătoa
re ale acestui magazin-expoziție. Am 
intrat și noi în magazin. Purtați de... 
fluxul cumpărătorilor am ajuns in 
laȘa standului de încălțăminte și ar
ticole din piele.

— Vă rog, o pereche de bocanci 
pentru schi, solicită un cumpărător.

— De care doriți, „Popular" sau 
„Kandahar" ?

Cumpărătorul nu este schior de 
performanța, s-a fixat asupra ace
lora de tip „Popular". Le-a cercetat 
calitatea, i-a încercat, li vin bine. 
Achită costul mărfii și...

...Alți cumpărători, alte articole 
solicitate: ghete pentru patinaj ar
tistic, bocanci antiderapanți. La ace
lași stand un sortiment bogat de an
velope de mingi de fotbal, volei, 
baschet, handbal și n.gbi ca și pan
tofi pentru marș, ciclism, tenis și

scrimă (cu talpă de asbest), ghete de 
baschet, papuci pentru gimnastică. 
Am uitat oare vreun articol? A, da. 
Nu vedem pantofi de atletism, cu 
cuie. Cerem relații. Ni se răspunde:

— Mai ^sînt cîteva perechi. Gro
sul nu se' vinde însă aici, cu bani 
gheață, ei la celălalt magazin de pe 
Lipscani, pe virament.

— Dar, separat, cuie pentru pan
tofi de atletism, nu aveți?

Nu primim nici un răspuns... Ne 
mutăm în fața altui stand: acolo
unde se află, în stive frumos rîn- 
duite, articole pentru turism : ruc
sacuri, sad de sport (din pînză și 
plastic), corturi, paturi pliante, saei 
de dormit. Mergem mai departe. 
Amatorii de sporturi mecanice au 
Ia dispoziție un sortiment bogat și 
variat de biciclete, motociclete și 
motorete (inclusiv căști speciale).

Un stand în care este un du-te- 
vino amețitor — cel al tricotajelor 
și confecțiilor. Ne fixăm privirile a- 
supra treningurilor (în mai multe

euUri), puloverelor (de diferite cali
tăți). chiloților de sport. Pentru se
zonul tn ears, magazinul este doriri 
eu o cantitate Îndestulătoare de pan
taloni de schi. Sint solicitași și acum, 
deși primii ghiocei ne atrag atenția 
că iama se apropie de sfirțit.

Ultimul popas — la standul eu ar
ticole de pescuit (cit de numeroși 
pot fi amatorii sportului cu lanseta !) 
care, singur ar putea rivaliza cu un 
magazin de specialitate...

Cu foarte mici excepții (absența 
halterelor mici ni s-a părut nefi
rească), „Magazinul sportiv" din 
strada Lipscani satisface pe toată lu
mea, face față tuturor cerințelor. 
Grija cu care conducerea I.D.M.S. 
aprovizionează magazinul este lăuda
bilă. Mai puțin edificatoare este, in 
schimb, preocuparea de a asigura 
acestui magazin un local corespun
zător și, în special, e magazie de de
pozitare a articolelor aflate in stoc. 
Planuri, proiecte există. Pe cînd însă 
și materializarea lor?

TIBERIU STAMA

„PĂSTR1ȚI-VJ
Intr-un âclu intitulat „Sport și să- 

rvătaie* ettxuxa Uniustîî de Cultura 
nzică și Sport a pubbca: recent bro
șura „PSstrațt-ră săhătaîea".

Prtzjec'zz'.i in coodtții grafice a- 
Uactive. cartea are UD cor.țmtrt pre
țios și plăcut de cîrit. De la primele 
pagmi cititorul este atras de stilul 
vioî, de exemplele interesante care 
«hstreazâ atît de plasltc tematica 
abordată.

Intr-o primă parte, autorul, L M. 
Sarchizov-SeraziDi, arată faitr-un med 
convingător că «nul poate să ajungă 
piua la adinei bâtrinețe. Crtiod e serie 
de _mari bâtrfni” ca Sofocie. Trrun 
Goethe, Lev Toirt.o:, Bețrtn, Bernard 
Shavr. Pavlov șa. «e demor-srrează 
că ți la virste fcarte înaintate s-an 
creat și se pot crea opere nemuri
toare.

In paginile următoare, cititorul face 
-cunoștință cu dușmanii sănătății și 
implicit ai longevității : aicooiul, tu
tunul, abuzul de alimente, viața de
zordonată.

Ca o contrapunere la efectele nocive 
pe care acești factori Ie au asupra 
organismului, autorul tratează apoi 
pe larg influența binefăcătoare a e- 
xercițiilor fizice, îmbinate cu un re
gim de viață corect. în acest sens 
sînt date o serie de indicații prețioase 
cu privire la practicarea exerciții’or 
fizice, in funcție ațît de specificul lor 
cit și de caracteristicile de virstă.

Din aceste pagini, cititorul iți dă 
seama de ce, indiferent de virstă, 
este necesar să alerge, să patineze, să 
schieze sau să înoate.

Păstrat: va sanatalea j
- -â

Qocținuuil broșurii este un verita
bil apel făcut maselor largi de citi
tori pentru păstrarea sănătății. Și dacă 
d va f. înțeles de toți, așa cum spu
ne ți autorul t „durata medie de IM 
ani a vieții nu va mai fi un vis, ei o 
realitate".

^Păstrați-vă sănătatea" este o carte 
valoroasă care nu trebuie să lipsească 
din nici o bibliotecă.

A. URMVZESCU
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Aspecte actuale ale formei sportive (III)
In completarea 

cronicilor de luni
■ in Semnele principale ale iormei siportive

FEMININ
C.F.R. Timișoara — Rapid Bucu

rești (0—3). După un prim set „tare", 
bucureștencele joacă la valoarea lor 
reală, obținînd victoria. (ION IOANA
— cor^^p^.).

Voința Miercurea Ciuc — Știința 
București (1—3). Echipa oaspe a cîști- 
gat în urma unei superiorități evi
dente. Doar primul set a fost ceva 
mai disputat. (BELA SEBOK — co
resp.).

C.S.M. Sibiu — Metalul București 
(3—C). Partida nu s-a ridicat la ni
velul așteptat. Echipa oaspe a greșit 
mult la primirea serviciilor, localni
cele cîștigînd ușor. (ILIE IONESCU
— coresp.).

Partizanul roșu — Voința Craiova 
(3—1). Cu excepția ultimului set, în
tâlnirea a fost foarte disputată. (V. 
POPOVICI — coresp]^.

C.S.M. Cluj — Tractorul Brașov 
(3—1). Echipa gazdă a avut jocul la 
discreție, cîștigînd fără emoții.

MASCULIN

„Cupei orașului București"
SIMBATA și DUMINICA în sala Giu- 

lești au avut loc întreceri de volei viu 
disputate în cadrul „Cupei orașului 
București*. In cel mai important med 
al programului s-au întîlnit echipele 
masculine Grivița Roșie și Aurora. Dacă 
erorile de arbitraj erau evitate (arbitrii 
N. Ionescu și C. Bianu au condus sub 
orice critică) puteam asista la cinci se
turi . Primele două seturi i-au revenit 
Aurorei cu 15-5 și 15-12. Jucătprii de la 
Grivița Roșie se concentrează și cîștigă 
setul III cu 15-8. Setul IV este foarte 
disputat. Scorul alternează pînă la 10-10. 
Aurora se distanțează : 12-10, este ega
lată la 13 și într-un final în care gre
șelile de arbitraj au defavorizat echipa 
Griviței Roșii, Aurora cîștigă cu 15-13. 
S-au remarcat : O. Solomonov, V. Du- 
mitriu, D. Cristescu (Grivița Roșie) și 
M. Popescu, 
rora).

Principala 
sfîrșit prin
care a dispus cu 3-1 de Olimpia (15-10, 
12-15, 15-4, 15-4).

In celelalte meciuri : MASCULIN :
Semănătoarea—Sănătatea 3-1 (15-11, 15-5, 
11-15, 15-10) ; Electronica— IPROMET 3-4 
(15-0, 15-12, 15-5) ; ICECHTM—C.S.A. III 
3-0 (neprez-dtare) ; Oedul—C.S.P. 2-3
(12-15, 13-15. 15-6, 15-11, 10-15) ; Voința— 
m.t.tc. 3-1 (15-8, 15-10, 6-15, 15-9) ; Glo
bus b Frigul—Tehnometal 0-3 (13-15, 6-15, 
9-15). 
(8.-15,

băieți, 
urma 
nică ;

iată deocamdată clasamentele în 
meciurilor de sîmbătâ și dumi-

Forma sportivă este o stare complexă 
care se manifestă atît sub aspect peda
gogic cît și biologic. La diagnosticul co
rect de formă sportivă Se ajunge numai 
prin studierea ambelor aspecte. Apre
cierea greșită a formei sportive are 
drept cauză de cele mai multe ori ne
glijarea fie a factorilor pedagogici fie 
a celor biologici.

Diagnosticul pedagogie se bazează în 
primul rînd pe rezultatele tehnice ob
ținute de sportivi. In sporturile unde 
există mijloace obiective de apreciere a 
performanțelor (atletism, natație, haltere 
etc.) diagnosticul pedagogic al stării de 
formă nu întîmpină greutăți prea mari. 
In celelalte ramuri sportive în care antre
norul este lipsit de posibilitatea de a 
aprecia pe baza datelor obiective com
portarea 
sportive, 
de formă 
tate. Atît 
cel de al w
ticul pedagogic să nu se bazeze numai 
pe rezultatele tehnice. Completarea lor 
cu date privitoare la fiecare factor al 
antrenamentului și analizarea evoluției
acestora, este de mare importanță pentru 
aprecierea justă a stării de formă spor
tivă. ” ’ ‘ ’
mod sistematic sînt extrem de 
toare pentru diagnosticul stării de

Potrivit concepției actuale 
sportivă nu mai este considerată 
moment ce survine întîmplător și 
care 
marilor competiții numai dacă are noroc, 
așa cum se afirmă în unele lucrări oc
cidentale (Boigey). Starea de formă are 
o anumită durată de timp și datorită 
cunoștințelor științifice care stau la 
baza sistemului nostru de antrenament 
ea se poate obține la datele planificate. 
De aceea o singură performanță înaltă 
nu îndreptățește pe pedagog să pună 
diagnosticul de formă sportivă. Spor
tivul poate fi considerat în formă 
atunci cînd obține în mod constant per
formanțe înalte timp de 2—3 săptă 
mini.

Unii autori susțin că în stare de 
formă curba performanțelor trebuie să 
marcheze o ușoară creștere. Pentru pre
cizarea diagnosticului de formă din 
punct de vedere pedagogic, M ironov 
precizează un „etalon de formă* repre
zentat printr-o performanță cu 
mai slabă 
al anului 
săritor în 
maxim în 
cm. poate 
formă cînd a sărit 196 cm.

de formă propus de Mironov poate da 
unele relații numai In sporturile cu 
posibilități obiective de apreciere a 
performanțelor ■ și numai în cazul spor
tivilor de la care nu se mai așteapiă 
creșterea performanțelor de la an la an.

Diagnosticul biologic al stării dc for
mă este un diagnostic complex și ei 
se poate pune numai în urma unui exa
men medical amănunțit. Corectitudinea 
diagnosticului este condiționată de posi
bilitatea cunoașterii evoluției datelor 
în timpul pregătirii. Repetarea perio
dică a examenelor medico-sportive, efec
tuarea frecventă a observațiilor medico- 
pedagogice precum și datele de auto
control medical sînt adeseori indispen
sabile pentru punerea diagnosticului 
biologic de formă sportivă.

Examenul clinic făcut unui sportir 
în formă arată că:

Starea de sănătate este bună. Spor
tivul nu are nici o cauză subiectiv! 
și nu prezintă semne obiective de 
alterare a stării de sănătate. El are o 
stare generală foarte bună, se simte 
viguros, are poftă de lucru și de mîn- 
care, somnul este suficient și odihni
tor. Declară că arc o mare capaci
tate de efort și recuperarea forțelor 
după antrenamente și competiții se face 
rapid. Dorește să participe la con
cursuri și ceea ce este semnificativ — 
rezultatele obținute în competiții sînt 
superioare celor de la antrenamente,

Reactivitatea față de parteneri, ad
versari și oficiali este corectă. Com
portamentul fiecărui sportiv atinge cel 
mai înalt grad de echilibru pentru 
sportivul respectiv în timpul cînd aces
ta se găsește în stare de formă.

Organismul se acomodează rapid și 
eficient la efort. încălzirea este mai 
scurtă, modificările funcționale sînt în 
concordanță cu efortul efectuat, iar 
subiectiv sportivul se simte bine și 
așteaptă cu încredere începerea con
cursului.

