
COMUNICAT
ln zilele de 5-8 martie 1963 a avut loc ședința plenară a Comite 

lui Central ai Partidului Muncitoresc Romîn.
La plenară au luat parte membrii și membrii supleant! ai Comi- 

tului Central, membrii guvernului, primii secretari ai comitetelor 
gionale de partid, șefii secțiilor Comitetului Central al P.M.R.

Plenara a ascultat informarea cu privire la ședința Comitetului 
cecutiv C.A.E.R. din februarie a.c., făcută de reprezentantul Repu- 
icii Populare Romîne în acest organ, tovarășul Alexandru Bîrlă- 
anu, membru supleant al Biroului Politic, vicepreședinte al Consi- 
>lui de Miniștri. Plenara a aprobat în unanimitate directivele date 
» conducerea de partid și de stat reprezentantului R.P.R., cît și acti- 
atea pe care el a desfășurat-o.

Plenara și-a reafirmat acordul deplin cu „Principiile fundamentale 
e diviziunii internaționale socialiste a muncii", adoptate de Consfă- 
irea reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești ale țărilor 
rticipante la C.A.E.R., din iunie 1962, potrivit cărora principalul 
jloc de dezvoltare cu succes și de adîncire a diviziunii internaționa- 
socialiste a muncii este coordonarea planurilor economiei naționa- 
în spiritul principiilor proclamate de Declarația de la Moscova din 

50, de respectare a independenței și suveranității naționale, de 
alitate deplină în drepturi, întrajutorare tovărășească și avantaj 
:iproc.

Plenara apreciază că aceste principii fundamentale și-au dovedit 
întregime valabilitatea, constituind și pentru viitor baza trainică 

adîncirii relațiilor economice în vederea dezvoltării fiecărei țări so- 
iliste, reducerii treptate a deosebirilor în nivelurile lor de dezvol- 
re, avîntului general al întregului lagăr socialist.

La lupte clasice

Rapid București a
Lokomotive Leipzig

întrecut 
cu 51

me- 
Ra- 
sala

'n deschiderea 
lui de baschet 
-Daugava, în 
ulești s-a desfășurat
>ară întîlnirea Inter
zonală de lupte cla- 
s dintre Rapid și Lo- 
notive Leipzig, 
ii au prezentat 
ură omogenă 

pregătită din 
vedere tehnic 

. în formația 
mă au evoluat, 
>t, luptătorii care 
igătesc pentru < 
natele mondiale 
urile Olimpice, 
formația 
t net 
'ășin<lu-și 
Tpsarii. în
. s-au remarcat Gh. 

și A. Fischer, 
i s.'ium iată rezultatele

Oas- 
o gar- 
și bi- 
punct 
și fi- 

ger- 
, de 

se 
cam-

Și

a
superioară, 

categoric 
mod deo-

noastră

n turul trei al tur
ului internațional de 
is de ta Cairo, oam- 
nul romin ION 
IC a obținut o 
isă victorie în 
nului jucător al

ȚI- 
pre- 
fața 
R.F.

57 
în-
E.

tuș în primele minute 
de luptă pe S. Klinge, 
cat. grea — N. Marti- 

cedează la punc
tata lui G. Sch

nef-cu 
te în 
midt.

V. GORUN

avertis-

tnr eg istrate : ea*. 52 kg. 
— I. Baciu cîștigă la 
puncte întîlnirea cu M. 
Schneider, un luptător 
foarte energic, oat. 
kg. — I. Alionescu 
vinge la puncte pe 
Thoron, oat. 63 kg.
M. Sultz face meci egal 

Schneider, după ce 
sportivi au pri- 

două
70 kg. 
termină 

R. 
k<- 

Rularea întrece 
te un adversar 
M. Zingitt, oat. 
I. Țăranu face 
ou N. Siegfrid, campion 
al R.D.G., oat. 97 kg.— 
G. Popovici Intr-un meci 
fără istoric învinge prin

cu 
ambii 
mit cite 
mente, cat.
A. Fischer 
egalitate cu 
ner, cai. 78

la
Meis-
- V. 

la punc-
incomod: 
87 kg.— 
meci nul

Germane, Rolf 
gert. Rezultatul 
rii : 
tru 
pag.
„Pe 
taie

Bun- 
întîlni- 

6—2, 2—6, 6—3 pen- 
Țiriac. (Citiți în 
a 8-a, la rubrica 
scurt", alte rezul- 

ale turneului).

APID-PARIS UN1VERSITE CLUB
sferturile de finală ale „C.C.E/*

Jala Dinamo din Capi- 
ă va găzdui mîine 
pă-amiază o intere- 
ită partidă intema- 
nală de volei: este 
~ba de prima confrun- 
e dintre Rapid B.ucu- 
ti și Paris University 
ib, campioana Fran-

fi-

în 
de

întîlnire in- 
are progra- 
„deschidere" 

campionat

PROLETARI bli\ TOATE ȚĂRILE, UNITIVA!
JfJeva

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Romi na
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A început campionatul mondial de hochei pe gheată

Echipa R. P. Romîne a obținut două frumoase victorii
4-3 cu R. P.Polonă și 8-1 cu Anglia

(prin 
trimisul 
Joi, în 
de-a 29

STOCKHOLM 
telefon de la 
nostru special), 
prima zi a celei
ediții a campionatului 
mondial de hochei pe 
gheață, în clipa in care 
ceasul din vechiul turn 
al stadionului olimpic 
a bătut ora 3 după-a- 
miază, pe patinoarul 
unde acum 50 de ani 
s-au disputat Jocurile 
Olimpice, echipele Ro- 
miniei și Poloniei, parti
cipante la grupa B a 
competiției, salutau pu
blicul.
centrul
toarele formații:

ROMÎNIA : Crișan — 
Czaka, Ionescu, Varga,

L. Vaoar — Szabo II, 
Ferenczi, Szabo I, Biro, 
Andrei, Tacaci I, Pană, 
Calamar, Ioanovici.

POLONIA: Wisniewski 
— Handy, Ollczyk, Sit- 
ko, Skorsky — Fonfara, 
Wilczek, Kuzek, Manow- 
ski, Prinialsky, Goeztyla, 
Zurawski, Tratczak, 
lanowicz.

3—0 ÎN PRIMA 
REPRIZA !

Ki-

în 
e-

S-au aliniat la 
terenului urmă-

bune 
min. 

puțin 
după 
polo-

Echi-pa noastră profită și 
urcă scorul la 2—0 prin- 
tr-un șut de la distan
ță al lui Varga. în mi
nutul următor, cînd u- 
nul dintre oei doi ju
cători polonezi eliminați 
își reluase locul in e- 
chipă, Varga șutează din 
nou de la distanță și 
Ferenczi deviază pucul 
în poartă: 3—0. Echipa 
romînă domină, joacă 
combinativ, iar apărarea 
face față 
tacurilor

Repriza 
pe cu o
țiune a primei 
linii dar 
ză de 
revanșează după
secunde astfel că 
nutul 21 scorul 
4—0 pentru echipa ro
mînă. In minutul urmă- 

Crișan se remarcă 
la o

Mîine la Craiova,

Finalele campionatelor 
republicane de cros

Cel mal buni alergă
tori de cros din întrea
ga țară, calificați în 
urma desfășurării etapei 
regionale, se var pre
zenta mîine dimineață la 
startul finalelor campio
natului republican. După 
cum am mai anunțat 
întrecerile se vor des
fășura pe aleile Parcului 
Poporului din Craiova.

Printre concurenții 
care vor evolua la Cra
iova se numără: Florica 
Greoescu și Andrei Ba- 
rabaș (campionii repu
blicani de anul trecut) 
și ceilalți atleți fruntași 
(C. Greoescu, Ov. Lupu, 
Z. Vamoș, T. Voicu, Eli- 
sabeta Teodorof, Geor-

geta Dumitrescu, Zam
fira Antonescu, Leontina 
Frunză etc.) care se 
pregătesc pentru apropia
tele întreceri ale Crosu
lui Balcanic.

Jocul a început 
nota de dominare a 
chipei noastre, care și-a 
creat de la început 
ocazii de gol. In 
2 Szabo I a tras 
pe lingă poartă, iar 
un minut portarul
nez a oprit o periculoa
să acțiune a lui Czaka. 
Spre mijlocul 
jocul se 
dar în min. 12 
scapă pe contraatac 
deschide scorul, 
zii comit unele 
larități și — 
— în min. 
timp de un 
trei oameni

reprizei, 
echilibrează, 

min. 12 Biro 
Și 

Polone- 
neregu- 
urmare 

rămîn 
în

ca
15 
minut 
pe gheață.

4

cu succes a- 
adverse.
secundă înce- 
frumoasă ac- 

noastre 
ratea- 
EI se 
cîteva 

în mi- 
devine

Ferenczi 
aproape.

tor, 
intervenind decis 
acțiune de atac adver
să. In min. 26, echipa 
R.P.R. marchează un 
gol valabil, care însă nu 
este acordat de arbitri. 
Urmează o perioadă de

dominare a echipei 
neze, timp în care 
zek și Kuzek ratează 
ocazii. în min. 30 
ratăm noi prin Ionescu 
și Szabo II iar din min. 
32 echipa noastră trece 
printr-o perioadă foar
te grea, Ionescu fiind e- 
liminat timp de 5 mi
nute. în această perioa
dă, polonezii au mari o- 
cazii. Se remarcă 
rul nostru portar, 
șan. în minutul 39, sco
rul este redus de către 
M anowski, care deviază 
pucul cu genunchiul în 
poartă: 4—1, scor cu care 
repriza a doua i>a șfîrșit 
o repriza care ne-a

DAT EMOȚII

La începutul ultimei 
reprize (minutul 42), Ku
zek face o 
unul singur 
lui Fonfara 
chează: 4—2.

polo- 
Wiic- 
bune 
și 31

tină- 
Cri-

cursă de 
și pasează 
care maar- 
Urmează o

CĂUN ANTONESCU

(Continuare în pag. a 8-a)

LEOtfTINA FRUNZA 
văzută de Neagu Ilăduleecu

Campionatele internaționale de tenis de masă 
R. P.

Intr-un cadru festiv 
au început ieri campio
natele internaționale de 
tenis de masă ale R. P. 
Romîne. După cum s-a 
mai anunțat, participă 
jucători și jucătoare din 
opt țări. In prima zi au 
avut loc întilniri femi
nine și masculine pe e- 
chipe.

O excelentă impresie 
lasă reprezentanții R. P.

„Cel mai puternic om 
al asociației noastre"

Coreene (Învingători
5-3 asupra formației

. fază a meciului retur 
ținut de Rapid în op- 
ille de finală ale 
C.E.“, împotriva cam- 
anei Turciei, Galatasa - 

Istanbul.
1 ilustrație — momen- 

linal al unei acțiuni 
ixsive reușite 
bucureșteană, 
cu brio de 

colau.

de echi- 
interpre- 

Horațiu

Foto : P. Romojan

ței, în sferturile de 
nală ale „C.C.E." Aceas
tă atractivă 
temațională 
mată 
meciul
Steaua București—Știin
ța Galați, care va începe 
Ia ora 17.00.

Voleibaliștii 
teni s-au pregătit 
multă asiduitate i 
ceastă săptămînă, 
tărîți să ofere iubitori
lor voleiului un specta
col de bună calitate, pe 
măsura valorii lor recu
noscute. Oaspeții, care 
vor sosi în Capitală în 
cursul zilei de astăzi, 
se Prezintă și ei cu o 
carte de vizită valoroa
să, astfel că există toate 
temeiurile să anticipăm 
un spectacol de înaltă 
ținută sportivă. Partida 
va fi condusă de arbi
trul iugoslav B. Lecic.

Reamintim că echipa 
învingătoare în meciul, 
tur-retur Rapid—Paris 
Universite-Club va în- 
tilni în etapa următoare 
a întrecerii cîștigătoarea 
dublei întîlniri dintre 
campioanele R.P. Polone 
și Iugoslaviei, respectiv 
Regia Varșovia și Mladost 
Zagreb _

Consiliul asociației sportive Vul
can din Capitală acordă o deo
sebită atenție cuprinderii maselor 
de oameni ai muncii, a tineretu- 

a
bucureș- 

cu 
în a- 

, ho-

iul, în practicarea 
educației fizice.

Recent, consiliul 
luat inițiativa de 
a organiza o com
petiție de haltere, 
sport care a avut 
o deosebită popu
laritate în rându
rile metalurgiștilor 
cu ocazia desfășurării întrecerilor 
Spartachiadei de iarnă 
cursurile de haltere 
etapă a Spartachiadei, 
pat la Vulcan 985 de

Consiliul asociației 
ing. Tănase Hudea) a 
un plan de acțiune, repartizînd 
sarcini ooncrete membrilor săi 
pentru buna organizare a acestui 
concurs 
de „Cei 
sociației

Aoest 
va desfășura de-a lungul a cinci 
săptămîni. Primele întreceri, faza 
I, se vor organiza în 20 de grupe 
sportive (11—31 martie). Câștigă
torii pe categorii de greutate își vor

organizată

asociației a

măsura forțele în întrecere pe 
secții de producție, faza a Il-a 
(1—10 aprilie), urmînd ca apoi cei 
mai puternici să-și dispute întî- 
ietatea in finala pe asociație 
14 aprilie).

Da concurs

D. 
cu 
maghiare), campionul ce
hoslovac Vlado Miko, 
primul jucător iugosiav 
Vojislav Markovic, ma
ghiarul Rozsas. Sportivii 
noștri au avut de ase
menea comportări bune, 
remarcindu-se, mai ales. 
componenții primelor 
garnituri. La fete, sint 
de subliniat victoriile ob
ținute de tinerele Iu- 
dith Krezsek asupra cam
pioanei R. D. Germane, 
Doris Kalweit. și Eleo
nora Mihalca in fața Iul 
Catrinel Folea.

Lată cîteva rezultate mal 
importante : echipe băr
bați : seria I : R.P.D. Co
reeană — K.P. Ungară S-l 
(Ciong Kil Hua—Foldi 2-0. 
Kim long Sam — Roz-sas 
0-2. Ciong Do- Ci—Șandor

H-a : R. P. Romînă A 
(Ghxrgiucă 2 v.» Rethi 2 
v., Cobirzan 1 v.) — R.P. 
Romînă tineret (Gheor
ghiu, Luchian, Angelescu) 
5-0» R.S. Cehoslovacă (Mi- 

2 v., 
R. D
1 V.»
Echi-

R. P.

ko 2 v., Stepanek 
Chmelik 1 v.) —
Germană (Lemke 
Pleuse, Viebig) 5-1. 
pe femei, seria I : 
Polonă (Szmld, Nowory- 
ta) — R. P. D. Coreeană 
(Kim Ciong Șil, O Ciong 
Ța) 3-0, R.P.F. Iugoslavia 
(Pire, Petrac) — R.P. Bul
garia (Ivanova, Danceva) 
3-1, R.P. Romînă B (Fo
lea, lampa) — R.P. Ro
mînă junioare (Mihalca, 
M. Jandrescu) 3-1, seria a 
n-a : R.D. Germană (Kal
weit, Hollman) — R. P. 
Romînă tineret (Kretzsek, 
V. J and r eseu) 3-1, R. S- 
Cehoslovacă (Bosa, Karii- 
kova) — R.P. Ungară (Fa- 
ludi, Papp) 3-2, R.P. Ro
mână A (Alexandru, Con- 
stantinescu, Pitică) — R. 
P. Romînă tineret (Krez
sek. V, Jandreseu) 3-0.

CJ1-

hal
de

inițiative

(la con- 
din prima 
au partici
pe rsoane). 
(președinte 

întocmit

în oare era în joc titlul 
mai puternic om al a- 
noastre".
concurs de amploare se

se vor folosi 
tere simple 
circa 30 kg, cîști- 
gător fiind decla
rat cel care ri
dică greutatea de 
mai multe ori.

Ciștigătorii titlu
lui de „Cel mai puternic om al aso
ciației" vor primi frumoase premii 
în obiecte, iar cei clasați pe locurile 
II și III vor fi răsplătiți cu diplome. 
Clubul sportiv raional Progresul 
oferă o cupă secției din uzină 
care va avea cei mai mulți spor
tivi clasați pe locuri fruntașe, iar 
consiliul asociației sportive Vul
can va acorda o cupă grupei spor
tive care va mobiliza pentru în
treceri oei mai mulți partioipanți. 

In unele grupe sportive au și 
început înscrierile ipentru con- 
oursuil „Cel mai puternic om al 
asociației noastre". S-a și fixat 
primul concurs, luni după-amiază, 
la grupa sportivă de la serviciul 
mecanic șef.

Campionul R.S. Cehoslovace Flado Miko
Foto: T. Roibu

Sam—Foldi 
Hua—Șan- 

Doc Ci — 
______ ___ Kim long 
Sam — Șandor 2-1, Ciong 
Doc Ci—Foldi 2-0), R.P.F. 
Iugoslavia (Markovic II 2 
v., Vecko 2 v., Korpa 1 
v.) — R.P. Bulgaria (Ka- 
raneșev 1 v., Sivacev,
Sladkarov) 5-1, R.P. Ro- • 
mină B (Sindeanu 2 v, 
Soare 2 v., Bottner 1 v.)— 
R.P. Romînă juniori (Hid- 
veghi 2 v., Sentivani 1 
Demian 1 ▼.) 5-4; seria a

1- 2, Kim long
2- 0, Ciong Kil 
dor 2-0, Ciong
Itozsas 0-2, 1

Astăzi, cu începere de 
la ora 9 și ora 17 vor 
continua probele pe e- 
chipe. Mîine de la ace
leași ore se vor dis
puta meciurile din ca
drul probelor individua
le. După-amiază, se vor 
desfășura și finalele pro
belor pe echipe. Toate 
jocurile au loc în 6ala 
Floreasca.



Angajamentele prind
ti ca în producție în toate întreprin
derile și instituțiile din regiunile 
respective. Zilele trecute am vizitat 
crteva localități din regiunea Brașov. 

_ Pe blocnotesul nostru Și pe pelicula
îndeplinirea acestui aparatului

numeroase 
asiduă ce 
ducerea tn 
gajament pe cane activiștii sportivi 
din această regiune și l-au luat 
curând.

