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C
ele 14 echipe ale 
categoriei A reîncep 
de mîine întrecerea 

lor pentru desemnarea 
campioanei republicane la 
fotbal pe 1962—-63. Zecile 
de mii de spectatori iu
bitori ai „balonului ro
tund" din orașele care 
găzduiesc jocuri de pri
ma categorie vor lua din 
nou. duminică de dumi
nică, drumul stadioane
lor, sute de mii de oa
meni vor urmări cu înfri
gurare partidele acestei 
populare competifii spor
tive.

Cine va fi campioană 
In acest an ?

Care vor fi echipele 
clasate pe ultimele trei 
tocuri și care — deci — 
vor juca din toamnă in 
categoria secundă î

lată întrebări pe care 
robitorii fotbalului și le-au 
pus de repetate ori 
tn lungile luni ale iernii, 
ci nd au trebuit să se 
mulțumească doar cu... 
discufiile retrospective a- 
supra turului și cu... spe
ranțele în retur.

Și pentru că a venit 
vorba de speranțe, să ne 
manifestăm și noi, ală
turi de loji iubitorii fot
balului din tara noastră, 
dorința ca returul aces
tui campionat să însem
ne im simțitor pas înain
te pe drumul îmbunătă
țirii fotbalului nostru. A- 
cest pas înainte 
poate face însă 
dacă tofj factorii
pot contribui la îmbună
tățirea activității fotbalis
tice îșj vor uni eforturile, 
Vor munci Cu elan și de
votament pentru a-și în
deplini — fiecare în sec
torul său de activitate — 
sarcinile ce-i revin, în 
cadrul larg al planului 
de măsuri al Consiliului 
General al UCFS.

Și, în primul rînd, 
gîndim la jucători. Ei 
datoria să înțeleagă
fără o munca perseve
rentă de pregalÎTe, fără 
exigența fafa de ei înșiși, 
fără o disciplină liber 
consimțită, fără ducerea 
unei vie|i sportive, fără 
•etea continuă de e în
văța, fără pasiune pentru 
tefbal nu pot urca trep
tele măiestriei sportive, 
«mj pod contribui la ridi
carea calitativă ta jocu
lui. Masele de oameni 
ai muncii care iubesc

nu se 
decîf 

care

ne
au 
că

•V. A

afîf fotba-lul cît și pe 
fotbaliștii pe care vin 
tă-i vadă și să-i încu
rajeze fie pe ploaie și 
vînt, fie pe arșița tuni lor 
de vară, așteaptă de la 
aceștia muncă temeinica 
de pregătire, ser iozita-te, 
disciplină.

De la 
dragoste 
pe care 
ocupare 
a-și ridica nivelul cunoiș- 
HnfeJor, muncă devotată, 
exiqență. Și, I 
așteptam ca ei 
prin 
care 
muncii 
numai simpli 
numai 
educatori, 
rinfi ai tinerilor care le 
sînt înoredinfați.

Arbitrii au 
rol important 
ansamblu, 
rea unei atmosfere 
deplină sportivitate 
terenuri, prk>tr-un arbi
trai competent, unitar,

antrenori cerem 
pentru meseria 

și-au ales-o, pre- 
continuă pentru

mai ales, 
i sa arate 
i de fie-activitatea

zi și prin roadele 
lor, căi r>u sînt 

tehnicieni, 
instructori, ci și 

adevăr ați pa-

și ei un 
în acest 

Prin menține- 
de
Pe

a i

■a r

fe-fără concesii de tot 
kjl, ei pot ajuta direct 
acțiunea de ridicare a 
nivelului tehnic al fot
balului.

Consiliile cluburilor și 
asociațiilor, secțiile de 
fotbal, activiștii de toi 
felul trebuie să mun
cească animați de dorin
ța de a-și aduce și ei 
contribuția la cit mai 
buna organizare a pro
cesului de antrenament, 
la îndeplinirea 
lor fotbalului 
acest an.

Numai astfel
va putea răspunde și el 
cum se cuvine condiți
ilor minunate create de 
partid mișcării sportive 
din țara noastră, adueîn- 
du-ne satisfacția unei 
reale afirmări pe plan 
inlernațional, așa cum au 
făcut-o alte ramuri spor
tive.

Succes deplin returului 
campionatului categoriei 
A și întregii activități fot
balistice a acestui an I

obiective- 
nostru în

folbalul
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începe campionatul Campionatul republican de bascnct

de rugbi
Astăzi: Gloria-Dinamo

Promițătoare, evoluția e- 
chipelor bucureștene în tra
diționala competiție inau
gurală a sezonului de rug
bi a făcut să crească in
teresul spectatorilor pentru 
primele jocuri programate 
de noua ediție a campiona
tului republican care în
cepe astăzi. Firește, dorim 
ca cele 12 formații să do
vedească chiar din „start“

1ONESCU

0 NOUĂ VICTORIE A ECHIPEI R. P. ROMINE
LA CAMPIONATELE MONDIALE DE HOCHEI: 5-0 CU FRANȚA

ASTĂZI MECIUL DECISIV CU NORVEGIA PENTRU PRIMUL LOC 
IN GRUPA B

STOCKHOLM (prin te
lefon de la trimisul nos
tru special). — Echipa de 
hochei a țării 
susținut joi, în 
te, cel de-al 
meci în cadrul 
a
dial, 
tativa Franței. Hocheiștii 

o
cu

2-0,

noastre a 
localita- 
cincilea 

grupei B
campionatului mon- 

întîlnind reprezen-

roanîni au repurtat 
frumoasă victorie, 
scorul de 5—0 (1-0, 
2-0).

Formația aliniată 
selecționata noastră

de
a 

fost următoarea : Crfcjan- 
Czaka, 
Vacnr, 
nemeși, 
Andrei, 
lamar,

Francezii au aliniat e-

lonescu, Varga, 
Szabo II, Fe- 
Szabo I, Biro, 

Taoaci, Fană, Ca- 
Florescu.

chipa : Ranzoni-Paupar- 
din, Rayon, Gil loz, Bien- 
fetti, Lapsas soție, Brunet, 
Larrivaz, Dufou, Lon- 
gnei, Cailler, Guenelon, 
Lacarriere, Chappot.

întîlnirea a fost con
dusă de arbitrii suedezi 
Garpendahl și Idenstedt.

Partida s-a desfășurat 
în nota de dominare a 
echipei noastre, care a 
jucat hotarît, acționînd 
bine legat. Francezii s-au 
apărat aproape tot timpul 
fiind preocupați 
pierde la un scor 
strîns.

Scorul a fost 
în minutul 4 de 
printr-un șut de
tanță. In această parte 
a jocului echipa noas
tră a șutat mult dar ma-

joritatea șuturilor 
lovit de 
cezd care

s-au 
jucătorii fran- 
erau masați în

calin ANTONESCU

(Continuare In pag. a S-a)

un plus de calitate în joc 
și o disciplină exemplară, 
să ofere suporterilor par
tide spectaculoase, de bun 
nivel tehnic. Așa cum au 
făcut de multe ori în ediția 
din anul trecut a campio
natului !

Și acum, pe scurt, des
pre jocurile de astăzi și 
mîine. Prima etapă pro
gramează patru partide în 
București și două în țară. 
Astăzi, un singur joc : 

GLORIA — DINAMO, in 
care dinamovi«tii păstrea
ză prima șansă, avînd su
perioritate, atît în înain
tare cit și pe linia de trei- 
sferluri. Partidele de mîi
ne vor prilejui, desigur, 
dispute interesante și poate 
unele... surprize. Ieșenii vor 
întîlni PROGRESUL —- joc 
foarte echilibrat, un adevă
rat derbi al etapei —- iar 
UNIREA va încerca să ob
țină un rezultat bun în com
pania formației STEAUA, 
recent cîșligătoare a „Cu
pei 6 Martie". Campionii 
dc anul trecut, GRI VIȚA 
ROȘIE vor primi replica 
formației bîrlădenc RUL
MENTUL a cărei evoluție 
pentru prima oară în cam
pionatul categorici A este 
așteptată cu mult interes. 
Cealaltă non promovată, 

FARUL CONSTANȚA are 
un joc destul dc dificil 
în compania 
TIMIȘOARA, 
mari posibilități, 
sfîrșit, 
și ȘTIINȚA PETROȘENI 
vor lupta pentru victorie 
cu aceeași ardoare cu care 
s-au întrecut de fiecare 
dată.

ȘTIINȚEI 
echipă cu 

£>i, în 
ȘTIINTA CLUJ

de a
cit mai

deschis
Czaka, 

la dis-

Două derbiuri tradiționale: 
Rapid—Dinamo București 
și Steaua—Știința Cluj

Intervenția lui Predulea este tardivă. Visner, protejat 
de Giurgiu, va arunca nestingherit la coș. Fază din 

meciul Dinamo — Rapid București din tur

Finalul primei părți a 
campionatului masculin ofe
ră un program remarcabil 
pentru iubitorii baschetu
lui din Capitală. Două din
tre partidele programate, 
astăzi și mîine, în sala 
Florcasca, suscită un in
teres deosebit. In primul 
rînd, Steaua și Știința Cluj 
vor tranșa în mod defini
tiv problema primului loc

Spartachiada de iarnă a tineretului

O fotografie de la Cheile Turzii

în scria I. După cum s» 
știe, în tur, hiicurcșteni» 
au învins confortabil (89— 
74). Studcn|ii clujeni au 
însă suficiente forțe pentru 
a obține de data asta nu 
rezultat mai bun. Meciul se 
dispută mîine, la ora 11,30.

Tot atît de 
este și partida 
namo și Rapid 
(în tur 74—68 
lungiri pentru 
două formații 
dea una ne-au 
tacole de 
Întîlnirea 
astă-seară

pasionantă 
dintre Di-
Rucurcști 

după pre-
Dina mo),

care înlot- 
oferit spec- 

bună calitate- 
va avea loe 
la OTa 19,30.

Corespondenții noștri 
din Turda, Petre Tonea și 
Virgiliu Ștefănescu, ne-au 
trimis o scrisoare, însoțită 
de o fotografie foarte fru
moasă, despre întrecerile de 
schi din cadrul fazei raio
nale a Spartacbia dei de 
iarnă a tineretului. Con
cursul a avut loc la Cheile

Turzii cu participarea a 32 
de schiori și schioare.

Ni se relatează că acest 
concurs s-a bucurat de un 
si^cccs deplin, atît ca or
ganizare cît și ca nivel teh
nic. „Reprezentanții asocia
țiilor sportive Industria 
Sîr mei C. Turzii, Arie șui, 
Cimentul, Izolatorul

mîine, 
a cam- 

prima
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Prof. Metalurgică, Centrul 
Școlar Sticla precum și cei 
ai asociațiilor din comu
nele Petrești, Sandule ști, 
Mihai Viteaza ș.a. au ofe
rit dispute extrem de spec
taculoase. Demn de remar
cat este faptul că o scrie 
de schiori fruntași au fost 
prezenți la această compe
tiție, sprijinind mult pe or
ganizatori și pe concu- 
renți... cu sfaturi bineînțe
les". în fotografie schio- 
tuI fruntaș Mihai Alpertli 
dă indicații de ordin tehnic 
unor tineri participanți. 
(Foto: I. Morșei-coresp).

• Cu multă nerăbdare 
este așteptată și disputa 
indirectă pentru locul IV 
în seria a Il-a dintre 
Steagul roșu Brașov și 
Siderurgistul Galați. In 
momentul de față cele doul 
echipe sînt la egalitate da 
puncte, gălățenii avînd un 
coșaveraj direct mai bun. 
Brașovenii joacă acasă cn 
Știința Timișoara, iar Si
derurgistul, la Constanța 
cu Farul. Citiți programul 
complet la rubrica „Unde 
mergem ?u

In etapa de 
cea de-^a 15-a 
piona tulul și 
din retur, sînt progra
mate următoarele în- 
tîlniri î

Riînrrești ; Dinamo — 
C.S.M.S. Iași (2—2)

București : Steaua 
Crisana (0—1)

Arad : U.T.A. — 
rul (1—1)

Brașov • Steagul roșu
— Rapid (1—2)

Lupeni: Minerul
Știința Tim. (0—4)

Bacău : Dinamo 
Știința Cluj (0—2)

Ploiești : petrod.ua — 
Progresul (0—0).

(In paranteză, rezul
tatele din tur).

Partidele din Capitală 
se dispută pe stadionul 
„23 August“ după ur
mătorul program : ora 
14,30: Steaua — Cri- 
șana; ora 16,15: Dinamo
— C.S.M.S.

Inlilniri internaționale de lupte
Astăzi, de la ora 17, în sala Palatului culturii din 

Brașov, are loc întîlnirea internațională de lupta 
libere dintre reprezentativele R. P. Romîne, R. D. Ger
mane și R.S.S. Ucrainene. Primul meci îl va susține 
selecționata noastră de tineret cu formația sovietică, 
iar în continuare formația de seniori a R.P.R. va 
întîlni reprezentativa R. D. Germane.

întîlnirile continuă mîine, în aceeași sală, de la 
ora 10 (R.P.R.-tineret — R.P.R.-seniori, iar după 
amiază de la ora 17, R.P.R.-tineret — R.D.G. și R.P.R.- 
seniori — reprezentativa R.S.S. Ucrainene).

• Reprezentativa noastră de lupte clasice a plecat 
în U.R.S.S., unde va întîlni duminică, la Minsk, re
prezentativa R.S.S. Bieloruse. Au făcut deplasarea 2 
I. Baciu, C. Nistor, Alionescu, Boloc&n, Gh. Dumitru, 
Cernea, V. Bularca, I. Țăran u, Gh. Popoviei și 
N. Martinescu. Luni urmează să plece în Gruzia un 
lot de luptători de „libere'1, printre care St. Tăpă- 
lagă, Fr. Ballo și N. Pavel.

petrod.ua
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A început concursul 
,Cel mai puternic om al asociației"
Urmind inițiativa asociației sporti

ve Vulcan, de a organiza în secțiile 
fabricii întreceri de haltere pentru 
obținerea titlului de „Cel mai puter- 
■uc om al asociației", consiliul asocia
ției Flacăra roșie din Capitală a tre
cut la organizarea acestei competiții 
deosebit de utile pentru atragerea 
maselor în practicarea organizată a 
sportului.

Primele întreceri au avut loc joi 
după-amiază în grupa sportivă de la 
serviciul mecanic-șef. la care au par
ticipat aproape 70 de bărbați, tineri 
și vîrstnici. Haltera fixă de 30 kg., eu 
care s-a concurat și la Spartachiada 
de iarnă, a fost ridicată de cele mai 
multe ori de tinărul cazangiu Radu 
iVasile (18 ani, 67 de kg). Performan
ța lui este : 33 de ridicări ! Pe locuri 
fruntașe s-au mai clasat lăcătușul C. 
Topliceanu (107 kg. — 30 ridicări) șl 
tîmplarul I. Bisdușan (74 kg — 27 ri
dicări).

întrecerile se organizează in toate 
cele 6 grupe sportive (următorul con
curs va avea loc la secția tăbăcăria 
vegetală), iar primii doi de Ia fiecare 
categorie de greutate se califică pen
tru finala pe asociație unde vor lupta 
direct pentru titlul de „Cel mai pu
ternic om al asociației noastre". Ciș- 
tigătorii și cei clasați pe locurile dot 
și trei vor primi premii in obiecte și

| Raid anchetă | Despre materialul și echipamentul sportiv
MATERIALE SPORTIVE IN 

TIMENTE VARIATE
SOR-

In centrul orașului Botoșani, pe 
Calea Națională nr. 198 se află ma
gazinul „SPORT". Aci se perindă 
toată ziua numeroși cumpărător:, re
prezentanți ai asociațiilor sportive 
din oraș, precum și din satele raioa
nelor Botoșani și Sâveni. Rafturile 
magazinului și vitrinele sini in><X- 
deauna pline de materiale sportive 
tar tînăra gestionară Elena Stralon 
se străduiește să răspundă conștiin
cios cererilor tot mai exigente ale 
cumpărătorilor

De mulți ani de zile in acest ma
gazin au fost desfăcute materiale și 
echipament sportiv in cantități im
portante. In anul 1961. de exemplu, 
magazinul „Sport" a vindut asocia
țiilor materiale sportive în valoare 
de aproape 2 milioane lei, iar în 
1962 valoarea acestora a sporit cu 
502.000 lei. Pentru anul 1963, O.C.L. 
Produse Industriale Botoșani a pre
văzut o creștere simțitoare a pla
nului de aprovizionare cu materiale 
și echipament sportiv.

Vizitînd magazinul, stînd de vor
bă cu gestionara precum și cu unii 
cumpărători, am observat că aci se 
găsesc materiale sportive în sorti
mente foarte bogate. De curind. aso
ciația sportivă de Ia G.A.S. Todireni 
și-a procurat printre altele o masă 
de tenis și jocuri de șah. Asociația 
sportivă Tractorul Botoșani a cum
părat echipament de fotbal și 5 pe
rechi de patine iar cea din Trușești 
o masă de tenis.

Deși magazinul este aprovizionat 
din abundență cu materiale sportive 
iar asociațiile beneficiază de fonduri 
importante, totuși acestea nu se în
grijesc să procure în cantități su
ficiente materialele sportive atit de

Joi seara, după o partidă interesan- 
tă — ca evoluție de scor -— echipa 
feminină Rapid București a învins 
Unirea cu 62-46 (26-28). Feroviarele au 
avut un început mai bun. Apoi, bas
chetbalistele de la Unirea au preluat 

^inițiativa, canducînd cu 26-18, dar la 
«sfîrșitul reprizei mai aveau doar două 
.puncte avantaj : 28-26. Și la începu
tul reprizei secunde, Unirea domină, 
scorul fiindu-i la 
vorabil cu 37-29. 
însă, timp de 10 
au marcat 20 de 
primească vreunul. In această perioa-

un moment dat fa- 
Din acest moment 

minute, rapidistcle 
puncte, fără ca să

SPORTUL POPULAR
Pag. a 2-a bir. 4204

La Flacăra Roșie Rezultatele pot fi și mai bune

diplome. Grupa sportivă care va mo
biliza cel mai mare număr de parti
cipant! va primi o cupă din partea 
consiliului asociației.

C. TOADER
secretarul consiliului asociației 

sportive Flacăra roșie

IR ■ ■ Un'

aspert de /a întrecerea de haltere orsanizalu la locul de muncă, la Fabrica 
de încălțăminte Flacăra roșie din București.