Apariția mai rapidă sau în mai maro 
cantitate a transpirației precum și 
survenirea unor tulburări (dispnee, tre- 
murături ale membrelor, schimbări 
bruște ale culorii tegumentelor etc.) în 
timpul încălzirii sînt semne negative șî 
ele trebuie privite cu deosebită a
tenție în special dacă nu fuseseră ob
servate mai înainte.

dr. MIRON GEORGESCU
★

In numărul următor :
INDICII FUNCȚIONALI AI FORMEI 

SPORTIVE

FEMININAcomp petitia

1. fi) Olimpia 7 6 1 15: 5 13
2. (2) Sănătatea 6 5 1 16: 8 11
3. (4) IPROMET 633 10:13 8
4. (3) Aurora. 7 16 9:18 8
5. (5) Voința 606 2:18 5

C^^^CPETIȚIA MASCULINA
Seria I

1. (2) Aurora 77 0 21: 9 14
2. (1) Confecția 76 1 20: 5 13
3. (4) Tehnometa! 75 2 18:12 12
4. (3) Grivița Rosie 74 3 14:12 11
5. (5) C.S.P. 73 4 15:15 10
6. (6) Otelul 7 2 5 12:15 9
7. (7) Globius-Frigul 71 6 6:19 8
8. (8) Vulcan 7 0 7 2:21 6

Seria a n-a
1. (1) S^ănătoarea 88 0 24: 3 16
2. (2) Electronica 87 1 21: 9 15
3. (5) Vonța 85 3 19:12 134. (3) Sănătatea 85 3 19:14 13
5. (4) IPROMET 85 3 16:14 13
6. (6) IPROFIL 83 5 13:19 11
7. (8) ICECHIM 82 6 12:19 10
8. (7) M.T.Tc. 8 1 7 11:21 9
9. (9) c.s.a. ni 80 8 0:24 7

*

întrecere feminină a luat 
victoria echipei Sănătatea,

I. Vlaicu, N. Petrof (Au-

jocurile de duminică. în seriile

FEMiNIN f Aurora—IPROMET 0-3 
12-15, 14-16).

GH. CIORANU — coresp.

Și acum, atenție la meciul revanfși!
(L-rmare din pag. 1)

Declarații

C.S.M. Cluj — Steaua (0—3). Echipa 
bucureșteană nu a întîmpinat nici o 
dificultate în obținerea victoriei, fiind 
net superioară. (N. TODOKAN — 
coresp».).

Farul Constanța — Olimpia M.I.U. 
București (3—1). Deși au pierdut, 
bucureștenii au fost superiori în atac, 
dar au greșit prin aceea că pe parcurs 
au slăbit ritmul. (CH. GOLDEN
BERG, coresp.).

★

Aseară, într-un meci contind pen
tru etapa a Xl-a : Dinamo București— 
Voința Craiova (f) 3—0 (7, 13, 11).

duminică seara și care se cer menți
nute și dezvoltate. Menționăm în a
ceste privințe pe Ciucă, Olteanu, 
Pătrașcu și Mariuțan.

Considerăm utile cîteva observații 
și recomandări :

C. Ciucă: a început exagerat de 
prudent, s-a încălzit prea greu deși 
adversarul nu-i punea probleme deo
sebite, așa cum s-a văzut din desfă
șurarea întregului meci. 
tegoria muscă, Ciucă 
suficient de rapid, 
Etăți.

N. Puiu: trebuie 
eontinuare în ceea 
hil de box. Deși 
a făcut unele

Pentru ca- 
este încă in- 

deși are posibi-

dis
mal

Ol-

serios ajutat în 
ce privește sti- 

în ultimul timp 
progrese în această 

direcție, în fața unui boxer tehnic
uită ce a învățat. Forța de care 
pune Puiu ar trebui împletită 
bine cu elementele de tehnică.

A. Olteanu : Excelent puncher,
teanu a manifestat însă o oboseală 
accentuată în oea de a treia repriză. 
Este b'ne să se vadă dacă lipsa de 
rezistență nu se datorește cumva 
«upra antrenamentului.

F. Pătrașcu : în evident progres, el 
trebuie ajutat să-și mărească și mai 
mult forța în pumni și să acorde 
mai multă atenție pregătirii atacu
rilor, astfel ca să nu mai intre în 
wOontrele" ;

I. Dinu :
Îndeosebi pe 
îmbogățească 
tehnice.

V. Mîrza: 
de leacție, mai multă 
forțele proprii și cu mai 
cupare pentru finalizarea atacurilor, 
Mîrza va putea deveni un semimijlo- 
ciu de bază în reprezentativă.

V. Badea : boxer combativ, puter
nic, trebuie învățat să atace 
rapid, renunțînd la căutarea la 

jnit a loviturii decisive.
I. Menea: un singur lucru 

<eere, și anume să boxeze mai 
•rajos, fiindcă posibilități are. ‘ 
amintească întotdeauna că este pose
sorul unei medalii de bronz la J. O. 
de la Roma. Indiferent de valoarea 
adversarului sportivul trebuie să facă 
totul pentru obținerea victoriei.

St. Cojan: Promițător la primul 
Tău meci internațional la categoria 
semigrea, cJ va trebui să dovedeas
că o preocupare sporită pentru pre
gătirea tactică, pentru a-și putea va
lorifica puternica sa lovitură de 
«dtînga.

adversarului. 
continuă 
forță și se 

arsenalul

să se bazeze 
impune să-și 

procedeelor

cu o mai ma re viteză 
încredere- în 
multă preo-

mai 
infi-

i se 
i cu- 
Să-și
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Cu _ 
competiției masculine întrecerea a luat 
sfîrșit, mai răminind de jucat citeva 
meciuri numai în competiția feminină, 
după care, incepind de simbătă. se vor 
disputa finalele ..Cupei orașului Bucu- 

co înfruntarea echipelor

Lui Mariuțan îi recomandăm 
boxeze întotdeauna așa cum a boxat 
duminică seara.

|i îmi

Fază din meciul Aurora-Grivița Ro
șie. Un atac inițiat de jucătorii de 

la Aurora.
Foto: T. Roibu

tehnică a sportivilor (jocuri 
box, lupte etc.), diagnosticul 
se face cu mai mare dificul- 
în primul caz cit mai ales în 

doilea, este indicat ca diagnos-

Probele de control efectuate în 
folosi- 
formă. 
forma 
ca un 

. . cu
sportivul se întîlnește în timpul

de vedere pedagogic, 1 
.etalon de formă*

cu 
decît cel mai bun rezultat 

precedent. Spre exemplu un 
înălțime al cărui rezultat 

anul anterior a fost de 200 
fi considerat că a intrat în 

Etalonul

multe 
amin- 
iale- 
insn.

-oți foloseau lovituri
Duminică

prima in-Hnire (Ciucă — 
observa- că in prezen- 
concepția despre luptă 
romini. Ciucă, de pildă, 
un box modem, s-a 
și a folosi- lovituri cla- 

vedea Oi 
.Spor-

Zibalov (U.R.S.S.). Echipa romină 
a fos- foar-e bine pregătita pen-ru 
aces- meci. .Majori-a-ea boxerilor dv. 
au demonstra- o orientare nouă, 
spre tehnică, fiecare dm-re ei do
rind să ciștige fără a se ..ba-e". Am 
văzu- pe pugiliș-ii romini la 
campionate europene 
tesc că
rale largi, 
chiar din 
Olech) am 
al-a este 
a boxerilor 
a practica- 
apărat bine 
re, după cum s-a putut 
in fotografia apărută luni in 
tul popular". Puiu insă, după păre
rea mea, rămine mai departe un 
reprezentant al „școlii rechi-. Con
sider că la categoriile mici 
au progresat mai rapid, insă la cele 
superioare a-^-trenord dv. mai au de 

Ci- privește arbitrajele, con- 
că oficiala reuniunii s-au a- 
foar-e bine de greaua misru
le revenea, dovadă că la ma- 

deciziile s-au 
Din echipa ro- 

mi-au plăcut

seara

A începui turneul final al „Cupei de iarnă"

care, 
mult 
„an- 
ceea 
desi-

Ieri au început. 
jocurile turneului 
iarnă" pentru seniori și senioare, la 
handbal in 7. Iată citeva relatări asu
pra primelor patru întîlniri.

DOUA REPRIZE DIFERITE a avut 
partida feminină Tractorul Brașov — 
Constructorul Timișoara. In prima, 
inițiativa a aparținut brașovencelor, 
care atr luat un avans apreciabil (9—2 
la pauză), cu care și-au asigurat, de 
fapt, victoria. In a doua repriză, Con
structorul a atacat mai eficace, dar 
n-a putut reface prea mult din tere
nul pierdut. Scor final : 10—8. Au 
marcat : Romer, Frantz, Bugel 2 și 
Neako 6, respectiv Kontz, Bernaschi, 
Balogh, Cotz, Talpay 2 și Egri-Kis 2.

O VICTORIE FARA EMOȚII a re
purtat echipa feminină a Științei 
București în partida cu Știința Babeș- 
Boîyai Cluj. Anihilînd pe Floroianu 
și Olaru, animatoarele formației clu
jene, și impunîndu-și jocul rapid și 
eficace, buoureștencele au învins cu 
16—4 (7—1). Au înscris: E. Constanti- 
nescu, C. Constantinescu, Braedt, 
Szoke, Leonte 2, Ștefănescu 3, Cîrli-

în sala Floreasca, 
final al „Cupei de

, geanu 
: ianu 3
i UN JOC FOARTE FRUMOS a oferit
• partida Știința Timișoara — Știința 

București (masculin). Prima s-a im
: pus printr-un joc calm în apărare, 
■ mai simplu și eficace în atac, cu dese 
, aruncări puternice de la distanță. 
. Bucureștenii au evoluat sub așteptări, 
' nervos și confuz în acțiuni. Oaspeții 
\ au învins pe merit cu 17—il (9—7).
. Au marcat: Oțoi, Manfred, M. Sauer, 

Ditrich 2, E. Sauer 4» Hartwig 4 și 
Geerd 4, respectiv Apostu, Paraschiv, 
Konnert, Geza, Mirea 3 și Duca 4.

DUPĂ UN ÎNCEPUT ECHILIBRAT, 
jocul Steaua — C.S.M. Reșița (m) a

• continuat în nota de superioritate a 
. bucur eștenilor, învingători cu 25—14

(13—8). Punctele au fost marcate de: 
Telmann 8, Gruia 6, Bulgaru 3, Jianu 
3, lacob 2. Cîrciu 2 și Micula, respec
tiv lochman 6, Schena 3, Ferenschutz

i 3, Barabaș și Gheorghevici. (v.g.)
Turneul continuă in sala Floreasca, 

azi, de la ora 16,30 și mîine de la ora 
16, după programul anunțat.

3 și Janosi 4, respectiv Floro- 
și Stoica.

Fază din partida feminină Știința Bucu~ 
vești—Știința Babeș-Bolyai Cluj 

Fo^o: T. Roibu

De la I. E. B. S.

luurri. 
șuier 
cCit-t 
ne ce
jori-a-ea meciurilor 
da- in unanimitate. 
mină cel mai mul- 
Ciucă, Olteanu și Pătrașcu.

Beckman (arbitru — R. D. Germa
nă). Marea vitalitate a boxerilor ro- 
mîni, dorința lor fierbinte de a cîș- 
tâga, au atârnat greu în balanța vic
toriei obținută duminică seara, Po
lonezii n-au avut resurse fizice ca 
să reziste la tempo-ul susținut . im
pus de pugiliștii romini. Ciucă și
Olteanu sînt boxeri de clasă, teh
nici, adevărați scrimei. O bună im
presie mi-a lăsat și Mariuțan 
deși avea în față un boxer 
mai înalt, a știut să-£ găsească 
tidotul“ și să ciștige sigur. In 
ce privește întâlnirea revanșă,
gur aceasta va fi mai dificilă. Feliks 
Stamm va schimba, probabil, cîțiva 
dintre componențil formației de du
minică, însă, cu toate acestea, nu 
cred că ei vor putea învinge echi
pa -pomină cu același scor, In orice 
caz, la Lodz va fi o dispută foarte 
interesantă.

Feliks Stamm (antrenorul echipei 
R. P. Polone). Mi-a plăcu- echipa ro- 
mină, care a ciș-iga- pe meri-. Consi
der arbitrajele bune, cu excepția gre
șelii făcu-e de arbi-rul nos-ru Neuding, 
care in meciul din-re Badea și Siodla 
a dictat o decizie eronată. Ce va fi 
la Lodz ? Cred că și acolo vom avea 
un meci foarte greu. In general voi 
alinia aceeași formație cu excepția 
categoriei muscă unde Zbyaniew 
Olech va lua probabil locul fra-elui 
său Arthur.

Cristina Patraulea învinsă in campionatul Capitalei!
pe patinoarul 
s-âu soldat cu 
senioare, Irina 
reușit să le in-

I

întrecerile din cadrul campionatului 
Capitalei desfășurate 
artificial „23 August" 
o mare surpriză. La 
Zaharescu (Dinamo) a
vingă pe Elena Moiș și pe campioana 
țării Cristina Patraulea. In general, 
întrecerile patinatorilor artistici au 
fost viu disputate.

Iată câștigătorii : fete, cat. 
Cristina Formagiu (Din.) ; 
Letiția Păcuraru (Din.); 
Crenguța Cumba-i (Dm f 

: 1. Irina Zaharescu 706,4

El. Moiș (Din.) 694,6 p; 3. Cristina Pa
traulea (Știința) 691.7 p. Băieți, 13—14 
ani : M. Chiosea (Din.); 15—16 ani : 
R. Marinescu (Din.); 17—18 ani : N. 
Belu (Unirea); seniori : 1. R. Ionian 
(Știința) 763,8 p; 2. C. Hertl 
743,1 p; 3. M. Comanici 
725 3 p. Perechi, 13—16 ani: 
Georgescu — D. Săveanu
17—18 ani : Letiția Păcuraru — 
Hertl; seniori : Cristina Patraulea 
R. Ionian.

ani : 
ani : 
ani : 
oare

13—14
15—M 
17—18
seni-
p; 2.

(Știința) 
(Steaua) 
Liliana 
(Din.);

C.

Gli. XUDOSE — coresp.