și guvernul au trasatPartidul 
mișcării sportive sarcina de a 
dobîndi un larg caracter de 

mase, de a cuprinde în desfășurarea 
activității sportive întreg tineretul 
patriei. 
obiectiv 
General 
zică și _ 
sebit pe răspîndirea formelor simple, 
larg accesibile, de practicare a exer- 
cițiilor 
nastica 
loc de 
ganelor 
activiștii sportivi, antrenorii, profe
sorii de educație fizică, medicii și 
sportivii au pornit eu entuziasm să-și 
aducă contribuția la extinderea gim
nasticii în producție în cit mai
multe întreprinderi și instituții.

finind seamă de condițiile exis
tente și de efectele pozitive pe care 
le are asupra întăririi sănătății oa
menilor muncii practicarea exercițîi- 
lor fizice, consiliile regionale UCFS 
Brașov și Ploiești s-au angajat să 
extindă, pînă la 30 aprilie, gimnas-

Pentru 
ultima plenară a Consiliului 
al Uniunii de Cultură Fi- 

Sport a pus un accent deo-

fizice. Printre acestea gim- 
în producție se situează la 
frunte. Sub îndrumarea or- 
și organizațiilor de partid,

Un factor important" Pregătirea instructorilor obștești

viată
Datorită strînsei 

există, în regiunea

de . fotografiat am prins 
aspecte oare atestă munca 
se desfășoară pentru tra- 
viață a importantului an-

LA BAZA ACTIVITĂȚII i
COLABORAREA

de

Spre sfirșitul anului 1962 situația 
introducerii gimnasticii în producție 
în regiunea Brașov putea fi sinteti
zată astfel: 65 de întreprinderi — 
26.000 de participnțt — 645 de in
structori. Formarea comisiei regio
nale pentru gimnastica în producția 
și, apoi, a celor raionale, din factori 
de răspundere din aproape toate or
ganizațiile obștești șl de stat a dus, 
firește, la realizarea unei eficaoe 
colaborări. Cu sprijinul sindicatelor, 
al organizațiilor UTM, al conduceri
lor întreprinderilor și instituțiilor, 
cei peste 500 de profesori de edu
cație fizică și antrenori, repartizați 
de către organele UCFS și secțiile 
de Învățământ, au desfășurat și des
fășoară și în prezent o vastă ac-

producție. 
rări oare 
ș-au obținut în scurtă vreme 
tante succese care creează I 
realizării angajamentului luat 
fel, gimnastica în producție sc 
tică acum în 165 de întrep 
și institaiiiii, de peste 74.000 
meni ai muncii. Programele 
conduse de peste 2000 de ins' 
obștești.

„Sub îndrumarea organelor 
ganizațiilor de partid — ne 
tov. Ioan Indrei, vicepreședi 
consiliului regional 
— ne vom îndeplini 
angajamentul. Pînă la 
toate întreprinderile
din regiunea noastră se va p 
gimnastica în producție".

UCFS 
cu siț 
30 apr 
și ins

Experiența dobândită de a 
sportivi din regiunea Brașov 
prețioasă. De aceea am soco 
să-i invităm pe cîțiva tova 
dintre cei care au contijj>_it 
la realizarea succeselor aSBR 
să-și împărtășească experienț 
todele, în coloanele ziarului 
In pagina de față veți put 
eîteva articole scrise de a 
sportivi din regiunea Brașov, 
tim că ele vor folosi unui util 
de experiență.

Una dintre sarcinile importante 
care stau în fața organelor și orga
nizațiilor sportive din regiunea noas
tră, în această perioadă, este intro
ducerea gimnasticii în producție în 
toate întreprinderile și instituțiile. 
In îndeplinirea acestei sarcini un 
rol de seamă îl joacă pregătirea 
unui număr corespunzător de instruc
tori obștești care să conducă progra
mele de exerciții fizice.

Comisia noastră regională pentru 
introducerea gimnasticii în producție 
a ținut seamă de acest lucru. Ana- 
lizind modul în care se extinde a
ceastă formă simplă de practicare 
a exerrciiiilor fizice a considerat că 
este necesar să fie instruit un con
ducător de program la 30 de oameni

O muncă atentă și continuă 
asigură succesul

4u trecut doar citeva luni de cind 
majoritatea muncitorilor din fa
brica noastră practică zilnic 

gimnastica in producție. Dar astăzi, 
intr-un sumar bilanț al activității des
fășurate in acest domeniu, putem ară
ta că gimnastica in producție a contri
buit efectiv la întărirea sănătății mun
citorilor, la creșterea capacității lor 
de muncă și — implicit — la obține
rea unor noi succese in producție. 
Peste 700 de muncitori și muncitoare 
din fabrica „Dezrobirea" Brașov 
execută zilnic — cu deosebită plă
cere — exercițiile programului de 
gimnastică in producție fiindcă s-au 
convins de eficacitatea și utilitatea 
lor.

Cum am ajuns la aceste rezultate ? 
Printr-o munci intensă, desfășurată 

sub îndrumarea permanentă a orga
nizației noastre de partid. Cu spri
jinul organului UCFS a avut loc 
anul trecut o consfătuire la care au 
participat reprezentanți ai organiza
ției de partid, ai conducerii fabricii, 
sindicatului, organizației U.T.M. și 
consiliului asociației sportive. Cu a
cest prilej ,-a format o comisie pen
tru introducerea gimnasticii in pro
ducție și a fost alcătuit un plan de 
muncă cu sarcini precise, judicios 
repartizate pe fiecare membru al 
comisiei, tn colaborare cu medicul 
sportiv și cu antrenorul de gimnas
tică de la clubul sportiv Olimpia 
Brașov au fost alese secțiile unde 
«a fi introdusă — in prima etapă — 
gimnastica in producție, au fost sta
bilite complexele de exerciții și au 
fost pregătiți 87 de instructori ob
ștești pentru conducerea programe
lor.

Cu sprijinul organizației de partid 
și al conducerii fabricii a fost orga
nizată o discuție cu maiștrii din 
secții. in cadrul consfătuirii au fost 
lămurite toate aspectele legate de 
desfășurarea gimnasticii in produc
ție. Cunoscindu-se prestigiul de care 
se bucură maiștrii li s-a cerut ajuto- 

ai muncii care practică gimnastica 
în producție. Astfel, pînă la jumă
tatea lunii aprilie, eote necesar să 
fie pregătiți 3 500 de instructori ob
ștești. Pentru aceasta toți profesorii 
de educație fizică și antrenorii din 
cluburi și asociații sportive au fost 
mobilizați pentru a organiza și a 
conduce cursurile pentru pregătirea 
acestor cadre voluntare.

Consiliile raionale UCFS împreu
nă cu secțiile de învățământ au re
partizat în așa fel profesorii de edu
cație fizică șl antrenorii astfel incit 
toate întreprinderile și instituțiile 
să aibă posibilitatea să-și pregăteas
că un număr suficient de instructori 
obștești. Cursurile au fost organiza
te cu sprijinul medicilor care — îm- 

rul în mobilizarea muncitorilor la 
practicarea gimnasticii in producție, 

împreună cu sindicatul, organiza
ția U.T.M. și maiștrii din secții, con
siliul asociației sportive a desfășurat 
apoi o intensă muncă de populariza
re a acestei forme simple de practi
care a exerdțiior fizice, insistin- 
du-se îndeosebi asupra efectelor 
binefăcătoare pe care le are practi
carea lor. Cind toate condițiile au 
fost create s-a dat — cum se spune 
in termeni sportivi — startul. Timp 
de mai bine de două luni medicul 
și antrenorul de gimnastică au ur
mărit cu atenție modul cum se des
fășoară și efectele pe care le are 
practicarea gimnasticii in producție 
asupra muncitorilor din fabrica noa
stră. Apoi, aceste investigații s-au 
făcut periodic. Pregătirea instructo
rilor continuă să se facă bilunar, 
cind de fapt se procedează și ta 
schimbarea complexului de exerciții.

Ceea ce a contribuit la desfășura
rea permanenta in bune condițiuni 
a gimnasticii in producție in fabrica 
noastră a fost faptul că acestei acti- 
oități i s-a acordat tot timpul aten
ția cuvenită, instructorii fiind spriji
niți și îndrumați continuu. Consiliul 
asociației sportive a extins gimnas
tica in producție și in alte secțU. 
Acum se studiază posibilitatea in
troducerii ei in schimburile II și Iii, 
astfel ca ea să fie practicată de 
peste 1.200 de salariați ai fabricii 
„Dezrobirea". Sintem convinși că sub 
îndrumarea comitetului de partid și 
pe baza colaborării care s-a stator
nicit în fabrica noastră și în ceea ce 
privește activitatea sportivă intre 
conducerea administrativă, sindicat, 
organizația U.T.M. și consiliul aso
ciației sportive, pînă în primăvară 
toți sdlariații fabricii vor practica 
gimnastica în producție.

ZAHARIA CHIFOR 
director adjunct 

al fabricii „Dezrobirea*

GH. MIHAI
președintele asociației sportive 

^Dezrobirea 

preună cu profesorii de educație fi
zică și antrenorii — au stabilit pro
gramele de exerciții indicate pentru 
întreprinderea sau instituția respec
tivă în funcție de profesiunea sala- 
riaților. Tot împreună cu medicii a 
fost stabilit microclimatul în care 
să se desfășoare programul de gim
nastică ' în producție.

Pînă în momentul de față au fost 
pregătiți în întreaga regiune peste 
2 000 de instructori pentru gimnas
tica în producție. în această acțiune 
s-au evidențiat profesorii de educa
ție fizică Nicolae Sebeșan, Eugen 
Simionescu. Irina Tacorian (Brașov), 
D. Dobresm, Vasile Lăzăruț (Sibiu), 
Alexandru Osiki (Sf. Gheorghe). 
Lala Buiuc (Sighișoara), antrenorii 
Florie» Constantânescu (Sibiu), P. 
Popescu (Mediaș), Meta Popescu 
(Brașov) și alții. Pregătirea de noi 
instructori obștești continuă. Profe
sorii de educație fizică și antrenorii 
sînt mobilizați permanent pentru în
deplinirea acestei sarcini. De altfel 
și după ce vor fi pregătiți toți in
structorii necesari conducerii progra
melor, activitatea lor nu va înceta. 
Ei vor coordona munca instructori
lor, preocupîndu-se în mod special 
de schimbarea regulată (bilunar) a 
programelor. De asemenea se va 
menține permanent colaborarea cu 
medicii, pentru a se constata efec
tele practicării gimnasticii în pro
ducție și necesitatea gradării efortu
lui solicitat de complexele de exer
ciții fizice.

Comisia regională pentru introdu
cerea gimnasticii în producție îndru
mă și urmărește permanent activi
tatea de pregătire a instructorilor 
obștești astfel ca angajamentele pe 
care și Ie-a luat să devină fapte.

prof. MIRCEA GABOR
membru al comisiei regionale de 

gimnastică în producție

4>i la Eleclroprecizie Săcele am remarcat o vie preocupare pentru practicarea acestei forme simple a educației

țiune de extindere a gimnasticii în

Sprijinul larg
In acțiunea de introducere a gim

nasticii în producție există în regiu
nea Brașov o colaborare rodnică 
între medici și metodiști. Ei lucrea
ză intens împreună pentru cunoaș
terea condițiilor de muncă și stabi
lirea gradului de dezvoltare fizică 
și sănătate a colectivului de munci
tori, unde irmtată să fie introdusă 
această formă simplă și eficace de 
practicare a exereițulor fizice.

Vizitind întreprinderile și institu
țiile, medicii și metodiștii (în ge
neral, profesori de educație fizică) 
stabilesc microclimatul pentru des
fășurarea programului de gimnastică 
în producție. Sînt determinate sec
toarele cu condiții nefavorabile (tem
peratură peste 25 de grade, umidi
tate peste 70 la sută sau sub 30 Ia 
sută etc.) și sînt găsite soluții pen
tru ca acești muncitori să poată 
practica totuși gimnastica în produc
ție. Medicii și profesorii de educație 
fizică sau antrenorii stabilesc îm
preună grupele de exerciții care ur
mează să fie efectuate în eadruâ 
programului, urmărindu-se ca com
plexele să fie axate Pe grupele 
musculare care nu sînt angrenate 
în timpul lucrului și, de asemenea, 
pe gimnastica respiratorie.

Dar rolul medicului în acțiunea 
de introducere a gimnasticii în pro
ducție nu este numai acela de a 
indica gradul de dezvoltare fizică 
a colectivului de muncitori și de a 
stabili locul cel mai propice pentru 
desfășurarea programului de exerci
ții. Noi am înțeles misiunea pc care 
o avem într-un sens mai larg. în 
acest scop am făcut și vom face și 
in viitor, studii amănunțite asupra

al medicii
influenței directe pe care o ai 
nastica în producție asupra o 
mul ui. începînd ou faza pregi 
cînd facem măsurători și con 
cu perioada de desfășurare i 
nasticii în producție cînd ve 
adaptarea organismului la el 
influența pc care o au corni 
noi colaborăm intens cu pr 
de educație Fizică, antrenorii 
structorii obștești. interveni 
de cîte ori este nevoie.

In orașul Brașov majoHăgti 
dicilor din uzine și-au ajlrtL 
buția la buna desfăsuri. 1
nasticii în producție. Socotind 
toria lor să activeze intens 
răspîndirea acestei forme de 
ticare a excrețiilor fizice ca 
menită să asigure întărirea 
ții oamenilor muncii, ei au ad 
tribuția medicinii la desfășurî 
bune condîțiuni a activității, 
cei care au obținut cele ma 
rezultate se numără medicii 
Faur (Steagul roșu), Dan l 
(Tractorul) și alții.

T*nînd de faptul că
ducerea gimnasticii în produ 
află în plină desfășurare, c 
este necesar să solicit tuturo 
gilor mei din întreprinderile 
stituțiile din regiunea Brașov 
corde sprijin nelimitat prof 
de educație fizică, antrenoi 
activiștilor sportivi în realiz: 
cestei acțiuni. Este — dacă d 
o datorie profesională deosi 
importantă.

dr. LAURIAN TAU' 
șeful dispensarului regie 

pentru sportivi



Raid-anchetă prin citeva din manie
Se schimbă înfăfișarea „Giulețthilui

ale formei sportive (V)
) Aparatul cardio vascular și indicii hemodinamici ai stării de formă sportivă

trebui să depună totuși... 
fata ofensivei primăverii, 

ninsoare începută din senin 
„pui** de viscol nu mai sperie

Si îndeosebi pe tinerii

Iarna 
rmele, 
‘îte-o 
mi un 
e nimeni 
portivi care. începind cu fotbaliștii, 
u ieșit „la treabă*4 în aer liber. Noul 
■won oompetițional „bate la ușă'4 și 
leoane e dornic sa se prezinte cit 
tai in formă.
Dar „scenele** pe care se vor des- 

ășura dirzeie întreceri, cum se pre
mia?... Această întrebare ne-a purtat 
e citeva mari baze sportive.

pentru întreceri1

Stadioanele 
licit “ se află

„23 August" și „Repu-
în administrația I.E.B.S.

ată ce ne-a declarat tov. Constantin 
—w. directorul I.E.B.S., in legătură 

■trebarea noastră.
^întreprinderea, noastră se ingri- 

•ște de cele mai mari baze sportive 
•rintre care și stadioanele „23 Au- 
'ust“ și „Republiciiu. Ele au intrat 
n iarnă bine întreținute, astfel că 
■cum avem — dacă putem spune așa 
- foarte puțin de lucru. Pe ambele 
tadioane s-au desfășurat, după con- 
umarea ultimelor meciuri, lucrări de 
onservare. Acum gazonul are o râ- 
dcină puternică și o vegetație bo
gată. Pină la 11 martie vor fi repa- 
ate toate gradenele deteriorate de 
•e stadioanele „23 August** și „Repu- 
•licii**. Se procedează la renumerota- 
ea locurilor, iar pe alei și în incinta 
stadioanelor vor fi plantate peste 
15 000 de răsaduri de flori.

— într-adevăr vești plăcute, 
vrea să știm ce alte pregătiri 
fac pentru noul sezon sportiv ?

— Cele 6 terenuri de antrenament 
de la stadionul „23 August** au fost 
gata la 1 martie. Au fost vopsite por
țile de fotbal și s-au pus plase noi. 
S-a făcut curățirea vestiarelor, revi
zuirea instalațiilor etc. De asemenea, 
este pregătită zgura pentru reame- 
najarrea pistelor de atletism.

Să... plecăm puțin din Bucu- 
pXști. Ce se intimplâ la Snagov, la 
Sinaia și in Poiana Brașov ?

— Peste tot lucrările de amenajare 
sini in toi. La Snagov se face., 
curățenie generală, iar bărcile vor fi, 
in citeva zile, gata reparate și re vop
site. Frumoasa noastră bază nautică.

Am
se

renumită in lume, se va prezenta la 
începerea sezonului, in veșminte noi.

^>...Toatâ atenția noastră este în
dreptată spre asigurarea celor mai 
bune condiții de antrenament*.

" La rubrica „UNDE MERGEM*4 este 
tot mai des amintit numele uneia 
dintre cele mai tinere baze sportive 
din Capitala : GHENCEA. Aci iși plă- 
mădesK- performanțele sportivii clu
bului STEAUA. Dimineața, dupâ- 
amiaza, în funcție de orele de pro- 
graxn și școala, sute de sportivi, în- 
cepînd cu piticii și terminînd cu se
niorii, se antrenează intens in vede
rea obținerii unor performanțe de 
valoare.

Actuala bază sportivă a clubului 
Steaua, în plină dezvoltare, se în
tinde pe o suprafață de aproximativ 
150 000 m2. Pină acum au fost ame
najate 3 terenuri de fotbal, dintre 
care 2 cu gazon șf 1 cu zgură, 1 te
ren de handbal în 7, 3 terenuri de 
volei, 2 de baschet, 4 de tenis de 
cîmp și un ring de box în aer liber, 
în proiect se află amenajarea unei 
arene de popice și a unor tribune 
pentru spectatorii prezențî la jocurile 
echipei de rugbi ce se desfășoară pe 
terenul central de fotbal. Terenul 
central, folosit pentru fotbal și 
rugbi, a fost curățit complet de ză
padă și tratat, din timp, cu îngrășă
minte chimice și naturale. Au fost 
recondiționate, de asemenea, apara
tele auxiliare pentru antrenamentul 
fotbaliștilor și au fost construite al
tele noi. Vestiarele au fost renovate, 
curățite și, pe alocuri a fost înlocuit 
furnirul deteriorat. La pista de moto 
este in curs de recondiționare apara
tura ajutătoare.

In sectorul horticol se fac mari 
pregătiri. Materialul floricol așteaptă 
timp favorabil pentru a fi sădit.

Deci... și la baza sportivă a clubu
lui „Steaua*4 primăvara este întîm- 
pinată cum se cuvine.

Stadionul Giuiești este pregătit de 
pe acum să~și primească oaspeții. Ne 
referim, in special, la terenul central 
care a fost deszăpezit încă de luna 
trecută, după meciul amical Rapid— 
Farul și ulterior greblat, tăvălugit.

Paralel se schimbă fața terenului 
îî (folosit pentru antrenamente și 
jocuri din campionatul orășenesc) și 
care va fi pardosit cu un strat de 
2gură. Treabă nu tocmai ușoară dacă 
ne gindim că pentru recondiționase a 
terenului sint necesare nu mai puțin 
de 40 vagoane de zgură, iar pentru 
delimitare, aproape 400 m liniari de 
bordură. Lucrările au început insă 
și ele înaintează vertiginos cu fie
care zi.

Cu o înfățișare nouă se prezintă și 
vestiarele, cabinele pentru arbitri ca 
și încăperile anexe. Ele au fost vop
site in ulei, iar pe 
montate lambriuri 
de tip „Pal”, care 
foarte primitoare.

în sfirșit, reparații 
făcute tribunelor și peluzelor. Un sin
gur lucru se mai cere realizat: fixa
rea gardurilor de sirmă pe întreaga 
„potcoavă** a stadionului. Proiectul 
prevede consolidarea acestui gard 
prin balustrade din țeava care 
mărească gradul de stabilitate.

La „Politehnica** (fostă Olimpia] 
deocamdată proiecte...

Actualul stadion „Politehnica 
in administrarea clubului Olimpia) nu 
ne-a făcut o impresie prea bună.

Conducerea Institutului Politehnic, 
care a preluat această bază sportivă 
acum două săptămini. are. desigur, pro
bleme foarte grele de rezolvat. Fiindcă 

** ' excepție 
prezintă

pereți au fost 
din prefabricate 
le dau o notă

capitale au fost

prilejul

aici, toate terenurile — fără 
— aflate in incinta stadionului, 
un grad de degradare aproape total!