Foto : V. Bageac

din
necesare desfășurării activității coru
pe t iți ona Ie. Magazinul „ Sport" 
Botoșani așteaptă ca asociațiile spor
tive dm oraș precum și cele din sa
tele învecinate să cumpere cu mai 
mare regularitate asemenea materiale 
și echipament sportiv și nu să aș
tepte sfîrșitul anului pentru a chel
tui fondurile asociației.

A. ABRAMOV ICI-coresp.

O PROPUNERE—

Timișoara, ca și in celelalteLa
orașe din regiunea Banat, magazinele 
specializate in vinzarea materialului 
ș. echipamentului sportiv au foet a- 
provizionate cu un bogat și variat 
stoc de articole de sport. Astfel, în 
sezonul de iarnă, asociațiile și clu
burile din regiunea noastră au cum
părat cantități însemnate de echipa
ment și material sportiv. „Universita
tea", Institutul politehnic și Institutul 
pedagogic, de pildă, au completat echi
pamentul de iarnă al sportivilor cu 
încă 60 de garnituri de schi.

Desfacerea judicioasă a materia
lului și echipamentului sportiv în 
magazine a dat posibilitatea asocia
țiilor să-șî asigure de pe acum ar
ticolele de sport necesare sezonului 
în aer liber. Asociația sportivă Re
colta Jimbolia, bunăoară, a cumpă
rat pentru viitorul sezon atletic 
discuri, sulițe, tricouri etc. La fel și 
asociațiile sportive S.S.E. Timișoara, 
Unirea Gottlob ș. a.

Calitatea articolelor de sport s-a 
îmbunătățit mult în ultimul timp și — 
în general— satisfac exigențele ma
selor de 
ele, însă, 
mielastice 
dorit. Se 
ticității lor.

cumpărători. Unele dintre 
cum sînt trambulinele se- 
pentru gimnastică, lasă de 

rup ușor din cauza inelas-

dă s-a decis și soarta partidei, întru- 
cit campioanele și-au păstrat și chiar 
mărit continuu avantajul.

Cele două echipe — după cum ne-a 
declarat antrenorul federal A. Pre- 
descu — au dovedit unele slăbiciuni. 
Unirea cu „zona" ei strinsă a inco
modat vădit atacul echipei Rapid, dar 
acțiunile ei ofensive nu au avut si
guranță și cursivitate. Feroviarele au 
încercat dese schimbări de ritm pen
tru depășirea adversarelor, Har 
greșit multe pase (in special spre 
voți) și au ratat destul de mult 
Ia semidistanță. Doar în repriza 
cundă ele au acționat mai aproape de 
valoarea obișnuită.

au 
Pi- 
de 

se-

Activiștii sportivi, antrenorii și 
sportivii asociației Sănătatea din 
Capitală s-au întîlnit recent pentru 
a face bilanțul activității desfășura
te de-a lungul unul an, pentru a 
scoate in 
pentru a 
căile cele 
a lor. A 
sarcinilor 
țară a UCFS și, îndeosebi, aceea refe
ritoare la cuprinderea unui număr 
tot mai mare de oameni ai muncii,

evidentă metodele bune, 
dezbate lipsurile și a găsi 
mal eficiente de înlăturare 
fost analizată îndeplinirea 
trasate de Conferința pe

In legătură cu vinzarea materiale
lor și echipamentului sportiv din re
giunea Banat, avem o propunere : să 
se mărească numărul magazinelor de 
specialitate care vind articole de sport 
prin virament. Aceasta, ar scuti a- 
aociațiile sportive să se deplaseze în 
orașele mari (sînt 
care vînd 
șoara și 
materiale

doar trei orașe 
prin virament : Arad, Timi- 
Reșița) pentru a cumpăra 
și echipament sportiv.

A. GROSS-coresp. reg.

DUPĂ CONCURSUL DE LA CONSTANȚA

Calificativ ncsatisiacâtor echipelor feminine
Duminica trecută, la Constanta, a a- 

vut Ioc concursul dc verificare a nive
lului actual dc pregătire a echipelor dc 
maestre înscrise în campionatul It.P.lt. 
pe anul 1963. Pentru majoritatea gim
nastelor acest concurs a reprezentat un 
început, deoarece:

— aproape toate concurentele, s-au pre
zentat Ia primul lor concurs în cadrul 
categorici maestre (Reșița, Olimpia 
București, dc pildă, și altele).

— acest concurs este primul din a- 
ccst an com pel ițional.

— Formula de desfășurare a campio
natului este complet nouă: turneu numai 
între echipe de categoria maestre. Adi
ționarea punctelor obținute în fiecare eta
pă va da la sfîrșitul anului clasamen
tul final, ținînd astfel pe gimnastele 
noastre dc categorii superioare în pre
gătire continuă.

(iu toate aestea, greșelile observate 
sînt alît dc pregnante îneît nu le putem 
atribui doar „începuturilor", mai timide 
oarecum. Din această cauză calificativul 
pe care îl acordăm gimnastelor este ne
satisfăcător. Excepție face doar echipa 
Farul Constanța, care a dovedit o 

bună pregătire de concurs, multă com
bativitate, din care s-au remarcat ele
mente tinere, cu perspectivă.

Cele 4 probe desfășurîndu-se sirnub 
tan, am putut observa și mai bine, 
comparativ, evoluțiile la toate apara
tele. Astfel „săriturile*, probă care cerc 
multă viteză de reacție, sînt încă defici
tare. Deși s-au ales mai multe sărituri 
prin slînd pe mîini, totuși execuția: 
zborul, momentul sprijinului, ateriză
rile, ie fac cu multă nesiguranță. Din 
cauza clanului insuficient, zborul est o 
redus ca amplitudine. Brațele îndoite 
și corpul flexat în sprijin au fost pre
zente aproațț la toate săriturile și este 
normal ca aterizările nesigure, ---------
și cu 
rească 
l regii

•
(Hra _ .

Solul nu a adus nota de spectaculo
zitate așteptată. Elementele acrobatice 
grele ca: săriturile înapoi sau salturile 

greoaie 
devieri să fie o consecință fi- 
a unor lipsuri de tehnică a în- 
săritnri. Pentru echipa din Ile- 
notă în minus o constituie alc- 

săriturilor cu sprijin plutitor.

activitatea

asociației 
in eviden-

anului 
cele 66 
crescut 
UCFS

a întregului tineret, în 
sportivă de mase.

Cu prilejul conferinței 
sportive Sănătatea a ieșit 
ță faptul că datorită unei susținute 
munci colective, a angrenării acti
viștilor obștești și a popularizării în
trecerilor sportive, In cursul 
1962 activitatea de mase din 
de grupe ale asociației a 
simțitor. Numărul membrilor 
a sporit — datorită puternicei acti
vități sportive organizate pentru sa- 
lariații din sectorul sanitar — cu 
încă 575, ajungind astăzi la aproape 
3 000. Marea majoritate a 
UCFS sînt cu 
care a permis 
Sănătatea să-și 
manență baza

cotizația la 
asociației 
consolideze 

materială.

membrilor 
zi, lucru 
sportive 

: în per-

UCFS 
ACTIVI-

MEMBRILOR 
INTR-O

MAJORITATEA 
SIMT ANGRENAȚI

TATE SPORTIVĂ ORGANIZATĂ

Aceasta este concluzia care s-a 
desprins din dezbaterile conferinței, 
în afara celor 220 de sportivi legi
timați care se pregătesc în cadrul 
secțiilor de performanță (atletism, 
baschet, gimnastică, popice, handbal, 
tenis de masă, șah, tir. turism, vo
lei, natație. fotbal, tenis de cimp), 
la fiecare întrecere de mase organi
zată pe grupe sportive și pe asocia
ție au participat in medie peste 2 000 
de tineri și tinere. De pildă la Spar- 
tachiada de iarnă a tineretului au 
concurat aproape 2 400 de membri 
ai asociației, dintre care peste 800 
de femei. întrecerile au fost orga
nizate la schi, patinaj, gimnastică, 
haltere, tenis de masă și șah. De 
multă popularitate s-au bucurat cam
pionatele pe asociație. Organizate Ia 
tenis de masă, gimnastică, natație, 
atletism, popice, tir, volei, fotbal și 
tenis de cimp ele au reunit la star
tul probelor peste 2 000 de partici
pant. în afara acestor competiții 
amatorii de sport din asociația spor
tivă Sănătatea au mai concurat în 
cadrul competițiilor Spartachiadei de 
vară a 
tar. a 
diferite 
tițiilor 
festive.

tineretului, triatlonului sani- 
intilnirilor tradiționale dintre 
grupe sportive și a compe- 

organizate în cinstea zilelor

există RESURSE
Șl MAI

PENTRU REALIZĂRI 
BOGATE

discuții au scos inParticipanții la 
evidență munca desfășurată de con-

Wtdk'.ekkiiH:!

au fost foarte slab executate din punct 
de velere tehnic, unele soldîndu-sc ca 
căderi, mai ales alunei cînd antrenorul 
nu ajuta gimnasta respectivă. Restul 
mișcărilor de legătură nu au fost stili
zate tlin punct de vedere al execuției 
artistice, manifestindu-sc multe greșeli 

ROZALIA BAIZATH

de ținută, ezitări. S-a mai observat că 
acompaniamentul muzical nu a stat su
ficient în aten|ia antrenorilor, el reali- 
zîntlu-se doar partial.

Exercițiile de la bîrnă au avut ut» 
caracter prea lent, au fost lipsite de 
variație, de ritm. Dovadă că ccliipelo 
nu au fost pregătite suficient este și 
faptul că numeroasele căderi înregistrate 
au fost nu numai din elemente grele, 
ci chiar din cele de legătură. Dc alt
fel, penalizări importante s-au dat și 
pentru depășirile de timp, în plus sau 
in minus peste timpul regulamentar.

La paralele multe din exercițiile pre
zentate au depășit posibilitBțiile ac
tuale ale unor gimnaste sau echipe, a- 
ceasta manifcstîndu-se prin căderi, în
cercări nereușite, opriri. îndoiri de 
brațe, picioare etc. 

siliitl asociației și de 
riat. ~ 
prin 
mai 
și a 
succese la nivelul condițiilor ce 
s-au creat per.tru dezvoltarea spor
tului de mase în țara noastră. Iată 
citeva spicuiri din cuvîntul parti- 
cipanților la conferința asociației 
sportive „Sănătatea" :

DINU STAVRI : „Ar trebui să se 
acorde mai multă grijă voleiului. 
Avem nevoie de un tovarăș calificat, 
care să ne indrume antrenamentele 
și, in general, să ne dirijeze activi
tatea".

Dr. I. TURCU : „Activul asocia
ției și îndeosebi cel salariat ar tre
bui să stea mai mult în grupele 
sportive ale asociației pentru a or
ganiza activitatea sportivă de masă".

R. DRĂGHICI : „Este necesar ca 
echipele de volei să facă antrena
mente pe baza din str. Buzești”.

Dr. I. PUCEREA : „Să se acorde 
o mai mare atenție angrenării ele
mentului feminin în practicarea spor
tului".

I. ANDREICA : „Socotesc că este 
necesar ca sportivii cu mai multă 
experiență din asociația noastră să 
vină in grupe și să ajute la iniție
rea tovarășilor lor de muncă in 
practicarea sportului pe care l-au 
îndrăgit".

Dr. M. BORDEA : „Popularizarea 
activității sportive de mase in aso
ciația noastră se face încă defectuos. 
Ar trebui ca asociația să se ocupe 
mai serios de acest

ir

activul sala- 
Există însă posibilitatea ca 
înlăturarea unor lipsuri ce se 
manifestă în munca consiliului 
activului salariat să se obțină 

la nivelul condițiilor

lucru".

participanții Ia 
prezent obiec- 

asocia-

Cele semnalate de 
discuții formează in 
tul preocupărilor consiliului 
ției sportive. In planul de muncă pe 
anul 1963 sînt prevăzute : sporirea
considerabilă a activității sportive de 
mase îndeosebi prin popularizarea 
formelor simple; ridicarea activității 
sportive de performantă ; întărirea 
bazei materiale ; popularizarea te
meinică a activității sportive etc. 
Sîntem convinși că îndeplinind aces
te obiective membrii consiliului aso
ciației sportive „Sănătatea", activiștii 
sportivi, antrenorii și sportivii de 
aici vor contribui efectiv la dezvol
tarea activității sportive de mase, la 
cuprinderea unui număr sporit de 
oameni ai muncii în frumoase și 
atractive întreceri sportive.

RRISTACHE NAUM

Dintre cele 6 echipe participante sin
gura Farul Constanta a dat satisfac
ție. Deși tinere, cu o medie de virstă 
de 15—16 ani, gimnastele constăn|ene 
an înregistrat un real progres la|ă de 
ultimul concurs la care au luat parte. 
In plus, s-a remarcat și o execuție ar
tistică superioară, legală de o acroba
tică sigură și dinamică. Din echipă 
s-au remarcat Maria Nania. l’clruța lira- 
gomir. Ana Moldoveana și micuța Ga
briela Borescu, revelația concursului.

Selecționata Clujului mani festă o omo
genitate de nivel mediu, remareîndu-se 
Rozalia Baizath, ca clement de perspec
tivă. Echipa Timișoarei s-a prezentat 
insuficient pregătită, deși speranțele 

în unele componente ale sale erau mari 
(Gabriela Parizianu, dc exemplu). Lip
surile cele mai serioase s-au dovedit la 
acrobatică și sărituri.

In afară de o bună dezvoltare fizică, 
echipa Reși(ei nu a ntai demonstrat altă 
calitate. Ținuta, deficitară, în general, 
la toate execuțiile, lipsa dc echilibru la 
bîrnă, săriturile prin sprijin plutitor și 
acrobatice încă nepuse la punct — iată 
lipsuri care se cer grabnic lichidate. 
Echipa Olimpia București s-a prezentat 
cu o stare emoțională prea mare, pre
cum și cu o serie de exerciții prea 
grele pentru posibilitățile momentane 
ale gimnastelor.

In ceea ce privește arbitrajul, acesta 
a fost obiectiv, însă mult prea ridicat.

In luna care ne mai desparte de 
etapa I a campionatului R.P.R. pe echipe, 
antrenorii și sportivele trebuie să mun
cească temeinic pentru înlăturarea de
fecțiunilor arătate. Se pot elimina o 
seric de greșeli de ținută, se pot apre
cia care clemente grele se pot intro
duce în exerciții și care mai pot fi în
vățate separat, se poate corecta durata 
exercițîilor la sol și bîrnă și se poate 
renunța la asistența pe covor sau chiar 
la unele ajutoare efective la unele cle
mente grele. Desigur, nu ne mulțumește 
începutul, însă nici nu trebuie să ne 
sperie. Rezultatele pregătirii pot da 
roade mai tîrziu, însă mai sigure.

prof. MARIA IONESCU
antrenor federal

It.P.lt


TRIBUNA SCHIMBULUI DE EXPERIENȚA Din nou despre lipsurile din activitatea tirului

Pentru ce am fost evidențiat
si măsurile-> de îndreptare

P rintre aatrenorii evidențiați cu ocazia recentei ședințe de analiză a 
F.R.A., a fost și maestrul 
trenor la clubul Dinamo 

muncii desfășurate, în special
atleți tineri, talentați. Tocmai 
Staenescu eu rugămintea să ne împărtășească eeva din 
oale.

sportului 
București, 
pe linia 
de aceea,

ALEXANDRU 
Evidențierea 

descoperirii și 
ne-am adresat

★

pantofii 
dedicat 

trecut 
m-am

De cînd mi-am pus în cui 
de concurent și m-am 
muncii de antrenor au 
cițiva ani. în timpul acesta
străduit să fac ceva, dar treburile 
n-au mers așa cum le doream eu, cum 
se așteptau alții. Și pe bună dreptate, 
am tot fost criticat, că nu m-am preo
cupat de descoperirea și de creșterea 
de atleți noi, că am lucrat cu diferiți 
sportivi lipsiți de perspectivă, ceea 
ce în fond reducea la zero toate efor
turile mele și sprijinul primit din par
tea clubului și a UCFS.

Să fiu sincer: la Început am socotit 
că toate aceste critici mă cam ne
dreptățesc, dar apreciind cum tre
buie ajutorul tovarășilor mei, mi-am 
dat seama că ele erau perfect ade
vărate și... m-am apucat serios de 
treabă.

începutul anului 1961 m-a găsit cu 
o grupă de antrenament, total nouă, 
formată numai din juniori (vreo 25), 
majoritatea de 14—15 ani. Renunța
sem să mă mai ocup de pregătirea 
unora dintre atleții care de ani de 
zile realizau aceleași și aceleași re
zultate nesatisfăcătoare. Cu timpul 
numărul atleților mei a ajuns la 
60.

Din 
astăzi 
singur
zeci și zeci de începători s-au 
dîndu-mi' 
interesat in mod special competițiile 
de mase, izvor nesecat de talente.

Am organizat și concursuri 
ciale pentru începători, cu 
nul profesorilor de educație 
de la școlile : medie nr. 5, 
Sadoveanu, medie nr. 15, Elena 
medie nr. 34 Floreasca ți la 
vani Tei.

toamna anului 1960 și pînă 
n-am pierdut nici măcar un 
concurs de atletism, urmărind

„TO-
elevii în întrecerL M-au

«pe- 
spriji- 
fizieă, 
Mihail 
Pavel,

Gal-

Concursuri
• Aruncătorii bucurețteni au inau

gurat duminică sezonul concursurilor 
în aer liber, participind la intrece
rile organizate, pe stadionul Tinere
tului, de către C.S. Școlar. Iată cite- 
va din rezultatele înregistrate cu 
acest prilej : disc (1 kg): S. Hodoș 
(CSȘ) 46.01; M. Vizitiu (SSE I) 41,67 ; 
disc (1,5 kg) : S. Hodoș 38,06 ; ciocan 
<8 kg): N. Bancea (CSȘ) 47,96 ; M- 
Oroveanu (CSȘ) 46,29 ; I. Chirilâ 
(CSȘ) 43,29.

• C.S.M. Cluj a organizat recent
o competiție feminină de cros dotată 
cu „Cupa 0 Martie". Au participat 
peste 60 de alergătoare. Iată rezulta
tele: senioare (1000 m): A. Negru
(Știința) 3:28,0; V. Bîrsan (CSM) 
3:34,0 ; junioare I (800 m): A. Plă- 
cintaru (Știința) 2:46,0 ; Gy. Nagy 
(CSM) 2:51,0; junioare li (000 m): 
M. Jakob (CSM) 2:06.0; 
fer (CSM) 2:07,0. „Cupa 
revenit atletelor de la 
NAGY — coresp.)