Se aduce la cunoștința cluburilor și 
asociațiilor sportive 'că s-a prelungit 
pînă la 15 martie a., c. termenul de în
cheiere a contractelor pentru rezerva
rea de bilete la jocurile de fotbal ce 
se vor desfășura în acest an pe sta
dioanele ,,23 August" și ■ ■ Republicii". 
Informații : la sediul întreprinderii din 
str. Vasile Conta nr. 16 sau telefon 
11.79.70 interior 116 sau 186.

★Biletele pentru finala „Cupei ,de i^r- 
nă" la handbal în 7 care se desfășoară 
în zilele • de 4. 5 și 6 martie a. c. se gă
sesc la casele sălii Floreasca.

★
Incepind de miercuri 6 martie a. c. 

se vor pune în vînzare bilete pentru 
campionatele internaționale de tenis de 
masă ale R.P.R. din zilele de 8—12 mar
tie a.c. de la sala Floreasca, la casele 
din str. ion Vidu și Agenția Pronosport 
cal. Victoriei nr. 2. In zilele competi
ției biletele se găsesc la casele sălii Fio- 
reasca.

♦
Patinoarul artificial din parcul ..23 

August" este deschis pentru cub; Ic ■ i 
între orele 17—19 ; s-mbă*ă între <<rele 

( 16 — 13 si duminică între orele 10—13 și 
I 15—17. ’
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nent pasionant dintr-o cursă de viteză pe circuit disputată
ut. De la stingă la dreapta: Gh. Ion, Gh. Voiculescu și

in sezonul
V. Szabo.

hat program competilional în actualul sezon
DE VORBĂ CU G. MORMOCEA, SECRETAR AL F.R.M.

Be apropie sezonul competițiilor 
Ltocicliste. Alergătorii se pregă- 
|c intens pentru a înregistra per- 
rmtMate de valoare în întrecerile 
bgramate în țară și peste hotare. 
Ir care este programul competițio- 
I al motocicliștilor în acest an ? 
fitru a răspunde la această între
be ne-am adresat tov. G. 
loea, secretar al F.R.M.
I— Ce întreceri de amploare 
bgramate în actualul sezon 
lițional ?
I— Mai întîi va trebud să vorbim 
Lp rc campionatele republicane, 
imul start se va da în întrecerea 
leziștilor. Campionatul republican 
Iepe la 15 aprilie cu faza pe orașe. 
I 15 mai se va desfășura faza pe 
kiuni, la 15 iunie pe zone, iar la 
I august etapa finală la București. 
Impetiția stîrnește un interes de- 
ebit în toată țara, mai ales pentru 
Itul că sînt prevăzute două clase 
E : 68 cmc și 98 cmc. Cunoscind 
Li unea motocicliștilor pentru probe- 
I de viteză este de prevăzut un nu- 
|r foart mare de concurenți la star- 
I întrecerilor. Cîteva zile mai tîrziu 
Bl aprilie, motocrosiștii vor participa 

pregătitoare a campionatului 
^■va avea loc la București. Eta- 

întrecerii pentru cucerirea ti- 
Irilor se vor desfășura la 28 apri- 
I la Pitești, 26 mai la Cîmpina, 
Iunie la București, 23 iunie la Bra- 
L și 30 iunie la București. Inte- 
lant de arătat este faptul că anul 
Lsta o serie de concurenți, printre 
Le M. Dănescu, Cr. Doviț, Puiu 
ridiu, vor fi prezenți cu mașini la 
re au făcut serioase îmbunătățiri 
I care am putea să le numim chiar 
Lvații. La 5 mai se va desfășura 
Ipa I a primului campionat națio- 
1 de viteză pe zgură.
|— Sistemul de desfășurare va fi 
I de anul trecut ?
|- Nu. Federația a ținut seamă de 
rticile pe care i le-a adus _presa 
I a întocmit un regulament cores- 
pzător. Astfel, primele trei con- 
Lsuri vor fi pentru selecția aler- 
Lorilor, iar Următoarele patru vor 
le parte din campionatul propriu- 
L întrecerea se dispută numai

Mor-

sînt 
com-

pentru cucerirea titlului de campion 
individual. Competițiile vor avea loc 
numai pe pistele din Capitală.

-— Acesta este tot programul com- 
petițional intern ?

— Am vorbit numai despre campio
natele republicane. In plus, vom 
organiza întreceri 
competiții amicale 
care duminică să 
concurs motociclist.

— Ne-ar interesa 
competițiile internaționale.

— în primul rînd trebuie 
ționez cele două concursuri 
ționale de viteză pe zgură, 
se vor desfășura la București, 
trimis invitații alergătorilor din R.P. 
Polonă, U.R.S.S. (care au o vastă 
experiență în dirt-track), precum și 
celor din R.P. Bulgaria și R.P. .Un
gară. Aceste concursuri vor contribui 
la verificarea viteziștilor noștri pe 
zgură pe care-i pregătim pentru com
petițiile internaționale din anul 
viitor. Motocrosiștii vor avea posi
bilitatea să-și dovedească pregătirea 
în cadrul a două concursuri inter
naționale. Primul se va desfășura în 
compania alergătorilor 
Moldovenească, iar 
doilea am trimis 
multe țări.

— Reprezentanții 
cu motor vor evolua în acest an peste 
hotare ?

— Firește. Motocrosiștii vor con
cura în U.R.S.S. și R.P. Bulgaria. 
Alergătorii de Ia Steaua vor participa 
la concursuri în R.S. Cehoslovacă și 
R.D. Germană.

Programul este intr-adevăr foarte 
bogat. El va contribui, fără îndoială, 
la creșterea măiestriei sportivilor 
noștri. în plus, știm că vor mai avea 
loc noi concursuri demonstrative 
karturi, iar în țară 
ganiza — ca și în anii 
numeroase concursuri de 
demînare, dirt-track etc.
mine decit să le urăm tuturor moto
cicliștilor succes în noul sezon com- 
petițîonal, în care dorim să nu treacă 
nici o duminică 
fășurarea unui

In plus, 
internaționale și 
astfel ca în 
se desfășoare

fie-
un

să știm care sint

să men- 
interaa- 
Ambele 

Am

Interviu luat

„Dorim să păstrăm locul fruntaș 
practicînd un fotbal de calitate44 

Interviu cu antrenorul Aug. Botescu
Cînd o echipă de „B“ promovează în prima categorie 

a țării, tot ceea ce își doresc suporterii, oricît de 
mare ar fi dragostea lor pentru formația lor favorită, 
este ca ea să termine pe un loc onorabil. Tot așa își 
făceau socotelile, cam prin august anul trecut, și jni- 
moșii susținători ai echipei Farul Constanța...

...Și iată-4 acum, după jumătate din „cursă", susți
nătorii... liderului. Au uitat cu totul de micile lor pre
tenții de astă toamnă și nu se mai vor fără titlu. Vic
toria obținută în Giulești, în plină perioadă pregătitoare, 
și bunele rezultate realizate in turneul din R.D.G. n-au 
făcut decit să le sporească neliniștea. Cum se mai 
grăbeau duminică, la ora prânzului, spre „revanșa" Fa
rul — Rapid și cum le mai plăcea să anticipeze cind 
au apărut constănțenii la „încălzire": campionii! cam
pionii

★
— Ai auzit, tovarășe Botescu, cum se manifestau „tri

bunele" înainte de joc?
— Cum să nu. Pentru mine a fost mai mult ca o 

simplă senzație auditivă. M-a furnicat in tot corpul. 
Și cind te gindești că anul trecut, cam pe vremea a- 
ceasta, jucam in „B“. Credeți-mă, insă, că succesul ob
ținut la sfirșitul turului nu ne-a smuls picioarele de 
pe pămint. Nici nouă antrenorilor nici jucătorilor... 
Dimpotrivă. Locul 1 ne-a ambiționat, ne-a făcut să ne 
pregătim cu o .și mai mare atenție, ne-a obligat — 
dacă vreți...

— O singură modificare ați efectuat în alcătuirea e- 
chipei, dar, trebuie să recunoașteți, într-un post „cheie": 
cel de stoper.

— înlocuirea stoperului este, intr-adevăr, o operație 
de structură intr-un compartiment defensiv. Ea apărea 
insă necesară, intrucst Brinzei incepuse să dea semne 
vădite de oboseală.

Pregătiri...

din R.S.S. 
pentru cel de al 
invitații în mai

sportulai nostru

se vor 
trecuți 
viteză, 
Nu ne

de
or-

în- 
ră-

fără a consemna des
concurs motoeiclist.

de I. DUMITRESCU

Ca Fusutan în centru. Tractorul a 
inserts 7 goluri

BRAȘOV (prin telefon). Duminică 
s-au întîlnit într-un meci amical 
formațiile de categorie B Tractorul 
Brașov și Flacăra Moreni. Avînd în 
centrul liniei de atac pe Fusulan, 
care s-a dovedit un bun coordonator, 
echipa brașoveană a reușit să stră
pungă de 7 ori apărarea supranume- 
rică a oaspeților. Punctele au fost 
marcate de Frîncu (3), Pană (2), Fu
sulan și Pop (din 11 metri) pentru 
Tractorul și Drăgan pentru Flacăra 
Moreni. Scor: 7—1 (4—0).
L HIRSU și C. GRUIA, coresp. 

t
ASMD învingător în derbiul 

maramurețan
SATU MARE (prin telefon). — 

Duminică, în localitate, s-au întîl
nit ASMD și Minerul Baia Mare (fost 
CSO). Formația ASMD a cîștigat cu 
2—1, scor realizat în prima repriză, 
prin punctele înscrise 
minutul 4 din lovitură 
tri) și Ferencză (min. 
Mircea Sasu (min. 44). 
priză, băimărenii au
mult, dar atacul lor n-a putut con
cretiza superioritatea. După pauză, 
sătmărenii și-au creat mal multe 
ocazii de gol, dar n-au putut mări 
scoruL

de Kuki (in 
de la 11 me- 
42), respectiv 
In prima re- 
dominat mai

A. VERBA, coresp.

Jiu! in formă bună
PETROȘENT (prin telefon). Echi

pele Jiul Petrila și Minerul Lupeni 
s-au întîlnit simbătă în localitate,

prin:
O.C.L.-uri,

acordate
SPORTEXPRES din trim. I 1963 :

Concursul de duminica 3 martie a 
Fnizat participanțilcr surprize intere- 
pte. Printre acestea remarcăm : în- 
pgerea echipei Juventus în derbiul 
hnez (1-0 pentru Torino), eșecul Iui 
[er la Bergamo (1-0 pentru Ătalanta); 
potul pierdut de Milan, pe teren pro- 
lu, în meciul cu Sampdoria ; înfrîn- 
rea Fiorentinei la Palermo ; punctul 
[ținut de Mantova la Napoli șl chiar 
btoria obținută de Como, acasă, în 
rtida cu Foggia.
pteresul pentru concursul din acea- 
l săptămînă crește, deci și mai mult, 
Ln surprinzătoarea intrare a Bolognei 
lupta pentru titlu.

Reamintim programul acestui concurs, 
fiicînd și pronosticurile „Programului 
fco-Pronosport“ :

Biletele SPORTEXPRES se vînd 
agențiile Loto-Pronosport, ___ ._____
oficii P.T.T.R., factori poștali șl vînză- 
tori volanți.

PRONOEXPRES
un 
de 9

Premiile concursului Pronoexpres nr. 
din 27 februarie 1963 :

Bologna—Milan
Catania—Napoli
Fiorentina— Spăl 
Internazionale—Genoa 
J uventus—Lanerossi 
<Mantova—Atalanta
Roma—Palermo 
Sampdoria—Modena 
Venezia—Torino
Como—Lazio
C osen za —Verona
Lu c<-hes^—Padova

. Lecco—Messina

1, 
1
1,
1
1
1,
1
1,
1, 
X, 
X, 
x, 
X

2
x

2
x 
x
2
1
1

— 4 AUTOTURISME „MOSKVICI"
— 4 motociclete ..M.Z.“ 250 cmc.
— 4 motociclete „M.Z." 125 cmc.
— 4 motociclete .,Jawa“ 125 cmc.
— 40 premii, fiecare constînd din :

frigider „Fram“ și una mașină 
spălat rufe „Crinul".

— 40 EXCURSII IN U.R.S.S. pe itinera
rul Kiev . — Beningrad — Moscova.

— 40 mașini de cusut „Ileana".
— 40 aragazuri cu 4 focuri și butelie.
— 40 ------ — “ ------ - - ■- -----
— 400 premii, fiecare

m. stofă pentru 
280 iei metrul și 
tor UMF.

— 400 premii,
aparat de 
lei; și un

— 400 biciclete
— 400 premii în numerar a cîte 500
— 4000 premii în numerar a cîte 150
— 4000 premii în numerar a cîte 100
— 4000 premii în numerar a cîte 50
— 80.000 premii în numerar a cite 25

aragazuri cu 2 focuri și butelie, 
constînd din : 3

costum bărbătesc 
un oeas deșteptă-

constînd din : unfiecare
radio cu tranzistori (925 
ceas deșteptător UMF.
„Carpați".

lei. 
lei. 
lei. 
lei. 
lei.

Categoria 
50.000 lei.

Categoria 
11.493 lei.

Categoria 
1.302 lei.

Categoria 
232 lei.

Categoria 
72 lei.

Categoria 
22 lei.

I : 1 variantă în valoare de

a H-a i 6 variante a cite

a

a

a

ni-a : 57

iV-a 411

V-a : 1.319

variante a

variante a

variante a

cite

cîte

cîte

Vl-a : 6.611 variante a cîte

premiului de categoria I

In total, la concursul SPORTEXPRES 
din trim. T se oferă 93.316 premii in o- 
biecte și bani.