O coincidență fericită : cu , ‘ .
vizitei noastre am găsit in plină activi- 
tate, o comisie specială a părtinind noii 
administrații, in frunte cu tov. confe
rențiar Dan Brâiloiu. șeful catedrei de 
educație fizică de la .Politehnica-.

— După cum vedeți- ne spunea tov. 
Brâiloiu, aici trebuie pornit aproape de 
la zero... In trei ani de zile. Olimpia n-a 
investit nimic pentru întreținerea acestei 
baze sportive...

— Care sint, in schimb. projecteîe 
dv. ♦

— Intenționăm să transformăm radical 
baza. .Mai intii. intr-o pnmă etapă, vor 
intra In reparații capitale. terenurile 
existente, arena de popice și încăperile 
aferente. Aceasta, cit mai repede, de
oarece la 5 aprilie vom programa aici 
festivitatea de inaugurare a activității 
sportive in aer liber a studenților 
noștri.

Intr-o etapă următoare vom spori nu
mărul terenurilor cu incă trei — unul 
pentru fotbal, cu zgură si alte două — 
de volei șj baschet. De asemenea, vom 
construi un bazin de înot eu o lungime 
de m. In sfirșit, intr-o a treia etapă, 
vom in ce re a să realizăm un protect pe 
cit de indrăznet. pe atit de interesant. .

— ???
— Este vorba de amenajarea unei piste 

din material plastic care va fî pusă la 
dispoziția schiorilor. in perioada <R

Omul cu
Trenul ieșise din Craiova și acum 

gonea spre Caracal. Anuenoral 
Gheorghe Scăeșteanu iși lipi frun
tea infierbintată de geamul rece al 
vagonului. Privea absent cimpia nea
gră care fugea in urmă ca și gin- 
durile lui...

— Da, au avut dreptate M vară ții 
de la regiunea UCFS — iși spunea 
el. Bine au făcut că m-au criticat 
atit de aspru. Adică, ce-mi închi
puiam eu, că o să meargă ața la in
finit ?... Auzi la mine metodă de a 
antrena o echipă de fotbal ?... Cum 
naiba am putut să le pretind celor 
de la „Victoria“-Caracal o normă 
întreagă pentru citeva ore pe săptă
mână ?... Și alea cum făcute: intre 
trenul de 15,30 și autorapidul de 
17,45...

Antrenorul iși aprinse o țigară și 
aruncă chibritul în scrumiera de sub 
fereastra vagonului. Apoi, iși adună 
din nou gîndurile...

— Da, asta e: m-am făcut de ris. 
In loc să fiu exemplu, că vorba aia, 
sint ditamai președinte al colegiului 
regional de antrenori, am apucat să 
fac pe navetistul... Ce-mi trebuia 
mie normă ? Și unde: tocmai la Ca
racal... N-aveam destule echipe de 
fotbal în Craiova? Aveam, dar mai 
puteai bătrine Scăeștene să te pre
zinți la antrenament in palton și ga
loși ca la Caracal?... Sau să faci cu

baze sportive
vară. Prima pistă de acest fel in țara 
noastră!

Proiectele sint intr-adevăr frumoase ș! 
Îndrăznețe. Ele trebuie însă realizate' 
cit mai grabnic. Primăvara nu prea 
acordă... răgazuri. A și venit.

La Progresul — muncă intensă, 
însuflețită !

Stadionul din str. Or. Staicov ici 1 
are aspectul unui adevărat șantier 
De la intrare și pină la cele dou 
poeți secundare, de pe str. Dr. Liste' 
— numai săpături. Se montează ins ta 
lația electrică care va deservi, 
principal, pista de atletism din 
rul terenului central de fotbal, 
și aleile întregului parc.

Am amintit de terenul central 
fotbal... Acesta se prezintă in < 
diții optime — complet curățat de ză
padă. cu plasa împrejmuitoare necon
diționată. cu gradenele tribunelor ne- 
vopsite.

Din primăvară, stadionul Progre
sul va avea incă un teren de fotbal, 
de rezervă (pe lir.gâ cel existent).

Și aici, administrația stadionului 
se remarcă prin spirit gospodă-esr 
Ne gindim la modul ingenios cum au 
fost reamenajate vestiarele (parte din f l»m rk- *r *rdr ci mima se euacrartl 
ele au fost dublate) la preocuparea v ioartr rar (bradk-aric) aruncă in 
pentru a asigura întregului complex S « irrulatir o cantitate mică dr singe, 
de te fvnlei. baschet, handbal j Inima sportivului in formă niunce?tr in

*lare dc npao* mai puțin dr jumătate 
dech inima unui individ neantrmat. 
Circulația periferică se face și ea în 
conJițiuni mai bune, țesuturile reținind 

cantitate mult mai mam de oxigen 
in siagrle ru rare vin in contact. Exa- 
inarea aparatului cardiovascular prin 

prob*» funcționale dr efort, aduce date 
noi pentru precizarea diagnosticului de 
formă '►porthă.

Ix-tuoov a constatat după cele trei 
eforturi ale probei funcționale preroai- 

tenis etc.) o înfățișare at mai atrac-^zatj de el, reacții normotooe hi toate 
ti vă. In acest sen& parceieăe cu ar-C ■arurîlr. precum *i o concordanță per- 
buști sădiți de curind (aproape peste J feet! mire modificările cardio-vasen- 
totk liziera de pe fundalul terenului Qlam «i rele 3 eforturi efectuate. Tot el 
central ca si cele cite%-a mii de râ-Zoui notează că asodificărîle produse de 
sadmțe pregătite cu gnjă de un teh- T eforturile probei funcționale sint in pe- 
nxnan horticol (care s»-a stabdît inJrioada de formă mai mici și revenirea 
incinta stadionului, un adevărat .car- Ala valorile inițiale se face mai rapid 
tier generai*) sin: mărturii concrete. Jderh înainte d* a se intra în formă.

★ Jl nii autori (Bairenko) confirmă reve-
Din cele constau te cu prilejul aces-v nirva foane rapidă la valorile inițiale, 

tui raid-anchetă, se poale desprinde S-iar svs|ân că o dală cu instalarea for- 
conduzia că atit I.E.B.S. cit și du-fori sportive modificările cardio-vascu- 

se străduiesc sâ pregătească Ilare sc măresc imediat după efortul 
feî bazele sportive, incit aces-Cdin probele funcționale.
ofere spectatorilor cele mai J f)in cele expuse mai înainte reiese că 
condiții de vizionare a d a gnomicul biologic al stării de

1 formă sportivă există in prezent un nu
măr suficient de date. Nici una dintre 
de luată hi mod izolat nu permite însă 
ipvnerea unui diagnostic corect. Cu cit 
examinarea va fi t 

, șansde de a gre*i

buri le 
in așa 
tea să 
optime 
petițiilor.

Se impune — pe baza unei... reci- 
pvocităti leg-.ume — ca spectator:: să 
vegheze La păstrarea cu simt de râs- 
pundere a bazelor sport.ve. buouri/ruaowm sa fi mai compara ca 
a> xntrecului popor. a grefă sini bmî nuci.

realizat f Și inel un Inrrn care nu trebui-
HKISTACHE NAUM. VALENTIN 1 «xiall uitat p-ntru cl d este cd
PAUNESCT* fi TI BERI U ST AMA). / important. Isiațn^licml biologic

remușcari...
bieții fotbaliști două-t-ei twre. «r«4- 
nnd in același tunp „ pregiu-ea lor 
fizică și plecarea aulompMinlui spre 
Cmiona 7^.

— Da, am greșit grav — continuă 
antrenorul. Nu m-am purtat cum tre
buie. Veneam cind vroiam și nici prin 
cap nu-mi trecea sâ respect cele 40 
de ore săptămânale pe care trebu-e 
să le presteze vn antrenor cu o nor
mă întreagă. Bine eu făcut băieții că

Intre două trenuri...
Desen de Neagu Radulescu

Examinarea aparatului cardio vascular 
este de mare utilitate pentru diagnosticul 
stării de formă sportivă. Tabloul hem o* 
dinamic se caracterizează în stare u? 
•epaus printr-o perfectă armonizare a 

1 uttiror factorilor liemodinamici și prin 
•-«Midiții foarte economice de activitate 
ale aparatului circulator.

lată spre exemplu valorile principalilor 
indici hemnd inamici ai unui fotbalist in 
,'tare de formă. în comparație cu ale 

*»••• individ neantrenat.
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al il

■Hu
ma i 
de

m-oa reclamat.*— 
menarneate ? Aia 
treire n educație 
—Ba. caiac peste

Ce. atee erea rn- 
e*c muncă de ins- 
mre o duceam eu? 
pupăză, ii ma> sco

team și dimineața dta producție—
♦

Tin pufăit scurt ș: trenul opri in 
tara Caracal. Antrenorul GAeorghe 
Sctețteann se uită la ceas: 15 n 30 
de minute. Traversă peronul și pom: 
încet sore terenul de antrenament. .

— Săracii băieți — Mi unnă el firul 
••ndunior — cu cită dragoste mă 
așteaptă— Și eu țip la ei— Ii fae 
^ciobani- cind ** execută o par-i co
rectă— ChiparUe, s'.M exigent— Daci 
eram exigent nu terminau land pe 
Ionii M.’_ Dar. a-o si se mai iatim- 
pte— Chiar acum fac o ședință cu ei 
*>-• rog pe toți aă-wu areie deschis 
lișmnle. Da. a sa am si procedez!— 
Ti pun pe fiecare să mă critice cu 
curaj fi la sfirșit imi iau •« anga- 
șament—

Antrenorul intră pe terenul de fot
bal. Băieții îl așteptau— 

formă sportivă se elaborează numai pe 
baza studiului dinamicei datelor biolo
gice ale aceluiași sportiv în diferite pe
rioade ale antrenamentului.

Un singur examen medical oricît de 
complex ar fi nu ne permite să afir
măm dacă sportivul este sau nu in 
furmă.

Compararea între ele a datelor de la 
indivizi deosebiți duce la greșeli de diag
nostic. Valorile biologice au un carac
ter strict individual. Arest lucru impune 

supra* eg lirr«*a medicală continuă a 
sportivilor de către medici specialiști 
în problemele medicinii sportive. Diag- 
n«v<4icul stării de formă sportivă este 
deci un diagnostic complex bazat pe 
S’-mne pedagogice și biologice.

(.oroborarea acestor date și studierea 
dinatnirei lor în timpul pregătirii, per
mite punerea diagnosticului corect de 
formă sportivă și luarea la timp a mă
surilor adecvate primitoare la procesul 
de antrenament al fiecărui sportiv.

Dr. MIRON GEORGESCU
★

în numărul r ii lor: Dl RATA FORMEI 
SPORTIVE.

Clasamentele turneului final
al Cupei de iarnă"

din
„Cupei de 

următoarele

în urma disputării jocurilor 
cadrul turneului final al 
iarnă** au fost alcătuite 
clasamente :

SENIORI

6
1
2
O

1. Steaua București 3 3 0 0 75:41
2. CSJM. Reșița 3 2 0 1 54:59
2. Știința Timișoara 3 1 0 2 50:49
1. Știința București

SENIOARE
3 0 0 3 39:69

1. Știința București 3 3 0 0 44:19
2. Tractorul Brașov 3 2 0 1 33:21
X Știința B.-B. Cluj 3 1 0 2 25:40
4. Constructorul Timiș. 3 0 0 3 24:43

— Dragii de ei — gindi antrenorul 
— s-au aliniat pentru raport... Le vine 
antrenorul „navetist" care țipă la ei... 
Frumos din partea mea! Dar $i din 
partea lor ci m-au reclamat... E ade
vărat că— Dar. in fond... Și. la urma 
ssrmei, fondul contează. Cind mă gin- 
desc ce săpuneați s*n primit la re
giune din cauza lor— Asta fiindcă-s 
oamenii mei, la care fin... Mă. ce oa
meni— Tu ii iei sub aripa ta. ai gri
ji de ei. le ești mamă și tată și ei 
te reclamă— Nu puteau să vină la 
mine, să-mi spună deschis: — Uite 
ee-i tovarășe antrenor, noi nu s in
tern mulțumiți de felul cum... Nu, 
s-au dus si eu dat fuga să mă re
clame_  Pe cine ? Pe mine, antreno
rul lor. care ii inrăt cum să joace, 
cum si_  Unde-: disciplina, unde-i
respectul jucătorului fată de—

— Ce stați fi vă holbași la mine, 
frumusetelor?— Trei ture de pistă... 
Fuga, marț !-

P. S. Uneie lucruri din materialul 
de față nu s-au petrecut chiar așa. 
Antrenorul Gheorghe Scăeșteanu n-a 
'ost criticat de consiliul regional 
UCFS Oitema (dar sperăm că o să 
fie>. Nu jucătorii l-au reclamat, ci iu
bitorii aportului din Caracal (și nu la 
regiune, ci, după cum vedeți, in altă 
parte). „Remușcănle* sini și ele ima
ginare (pină acum).

Finalul este, in schimb, absolut 
real: antrenorul se poartă astfel cu 
jucătorii fiindcă aceasta este metoda 
lui „pedagogică" —

Iar foiletonul de față e metoda 
noastră de a-1 ajuta...

vasile tofan
(după materialul trimis de co
respondentul nostru Gheorghe 
Doncin).
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Ce este nou in lumea balonului ovalUn bogat sfârșit de săptămână

arătînd

internațională a

Steaua va participa și în acest 
Trofeul orașului Parma. For- 

i tali ană a fost, la riadul ei, in
sa susțină unul sau mai multe 
in București.

defi- 
astfel:

jurul trambulinei
mi jlocii din

Săriturile speciale atrag un mare număr de spectatori in 
Poiana Brașov

Schiul cunoaște și la sfîrșitul aces
tei săptămîni o intensă activitate in
ternă și internațională. Să facem o 
trecere în revista a competițiilor la 
care vor participa schiorii noștri 
fruntași.

și slalom uriaș pe unii dintre cei mai 
buni schiori din Europa. Țara noas
tră va fi reprezentată de proaspătul 
campion republican Ion Zangor, pre
cum și de Gh. Văcaru și Marin Foc- 
șeneanu.

întrebarea este firească în aceste 
zile care ne apropie tot mai mult de 
prima etapă a campionatului repu
blican, de alte competiții interne și 
internaționale. Am notat, de aseme
nea, și unele acțiuni mai impor
tante ce au avut loc sau se vor des
fășura în viitorul apropiat.

• Recent, a avut loc, la sediul 
UCFS, festivitatea de decernare a tit
lului și tricourilor de campioni repu
blicani pe anul 1962 jucătorilor echipei 
GRIVIȚA ROȘIE, clasamentul 
nitiv al competiției

Grivița Roșie
Steaua 
Dinamo
Știința Cluj 
Știința Petroșeni 
Progresul
Unirea
Știința Timișoara
C.S.M.S. Iași 
Metalul
Știința București 
Olimpia

22 
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

17
16
13
10

9
3
7
7
5
6
4
3

3
2
3
7
7
9 

10 
11
9

13
13 
19

266: 69 
193: 50 
190: 72 
129:113 
121:109 
132:199
92: 94 

102:171 
109: 98
71:115
85:224 
56:322

58
58
54
47
46
44
41
40
40
37
35
27

„CUPA POIANA" este cel mai in
teresant concurs care se va disputa 
duminică în Poiana Brașov. “ 
niști vor fi cei mai buni 
din țara noastră (FI. Voinea, 
I. Ciucudeanu, $t. Burețea, 
ciun ș. a.) și trei talentați 
din R.D. Germană: Berndt Gerhard, 
Jurgen von Nordheim și Gunther 
Ottel. Dată fiind valoarea schiului 
din R.D. Germană în domeniul sări
turilor de la trambulină, disputa 
oaspeților în compania sportivilor 
romini este așteptată cu mult inte
res. Trambulina mijlocie a fost spe
cial amenajată pentru a găzdui în
trecerile in condiții cit mai bune.

„CUPA R.P.R.” va strînge la star
tul probelor de fond pe unii dintre 
cei mai buni schiori din Brașov, 
Gheorghieni, Sinaia, Bușteni, Vatra 
Dornei și Reșița. După succesul în
registrat de prima etapă, care a 
avut loc in luna ianuarie, este de 
așteptat ca și în această a doua eta
pă, programată pentru azi și miine 
pe pîrtiile din Poiana Brașov, schiorii 
să realizeze performanțe bune și 
spectacole atrăgătoare. Amintim că 
după concursul din ianuarie, clasa
mentul se prezintă astfel: 1. Dinamo 
Brașov 59 p. 2. Tractorul Brașov 70 p. 
3. Casa Ofițerilor Brașov 127 p, 4. Se
lecționata Gheorghieni 136 p, 5. Voința 
Sinaia 148 p, 6 Steagul roșu Bra
șov 157 p, 7. Caraimanul ~ 
160 p, 8. Selecționata Vatra 
234 p, 9. Selecționata Reșița 
10. Selecționata Rîșnov 300 p.

„MEMORIALUL BRONISLAV 
ȘI HELENE MARUSARZ", 
avea loc azi și mîine pe pîrtiile sta
țiunii poloneze Zakopane, va întruni 
la startul probelor de slalom special

Protago- 
săritori 

E. Kiss, 
C, Cră- 
săritori

Bușteni 
Dornei 
241 P,

CZEH 
care va

A X-a ediție a „Cupei
Mogoșa“ a reveni

schiorilor din Maramureș
98 dintre cei mai buni schiori din re

giunile Suceava, Cluj, Mureș-Autonomă 
Maghiară și Maramureș sau întrecut 
pe pîrtiile de pe Dealul Negru, Valea 
Suioritlui și din jurul lacului Mogoșa, 
pentru cucerirea „Cupei Mogoșa*, con
curs aflat la a X-a ediție, jubiliară. 
Organizarea excelentă asigurată de co
misia de schi a regiunii Maramureș, 
buna pregătire a concurenților și ză
pada favorabilă au contribuit din plin 
la succesul competiției. Iată cîștigăto- 
rii probelor: fond, 3 km junioare • 
Ecalerina Lazăr (Mureș-Autonomă Ma- 
ghiarfl);10 km juniori: Gh Benedek 
(Mureș-Autonomă Maghiară); 5 km se
nioare: Juliana Kemenes (Mureș-Autono- 
mă Maghiară); 15 km seniori: L. Ilălun 
(Cluj); slalom uriaș, juniori: N. Timiș 
(Maramureș), junioare: ludilha Tomori 

, (Cluj), seniori: Emil Ilorraih (Cluj), 
Senioare: lolanda Griga (Maramureș); 
slalom special, juniori: N. Timiș, ju 
nioare: ludilha Tomori, seniori: E. Hor
vath, senioare: lolanda Griga.
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Foto: P. Romoșan

INTERNAȚIONALA
NORDICE" este un

„SAPTĂMÎNA 
A PROBELOR 
alt important concurs la care vor 
participa schiorii romini. La aceste 
întreceri, găzduite azi și miine de 
stațiunea cehoslovacă Harakov, vom 
fi reprezentați de Elena 
cela Bratu, Doina Boboc 
tre. Probele concursului 
și 30 km pentru seniori, 
km pentru senioare.