• Asociația sportivă 
din Ploiești a organizat
de sală cuprinzînd cîteva probe, ale 
căror rezultate au fost luate în evi
dență pentru controlul calităților

I. Valendor- 
8 Martie** a 

C.S.M. (P.

Locomotiva 
un concurs

STOENESCU, an
sa este urmarea 
ridicării de noi 
antrenorului Al. 
experiența muncii

Am asistat la orele de educație fi
zică la școlile din raionul 1 Mai — 
unde funcționează ți clubul Dinamo. 
Majoritatea profesorilor de educație 
fizică m-au ajutat foarte mult ți, in 
anumite părți ale lecțiilor, fără însă 
a perturba sarcinile lecțiilor respec
tive, au organizat o serie de exerciții 
care să solicite elevilor 
lități ca viteză, forță, 
detentă, etc. Pe cei care 
prima vedere, aptitudini
i-am selecționat, în mod provizoriu 
pînă la trecerea — pe stadion — 
a anumitor norme de admitere în 
grupa de atletism.

în afară de aceasta, am organizat 
zile speciale de „selecție", pe 
dionul Dinamo, pentru toți cei 
doreau să practice atletismul ți 
solicitat colegilor profesori să-mi 
mită la 
in care 
tuui.

anumite ca- 
indeminare, 
dovedeau, la 

frumoase,

sta- 
ce 

am 
tri- 
ceiaceste concursuri pe toți 

ei întrezăreau flacăra talen- 
Pe membrii secției, atit pe

cei vechi cit ți pe cei noi, i-am fo
losit ca propagandiști pentru atle
tism în școlile respective, dar mai 
ales în diferitele cartiere în care lo
cuiesc.

In felul 
păr și să 
organizată 
ca : Victor Raiea, Doina Birsan, Leo
nida Caraiouifoglu. Petre Ciohanu, 
Vasilica Tieu, Viorica Mărcnlescu, 
Ion Osoianu. Login Sarău. Dan Po
pescu etc.

Să nu credeți însă că lucrurile au 
mers ca... unse! Am avut de in
ti mp i nat și numeroase greutăți, lipsă 
de înțelegere și de spri; in din partea 
unora dintre profesorii de educație 
fzică, dar cu timpul lucrurile s-au 
rezolvat în sensul dorit, chiar dacă 
nu într-o proporție de 100%...

Așa cum am spus, toți tinerii 
miși in grupa de antrenament 
avut de trecut anumite norme 
control, stabilite de mine in urma 
consultărilor cu alți antrenori și pro
fesori de educație fizică.

La actualul nivel de pregătire fizică 
multilaterală a elevilor, pe baza ex
perienței acumulate, am concretizat 
următoarele norme de admitere în 
grupa de antrenament :

acesta am reușit să desco- 
angrenez intr-o activitate 
o serie de tineri talentați

ad-
au
de

Proba

m 
m 
m 
m 
m

50
60

300
500
800
Greutate 
Lungime 
înălțime

în ziarul „Sportul popular" din 16 
februarie a. c. a fost publicat un ma
terial în care au fost arătate unele 
neajunsuri din activitatea tirului in 
anul 1962. Considerăm că articolul 
nu a reușit să redea lipsurile esen
țiale și mai ales să arate cauzele care 
au generat aceste lipsuri. Mulți iubi- 
tori ai tirului s-au adresat federației 
cu întrebarea firească, de ce trăgă- 

I tocii noștri nu au obținut rezultatele 
scontate la campionatele mondiale de 
la Cairo și ce măsuri s-au luat pen
tru îmbunătățirea activității tinrlui 
de performanță- Este foarte adevărat 
că pregătirea morală și de voință 
joacă un rol important in obținerea 
unor pe -formanțe ridicate, așa cum 
se arăta in articolul apărut in ziar, 
dar au fost și alte lipsur pe care le 
voi reda mai jos.

După campionatele mondiale, bi
roul federației a analizat cu toată 
răspunderea comportarea trăgătorilor 
in anul 1962 și a luat măsuri pentru 
îmbunătățirea activității, 
liprori care au generat 
slabe din ultimii doi ani 
următoarelor cauze :

Pregătirea de bază a
fruntași din secțiile de tir din clu
buri și asociațiile sportive nu s-a fă
cut cu toată răspunderea in ultima 
vreme. Nu s-a acordat importanța 
necesară tuturor factorilor antrena
mentului sportiv și in special pregă
tirii fizice multilaterale și relei teo
retice*. Unele secții, și chiar din cele 
fruntașe ca D:namo și Steaua, au în
țeles greșit principiul individualizării 
pregătirii. De multe ori antrenorii au 
făcut împreună cu trăgătorii pianul 
de pregătire, insă nu au mai contro
lat cu toată exigența felul cum 
realizează obiectivele propuse, 
acestea se mai adaugă ei faptul 
mii dintre trăgători se consideră 
natori de drept și nu depun o muncă 
susținută și conștientă pentru îmbu
nătățirea rezultatelor sportive. Cu 
toate că avem multe elemente tinere, 
unele secții și mai ales ede din Capi
tală. acordă insuficientă atenție pro
blemei depistării și pregătirii tinere
lor talente. în general, antrenorii 
noștri nu au dat dovadă de exigență 

' față de rezultatele care trebuiau ob- 
' ținute de trăgători in anumite etape.
Colegiul central de antrenori nu a 
luat măsuri pentru a analiza perio- 

■ die activitatea unor secții de tir și a 
antrenorilor. Chiar analizele lotului 
R.P.R. au fost in anul trecut destul 
de dulcege. făcindu-se astfel loc unor 
manifestări de autdiniștire. în a doua 
jumătate a anului 1962, planul de 
pregătire a lotului nu a fost respec
tat. au fost prea multe concursuri 
internaționale pe linie de cluburi.

Principalele 
rezultatele 

se dautresc

trăgătorilor

Greutate : băieți — 5 kg ; fete — 3 kg

12 ani 13—14 ani 15-16 ani 17—18 ani

B F B F B 1 F B 1 F
_ 8,6 — 8.2 - 8,0 7,6
9,0 — 8,6 8.2 - 7,9 —
— - 55,0 56,0 49,0 54,0 46.0 52,0
— — — — 1:50 1:40
— 2 30 — 2:20 —
— — 7,00 6,00 8,50 7,00 10,00 8,00

3,30 3,30 4,00 3,60 4,6f 3,80 5,00 4,00
1 jOO 14» 1,20 1,10 1,40 1,15 1,45 1,20

Mai înainte de a da celor mai 
buni califîcatvul admir" am aștep
tat și concluziile la controlul medi
cal. fără de care n-am făcut nici 
măcar un pas. Vreau să relev, in a- 
eeastă direcție, colaborarea sir însă

rezultate...
Edrain 
Gagea 
Edrain 
2:48,0.

6,9 ; lunpime fără 
2.28 ; tracțiuni in 
11 ; crai (900 m):

zice ale atleților respectivi. Rezultate: 
50 m : M. 
avint: C. 
brațe : M.
M. Edrain

• Sala Floreasca II găzduiește as
tăzi, de la ora 17, un concurs de triat- 
lon dotat cu „Cupa Știința". In pro
gram figurează probele: 50 m, lun
gime și greutate.

* Tot în «ala Floreasca. dar miine 
de la ora 9, cei mai miei atleți bucu- 
reșteni vor lua parte la intrecerile 
finale ale diviziei pentru copii. Vor 
lua parte reprezentativele raioanelor 
23 August și 30 Decembrie (pentru 
locurile 1 și 2 ale clasamentului ge
neral) și 16 februarie—V. I. Lenin 
(locurile 3—41. J

se 
La 
că

cu ți mai multă exigență, 
activitate de antrenor.
încheiere două sugestii pe 
permit să le adresez foru-

care a existat in fiecare clipă intre 
mine ți medicul sportiv.

Acestea sînt cîteva aspecte din 
activitatea mea, legate de munca de 
depistare și de selecționare a ele
mentelor talentate pentru atletismul 
nostru. Și profitind de ocazia ce mi 
s-a oferit, mă angajez să lucrez ți pe 
mal departe cu aceeași conștiinciozi
tate. dar 
tn nobila

Și in 
care imi
rilor competente : să se studieze po
sibilitatea ca antrenorii de atletism 
să aibă acces, fără atit de multe re
stricții, să selecționeze elemente ta
lentate din toate școlile orașului 
București ți, in al doilea rînd, să se 
ia măsurile corespunzătoare pentru 
îndrumarea curentă a tinerilor către 
centrele de antrenament, către an
trenorii specialiști !

ceea ce a dus la suprasolicitarea trăi» 
gătorilor in preajma campionatele» 
mondiale.

Participarea unor trăgători la cam
pionatele mondiale la mai multei 
probe (pistol, talere, skeet) a fost 
neindrcată. Pe de’altă parte lipsa dd 
omogenitate 
campionatele 
unde probe 
ciș țigării 
și chiar 
cazul la 
viteză.

Avind 
care 6tau in fața federației, sarcini 
legate 
pentru 
derației 
nite să 
tații tirului din țara noastră. în 
cursul lunilor ianuarie—februarie, în 
majoritatea see> ilor de performanță 
din cluburi și asociații sportive s-a 
făcut o analiză concretă a posibili
tăților de care dispun. S-a stabilit 
de asemenea, de comun acord cu con
ducerile cluburilor și asociațiilor spor
tive, probele de care se vor ocupa. 
Inoepind din acest an, pentru compo
nenței loturilor și maeștri ai exportu
lui, se va trece la specializare pe 
Probe: pușcă, pistol viteză, oompli- 
mentar pistol calibru mare, pistol li
ber, complimemar pistol calibru mare, 
talere, skeet, iar iitcepînd din anul 
1964 această specializare se va aplica 
și pentru trăgătorii cu categoria I 
de clasificare. S-au elaborat planurile 
de pregătire pentru loturile repre
zentative și s-a stabilit calendarul in
tern și internațional, căutându-6e să 
se evite lipsurile constatate în anii 
precedenți. Secțiile de tir și-au în
tocmit planurile de pregătire in con
formitate cu indicațiile colegiului de 
antrenori, urmând ca antrenorii îm
preună cu fiecare trăgător să întoc
mească planurile individuale cu sar
cini concrete, pe etape. în viitor, 
pregătirea loturilor reprezentative ee 
va tace cu precădere in cadrul clu
burilor și asociațiilor sportive. S-au 
«âabilit, de asemenea, nonmele pre- 
olimpice pe anul 1963 și s-au elaborat 
criteriile de selecție a trăgătorilor 
pentru loturile reprezentative etc.

Pentru ducerea la îndeplinire a 
măsurilor arătate, biroul federației 
și-a propus să indrume îndeaproape 
întreaga activitate, chemînd în ace
lași timp comisiile regionale, raionale 
și orășenești, birourile secțiilor de 
tir. toate cadrele tehnice și toți tră
gătorii, să depună eforturi sporite 
in scopul ridicării pe o treaptă mai 
înaltă a tirului din tara noastră.

I. PILUG
secretar general al F. R. de tir

PRIMELE FINALISTE IN ,

prof. AL STOENESCU
antrenor la clubul Dinamo

București

FLORI DE PRIMĂVARĂ
i
î

a echipelor noastre la 
mondiale. a făcut ca la 
să pierdem posibilitatea! 
Jocuri fruntașe, medaliide

titluri mondiale Așa a loet 
probele de pușcă și pistol

în vedere sarcinile deosebite

de pregătirea trăgătorilor 
Jocurile Olimpice, biroul fe- 
a luat o serie de măsuri me— 
asigure imtxunătățirea activi- 

țara noastră.

,E.“ LA HANDBAL
TRUD MOSCOVA (FEMININ) Șl DUKLA PRAGA (MASCULIN)

In aceste zile primăvăratice, antre
namentele atleților se desfășoară cu 
toată intensitatea în vederea primelor 
competiții în aer liber, de care nu ne 
mai desparte prea mult timp.

Fotoreporterul nostru TU. ROIBU 
a surprins cîteva imagini interesante

din activitatea tinerilor noștri atleți. 
De la stingă la dreapta : Mihai Za
harin (Rapid), Maria Olteana de 13 
ani, din echipa raionului Nicolae Băl- 
cescu, Im Lixindm (Rapid) ți Titu 
Stănescu de 14 ani, din echipa raio
nului Tudor Vladimirescu.

Cele două întreceri ale „Cupei cam
pionilor europeni" la handbal in 7 se 
apropie de sfîrșit. Se cunosc de acum 
doi dintre finaliștii competițiilor : e- 
chipa feminină Trud Moscova și cea 
masculină Difkla Fraga. Ceilalți doi 
competitori pentru cucerire^ impor
tantelor trofee vor fi cunoscuți de- 
abia la sfirșitul acestei luni, cînd se 
va încheia dubla dispută dintre cam
pioanele R.P. Romine ți Danemarcei.

• TRUD MOSCOVA este marea re
velație a acestei ediții. La prima ei 
participare in competiție, echipa so
vietică s-a calificat in finală, intre- 
cind la o diferență clară in meciul- 
retur (12-6) pe Forischritt Weissen
fels. Jucătoarele cele mai in formă 
sint Bobrova, Ignatieva. Stretaikova

și Mirașnicicova. toate componente de 
bază ale reprezentativei U.R.S.S.

• Și DUKLA PRAGA a obținut * 
strălucită calificare în finală, învin- 
gînd categoric în meciul-retur pe 
campioana R.F. Germane, FrisehMrf 
Goppingen (24-14). După cum ne-a 
relatat arbitrul internațional Pândele 
Ciriigexnu. care a condus această par- 
rida. jucătorii cehoslovaci se prezintă 
bine pregătiți pentru intilnirea finală 
de la Paris. Vicha a apărat foarte 
bine, iar Trojan (7 goluri), Rada (6),' 
Mates (4) ți HavMk (2) au fost din 
nou oamenii de bază ai formației.

• Cele două echipe romînești ră-‘ 
mase în cusă, RAPID și DINAMO 
BUCUREȘTI, privesc viitoarele loc 
meciuri cu cea mai mare seriozitate.' 
Dinamovițtii, recent întorși din tur
neul echipei noastre reprezentative," 
au luat contact cu jucătorii rămași in 
București, punind accent în pregătirea 
lor pe omogenizarea formației. Echipa 
are însă două indisponibilități : lvă- 
nescu, cu fractură la 
nu va putea juca în 
Skovbakken (21 martie 
28 martie la București), 
ușor accidentat.

• Și Rapid București așteaptă cu 
încredere partida revanșă cu Fredrik- 
sberg Copenhaga (27 martie). Intere-: 
sântă în acest sens este declarația 
Irinei Hector : „La Copenhaga am ju
cat foarte slab. Dacă colegele mele 
de echipă nu vor mai fi timorate și-șl 
vor recăpăta obișnuita lor vervă, iar 
eu voi fi mai atentă în special la șu
turile de Ia distanță, cred că putem 
„întoarce" rezultatul, obținind califi
carea pentru finala de la Bratislava**.'

mina dreaptă 
meciurile cu 
la Aarhus ți 
iar Hnat este
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NOU RECORD IA «EȘIȚA
avut loc la 
(25 m), ud

La sfîrșitul săptămînli a 
Reșița, la bazinul acoperit 
interesant concurs de înot. Cea mai bună 
performanță a jealizat-o Henrich Pischl 
la 200 m fluture : 2:41,1 nou record 
de sală — juniori categoria 1.

*• ★
Amatorii natației din Capitală vor 

putea urmări duminică, la bazinul aco
perit de la Floreasca, un program atrac
tiv. Astfel, de la ora 9, sînt programate 
întreceri în cadrul campionatului Capi
talei la sărituri. La ora 11, se desfășoară 
intîlnirile dc polo în cadrul etapei a 111-a 
a campionatului de sală rezervat forma
țiilor de juniori : Progresul — Steaua, 
C.S.S. — Rapid, S.S.E. 1 — Știința, 
S.S.E. II — Dinamo.

Norme privind trecerea jucătorilor de fotbal 
dintr-o asociație sportivă (club) în alta

în scopul asigurării stabilității și omogenizării echipelor de fotbal, al 
creșterii valorii lor, al întăririi procesului de instruire și educare a jucăto
rilor de fotbal, al promovării elementelor talentate de la categorii infe
rioare la categorii superioare și pentru înlăturarea transferărilor nejustîfi- 
cate. Biroul Consiliului General al Uniunii de Cultură Fizică și Sport a 
aprobat următoarele norme propuse de Federația romină de fotbal:Federația romină de fotbal:

și fizice s
categorie.

11. Pentru jucătorii de fotbal
3, dovada de încadra- 
înlocuiește după cum

speciale, cerute pentru

întrecerile copiilor
Etapa a II-a a campionatului Ca

pitalei (pentru copii), a strîns dumini
că la startul întrecerilor de înot nu
meroși concurenți. Iată cele mai bune 
rezultate : FETE : 33 m liber : Euge
nia Popescu (SSEII) 24,4 sec. ; 33 m 
bras : Mihaela Ionescu 
BĂIEȚI : 33 m liber: 
(S.S.E. II) 22,4 sec. ; 66 
Costea (Dinamo) 43,3; 
C. Enache (S.S.E. II) 
bras : Ion Kende (C.S.S.) 51,4. Re
gretabilă absența majorității arbitri
lor delegați. Rezultatele bilaterale
dintre cluburi : Dinamo—Rapid 81-19
<44 b + 37 f) — (14 b + 5 f);
Steaua—C.S.S. 79-78 (33 b + 46 f) — 
(50 b -ț- 28 f) ; S S.E. II—S.S.E. I
95—67 (45 b + 50 f) — (38 b + 29 f).

"V" ------

(C.S.S.) 27,8 ; 
N. Octavian 
m liber: V.

66 m spate: 
53,8 ; 66 m

W^iira i u i l-v, a
Un nou concurs
Sezonul competițional de ciclism a 

început. Duminică rutierii bucureșteni 
se vor întrece într-o nouă competiție, 
organizată de clubul sportiv Flacăra. 
Cicliștii fruntași își vor disputa în- 
tîietatea de-a lungul a 50 km, pe șo- 
șeaua București—Pitești.

Și-au anunțat participarea cicliști 
de la toate cluburile și asociațiile din 
Capitală. Adunarea concurenților va 
avea loc la ora 9. la km 8 de pe șo
seaua București—Pitești. Primul start 
se va da peste o jumătate de oră.