Cîștigătorul
în valoare de 30.000 lei este Losnic Ghi-. 
dale din București.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport,

— După jocul cu Rapid, apare limpede că tot lui 
Eiikosi îi va reveni rolul de inter mult retras.

— După cum s-a putut observa și în jocul de azi, 
ideea noastră tactică, în cadrul sistemului 1—4—2—4, nu 
este una rigidă, axată pe defensivă; nu vrem să punem 
stavilă forței de șut a lui Stancu și mai ales a lui 
Biikosi, relevată recent și de presa sportivă din R.D.G.

— Cum apreciați comportarea echipei în turneul din 
R.D.G. ?

— Sint satisfăcut de evoluția „băieților" mei, care au 
făcut tot posibilul să reprezinte cu cinste fotbalul nos
tru. Cele două meciuri egale sint prețioase, intrucit adver
sarul nostru — selecționata olimpică a R.D. Germane — 
a fost deosebit de puternic. Echipa cuprindea mulți 
jucători titulari ai primei reprezentative și se pregătea 
intens pentru intilnirea cu formația olimpică a R.F.G.

— A fost așadar un turneu folositor...
— Fără îndoială. In aceste jocuri, echipa noastră a 

cîștigat în maturitate, ideea tactică s-a conturat mm 
precis.

— Care au fost jucătorii de bază în acest turneu?
— Ghibănescu, Tilvescu, Stancu, Pleșa, Moroianu și 

întreaga tripletă.
— Sînt, așadar, speranțe ca echipa să repete figura 

și în retur. Un pronostic, acum înaintea returului ?
— Mai puțin un pronostic și mai mult o dorință: 

ne vom strădui să păstrăm locul fruntaș printr-un fotbal 
de calitate, care să satisfacă pe inflăcărații noștri sus
ținători...

— Și care — am completat noi — să fie îndreptățiți 
să se entuziasmeze și după ultimul joc, strigînd: cam
pioni !, campionii !...

G. NICOLAESCU

jocuri amicale
Jiul s-a

să
într-un joc de verificare, 
prezentat bine pregătit, reușind 
presteze un joc de calitate, mai ales 
în repriza a doua, cînd — de altfel 

a și decis rezultatul în favoarea 
3—1 (1—1). Pentru învingători
înscris Casandra (2) și Ghibea 

pentru Minerul, Drăgoi.
Au jucat următoarele formații :
JIUL: Mălai (Gram). — Romoșan, 

Șerban, Cazan — Frank, Rakoczi — 
Martinovici, Ghibea, Mîrmea (Pal), 
Sardd, Casandra.

MINERUL: Mihalache — Staudt, 
Dan II, Izghireanu — Dima II, Szo- 
ke — Cotroază, Comșa (Olteanu), 
Ion, Nicolau (Drăgoi), Drăgoi (Căra
re).

Atacul mureșenilor confirmă. -
*

TG. MUREȘ (prin telefon). — A- 
tacul echipei Mureșul din localitate 
dovedește, în acest început de se
zon, o formă remarcabilă. întîlnind 
duminică pe Gloria Bistrița, echipa 
antrenată de Fr. Ronay a cîștigat cu 
4—0 (1—0). Atacul gazdelor a func
ționat bîne, creîndu-și multe ocazii 
de gol. Punctele au fost înscrise de 
Vegh (2), Fodor și Gertner. Mure
șul a aliniat 
Onache, Balaș, 
(Girling), Vegh 
ner, Vass II, 
(Vegh), Gyorfi.

formația: Solyom — 
Eordogh — Vakarcs 
(Fr. Naghi) — Gert- 
Fodor, St. Naghi

ST. BALOIU, coresp. I. PĂUȘ, coresp.

(Urmare

campionatele internaționale
ale R. P. Romîne

din pag. 1)

și Ella Constanti- 
Gheorghe 

Catrinel 
surorile

gulescu, precum 
nescu, Dorin Giurgiucă,
Cobîrzan, Adalbert Rethi, 
Folea, Eleonora Mihalca,
Mariana și Victoria Jandrescu. Vor
concura și o serie de jucători mai ti
neri, evidențiați la ultimele competi
ții. într-un cuvînt, în cele cinci zile, 
cit va dura concursul, spectatorii vor 
putea urmări tot ce are mai bun la 
ora actuală tenisul nostru de masă 
în întrecerea cu unele din cele mai 
cunoscute „palete" de pe continent.

Campionatele vor fi deschise vineri 
cu probele pe echipe bărbați și e- 
chipe femei. Aceleași probe vor con
tinua și sîmbătă, urmînd ca dumini
că, concomitent cu începerea pro
belor individuale să se desfășoare și 
ultimele întîlniri din cadrul probelor 
pe echipe

în proba pe echipe masculine 
lua parte 11 formații împărțite 
două grupe : I : R. P. Romînă

vor
în

(B),

R. P. Romînă (juniori), R. P. F. Iu
goslavia, R. P. D. Coreeană, R. P. 
Ungară, R. P. Bulgaria ; grupa a H-a: 
R. D. Germană, R. S. Cehoslovacă, 
R. P. Polonă, R. P. Romînă (A), 
R. P. Romînă (tineret) ; echipe femei: 
seria I: R.P. Polonă, R.P.D. Coreea
nă, R.P. Romînă (junioare), R.P. Bul
garia, R.P.F. Iugoslavia, R.P. Romînă 
(B); seria a II-a : R. P. Romînă (ti
neret), R. D. Germană, R. P. Romî
nă (A), R. P. Ungară, R. S. Ceho
slovacă.

în fiecare grupă (serie) se va juca 
sistem turneu — fiecare cu fiecare 
— iar cîștigătoarele grupelor (se
riilor) vor susține între ele finala.

Apoi, cu începere de duminică 
dimineața și pînă marți seara, pu
blicul va putea asista la disputare® 
celor cinci probe individuale. Aici, 
meciurile se joacă sistem eliminato
riu.

Așa cum s-a mai anunțat, loturile 
R. P. D. Coreene au și sosit în 
București, celelalte echipe fiind aș
teptate pentru joi.

Catrinel Folea, învingătoare im concursul
internațional de la Ruse

RUSE 4, (prin telefon). In cea de a 
treia zi a concursului internațional de 
tenis de masă de la Ruse, au avut loc 
întrecerile probei de simplu femei. La 
capătul unor întîlniri interesante vic
toria finala a fost cucerită de jucătoarei 
noastră Catrinel Folea, care a dove
dit o pregătire superioară celorlalte ad
versare.

lată rezultatele tehnice mai impor
tante ■

Turul 1: Folea-Goraiova (R.l’.B.)

2—0, Krezsek-Danceva (R.P.B.) 2—0, 
Mihalca-Nikova (R.P.B.) 2—0, Sedel-
mayer (Austria)-V. Jandrescu 2—0, 
sferturi de finală: Folca-Șera (R.P.U.) 
2—0, (8, 9), llausleitner ( Austria)-Krez- 
sek 2—1, Papp (R.P.U.)-Mihalca 2—0. 
Ivanova 
2-0, 
2—0 (21, 14), 
(6, 8), finala : 
Bomînă V] va nova 
(11, -22, 8).

(R.P B.j-Sedelmayer (Austria) 
semifinale : Folea-Hausleitner

Ivanova-Papp 2—0 
Catrinei 1‘olea (R. P. 
R. P. Bulgaria) 2—1



De ce atitea descalificări?

a căzut în 
și slalom 
asemenea,

C. Bălan,

din cauza nnpr greșeli, din care 
enumera dteva iu rândurile de 
jos :
Lipsa de concentrare pe toi tra- 
imci curse. Pregătindu-se pentru

Mae-'-.’. f_- ' ,'.hi C. Tăbăraș, intr-o spectaculoasă ți... riscantă poziție 
la atacarea unei porii dm manșa a H-a care l-a adus titlul de campion 

al țârii la slalom special.
Foto : D. Stănculeficu

Ne .wuîraxr. eu « arie de frwmeesa 
comr ■ tare a Eețmz4v<>*stul . nostru 
Kurt Goha in eur'X'le de gla'om spe
cial . de coborâre desfășurate in ca
drul „CimcurenlHi international al 

R- P. R amine-. Dr.c< U comha::vității 
de-:- ' te și a atenției cu care a par
curs seeie respective, Gohn a cu
cerit owâ m.ri-wii locuri secunde, 
biîreri'd o ter'.~ dc vaicroși schiori 
din Austrin. Itahe. Elveția, R. S. Ce- 
hosievarts. F-r.t..-.J.?, ft. D. G.- '.nnă. 
Remarcabde au fost și „manșele” 
maestrului sjxwtului Cornel Tăbăraș 
in cadrul campionatului repub’-can. 
manșa I a lui Xiralae Paadrea, Mir- 
eea Enache, Im Secai, la slalom spe
cial, cursa lui Ian Zangor la slalom 
uriaș, cohorirea apecia*i'.casă a lui 
Tăbăraș etc. Au lost Întreceri de o 
ridicată valoare tehnică, prin care 
•chiorii noștri fruntași au arătat că 
•u largi posibilități de afirmare.

Din păcate, insă, mai numeroase au 
fost in aoest sezon descalificările, alit 
in concursurile din țară, cit și în cele 
de peste hotare. Din capul locului tre
buie să precizăm că descalificările 
cauzate de pierderea unei porți sau 
de o cădere nu reprezintă un feno
men general în schiul mondial. La 
Jocurile Olimpice, la campionatele 
mondiale, in marile curse de la Wen- 
gen, Innsbruck, St. Moritz, Megeve 
sau Chamonix, lupta primilor este de
cisă de măiestria fiecărui schior în 
atacarea unui grupa} de port:, de teh
nică sau de ceară și nicidecum de eli
minarea succesivă a principalilor pre- 
tendenți la locurile fruntașe, așa cum 
s-au petrecut uneori lucrurile in 
coreul campionatelor republicane dis
putate siș>iă~nina inecută in Eucegi.

Cel mai elocvent caz este al maes-

trului Gh. Bălan, un schior foarte ta
lentat, curajos și combativ, care în 
emii 1901 și 1962 a cîștigat trei im
portante concursuri internaționale. In 
ecest sezon Gh. Bălan a căzut în 13 
(!) curse și a terminat doar trei... A- 
celași Kurt Gohn care a concurat cu 
succes Ia „internaționale", 
cursele de slalom special 
uriaș la „naționale". De 
P andrea, Enacbe, Secui,
Sp. Bălan, Gh. Văcaru. H. Hannich, 
N. loviei și alți schiori de valoare 
au ieșit din lupta pentru locurile frun
tașe 
vom 
mai

1. 
seul
porțiuni mai grele, K. Golui și N. Io- 
vici au căzut in prima manșă a slalo
mului special la a treia poartă (!) 
care nu ridica nici un Tel de problemă 
de tehnică sau de tactică.

2. Insuficientă gindire tactică. C. 
Tăbăraș și K. Gohn au trecut (la sla
lom uriaș) pe lingă o poartă plasată 
la o schimbare de pantă (intrarea în 
fața mare a Văii lui Carp). Deși la 
recunoașterea traseului au văzut cum 
e plasată, ei nu au apreciat cum se 
cuvine viteza cu care vor intra în 
porțiunea respectivă.

3. Defecțiuni de tehnică. în cursa 
de coborîre, de pildă, Gh. Bălan, CHi. 
Văcaru și Sp. Bălan au arătat că nu 
știu să aterizeze cind sînt aruncați 
de un hop. Deși cunoșteau porțiunea 
respectivă (hopul de la ieșirea din 
culoarul din Valea eu brazi), ei au 
căzut pe spate, greșeală caracteristică, 
de altfel, schiorilor noștri.

Firește, acestea nu sîrrt decît ctte- 
va aspecte. Si ele, ca și oelelalte ob
servate în cursul întrecerilor din ul
timele săptămini, trebuie să formeze 
subiectul unor analiae din partea an
trenorilor și a schiorilor.

...Primele coni run lari oficiale
Ieri dimineață a fost reluată acti

vitatea competițională oficială la 
lupte clasice și libere. In sălile Ciu
lești și Metalul s-au desfășurat în
trecerile din cadrul campionatului 
Capitalei, pe echipe, la care au par
ticipat sportivi din patru cluburi 
bucureștene. In general intilnirile 
eu plăcut publicului, care a răsplă
tit cu aplauze cu deosebire meciu
rile susținute de N. Cristea, C. Fora 
(Dinamo), I. Matei, A. Șută (Meta
lul), la libere și Șt Ștefănică (Me
talul), V. Opaină (Progresul) la cla
sice.

In marea lor majoritate, sporti
vii din oele patru cluburi au dove
dit o pregătire tehnică și fizică 
mulțumitoare. Trebuie să arătăm 
totuși că, la lupte libere, se mai 
observă încă sărăcie in procedeele 
tehnice și o mare teamă de contra- 
procedeele Pe care le-ar putea i°~ 
Josi adversarul.

Inițiativa comisiei orășenești de 
lupte de a organiza acest campio
nat este binevenită. Este necesar să 
«c acorde însă mai multă grijă de
legărilor de arbitri, lucru care de 
această dată a lost făcut defectuos. 
De asemenea, clubul Metalul tre
buie să manifeste mal multă grijă 
față de aspectul sălii. Intcacerile de 
duminică din această sală s-au des
fășurat pe o prelată necorespunză
toare.

Rezultate : lupte clasice: Metalul 
eu Dinamo 9-7 ; Rapid cu Progresul 

110-6; lupte libere; Metalul cu JDi-

namo 2-14 ți Rapid cu Pwgresul 
12-4.