Tom, Mar
ți Dinu Pe- 
sînt 15 km 
5 km și 10

litinc, la ciulești

Finala „Cupei orașului
București1*i

parte a finalei masculine, 
vor întrece echipele clasate 
1 din serii, Aurora și Se- 
«Cupa orașului București*

...SAU, MAI EXACT: miine la Gia- 
lești, prima 
în care se 
pe locurile 
mănăloarea,
urmînd a fi cîștigată de echipa care 
ob|ine două victorii din maximum trei 
întilniri. In afara aeestei prime manșe 
a finalei, programul de miine mai cu
prinde patru din cele șapte meciuri nece
sare stabilirii locurilor 3—16 in clasamen
tul final, pentru care echipele situate 
pe aceleași locuri în seri: susțin cite 
o întâlnire directă: locurile 2 din serii 
pentru locurile 3—4 in clasamentul fi
nal, locurile 3 pentru locurile 5—6 in 
clasamentul final și așa mai departe. 
Săptămina aceasta vor fi desemnate 
ocupantele locurilor 5—6 (Foința-Teh- 
nometal), i—(Sănătatea—Grii ița Ro
șie), 9—10 (1PROMET — C.S.P.) și 
11—12 (IPROFIL—Oțelul) In plus, mai 
stat programate, în cadrul „Cupei 
șului București*, pentru astăzi și 
două întilniri feminine.

r

Cîtcva din
voicibaiistic
vorba de calendarul

ora- 
miine,

• Prima întâlnire 
anului se va disputa în Franța, echipa 
Grivița Roșie susținind partida cu 
Beziers la 31 martie.

• După toate probabilitățile, for
mația 
an la 
mația 
vi tată 
jocuri

• Dinamoviștii bucureșteni vor sus
ține, de asemenea, cîteva întâlniri in
ternaționale. In prezent, au loc dis
cuții pentru perfectarea unor jocuri 
în R. D. Germană și R. S. Cehoslovacă, 
probabil pentru luna septembrie.

• In ceea ce privește partida din
tre reprezentativa țării noastre și na
ționala Franței, s-au făcut pînă in 
prezent două propuneri: 10 noiembrie 
sau 15 decembrie, urmînd să se sta
bilească data exactă și orașul care va 
găzdui această tradițională întâlnire. 
De remarcat interesul deosebit pe 
care-1 stârnește de pe acum acest joc

în rîndurile iubitorilor de rugbl din 
Franța. De curind, Ia sediul federa
ției noastre de rugbi a sosit o adresă 
prin care primarul orașului Vichy 
roagă forul de specialitate să inter
vină pe lingă federația franceză de 
rugbi ca aceasta să programeze partida 
Franța — R. P. Romînă în orașul 
Vichy.

• Cu interes deosebit este așteptată 
și „Cupa Păcii" care va fi găzduită în 
acest an de țara noastră. Jocurile vor 
avea loc între 20 și 27 mai, la Deva, 
Pitești, Ploiești, Bacău, București. Se 
știe că la această importantă compe
tiție s-au înscris inițial formațiile re
prezentative ale R. D. Germane, R. S. 
Cehoslovace, R. P. Bulgaria. Recent, 
a sosit și cererea de participare din 
partea federației poloneze, astfel incit 
se pot organiza două serii, ceea ce 
permite ca pe lingă cele cinci echipe 
să participe la această ediție a „Cupei 
Păcii" și formația de tineret a R.P.R.

• La federația de rugbi au fost 
depuse — ca în fiecare an — o serie 
de cereri de transferare. Reține, de
sigur, atenția transferarea unor ju
cători valoroși cum sînt Mateescu, la 
Steaua, Giugiuc, la Dinamo, Balcan, 
la Grivița Roșie, Chiriac, la Steaua, 
Florescu, la C.S.M.S. Iași etc. Dar, 
ceea ce ni s-a părut semnificativ a 
fost numărul deștul de mare de ce-

reri de transfer de la echipele de 
tegorie A la cele din campionatul 
calificare — ceea ce subliniază t 
dința accentuată de întărire a for 
țiilor, promovarea curajoasă a u 
elemente talentate. Astfel, Aldea 
Barbu (Dinamo) au cerut tran 
pentru Dinamo II, Beianu și Teo 
rescu (Metalul) pentru Vulcan, E 
Crișan (Știința Cluj) pentru Progr 
Bacău, Surmeî și Ilusu (Știința Ti 
șoara) pentru Știința București, 
ban Mehedinți (Steaua) pentru Proi 
tantul etc. Prezența acestor juca 
în formații din campionatul de c 
ficare va aduce desigur un plus 
tehnicitate, de experiență. In ace 
timp, diferiți jucători au fost ce 
de echipele de categoria A ; Lăză 
cu (Olimpia) pentru Unirea, Hu 
niuc (Rapid) pentru Dinamo, Ro 
(Știința București) pentru Gri 
Roșie, Anastasiu și Georgescu (Știi 
București) pentru Progresul și al

• Campionatul de calificare — c 
se va desfășura în trei serii — inc 
la 31 martie.

• Ieri dimineață, federația de ru 
și colegiul de antrenori au organi 
o amplă analiză a felului in care 
desfășurat campionatul republican 
anul trecut, indieîndu-se principal 
obiective ale actualei ediții a ca 
pionatului.

„Cupa 6 Maj^i 

Steaua și Grivița Roșie— învingătoare în etapa 
a Ill-a—se întîlnesc mîine în finala competiție

15:21 
15:21 
14:21
2:27

handicap, p 
a transform 
de picioj-^c 

Grivița Ro

5. (6) Voința M. Ciuc
6. (5) Metalul București
7. (7) Tractorul Brașov
8. (8) C.F.R. Timișoara

5
5
7
9

Să vedem, analizlnd programul 
jos. ce modificări le pot aduce

CAMPIONATUL 
Seria I

ca urmare a unui joc 
mai bine orientat tac 
echipei Steaua, Penciu, 
deschidă scorul (min. 

o încercare de toată f

Penultima etapă a „Cupei 6 Mar
tie" a adus în scenă patru din cele 
mai valoroase echipe bucureștene 
care au evoluat joi după-amiază, pe

tuturor ca-

reprezentative in R.D.
șos. București—Ol te

ll.P. Polonă ale echi-

la București, la care,

Și 
ci-

uzinei „Tudor

Din nou In drum! Miine cicliștii huni resteni vor lua startul in prima cur 
a anului. In fotografie aspect d 3 were desfășurată pe o șosea d

. .. fipitalei

0 atractivă etapă în categoria A
S-au consumat din campionatele re

publicane de categorie A nouă etape, 
la capătul cărora situația echipelor în 
clasamente este următoarea :

CAMPIONATUL MASCULIN
Seria I

FEMININ

1. (1) Știința Cluj 9 8 1 25:13 17
2. (2) Rapid București 9 7 2 25: 9 16
3. (3) C.S.M.S. Iași 954 19:17 14
4. (4) Steaua București 945 17:16 13
5. (5) Progresul București 945 19:19 H
6. (7) Știința Galați 945 16:21 13
7. (6) Minerul Explorări

Baia Mare 936 14:23 12
8. (8) C.S.M. Cluj 918 9:26 10

(Clasament calculat fără rezultatul
meciului de la Cluj, C.S.M.—Progresul
București).

Seria a II-a
1. (1) Dinamo București 9 8 r 26:10 17
2. (5) Farul Constanța 9 5 4 19:17 14
3. (4) Petrolul Ploiești 954 16:21 14
4. (2) Tractorul Brașov 853 19:12 13
5. (3) Dinamo Oraș

Dr. P. Groza 853 19:12 13
6. (6) Știința Timișoara 945 19:19 13
7. (7) Fulgerul Suceava 9 2 7 12:25 11
8. (8) Olimpia MJ.U.

București 9 1 8 12:26 10

1. (1) Dinamo București 10 10 0 30: 2 20
2. (2) Știința Cluj 9 8 1 24: 6 17
3. (3) F arul Constanța 9 6 3 19:12 15
4. Hi Progresul București 9 4 5 14:20 13
5. (5) C.P. București 9 3 6 15:20 12
6. (7) Part, roșu Brașov 9 3 6 11:20 12
7. (6) Voința Craiova L0 2 8 12:25 12
8. (8) Voința București 9 1 8 5:25 10

Seria a II-a
L (D Rapid București 9 8 1 26*. 4 17
2. (2) C.S.M. Sibiu 9 7 2 24:11 16
3. (3) Știința București 9 6 3 22:14 15
4. (4) C.S.M. Cluj 9 5 4 18:17 14

13 
13 
11
9

de mai 
_ . _ —________ ___ ________ actua
lelor clasamente meciurile de azi și de 
mîine din cadrul etapei a treia a re
turului :

IN CAMPIONATUL MASCULIN, seria 
I : Știința Cluj—Progresul București 
(3-2), C.S.M.S. Iași—Rapid București (a- 
mînat), Minerul Explorări Baia Mare— 
C.S.M. Cluj (2-3), Steaua București — 
Știința Galați (2-3) ; seria a n-a : Pe
trolul Ploiești—Dinamo București (0-3), 
Olimpia M.I.U. București—Știința Timi
șoara (2-3), Fulgerul Suceava—Tractorul 
Brașov (0-3), Dinamo Oraș Dr. Petru 
Groza—Farul Constanța (1-3)

IN CAMPIONATUL FEMININ, seria 
I : Progresul București—Dinamo Bucu
rești (0-3), Voința Craiova—C.P. Bucu
rești (3-1), Farul Constanța—Voința 
București (3-0), Știința Cluj—Partizanul 
roșu Brașov (3-1); seria a U-a : Rapid 
București—C.S.M, Sibiu (2-3), Metalul 
București—C.S.M. Cluj (1-3). Tractorul 
Brașov—Voința M. Ciuc (2-3). Știința 
București—C.F.R. Timișoara (3-0).

întâlnirile acestea au alcătuit una din
tre cele mai echilibrate și mai frumoa
se etape ale turului, promițînd să ne 
prilejuiască utilizarea acelorași adjec
tive și de astă dată. 3-2-urile din prima 
etapă a campionatelor sînt cea mai e- 
locventă recomandare a principalelor 
partide, în care echipele gazde credem 
că au totuși prima șansă.

stadionul Unirea, în cadrul unui re 
șit cuplaj.

Protagonistele primului meci 
fost Steaua și Dinamo. A înv 
Steaua, la un scor destul de strî 
6-3 (3-0), 
închegat, 
Fundașul 
reușit să 
mareînd 
musețea.

Dinamoviștii au reușit să echi 
breze, în parte, jocul abia în re 
secundă. Dinamoviștii au meritul 
deși scorul tindea să ia proporții 
min. 38, Mateescu a transformat 
lovitură de pedeapsă), ei au conțin 
să joace in ritmul avîntat impus 
adversar. Acest fapt le-a ingăd 
chiar să reducă din 
Pilă (min. 55) care 
spectaculos o lovitură 
zută.

In meciul următor, 
n-a reușit decît un 3-0 (0-0) în fa 
Progresului. Rugbiștii din Parcul C 
pilului n-au jucat sub valoarea 1 
Au întilnit însă un adversar hotă 
care s-a apărat foarte bine.

Oricum, Grivița Roșie a plăcut P 
subtilitatea și fantezia treisferturil 
prin omogenitatea pachetului 
înaintași. Singura acțiune finaliza 
a aparținut lui Wusek (min. 50), ca 
a transformat o lovitură de pici 
căzută.

In ultima etapă a competiției, G 
vița Roșie va întâlni Steaua (pent 
locurile 1—2), Dinamo va juca 
Gloria (locurile 3—4) și Progresul 
avea drept adversară formația Un 
rea (locurile 5—6).

T. S.

iilclc calendarului
inter național 1063 

internațional al echipelor noastre repre- 
în acest an preolimpic, marcat în special

Este 
zentative și de club, care — 
de participarea la campionatele europene din septembrie-octombrie 
— va fi deosebit de bogat. Extragem din acest calendar, cele mal 
importante date și manifestări :

— 20—29 innie, la Leningrad 
echipelor reprezentând capitalele țărilor socialiste, competiție 
aproape egalează în valoare un campionat mondial.

— 15—20 iulie — turneul echipelor noastre
Germană.

— 1—10 august — turneele în U.R.S.S. și în 
pelor reprezentative de tineret.

— 15—18 august — turneul internațional de
în afara primelor noastre echipe reprezentative și a echipei mascu
line de tineret, vor participa echipele naționale ale R.P. Polone și 
R.P. Bulgaria (masculine și feminine) și R.P.F. Iugoslavia (feminin).

— 15—20 septembrie — turneul echipelor reprezentative pentru 
cîteva întâlniri în R.P. Ungară.

— In plus sînt în curs de contractare o serie întreagă de alte 
turnee, fie ale echipelor de club în străinătate, fie ale unor forma
ții de club din Uniunea Sovietică, R.P. Bulgaria, R.S. Cehoslovacă, 
R.D. Germană, R.P. Polonă și R.P Ungară. Le vom anunța, pe 
măsura perfectării lor

turneul (masculin și feminin) al
care

Duminica, primele întreceri din 1963
După intense pregătiri în sală 

pe șoselele din jurul Capitalei, 
întrece mîi- 
a sezonului 
„Cupa Pri-

cliștii bucureșteni se vor 
ne, în prima competiție 
1963, dotată cu trofeul 
măverii“.

Concursul este deschis 
tegoriilor de alergători. In program 
figurează următoarele probe: se
niori — 40 km ; juniori cat. I — 20 km ; 
juniori cat a II-a —16 km și bici
clete de oraș — 4 km. întrecerile se 
desfășoară pe 
nița. Adunarea concurenților are loc 
la ora 9,30 în fața 
Vladimirescu", de unde se va da ple
carea festivă. O jumătate de oră mai 
tîrziu se va da primul start tehnic 
din dreptul bornei kilometrice 6 de 
pe șos. București—Oltenița.

■



JOCURIPREGĂTIRI

La antrenamentul

AMICALE...
marcat 16 goluri. Pentru Tractorul 
au înscris: Frîncu (3), Pană (2), Pop 
și Fusulan (excelent în centrul li
niei de atac), iar pentru Steagul 
roșu au marcat Pescaru (3), Haidu 
(2), Hașoti (2), Năftănăilă și Szigeti 
(din 11 m).

Virgil Popovicl coresp.

ALTE ÎNTÎLNIRI AMICALE

Siderurgistul Galați — Laminorul 
Brăila 2—0 (2—0), Știința Galați — 
Constructorul Brăila 1—1 (1—0),
I.M.U. Medgidia — Portul Constanța 
2—0 (1—0), Laminorul Roman — 
Ceahlăul P. Neamț 3—1 (2—0), Dina
mo Obor — Unirea Dej 3—2 (0—2).

MIINE ÎN GIULEȘTI: RAPID 
PROGRESUL

ot» 15, pe

de joi al echipei Progrosul: exerciții de conducerea balo
nului

C.F.R. Roșiori 
1-1 (l-»>. 3 000 de 
lat joi la un joc 
tat. în prima i 
fructificat una din cele trei ocazii, 
Înscriind fn min. 42 prin Leahevici. 
In această primă repriză, Rapidul a 
acționat confuz In atac. După pauză, 
"31 Ozon in linia 
vlarii acționează 
șese să înscrise 
(min. 72) punctul 
marcat: 
(C.F.R.), 
(Rapid).

— Rapid București 
spectatori au asis- 

: atractiv, viu dispu- 
repriză gazdele au

de Înaintare, fero- 
mal legat șl reu- 
prin Ion Ionescu 

egalizator. S-au re- 
Cernea, LeaheviciBirtașu,

Dan Coe, Motroc și Ioneșcu

Șt. Negulesca coresp.

Dinamo Pitești — Metalul Tirgo- 
viște 4—1 (2—1). Intîlnlrea a relevat 
buna pregătire fizică a celor două 
echipe. Cu un plus de vigoare și cu

Fotbaliștii
u

Impresii de la intiinirca de box
Romlnia Polonia

o mai bună orientare în teren (în 
special în repriza secundă), localni
cii și-au adjudecat victoria prin 
punctele înscrise de Constantinescu, 
Lovin (2) și Vasile Alexandru. Uni
cul punct al metalurgițtilor a fost 
înscrii de Bălăceanu. în min. 4.

Echipele brașovene 
două jocuri amicale 
CJS.M. Sibiu 7—0 și 
Flacăra Moreni 9—0). Mulțl specta
tori au ținut să asiste la aceste două 
partide în care echipele au dovedit 
o pregătire fizică corespunzătoare. 
S-a remarcat îndeosebi verva de joc 
a liniilor

de la C. S.
se pregătesc să

Optimismul e unul din factorii 
principali ai succeselor. In pragul 
returului campionatului in ri nd uri le 
jucătorilor echipei din orașul de la 
poalele Semen icului acest factor e 
prezent într-o... doză apreciabilă.

— Dorim ca la toamnă să figurăm 
^.în campionatul celor mai bune for

mații din (ară, să promovăm in ca
tegoria A — ne-a spus zilele trecute 
Vasile Pop, unul din conducătorii 
secțfed de fotbal C.S.M. Reșița, fos
tul centru half al echipei Victoria 
din Cluj de acum 25 de ani.

— Aiirmînd acest lucru vă bazați 
poate 
R.P.R. 
mereu 
Pop.

— Sintem mult mai realiști decît 
să ne bazăm pe succese din trecut. 
La baza afirmației mele stă seriozi
tatea eu eare privesc jucătorii noștri 
și antrenorul Ion Reinhardt pregăti
rile pentru retur. Și... cu o echipă 
bine pregătită, care va împrumuta 
de la garnitura din 1954 puterea de 
luptă și voința de a învinge nu va 
fi greu sâ recuperăm cele patru 
puncte care ne despart de actualul

pe succesul din finala Cupei 
din 1954? — l-am Întrebat pe 
ținând ți optimistul Vasile

lider, C.S.M. Sibiu. Mai 
cu C.S.M. Sibiu cu Dinamo Pitești, 
core ore un avans de trei puncte față 
de noi, vom juca la Reșița.

— Aveți poate vreun „atu" față de 
celelalte echipe ?

— Doar dorința de afirmare a jucă
torilor și a conducătorilor, care vor 
să mulțumească inimoșilor siderur
gica reșițeni pentru sprijinul acordat, 
printr-un joc de calitate. De aceea, 
in pregătiri folosim șî experiența ju
cătorilor cehoslovaci, vicecampioni ai 
lumii.

—
— Sa nu vă mirați. Vă explic in- 

da>tă: președintele secției noastre, to
varășul Dumitru Neagrău, a petrecut 
in toamna anului trecut cinci săptă- 
mîni în Cehoslovacia. A fost trimis 
în schimb de experiență pe linie pro
fesională t dar el nu a pierdut prilejul 
ea în timpul liber să facă... schimb 
de experiență și in domeniul 
lului. A 
namenie 
slovace, 
nori și 
tios bagaj de cunoștințe. I-a urmărit 
în mod special pe Masopoust și Ku-

Echipele bucureștene de categoria 
A Rapid și Progresul se Intilnesc 
mîine după-amlază, la 
stadionul Giuleștl, într-un joc de ve
rificare, ultimul înaintea începerii 
campionatului. Ambele echipe vor 
prezenta formațiile cu care vor în
cepe returul. în deschidere, de la 
ora 13,15: Rapid (juniori) 
tenița. Biletele pentru 
s-au pus in vinzare la 
nuite.