Art. 1. Trecerea jucătorilor de fotbal 
dintr-o asociație sportivă (club) în alta, 
se poate face numai în caz de schimbarea 
locului de muncă sau învățătură, de re
partizarea în muncă după terminarea stu
diilor și de încorporare în armată sau de 
lăsare la vatră.

Art. 2. Trecerea jucătorilor de fotbal 
dintr-o asociație sportivă (club) în alta 
se poate face la sfîrșitul anului compe
tițional, între 15 iulie-15 august.

Art. 3. Pot trece 
(club) în alta cu 
jucătorii de fotbal 
situații:

a) Cînd intră în 
cu frecvența la zi, 
cultatea fiind repartizați în muncă. (Ju
cătorii de fotbal care intră în facultate 
își pot cere transferarea la orice asocia
ție sportivă sau club din orașul respec
tiv).

b) Cînd intră în armată pentru satis
facerea serviciului militar și cînd sînt 
lăsați la vatră.

c) Cînd intră într-o școală tehnică sau 
termină această școală, fiind repartizați 
în muncă.

d) Cînd nu au fost folosiți la nici un 
joc oficial timp de un an de asociația 
sportivă (club) pentru care au fost legi
timați.

Jucătorii de fotbal prevăzuți la alin, 
a, b și c dobîndesc drept de joc imediat 
dacă nu au jucat în turul sau returul 
aceleiași categorii de campionat sau seric 
de campionat. In caz contrar, ei dobîn
desc drept de joc pentru turul sau retu
rul campionatului următor.

Art. 4. Pot trece dintr-o asociație spor
tivă (club) în alta, în perioada dintre 
tur și retur, 15 decembrie—15 ianuarie, 
cu drept de joc imediat, jucătorii de 
fotbal care trec de la o categoric infe
rioară la una superioară în cadrul ace
leiași regiuni.

Art. 5. O asociație sportivă (club) nu 
poate obține transferarea decît pentru 
cel mult trei jucători în același campio
nat, inclusiv transferările făcute pe baza 
art. 3 și 4.

Art. 6. Un jucător de fotbal nu se 
poate transfera pe timpul activității sale 
sportive decît cel mult de două ori

dintr-o 
drept de ■ 
aflați în i

» asociație 
joc imediat 
următoarele

facultate 
sau cînd

la cursurile 
absolvă fa-

în

afara transferărilor făcute pe baza art. 
3 și 4.

Art. 7. Jucătorii de fotbal elevi și 
studenți care intră în școli și facultăți, 
la cursurile de zi, dacă nu-și schimbă 
localitatea pot răinîne pe timpul studiilor 
școlare sau universitare în clubul sau 
asociația sportivă în cadrul căreia s-au 
format înainte de 
mint.

Art. 8. J ucătorii 
rile sau asociațiile 
echipe retrogradează din categoriile A, 
B și C nu se pot transfera timp de un 
an decît dacă intră în prevederile art. 3 
alin, a, b și c.

Ari. 9. Jucătorii de fotbal, pînă la îm
plinirea vîrstei de 20 ani, nu pot trece 
de la un club sau asociație sportivă în 
alta decît în cazul :

a) Cînd trec la cluburi și la asociații 
sportive care au echipe în campionatul 
categoriilor A, B și G, în cadrul aceleiași 
localități.

b) Cînd se schimbă localitatea de do
miciliu a părinților sau cînd se încadrea
ză într-una din prevederile art. 3.

Art. 10. Pentru efectuarea trecerii din
tr-o asociație sportivă (club) în alta tre
buiesc prezentate în perioada de transfe
rare următoarele acte :

— cererea de transferare;
— acordul clubului sau asociației spor

tive de unde pleacă jucătorul (dezle
gare);

— carnetul de legitimare;
— dovada de încadrare în muncă.
Pentru cei transferați pe baza art. 3 

actele de transferare trebuiesc prezentate 
în termen de 45 zile de la dala intrării 
în facultate, armată, școală tehnică sau 
de la repartizarea în muncă sau lăsare la 
vatră.

Pentru jucătorii de fotbal transferați 
în condițiunile art. 3 și 4, la actele de 
transferare se va adăuga adeverința co
misiei de fotbal respective, din care să 
se constate data ultimului joc oficial 
la care a participat jucătorul.

Pentru jucătorii de fotbal care se 
transferă la cluburi sau asociații spor
tive cu echipe de categoria A, se va mai 
prezenta dovada de trecere a normelor

intrarea în învătâ-

de fotbal din clubu- 
sportive ale căror

reze
In ultima vreme, Federația romîni 

o serie de măsuri privind îmbunată, 
balistice. O parte din acestea au fost 
ziariștilor de specialitate, în cadrul 
presă care a avut loc joi la sediul F 

Tov. GHEORGHE POPESCU, vicef 
și președinte al federației, a făcut 
acțiunilor întreprinse pe linia traduce: 
nilor cuprinse în planul de măsu 
ANGELO NICULESCU, antrenor fed 
făcut o expunere asupra pregătirii 
zentative.

In rîndurile de mai jos, prezentă 
cîteva din

tehnice 
această

Ari. 
prevăzuți la art. 
re în muncă se 
urinează :

— Pentru cei 
c, cu adeverință 
de admitere eliberată de facultatea sau 
școala respectivă, sau adeverință de re
partizare în muncă a Ministerului Invă 
țămîntului sau ministerului de resort ț

— Pentru cei prevăzuți de alin, b, 
cu adeverința organului militar respectiv, 
purtînd data încorporării sau cu dovada 
de lăsare la vatră.

Ari. 12. In toate cazurile în care aso
ciațiile sportive sau cluburile refuză eli
berarea dezlegării cerută de jucătorii de 
fotbal, sau nu soluționează cererea lor 
de dezlegare, comisiile regionale de fot
bal respective sau federația vor 
corda dezlegarea sau vor putea 
cererea de transferare.

Art. 13. Jucătorii de fotbal 
au participat timp de 2 ani la 
joc oficial (accidente, îmbolnăviri ele.) 
chiar dacă au avut carnetele de legiti
mare vizate, se consideră ca jucători 
nelegitimați și se pot legitima la orice 
club sau 
deverinței 
prin care 
oficial 
cauză.

Art. 14. Jucătorii de fotbal care în pe
rioada de transfer vor prezenta două sau 
mai multe cereri de. transferare vor ră- 
mîne legitimați la clubul sau asociația 
sportivă din care fac parte, anulîndu-se 
cererile dc transferare.

Art. 15. Cererile de transeferare se vor 
soluționa :

a) De fed orație ;
— pentru jucătorii care se transferă 

dintr-o regiune în alta ;
— pentru jucătorii care se transferă 

din și pentru cluburi sau asociații spor
tive care au echipe în categoria A, B. și 
G chiar dacă sînt din aceeași regiune.

b) De comisiile regionale de fotbal 
pentru jucătorii care se transferă în ca
drul aceleiași regiuni, la categoriile ra
ion, oraș.

Art. 16. 
în scopul 
activității 
condițiilor 
chipelor reprezentative, Biroul Consiliului 
General al UCFS, la propunerea Fede
rației Romîne de Fotbal, va putea apro
ba trecerea unor jucători de la o asocia
ție sportivă (club) în alta și în alte ca
zuri decît cele prevăzute in articolele dc 
mai sus.

Art. 17. Prezentele norme intră 
goarc la

prevăzuți la alin, a și 
de trecerea examenului

ATENȚIE

la

preocupările actuale ale f

DEOSEBITĂ JUNIORILOR 
MUNCII DE INSTRUI

preocupările principale aii

putea a- 
respinge

care nu 
nici un

asociafie sportivă pe baza a- 
comisiei de fotbal respective, 

se constată data ultimului joo 
care a participat jucătorul în

regiune.
In mod excepțional și numai 
ridicării nivelului general al 
fotbalistice și al asigurării 
pentru continua întărire a e-

Una din 
aceea a îmbunătățirii procesului de 
rilor. In acest sens, în noua broșuri 
se lucrează, va figura și 
dica de instruire pentru 
ce se vor aduce broșurii 
cificul nostru național și 
balului mondial. Se tinde către pr< 
ofensiv, viguros, bărbătesc, cu ridic? 
stimularea inițiativei creatoare a ar 
torilor. Se va aplica așezarea în ti 
în raport cu posibilitățile prezente I 
ale echipelor. ,

în colaborare cu Ministerul învățat 
măsuri pentru dezvoltarea fotbalul 
extinde numărul școlilor sportive dc 
fotbal obligatorii și se vor organiza '

ANTRENORI DIN STRĂIN-
Fotbalul nostru duce lipsă de ef^ 

care să acopere necesitățile marelui 
existente. Avem doar 570 de antrenor 
activează efectiv numai jumătate. D 
largă acțiune de ridicare de cadre 
foștilor jucători internaționali, iar an 
fi școlarizați în diferite forme. Fedd 
de asemenea, să cheme antrenori di 
perioade mai lungi, cu sarcini bine 
acțiunilor federației, fie pe perioade 
schimb 
direcție, 
berger, 
vor fi 
specializări. I

în toamna acestui an se va descli 
școală de antrenori.

MAI MULTĂ STABILITATE A 1
Noul regulament de transferări el 

tinde la o mai mare stabilitate a ju| 
regulament, se limitează atît număru 
unui jucător în activitatea sa, cît 
tori pe care-i poate transfera 
Noile reguli sprijină continuitate;® 
cesului de instruire și încurajează 1 
în sus.

Se va asigura și o mai mare st! 
rilor. Antrenorii echipelor de catea 
fi instalați la cluburi în prezența q 
și vor face contracte pe minimum 2 J 
secțiilor de fotbal și pentru ridicare 
echipele de categoria A sînt obligat!

un capitol 
copil și j 
„Fotbal” 
pe ultimei

de experiență cu antrenorii 
federația se gîndește la Vitl 
Winterbottom. De asemenea 
trimiși în străinătate, la ci

o

dată de 16 martie

de

CONSTANTIN FAUR

în vi

obicei, la înălțime!

A IV-A A RETURULUI IN CATEGORIA A
etapă, cea de a IV-a a re- 

categorii au 
mîine urrnă-

— Amintiți-va totdeauna ca a yucax 
la voi...

IN A XI-A
turului, campionatele primei 
programate pentru astăzi și 
toarele jocuri :

In întâlnirea de joi Azi și miine, in Ciulești

BAPID-STEAUA 3-1 (15-11, 15-9, 10-15, 15-8)
...La capătul unui meci în care s-a 

»ecurs cu precădere la voleiul fundainen- 
<at pe atacuri în forță, construite în 
marea lor majoritate cu extremă pru
dență din trei pasc. In mult mai mică 
măsură de către Steaua, militarii prezen- 
tîndu-se în evident progres de la etapă 
la etapă și manifestînd semnele preocu
pării pentru arborarea unui joc cît mai 
variat. Rezultatul a consfințit victoria 
formației mai bine pregătite fizic și mai 
rezistente. în primul rînd mai rezis
tente.

Desigur, abaterea de la recomandările 
Insistente ale forului federal cu privire 
la orientarea către un joc modem ne 
Meniulțuin&ște îndeosebi cînd vine de la 
echipa noastră campioană. Aceasta, în- 
trucît îi cunoaștem certele posibilități 
de a acț tona și cu fantezie în ofensivă, 
mai eficace și mai economic, prin folo
sirea pasci directe. Fără atîta cheltuială 
de energie, cel mai ades inutilă. Iar 
cît privește apărarea, Tji jocul ambelor 
echipe au fost dc asemenea nccorespun- 
zătoarc joi mișcarea în teren și dublarea 
blocajelor, mai cu seamă rapidiștii picr- 
rînd prea de multe ori punctul sau ser
viciul din mingi puse între linii.

Cele de mai sus reprezintă... tradu
cerea scorului de 3—1 și, indirect, ex
plicația succesului obținut de Steaua 
în setul al treilea, datorită jocului va
riat în atac. Totodată, afirmațiile noastre 
servesc drept justificare a ordinei în 
care facem evidențierile de jucători, în 
funcție de... derogările lor — relative — 
de la jocul șablon: Plocon, Drăgan și 
Nicolau de la Rapid, Pavel, Papugiu și 
Porojnicu de la Steaua.

In nota nesatisfăcătoare a meciului 
— arbitrajul prestat de Ioachim Nicu- 
lescu; inegal în aprecieri și în genere 
indulgent la sancționarea preluărilor. 
Pentru că, de pildă, suma greșelilor la 
primirea serviciilor a fost cu siguranță 
superioară totalului de 16 puncte cîș- 
tigate direct din punerea mingii în joc.

în „Cupa orașului București
AFIRMAȚIA DIN TITLU este în orice 

caz. exactă în ceea ce privește întrecerea 
echipelor feminine, pe care meciul de 
astăzi de la Ciulești (Voința-Sănătatea) 
și cel de mîine (IP RO M ET-Olimpia) o 
vor încheia, desemnînd cîștigătoarea „Cu
pei orașului București”. Va putea lua 
sfîrșit și competiția masculină dacă du
minică, în cea de a doua parte a finalei, 
Semănătoarea, va dispune din nou 
Aurora, Cupa fiind cucerită astfel fără 
a mai fi nevoie pentru aceasta de o a 
treia întîlnire. Meciul este programat pen
tru mîine dimineață la ora 10,30, avînd 
în deschidere, de la ora 8,30, partida 
feminină IPROMET-Olimpia și jocul 

masculin Confecfia-Electronica, pentru 
locurile 3—4 în clasamentul final. As
tăzi după-amiază, pentru locurile 13—14 
în întrecerea masculină vor lupta Glo- 
bus-\-Frigul și ICECHIM, iar pentru 
locurile 15—16 Vulcan și M.T.Tc.

Ce se vede ? 
Tot Dinamo !

Consfătuirea
antrenorilor de handbal

Astăzi, de la ora 9, va avea 
toc consfătuirea antrenorilor de 
handbal din întreaga țară. Lucră
rile se vor desfășura în sala Con
siliului Orășenesc UCFS din str. 
N. Filipescu.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CAMPIONATUL MASCULIN, seria I: 
C.S.M.S. Iași-Știința Cluj (amînat), Ști
ința Galați-Minerul Explorări Baia Mare 
(1—3) ; seria a II-a: Dinamo Bucu- 
rești-Olimpia M.I.U. București (3—0), 
Petrolul Ploiești-Fulgerul Suceava (3—2) 
Știința Timișoara-Dinamo Oraș Dr. Petru 
Groza (1—3), Farul Constanța-Tractorul 
Brasov (0—3).

CAMPIONATUL FEMININ, seria I: 
Voința Bueurești-Progresul București 
(L—3), C. P. București-Partizanyl roșu

Brașov (3—1), Farul Constanța-Știința 
Cluj (0—3) ; seria a II-a : Știința Bucu- 
rești-Rapid București (0—3), Voința M. 
Ciuc-Metalul București (3—2), C.F.R. 
Timișoara-Tractorul Br. (0—3), C.S.M. 
Cluj-G.S.M. Sibiu (1—-3). Primele echipe 
sînt organizatoare. Intre paranteze ■— 
rezultatele din tur.

Meciurile cele mai interesante ale e- 
tapei au loc la Timișoara, Galați, Ploiești 
și Constanța în campionatul masculin, 
la Constanța și la Cluj în cel feminin.

Intîlnirile din Capitală (dintre care re
ține atenția în special partida feminină 
dintre bucureștencle Știința și Rapid) se 
desfășoară astăzi după-amiază la Ciu
lești și mîine dimineață la Dinamo.

— Rapid, a schimbat trenul ! 
schimbăm și noi benzina



itatea fotbalistică viitoare
luat juniori și echipe de copii și să angajeze pentru aceștia
fot- un antrenor calificat și un instructor voluntar.

tința Pe linia îmbunătățirii arbitrajelor, se va continua 
e de aducerea de arbitri străini la jocurile mai importante, 

se vor organiza schimburi de experiență cu arbitrii 
CFS străini și se va elabora un regulament de clasificare 
upra a arbitrilor.
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PREGĂTIRILE Șl PROGRAMUL LOTURILOR 
REPUBLICANE

In vederea pregătirii și selecționării lotului repre
zentativ al țării a fost constituită o comisie de selecție 
alcătuită din antrenorii : Angelo Niculescu, Traian Io- 
nescu, Ștefan Onisie, Silviu Ploeșteanu și Nicolae Roș- 
culeț. Aceștia vor urmări permanent jucătorii selecțio- 
nabili iar dintre ei vor fi desemnați antrenorii care se 
vor ocupa efectiv de antrenamentele echipei.

Actualmente fac parte din lot jucătorii: Sfetcu. Coman, 
Eremia, Popa, Greavu, Ivan, Georgescu, Nunweiller III, 
Motroc, Petru, Jenei, Koszka, Nunweiller IV, Pîrcălab, 
Badea, Constantin, Varga, FI. Voinea, Manolache, Gher- 
gheli, Raksi, Seredai, Tâtaru. Este un lot de principiu, 
care — bineînțeles — poate fi modificat și completat 
în funcție de comportarea jucătorilor în campionat.

După primul antrenament (19 februarie la București) 
jucătorii lotului A vor fi reuniți la 28 martie la un nou 
antrenament comun, în Capitală. In afara antrenamen
telor comune, se vor face antrenamente pe comparti
mente și antrenamente de individualizare la cluburi, 
sub controlul federației. Echipa va susține jocuri de 
verificare cu Slovan Bratislava (București, 3 aprilie), 
cu Vasas Budapesta (București, 17 aprilie) și un meci 
în deplasare, la 5 mai. Apoi, reprezentativa noastră va 
juca la 12 mai la București cu reprezentativa R. D. Ger
mane, iar la 2 iunie cu Polonia, la Varșovia. înaintea 
meciului tur cu Danemarca, de la 23 iunie, la Copen
haga, lotul va juca la București cu echipa braziliană 
Fluminense. In timpul verii, perioada de pauză va fi 
mai scurtă. în acest timp, echipele de club vor susține 
jocuri amicale internaționale. In toamnă, echipa A va 
juca cu Turcia la Istanbul (6 octombrie) și returul — 
în cadrul preliminariilor olimpice — cu Danemarca 
(București, 3 noiembrie). Se duc tratative cu Franța 
șl Austria, pentru un meci în noiembrie.