„ȘI O VERIFICARE REUȘITA

Simbătă dimineața, la centrul de 
antrenament din parcul „23 August* 
cei mai bum luptători de „libere” 
din țară au făcut o verificare, ou 
„ușile închise", In vederea intilnirii 
internaționale triunghiulare cu re
prezentativele R.S.S., Ucrainene, R. 
D. Germane și R. P. Romine care 
va avea loc in zilele de 16 Și 1? 
martie la Brașov. In marea lor ma
joritate întrecerile au corespuns ce
rințelor și mai ales așteptărilor an
trenorilor. S-a comportat bine atît 
prima echipă cit și formația de ti
neret, care, de asemenea, va lua 
parte la intîlnirea de la Brașov. 
Multe din meciuri au avut chiar 
aspectul unui concuns de selecție, 
cu întreceri deosebit de dirze și 
spectaculoase, asistînd în cele 10 
minute de luptă uneori La cite 2 și 
chiar 3 tușuri. Foarte dinamice și 
cu o gamă variată de procedee teh
nice au fost intilnirile susținute de 
Șt. Tampa, Fr. Bailo, Marmara, 
Poalelungi și Dragomir. S-au miș
cat insă mai greoi o parte din lup
tătorii din categoriile mari și mai 
ales Pavel care în majoritatea tim
pului și-a hărțuit pur și simplu ad
versarii cu procedee de lupte da- 
£ice, manifestind teamă față de exe
cutarea acțiunilor specifice luptelor 
libere.

V. GODESCU

OOOCOOOCOOO

Cu privire la legitimațiile care dau dreptul 
de liberă intrare la manifestațiile sportive

Consiliul General al UCFS aduce la cunoștința posesorilor de legiti
mații pentru liberă intrare la manifestațiile sportive următoarele:

1. — Legitimațiile eliberate de către Consiliul General al UCFS se 
vor depune pentru vize Iq Cwicdfariq, Consiliului General al UCFS In pe
rioada 5—77 martie f963. Intre orele 11—14.

In aceeași perioadă se vor depune pentru viză: 
federația respectivă — legitimațiile eliberate de Consiliul General 

și care poartă ștampila unei ramuri de sport;

2. —
— la

al UCFS
— la consiliile regionale iile UCFS și Oraș București — legitimațiile 

eliberate de acestea.
Jncepînd cu data de 37 manie 1963 legitimai iile pentru liherâ iulcape 

la manifestai iile sportive, de toate categoriile, care nu hint vizate îșî pierd 
valabilitatea.

®OOCXXXMXXXAXAJi.KjuAXXJCAXXXXXAJiJLXXX)OOtiQțAXXJL*JUC*jt*X*JOuuu

. Rg!: in 11 * a. -
Dinamo Oradea-„campioaiia“ surprizelor!
• ȘTHNTA TIMISOARA SE IMPUNE TOT MAI PUTERNIC
• SIDERURGISTUL GALATI ARE SANSE MARI DE CALIFICARE

ÎN PRIMELE 4 LOCURI
MARILE surprize ale etapei de 

duminică ne-au venit de la Oradea, 
unde doi din cei patru lideri ei 
campionatului au fost nevoiți să re
cunoască superioritatea echipelor 
gazdă. Astfel, Dinamo Oradea a în
vins și incu destul de sigur pe 
Știința Cluj. Studenții, la a doua lor 
iniringeee in campionat, au fost 
in acest joc de nerecunoscut, mai 
ales în atac unde singur Demian. 
neajutat de colegii lui, nu a putut 
realiza mai mult. Dinamoviștii, care 
după cum s-a văzut, știu să folo
sească la maximum avantajul tere
nului propriu (sint neinvinși la Ora
dea), au acționat simplu și rapid, 
impunînd jocului un ritm susținut.

La fe) de neașteptată a fost și 
victoria Voinței Oradea in fața pri
mei 
nin), 
na țe 
care 
cele
calm. Deși au fost conduse la pauză, 
gazdele au reușit să echilibreze si
tuația în final și, după cum ne-a 
transmis corespondentul nostru llie 
Gh.ișa, să cîștige pe merit. Această 
victorie aduce din nou Voinței șan
se de calificare in primele 4 locuri.

• IUBITORII baschetului timi
șorean au urmărit duminică un 
spectacol pe care nu-1 vor uita cu
rtați. Așa și-a început transmisia 
corespondentul nostru Pai» Veselia, 
relatînd meoiul Știința—Rapid Bucu
rești. Și de data aceasta, studenții 
au abținut victoria, dar spre deose
bire de meciul din tur, la un scor 
categoric. Viciu, Hoțman, loneseu și 
Pușcașu s-au „înțeles" admirabil în 
majoritatea acțiunilor ofensive, obli-

clasate in seria a Il-a (femi- 
Mureșul Tg. Mureș. Impui sio- 
de reușita Iolandei Darabaș, 
a marcat ci nd a vrut, orăden- 
și-au apărat șansele cu mult

gîndiu-i pe rapidiști să încline stea
gul fără drept de apel. Echipa ti
mișoreană, în ciuda fluctuațiilor de 
formă manifestate în ultima vreme, 
rămine una din principalele candi
date la titlul de campioană.

• DE LA GALATI ne-a parvenit 
știrea celei de a șasea victorii con
secutive, pe teren propriu, a bas- 
chetbaliștilor de la Siderurgistul 
(fostă C.S.O.), în fața ultimei cla
sate, A. S. Roman. Verva deosebită 
a lui Gonezi (31), Baltag (30) și P. 
Vasiliu (23) a contribuit subtanțial 
la obținerea primului lor scor „peste 
sută” în acest campionat. Și, în a- 
celași timp, au sporit considerabil 
șansele gălățenilor — in disputa lor 
eu Steagul roșu Brașov — pentru 
calificarea în turneul primelor 4 
clasate, Siderurgistul are acum două 
puncte avans față de adver
sara sa și mal are de jucat, în de
plasare, cu Știința Tg. Mureș și 
Farul Constanța. 
brașovenilor nu 
deoarece ei vor 
două partide pe
rești și Știința Timișoara la Brașov. 
In cazul unei egalități de puncte 
între 
jată 
care 
nor

Dar nici
este mai 

întilni în ultimele
Rapid, la Bucu-

sarcina 
ușoară,

cele două formații, avanta- 
este tot formația gălățeană, 
are un coșaveraj direct suptjN 
(130:121).
ETAPA DE DUMINICĂ ne-a 

prilejul să consemnăm însă șidat 
lucruri mai puțin plăcute. Majori
tatea meciurilor 
pitalâ cit și în 
un nivel tehnic 
Foarte 
minine 
Știința 
S.S.E. 
puncte

In întrecerile masculine se pe
trece un alt fenomen ; formațiile se 
avintă cu toate forțele în atac, 
mareînd multe puncte (scoruri peste 
„sută") ceea ce 
zitatea disputei, 
tru apărare este 
mic, chiar și la 
Dinamo București, Știința Timișoara, 
Rapid București. 
chiar dacă 
pxea mari 
nat, va fi 
intilnirile

mare

desfășurate în Ca- 
provincie au avut 
destul de modest, 
fost întîlnirile fe-slabe au

s dintre Olimpia București și 
: Cluj, Știința Timișoara și 

Constanța (a marcat doar 8 
intr-o repriză).

întrecerile masculine se

Seria

CLASAMENTEUE LA ZI 
MASCULIN

ODIHNA ȘI TRATAMENT
IN FRUMOASELE NOASTRE STAȚIUNI BALNEARE4

j

<

i
ț

, t-

poate face eșalonat, a- 
La înscriere nurnai pri-

pentru odihnă 
tratament bal- 
I, în cele mai 

balneo-climate-

Pre- 

Borsec,

sini mai 
la sută.

O.N.T.
au pus

Barau pătrunde decis spre -opui aduers. Fază din meciul Știința 
Progresid jEUteureșu

Foto : I. Mihăică

Se organizează tabere pentru elevi, 
studenți și salariați. Informații — 
I.G.O. Reșița, str. Fîntînilor nr. 1, 
tel. 16 și la I.G.R Caransebeș str. 
Vasile Roaită nr. 11, tel. 278.

D. STAKOtlLBSCD

mărește spectaculo- 
D.ar, interesul pen- 
d>n ce în ce mai 
echipe fruntașe ca 

l> 
Și lucrul acosta 

nu va avea repercusiuni 
în meciurile de campio- 
densebit de neplăcut in 

internaționale. Atenție 
deci ia apărare.

A. V.

i » 
I 
«

Agențiile și filialele O.N.T. 
„Carpați" din toată țara au pus 
în vînzare locuri 
și locuri pentru 
near, în trimestrul 
frumoase stațiuni 
rice din țară.

Perrtru odihnă (serii de 12 zile) 
se pot obține locuri în condiții 
excelente de locuință și masă in 
stațiunile Sinaia, Bușteni, 
deal, Păltiniș, Tușnad, 
Sovata.

In acest sezon tarifele 
reduse cu 17 pină la 30

Agențiile și filialele 
„Carpați" din toată țara 
în vînzare locuri pentrrf trata
mente balneare, in trim. I. Ta
rifele sînt mai reduse cu 10-15%.

— pentru boli 
serii de 18 zile, 
mănești, Govora, 
Sibiu, Pucioasa, 
9 Mai și Victoria 1

— pentru boli 
digestiv, serii de 18 zile la Bor- 
sec, Călimănești, Căciulata, Olă- 
Deșli, Slănic Moldova, Singeorz.

— pentru boli ginecologice se
rii de 20 zile la Bazna, Ocna 
Sibiului, Sovata.

— pentru boli cardio-vasculare, 
serii de 20 zile la Borsec, Tușnad, 
Buziaș, Vatra Domcl.

i reumatismale, 
Ia Bazna, Căli- 
Herculane, Ocna 
Sovata, Victoria 

1 Mai.
ale aparatului

— pentru nevroză Astenică, se
rii de 20 zile, la Sinaia și Tușnad.

— pentru boli ale aparatului res
pirator, serii de 20 zile, la Govo
ra, Slănic Moldova.

— pentru •endocrinologie, serii de 
18 zile la Borsec.

— pentru urologie, serii de 12 
zile la Căeiulata și (Bănești.

Agențiile și filialele O.N.T. 
„Carpați" din toată țara fac zil
nic înscrieri pentru locuri la o- 
dihnă și locuri la tratament bal
near în stațiuni balneo-climate- 
rice.

In sezonul actual se acordă re
duceri tarifare între 15 și 30% 
față de sezonul de vară. Condi
țiile de cazare și masă sînt foar
te bune.

50% reducere pe calea ferată, 
însemnate reduceri tarifare pen- . • tru copii.
Plata se 

chitindu-se 
mul avans.

Agențiile 
„Carpați"

și filialele O.N.T. 
asigură locuri cu prio

ritate peritru membrii de familie 
ai celor trimiși in stațiunile cli
materice prin comitetele sindicale. 

Se atrage atenția că locurile la 
tratamente balneare se acordă 
numai pe haza unei recomandări 
medicale, pentru a se evita trata
mentele contraindicate.

1. știința Cluj 13 11 2 1857:816 22
2- Steaua Bun. 11 9 2 971:824 18
3. Dinamo Oradea 12 8 4 7£fi:fi3ă 16
4. Știința Buc. 12 1 5 789r742 14
S. Știința Craioya 11 5 6 574:785 10

Politehnica Cluj 12 4 8 70fi:aa8 8
7. Voința iași 12 3 9 790:800 6
S. Progresul Buc. 13 1 12 713:9«6 2

Seria a II*

1. Binamo Bkte. M 11 1 945:766 22
2. Știința Timiș. 12 9 3 928:899 Hi
3. Bapid Jluc. 12 8 4 «21:726 Ifi
4. Siderurgistul Galați 12 6 fi 746:726 12
5. «teagul r. Brașov 12 5 7 8O3:B12 lfl
C- Știința Tg. Muceș 12 3 8 7fc8î«37 fi
7. Farul Constanța 12 3 9 605:733
'S. A.S. Homan 12 3 9 580:897 fi

FKMLVltt, Seria I

1. Știința fine. 11 9 1 598 3413 18
2. Rapid Buc. 10 9 1 749:354 18
3. Unirea. Bim1. Ifl 7 3 546:427 14
4- Voința Brașov 18 5 5 4952406 UJ
5. Crișana Oradea 10 4 6 494:470 8
,C. S.S.BL Constanța 11 4 7 394:621 8
7. Știința Timiș. 11 2 9 387:652 4
8- Progresul Buc. 10 1 9 390:620 z

1. Mureșul Tg. Mureș 11 9 2 598:508 18
2. Voința Buc. 10 7 3 498:431 14
3. Voința Tg. Mureș 11 6 5 493:482 12
4. știința Cluj 10 5 fi 514:445 10
6. I.CJ?. 9 fi 4 426:371 10
fi- Voința Oradea 11 fi 6 51»:4*7 10
7. Olimpia Buc. 11 4 7 468:522 8
8- C.SJM.S.. Iași 11 1 10 366:«26 2

SEMEM3C 
X^yALWG 

în orice sezon



Ce ne spun rezultatele probelor de control Rezultate bune în „Cupa 6 Martie"
(Urmare din pag. 1)

40 m garduri: Valeria Bufanți 6,3 see 
-— rac. junioare' egalat.
^Dintre rezultatele înregistrate în pro

bele de control, cele mai bune au fost: 
BĂRBAȚI: lungime f. elan: V. Jurca 
3,03 m; triplu f. elan: V. Jurca 9,35 m;

Foto: V. Bageac

tracțiune in brațe: C. Drăgiilcsfu 29. 
alergare 800 m: Jf. Zahaichicviei
2:11,5; FEMEI (în aceeași ordine i 
probelor): V. Belmega—Viscopoksnu
2,47 m; A. Sîrbu 7,31 m; M. Pândele 
14; V. 1-urdui.