— S.N. Ol- 
acest meci 
casele obl*-

Trebuie să 
am aflat că 
București, ca 
box Romtnia — Polonia, ____  ____ _
In același timp, însă, am și căzut pe 
gînduri. M-am bucurat pentru faptul 
că, în sftrșit, se infăptuia o dorință a 
mea mai veche, aceea de a vedea cu 
propriii ochi minunata capitală a Ro- 
mlniei frățești, cu construcțiile sale 
splendide. Cum spuneam, am căzut însă 
puțin pe gînduri, imaginlndu-mi greu
tățile care se vor ivi în conducerea unei 
întllniri atît de echilibrate, tn care 
ambele echipe se prezentau cu frumoase 
cărți de vizită

Echipa romtriâ 
mod plăcut de la 
a etalat calități _____ ,
loviturile sale, fiind întotdeauna corecte 
din punct de redere tehnic, precise. 
Puiu, după părerea mea. nu putea obține 
mai mult, deoarece stilul său „lovește 
fără a glndi' este In prezent depășit. 
Următoarele două tntilniri, în care vic
toriile nu fost atribuite sportivilor ro- 
mini Olteanu și Pălrașcu, au avut da
rul să mă convingă și mai mult de 
orientarea justă a boxului romtnesc — 
lupta pentru borul tehnic, a cărui esen- 
ță constă tn depășirea adversarubii 
lupltnd după principiul „obținerii vic
toriei fără a primi lovituri". Numai un 
asemenea box poate să facă ca această 
discinl;n constituie

recunosc că atunci etnd 
voi face deplasarea la 
arbitru la tnltlnirea de 

m-am bucurat.

m-a impresionat tn 
prima tnttlnire. ducă 

de bun tehnician.

este atribuită aceluia care a condus 
mai mult și care a dovedit un stil mai 
frumos. Aceste reguli vor trebui să-l 
determine pe Puiu, Badea, Cojim și 
alții care boxează ca ei să se gindească 
mai mult și să ia măsuri pentru înlă
turarea lipsurilor tehnico-tactice exis
tente In prezent In bagajul lor.

După părerea mea, pugiliștii romlnJ 
au toate condițiile și posibilitățile de a 
merge consecvent înainte în direcția în 
care au pornit, aceea a boxului tehiuOi 
In acest sens un rol important revine 
atît antrenorilor cit și arbitrilor, che
mați să lupte împotriva durităților, să 
nu admită nici cea mai mică încălcare 
a regulamentului, să curme încercările 
de a merge pe linia schimburilor ne- 
gtndite de lovituri. Iu 
xerii dv. așa cum am 
U.R.S.S., se pare că ei 
pasiune noua orientare, 
să-și însușească într-o 
măsură măiestria tehnică și tactică a 
boxului „stilist".

ce privește bo
ob serva t și tn 

îmbrățișează cu 
strâdu'uuiu-se 

cit mai mare

GHEORGHI ZIBALOV 
arbitra international, președintele 
prezidiului Colegiului unional de 

arbitri dc box

joi

Steaua învingătoare la Ddmasc

de atac brașovene care au

M. Reșița

15, junio- 
cu echipa

au susținut 
(Tractorul 

Steagul roșu

Pregătirile lotului de juniori în 
vederea Turneului U.E.F.A. continuă. 
Mîine după-amiază, la ora 
iii vor juca la Craiova 
locală Știința, din cat. B.

LOTUL DE JUNIORI 
JOACA LA CRAIOVADorel Ștefănescu — coresp.

STEAGUL ROȘU ȘI TRACTORUL 
BRAȘOV ÎNVINGĂTOARE LA 

SCOR

U.E.F.A.

ales că și

Jucind la Damasc cu o selecționată 
o orașului, echipa Steaua a ciștlgat 
cu scorul de 2-0, prin punctele mar
cate de Tomeș și Tătaru.

GHF.OHGHt ZIBALOV 
Văzut de Neaga Kădulescu

de pregătire fizică 
altfel, nu e lipsit de 

că tn legătură cu aceas-

care
Etăți

Dar cum

jucat trei 
cu A. S.

mijloc minunat 
tineretului. De 
interes să arăt 
ta A.I.B.A. este hotirită să ia noi mă
suri pentru ca boxul să fie pe viitor mai 
„ușor", să fie avantajați boxerii tehnici 
Potrivit noilor reguli elaborate de 
A.I.B.A., atunci clnd doi boxeri se află 
la s fir silul intllnirii la egalitate, victoria

a

DE JUNIORI Șl SENIORI
BACAU (prin telefon). In localitate 

s-au disputat, timp de 3 zile, întrecerile 
din cadrul etapei de zonă a concursu
lui de calificare seniori. Iată câștigătorii; 
P. Gavrilov (Galați), II. Mcmct (Do- 
brogea), A. Dumbravă (Galați), M. Tu- 
penco (Bacău), Gli. Gologan (Bacău), 
A. Jcibel (Galați), R. Nandlcr (Calați), 
I. Turica (Bacău), P. Mirceseu (Ba
cău), N. Iovu (Bacău), P. Frățîlă (Do- 
brogea), T. Dumitra (lași).

E. TEIRAu — coresp.

BRAȘOV (prin telefon). Sala Teatru
lui muzical a găzduit îutîlnirile din 
etapa de zonă a campionatului repu
blican individual dc juniori. Au par
ticipat pugiliști din orașul București, 
precum și din regiunile Banat, Brașov 
și Crișana. Iată rezultatele din semifi
nale: D. Griind (Banat) b.p. E. Za- 
cevschi (Buc.), C. Stanet (Buc.) b.p. 
P. Polscbi (Banat), F. Paraschiv (Buc.) 
b ab. 3 l. Dumitrov (Bra șov), P. 
Andrei (Buc.) b.p. A. Balint (Crișana), 
C. Fficălău (Brașov) b.p. M. Marconi 
(Banat), P. Niculescu (Buc.) b. ab. 3 

(Crișana), 1. Cucuruz 
A. Cre|u (Banat), Gh.

I. Conrad 
(Buc) b.p.
Palangă (Buc.) b.p. Șt. Olali (Crișana), 
C. Sîrbu (Buc.) b.p. M. Trucici (Ba
nat), I. Ghencea (Banat) b.p. A. Sar- 
coczi (Crișana).
V. SECĂREANU și I. HIRȘU, coresp.

fotba- 
antre- 
ceho- 

antre-

asistat la numeroase 
ale echipelor fruntașe 
A ztat da vorbă cu 
jucători, acumulind un pre

PROGRAMUL CAMPIONATULUI R.P.R. DE JUNIORI
SEltTA I

ETAPA 1 31.in.lM3
Foresta Fălticeni—Moldova iași. C.F.R. 

Pașcani—St. Roșie Bacău, Ceahlăul P. 
Neamț—Unirea Botoșani. Chimia Su
ceava—Rulmentul Bîrlad, Dinamo Ba
cău—Laminorul Roman, C.S.M.S. Iași— 
Textila Buhuși.

ETAPA A H-A 1JV.1M3
Textila Buhuși—Ceahlău) P. Neamț, 

Moldova Iași—Dinamo Bacău, Rulmen
tul Bîrlad—C.F.R. Pașcani, Laminorul 
Roman—C.S.M.S. Iași, St. Roșie Bacău— 
Foresta Fălticeni, Unirea Botoșani—Chi
mia Suceava.

ETAPA A ni-A 14.IV.1963
Foresta Fălticeni—Rulmentul Bîrlad, 

Chimia Suceava—Laminorul Roman, St. 
Roșie Bacău—Moldova Iași. Textila Bu
huși—C.F.R. Pașcani, C.S.M.S. Iași— 
Unirea Botoșani, Ceahlăul P. Neamț— 
Dinamo Bacău.

ETAPA A IV-A 21.1V.19C3
Dinamo Bacău—C.S.M.S. Iași, Unirea 

Botoșani—Textila Buhuși, C.F.R. Paș
cani—Chimia Suceava, Moldova Iași — 
ceahlăul P. Neamț, Laminorul Roman— 
Foresta Fălticeni, Rulmentul Bîrlad — 
st. Roșie Bacău.

ETAPA A V-A 28.IV.1963
St. Roșie Bacău—Unirea Botoșani, Fo

resta Fălticeni—C.F.R. Pașcani, Rulmen
tul Bîrlad—Ceahlăul P. Neamț. Chimia 
Suceava—Dinamo Bacău, C.S.M.S. Iași — 
Moldova Iași, - - - —
tila Buhuși.

ETAPA
Ceahlăul P.

man, C.S.M.S.

Laminorul Roman—Tex-

A Vl-A 5.V.1S63
Neamț — Laminorul Ro- 
Iașl—Șt. Roșie Bacău,

Dinamo Bacău—C.F.R. Pașcani, Unirea 
Botoșani—Rulmentul Bîrlad, Textila Bu- 
huși—Fores ta Fălticeni, Chimia Sucea
va—Moldova Iași.

ETAPA A Vn-A 12.V.1M1
Moldova Iași—Rulmentul Bîriad, Fo

rests Fălticeni—Ceahlăul P. Neamț, Tex
tila Buhuși—Chimia Suceava, C.F.R. Paș
cani—C.S.M.S. Iași, Laminorul Roman— 
Unirea Botoșani, Dinamo Bacău—St. 
Roșie Bacău.

ETAPA A VIII-A 19.V.1M2
Laminorul Roman — C.F.R. Pașcani, 

Unirea Botoșani—Moldova Iași, Foresta 
Fălticeni—Dinamo Bacău, St. Roșie Ba
cău—Ceahlăul P. Neamț, C.S.M.S. Iași— 
Chimia Suceava, Rulmentul Bîrlad— 
Textila Buhuși.

ETAPA A IX-A lfi.VI.1963
Chimia Suceava — Foresta Fălticeni, 

Dinamo Bacău—Rulmentul Bîrlad, C.F.R. 
Pașcani—Unirea Botoșani. Ceahlăul P. 
Neamț—C.S.M.S. Iași, Textila Buhuși— 
St. Roșie Bacău, Moldova Iași—Lamino
rul Roman.

ETAPA A X-A 23.VI.1963
Rulmentul Bîrlad—Laminorul Roman, 

St. Roșie Bacău—Chimia Suceava, Tex
tila Buhuși—Moldova Iași. Unirea Bo
toșani—Dinamo Bacău, C.F.R. Pașcani— 
Ceshlăul P. Neamț, C.S.M.S. Iași—Fo
resta Fălticeni.

ETAPA A XI-A 30.VI.1963
Dinamo Bacău—Textila Buhuși, 

rests Fălticeni—Unirea Botoșani, 
mentul Bîrlad—C.S.M.S. Iași, Moldova 
lași—C.F.R. Pașcani, Laminorul Roman— 
St. Roșie Bacău, Ceahlăul P. Neamț— 
Chimia Suceava.

cera care fac o adevarata risipa de 
energie la ședințele de pregătire. S-a 
eontHns ci unul din secretele succe
selor jucătorilor cehoslovaci constă in 
individualizarea antrenamentelor. Ei 
repetă la infinit anumite procedee 
tehnice, printre care un loc de frunte 
ll ocupă trasul la poartă. Venind 
înapoi in tară, tovarășul Neagrău 
ne-a împărtășit și nouă din cunoștin
țele acumulate și noi încercăm sd 
aplicăm in proefied experiența fotba
liștilor din țara vecină.

Aceasta confirmă seriozitatea cu 
urmăriți țelul propus, 
cu pregătirile ’
Rind tn prezent am

meciuri de verificare : 3—2 
Cugir in deplasare, l—l cu aceeași 
echipă la Reșița și 1-0 cu C.S.O. Ti
mișoara, tot tn deplasare. La ora ac
tuali urmărim omogenizarea forma
ției de bază. Singura 
dlcă postul de inter 
trebutt si căutăm un 
Sftrlogea, selecționat 
niori U.E.F.A. Credem că Rednic, un 
jucător promovat din regiune, va co
respunde in acest post. lată, de alt
fel, formația de bază care s-a crista
lizat in jocurile de pregătire: Rut 
(Boceanu) — Apro I, Apro II, Budai 
— Bratu, Foaie — Scinteie, Comisar, 
Varga, Rednic, Sporea.

— Un „11“ valoros, căruia îi do
rim succes în drumul plin de grele 
obstacole, care duce spre categoria A.

PRONOSPORT e PRONOEXPRES
problemă o ri- 
stinga, unde a 
înlocuitor al lui 
in lotul de ju-

• Pronosticurile Întreprinderii 
CALCIU din Borna.

TOTO-

fac o- 
dln a-

Tn legătură cu meciurile care 
biectul concursului Pronosport 
ceastă săptâmină, am cerut și părerea 
Întreprinderii de pronosticuri sportive 
TOTOCALCIO din Roma, iată pronos
ticurile lor :

L Bologna—Milan 1, 2 ; H. Catania-
Napoli 1 ; IIL Fiorentina—Spăl 1 ; IV. 
Internazionale—Genoa 1 ; V. Juventus— 
Laneroaai 1, x : VL Manto va—A talan ta 
1, x ; VII. Roma—Palermo 1 ; VHI. 
Sampdorla—Modena 1 ; IX. Venezia — 
Torino 1, x : X. Como—Lazio i, x, 2 ; 
XL Cceenza—Verona 1, x ; XH. Lucche- 
se—Padova x; Sp. Lecco—Mesaina 1. x.

• Concursul SUPLIMENTAR Prono
sport pentru CAMPIONATUL MONDIAL 
DE HOCHEI

Depunerea buletinelor pentru concursul 
suplimentar pronosport organizat cu 
ocazia CAMPIONATULUI MONDIAL DE 
HOCHEI se poate face numai pînă la 
data de 12 martie a- c. Deci, au mal

AL. INOVAN

rămas numai 3 zile In care mai puteți 
juca la acest interesant concurs supli
mentar, care oferă importante avanta
je partid pan ților (premiul special de 
50.000 lei acordat din fond suplimentar; 
premii pentru variantele cu 9 și 8 re
zultate, atunci cînd nu există câștiguri 
cu 12 + 1, 12, 11 șl io rezultate).
• Și acum, vă faoem cunoștință, din 

timp, cu programul concursului Prono
sport de sâptâmina viitoare (nr. 11 din 
17 martie 1963) :

Dinamo Buc.—C.S.M.S.
Steagul roșu—RaDid 
U.T.A.—Farul 
Dinamo Bacău—Știința Cluj 
Petrolul—Progresul
Minerul—Știința Timișoara 
Bologna—Roma
Catania—Sampdorla 
Genoa—Fiorentina 
Lanerossl—Spăl 
Napoli—Juventus 
Torino—Atalanta

1.
2.
3.
4.
5.
*.
7.
8.
9.

18.
11.
12.
Sp. Venezia—Intemazionale

LOTO-CENTRAL
La tragerea Loto-Central din ziua de 
martie 1963 au fost extrase din urnă8

următoarei© numere :
23 35 59 44

Premiul special 
Premiul special 
Premiu] special 
Fond de premii

SI 86 65 5 62 15
A : 5 21 44
B : 25 59 65
C : 23 75 56 
825.876 iei.

IN 
: SI 
I IN

Cele 4 autoturisme Moskvicl oferite 
la tragerea Mărțișorului au revenit ur
mătorilor : Cîmpeanu T. Gh. din Rm. 
Viicea, Găulă Vasile din Craiova, Kope 
Mihal din Oradea și Ruxandra Nlcolae 
din București.

Tragerea următoare va avea loc în 
București, vineri 15 martie 1963, str. 
Doamnei nr. 2, la ora 19.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR. 9 

din 3 martie 1963
Categoria a n-a 2 variante a 29.491 
Categoria a IlI-a 69 variante a 1 262

Se reportează pentru concursul 
mător lei 49 151 la categoria I.

Rubrică redactată de Lcto-Pronosport.

lei 
lei 
ur
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mergem?
Se cunosc orașele care vor găzdui FINALA PATINATORILOR AR TI ST 1(1 CAPITALĂ

Azi

turneele finale
• Biroul federal a stabilit în ul

tima sa ședință orașele care vor găz
dui turneele finale ale 
republicane, precum și 
fășurare. MASCULIN : 
la Cluj (28 martie — 7 
rile 9—12, la Craiova (29—31 martie) : 
locurile 13—16. Constanta (f?~ M
aprilie) ; FEMININ : locurile 1—8. la 
Tg. Mure, (2—12 mai): locurile 9 — 12. 
la Oradea (3—5 mai) : locurile 13—16. 
la Timișoara (1T—19 mai).

• O nouă inițiativă lăudabilă a 
federației de specialitate : in zi»* de 
15 martie, la sala de sport ' Școlii 
medH nr. 1 na avea loc un concurs 
de selecție a elementelor talentate }' 
cu fizic corespunzător, in vederea

campionatelor 
datele de des- 
locurile 1—8. 

aprilie! : locu-

de junioare al ora- 
Toți profesorii de 

antrenorii din Bucu-

Performera etapei trecute,
Dinamo Oradea, evoluează

formării lotului 
știlui București. 
educație fizică și 
rești sint invitați să mobilizeze pen
tru această selecție elemente cu ta
lia de peste 1.70 m și calități fizice 
deosebite. Toate elementele care vor 
fi selecționate în urma acestui con
curs vor participa la o tabără de 
pregătire, care va avea loc în Bucu
rești Intre 23 martie și 6 aprilie. Iată 
un exemplu foarte bun care poate 
fi urmaț de toate comisiile regionale 
din tară.

• Au fost reprogramate o serie 
din meciurile restantă ale campio
natelor republicane : luni. 11 martie, 
sala Giulești. de la ora 18 : Unirea— 
Progresul București (ff ; Rapid— 
Voința Brașov (ff ; marți 12 martte : 
Știința Cluj—I.C.F. (f) ; miercuri 13 
martie : Știința Craiova—Steaua (m) ; 
vineri 15 martie : Știința București— 
C.S.O. Crișana Oradea (ff ; Unirea— 
Rapid
I.C.F.—Voința București (f).

(f) ; miercuri 20 martie:

i

i

Vineri dimineața. Marian Chiosea 
(Dinamo) a desenat pe gheața arti
ficială a stadionului de iarnă din 
parcul „23 August" prima figură din 
cadrul finalei pe țară a campiona
telor republicane de patinaj artistic, 
rezervate juniorilor și seniorilor. In 

' cei
din

348,8 p ; 2 Sabina Damian (Unirea) 
344,3 p ; cat. 17—18 ani» fete :
Crenguța Cumbari (Din.) 468,6 p ; 2. 
Gabriela Manta (Din.) 389,8 p ; între
cerile continuă azi și mîine pe pati
noarul „23 August".

GH. TUDOSE, coresp.

i. Pat moarul artif icial 
de la ora 8 și de la 
campionatelor republi- 

juniorilor și seniorilor.

mîine în Capitală
I

cursul dimineții s-au întrecut 
mai tineri sportivi, patinatorii 
categoria de vîrstă 13—74 ani. No
tele cele mai mări le-au obținut ~' 
fan Manolescu și Ileana 
care au arătat multă 
executarea diferitelor figuri obliga
torii. Iată clasamentul : tete : 1
Ileana Petrescu (Unirea) 333,8 p., 2. 
Marilena Ciubucă (St. r. Brașov)
295 p„ 3. Cristina Formagiii (Dinamo)
284.7 p. ; băieți : 1. St. Manolescu
(C.S.M. Cluj) 296 p„ 2. M. Chiosea 
(Dinamo) 242 p., 3. C. Iliescu (S.S.E. 
nr. 2 Buc.) 238 p.

După amiază au intrat în concurs 
sportivii din categoriile de 15—16 ani 
și 17—18 ani.