Pregătirile echipei de tineret sînt conduse de antre
norii B. Marian și Gh. Ola. Din lot fac parte actual
mente jucătorii: Suciu, Urziceanu, Adamache, Pal, Za- 
haria, Petescu, Dan Coe, Răcelescu, Hălmăgeanu. Ște- 
fănescu, D. Popescu. Neșu, Pașcanu, Pozsony, Năstu- 
rescu, Matei, Năftănăilă, Dumitriu II, Frățilă, Pavlovici, 
Adam, S. Avram, Bitlan, Popa, Codreanu, Harșani. Bine
înțeles, și acest lot este susceptibil de modificări în 
funcție de forma jucătorilor.

întîlnirile internaționale ale echipei de tineret sint, 
pînă acum, următoarele :

5 mai, la Cluj, cu Suedia (tineret),
12 mai la Berlin cu R.D.G. (tineret),

2 iunie la București, cu Polonia (tineret).
Se duc tratative și cu echipa de tineret a Angliei, 

pentru un meci la București. în toamnă, la 6 octom
brie, echipele de tineret ale Romîniei și Turciei se vor 
întîlni la Galați.

Selecționata de tineret a Bucureștiului va susține in 
zilele de 1 și 3 mai două jocuri amicale la Copenhaga, 
cu puternice echipe de club daneze.

Anul acesta se va acorda o mai mare atenție desfă
șurării regulate a campionatului. Nu se vor mai admite 
cu ușurință aminări de jocuri.

Campionatul viitor va începe la 18 august.

loturile echipelor
DINAMO BUCUREȘTI : Uțu, Dafecu, 

Popa, Ștefan, Nunweifller in. Ivan, 
Tircovnicu, Nunweiller IV, Pîrcălab, 
Varga, Ene H, FrățiLă. Unguroiu, 
Ghergheli, Seiymesi H, NunweiMer 
VI, I La. lag ian, Vulpeanu, Constamti- 
nescu, David.

FARUL CONSTANȚA : Ghihănesco, 
Maneta, Buzea. rflvescu. 1ioceeeu* 
Nicoară, Dancru. Stancu, Neax^u* 
Gref, Pleșa, Morounu, Bukdssi, CÎo- 
sescu, Dinulescu. Vasilescu, Ei bere, 
Vlad.

STEAUA : Voinescu, Eremia, Za- 
voda. Cojocarii, Staicu, Ivâneoco* 
Hălmăgeanu, Jenei, Crișan, Cracjun, 
Cacoveanu. Constantin, Voinea, Raksi, 
Tâtaru, Creiniceanu, Mateianu, TW- 
meș, ix>ociu, Suciu, Paviovini, Sorta 
Avram.

ȘTIINȚA CLUJ : Răngbeanu, Mo
gul. Kromely, Georgescu, Mureșaa. 
Cimpeanu. Marco, Petru Emil, Po
pescu. Ivansuc. Gane, Suău, Adam, 
Matei. H. Moldovan, Szabo.

ȘTIINȚA TTMIȘOAJLA : UrziuLiM—* 
Curcan, Georgescu. Botescu. Bitlan, 
Turcan. Tănase, Lazăr, Popa. MiîW 
lache, Lereter, Mițaru, Hir^ora, 
Igna. Petescu, Recetewu.

RAPm BUCUREȘTI : Todor. Năso- 
lescu, Greavu. Mocroc, Maeri, Dan 
Coe. Gherghina, Georgescu, L-anga, 
Nasturescu. Ozon. Ionescu, Km, 
Codreanu, Grăjdeanu. Lupescu, C. 
Dinu, ștefăneacu, Dumitriu H, Ja- 
maischi. Balinc.

PETROLUL : Sfetcu, Pabon tu. Fie
rea, D. Munteanu. Frooea, Ivan, Ba
dea. Tabarcea. A. Munteanu. Moi- 
doveanu. Dridea I, Marin Mareei, 
Dridea n. N. Dumitru, Dumitrescu, 
Stănoaie. Pal. Enăchescu. AAecu.

C.S.M.S. LAȘI : Faur, O joc. liw- 
che, Scariat, Motoc, Dragoaureecn, 
N. Smărândescu. Țapu. Damket, Hu
mă, .Alexandrescu. Constant! neaca. 
Pop. Vonvcu, Votca, Mii ea. C’omâ- 
nescu. Brindușescu.

STEAGUL ROȘU BRAȘOV : C. 
Haidu. Jenei, Bărbuleeeu. Postoiacbe, 
Szigheti. Hasou. Năftănăilă, Seredai, 
Meszaro». Campo, Nagy. Fitunoc^ 
Pescara NecuU. Gteță, L ILrtta. 
Adamacbe, T. Zaharia.

PROGRESUL : Mindro, Coama, NO- 
delcu, Ionică. Caracas, Pin aer Ban 
Popescu. Oaxlă. Mafteuțâ, Iancu. 
Voinea. M. Smârândeseu, Babee^ 
Coiceriu.

U.T.A. ARAD : Cuman, Sraa, Oa- 
paș, Neamm, Birui, Meteaa, Knarfca. 
Leac. Cbivu. Tirlea. Ftorot, 
Setymeai L Sirbu. Mibalacbe. Sml

CRXȘANA ORADEA : SzMagixi. Ba
kos. Solomon. Szekely, L. Szakam, 
Bod o. Vlad, I. Szakaes, Szucs, Ama- 
tzki, David, Petrică. Szatmari, Marte 
Adam, Pugna. Duigheru, Ne>u.

MINERUL LUPENI : Mthaiattefi»
Sziklai, Scaudt. Dan, Izghtr-eusa* 
Szoke, Mitialy. Sima, Cocroază. Cana
da, ion CL Km. Cărare, Drâgoî, Of
tau, NieoLae Marin. MihăJLâ, Argr^ea, 
Băluțiu, Coscte, Szeuesi.

PuMac, Chripm, Nemes. Meder, Oft- 
teianu, Pașcanu, Har>am, Mirep^ 
Efunue.

care se decerne nu mai Să jucăm fotbal, de acum inainte. Repede fi baie cu oitemi in echipă 
de lungă ! ca la carte !

ne că avem de-a face cu o Bucur Ciobanul: Hai, băieți, jucați Progres... tn tehnica mecanizării 1 
neapărat X! fi voi o dată bine la Bucure fii.

ii Crișanei.
■Ortacul: Și dacă vreți exemplu, 

luați-l de-la noi !
O metodă sigură de reabilitare: 

de la „Cotnar“ la „suc".

Ultimele pregătiri pentru jocurile de miine

Fronen degajează „peste cap*, făcind inutilă încercarea lui Tâtaru de a interveni 
cu capul. (Fază din meciul restanță Steaua — Petrolul 3—1).

ȘTILNTA cluj și .minerul 
LUPENI AU SUSȚINUT JOCURI 

LA TURDA
Echipele de categorie A Știința 

Cluj și Minerul Lupeni și-au încheiat 
pregătirile, disputind miercuri la 
Turda două partide amicale. In pri
mul joc, Știința Cluj a învins cu 2—1 
(0—0) echipa de categorie regională 
Chimia Turda. Studenții au jucat 
modest, fără ambiție. Golurile au fost 
înscrise de Ivansuc (2) pentru Știința 
și Pop pentru Chimia. In cel de-al 
doilea meci, Minerul Lupeni a tn- 
tilnit Industria Sirmei Cimpia Turzil 
și a pierdut cu 2—1 (1—0).

STEAGUL ROȘU — POIANA 
CIMPINA 2—« (1—*)

A fost un reușit joc de verificare 
în care Steagul roșu s-a mișcat cu 
ușurință. Atacul a suferit unele mo
dificări prin indisponibilitatea lui 
Năftănâiiâ. care este ușor accidentat. 
Poiana a fost un partener bun, fo
losind o apărare supranumericâ și 
soliei tind astfel foarte serios atacul 
advers. Au marcat : Seredai și Mes- 
zaros. Steagul roșu a jucat în urmă
toarea formație : Adamache — Nagy, 
Jenei. Zaharia — Campo, Szigheti — 
Hașoti, Seredai, Pescaru (Necula), 
Meszaros. Haidu. (C. Gruia — coresp.).

DINAMO BAC AU — MOLDOVA 
IAȘI 4—S (3—•)

După o primă repriză in care au 
deținu: superioritatea, dinamoviștii au 
mai slăbit ritmul permițind adversa
rului să joace de la egal la egal. Au 
marcat : Gram (2). Harșani și Eftimie 
pentru Dinamo, Gavrilă și Cojocaru 
pentru Moldova Iași. Dinamo a folo
sit următorul .11*: Bucur — Oltea
na. L Lazăr. Gross — Rădu’escu. Vâ- 
tafu — Mureșan. Gram, Eftimie, Har- 
șani Publik. (Eag. Teirăa — coresp.).

C.S.M.S. I.KSI — RULMENTUL 
BÎRLAD 5—« (3—•)

In duda timpului nefavorabil, nu
meroși spectatori au ținut să asiste 
joi după-amiază pe terenul . 23 Au
gust" la ultimul joc de verificare al 
echipei C.S.MS. Cu o apărare mai 
sigură și cu clarviziune in fazele de 
finalizare CB.MS. a ciștigat conclu

Foto : T. Chioreanu

dent prin punctele înscrise de Voica 
(2), Constantinescu, Pop și Bădărău 
(autogol). Ieșenii au aliniat formația : 
Ojoc (Faur) — Scariat. Moțoc. Drago- 
mirescu — V. Popescu, Humă (Dani- 
leț) — Constantinescu, Pop. Vorn cu 
(Matei), Voica, Milea. (Eugen Ursu — 
corespj.
ANTRENAMENTUL ECHIPEI U.T.A.

Miercuri, la Timișoara, formația 
arădeană a susținut o partidă ami
cală în compania Științei II (tineret). 
Deși U.T.A. a ciștigat cu 3—1 (1—0) 
prin golurile înscrise de Pecican, 
Beșcucă și Chivu, echipa a prezentat 
multe lacune în pregătire, acum în 
pragul reluării campionatului. O se
rie de indisponibilități (Koszka și 
Czako) pune multe semne de între
bare antrenorului pentru alcătuirea 
formației care va juca miine >n me
ciul cu FaruL (t, r.).

I

ȘTIRI
MIERCURI : RAPID — SEL. OLIM

PICA A R. P. UNGARE

• După cum am mai anunțat, Ca
pitala găzduiește săptămîna viitoare 
(miercuri 20) un interesant meci in
ternațional de fotbal : Rapid — Selec
ționata olimpici a R. P. Ungare. Fot
baliștii maghiari au anunțat urmă
torul lot : Gelei, Novak. Marosi. Sze- 
pesi. Palotai, Ihasz, Molnar II, N»- 
gradi. Nemeș, Komora. Farkaș. Szar- 
ka, Kurtosi, Nagy. Szini, Perorai, 
Bene, Dunai IL Antrenorul lotului 
este Karolv Lakat.

RETURUL PETROLUL — FERENC- 
VAKOS : 3 APRILIE LA PLOIEȘTI

• A fost stabilită data la care 
se dispută returul întilnirii de fotbal 
Petrolul Ploiești — Ferenc va ros Bu
dapesta din cadrul „Cupei orașator 
tirguri". Meciul urmează să se des
fășoare miercuri 3 aprilie la Ploiești. 
După cum se știe primul joc a fo< 
programat pentru data de 27 martie 
a_c. la Budapesta.

Programul returului campionatului
R. P. R. de juniori—seria a IV-a

Ezap* I — 31.ni.19C3
Știința București — Electrica Constan

ța. Farul Constanța — C.S.S. București, 
Metalul București — Portul Constanța, 
I.M.UJL Medgidia — S.S.E. 1 București. 
Dinamo Obor — Voința București. Cen
trul 23 Aug. București — S-S.E. 2 Bucu
rești.

Fxapi a n-a 7.IV.19C3.
Portul Constanța — Centrul 23 Aug. 

București, C.S.S. București — I.M.UJL 
Medgidia. Electrica Constanța — Dmamo 
Obor, Voința București — Farul Con
stanța. S.S.E. 2 București — Metalul 
București. S.S.E. 1 București — Știința 
București.

Etapa a IH-a 1LIV.1M3.
Farul Constanța — I.M.U.M. Medgidia, 

Voința București — Centrul 23 Aug. 
București. Știința București — C^S. 
București, Dinamo Obor — S.SJ£. 2 
București. Metaiul București — S.SJE. 
1 București. Portul Constanța — Elec
trica Constanța.

Etapa a IV-a ZLTV.1M3
Dinamo Obor — Portul Constanța, 

I.M.U.M. Medgidia — Știința București. 
Farul Constanța — S.S.E. 2 București, 
S.S.E. 1 București — C.S.S. București, 
Centrul 23 Aug. București — Electrica 
Constanta, Metalul București — Voința 
București.

Etapa a V-a 28.IV.19C3
Știința București — Centrul 23 Aug. 

București, Electrica Constanța — Meta
lul București, C.S.S. București — Di
namo Obor, Portul Constanța — Voința 
București, S.S.E. 1 București — Farul 
Constanța. S.S.E. 2 București — I.M.U.M. 
Medgidia.

Etapa a Vl-a 5.V. 1963
S.S.E. 2 București — C.S.S. București, 

Centrul 23 Aug. București — S.S.E. 1

București, I.M.U.M. Medgidia — Bectrifl* 
Constanța, Dinamo Obor — M-tatte 
București. Voința București — Șuința 
București. Farul Constanța — Portte 
Constanța.

Etapa a VH-a 12.V.19C3
Farul Constanța — D.uamo O’xar» 

CS-S. București — Portul Constanța* 
Metalul București — știința București, 
I.M.U.M. Medgxlia — Centrul 23 Aug. 
București, — Voința B icurești — E eo- 
trica Constanța, S.S.E. 1 București — 
S.S.E. 2 București,

Etapa a VTU-a 19-V.1M3
Portul Constanța — S.S.E. 1 București^ 

Metalul Buc-urești — I.M.U.M. MedgiltK 
Electrica Constanța — C.S.S. București* 
S.S.E. 2 București — Voința Bucureștii 
Știința București — Farul Constanța. Dfc- 
namo Obor — Centrul 23 Aug. București.

Etapa a IX-a 16.VL1963
Centrul 23 Aug. București — Metalul 

București, Voința București — C.S.S. 
București. Știința București — S.S.E. 1 
București, Electrica Constanța — Farul 
Constanța. S.S.E. 1 București — Dinama 
Obor. Portul Constanța — I.M.U.M. Med
gidia.

Etapa a X-a 23.VT.1M3
I.M.U.M. Medgidia — Voința București» 

Farul Constanta — Metalul Bucureștii 
S.S.E. 1 Buc-urești — Electrica Constanța* 
Dinamo Obor — Știința București* 
S.S.E. 2 București — Portul Constanța^ 
C.S.S. București — Centrul 23 Aug. 
București.

Etapa a Xl-a 30.VI.1363
Portul Constanța — Știința București 

Voința București — S.S.E. 1 București 
Centrul 23 Aug. București — Farul Con
stanța, Electrica Constanța — S.S.E. 1 
București, Metalul București — C.S.S. 
București, Dinamo Obor — I.M.U.M, 
Medgidia.



raihllIhlKHIHhll in București,

ÎNSEMNĂRI de sezon. PRIMUL CONCURS AL ETAPEI FINALE
Unde mergem ;

IN CAPITALĂ

• CITE CEVA DESPRE PREGĂTIRILE LOTURILOR • PREOCUPARE PENTRU 
TINERET • DESPRE MĂRILE

rile și la fiecare din secțiile 
turi nautice. ne spune A. 
oecretar general al F.R.S.N. 
și canoiștii, pregătiți de R. 
N. Navas art. iși coniinuă

Curînd, zveltele ambarcațiuni nau
tice vor brăzda din nou apele lacu
rilor; lingă sălciile Herăstrăului «au 
la „malul tăiat” arbitrii vor consem
na primele rezultate ale canotorilor. 
Apropierea sezonului eomopetițional 
este stăruitor anunțată atât de filele 
calendarelor, cit și de intensele ț>re- 
gătiri, găzduite deocamdată de... ba
cul de la Republicii șl de sălile de 
eport.

— Se lucrează mult in toate loin- 
de spor- 
BÂLAN, 

Camei ștu
Huțan și 
antrena

mentele la boc și in sălile de la Di
namo și „23 August**. Este, bînein- 
țeles. vorba despre lotul olimpic. An
trenorii D. Popa și Sergiu Zelinschi 
se ocuvă de lotul dc canotaj unde, de 
asemenea, se constată multă seriozi
tate și exigență în pregătire.

Ne-am notat cu bucurie faptul că, 
filaturi de cunoscurii vîslași Petrov, 
Vereș, Pongratz, Radu, Boicu. Riffelt 
și alții se pregătesc acum elemente 
tinere, cu mari perspective cum sînt 
Pavelescu, Ciocoi, L-arion, Drilea iar 
la caiac-eanoe lvănescu, Frumușanu, 
llievvci sau Corneev „trag" împreună 
cu experimenta ții Vernescu, Nicoară, 
Artimov, Conțolenco, looovici, Sido- 
zoi’ etc. Se constată, in general, o 
preocupare deosebită pentru întineri
rea echipajelor. Problema tinerelor 
cadre și-a găsit o frumoasă rezolvare 
în cadrul cluburilor sportive Dinamo, 
Steaua, Metalul, Știința, Olimpia. 
Seoala sportivă de elevi și Știința 
din Timișoara, precum și la Jeturile 
republicane (in special la canotaj 
fete).

A fost un 1wnp cînd antrenorii aș
teptau — firește zadarnic — sâ se 
prezinte la ei tinerii de care aveau 
nevoie pentru împrospătarea leduri
lor. Selecția se făcea așa „din ochi", 
după criterii subiective. Rezultatele 
s-au văzut. Multă vreme n-au apărut 
nume noi in sporturile nautice, unele 
loturi n-au avut timp indeâungat re
zervele necesare. Că lucrurile s-au 
Kchimbet handamesitaJ o dmedeșie 
Laptul că anlreasori cum «ini P. Bar
toni sau T. Bompa au reușit intr-un 
timp destul <te scurt — dar după o 
muncă intensă — «ă_reali*eae o grupă 
oi elemenâc de perspectivă in cano-

COMPETIȚII ALE ANULUI

de la 
se vor 
gramul 
„Cupa 
canotaj

activitatea competi- 
sezon :
pregătirea pe apă 
Primele concursuri

tajuâ feminin, sportive selecționate 
după criterii riguroase. Pe aceasta li
nie se< merge in prezent și la lotul 
masculin, unde insă efectivul trebuie 
completat, și la caiac fete.