In schimb, comportări nesatisfăcătoa
re au avut: C. Nedelea 7,44 m și & 
Szasz 7,32 m la triplu (cam la nivelul 
rezultatelor înregistrate de fete); Va
leria Bufanți 1,97 m la lungime. Mar
gareta Costin 0 tracțiuni în br3țe rte. 
Bar vorbind despre tracțiunile în bra
țe se cuvine să mai arătăm că au lost 
și alte atlete, din loturile republicase, 
V. Bufanu, Ioana Petrescu. Liana Jtmg, 
Itodica Voroneanu, Anca Curia ete^ 
care n-au reușit deck 1—2 tracțiuni, 
ceea ce este mult prea puțin, nai 
ales pentru ultima dintre ele care este 
și aruncătoare !

Din discuțiile avute cu o serie de 
antrenori a reieșit propunerea ca îa 
viitor să fie alese și alte probe pentru 
control, probe mai apropiate de speci- 
|icul disciplinei atletului respectiv.

Din păcate unii dintre atleți n-au 
înțeles încă, după atîta timp, impor
tanța participării la probele de control, 
ca posibilitate obiectivă de stabilire 
a gradului de antrenament, si — dupfl 
ce sîmbătă au concurat la prob»' |r 
tehnice — au dat apoi... bir cu fuciții ! 
Așa au procedat, printre alții: Ana
Sălăgean, Erica Scherer, Maraaret? Mi* 
liadis, E. Simionescu, D. Comșa, A. 
Samuri gi. I. Moisescu, Ad. Trifu. care 
pur și simplu ne-au împiedicat să pu
tem vedea, în mod concret, eum s-au 
pregătit pentru apropiatul sezon în 
aer liber.

Și acum vom publica clasamentele 
pe probe ale „pentatlonului* de rout rol. 
cu punctele realizate de cei mai buni. 
Intre paranteze am notat locul ocupat 

de atletul respectiv în clasamentul pro
bei tehnice: FEMEI : 50 m: 1 (1). I. 
Petrescu 1095 p; 2 (4). M. Ciobanu 
987 p; 3 (3). C. Maksay-Mrsaroy 962 
p; 4 (serii). V. Fardui 371 p; 5- (2). 
G. Luță- 861 p: 40 mg: 1 (4). A-. Sirbu 
1149 p; 2 (2). M. Budan 1020 p; 
3 (I). L. J ung 1012 p;.„ 10 (3). V.

Rufrrau 749 p: Zunzime. 1 (2). M 
Pândele 1784 p; 2 (1). V '. .«mpoieanu 
1759 p; 3 (3). A Sîrbu 1612 p: 4 (l). 
I. Petrescu 1597 p; rmi'-Juer 1 (?)
U. Popescu 1322 p: 2 (B> R Ivo 
ncanu 1321 p: 3 (3). 5 Baie, >149 
greutate: 1 (6). A. Sîrbu I6W pi 2 (2). 
X. Curău 1399 p; 3 (5). L. Saucl 
1273 p: BĂRBAȚI: » «■ 1 Oereh 
M. Zahaichievici 1269 p; 2 (serii). S. 
Tode» 1191 p; 3 (1). AL TuLs-tșea 
1186 p; 7 (4). A. Stasutesra 1CO2 ps 
9 (3). V. Popescu 945 p: ao mg.- 1 fi).
V. Jurca 1263 p: 2 (s. Iul) I. Mesa- 
roș 1192 p; 3 (4). E. Jerjer 937 pg 
4 (5). L. Preda 891 p; Mtțuno: 
1 (1). C. Porumb ID p; 2 (2). E. 
Dom ItaS p: 3 (J3). I. Memra* 1579 
F 4 (*) L fala 1501 r. 5 <â) 
1. Marmescu 1-591 p-, pdjud: 1 (3). 
Gh. l’odoreanu 1404 jr. 2 (1). D. €a- 
trina 1398 p; l«near. 1 (3). 5 Cio
chină 1733 p; 2 (2). V Jurca 1724 p; 
3 (1). V Popovschi 1659 pv 4 (2#). 
K. Sokol 1423 F- triplu: 1 (1). S. Ga- 
chini 1999 F- 2 (2). O Vnripnlrw.u 
1718 F greworcr 1 (2). A. Baiea 17.» 
p; 2 (1). C. Creta ISfc pt 3 (9) K. 
Sokol 1560 F 4 (3). I. L»r*r 13*5 p.

Ccreelînd aceste liste de rr«i itair~ 
care spun foarte multe, câteva morari 
rețin in mod specia: atenția. Tânăra 
Valeria Bufanu a realizat m rmritat 
promițător Ia 40 mg. unde a fost a 3-a. 
pentru ca in clasamentul ^p r» atjao ■- 
lui* să nu fie deck a PT». lnșemratl 
clar el trebuie sl Im: 1ir serios, mă
car de acum înainte, pentru dervaftarca 
pregătirii fizice nailular-rale. singura 
bază pe care se poc djds soi-ruie ia 
scare»! de varA La Iregăme. Viorica 
Viseap-Meamn a tntoit a dana, b 
pentatlon, după Maria Paradele, dar b 

o diferență mică, fapt care dovedește 
că pe baza pregătirii acumulate poate 
spera Ia rezultate cu tnnit peste 6,00 
metri.

Aprecieri pozitive, pentru munca des
fășurată (exprimată concret în compor
tarea avută) se cuvin săritorilor Cio
china. Jurca, Porumb și Dueu. La fel, 
se cuvin evidențiați, poliatloniștii: I. 
Mesaroș. K. Sokol, Aurelia Sirbu, Ma
ria Budan și Maria Pândele.

★

Acum, după încheierea întrecerilor de 
la Floreasca, pășim în eîapa de pri
măvară a perioadei pregătitoare. Orien
tarea generală a antrmanaenteler se va 
face spre pregătirea fizici specială și 
cea tehnica, menținând la • valoare 
cit mai ridicată pregătirea fizică ge
nerală

Fteă tuctai ruamt — Dimran.Mrasrn (Csăvn) iți p-ow.eaad nu
cjeciapter rs* prf. ir~e radiaeiior dmaraorișn Fioune* m Turni—n

Foto: V. Bageac

PROGRAMUL ClMPltWIUlUl CUfWRIll A PI AMU M3 (TUR)

(Urmare din pag. 1)

depășit 540 p. S-au remarcat I. Sîrbu, 
N. Rotaru, M. Rusescu, T. Jeglinschi, 
N. Bratu, Ana Goretti, laqueline Zvo- 
nevschi și juniorii A. Dumitrescu și 
Gh. Stoian.

Rezultate: pistol precizie pe echipe: 
I. Olimpia I 2119 p„ 2. Steaua 2 094 

' F, 3. Olimpia II 2016 f io&eidual: 
1. T. Jeglinschi (Dinamo) 543 p., 2. 
N. Bratu (Știin|a) 542 p., 3. I. Pieptea 

' (Olimpia) 541 p. Armă liberă calibru 
redus 3x20 focuri SENIORI: 1. STEAUA 
2 228 P. NOU RECORD AL R.P.R., 2. 
Dinamo 2157 p.. 3. Olimpia 2136 p.: 
individual: 1. 1. SIRBU (STEAUA) 
370 P. NOU RECORD AL RP.R., 

• 2. 29. Rotam (Steaua) 566 p., 3. M. 
I Rusescu (Steaua) 547 p.; SENIOARE: 
11. Olimpia 1 572 p.. 2. Knanra 1 568 p-.

3. Steaua 1 536 p.: individual: 1, Am 
Goretti (OHrnpia) 549 p., 2. Jaqueline 
Zvonevschi (Dinamo) 546 p., 3. Ioana 
Soare (Știința) 541 p.; JUNIORI, 
I. Olimpia 1564 p. record R.P.R. sta
bilit, 2. Știința 1552 p., 3. Dinamo 
1 508 p.; individual: 1. A. Dumitrescu 
(Olimpia) 540 p., 2. Gh. Stoian (Știin
ța) 536 p., 3. D. Becea (Știința) 528 
f: JUNIOARE: I. Metalul 1451 p., 
record R.P.R. stabilit, 2. Dinamo 1445 
p-, 3. Olimpia 1 445 p.; individual I 
l. Georgeta Pineta (Metalul) 518 
p., 2. Petruța Tălvănescu (Metalul) 
615 p., 3. Margareta Filip-Enacho
(Steaua) 514 p. Clasamat general: 1. 
Olimpia 8 p. și cîștigătoare a trofeului 
pus în joc, 2. Steaua 14 p., 3. Dina
mo 15 p_, 4. Știința 17 p., 5. Metalul 
21 p.

Note critice

O absența 
nejustificată!

Duminică, rugbi^tai de la Pro
gresul nu s-au prezentat la meciul 
cu Gloria din cadrai „Cttpei 8 
Martie*. A apărat, la yp moment 
dat, doar antrenortfl Progresului, 
tovarășul Telu Diamandi.

— 3» echipa ?... l-au asaltat o 
seamă de cunosenți.

— Păi să vedeți-- ' >
Si a urmat o poveste lungă— 
încă de vineri, antrenorul Dia- 

mar.di a obținut aprobarea ca e- 
ctiipa să facă deplasarea la sta- 
dz«r.. cti unul din autobuzele clu
bului. Ora fixată pentru plecare 
— 9.45. La această oră, antrenorul 

| gt jucătorii echipei s-au aflat cu 
’tatu in fața sediului clubului. A ' 
renrt și autobuzul. Rugbiștii s-au 

i îmbarcat. De plecat, n-au plecat 
însă. Căuza? Șoferul dispăruse

7 t
Ia această situație, antrenorul 

a oferit jucătorilor două soluții : 
prima, să se deplaseze la stadion ' 
cu un autocamion angajat ad-hoc; 
a doua, deplasarea să se facă cu > 

I tramvaiul. '
Numai că jucătorii de la Pro

gresul au fost de altă părere:
— Nu ne deplasăm decit cu au- 

' toburul!
Eforturile antrenorului de a le 

modifica hotărlrea au fost zadar- 
J nice. Șt. in consecință, rugbiștii 
Ide la Progresul au rămas pe loc.

Este desigur o abatere gravă 
pentru care cei vînovați vor trebui 
trași la răspundere I

T. STAMA
%

MMRSHCRI

Consfătuirea comisiei regionale Brașov
De curînd a avut loc la Brașov 

ședința de analiză a activității gim
nasticii desfășurată în regiune in 
anul 1962. La consfătuire au partici
pat sportivi fruntași, cadre tehnice 
de specialitate, profesori de educație 
fizică și activiști ai mișcării sportive 
din întreaga regiune. Darea de seamă 
precum și discuțiile au relevat unele 
rezultate pozitive obținute anul tre
cut in această disciplină. Astfel, in 
regiune au fost organizate aproape 
89 de concursuri, cu participarea a 
peste 450 de tineri și tinere.

Cu toate acestea, activitatea și 
rezultatele obținute anul trecut de 
gimnaștii din regiunea Brașov nu 
s-au ridicat la nivelul așteptat. Co
misia regională de specialitate n-a 
avut o activitate curgătoare, nu a 
fost motorul activității în întreaga 
regiune, iar subcomisiile n-au func
ționat la nivelul așteptat, mai ales 
cea de competiții și clasificări, în 
care din 7 membri, doar unul singur 
a fost mai activ (antrenorul Alex. 
Lup). Lipsuri serioase a manifestat 
și colegiul de antrenori, care n-a 
reușit decît în foarte mică măsură 
să controleze procesul de instruire 
acesta <fesfășurîndu-se la întîmplare, 
lucru subliniat în discuții de cei mai 
mulți dintre vorbitori.

S-a apreciat că o lipsă se-oasă 
s-a manifestat in direcția legăturii 
«emisiei regionale de gimnastică cu 
secțiile de invâțămint, ținind seama 
de faptul că marea majoritate a 
gimnaștilor sint recrutau din rtadiiL 
elevilor și că ponderea cea mai mare 
a practicanților acestei disewfene re 
află in școli. Discuțiile au reievat că 
în regiunea Brașov (cu excepția 
unor cluburi—C.S.M. Sibru. Olimpia și 
Tractorul Brașov) provin prea pu
țini gimnaști din rindui tineretului 
din fabrici și uzine. De pildă, la St. 
Gheorghe profesorul Alex. Csikî se 
ocupă de gimnastică la S.S.E. și la 
cele două școli medii in timp ce la 
.uzinele textile pregătește echipa de... 
handbal, deși la această mare uzină 
exista în urmă cu citva timp și secție 
de gimnastică. în orașul Sibiu, așa 
cum relata tov. Florica Constanti- 
nescu, din cadrul clubului sportiv 
din loealitate, nu s-a organizat de o 
bună perioadă de timp nici un con
curs de amploare, fapt pentru care 
și activitatea a slăbit.

Consfătuirea a scos în relief nu
meroasele posibilități de care dis
pune regiunea Brașov pentru ca gim
nastica să-și recapete locul printre 
ramurile de sport fruntașe din 
această regiune.