CLASAMENTELE : cat. 15—16 ani 
— băieți : 1. M. Stoenescu (Din.),
358.7 p ; 2. R. Marinescu (Din.) 340 
p ; fete : 1. Letiția Păcuraru (Din.)

Ște-
Petrescu 

siguranță în

Program interesant, mîine 
la bazinul Fl^i^f^^sca

PATINAJ: 
„23 August*, 
ora 19: Finala 
cane rezervate

POPICE: Arena Unirea, de la ora
8: concurs republican feminin; Arena 
MMCM. de I a ora 8: concurs repu 
blican masculin

VOLEI : Sala Ciulești, de la ora 
19: Progresul — Dinamo (f); Au- i 
roca—Voința (()

RASCH ET : Sala Ciulești, de 
ora 16,30: Progresul 
București (fj; ora 17,45: 
Steagul roșu "Brașov (m).

la 
— Știința 
Rapid —

Mîine

In penultima etapă a campionatu
lui masculin, amatorii de baschet din 
Capitală vor putea urmări formația 
orădeană Dinamo, performera săptă- 
minii trecute. Dinamoviștii vor lnIîl- 
ni duminică dimineața. în sala Di
namo (ora 8.30). formația noastră 
campioană Steaua, pe 
vins-o în meciul din 
de 57-49. Alte 
avea loc la Tg. 
rurgistul Galați) 
Știința Craiova).

Dintre partidele 
minin. o atenție 
cele din seria a II-a (Voința Oradea— 
I.C.F. și Voința Tg. Mureș—Voința 
București), care vor influența in mod 
direct calificarea in primele patru 
locuri. Citiți la rubrica .Unde mer
gem programul complet al etapei.

Sportivii fruntași la start

care au în- 
tur cu scorul 

decisive vor 
(Știința—Side-

și M.M.C.M. din 
întrecerile con

de popice, dotat 
8 Martie". Parti-

respectiv 
în mod 

C.

jocuri
Mureș

Cluj (Politehnica—?i

selecțio-

întrecere 
disputat

campionatului fe- 
deosebită merită

I

Arenele Unirea 
Capitală găzduiesc 
cursului republican 
eu trofeul „Cupa
cipâ 40 de jucătoare și tot atîția ju
cători. susceptibili de a fi 
nati in loturile republicane.

De două zile se află în 
băieții. Joi și vineri și-au
inIîlrtaIra cei 12 popicari din Bucu
rești. Confruntările lor s-au încheiat 
cu o frumoasă surpriză : doi tineri 
jucători Cornel Antonescu (Lamino
rul) și Constantin Constantinescu
(Titanii) conduc în clasament cu 875

P-d. și 
liniată 
jucătorului 
vîrstă de numai 16 ani. Pe 
locuri s-au clasat în ordine 
tea (Laminorul) 819 p.d.. I. 
(Sirena) 
tul) 810 
807 p.d. 
ponent
așteptam Un rezultat mult mai mare. 
Astăzi intră în concurs jucătorii din 
provincie.

sub-820 p.d. Merită 
deosebit comportarea 

Constantinescu in
celelalte
V. Pin- 
Popescu 
(Cimen- 
(Voința)

812 p.d., I. Stănescu 
p.d. și Gică Andrei
De la ultimul popicar, com

al echipei noastre naționale,

Din nou zi plină (mîine) pentru na- 
tație, la bazinul Floreasca.

Dimi nea ța — începînd de la ora 10 
— sînt programate jocurile etapei ‘ 
din cadrul campionatului de sală, 
zervat formațiilor de seniori. In prima 
partidă se inlîlnesc echipele Dinamo l 
și Dinamo H, iar în continuare, Rapid— 
Selecționata de juniori și Știinta 
Steaua. Competiția constituie pentru
cele patru formații divizionare și un 
fericit prilej* de verificare înaintea cam
pionatului republican care va începe în 
luna aprilie.

După-amiază, de la ora 17, sînt pro
gramate 
petiții i

fericita formulă de a intercala probele 
acestor 
cesta 
teres. S-au înscris înotătorii și înotă
toarele noastre fruntașe: Alex. Popescu, 
Dumitru Caminschi, Alex. Sch malt zer, 
Ion Condtoscu. Mircea Căprărescu, Fran- 
cisc Fill op, Emil Foicu, Alex. Boita, 
(„Cupa Steaua*) și Sanda Iordan Grin- 
țescu, Zoie Roznicenco, Nicoleta Gor
din, Mariuca Rotaru, Cristina Bala ban, 
Vasilica Rotarii, Mihaela Tărnăuceanu 
(„Cupa 8 Martie").

In deschidere la aceste două con
cursuri se va desfășura (de la ora 15.30) 
etapa a doua a campionatului Capitalei, 
pentru copii.

■ întrecerile tradiționalelor 
de înot „Cupa 8 Martie1* 
Steaua*. Organizatorii au

Cinematograful Tineretului pre- 5 
zintâ duminici a.e. orele 10 și 12; 
spectacole speciale cu următorul : 
program de filme sportive ;

3 
1962 5ALBUM FOTBALISTIC

• Cupa
• Cupa
• Capa
• Campionatul mondial :

lia — Cehoslovacia.

cupelor 
campionilor europeni 
intercontinentală

9

Brazi £ 
1 
I 

I 

CAMPIONATUL MONDIAL DE 5

MINGEA SI TERENUL

FOTBAL — 1958: BRAZILIA —« 
SUEDIA.

De la I. E. B. S
Se aduce 

asociațiilor 
pină la 15 
cheiere a __ __ ____ _
rea de bilete la jocurile de fotbal ce se 
vor desfășura în acest an pe stadioanele 
„S3 August* «i „Republicii*. Informații 
la sediul Întreprinderii, str. V. Conta 
nr. 16. telefon 1I.7S.70. interior 116 sau 
IM.

DEȘI CALENDARUL COMPETITION AL 
DE FOTBAL PREVEDE NUMEROASE 
INTIl.NIRl INTERNATIONALE. I.E.B.S. 
VA ASIGURA CONTRACT ANTI LOB A- 
CELASI NUMĂR DE BILETE ’ LA ME
CIURILE INTERNATIONALE. CA CEL 
CONTRACTAT PENTRU JOCURILE IN
TER NF

la cunoștința cluburilor si 
sportive că s-a prelungit 

martie a.c. termenul de în- 
rontractelor pentru rezerva-

Bilete pentru campionatele internațio
nale de tenis de masă ale R.P.R. din zi
lele de 1—1* martie de la sala Ftoreasca 
se găsesc de vinzare la casele din str. 
Ion Vidu și agenția Pronosport din eal. 
victoriei nC. î. Prețul unui bilet este 
de lei 4.

Pentru meciul de fotbal Steaua — Pe
trolul din 13 martie de pe stadionul „Re
publicii*, biletele se găsesc de vinzare 
la casele din str. Ion Vidu.

tn zilele competițiilor, biletele se gă
sesc de vinzare la casele barelor res
pective.

Patinoarul artificial este deschis pen
tru public astăzi intre orele 11—13 și 
lS—18 și miine intre orele 10—13 si 
15—17.

★
Toți oamenii de ordine folosiți la com

petițiile sportive sint invitați duminică 
10.111 a.c., ora 9, la stadionul Republicii 
pentru comunicări în legătură cu orga
nizarea meciulu. de fotbal Steaua—pe
trolul.

Școlarii în întrecere:
II

I
re-

com- 
si 

găsit

- două concursuri. In felul a- 
ambele competiții cîștigă în in- 
S-au înscris

Cupa orașului București" din nou la ordinea zilei!ii

zile

întrece, în continuare, 
raioanelor sistem elimi- 
comporiltața echipei fie- 
intră două jucătoare la 
jucători la băieți.

două 
fost

șî 6 aprilie se 
clase și școli, 
aprilie se vor 
individuali pe 

21 aprilie, e-

nalcle — între 14 aprilie și 2 mai. 
O precizare : finalele se vor desfă
șura sub formă de turneu, pe grupe 
de raioane.

In încheierea discuției purtate, to
varășa inspectoare Ticaliuc ne-a ru
gat să scoatem în evidență munca 
însuflețită depusă în organizarea în
trecerilor de către o serie de pro
fesori de educație fizică printre care 
Elvira Trestioreanu (Grivița Roșie), 
Adalgiza Radu (1 Mai), Aurora 
Podlaha (23 August) și Viorica Eitel 
(N. Bălcescu). De
transmitem elevilor un îndemn : ca, 
în cinstea acestui important eveni
ment sportiv (de altfel și ca o con
diție obligatorie de participare la 
competiție) să dea, cu și mai mult 
avînt, „asaltul" către notele mari...

BASCHET: 
8.30: Steaua 
(m); ora 9,45: 
Iași (m).

RUGBI: Stadi/ouil Unirea, 
ora 9,30: „Cupa 
sul — Unirea; 
Steaua (locurile 
Gloria (locu rile

VOLEI: Sala Giulești. de la ora 8: 
Sănătatea — IPROMET (f): Știin
ța — C.F.R. Timișoara (f); Rapid— 
C.S.M. Sibiu (f); Aurora — Semănă
toarea (m); Voința — Tehnometal 
(m); de la ora 15: Sănătatea — Gri
vița Rosie (m); IPROMET—C.S.P. 
(m); IPROFIIr—Oțelul (m): Sala Di
namo, de la ora 11: Olimpia M.I.U.— 
Știința
C.S.M. „ . ,
Steaua — Știința Galați (m); Rapid— 
Paris 
„C.C.E.*.

ATLETISM: Sala Floreasca II, de 
la ora 9: divizia de copii (raioanele 
Lenin — T. Vladimirescu și Grivița 
Roșie — N. Bălcescu).

NATAȚIE: Bazinul Floreasca, de 
la ora 10: meciuri de polo în cam
pionatul Capitalei, de la ora 15,30: 
concurs de înot pentru copii; de la 
ora 17: concursuri de înot dotate cu 
„Cupa 8 Martie* și „Cupa Steaua*.

PATINAJ: Patinoarul artificial „23 
August*, de Ia ora 18: Finala cam
pionatelor republicane pentru juniori 
și seniori.

POPICE: Arena MMCM, de Ia 
ora 8: concurs republican feminin; 
Arena Unirea, dc la ora 8: concurs 
republican masculin

CICLISM: Km. 6 șoseaua Bucu
rești — Oltenița; de la ora 10: Prima 
competiție a sezonului — «Cupa pri
măverii*

Sala Diirnamo, 
Dinamo 

Știința -

de la ora 
Oradea 

- Voința

6 Mariîe": 
Grivița Roșie 

1—2); Dinamo 
3—4)

de la 
Progre-

Timișoara (m); Metalul — 
Cluj' (f); de la ora 17:

Universite Club (m) în

întreruptă aproape o lună de 
in perioada tezelor din trimestrul II, 
„Cupa orașului București" — această 
îndrăgită competiție adresată școlari
lor Capitalei — continuă. După Între
cerile atleților și gimnaștilor, care au 
intrunit peste 60.000 de participant, 
protagoniștii vor fi acum amatorii de 
tenis de masă și șah, alte două ramuri 
sportive cu o largă răspîndire în rân
durile școlărimii bucureștene.

Detaliile de ordin tehnico-organiza- 
toric in legătură cu ultimele 
„acte" ale competiției ne-au
furnizate de tovarășa prof. Eugenia 
Ticaliuc, din directoratul de concurs, 
inspector metodist la Secțiunea de 
invățămint a Capitalei.

— Pentru a exista un echilibru de 
virstă, in „Cupa orașului București" 
la tenis de masă, ne-a spus tovarășa 
Ticaliuc, se vor desfășura două con
cursuri: unul rezervat elevilor din 
școlile elementare, altul — celor de 
la medii și profesionale.

— Care este formula de concurs la 
tenis de masă ?

— întrecerile vor fi individuale 
și pe echipe. Cele individuale vor 
avea loc după următorul sistem : la 
fete — 2 seturi din 3, formulă care 
se va menține și în întrecerea pe 
echipe ; la băieți — 2 seturi din 3 
la individual și 3 seturi din 5 la 
echipe. Primii clasați la concursul

individual, pe școală, vor alcătui a
poi reprezentativa școlii respective, 
care se va 
la nivelul 
natoriu. In 
cărei școli 
fete și trei

— Cînd vor avea loc primele star
turi ?

— între 17 martie 
va desfășura faza pe 
In zilele de 13 și 14 
cunoaște campionii 
Capitală, iar la 20 și
chipele campioane ale orașului.

— Ce ne puteți spune despre con
cursul de șah ?

— Și aici întrecerea va avea loc 
separat — școlile elementare alcă
tuind o categorie de participanți, 
cele medii și profesionale o altă cate
gorie. O mențiune : la elementare, 
concursul va fi mixt. Ca și la tenis 
de masă, întrecerea pe școală și raion 
are caracter eliminatoriu. Din fiecare 
raion se vor califica un număr 
9 elevi — 3 de la elementară, 6 
la medii și profesionale (3 băieți 
fete).

— Care sînt principalele date 
lendaristice la șah ?

— Viitorii concurenți vor trebui 
să-și noteze următoarele date : con
cursurile eliminatorii pe școală și 
raion au loc intre 1—13 aprilie. Fi-

asemenea să

In fără
BASCHET: ORADEA :

Crișana — Știința Timișoara 
Voința — I.C.F. (f); CONSTANȚĂ: 
S.S.E. — Voința Brașov (f); Farul— 
Dinamo București (m); TG. MUREȘ: 
Mureșul — Olimpia București (f); 
Voința — Voința București (f); Știin
ța — Siderurgistul Galați (m);
CLUJ : Știința — C.S.M.S. lași (f); 
Politehnica — Știința Craiova (m); 
ROMAN: A.S. Roman — Știința Ti
mișoara — meciuri în cadrul cam
pionatelor republicane.

c.s.o. A
(f);

i

i

z.

I

de 
de 

și 3

ca-

DIN TG. MUREȘ

fi

SECȚIA DE VULCANIZARE DIN CADRUL I. I. L LAZÂR ODON

Piața Trandafirilor nr. 50 (Soos Pali nr. 12) executa la 
comandă piese din cauciuc ți matrițele necesare pentru :

- diferite garnituri ți bucșe auto
- garnituri pasterizator (P.D.N. 5000 ! )
- capace I.C.I.
- inele protecție tub oxigen (140, 200, 220 mm)
- garnituri la comandă din cauciuc
- recauciucarea diferitelor roți de fier
- vulcanizarea anvelopelor cu camere
- confecționarea oricărui fel de garnituri și piese de 

cauciuc după model.
Lămuriri supHmentare la serv, vînzări, telefon 3077 si

3511

ODIHNĂ ȘI TRATAMENT
IN FRUMOASELE NOASTRE STAȚIUNI BALNEARE

II
L

Agențiile șl filialele O. N. T. 
„Carpați" din toată țara au pus 
în vinzare locuri pentru odihnă 
și locuri pentru tratament bal
near, în trimestrul I, în cele mai 
frumoase stațiuni balneo-climate- 
rice din țară.

Pentru odihnă (serii de 12 zile) 
se pot obține locuri in condiții 
excelente de locuință și masă în 
stațiunile Sinaia, Bușteni, Pre
deal, Păltiniș, Tușnad, Borsec, So- 
vata.

In acest sezon tarifele sint mai 
reduse cu 17 pină la 30 la sută.

Agențiile și filialele O.N.T. 
„Carpați" din toată țara au pus 
în vinzare locuri pentru tratamen
te balneare, în trim. I. Tarifele 
sint mai reduse cu 10—15%.

— pentru boli reumatismale, 
serii de 18 zile, la Bazna, Călimă- 
nești. Govora, Herculane, Ocna 
Sibiu, Pucioasa, Sovata, Victoria 
9 Mai și Victoria 1 Mai.

— pentru boli ale aparatului di
gestiv, serii de 18 zile la Borsec, 
Călimănești, Căciulata, Olănești, 
Slănic Moldova, Singeorz.

— pentru 
de 20 zile la 
Sovata.

— pentru

boli ginecologice serii 
Bazna, Ocna Sibiului,

boli cardio-vascutare> 
serii de 20 zile la Borsec, Tușnad, 
Buziaș, Vatra Dornei.

— 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 18 
zile la Căciulata și Olănești.

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 balneoclimaterice.

In sezonul actual se acordă re
duceri tarifare între 15 și 30% față 
de sezonul de vară. Condițiile de 
cazare și masă sînt foarte bune.

50% reducere pe calea ferată, 
însemnate reduceri tarifare pen

tru copii.
Plata se poate face eșalonat, a- 

chitindu-se la înscriere numai pri
mul avans.

Agențiile și filialele O. N. T. 
,,Carpați" asigură locuri cu prio
ritate pentru membrii de familie 
ai celor trimiși în stațiunile cli
materice prin comitetele sindicale.

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

4 
V »
*
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Campionatele mondiale
gheață de-ape

știe, joi 
capitala 

a 29-a e-

După cum se 
început in 

Suediei cea de 
diție a. campionatelor 
mondiale și a 42-a edi
ție a campionatelor eu
ropene de hochei pe 
gheață.

-•a.

PUȚINA ISTORIE

1948 — St. Moritz: Cana
da (O, M), Cehoslovacia 
(E)

1949 — Stockholm : Ce
hoslovacia (M. E)

1950 — Londra :
(M), Elveția (E)

1951 — Paris s
(M), Suedia (E)

1952 — Oslo : 
(O, M), Suedia (E)

1953 — Zurich și 
Suedia (M. E)

Canada
Canada
Canada

Bass el:

și europene de hochei 
lungul anilor

7 la egalitate 
pele Angliei, 
Italiei, Belgiei 
ței, in 1935 la 
locul 11 la egalitate cu 
Ungaria, în 1937 la Lon
dra pe locul 9, în 1938 
la Praga pe locul 10, în 
1947 Ia Praga pe lo
cul 7.

cu echi- 
Austriei. 
și Fran- 

Davos pe

cere, a cîștigat titlul de 
campioană mondială în
vingi nd în 
siv Canada

Mai tîrziu 
ticipante la 
mondial au 
țite în trei
nul 1961 hocheiștii ro- 
mînj, participînd la gru-

meciul deci- 
cu 7-2 ! 
echipele par- 
campionatul 
fost împăr- 

grupe. In a-

SPORTIV
TREI MARIOARE"

(Un nou taxi pe melodia compozitorului Gelu 
Solomonescu dedicat sportivelor Maria Alexandru, 
Maria Diaconesou și Măriuca Rotaru, ou ocazia 
zilei de 8 Martie).

(Anie-scrip4um)

Altă Mărie.
De-asemeni, țtie 
Și-n sport, și-n școală 

cu succes 
frunte sd fie.Tn

Un text pe partitură 
muzicali 

Solicită in mod normal 
licență 

De-aceea pentru rima 
inegali 

La riadul meu solicit... 
indulgentă.

★
Trei Mărioare 
Fete sprințare 
Aplaudate fi stimata 
De fiecare

Ca un tril de 
E-avintul celor

Prima Măria 
La
De

tenis știe 
prin turnee

cioctrlii 
trei 

Mării

Iar 
Se

Ca 
E-n
Să
Un

Măriuca de la bazin 
antrenează acum 

din pUn.
fiecare 

luptă mare 
ne aducă de Ia Tokio 
loc de-onoare.