Poate că nu se putea trece la o 
asemenea orientare în munca de se
lecție și pregătire dacă antrenorii ar 
fi continuat să muncească numai pe 
baza experienței acumulate ca foști 
sportivi. Drumul spre studiu, spre 
cercetarea amănunțită a materiale
lor tetmioe, metodice, ex ie ten te în 
documentarea UCFS este acum fă
cut nu numai de antrenori ca Bulu- 
gioiu, Bompa, Ba rea ni, Zeltnschi sau 
Nada șan d chiar de multi sportivi 
printre care: Boicu, Riffelt, Blitz
etc.

L-am rugat pe A. BĂLAN, secre
tarul general al F.R.S.N., să ne vor
bească și despre 
țională din acest

— Vom începe
1 aprilie,
desfășura in luna mai. în pro- 

competițional sini prevăzute 
Dinamo'

V 
săptăminale 
cluburi bucure ștene 
concursuri pe plan local in țară. Fi
rește, vor avea loc campionatele — care 
in acest an se anunța foarte disputate 
— și regala internațională S n-ago v 
(in iulie) la ca iac-canoe. Dintre com
petițiile ce vor avea loc peste hotare, 
cele mai importante sint campionatele 
mo ndiale de ca iac-ca noe di n R. P.F. 
Iugoslavia (La jumătatea lunii 
gust), campionatele europene de 
notaj masculin din Danemarca 
campionatele europene de canotaj 
mm in de la Moscova. Sperăm ca la 
toate aceste competiții sportivii ro- 
mini să înregistreze succese care să 
confirme valoarea sporturilor nautice 
din țara noastră.

Așadar, după o... punere în temă 
cu ode mai actuale probleme ale 
sporturilor nautice, rămâne să aștep
tăm primele concursuri. Până atunci, 
amatorii de canotaj pot urmări insă 
cîteva -repetiții": antrenamentele ti
nerelor vis lașe pe... Dîmbovița- Este 
o încercare a operantelor* de a se 
apropia mai repede valoarea
frun taseior.

“ și „Cupa Steaua** la 
ctiidc-cdMoe, concursuri 
organizate de diferite 

și numeroase

au-
oa-

f€-

A LAFIPIONAIULUI DE TENIS DE MASĂ AZI
Campionatul republican individual de 

tenis de masă pe 1963, care a început 
acum patru luni, cu etapa pc asociație, 
a continuat apoi cu cele pe raion și re
giune. în sfîrșit, astăzi și mîine, în 
Capitală, va avea loc primul concurs al 
etapei finale a acestei importante compe
tiții. Pentru întreceri s-au calificat pri
mii clasaji în probele de simplu bărbați

și simplu femei din etapa regională, cu 
următoarele excepții : Oltenia : 2 jucători, 

jucătoare. Crișana : 
orașul

Banat: 4 jucători, 2 
2+2, Cluj: 44-2, 
8+4.

Întîlnirile se vor disputa în sala de 
la stadionul Republicii, azi < 
de la ora 16 și mîine de la 
ora 16.

București

cu începere 
u ora 9 și

ATLETISM : Sala Floreasca II,
In ora 17: concurs de triatlon org 
nîzat de clubul Știința.

RUGBI : Teren Gloria, de la o 
16 î Gloria — Dinamo.

SCRIMĂ : Sala Universităfii Buc 
reșii, de la ora 16,30 : prima fa 
a campionatului republican de spa« 
seniori.

BASCHET: Sala Floreasca, dc 
ora 17 : Știința București — Știin 
Craiova (m) ; Știința — Unirea Buc 
rești (f) ; Rapid — Dinamo Bucure* 
(masculin).

VOLEI : Sala Giulești, dc la o 
16 : Voința — Sănătatea (f) ; Voin 
— Progresul București (f) ; Globus 
Frigul — ICECIIIM (m) ; Vulcan - 
M.T.Tc (m).

pentru 
Steagul

concurs

Cluj. 
orga*

De
• Cel mai important 

concurs programat pentru 
sfîrșitul acestei s aptă mini 
sc va desfășura mîine di
mineață, în Postăvar. Schio
rii fruntași din Brașov, din 
Predeal și
Prahovei se vor întrece în- 
tr-o probă 
cucerirea 
roșuu.

• Un interesant 
s-a desfășurat de curînd pe 
muntele Băișoara,

adunat cei mai 
din regiunea 
excelentă și

bună au permis dis- 
întrecerilor în con- 

optinie. Pe primele

de pe Valea

alpină
,Cupei

pe pîrtll

s au 
schiori 
Zăpada 
nizarea 
puia rea 
diții
locuri s-au clasat, la slalom 
special seniori : E. Horvath 
(C.F.R.), senioare : Car
men Posticescu (Știința), 
juniori cat. I : A. Hannusz 
(Știința). juniori caL a 
II a : A. Szabo (C.F.R.), 
junioare: Eva Bazar (lns4, 
pedagogic de 3 ani) ; sla
lom uriaș, seniori : Hor-
valh, senioare : Carmen Posticescu, ju
niori cat. 1: I. Bălan (Gloria Turda), 
juniori cat. a il-a : St. Bartujik (C.F.R.), 
junioare: ludith Tâsnâri (Știința); fond 
15 km seniori : Petre {C.F.R.),
5 km senioare-: Ec^ferina îttbos (Inst. 
ped. 3 ani), 5 km juniori: I. Bâbuț

In acest sezon, Mircea Enaehe a reprezentat cu cinste 
asociația sportivă ~

pe locuri
Carainianul Bușteni, clasindu-se 

fruntașe fn concursurile cu caracter 
republican.

Foto : D. Stâncii lescu

MÎINE
VOLEI : Sala Giuleștî, dc la o 

8,.30: IPROMET — Olimpia (f) 
Confecția —• Electronica (m) : Scm 
nătoarea — Aurora (m) ; sala Din 
mo, de la ora 8,30 t C.P.B. •— Pa 
tizanul roșu Brașov (f) ; Știința - 
Rapid București (f); Dinamo - 
Olimpia M.LU. Rucureștî (m).

BASCII E I : Sala Floreasca, «le 
ora 8,30: I.C.F. — Voința Tg. Mur< 
(f); Voința București — Știm 
Cluj (f) *, Steaua — Știința Cluj (m 
Olimpia — Voința Oradea (1).

SCRIMA : Sala Universității Buci 
resti, de ia ora 8,30: prima fas 
a campionatului republican Ja florei 
seniori.

RUGBI : Teren Parcul Copilulu 
de la ora 9 : Grivița Roșie — Rulmri 
tul Bîrlad ; teren Progresul, de 
ora 11,15 ;
Iași ț teren Unirea 
Unirea — Steaua.

FOTBAL: Stadion „23 August** 
ora 14,30: Steaua — Crișana On 
dea ; ora 16,15 : Dinamo Buc. - 
C.S.M.S. Iași (jocuri de categoria A'

I
Progresul — C.S.M.*

i, de la ora 16

IM ȚARA

1X2X1X21 pronoexpres
lată ce ne-a spus participantul Du

mitru George din București, un vechi 
jucător la Pronosport și pasionat sus
ținător al echipei Steaua :

BCu toate că echipa mea favorită nu 
ne află printre formațiile cuprinse 
In programul concursului de duminică 
(deoarece meciul Steaua—Crișana se 
dispută înainte de sagilarea buletinelor 
Pronosport), voi depune mai *
variante decît ja concursurile 
rioare. Datorită „preludiului' 
miercuri, am puiul verifira forma a 
patru dintre pretendentele la primul 
loc. Părerea mea este că vom avea un 
retur plin de „surprize*4 și deci bogat 
în concursuri pasionante.

Pentru concursul de duminică indic 
următoarele pronosticuri :

1. ~ “ '■ -----------* *
2.
3.
4.
5.

multe 
ante- 

de

Dinamo București—CSM£ Iași 
Steagul roșu—Rapid
U.T.A.—Farul
Dinamo Bacău—$tirnța Cluj 
Petrolul—Progresul

1
1
2

1
2
X

Nici un iubitor

Minerul—Știința Timișoara 
Bologna—Roma
Catania—Sampdoria 
Genoa—Fiorentina 
Lanerossi—Spăl 
Napoli—Juventus 
Torino—A taianta

X

1
X

1
1

1
1

X
2
1
2

X
2

alea-

Iași camp. cat. 
camp. cat. A

A6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
Sp. ‘Venezia—Internazionale
Din pronosticurile indicate 

tuiește o variantă combinată cu 8 „du 
ble“. Probabil. însă, că le voi juca pe 
.sistemul redus".

Rămîne &ă mă fixez și 
mei“.

Noi îl dorim succes, așa 
tuturor participanților la 
mîine i

asupra sche-
cum le urâm 
concursul de

★
Frog ramul concursului de saptămîna 

viitoare (nr. 12 din M martie 1983) :
1. Farul—Dinamo Buc. camp. cat. A
2. Steagul roșu—Știința T. camp.cat. A
3. DinaaMi Bacău—Steaua camp. cat. A
4. Știința Cluj—U.T.A, camp. cat. A

2
1

fără bilete
sportului 
SPORTEXPRES!

5. Crișana—CSMS
6. Progresul—Minerul
7. I.M.U. Med —Din. Obor'Cupa R.P.R.
8. Progr. Alex—CFR Roșiori Cupa RPR
9. Flacăra Mor.—Prahova PI. Cupa RPR

10. Unirea Rm.V.—Dinamo Pit. Cupa RPR
11. ASMD S.Mare-CSM Cluj Cupa RPR
12. CSO B. Mare—Crișul Oradea 
R.P.R.
Sp. Vagonul Arad—CSM Reșița 
R.P.R.

LOTO CENTRAL

Cupa

Cupa

La tragerea Loto-Central din ziua de 
15 martie 1963, au lost extrase din urnă 
următoarele numere :

751.22* lei.

32 24 82 25 51 21 66 18
Premiul special A : io 24 25
Premiul special B : 51 26 32
Premiul special C : 66 29 82

X

Fond de premii
Tragerea următoare va avea loc vineri 

22 martie 1S63, la lași.
PREMIILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT Nr. 10 din 10 martie 1903

După cum se știe, LOTO-PRONO- 
SPORT a organizat un concurs special 
trimestrial SPORTEXPRES, primul de 
acest Iei din anul în curs. __

La concursul special SPORTEXPRES 
din primul trimestru se atribuie 93.836 
premii în obiecte și bani în valoare 
totală de 6.WMJ. OM) lei.

Biletele s->u pus în vîniare în în
treaga țară prin : agențiile LOTO-PftO- 
NOSPOBT, cooperative, O.C.L.-uri, ofi
ciile P.T.T.R., factorii poștali și vîn- 
zatorii volanți. Ajșadar, rețeaua de 
vînzare a biletelor este destul de vastă, 
participanții avînd posibilitatea să și 
le procure de pretutindeni.

Pentru ca numărul posesorilor de bi
lete SPORTEXPRES să fie cit mai 
mare, consiliile regionale, raionale și 
orășenești UCFS, cluburile și asociațiile 
sportive pot și trebuie să aducă o con
tribuție însemnată. Cum putem face 
aceasta ? Vorbindu-le tuturor membri
lor UCFS despre importanța partici
pării la concursul SPORTEXPRES, 
popularizîndu-1 prin stațiile de radio- 

. amplificare ale stadioanelor, institu
țiilor, întreprinderilor, G.A.S.-urilor, în- 
demnînd pe fiecare iubitor al spor
tului să-și procure biletele etc. De 
asemenea, toate organele UCFS pot 
să sprijine direcțiile regionale și ins-

pectoralele raionale LOTO-PRONO- 
SPORT pentru a pătrunde cu vfnzarea 
biletelor prin cit mai multe locuri.

Avînd în vedere că acest concurs este 
organizai pentru ca. prin fondurile 
ce le aduce, să contribuie la întărirea 
bazei materiale a activității de cultură 
fizică ți sport, să întîmpinăm data de 
31 martie, cînd va avea loc tragerea, 
cu îndemnul: „Nici un iubitor al 
sportului fără bilete SPORTEXPRES F

4

4♦
4

I
4

SPORTUL POPULAR
Pag. a 6-a Nr. 4204

♦ 
♦
4

Categoria I 11,3 variante a 8.191 
Categoria a n-a 220,3 vai ian te a 226
Categoria a m-a 1.478,5 variante a 52 
Premiul special 2 variante a 25.906
Participanții ea re au obținut premiul 

special în valoare de 25.OM lei fiecare 
fiînt :

Bădoiu Nicola e din București

lei 
lei 
lei 
lei

Cohuț Ion din Tg. Mureș
(Rubrică redactată de Loto-Pronosport).

Întreprinderea industrială locală
„LAZĂR ODON“ T6. MUREȘ

Produce și livrează:
— fire de masă plastică pentru tapițerie (K.EDER) 

precum și diferite profile și tuburi pentru 
împletituri in culori și dimensiuni variate.

Comenzi și informații — Tg. Mureș, str, Bolyak 20 telefon 3077 - 3211.

e

i

♦

♦

i

4 
♦

♦

(Moții Abrud), 3 km 
Truță (Moții Abrud), 
coresp.).

• A XI a ediție a „Cupei druinărilor", 
concurs organizat de asociația sportivă 
Proiectantul din București, s-a bucurat 
dc un deosebit succes, Ia întreceri par- 
tieipînd aproape loO de schiori repre- 
zmtînd lî asociații din Capitală. Iată 
cîștigâtorii probelor pe categorii : con- 
sacrați, slalom special : Ion Cosma (Pro
iect), slalom uriaș: Ion Cosma; con
sacrate, slalom special : II îl de ÎP either 
(I.P.L.), slalom uriaș : Elena Birâ 
(Acad.); avansați, slalom special: Dan 
Porfireanu (I.P.L.), slalom uriaș: Dan 
Por firearm : avansate, slalom special : 
Ștefania Aianasiu (Progresul), slalom 
uriaș: Ruxandra Rădulescu (Proiect.); 
începători, slalom: I). Moșneanu (Ipro- 
met), începătoare, slalom : Doina Dumi- 
triu (Proiect.). In clasamentul pc echipe, 
cel mai bun punctaj l-au realizat schiorii 
de la I.P.B., urmați dc cei de la Proiec
tantul și I.S.P.E. (A. CUTCUDACHE- 
coresp.).

junioare : Maria 
(PETRE NACY-

RUGBI : CONSTANȚA: Fand - 
Știința Timișoara ; CLUJ : Știința - 
Știința Petroseni.

BASCHET: CONSTANȚA: S ST
— Rapid Buc. (f) ; Farul — Sid« 
rurgistuț Galați (in) : IAȘI : Voinț
— Progresul Bur. (m) ; C.S.M.S. - 
Mureșul Tg. Mureș (f) ; (Jklij 
Politehnica — Dinamo Oradea (m) 
BRAȘOV: Steagul roșu —- 
'Timișoara (m) ; Voința — 
Crișana ( f ) *, TO. M U R EȘ :
— A.S. Roman (in) ; TIMIȘOARA 
Știința — Progresul Buc. (f).

De la I. E. B. S.
Incepînd de luni 18.III Ia casele ot 

nuite se pun în vînzare bilete oe» 
întîlnirea internațională de fotbal din 
selecționata olimpică a R. P. Ungare 
Rapid care va avea loc miercuri 20/ 
1963.

Pentru jocurile de baschet de azi du] 
amiază șl mîine dimineață de ia sa 
Floreasca, biletele se găsesc la ca* 
sălii.

★
artificial din parculPatinoarul

August*4 este deschis pentru public 
între orele 17^—19 și mîine între or 
10—13.

ODIHNĂ Și TRATAMENT
IN FRUMOASELE NOASTRE STAȚIUNI BALNEARE

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

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

In acest sezon tarifele sînt mai 
reduse cu 17 piuă la 30 la sută.

Agențiile și filialele O. N. T. 
„Carpăți“ din toată țara au pus 
în vînzare locuri pentru tratamen
te balneare, în trim. I. Tarifele 
sînt 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, Căeiulata, Ol ine ști, 
Slănic Moldova, Sîngeorz.

•— pentru boli ginecologice, serii 
de 20 zile la Bazna, Ocna Sibiului, 
Sovata.

— pentru boli cardio-vasevlare, 
6erii de 20 zile la Borsec, Tușnad, 
Buziaș, Vatra Dornei.

pentru odihna 
tratament bal- 
I, în cele mai 

balneo-climate-

— pentru nevroză astenică, se
rii de 20 zile, Ia 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 Căeiulata și Olănești.

Agențiile și filialele O. N. T. 
„Carpați“ din toată țara fac zil
nic înscrieri pentru locuri la 
odihnă și locuri la tratament bal
near în stațiuni balneo-climaterioc.

în sezonul actual se acordă re
duceri tarifare între 15 și 30% față 
de sezonul de vară. “ ................
cazare și masă sînt

50% reducere pe 
însemnate 

tru copii.
Plata se 

achitîndu-se 
primul 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.

reduceri

Condițiile de 
foarte bune, 

calea ferată, 
tarifare pen-

poate face eșalonat, 
la înscriere numai

l



NICOLAE C H I RIȚ A, 
BUCUREȘTI. — La noi 
s-a desfășurat o singură 
ediție a Balcaniadei de 
fotbal : cea din 1933, de
numită și „Balcaniada lui 
13-0“. Ați cîștigat, deci. 
Dar tocmai cu șeful v-ați 
găsit să puneți rămă
șag ?...

DUMITRU L E A H U, 
BRAlLA. — 1) Pentru a
deveni maestru al sportu
lui. potrivit noului re
gulament de clasificări, 
un fotbalist trebuie să în
deplinească una din ur
mătoarele cerințe : a) să 
fi făcut parte din echipa 
care a cîștigat în același 
an campionatul și Cupa, 
participînd efectiv la 60“/i 
din meciuri și să fi ju
cat o dată în echipa RPR 
(A) în jocuri interțări ;

SUCCES... RETURULUI!
La întilnirea cu... balonul

O, tu, balon, ce te-am visai
In nopfi cu ger și flori de gkeafă, 
Pe căi de dor le-am așteptat
Să chemi tribunele spre viafă...

Stăteam [a porfi de stadion, 
Și-nfiorat, gîndeam la clipa, 
Cînd peste proaspătul gazon, 
Ifî vei îtîmr din nou aripa...

Microstatistică fotbalistică

Dar azi, ca sol al primăverii. 
Cu trenă vie de urale,
Treci în revistă suporterir. 
Balon iubit, îfi ies în cale

URĂRI
J ucătorilor

fi ai le dorim cu insistență
Pa stadion atît să facă:
Să țină minte-n. permanență
Că fotbalul e joc, nu... joacă.