C. GRUIA — coresp.

ETAPA A ni A SI MARTI* ISC

Grivițs Ceste Barrarești — Fire O 
OMrea Banueșii — Glsrla Brarran

ETAPA A IV-A 7 APRILIE I9S
Diaimo Bracrarești — Grivita Basâe Baerarești 
CJSALS. Iași — Unirea București
Farul Constanța — Știința Cluj
Gloria Bacurești — Știința Petonseni
Știința Timișoara — Steaua Barurryti
Progresul București — Constructorul Biriad

ETAPA A V-A 14 APRILIE 1963
Unirea București — Dinamo București 
Știința Cluj — Grivița Roșie București
Știința Pelroșeni — C.S.SI^. Iași 
Steaua București — Farul Constanța 
Constructorul Biriad — Gloria București 
Progresul București — Știința Timișoara

ETAPA A VI-A 21 APRILIE 1963
Dinamo București — Știința Cluj 
Unirea București — Știința Petroșeni

Știința Timișoara — Gloria București
ET.WA A VH-A 3 APRILIE 1963

(Muli Petrecem — Dinamo București 
steaua Boeorești — Știința. Ctuj
C«mira«tirul Biriad — Unirea București
Pre*v9oi Boeme ști — Grivița Roșie București 
-Swnta Timișoara — U.S.M.S. Iași
Gloria Ruture^t — Farul Constanța

ETAPA A Vm-A ! IUMTE 1963
r>imms Rmmeiti — Steaua București 
SUinta Prorașenl — Ccrastructoruf P.rriad 
ȘtfMn Cluj — Pi ușurel Burarești
Utoroc Bucreerii — Știiwta Timiș tura 
Grrrito Rame Burat tț ii — Gloria Bueorești 
C-S.MJL tat — Parai Ccustawța

ETAPA A IX-A 9 IUNIE 1963
Ccostrmimul Biriad — Dinimo București 
Progresai București — Steaua București 
stimto Timișoara — Știtoto Petreșrai 
Gloria București — Șrinața Ctoj 
Farul Conrtanț» — Urarea București 
r CMC — Grivita Roșie Răcorești

ETAPA A X-A 16 IUNIE 1963
Dinimo București — Progresul București 
Constructorul Biriad — Știința Timișoara 
Steaua București — Gloria București 
Știința Petroșeni — Parul Constanța 
Știința Cluj — C.S.M.S. Iași
Unirea București — Grivița Roșie București

ETAPA A XI-A 23 IUNIE 1963
Știința Timișoara — Dinamo București 
Gloria București — Progresul București 
Earol Constanța — Constructorul Biriad 
C.SJM.S. Iași — Steaua București
Grivița Roșie București — Știința Petroșeni 
Unirea București — știința Cluj



BASCHETIMUȘTIi DE LA DTEAUA AU OBȚINUI
3 VICTORII IN TURNEUL DE LA HALLE (R. D. G.)

BERLIN, 4 (prin telefon). Joi a 
început la Halle un turneu interna
țional de baschet, la care participă 
echipe din R. P. Bulgaria, R. D. Ger
mană și R.P.R. Pînă în prezent, echi
pa Steaua se dovedește a fi cea mai 
bună echipă, fiind neînvinsă după trei 
jocuri. In primul meci, baschetba- 
liștii romîni au dispus de Vorwărts 
Halle (campioana R. D. Germane) cu 
71—59 (31—21). Apoi ei au întîlnit e
chipa Chemie Halle pe care au în
vins-o cu 76—59 (34—21). In al treilea Halte 53-38.

Cicliștii maghiari sosesc 
cu un lot puternic în Romînia

BUDAPESTA 4 (prin telefon). — 
In momentul de față obiectivul cel 
mai important al cicliștilor maghiari 
este o cît mai bună pregătire în ve
derea ..Cursei Păcii". In acest scOp, 
antrenamentele au început în noiem
brie. Intîi în sală, unde cicliștii au 
lucrat pentru dezvoltarea fizică, iar 
mai tîrziu, o dată pe săptămînă au 
ieșit și in aer liber. Timpul nefavora
bil însă (zăpada mare și gerul năpraz- 
nic) a constituit un impediment se
rios în desfășurarea normală a pre
gătirilor, așa încît lotul s-a reîntors 
din nou în sală. Aici pregătirea de 
bază a constituit-o pedalarea la 
„home trainer".

Lotul este alcătuit din cicliști cu- 
noscuți ca : Megyerdi, Aranyi, JuszkO,

in .Cupa 
campionilor europeni"

la handbal si volei
In primul meci al semifinalei din 

cadrul „Cupei campionilor europeni" 
la handbal masculin, echipa Dukla 
Fraga a învins la Stuttgart cu 9—7 
(4—5) pe F. A. Goppingen. Revanșa 
va avea loc la Praga, la 10 martie.

In sferturile de finală ale C.C.E. la 
volei masculin, Ujpesti Dozsa a în
vins pe teren propriu cu 3—2 (—12, 7, 
14, —10, 5) pe Ț.D.N.A. Sofia. Revanșa i 
ae va desfășura la 17 martie la Sofia. '

Concursul de cros 
al Armatelor Prietene i

Concursul internațional de cros al 
Armatelor Prietene desfășurat la Ber
lin pe o distanță de 7 500 m a revenit 
lui Friedrich Janke (R. D. Germană) 
cu timpul de 23:13,0. Concurentul ro- 
mîn Ovidiu Lupu s-a clasat pe locul 
5 în 23:18,0. Pe 2 500 m a învins sovie
ticul Samoilov — 7:14,4 urmat de Sa
linger (R. S. Cehoslovacă) — 7:19,6,
Șiskov (U.R.S.S.) — 7:19,8, Dăndărău 
(R.P.R.) același timp, Svejnikov 
(U.R.S.S.) — 7:20,3 etc.

ECHIPĂ ELVEȚIEI S-A PREGĂTIT INTENS 
PENTRU CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI PE GHEATĂ

La începutul sezonului de hochei 
pe gheață, Federația elvețiană a 
făcut apel la un. nou antrenor pen
tru echipa națională, la canadianul 
Lalonde. El a încercat numeroși ju
cători în meciuri de antrenament și 
în cîteva partide amicale, special 
organizate. Elveția s-a întîlnit în 
mai multe rinduri cu echipa cana
dienilor care joacă în Elveția, o 
echipă foarte bună, și a reușit să 
obțină cîteva victorii. Alte succese, 
salutate cu plăcere pentru că au 
reabilitat puțin .„blazonul” elve
țian, au fost realizate în fața selec
ționatelor R.F.G. șl S.U.A., două 
echipe chemate să joace în grupa 
A la Stockholm.

In urma acestor meciuri s-au
putut trage cîteva concluzii, care — 
cu siguranță — vor fi verificate la 
Stockholm. Mai întîi, echipa elve
țiană este capabilă să furnizeze 
jocuri excelente, să se bată cu ar
doare, regăsindu-și entuziasmul care 
i-a lipsit prea adesea în acești ul
timi ani. In schimb, echipa este 
inconstantă. Jucătorii nu sînt apțl 
să țină ritmul unei competiții de 
lungă... respirație : după o ispravă 
strălucită, ei se pot prăbuși, în fața 
unui adversar de valoare mediocră.

Mulți ani, Elveția a evoluat în 
grupa A, în care ea a jucat un rol 
fruntaș pînă la campionatul mon
dial de la Londra, unde ea a cu

joc, Steaua a dispus de selecționata 
Berlinului cu 61—46 (30—23). Jucătorul 
Niculescu s-a remarcat îndeosebi 
prin eficacitatea dovedită.

Un rezultat Surprinzător s-a înregis
trat în meciul Chemie Halle — 
Ț.D.N.A. Sofia 71—67 (42—26) pentru 
Chemie. Alte rezultate : Sel. Berlin — 
Wilnsdorf 53—63, Ț.D.N.A. — Wilns
dorf 67—44, Vorwărts Halle — Sel. 
Berlin 54—52 și Ț.D.N.A. — Vorwărts

Mezei, Juhasz, Babaczko, Meszaroș, 
Polameczki și Macho — care se va de
plasa zilele acestea în Romînia în ve
derea unor concursuri comune de ve
rificare în compania valoroșilor ci
cliști romîni. In prezent datorită tim
pului mai prielnic, cei 9 cicliști se an
trenează de 4 ori pe săptămină. .In 
pregătire nu se urmărește parcurge
rea unui mare număr de kilometri, 
ci exersarea unor elemente tactice și 
tehnice (s^c^i-^JbaPOa în pluton, sprin
turi finale și starturi).
Antrenorul Gyorgy Novobaczy pri

vește cu mult optimism desfășurarea 
concursurilor comune cu cicliștii ro
mîni. „Sînt convins — a spus el — 
că vom recupera cu acest prilej pre
gătirea pierdută din cauza timpului 
nefavorabil, așa incit să ne prezen
tăm cît mai bine Ia startul viitoarei 
ediții a „Cursei Păcii".

SANDOR DAVID
redactor la „Nepsport“-Budapesta

„Mondialele" de tenis de masa bat la ușă
CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ PENTRU „SPORTUL POPULAR"

Pentru a treia oară în istoria cam
pionatelor mondiale de tenis de masă, 
Praga va fi gazda acestei importante 
competiții. Capitala Cehoslovaciei și-a 
mai înscris numele pe lista organi
zatorilor In 1932 și 1936.

49... 500... 192... 128... 64.
Nu-i vorba de cifre fără legătură 

între ele, ci de date — edificatoare 
— privind al 27-lea campionat mon
dial. Recent, s-a primit la Praga a 
49-a înscriere, acea a jucătorilor din 
Singapore, astfel că la ora actuală se 
poate conta pe participarea a aproape 
500 de jucători din cele cinci conti
nente.

Ce reprezintă celelalte cifre ? Ele 
se referă la organizarea campionate
lor. 192 înseamnă numărul jucători
lor care vor lua parte la proba de 
simplu; cifra de 128 reprezintă tota
lul concurenților la simplu femei, du
blu bărbați și dublu mixt, iar cea de 
64 — participarea la dublu femei.

cerit medalia de bronz, reeditind 
astfel performanța pe care O reuși
se cu doi ani înainte la Jocurile 
Olimpice de la St. Moritz. După 
Londra a urmat o degringoladă a 
hocheiului elvețian. El a căzut atit 
de jos incit’ echipe, . cărora pînă 
atunci noi nu le opuneam decît se
lecționate B, au ajuns că aducă re
prezentativei A înfringeri umilitoare. 
Italia, de exemplu.

Niciodată, în acești ultimi 10 ani, 
panta n-a fost reurcată. Au fost 
luate măsuri care au avut însă efect 
contrar. De pildă, s-a interzis jucători
lor canadieni (profesioniști — N.R.) să 
întărească cluburile elvețiene în me
ciurile de campionat (fiecare avea 
dreptul la un singur jucător străin). 
Urmarea : calitatea jocului a scăzut și 
publicul a început să-și piardă puțin 
entuziasmul. Altă măsură administra
tivă, de asemenea, cu efect nefiat: 
decizia de a suspenda pe un an pe 
jucătorii din liga națională care 
își vor schimba clubul.

In fiecare an, publicul elvețian 
speră că echipa sa va reveni la 
linia de plutire. Poate, de data a
ceasta, după excelenta muncă de 
pregătire desfășurată de noul an
trenor, aceste speranțe nu vor fi 
spulberate în întregime. In toate 
cazurile, jucătorii au dovedit că 
au din nou plăcere să evolueze în 
rindurile echipei naționale și nu

Intilniri internaționale
STEAUA — REPREZENTATIVA 

IRANULUI 5-2 (2-0)

Echipa de fotbal Steaua a susținut 
duminică la Teheran ultima partidă 
din cadrul turneului său în Iran. Fot
baliștii romîni au întîlnit reprezen
tativa Iranului. Jocul s-a încheiat cu 
victoria echipei romîne cu scorul de 
5-2 (2-0), prin punctele înscrise de 
Voinea (4) și Constantin. Din echipa 
învingătoare s-au remarcat Raksi, 
Constantin și Jenei.

In cursul zilei de azi Steaua plea
că în Siria. Fotbaliștii bucureșteni vor 
juca în Siria în zilele de 6 și 8 mar
tie iar duminică 10 martie vor sosi 
în Capitală, în vederea meciului de la 
13 martie, cînd militarii vor juca la 
București partida restanță din tur cu 
Petrolul Ploiești. (In aceeași zi este

ÎN JURUL MANTINELEI
• Federația de hochei pe gheață 

a U.R.S.S. a desemnat 18 jucători, 
care vor alcătui echipa participantă 
la campionatele mondiale din Sue
dia. - Igtă numele acestora (pe pos
turi) : Viktor Konovalenko, Boris 
Zaițev (portari) ; Eduard Ivanov, 
Viktor Kuzkin, Alexandr Ragulin, 
Nikolai Sologubov, Vitali Davîdov 
(fundași) ; Boris și Evgheni Maiorov, 
Viaceslav Starșinov, Veniamin Ale
xandrov, Leonid Volkov, Alexandr 
Almetov, Iuri Volkov, Vladimir Iur- 
zinov, Stanislav Petuhov, Victor 
Iakușev, Iuri Paramoșkin. Antrenorii 
echipei sînt Arkadi Cemîșcv și A-

Cele patru mari campionate inter
naționale din noiembrie 1962 au con
stituit o serioasă verificare a jucăto
rilor europeni. Participarea și nive
lul meciurilor la turneele de la Inns
bruck, Skoplie, Budapesta și Boraas 
au determinat intr-o măsură o cla
sificare a celor mai buni 10 jucători 
europeni. Cel mai bun cuplu euro
pean masculin este considerată pere
chea cehoslovacă Andreadis—Miko. 
In vîrslă de 39 de ani, Andreadis 
este, se pare, jucătorul cel mai teh
nic din Europa. Cît despre Miko, el 
are un stil de joc, grație căruia poa
te înfrunta pe jucătorii asiatici. Și, 
fără îndoială, duelul Asia—Europa 
va fi unul din punctele de atracție 
ale „mondialelor".