De Ia data cînd solda- 
țit regimentului 
cași „Canadian 
din Kingston 
au inventat un 
pe gheață — hocheiul — 
a trecut mai bine de un 
veac. Atunci, soldații pri
miseră ordinul de a cu
răța gheața din rada 
portului. Avind la bo
canci patine primitive și 
„înarmați** cu măturoaie, 
unii dintre ei, pentru a 
se amuza, au început să 
conducă cu măturoaiele 
cutiile goale de conser
ve. Apoi au marcat spa
țiul a două porți și ast
fel a luat naștere cap
tivantul hochei pe ghea
ță de astăzi.

Iată pentru amatorii 
de statistică tabelul cu 
echipele campioane de-a 
lungul edițiilor (O = 
campioană olimpică. M= 
campioană mondială și 
E = campioană euro
peană).

de puș-
Rifles" 

(Canada) 
joc nou

Stadionul de iarnă Jahanneshov din Stockholm, tinde se desfășoară tntllnirile 
din cadrul campionatului mondial de hochei pe gheață

„VENI, VIDI, VICI“1954 — Stockholm: URSS 
(M, E)

1955 — Krefeld : Canada 
(M), U.R.S.S. (F)

195« — Cortina D’Am
pezzo : U.R.S.S. (O, M, E)

1957 — Moscova : ~
dia (M, E)

1958 — Oslo :
(M). U.R.S.S. (E)

1959 — Praga :
(M), U.R.S.S. (E)

1960 — Squaw
S.U.A. (O. M), "

1961 “ * _
(M), Cehoslovacia (E)

1962 — Colorado Springs:
Suedia (M, E)

Sue-
Canada

mal

pa C, s-au CLASAT PE 
PRIMUL LOC. La cam
pionatele actuale, ca ur
mare a valorii crescînde 
a hocheiului rominesc, 
noi participăm în grupa 
B, unde am și repurtat 
două frumoase succese 
în fața Poloniei și An
gliei.

Fără îndoială, cel 
senzațional moment din 
întreaga istorie a cam
pionatelor mondiale de 
hochei s-a petrecut în 
1954, la Stockholm, cînd 
echipa Uniunii Sovieti
ce, care participa pen
tru prima oară la între-

un tril de ciocirlli

O bucurie.

vorbe

I

Peste hotare. CIUPI RADULESCU

Pleso :
Elveția

Viena : Austria

StiatiMiniaturi
Berlin :

a
Canada
Parter» -
Canada
Canada
Bass el:

Ia

baschet, precumDeși-n
Pașii-n
Pentru

campionatului, pe mai

de

de

sovietic Imn 
performanța 
kilograme.

II 
mina

De 
Eu Echipa reprezentativă 

țării noastre a parti-

cu prilejul 
sud-anieriean 
fost folosită

Cam 
ceva

Trei Mărioare 
A u faimă mare
Le știe oricine, ca

premiu] 
sportivă 
atribuit

să
ne-aducă

dintre care a pierdut nu
mai trei ?

S.U.A.
(E)
Canada

că.

La care
fi

PARTICIPĂRILE 
NOASTRE

Poți afirma cu hotărire 
Și cu mindrie totodată, 
Că locul doi Ia coborâre 
E-o performanță... ridicată.

,, Meciuri

(Posl-scriptum) 
Am 
Dar

s-oc numi Ioane 
campioane

vor
Mauro,

scris cîteva 
poale-am să scriu

Ca- 
Milano :

n-o fi Mărioare și
n-am cum să mă supăr. Am rima :

..boxerul italian Duilio 
I.oi, care s-a retras, recent, 
din activitatea pugilistică, a 
sus|inut 126 de întîlniri.

Ca
E-avintul celor trei

Mării.

La proba de coboa
re din cadrul „Cupei 
Jahorina“ schiorul Ma
rin Focșeneanu a o- 
cupat locul secund.

Waley :
. .. U.R.S.S. (E)
Zurich : Canada

doar despre kei Mari' 
mîine peniru vreo zece 

mii periculoase”

ediția 1957—1958, 
a învins la 

pe Știința Tl- 
cu *7-0, utilizând

St Moritz : Ca-

Canada

Sportul cu toate-i 
indrăgese

Și cu recorduri il 
cinstese. 

Medalil-au toate.
Și-s cîștigat» 
Luptind. cu tot elanul 
Prin țări îndepărtat»

fotbalistice
• 0 datl cu „sosirea" 

scoțianului Pat Crerard 
(transferat pentru 112500 
de dolari), clubul Man
chester a făcut un bilanț 
din care reiese că cheltu
ielile pentru reconstituirea 
echipei de fotbal, după ca
tastrofa aeriană de la 
Milnchrn din 6 februarie 
1958, s-au ridicat 
1 200 000 dolari.

• In Belgia, 
pentru activitate 
deosebită a fost 
arbitrului Lne Van Nuffel. 
Acesta a condus 57 
partide internaționale 
s-a bucurat numai 
cronici favorabile.

• Rețineți «acest nutne ! 
îndeamnă revista „France 
Foolball Barry Lines. 
Fste interul stînga al e- 
chipei Northampton. El 
arc 19 ani și dc pe acum 
eclipsează multe dintre 
marile vedete britanice.

PARADA MODEI" PENTRU FOTBALIȘTI
Creatorul brazilian de 

modele Fernando Nogues 
a ajuns la concluzia că 
îmbrăcămintea fotbaliș
tilor este prea puțin 
elegantă. „Moda a lăsat 
pini acum fotbalul la 
o parte, și, din păcate, 
fotbaliștti s-au preocu
pat pînă acum prea pu
țin de modă — explică 
senor Nogues. Acest lu
cru, consideră „regele 
modei' 
neiro, este 
caselor de 
jucătorilor

„Chiloții 
fotbaliști i 
formați, 
scăpat din 
trebuie să fie îmbogățiți 
cu diferite podoabe din 
arsenalul caselor de 
modă — a declarat Fer-

consideră
i“ din Rio de Ja- 

dăunător a-tit 
modă cit fi 

de fotbal» 
purtați de 

trebuie trans- 
întrucît s-a 

vedere că

nando Nogues. Și tri
courile — a adăugat el 
— au o influență nefa
vorabilă asupra jucăto
rilor, întrucît de prea 
multe ori ele sint intr-o 
singură culoare. Este ne
cesar ca ele să aibă cu
lori cit mai multe și 
mai plăcute, o tăietură 
originală și un tiv adec
vat, ceea ce va însufle
ți mult tabloul".

Fernando Nogues
anunțat că intenționează 
să organizeze anul aces
ta la Rio de Janeiro o 
expoziție a modei pen
tru fotbaliști, 
modelele sale 
prezentate de 
Zito și Pepe,

Vreți să știți?
Cum arată pămîntul da 

la înălțime ?
întrebați un cosmo

naut, un aviator, sau 
pe... Iolanda Balaș.

Ce este un labirint T
Citiți mitologia, între

bați un arhitect sau pa. 
Ion Ionescu.

Cîte echipe tint
?

întrebați la 
gazin“, la , 
sau — spre 
pe... Olaru.

„Poșta Ma- 
Pronospoft, 
exemplu —

DIMITRI U

Observați, astfel au început și elevii mei să 
drumul cel mai scurt spre poartă I ! !

ADRIAN ANDRONIC

1910 — Les zlvants : An
glia (E)

1911 — Berlin : Boamia 
(E)

1912 — Praga: Boemia (E)
1913 — MOnchen : Bel

gia <E)
1914 — Berlin : Boemia 

(E)
U21 — Anivej-pen : Ca

nada (M), Cehoslovacia 
(E)

1921 — Stockholm : Sue
dia (E)

1922 — St. Aloritz: Ceho
slovacia (E)

1S£3 — Antverpcn: Sue
dia (E)

1924 — Chamonix • 
nada (O și M), 
Franța (E)

1925 — Strbske 
Cehoslovacia (E)

1926 — Davos :1926
(E)
(E)

1928
nada (O șl M), Suedia (E)

1929 — Budapesta: Ceho
slovacia (E)

1930 — Chamonix : Ca
nada (M), Berlin : Germa
nia (E)

1991 — Krynica : Cana
da (M), Austria (E)

1932 — Lake Placid: Ca
nada (O și M), 
Suedia (E)

1933 — Praga :
(M), Cehoslovacia

1934 — Milano :
(M), Germania (E)

1935 — Davos :
(M), Elveția (E)

1936 — G arm isc h 
kirchen : Anglia (O, M, E)

1937 — Londra ; ~
(M). Anglia (E)

1938 — Praga :
(M). Anglia (E)

1939 — Zurich și ___
Canada (M), Elveția (E)

1947 — Praga : Cehoslo
vacia (M. E)

a
cipat pentru prima oară 
la campionatele mondia
le in anul 1931, la Kry- 
nica (Polonia) ocupînd 
locul 10. In 1932, s-a cla
sat pe locul 8, în 1933 
la Praga pe locul 9, in 
1934 la Milano pe locul

...la Lima, 
campionatului 
de basclict a 
o mașină electronică ? Apa
ratul a marcat toate între
ruperile, a stabilit exact 
durata meciului, a indicat 
scorul și a înregistrat gre
șelile personale ale jucă
torilor.

In aurind nu va mai fi 
nevoie nici de... arbitri !

ILTE JOCA, BETUȘ. — 
Fotbalistul Vasile Buzea. 
de la Farul, împlinește în 
octombrie 26 de ani. Este 
originar din regiunea 
Ploiești. De altfel, primul 
club la care a fost legi
timat este Petrolul. A mai 
jucat, un timp, la Mari
na Constanța.

COSTEL BUCA, BALȘ.— 
Fillmon, de la Steagul 
roșu, a fost folosit In tu
rul ' '

multe posturi, în aparare 
și în atac. De mai multe 
ori l-am văzm Insă ca 
fundaș. Să ne înțelegem 
bine : fundaș nu... codaș !

C. IONESCU CONS
TANȚA. — 1) Dumitru Vi- 
ziru este fratele mai mic 
al gemenilor Gheorghe și 
Marin Viziru. Să sperăm 
că nu se va mulțumi nu
mai cu... num ele l 2) 
Rom în ia s-a întîlnit o sin- 

cu Anglia, la 
24 mai 1939, la
Fotbaliștii 

cîștigat cu

guță dată 
iotbal : la 
București, 
glezi au . _ 
după un med in ctjrq 
am suportat aproape 
la Începui handicapul 
a juca în 10 oameni, fun
dașul Bilrger accidentîn- 
du-se și nellind admisă,

en-

de 
de

Baschetbaliștii de la 
Bagnolet n-au vrut să se 
dea bătuți în meciul pe 
care l-au avut, ia Char
leville, cu echipa locală, 
ceea ce a făcut ca me
ciul să se desfășoare 
într-o atmosferă încor
dată. Pină la urmă, flu- 
ierînd, făcînd vacarm 
și amenințînd pe arbi-

...statistica a stabilit că 
parcul automobilistic din 
țările capitaliste europene 
progresează de 3,5 ori mai 
repede dccît... accidentele 
auto ?

Tot c o consolare !
...există un record pen

tru orbi, pe distanța de 
100 yarzi ? Recordul este 
deținut din 1954 de engle
zul George Bull, care a 
acoperit această distanță m 
11 secunde.

tru și pe jucătorii echi
pei oaspe, cei de la 
Charleville și-au atins 
totuși scopul : au cîști
gat la o... jumătate de 
coș diferență : 74-73.

Sesizîndu-se de cele 
petrecute la acest meci. 
Federația franceză de 
baschet a hotârît ca, pe 
viitor, „meciurile peri
culoase" să se joace fără 
public I

O comisie se va ocu
pa, probabil, de stabili
rea gradului de... peri
culozitate a unei partide.

pe-atunci, schimbarea de 
jucători,- nici in meciuri 
amicale. Iată și formația 
pe care am aliniat-o : 
Pavlovlci — Sfera, Bur
ger — Vintilă, luhas, De- 
metrovlci — Orza, Ploieș- 
teanu, Bodola, Reuter, Do- 
bai.

CONSTANTIN CHTSCA, 
COMUNA CAVNIC. — Va- 
silescu, care joacă acum 
la Farul Constanța, a ac
tivat Intr-o vreme la 
C.S.M.S. Lași și apoi la 
Progresul București. Este 
un jucător oombativ, iute, 
bun șuier. Totuși, parcă 
promitea mai mult, în 
urmă cu dol-trei ani ! 
Poate că pînă la urmă se 
va ține Insă de cuvint...

IOAN SELESAN, POIA
NA MĂRULUI. — In re
turul campionatului

gortei A.
Progresul
București 
mișoara, — 
următoarea formație: Mîn- 

Dobrescu, Caricaș,

Cojocaru — Ciocea, Știr
bei — Oaidă, Smărăndes- 
cu I, Ozon, Mateianu, p. 
Moldoveanu. O săptămî- 
nă mai tîrziu, cu aceeași 
formație — doar că Di- 
nulescu a luat locul lui 
Mateianu — tot la Bucu
rești, șl tot în fața Știin
ței Timișoara, Progresul a 
pierdut finala Cupei R.P.R., 
cu i~0 ! Din poznele fot
balului și mai ales ale..’ 
fotbaliștilor !

COCHELA CRISTIAN, 
BUCUREȘTI. — 1) Clubul 
Steaua a luat ființă la 1 
august 1947, numindu-se 
la început A.S.A. — Aso
ciația sportivă Armata, In 
ediția 1947—1948, luînd 
parte la campionatul ca
tegoriei A, 
locul 10 din 
vara anului 
cipat la un 
menținerea 
A. Apoi au 
de emoții, 
plătite, în _ _ 
titlul de campioană și cu 
cucerirea Cupei R.P.R. In 
1950 Steaua cîștiga Cupa, 
iar în anul următor reu
șea marea performanță de 
a cuceri atît Cupa cit șl 
campionatul. 2) Să vă dau 
vîrsta exactă a lui Vasile 
Zavoda : la 29 iunie îm
plinește 34 de ani. 3) Cele 
mal mari scoruri înre- 
gjwtrate între echipe de 

fotbal de categoria A în 
ultimii 15 ani au fost : 
U.T.A. — Jiul 12—0 (1947— 
1949), Rapid — C.F.R. Cluj 
12—2 (1948—1949), U.T.A

Dinamo București 11—0
(1946—1947) etc.

IONEL TARAPOANCA, 
CRAIOVA. — 1) Recordul 
mondial la categoria grea, 
la totalul celor trei sti

es te detinut do hal-

Magazinele . .Foto- 
sport“ din Capitală nu 
sint aprovizionate 
„bascheți".

s-a clasat pe 
12 echipe. In 
1948 a parti- 
baraj pentru 
în categoria 
început altfel 
evident mai 

legătură cu

terofilul 
sov, cu 
550 de —. ~ 
mult, nu ? Dacă era 
mai puțin, poate că fă
ceați și dv. o încercare 1 
2) Campionul de șah al 
țării noastre, Florin Gheor
ghiu, este student în a- 
nul I la „filologie".

TEOHARI DUMITRACHE, 
BUCUREȘTI. — Echipa de 
juniori a Romîniel, care a 
învins la București, la 25 
octombrie 1948, reprezen
tativa similară a Ungariei, 
a avut următoarea forma
ție : Voinescu — Cloboa- 
tâ. Bone — Cojereanu, Si- 
mionescu, Florescv.—Sîrbu, 
Nicușor, Neagu, Copil I 
și Bădeanțu.

ION FOȘTAȘU 
Ilustrații de N. CLAUDIU

pius sint Mrict 
opriți 

„bascheți1’ (fiindcă 
nu-s) 

Pun oraș faci... pași _ in

Unit oarticlpanți 
concursul atletic 
sală din București au 
dat bir cu fugiții după 
probele tehnice.

Dispăxintd la repezeală 
Mai ceva ca o zvirlugă, 
Dintre probele din sală 

optează pentru... fugă*
Profesorul de educa

ție fizică A. Haberman 
de la Școala profesio
nală din 
sprijină 
pretext 
na lui.

Săcele nu 
sportul sub 

că nu-i sarci-

greșește tareProfesorul
Tot vusținind aceste teze. 
I>e-aceea-ntrea<a compor

tare 
Nu-i rău a-o— reexami

neze.
Șerban Ciochină 

doborît în două 
cari consecutive 
dul de sală la 
salt.

a 
încer- 
recor- 
triplu

Cînd performanța-i (cum 
văzui) 

« ________ înalt,
La triplu salt recordul lui 
Realiză... un dublu salt.
A fost la un nivel

V. D. POPA



A început campionatul mondial de hochei pe gheață
(Urmare din pag. 1)

o serie 
noastră, 
contra-

eliminare a lui Biro și apoi 
de situații critice la poarta 
Szabo I scapă din nou pe 
atac dar ratează. în minutele 45—46 
.o perioadă de aproape două minute 
ide dominare a polonezilor ne dă 
emoții. Ultimul gol al partidei este 
înscris de Wilczek în minutul 49. în 
min 55 Varga este eliminat pe 2 
minute, 
ocazie. 
echipa 
încheie
(3—0, 1 — 1, 0—2) pentru
condus arbitrii Olivieri 
Starovoitov (U.R.S.S.).

Echipa noastră a făcut 
cu combinații reușite, 
cătorii au luptat cu multă dîrzenie, 
s-au ajutat unul pe altul, au dat 
dovadă de multă putere de luptă, 
mai ales în repriza I. Aoest rezul
tat este foarte valoroe și deschide 
echipei noastre șanse la ocuparea

hunu:

55 Varga este
în min. 59 Tacaci are o mare 
iar sfîrșitul jocului găsește 
romînă în atac, ' 
astfel cu scorul de

— 1,

stabilit în minutul 54 de către 
Tacaci.

După două jocuri, echipa romină 
are patru puncte în clasament.

Duminică se dispută unul din cele 
mai importante jocuri ale grupei B, 
cei dintre reprezentativa noastră și 
cea a Elveției. Este un joc foarte di
ficil pentru reprezentanții noștri, 
avînd în vedere valoarea ridicată a 
hocheiului elvețian.

O

Duminică, la Constanța și Craiova

Meciul se 
4—3

R.P.R. Au 
(Elveția) și

un joc bun, 
omogen. Ju-

loc fruntaș în serie.

VICTORIE NETA ASUPRA 
ANGLIEI

cel de-al doilea joc în cadrul 
a întîlnit 
superiori-

în
grupei B, echipa Romîniei 
ieri Anglia. Demornstrind o 
tate netă în toate compartimentele,
hocheiștii noștri au ciștigat acest
meci cu 8—1 (2—0, 3—1, 3—0). Primul 
goi a fost înscris de Szabo L in min. 
7, la un contraatac. In ultimul mi
nut al reprizei, Szabo II a urcat sco
rul. A doua parte a jocului aparține 
tot echipei noastre care mai mar
chează prin Szabo II, Varga și Ca- 
lamar Englezii au înscris un gol 
prin Lammin.

în ultima parte a jocului, domina
rea noastră este și mai netă. Se re
marcă jocul bun al liniei a treia. 
Două din golurile acestei reprize 
sînt, de altfel, realizate de jucătorii 
acestei linii. Pană și Ioanovici. în 
minutele 41 și 46. Scorul final este

ALTE REZULTATE

Grupa A :

Cal maj important meci de ieri a 
opus formațiile Suediei și U.R.S.S. 
La capătul unei partide de o bună 
valoare tehnică, gazdele au învins cu 
2—1 (0—1, 2—0, 0—0). Au înscris: Lund- 
val, Nilsson ți respectiv Stanșinov. 
Medul a fast transmis prin inter- 
viziunel

Alte rezistate: GRUPA B : Norve- 
gia—Franța 8-2 (1—1; 1—0, 5-1). Re
zultatul meciului Elveția 
via nu ne-a parvenit 
derea ediției. GRUPA
Olanda 3-3 C2-1; 1-1;

lugosla- 
pină la închi- 
C: Bulgaria— 
0-1).