Antrenorilor

De la aceștia spectatorii
Așteaptă ca, neîncetat.
Să antreneze jucătorii
La șut, nu la... vociferat.

Spectatorului

Acest modest deziderat
E foarte bine să î-l spui :
La. propriu și la figurat
Să fie om... la locul lui !

V. D. POPA

b) să fi făcut parte din 
echipa (sau echipele) care 
a cîștigat de două ori 
consecutiv campionatul 
republican, participînd e- 
fectiv la 60% din jocu
rile disputate in fie
care an și să fi jucat 
o dată în echipa RPR (A) 
în meciuri Interțări ; c) 
să fi făcut parte din echi
pa (sau echipele) care în 
decurs de 5 ani a cîști
gat de două ori campio
natul republican șl o dată 
Cupa sau invers, partici
pînd la 50,/« din jocurile 
respective și să fi jucat 
o dată în echipa RPR (A) 
în întîlniri interțări ; d) 
să fi făcut parte din e- 
chipa (sau echipele) care 
a cîștigat de 3 ori alter
nativ în 5 ani campiona
tul republican sau de trei 
ori consecutiv Cupa, par
ticipînd la 50*.• din jocu
rile respective și să fi ju
cat o dată în echipa RPR 
(A) în meciuri interțări ; 
e) să fi jucat de 10 ori 
în echipa RPR (A) în 

/ meciuri interțări ; f) să fi 
i jucat în echipa RPR (A) 
l în 5 jocuri interțări cîști- 
kgate. Și acum, să pofteas- 

sâ spună vreun fotba- 
|Hișt că n-a ajuns maestru

al spartului din cauză că 
n-d cunoscut normele ! 2) 
Alexandru Vasile de la 
Dinamo Pitești este fostul 
mijlocaș dreapta al lui 
Dinamo București.

ȘTEFAN IONEL, BRA
SOV. — 1) In meciul cu 
Grecia, din preliminariile 
campionatului mondial 
de fotbal din 1958, cîștigat 
de noi cu 3—0, am aliniat 
următoarea formație : 
Voinescu — Za vodă II, 
Brînzei, Neacșu — Că- 
linoiu, Bone — Cacoveanu, 
Petschovschi, Alexandres- 
cu, Zavoda I și Tătaru. 
Cele trei goluri au fost 
înăcrise în ordine de 
Petschovschi, Tătaru și 
Cacoveanu. 2) Da : în 
meciul de hochei pe ghea
ță Canada—R.D.G., înche
iat eu rezultatul de 11—5, 
R.D.G. conducea Ia un 
moment dat cu... 4—0 1

IULIU ISTVAN, BIS
TRIȚA. — 1) Cînd spu
nem „internaționalul" X, 
înțelegem că el a jucat 
în echipa reprezentativă 
A. 2) Boceanu, actualul 
portar al echipei de fot
bal CSM Reșița, a apărat 
poarta echipei naționale 
de juniori, în 1955, în me
ciul cu R.P. Polonă, cîști
gat de noi cu 8—0. La ast
fel de meciuri, e o ade
vărată plăcere să fii por
tar ’

HARI ZISMAN, BUCU
REȘTI. 1) Înainte de a 
veni la Dinamo Bacău, în 
1958, Anton Publik a mai 
jucat la Dinamo 6 și la 
Dinamo... Cluj, care avea 
să devie apoi Dlnamo... 
Bacău. 2) Cea mai bună 
performanță a săritorului 
în înălțime Porumb ? 2,06 
m. Dar așteptăm un rezul
tat și mai bun. Să nu 
uite că... porumbul trece 
uneori cu mult peste 2 
metri !

ION POSTAȘU 
lluslrafii de N. CL4UDIU

Despre goluri și golgeteri
Și-n loc de piinea cea cu sare, 
Eu îfi închin fierbinte gînd :
Ca sporhi-n care îu eșli „tare-, 
Sâ-| văd spre-naHe culmi urcind—

Dorințe9

In cadrul campionatului 
categoriei A de fotbal, in 
cele 2474 de meciuri dis
putate în perioada 1946 
— finele anului 1962. s-au 
înregistrat un număr de 
8041 de goluri, ceea ce re
prezintă o medie de 3.25 
de goluri pe meci.

Cea mai ridicată medie 
de goluri marcate pe meci 
a fost înregistrată in ur
mătoarele ediții ale cam
pionatului: 4.2 în 1946'47. 
3.9 în 1947.48 și 3,6 in 
1948 49

Progresul nu a înregutrat 
meciuri egale nici In ul
timele 5 partide din cam
pionatul anterior (1956) re
zultă că această echipa in 
27 de meciuri consecutive 
nu 
la egalitate.

In * ’
decis.
Știința Timișoara

cele 2fi de

Înregistrat
materie de 

„recordul*1

meciuri
scor ne- 
n deține 
care in

anul 1954 din 
partide jucate a terminat 
la egalitate 17. adică 
aproape două treuni. Ur
mează în ordine Știința

Lupta pentru balon...
l oto: T. Chioreanu

mai modestă „ce
de goluri a fost ob- 
in anul 1953. cînd 
a atins numai 2.4 
pe meci. In anul 

_a obținut 2.6. iar

Cea 
coitâ- 
ținută 
media 
goluri 
1954 î __ __
In anul 1955 o medie de 
2.7.

Cel mai mare număr de 
meciuri in campionat le-au 
disputat echipele 
București și U- 
cite —* ----- -
Tot 
mai 
luri: 
711. 
Steaua București 
goluri în 341 de 
Petrolul 
goluri in 352 de _ _ 
și Rapid București (386 de 
goluri in 327 de meciuri).

In baza mediilor de go
luri realizate pe meci, se 
pot întocmi următoarele 
clasamente :
— in privința golurilor 
marcate: Dinamo Bucu
rești 1,95. Steaua 1,90, 
U.T.A. 1,87. Petrolul 1.85, 
Steagul roșu Brașov 1,81 
și Rapid 1,79.

— în privința 
primite: Steaua 
pid 1,33, Dinamo 
și Petrolul Ploiești 
U.T.A. 1.41 șl 
București 1.50.

Scorurile cele 
vente. cum este și firesc, 
sînt victoriile obținute la 
o diferență de un singur 
gol. Astfel rezultatul de 
1—6 s-a înregistrat de 337 
de ori (13,6’/«). 2—1 de 311 
ori (12,5%). Urmează sco
rul de 1—l de 260 ori, 2—o 
de 235 și 3—1 de 200 de ori.

Este interesant de re
marcat că în cadrul cam
pionatului categoriei A de 
fotbal nu a fost înregistrat 
niciodată -------- " * ‘
5—5, 6—4, 
9—2, ’ -

Lista scorurilor cele mai 
„severe11 arată astfel :

13—0 Carmen — Prahova 
Ploiești

12—0 
1947/48.

12—2__ _______________
Cluj 1948/49

11—1 U.T.A. — Dinamo 
B. București 1947/48

11—0 Petrolul — Prahova 
1946/47 Și U.T.A. — F. C. 
Ploiești 1947/48.

10—1 Rapid — 
iova 1946/47.

Nu este lipsit 
să arătăm că 
Craiova în 1946/47 (din 26 
de partide) și Progresul 
București in 1957/58 (din 
22 de meciuri) nu au ter
minat nici un meei la 
egalitate. Dacă socotim că

Dinamo 
T- Arad. 

374 de partide fiecare, 
ele au marcat și cel 
mare număr de go- 
Dinamo 733 șl U.T.A. 

Urmează in

Ploiești

ordine 
(663 de 

meciuri). 
(654 de 
partide)

golurilor
1.30. Ra- 
București 

1,36. 
Progresul

mai frec-

9—3.

scorul de 4—4,
6—5, 8—3, 8—5,

1946/47
U.T.A.

Rapid

Jiul

C.F.R.

F. C. Cra-

de interes 
echipa FC

Buc.) 13 goluri (in 1« 
meciuri); 54 AJL Eae I (Dta. 
Bac.) 39 de goluri (In S 
de meciuri): 55 I. CiaaMrn 
(Șt. Tm.) L9 goluri (in 
16 meciuri): 56 I- <*- 
xandreseu (Steaua) II Ro
luri (in 22 de - ---
1957/51 L
Tm.) 21 de goluri (in 21

tneaun); 
Ciosescu (ȘU

Mingea

Cluj care în anul 1951 59 
din 22 de meciuri de
putate a terminat nedeexs 
11. adică exact jumătate.

Fiind vorba de goluri, 
trebuie neapărat să vă 
prezentăm și lista go’.grie
rilor care arata astfel :

1946 47 L. Boafhadi 
(U.T.A) 36 goluri (ia Z3 de 
meciuri): 4* 41 L. Bona
hadj (U.T.A.) 49 de goluri 
(in 26 de meciuri): <9'49 
G. Vaczi (I.C.O.) 24 de go
luri (in 26 meciuri); 1956
A. Bădulescu (Bapid) 19 
goluri (in 21 de me
ciuri); 51 G. Vaexi (LC.OU 
21 de goluri (în 21 de me
ciuri); 52 T. Osos (Din. 
Buc.) 17 goluri (tn 22 de 
meciuri); S3 T. Ozon (Din.

______ . . »tS9 G. *** 
II (Bapid) 18 goluri (in 22 
de meciuri); 59 66 G. Con
stantin (Steauaj 29 de 
goluri (în 21 de meciuri); 
68 61 G- Constantin (Steaua) 
22 de goluri (in 23 de me
ciuri): O C G. Constau- 
Ua iSeean) 24 de goluri 
(in » de mecxurii.

TinixMi cont șl de meciu
rile jucate. clasamentul 
golgeterlîar arată astfel: 

BetAadi (cu o medie 
de 1M in 1M7 41 și LX3 
In IM» 4T). L Cioaescu 
(LIT in 1955). G. Vaczi și 
L Ooeeacu (cu o medie de 
1 gol In 1951. respectiv ui 
1957 59). G. Constantin (cu 
o metfce de 1-95 de go1, 
marni in fiecare meci 
jucat m 19» M șt 19WC1K

In perioada 1949 finele 
anului 1962 in mwmrrle de 
campionat jucătorii ce 

eficace au fest: Tims 
Ozon 157 de goîun mar
cate Gbeorghe Vaczi 126- 
Gheorghe Constantin 196. 
Alexandru Ene I Petre 
Bădeani- 99. Ion Alexan- 
drescu >5. Ion Ciosescu 
95 șl Iosif Petschowskî Sl

in Istoria categoriei A 
de fotbal după 1946 o sin
gură dată s-a intîmplat 
ca intr-un meci un jucător 
să marcheze 6 goluri. Au
tor: Ion Ciosescu. in anul 
1955 in meciul Știința Ti
mișoara — Dinamo Brașov 
terminat cn scorul de 9—ă. 
5 goluri înscrise de către 
no jucător in cadra 1 unui 
singur meri am înregistrat 
de mai multe ari. Bazil 
Marian a reușit această is
pravă chiar de două ori. In 
această privință fl putem 
cita pe Bonihadi. Dumi
trescu in. Petsctoowski. I. 
Covaci. Ciueescu. In cursul 
mersului Carmen — Pra
hova 12—9 in 1M6 47 s-a 
întâmplat chiar im em 
unic in Europa: 2 jucă
tori. Marian și Covaci, 
au marcat cite 5 goluri 
fjrcatv

mm:

MOiSES FREDERIC
— —

de fine se toi spune, 
rotund (așa e ‘K 
să te rotești prin lume,

Și cum
Că ești 
Cînd o
S-aud doar : .Bravo R.P.R.r

SIC. HOKOVEANU-Lași

PREGĂTIRI
— Tată, i-am ma

mei că duminică după masă 
am adunare d** pionieri.

— Și ce?
—- Păc fi damncata 

spus că ai ședință Iu 
vid, a «ar că... mergem 
preună la meci ?

dr

i-ai
ser-
îm-

— l-am promis soției 
că na o mai las singură 
dnmimcâ dacinda-mă la 
stadion

— Atunci mm foci ?
— Simplu ! Am invitat 

pentru duminică acasă o... 
mătușă din Ploiești.

PROFESORI L Lmică, 
ce ne poți spune despre 
laptele lui Ștefan cu turcii?

IONICĂ: Sincer să fiu, 
torm-ășe profesor, acum 
mă preocupă mai mult

Cum alerg, sărmana iute,
O întreagă după mastă,
Vreau din cinci în cinci minute 
Să mâ odihnesc... în plasă

l’lasa porții

Pentru reguli sanitaro.
Ca sâ nu prind praf pe mine.. 
Cei de la înaintare.
•Sd m«... scuture mai bina

Ceasul de pe stadion

•SpuM. ca
J arăt orii
Tot mereu sa tragă, 
însă... nu de mine !

să-n (doagă 
bine :

PREGĂTIRI

MEDICUL : Prin urmare, 
evitați excesele de orice 
fel și mai ales emoțiile pu
ternice l

P4CIENTUL: Nici... fa

(INB „MltMV
Campioana de fotbal

Angliei, Bumley, laa 
rugămințile repetate ale 
echipei londoneze Leyton 
Orient, care era amenin
țată cu retrogradarea, a 
hota rit să cedeze aces- 

echipe — bineînțeles 
gratis t — pe inainta-

tei
nu
șui J immy Mc 11 roy.

„Galeria" lui Burnley 
n-a fost insă de acord cu

lelet izor, tovarășe doctor ?
★

— £facd cîștigă Progre
sul îi cumpăr nevestei un 
Wton cu prăjituri.

— Dar dacă pierde ?
— îmi cumpără ca... an

tinevralgice.
1. CHIVU

NU E DE ACDRD
acest transfer, mai bine 
de 1 000 de suporteri tre- 
cînd chiar la.
ța rea 
chipa, 
de la

Și 
făcut 
risca...
1 000 de suporteri și asta 
ar fi însemnat o treabă 
foarte proastă...

amenin- 
că vor boicota e- 
dacă Ilroy pleacă 

Burnley.
Burnley n-a mai 
transferul. Altfel, 

transferul celor

drcă mămica stă

Eării cuvinte.

soare, ploaie sau 
fMfte, cred că nu

— Acuma, tăticule, 
vorba, la poartă, cu madam Popescu !!!

— Dragul meu, miine e 17 martie. 
Ce eveniment fericit îți amintește această 
dată ?

— Ah... începerea returului !!!

Dragi telespectatori, deoarece miine. fie că e 
furtună, tontă lumea va fi pe stadi- 
mai are nici un rost să dăm... timpul 

probabil ! 7 !



BOXERII ROMTNI AU AJUNS ASEARĂ LA LODZ • 5 NUME 
NOI IN ECHIPA POLONIEI • WALASEK NU BOXEAZĂ MÎINE 
• REUNIUNEA VA AVEA LOC CU ÎNCEPERE DE LA ORA 19,30

(Vrmare din pag. I)

a

ALTE REZULTATE DIN GRUPA B R.F.G. I

VARȘOVIA 15 (prin telefon de la 
trhnisnl nostra special). — La ora 
cind telefonez, boxerii noștri se află 
în drum cu autocarul spre Lodz, 
unde vor ajunge noaptea tîrziu. 
Câlălor.a a fost destul de obositoare, 
și de aceea ziua de odihnă de mîine 
(n. r. sîmbătă) va fi binevenită. In
ti ini rea revanșă de la Lodz este aș- 

deosebit. In 
s-au vîndut

zki). Walașek nu va boxa, 
nu este în formă.

Intilnrrea de duminică 
ora 19,30 (ora R.P.R.) și 
șit în jurul orei 22.30. 
ring va funcționa Wolf 
juriul va fi alcătuit din
Cooper, polonezul Fedorovici și 
rin Stănescu 
10 meciuri 
Z. Olech - 
Adamski —
Pătrașeu. Kulej — Dinu, Kaninszkî — 
Mirra. S iod la — Badea, Slevakieviei 
sau Dimpc — Monea. Pietrykowski — 
Cojaa și Jendrezewszki — Marin- 
țan.

droarece

începe la 
lua sfîr-

interes 
reuniuni

va 
va
Arbitru de 

(R.D.G.), iar 
irlandezul 

Mu
lată, programul celor 

în ordinea categoriilor :
Ciucă. Bending — Puiu, 

- Olteana, Gradzien —
echipă 
care a

mult
evo-
no: :
Slo-

teptată cu un 
vederea acestei 
11 000 de bilete.

Polonezii vor alinia o 
schimbată față de cea
luat la București (cu 5 nume 
Z. Oleeh, Adamski, Kacinszki. 
vakieviei sau Dimpc și Jeadreaews- R CALARAȘANU

Ves ti din t arile socialiste
9 “

R. P. BULGARIA
• Sa încheiat rvcmt 

rea «b- a XV-a ediție a 
ff i de t^is de
■us.l ale R.P. Bllftrll. 
Un uitat remarcabil a
obținut jndoral Ștefan 

Șavacrv, care a reușit sl 
cmrr■rttșoi pnilra a «ap- 
tea oar! Uliul de caapioo 
la simpla. în finali el Fa 
învin eu 3—0 pe 
Kitabfikov. La simpla fe
minin sportiva Ivanova 
devenit campioana a țârii, 
aatrei .nd eu 3—0 in finală 
pe Danceva Alte reaudiate: 
dubla mascalia : Karanșcv, 
P. Velikmr — Ke^jikov, 
V. Popov 3—2; dublu fe
minin Danceva. aekolova 
— koj(£aIOvt. Gonlora

Dan- 
Koju-

linlrnl

a

3—1; dublu mit: 
ce* a. P. Velikov — 
harova. Kirin 3—0.

• Zilele trecute la 
S-au Ulefllp^t primi 
treceri de atletism |
ren 
lata rtteva dintre cele mai 
imp-fUnte rexuitate : MAS- 
CUI.IN: 60 m, J. Traikoy 
7,0 soc ; 1M m. J. Trai- 
kov 11,3 s«.; 60 m g, 
Bojin»* 8,3 «ee. ; ims^ț^im^, 
Kumanov 1,95 ■ ; fasciste, 
Ivarnw 6,93 m; FEMININ: 
breva 8,0 se ; 1(00 m.

i Sofia 
ele în- 
pe te

at - operit din acest an.

9

In RS. Cehoslovacă se acordă o deosebită atenție pre
gătirii tinerilor jucători de tenis de masă. Iată-l pe 
L, Slipek. antrenorul reprezentativei cehoslovace, su- 
pmfghind un antrenament și îndrumi nd un grup de 

care au îndrăgit tenisul de masăLumi

60 >, Ko 
Vanghelova 

12.9 s.c ; 60 m e. M^idjarska și Virba- 
nora 9.3 sec ; umgime. lorgoTi * 
m; gri-utate, Hristova 15,14 m.