In tenisul de masă feminin, cele 
mai bune jucătoare europene sînt 
Foldi și Lukacs (Ungaria), Alexandru 
(Romînia), Simon (R.F.G.) și Rowe 
(Anglia).

mai refuză selecționarea, cum s-a 
întimplal deseori în trecut.

Săptămînă trecută a fost defini- i 
tivat lotul pentru Stockholm. El cu
prinde următorii jucători :

Portari : Bassani, Ayer;
Fundași : Friedrich, Kuenzi, Mul- | 

Ier, Wittwer, Pappa;
Inaintaai : Joris, Martini, Paro- ' 

lini, Berry, Pțammatter, Salzmann, ■ 
Jenny, Roger Chapot, Bernasconi, i 
Scandella.

Această selecționată n-a dat loc 
nici unei polemici. Cel mult, spe
cialiștii au fost surprinși de a afla 
că portarul Ayer a fost preferat lui 
Kiener, care în prezent este în mare 
formă.

Mai notăm că echipa elvețiană 
este mult întărită prin prezența lui 
Martini, un excelent jucător cana
dian, care evoluează de mai bine 
de 10 ani în Elveția și care s-a na
turalizat. El formează, împreună cu 
Parolini, un excelent „tandem", ca
pabil să străpungă cele mai bune 
apărări.

GASTON NICOLE 
corespondentul ziarului „Sportul 

popular" în Elveția

ale fotbaliștilor noștri
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programată și cealaltă restanță, Știin
ța Timișoara—Dinamo București).

FARUL JOACA MÎINE 
LA DREBEȚIN

Aseară a părăsit Capitala, îndrep- 
tîndu-se spre Debrețin, echipa Farul 
Constanța care va juca mîine, la De
brețin, cu selecționata olimpică a 
R.P. Ungare. Echipa, maghiară va 
juca la București, la 20 aprilie, pro
babil cu Rapid.

PROGRESUL ȘI-A ÎNCHEIAT 
TURNEUL IN BULGARIA

Echipa Progresul București și-a în
cheiat turneul In R.P. Bulgaria ju- 
cînd duminică în orașul Petrici cu 
echipa de categorie B Belașița. Bucu- 
reștenii au cîștigat cu 3-1 (2-0).

natoli Tarasov. Hocheiștii sovietici 
au plecat la 28 februarie spre Stock
holm, unde vor susține mai multe 
meciuri de antrenament înaintea în
ceperii campionatelor. Echipa U.R.S.S. 
a cîștigat pînă acum de două ori 
titlul mondial și o dată titlul olimpic.

• Reprezentativa de hochei pe 
gheață a Iugoslaviei, participantă în 
grupa B la „mondialele" din Suedia, 
a întîlnit în orașul Ljubliana formația 
elvețiană Z.S. Zurich. Hocheiștii iu
goslavi au obținut victoria cu 4—1 

(1—0 ; 2—0 ; 1—1) prin punctele mar
cate de Oblak (2), Zupancic și Jan.

In prezent, la Praga se desfășoară 
intense pregătiri în vederea găzdui
rii întrecerilor celor mai buni repre
zentanți din lume ai tenisului de 
masă. Palatul sporturilor din Praga, 
locul de desfășurare a atitor compe
tiții internaționale de mare anvergu
ră, este supus unor amenajări spe
ciale. întreaga suprafață a sălii va fi 
acoperită cu un planșeu de culoare 
închisă. In sală vor fi instalate 14 
mese de joc, dispuse in două rinduri 
de cite șapte. Mesele de joc, ca- și 
mingile, vor purta numele lui Barna, 
fostul campion mondial, furnizorul 
lor. O parte din mingi au și fost li
vrate deja. 18 mese și un număr a
preciabil de mingi pentru campiona
tele mondiale sînt în lucru. De ase
menea, au fost comandate fileuri 
speciale.

Campionatele sînt patronate de 
primarul oraștilui Praga, Adolf Svo
boda.

Comitetul de organizare a primit 
primele informații privind sosirea 
participanților. Jucătorii australieni 
McDonald, Wilcox, Morgan, Thomp
son și jucătoarele Javer, Nicholson, 
O'Brien și Shepherd au părăsit deja 
orașul Sidney, la bordul vaporului 
„Orion", cu destinația Praga.

JiRi MUK
ziarist cehoslovac

• Duminică la Moscova, cunoscuta 
atletă sovietică Irina Press a obținut 
cea mai bună performanță mondială în 
sală la pentatlon: 5225 p (6,1 pe 50 
m,-7,0 pc 50 m.g. 15,99 m ia greu
tate, 1,53 m la înălțime și 5,90 m la 
lungime).

0 Turneul internațional de tenis pe 
teren acoperit de la Moscova a fost 
câștigat de Leyus care l-a învins în fi
nală cu 6—0; 1—6; 6—3; 6—2 pe
danezul Jan Lesley. Acesta din urmă 
eliminase în semifinale pe Mihail Mo- 
zer (U.R.S.S.) cu 6—4; 2—6; 6—4; 
6—3.

Proba de simplu femei a revenit cam
pioanei U.R.S.S,, Ana Dimitrieva, care 
în ultimul meci a întrecut cu 6—4;
6— 1 pe jucătoarea maghiară Laszlo. 
La dublu mixt, Ana Dimitrieva și Ser- 
gliei Lihaciov au dispus în finală cu
7— 5; 6—3 de cuplul Galina Bakșeeva— 
Tomas Leyus. (Agcrprcs).

• La Padova s-a disputat meciul de 
tenis pe teren acoperit dintre reprezenta
tivele Italiei și R. P. Ungare, Gazdele 
au m^tigat cu scorul de 5—0. Jn ultima 
zi Tacchinl l-a învins cu 6—3 ; 6—4

Fotbal pe glob
IN R.P. BULGARIA : CUPA ȘI JOCURI 

INTERNAȚIONALE
SOFIA 4 (prin telefon). — Duminică 

s-au disputat optimile de finală ale Cu» 
pei, înregistrînd-u-se următoarele reznly 
ta te : Lokomotiv Sofia—Cerno More 0-0, 
Eter Tîmovo (cat. B)—Ț.D.N.A. 0-0, Ma
rek—Spartak Plovdiv 3-1, Spartak 
fia—Spartak Pleven 2-0, Lokomotiv Plov- 
div—Dunav Ruse 0-3, Bero-e Stara Za-» 
gora—Slavia Sofia 1-1, Botev Plovdiv— 
Lokomotiv Ruse (cat. B) 9-0. Meciul 
Rakovski—Levski a fost amînat.

q Echipa sovietică Dinamo Moscova; 
aflată în turneu în R.P. Bulgaria, a 
susținut săptămînă trecută două me
ciuri. Oaspeții au cîștigat cu 3-0 întîl- 
nirea cu Sp-artak Plovdiv și cu 4-0 pe 
cea cu D. Kanev (Hașkovo), din cate
goria B.
• In continuarea pregătirilor în ve

derea preliminariilor Turneului U.E.F.A., 
reprezentativa de juniori a U.R.S.S. a 
mai disputat aici două partide. In jo
cul revanșă cu R.P. Bulgaria (juniori); 
oaspeții aii reușit un rezultat de egali
tate (1-1), iar la DimUrovo au dispus cu 

.1-0 de Minior (cat. B). T. H.
A ÎNCEPUT returul 

CAMPIONATULUI IUGOSLAV
Campionatul iugoslaviei a fost reluat 

duminică. In prima etapă a returului 
s-au înregistrat cîteva rezultate intere
sante, dintre care subliniem victoriile 
în deplasare obținute de O.F.K. Beo
grad și Sarajevo, precum și cele 4 me
ciuri nule. Iată rezultatele : Partizan 
Belgrad—Dynamo Zagreb 1-1, Novisad— 
Voâvodina. Novisad 0-0, Sloboda Tu a— 
St. roșie Belgrad 0-0, Jelezniclar Sara- 
jevo—Radnicki Niș 2-2, Rijeka—Sarajevo 
1-2, Buducinosl Titograd—O.F.K. Beo
grad 0-1, Velej Mo^i^Haiduk Split 1-2. 
In clasament, conduce Partizan cu 23 
puncte, la egalitate cu Dynamo, urma
te de Jelezniciar, O.F.K. Beograd și Ve- 
lej, toate cu cîte 16 puncte etc.
EMPOR ROSTOCK ȘI MOTOR JENA 

IN FRUNTE
Liderul clasamentului, Motor Jena a 

fost învins duminică cu 2-1 de . ăa., 
Magdeburg, în timp ce Empor Rc^^X. 
a cîștigat cu 3-0 la Berlin meciul cu 
Dinamo. Astfel, Motor Jena și Empor 
Rostock sînt acum la egalitate de punc
te (28), urmate de Vorwărts (23 p). Iată 
celelalte rezulta-te : Turbine Erfurt. — 
Dinamo Dresden 0-0, Rotation Leipzig— 
Motor Karl Marx Stadt 1-1, Wismut 
Karl Marx Stadt — Lokomotive Leip
zig 1-0.

INTERNAZIONALE ȘI JUVENTUS 
ÎNVINSE !

Multe surprize, duminică în campio* 
natul italian. In derbiul tor'inez, Juven
tus a cedat în fața echipei Torino cu 
1-0. Singurul gol a fost înscris de Crip- 
pa. Cealaltă fruntașă, Internationale, a 
pierdut cu același scor la Bergamo In 
fața Atalantei. Golul a fost înscris de 
danezul Nielsen. A treia surpriză a fur
nizat-o codașa Palermo în fața Floren
tinei : 1-0 (prin punctul marcat de Bor- 
ejrson). o victorie prețioasă a realizat 
și Bologna în deplasare : 1-0 cu SpaL 

1 Celelalte rezultate : Genoa—Catania 4-1;
Lanerossi—Roma 0-0, Milan—Sampdoria 
1-1, Modena—Venezia 2-1 și Napoli— 
Mantova 0-0 (Napoli are 7 jucători sus
pendați, în urma dopingului folosit în 
meciul cu Milan). Clasament : Interna
tionale 35 p, Juventus 34 p, Bologna 
32 p etc.

MONACO LIDER
In urma victoriei obținută cu 3-2 în 

fața formației Racing Paris, Monaco a 
trecut în fruntea clasamentului. Repu
tatele etapei : Rouen—Toulouse 1-0, Va» 
ienciennes — Grenoble 0-1, Bordeaux—* 
Strasbourg 3-0, Marseille—Reims 1-0; 
Nice—Lens 3-1, Rennes—Nimes 1-1, An
gers—Montpelier 2-1. Clasament : Mo
naco 37 p. Sedan 36 p (2 jocuri mai 
puțin), Bordeaux 35 p, Lyon 34 p, Nice 
32 p, Reims 31 p etc.

In al treilea meci de Cupă dintre 
Marseille și Nice, victoria â revenit e
chipei Marseille cu 3-0 (primele două 
s-au terminat la egalitate, 0-0 și 2-2; 
după prelungiri).
• In campionatul Greciei, pe primul 

loc se află cunoscuta echipă Panathi- 
naikos, cu 49 de puncte (reamintim că 
în Grecia pentru o victorie se acordă 
3 puncte, pentru meci nul 2 și la în- 
frîngere 1 punct). Pe locul 2 : Olim- 
piakos, pe locul 3 : A.E.K. in ultima e
tapă, meciul Apollon Salonic—Panathi- 
naikos Atena a fost condus — bine — 
de arbitrul romîn Al. Toth.
• Săptămînă aceasta sînt programate 

cîteva înlîlnlrl internaționale de mare 
interes. Unul dintre ele se dispută în 
cadrul sferturilor de finală ale „Cupei 
cupelor" : Slovan Bratislava-Tottenham, 
azi la Bratislava. Alte două au loc în 
„Cupa campionilor europeni" (de ase
menea, în sferturi), mîine : Benfica Li
sabona — Dukla Praga și Anderle^ht 
Bruxeîles—Dundee (Scoția). A patra 
partidă se desfășoară, tot mîine, în ca
drul „Cupei orasclo^-lîrgurl“ : A. S. 
Roma—St. roșie Belgrad.

pe Korpa, iar Gardini a dispus cu 7—5; 
5—7 ; 6—1 ; de Gulyas.

• La Cleveland, atletul american Dave 
Tork a sărit cu prăjina 4,90 m. Proba 
de 1 milă a revenit lui Tom OTIara cu 
4:05,5 înaintea polonezului Baran —* 
4:06,4. John Thomas a sărit 2,04 m.

• Cu o zi înainte de închiderea campio
natului masculin de baschet al Americii 
de Sud, echipa Uruguayului a repurtat e 
surprinzătoare victorie cu 52—50 (23—■ 
28) asupra echipei Braziliei, campioană 
mondială. Alte rezultate : Argentina-Co
lumbia 79—49 ; Paraguay-Chile 57—50.

Înaintea ultimelor jocuri, în clasament 
conduce Peru cu 14 puncte, urmată do 
Uruguay — 13 puncte, Paraguay 12 
puncte, Brazilia 11 puncte (un joc mai 
puțin), Argențina — 10 puncte, Chile 9 
puncte etc.

• Reprezentativele de haltere ale Fin
landei și R. P. Polone au susținut e 
nouă întîlnire la Helsinki. Oaspeții aa 
repurtat victoria cu scorul de 5—2. Prii 
mul meci fusese cîștigat tot de polonezi 
(4—3). La cat. semigrea polonezul P% 
linski a ridicat 460 kg (145—135—i 
180 kg).
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