I

0 primă verificare a gimnasililor fruntași 
din țara noastră

U.R.S.S. — Finlanda 6—1
2— 0, 4—1). Scorul s-a menținut egal 
pină cu 5 minute înainte de sfîrșl- 
tui reprizei a doua 1 In min. 35 • 
marcat Iurzinov și tot el a urcat «co
rul în min. 39. Au marcat apoi la- 
kușev, Kuskin, Petuhov, Alexandrov, 
respectiv Keinonen.

Suedia - R.D.G. 5—1 (2—1, 0—0,
3— 0). Echipa R.D.G. a rezistat pină 
la ultima repriză. Au marcat: Stoll, 
Horlund, Terner, Morlund, Kartaaon, 
respectiv Frank.

Cehoslovacia - 
(3—0, 4—1, 3—0).

Elveția
3—0).

(O—o. PROCRAMUL DE ASTĂZI..

Cntpa A: Canada—R. D. Germană 
R. S. Cehoslovacă—S.U.A. Grupa 
R. P. Polonă—Norvegia și Iugoslavia— 
Franța. Grupa R P. Ungară—Aus
tria.

...ȘI DE MIINE

R.F.G.

Grapa

Anglia

Grapa

B :

C:

Austria — Danemarca 13—2 (5—0, 
3—2, 5—0). Ungaria — Belgia 25—1,

Vineri în grupa A, echipa Ca
nadei a obținut o victorie clară 
cu 6-0 (2—0, 1—0. 3-0) în medul cu 
R. F. Germană. O mare surpriză o-a 
înregistrat în partida FinLnda-S.U-A.: 
11—3 (3—1, 6-1, 2—1). Americanii s^ 
dovedesc una din cele mai slabe 
echipe participante in această g^tpă.

T.T.T. Daugava Riga a învins din nou pe Rapid București
56-42 (28-25) în „C.C.E." la baschet

învingind și in partida de aseară 
pe Rapid București, campioana Uni
unii Sovietice, T.T.T. Daugava Riga 
s-a calificat in semifinalele „C.C.E." 
la baschet feminin. De data aceasta, 
la sflrșitul celor 40 de minute de 
joc, tabela de marcaj a indicat sco
rul de 56-42 (28—25) in 
ținătoarelor trofeului.

Partida a prezentat 
timp cit feroviarele — 
nor eforturi deosebite 
să facă față cuplului de pivoți so
vietici (Smilditna și Krodere, amîn- 
două peste 1,90 m). Bucureșten^cele
au și condus în prima repriză cu 7-4 
și 17—16 (min. 11). După pauză,

favoarea de-

interes atît 
cu prețul u
— au putut

îi

B:

Crupa A: Suedia—Finlanda, U.R.S.S.— 
R.F.G. și R. S. Cehoslovacă—R.D. Ger
mani. Grupa B: R. P. Romînă—Elveția 
și R. P. Poloni—Anglia. Grupa C: 
Olanda—Danemarca și R. P. Bulgaria— 
Belgia.

R.
PROGRAMUL ECHIPELOR

P. ROMINE LA „MONDIALELE"
DE LA PRAGA

A venit și rindui gimnaștilor să 
inaugureze activitatea competiționali 
a anului 1963. Cum bine este știut, 
e vorba de prima etapă a campiona
tului republican pe echipe. Pe lingă 
principala semnificație ce o au în
trecerile din anul in curs, aceea a 
intensificării pregătirilor pentru 
Jocurile Olimpice de la Tokio, actua
lul campionat 
atenția 
fășoară 
neu — 
măsură 
vilor noștri.

Prima etapă, de 
tie, este programată in două orașe: 
echipele feminine se vor întrece 
Constanța, iar cele masculine 
Craiova. Iubitorii sportului din 
ceste localități așteaptă, desigur, 
mult interes evoluția celor mai bum 
gimnaști și gimnaste ale țării, maeș
tri ai sportului și sportivi de cate
goria I.

Și, intr-adevăr, din enumerarea 
echipelor rezultă in mod evident că 
spectatorii vor putea urmări între
ceri de un bun nivel tehnic. Iată 
echipele care vor ct^mctr^ : feminin: 
Selecționata Timișoara, C.S.O. Reși
ța, Olimpia București, Farul Con
stanța, Selecționata Cluj etc., mas
culin : Vagonul Arad, Selecționata 
Timișoara, Selecționata Cluj, Steaua 
București, Selecționata Brașov, Poli
tehnica București ș.a.

republican reține 
și prin aceea că el se des- 
după un sistem nou — tur- 
menit să 
mai mare

Atit la fete, cit și la băieți se va 
concura numai cu exerciții liber 

alese.
Etapa de duminică a campionatu

lui e prima întrecere oficială a anu
lui. Firește, ea va putea și va trebui 
să ne arate stadiul actual de pre
gătire, direcția și modul cum vor 
trebui continuate pe viitor antrena
mentele. munca de continuă ridicare 
a măiestriei.

stimuleze intr-o 
pregătirea sportl-

duminică 10 mar-

ta 
la 
a
cu

FOTBAL 
PE GLOB

Cupa campionilor europeni: o mare 
surpriză in „sferturi"

baschetbalistele din Riga au arat l- 
nițiativa in permanență, 
ni nd prin siguranță și precizie 
țiuni, 
dacă 
păcat 
nute.

V.

Scorul însă putea fi mai 
jucătoarele noastre s-ar 
mai atent în ultimele

imjp esto- 
în ac- 
rtrlna 
tt a

S ml-

, Di- 
bme 

D an

PRAGA 8 (Agerpres). —
A fost stabilit programul competi

țiilor pe echipe pentru cupele „Cor
bii Ion" (femei) și „Swaythling" (băr
bați) din cadrul campionatelor mon
diale de tenis de masă care vor începe 
la 5 aprilie la Praga. Echipa feminină 
a R. P. Romine, care joacă în grupa 
A, va întîlni, la 5 aprilie, echipa Gre
ciei, la 6 aprilie — echipele Danemar
cei. Austriei, S.U.A., la 7 aprilie — 
echipele Singapore și R. P. Polone, iar 
la 8 aprilie echipele Scoției și 
Cehoslovace.

Reprezentativa masculină a 
Romine, repartizată în grupa
juca la 6 aprilie cu Bcazilia și R. 
Germană, 1a 7 aprilie cu R. P. Un
gară, Franța și Australia și la 8 apri
lie cu R.P.D. Coreeană.

Halterofili romîni participă 
la „Premiul orașului Moscova"

R. S.

R. 
B,

P.
va
F.

Tradiționalul concurs de haltere ,.Pre- 
miul orașului Moscova* se va desfă
șura anul acesta între 15 și 17 martie 
și va reuni sportivi din 17 țări, printre 
care Japonia, S.U.A., R. P. Ungară, 
R. P. Romină, Austria, R. P. Polonă, 
Iran, R. S. Cehoslovacă etc. Lotul 
U.R.S.S. cuprinde 30 de halterofili. Din
tre ei lipsește însă Iuri Vlasov, care a 
hotărît să-și consacre toată atenția pre
gătirii pentru campionatele mondiale și 
Jocurile Olimpice.

Lotul halterofililor romîni care parti
cipă la această mare întrecere este al
cătuit din Ion Panait, Balaș Fiți, Alexan
dru Toma, Emil Rafia și Lazăr Baroga.

Este vorba, desigur, die victoria
repurtată de formația scoțiană Dun
dee la Bruxelles, în fața lui Ander- 
lecht, care eliminase pe Real Ma
drid în „optimi" și care dă foarte 
mulți jucători naționalei Belgiei. Sco
rul este, de 
4—1 (2—1). 
Gielsen (D), 
lat. Același 
tatul reprizei, în min. 44. După pau
ză, sooți-enii au mai înscris prin 
Cousin și Beaman. Returul acestei 
întîlniri va avea loc la 13 martie. 
Calificarea scoțienilor însă, este ca 
și sigură.

Tot miercuri s-a 
bona, primul m«i 
deținătoarea Cupei 
cehoslovacă Dukla 
început la ora 23,45 (ora București) 
și s-a terminat la ora 1,30... După 
o repriză egală (0—0), Benfica a ob
ținut victoria cu 2—1, ceea ce a
nunță un retur pasionant la Praga, 
la 13 martie.

asemenea, surprinzător : 
Primul gol l-a marcat 
dar Lippens (A) a ega- 
Gielsen a stabilit rezul-

disputat, la Lisa- 
dintre Benfica — 
— . și campioana 
Praga. Jocul a

Preliminariile Turneului U.E.FJL

Mahlovioi (R.P.F.I.) și Gh. 
nescu (R.P.R.) au condus foarte 
următoarele formații : T.T.T. 1 
gava : Karamîșeva 8. Apse 5, Hecht 
8, Rimbenice, Grundmane, Smildzma 
14, Stepanova, Bluma 10, Krodere 10, 
Traukmane 1 ; Rapid : Ferencz, C. ; 
Gheorghe 10, Ivanovici 11, Niculea^ 
12, Marian 3, Racoviță 4, Spiridon 2, 
Vasilescu.

R. F. Geemană—R. P. Romină 18-12 (11-6) la handbal in 7

Intîlnirile din cadrul preliminari
ilor continuă. Miercuri, la Atena, s-a 
disputat prima ediție a meciului 
Grecia — Turcia. Echipa gazdă a 
(Aținut o victorie la li^mtă: 2—1 
(I—0), ceea ce dă speranțe juniorilor 
turci în meciul retur, programat La 
13 martie.

• Returul partidelor R.P. Bulgaria^ 
— Iugoslavia șl R.F.G. — Austria A 
are loc mîine.

• Juniorii sovietici șl cehoslovaci 
se vor întâlni la 23 martie la Mos
cova și la 30 martie în R.S. Ceho
slovacă.

KIEL 8 (prin telefon). Handbaliștii 
romîni au întîlnit joi seara în locali
tate puternica selecționată a R.F. Ger
mane. Și de data aceasta, reprezenta-

Corespondență specială din Vicna

Ecouri după concursurile preoiimpice de la Innsbruck
NIZA

CU PUȚINE RETUȘURI PÎRTIILE VOR FI EXCELENTE • SE 
TURNEUL OLIMPIC LA HOCHEI ! • UN AVERTISMENT

VA ORGA-
DAT DE F.I.S.

in 1964, U 
fost cuvin- 
participan- parte diferența de nivel a pîr- 

a fost prea mare,
parte gerul 
transformat
de... patinaj

iar pe de 
din cursul nopții 
într-o adevărată 

! în preziua con
de pe aceste pirtii 

bătătorită și a 
a-

din această cauză s-a înregistrat 
un număr record de abandonuri. Pe 
de o 
tiilor 
altă 
le-a 
pistă
cursurilor, zăpada 
a fost prea mult 
înghețat peste noapte, devenind 
proape impracticabilă. De aici se
trage o concluzie: pîrtiile vor tre
bui amenajate cu puțin timp înain
tea 
puse

F.I.S. a avut o consfătuire

iarnă. Siggi 
general al 
de schi — 
„pîrtiile de

startului, pentru a nu fi 
„capriciilor" temperaturii

ex*

„Și acum, la revedere 
Olimpiadă !“. Acestea au 
tde pe care le-au rostit 
ții la concursurile preolimpice de
iarnă care au avut loc nu de mult 
la Innsbruck.

în general, s^ poate spune că 
„■repetiția generală" în vederea
Jocurilor Olimpice de iarnă de la 
Innsbruck a reușit. Despre acest 
lucru au vorbit mari personalități, teh
nicieni și sportivi care au asistat 
sau au concurat la această mare în
trecere în sporturile de 
Bergmann — secretarul 
Federației Internaționale 
a spus printre altele că
la Seefeld sînt ideale pentru pro
bele de fond", iar antrenorul sovie
tic Alexei Bașenov a declarat că 
„pîrtiile sînt foarte bune și, în a
celași timp, neașteptat de dificile, 

. cu mult mai grele decit cele din 
edițiile dimpioe sau mondiale pre
cedente. De aceea, antrenamentele 
pe care le vom face vor trebui să 
fie ou mult mai intense". Specialis
tul în probele alpine Willy Schăffler 
a menționat că „pîrtiile de ocborîre 
sînt, de asemenea, foarte bine con
struite... dar pe acestea ocnoarenjii 
nu trebuie să fie numai curajoși, ci 
și foarte ulmi". ,

în ce privește slalomul și ccbc- 
rîrea pentru femei mai sînt de fă
cut unele retușuri la pîrtii. -Se pare 
că acestea au fost prea dificile și

★

afară de problemele tehnice de 
s-au purtat 

pe tema organizării

x

în 
amenajare a pîrtiilor 
multe discuții 
turneului olimpic de hochei și a ama
torismului.

Federația Internațională de schi 
va organiza turneul de hochei nu
mai în cazul cînd din veniturile '
realizate din televizarea meciuri^ar 
i se va plăti 50.000 de dolari ! FJ.S. 
a avertizat Comisia de organizare că 
dacă nu se va plăti suma solicitată, 
organizarea turneului va fi incertă! 
Este posibil oare așa ceva? în a
ceastă direcție însă, Comitetul In
ternațional Olimpic va avea desigur 
de spus un cuvînt hotărîtor.

în legătură cu problema amato
rismului, Mark Hodler — președin-

tele
cu patronii diferitelor firme de schi. 
Mark Hodler le-a atras atenția că 
prin diferite cadouri valoroase, pe 
care Ie oferă schiorilor, ei nu le 
fac decît un deserviciu. Sînt multe 
firme, care în scopul de a face re
clamă produselor lor, acordă parti- 
cîpantilor diferite obiecte, 
apoi 
„Mă : 
sele i 
și de 
oare 
lariza' 
meroase obiecte (19—12) unui 
gur sportiv 1 Pe această cale atrag 
atenția și sportivilor care 
asemenea cadouri și le 
zează, obținînd un venit 
activității lor sportive, 
automat în afara" legilor 
lui și, bineînțeles, pierd dreptul de 
a participa la Jocurile Olimpice".

Cuvintele lui Hodler n-au găsit, 
desigur, un ecou pozitiv în rîndul 
fabricanților de schiuri. în ce pri
vește însă pe sportivi, sîntem con
vinși că avertismentul dat de F.I.S. 
îi va pune pe gînduri, în special pe 
acei schiori din occident care 
făcut pur șl simplu o meserie 
vînzarea cadourilor...

pe care 
sportivii le comercializează, 

refer la firmele de schiuri, ca
de mode, fabricile de ceasuri 
televizoare — a spus Hodler — 
oferă în scopul de a-și „popu- 
" produsul, drept cadou și nu- 

obiecte (19—12) unui sin-

tiva noastră a înregistrat un rezultat 
necorespunzător, pierzînd întîlnirea cu 
scorul de 12—18 (6—11).

In prima repriză scorul a fost strîns 
Ia început, pentru ca din min. 14 for
mația vestgermană să înceapă să se 
distanțeze. Au marcat pe rind: Hnat, 
Muhleisen, Lubking, Moser, Lubking, 
Gelbe, Lubking, Nodea, Lubking, Pe
ters (două), Lubking, Hnat, O felea, 
Costache I, Peters și Muhleisen.

După pauză, inițiativa a aparținut tot 
gazdelor și toate încercările j’ucătorilor 
noștri de a micșora diferența s-au lovit 
de o apărare foarte dîrză. Golurile a- 
eestei reprize au fost înscrise de : Graf, 
Bădulescu, Gelbe, Hnat, Schwenker, Mo
ser, Bartlef (două), Costache I, Lub
king (două), Costache I, Schmidt.

Arbitrul suedez S. Karlsson a con
dus foarte bine următoarele formații:

R.F. GERMANĂ: Delfs (Freltaa)-Grlll, 
Bahrdt, Schwenker, Peters, Bartlef, Gel
be, Muhleisen, Lubklna, Graf, 
Lukas; R.P.
lea)-Hnat, Bădulescu, Covaci,

Hue, 
ROMINĂ: Redl (Bogo- 

Moser, 
Costache I, Costache II, Oțelea, Co
man, Nodea, Schmidt.

Selecționata F.I.F.A. la lucru

La ședința comitetului executiv 
F.I.F.A., întrunit la Paris cu prile
jul meciului Franța — Anglia, s-au 
luat o serie de măsuri în legătură 
cu selecționarea și pregătirea echipei 
selecționate F.I.F.A., care la 23 oc
tombrie va întîlni la Londra repre
zentativa Angliei. Lotul celor 29 de 
jucători selecționați (din care mai 
fac parte și Novak, Pluskal, Kvas- 
niak — Cehoslovacia, Rojas — Chile, 
Galici — Iugoslavia, Atafini, Sivori
— 'Italia, Jone — Țara Galilor etc.) 
va susține un prim joc de omoge
nizare la 7 mai, sub conducerea 
unui colectiv tehnic alcătuit din : 
Guttmann, Sebeș, Herberger și Riera. 
După acest meci, toți jucătorii vor 
fi ținuți sub observație, pentru un 
control al formei, urmînd ca ulte
rior să mai dispute un joc.

• Real Madrid — la a 9-a vic
torie consecutivă (1—0' cu Valencia)
— conduce în clasament cu 8 puncte 
avans față de Atletico Madrid (30 
p.). în campionatul Portugaliei lider 
este Benfica (32 p.), urmată de Por
to, (30 p.), Sporting (26 p.).

primesc 
comerciali- 

de pe urma 
că se pun 

amatorismu-

și-au 
din...

KARL LECHNER 
corespondentul ziarului „Sportul 

popular^

PE SCURT
• La Cairo continuă campionatele in

ternaționale de tenis ale R.A.U. In pro
ba de dublu bărbați, Gasiorek (R.P.P.) 
și Schmidt (R.F.G.) au învins cu 8—6 ; 
6—4 pe Bosch (R.P.R.)—Shreriff (Aus
tralia). Iată cîteva din rezultatele pro
bei de simplu masculin: Emerson (Aus
tralia)—Cortes (Columbia) 6—3 ț 6—0; 
Condar (Spania)—Mandarino (Brazilia) 
6—1 ; ' 6—8 ; 6—3 ; Jovanovic (Iu
goslavia)—Rodriguez (Chile) 6—8 ; 
6—4 ; 7—5 ; Simplu feminin : Viviano 
DennS (Anglla)—Blackman (Anglia) 
4—6 ; 6—3 ; 6—2 ; Carmen Coronado 
(Spanîa)—Mills (Anglia) 5—7 ; 6—4 ; 
6—1 ; dublu bărbațț: Condar, Arilla 
(Spania)—Fraser, Jacques (Australia) 
6—3; 6—3.

• In ,,Cupa campionilor Ia baschet*: 
JFsla Krakowia—T.S.K.A. Moscova 
75—72.!, Olimpia Ljubljana—Spartak 
Brno 86—83 (masculin) și-A.Z.S. Varșo
via—Slavia Sofia 57—56 (feminin).

★
• Proba de coborîre femei în concursul 

de schi „Kandahar" de la Chamonix a 
revenit sportivei franceze Anite Famose, 
urmată de austriecele Edith Zimmer
mann și Christi Haas.

*
• La Londra, fostul campion mon

dial profesionist la cat. mijlocie, engle
zul Terry Downes a obținut victori- prin 
abandon în rundul 9 în fața americanu
lui Jimmy Beechman.
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