5,48

R. D. GERMANĂ
în R.D.O. se desfășoară m prezent 

alegerile organelor conducătoare ale miș
cării sportive, eveniment pe care toți iu
bitorii sporului îl mtimpină cu mult 
interes. In deos<bi la asociațiile spor
tive, alrgerile sînt folosite pentru anali
zarea succeselor repurta te în anul tre
cut. a carelor ne îndeplinirii unor obiec
tive, precum și a discutării planurilor 
de viitor. La asociația sportivă Chem ie 
din orașul Premnitz, de exemplu, ecn-

ferința dc alegeri a dat posibilitate spor
tivilor să discute problema căilor de a
tragere în sport a unui număr mai mare 
de salariați, de angrenare a sportivilor 
fruntași în instruirea și pregătirea spor
tivă a începătorilor. Participanții la dis
cuții an relevat ca asociația s-a dezvoltat 
cu fiecare an, cuprinzînd astăzi un nu
măr de peste 1 000 de membri, care ac
tivează în 30 echipe de popice, o secție 
de tenis de masă, 20 de echipe de hand
bal — angrenate toate în campionatul 
asociației. Adunarea generală a membri
lor asociației a adoptat măsuri ca în 
anii viitori activitatea de mase să cu
noască o dezvoltare și mai mare, iar din 
nodurile asociației să se ridice sportivi 
eu calificare superioară, capabili să facă 
parte din elita sportivă a R.D. Germane.

Mdorii U zero Fn -Cupa cupeHor'
Două victori! la scor s-au înregistrat 

tn sferturile de firuaJă ale wCupei cupe- 
k<“. La Madrid Atletico a dștigat cu 
4—• (2—0) meciul retur cu Botev Plov
div și s^ calificat pentru semifinale 
(în tur. la Plovdiv : 1—1). Joi s-a dispu
tat a doua ediție a medului Tottenham 
— Slovan Bratislava (ft—2 la Bratislava, 
în p-imul joc). Fotbaliștii _
învins cu 6—0 (3—0) și s-au calificat și 
ei pen-'u semifinale (programul acestei 
etape va fi tras La sorți la 28 martie). 
Au mai rămas de disputat partidele:
returul Napoli — O.F.K. Beograd (0—2) 
și Odense — F.C. Numberg (la 20 și 24 
martie).

Prelungiri

englezi au

în preliminariile U.E.F.A.
A rămas

Turneul de _ _ _
organizat în Anglia între 12 și 23 apri
lie. In această perioadă au c^^tinuat să 
se dispute preliminariile acestei com
petiții. Miercuri a loc un asemenea
joc: returul Turcia — Grecia (la Istan
bul) 1—1 (0—0). Cum în tur Grecia cîști- 
gase cu 2—1, această țară s-a calificat. 
O altă țară calificată este Franța. în
vinsă la Lisabona de Portugalia cu 4—2, 
Franța s-a revanșat la Paris, cîștigînd 
cu 3—1 (3—1). Cum echipele s-au găsit 
la egalitate, meciul a fost prelungit, dar 
scorul n-a mai fost modificat, astfel 
îneît s-a recurs la sorți și aceștia au fa
vorizat echipa Franței. De altfel și me
ciul R.F.G. — Austria, de la 10 martie, 
a fost prelungit, pentru că după 80 de 
minute (cît se joacă la juniori U.E.F.A.) 
scorul era 2—1 pentru Austria (in tur : 
2—1 pentru R.F.G.). In prelungiri însă, 
în min. 99 (!) R.F.G. a egalat (2—2) și 
s-a calificat.

La ora actuală se cunosc 10 (din cele 
11) echipe calificate prin preliminarii :

maj puțin de o lună pină la 
juniori U.E.F.A. care va fi

Așadar, se cunosc semifinalistele edi
ției 1962—63 a .Cupei campionilor euro
peni". Ele sînt : Benfica Lisabona — de
ținătoarea Cupei —. A. C. Mian, Dundee 
(Scoția) și Feyenoord RMterdam. Iar la

x

apropierea porții lor. In repriza 
doua Szabo I a urcat scorul la 2-0
printr-un gol marcat în minutul 27. 
In minutul 28 echipa noastră a rămas 
timp de un minut în 
cători de cîmp prin 
Andrei și Czaka. Din 
țiativa trece din nou
pel romîne care înscrie prin Ferenczi. 
In min. 35 loanovic^ 
In finalul reprizei, 
periculos, mai ales 
Chappot și Cailler.

Repriza a treia 
ceput echipei romîne 
în minutele 44 și 46 
loanovici.
dificilă pentru formația 
minutele 50 și 51 jucăm 
minut și 20 de secunde 
doi jucători în minus, prin elimina
rea lui Varga și Biro.

Sîmbătă 
timul joc, 
Norvegiei, 
gTeu, dată 
norvegian,
a fost reprezentat în prima grupă a 
campionatului mondial. Jucătorii
noștri sânt însă deciși să facă tot 
ce le stă în puteri pentru a cîștiga 
sau a obține un meci nul, care le 
asigură primul loc în clasamentul 
grupei B.

Joi : NORVEGIA — ELVEȚIA 4—1 
(1—0, 2—0, 1—1); IUGOSLAVIA — 
ANGLIA 4—2 (2—0, 1—0, 1—2)

numai trei ju- 
eliminarea lui 

minutul 30 ini
de partea echi-

2—1, 6—1); S.U.A.
(1—1, 3—1, 4—2)

Vineri : SUEDIA — CANADA 4
(1—0, 0—1, 3—0); U.R.S.S. — S.l 
9— (3—0, 5—0, 1—0); CEHOSLOĂ 
CIA — FINLANDA 
1-1)

trage în bară, 
francezii atacă 
prin Brunet,

CLASAMENTUL

1. Elveția 6 4 1 1 »:lt 9
2. Rununia 5 4 1 0 M:U 9
3. Norvegia 5 4 o 1 »:!• 8
4. Polonia 5 3 o 2 X: 9 6
5. Iugoslavia 5 2 o 3 îtm 4
6. Franța 5 0 o 5 61» 0
7. Anglia 5 0 o 5 S:» 0

ta
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

aparține la în- 
care marchează 
prin Taeaci și 

Urmează apoi o perioadă 
noastră: în 
timp de un 
din nou cu

echipa noastră 
în compania
Este un meci 
fiind valoarea
oare de nenumărate

susține ul- 
formației 

deosebit de 
hocheiului 

ori

Ultimele meciuri sînt programate 
az: Romînia — Norvegia (ora 10), 
Anglia — Franța și Polonia — Iugo
slavia. După cum se vede, Elveția a 
jucat toate partidele și nu poate ocu
pa primul loc în clasamentul final. 
Echipa României poate ocupa primul 
loc în cazul unui meci nul sau al unei 
victorii în fața Norvegiei. în caz de 
înfrângere, echipa țării noastre se cla
sează pe locul al treilea.

GRUPA A

Rezultate : joi : U.R.S.S. — CEHO
SLOVACIA 3—1 (1—1, 1—0, 1—0);
CANADA — FINLANDA 12—2 (4—0,

BREVIAR
„Premiul orașului Moscova“ 

Fa haltere
Ieri au 'început în capitala U.R.S.S. 

întrecerile de haltere dotate cu „Pre
miul orașului Moscova". In limitele 
categoriei cea mai ușoară, primul 
s-a clasat Viktor MarzaguJov (U.R.S.S). 
cu un total de 347,5 kg (110 — 102,5 
— 135), urmat de japonezul Siro Itâ- 
noseti cu 332,5 kg, care la „smuls" 
(105 kg) a stabilit un nou record 
mondial de juniori. Pe locul trei s-a 
clasat Li I Cen (R.P.D. Coreeană) — 
315 kg, care la aruncat a realizat un 
nou record mondial cu o perfor
manță de 140,5 kg. Reprezentantul 
țării noastre, I. Panadt, s-a clasat 
pe locul 6, cu 300 kg 05 - 90 - 115).

C
omitetul de organizare a Jocu
rilor Olimpice de la Tokio nu 
are încă un președinte. Adachi, 

președintele Camerei de comerț a 
Japoniei, a declinat propunerea fă
cută, pe motivul că este în vinstă 

de ani). Lipsa președintelui însă, 
împiedică Comitatul de organizare 
lucreze fără întrerupere.

(79 
nu 
să

Z
iarul — — Sports“-Bruxellets anun
ță că societatea de televiziune 
„American Broadcasting Com

pany" și-a asigurat dreptul de a 
transmite, în exclusivitate, grație re
leului „Telstar", aspecte de la Jocu
rile Olimpice de iarnă de la Inns
bruck. Aceste drepturi (care, bineîn
țeles, nu se extind și asupra Europei, 
unde reportajele vor fi asigurate de

IFÎlNL LA PARIS Fn c.l.e. la volei

Rapid București întîlnește pe P. U. C
Vineri dimineața a părăsit Capi

tala, plecând spre Paris, echipa de 
voitei Rapid București. Mâine, în capi
tala Franței, voleibaliștii bucureșteni 
vor întâlni în meci retur în sferturile 
de finală ale „Cupei campionilor eu
ropeni" campioana Franței, echipa 
Paris Univensite Club (in tur 3—1 
pentru Rapid). Partida se anunță des
tul de echilibrată ținând seamă de 
calitățile arătate la București de vo
leibaliștii francezi, mai ales că de 
data aceasta ei evoluează pe teren 
propriu. Nu ne îndoim însă că spor
tivii noștri vor face totul pentru o 
com^otare cât mai bună. Nicolau,

restabilit, va juca sigur, iar alături 
de el — Plocon, Drăgan, Bărbuță, 
Grigorovici, Mincev, Ardelea, Costi- 
nescu și Gheorgihiță.

28 martie, la Amsterdam, se vot cunoaște 
șl meciurile, la această dată va avea 
loc tragerea la sorți a semifinalelor.
DINAMO ZAGREB Șl VALENCIA CA ȘI

CALIFICATE...
i
partide s-au disputat in ca- 
orașelor-tîrguri". Rezultatul 

anunțat. Dinamo Zagreb a 
(4—1) la Milnchen, în fața

Alte două 
dna „Cupei 
uneia l-am 
câștigat net . „ ......
echipei Bayern. Returul va avea loc la 
3 aprilie la Zagreb.

In celălalt med s-au întîlnit — în pri
mă ediție — la Valencia, echipa cu 
același nume și Hibernians Bdimburg. 
Spaniolii au câștigat cu 5—0 (4—0), ceea 
ce î^eamnă calificare aproape sigură.
• CAMPIONATUL DE. FOTBAL AL 

AMERCn DE SUD : Brazilia — Colum
bia 5—1, Paraguay — Equador 3—1, Ar
gentina — Peru 1—1.

<2—0. 25—2

Suedia « 6 o ii 42:
U.R.S.S. 0 5 o 1 46:
Canada 6 4 1 :g 44:1
Ceh<oslovacia 6 4 1 1 38:1
Finlanda 1 1 1 !( 20:3
R. D. Germană S 1 0 1 10:3
S.U.A. 6 1 0 S 18:6
R. F. Germană 6 0 1 4 14:5
ULTIMELE MECIURI azi R.D

mîine: Suedia — Ceho:
13), Canada — U.RJ
R.D.G. — S.U.A. (ora
C. — Rezultatele de

— R.F.G.; 
vacia (ora 
(ora 17) și

GRUPA
Austria — Bulgaria 3—2 (2—1, 0 
1—0); rezultatele de vineri: Ungari; 
Olanda 13—2 (3—2, 3—0, 7—0) și Da 
marca — Belgia 8—3 (6—3, 1—0, 1-

CLASAMENTUL

Bulgaria.

1. Austria 5 5 0 ft £2:
2. Ungaria 4 3 0 1 4»:!
3. Danemarca 5 3 0 2 22:3
4. Bulgaria 4 112 1«:1
5. Olanda 51 1 3 21:3
6. Belgia 5 0 0 5 8—»;

Astăzi are loc ultimul joc : Ungă

OLIMPIC
Eurovision și Interviziune) rai 
achiziționate în schimbul unef 
care se ridică la 500 000 dolari.

F
r

t^a

aederația italiană de atletism 
xat normele olimpice care t 
buie îndeplinite în anul 1963 

atleți, pentru ca aceștia eă poată 
selecționați pentru Tokio. Iată-le : 

BĂRBAȚI. - 100 m: 16”4 ; 200
20”9 ; 400 m: 46’5; 800 m: 1:48' 
I 500 m: 3:42,5 ; 5 000 m: 14; 10 000 
29:35 ; 110 mg : 14”1 ; 400 mg : 51 
3 000 steeple: 8:45; înălțime: 2,68 
lungime: 7,65 m; prăjină: 4,50 m; tril 
salt: 16,10 m; greutate: 18 m; di 
56 m; suliță: 77,50 m; ciocan: 64 i 
decatlon : 1 200 puncte.

FEMEI. - 100 m: 11”8; 200 m: 2- 
40^ m: 55” ; 800 m: 2:07” ; 80 m 
10”9; înăl^ț^iem : 1,67 m ; lungim
6,15 m; greutate : 14,50 m : dis
50 m; suliță: 49 m; pentatlon: 4 ‘ 
puncte.

F
i^landezi i și-au alcătuit un 
de 12 gimnaști de categories 
temaționall. Ace6t lot va fi jg 

pus imei pregătiri tmnuțiiHue 
derea Jocurilor Olimpice. Lotul OM 
pic cuprinde pe următorii 9 
Eckman^ Heikkinen, Heinonep, Hi 
me, Kestola, Koponen, Le^j^T^uv^:r 
Luonteri, Olkkonen, Taikiaînein, Bas 
man și Laibro.

Cicilștii magiiiiari au sosit la orade
Joi a sosit la Oradea lotul de cicliști 

care se pregătește pentru cea de a XVI-a 
ediție a „Cursei Păcii*. Din delegație 
fac parte 10 rutieri printre care se află 
și cunoscuții Aranyi, Megyerdi și Mezei. 
C^^l^îiș'tii maghiari vor participa la cîteva 
concursuri de verificare în compania 
sportivilor romîni care se antrenează în 
vederea cursei 
Berlin. Prima 
șura duminică 
lung de 1 600 _
vor străbate traseul de 28 de ori 
participa la 14 sprinturi.

Vineri dimineață a avut loc o , 
de control de 60 km pe șoseaua Oradea 
— Beiuș. în această întrecere neoficială 
primul loc a fost ocupat de Ion Stoica 
(timp lh 42:00), urmat de C. Dumi
trescu și la 10 sec de B. Juhasz (R.P. 
Ungară). După cursă antrenorul nostru 
E. Golgoți ne-a decluaat : „Alergătorii 
maghiari sînt bine pregătiți. Ei au rulai 
pină acum peste 3500 km și sînt In 
formă. îmi plac îndeosebi tînărul Juhasz, 
Megyerdi și Aranyi. Concursurile de 
verificare pe care le vom face vor con
tribui efectiv la buna pregătire a celor 
două loturi de cicliști care vor concura

la „Cursa Păcii". Firește, întrecerile 
care le vom face spre sfirșitul aces 
luni și la care vor lua parte și ciclif 
cehoslovaci, vor putea să ne arate 
mai bine gradul de pregătire la care 
ajuns".

t

Pra ga — Varșovia — 
întrecere 9e va desfă- 

la Oradea pe un circuit 
m. ParLicipanții la cursă 

și vor

probă

f

<

. A C 'j

ION STOICA

ACTUALITĂȚI INTERNAȚIONALE
• CUPA C^I^MPIONILOR EURO

PENI. — misruUn: învins „a
casă" cu 70—65, Dinamo Tbilisi s-a re
vanșat la Milano, dispunînd de Simmen- 
thal cu 74—68 și s-a calificat pentru 
semifinale cu un coșaverai de 139— 
138 ! B^isci^iet feminin : în meci retur, 
Slavia Sofia-AZS Varșovia 64—42. Sla
via va juca în semifinale.

• PARAȘUTISTUL SOVIETIC Evgheni 
Andreev, deținător a 7 recorduri mondia
le la săritura cu punct fix, a primit titlul 
de maestru emerit al sportului. Ultima 
sa performanță : salt cu parașuta de la

o înălțime de 25 458 m, corectează ve
chiul record.

• CURSA CICLISTĂ PARIS—NISA. 
— Etapa a 4-a a fost ciștigată de bel
gianul Rik van Looy cu 5h 22:45,0 
iar a 5-a de Rudi Altig (R.F.G.) cu 5h 
49:17. Altig continuă să conducă în cla
samentul general.
_ • TURNEE INTERNAȚIONALE DE 

Stock 
_ . 6-4,

Lundquist (Suedia)—Mills (An- 
(Spania) — 

, Bungert

TENIS. — La Alexandrin :
(R.F.G.)—Pietrangeli (Italia)
6—4 ; ’ ’ ~ ’
glia) 7—5, 6—2; Couder i 
Tiriac (R.P.R.) 6—1, 9—7;

(R.F.G) — Arilla (Spania) 3—6, 11—9, 
7—5. La Cannes : Gulyas (R. P. Un
gară)—Hichey (Irlanda) 6—1, 6—3; 
Licis (R. P. PolonS)—Hockinson (An
glia) 6—1, 6—2. In semifinale s-a mai 
calificat Genthy (Australia).

• FESTIVALUL SCHIULUI DE LA 
HOLMENKOLLEN. —Slalom uriaș (m) : 
1. Hugo Nindl (Austria): slalom uriaș 
(f): 1. Traudl Hecker (Austria) ; sări
turi de la trambullnă : 1. Georg Thoma
(R.F.G.) 271,9 p. ; 15 km : 1. Brenden 
(Norvegia) 47:37,0; 2. Storelvmo (Nor
vegia) 47:42,3 ; 3. Pavel Kolcin
(U.R.S.S.) 47:45,9.

Olga Szabo și Ana Fnc 

participă la „Cupa Geanty
Ieri dimineață au părăsit Capita' 

pe calea aerului îndreptîndu-se sp 
Pans scrimerele noastre fruntașe Ol 
Szabo, campioană mondială pe anul 196 
și Ana Ene. Cele două sportive v 
reprezenta țara noastră la tradițional 
concurs de floretă găzduit de capita 
Franței, dotat cu „Cupa Geanty“.

Sportivele noastre sînt însoțite 
prof. Ruxandra Ionescu, din colectiv 
de antrenori al lotului republican 
scrimă.
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