
în „Cupa campionilor europeni"

Dinamo București a invins 
pe Skovbakken Aarhus,

AARHUS 22 (prin te
lefon). Primul meci din
tre Skovbakken și Dina
mo București, în cadrul 
semifinalelor „C.E.C.“ la 
handbal în 7 a stârnit un 
interes deosebit In acest 
oraș. De altfel, formația 
bucweșteană s-a bucurat 
de o primire excelentă 
din partea localnicilor, 
mari amatori de hand
bal.

Partida a fost extrem 
de echilibrată și de un 
bun niveil tehnic. Supe
riori în repriza secundă, 
dinamoviștii au reușit să 
ciștige cu scorul de 14-12 
(6-9). Deși conduși la 
pauză, handbaliștii bucu- 
reșteni au luptat cu o 
voință admirabilă, obți- 

<înd un frumos succes, 
care le deschide mari 
perspective pentru finala 
competiției. In această 
parte a meciului, dina- 
moviștij au jucat mai 
bine din punct de vedere 
tactic, au acționat cu 
mai multă răbdare și, 
ceea ce trebuie relevat, 
au încercat multe acți
uni cu pivoți! și extre
mele. De altfel, după cum 
ne relata și antrenorul 
emerit Oprea Vasile, pî- 
voții și extremele dina- 
moviștilor au fost de 
data aceasta la înălțime.

In prima repriză am 
condus în permanență 
(1-0, 2-1, pînă la 6-6). 
De aici înainte însă, gaz
dele surprind apărarea 
dinamovistă în trei rân
duri și scorul devine 9—6 
pentru Skovbakken. După 
reluare, bucureștenii e- 
galează foarte repede, a- 
poi iau din nou condu
cerea pe care nu o vor 

.mai ceda pînă la sfîrșit.
Au marcat; Caman 3, 

Covaci 2. Hnat 4, Cos ta- 
che II
Popescu 
pentru 
gensen

Sorensen 1, Sk&arwp 3 
pentru SkovbakJcen. O- 
bieetiv și competent ar
bitrajul lui Horde land 
(R.F.G.). Mecîul-retur se 
va desfășura joi 28 mar
tie la București.

1, Moser 2, L.
1, Băd-ulescu 1, 

Dinamo și Jor- 
3, Sandhoje 5,

Centri I
I
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Tetratlonul
atletic

al prieteniei

CROSUL
Sta- 
nou

0

A sosit primăvara I 
dioanele freamătă diu 
de voioșie tinerească, 
dată cu începerea sezonu
lui sportiv în aer liber ti
nerii de la orașe și sate se 
pregătesc pentru tradițio
nalul cros „Să înlîmpinăm 
1 Mai*. Din nou sute de 
mii de tineri de la orașe 
și sate se vor avînta in 
pasionante alergări pe te-întrecerile pentru „cupa rm «

Etapa de mâine a categoriei A

DUPĂ UN DEBUT PROMIȚĂTOR, 

AȘTEPTĂM UN PAS ÎNAINTE

• FRUNTAȘII CLASAMENTULUI, DINAMO BUCU
REȘTI Șl STEAUA, SUSȚIN MECIURI GRELE IN 
DEPLASARE • ---------------
— PETROLUL,

VA CONFIRMA 
O PROMISIUNE

DE CALITATE

U.T.A.! • RAPID
PENTRU UN JOC

intere-

„SĂ ÎNTIMP1NĂM 1 MAI!<«

„încălziți" de
santa etapă inaugurală a 
returului campionatului 
categoriei A, amatorii de 
fotbal din intreaga țară 
aș captă acum cu nerăb
dare jocurile etapei a 
doua din retur, a 16-a a 
acestei competiții. Ei sînt 
dornici să vadă dacă e- 
ch pele cu comportări re
marcabile vor confirma 
debutul bun din acest se
zon și dacă cele care au 
lăsat deocamdată de dorit 
s-au mai pus pe picioare 
in săptămina care 
scurs. în ansamblu, 
teptăm ca mîir.e să 
registrăm, din punct
vedere al calității jocu
rilor, un pas în plus față 
de debutul promițător de 
duminica trecută. Pro-

gramul
partide deosebit de atrac
tive și ale că-or rezultate 
pot aduce mod ficărî în
semnate clasamentului. 
Se desprind. în mod 
special, trei Jocuri: Farul 
Constanța - Dinamo 
București, Dinamo Bacău 
— Steaua $i Rapid — 
Petrolul Ploiești. Să vor
bim mai întii despre 
cui de la Constanța, 
namoviștii dau aici 
examen din cele mai
ficile. Forma lor foate 
bună din acest început 
de sezon (ilustrată de vic
toria de la Timișoara și 
de scorul realizat cu

cuprinde citeva

•
sîei
carii pentru Copii și Ado
lescenți și a Comitetului 
Interna (ional al Sportului 
de pe lîngă F.M.T.D.. cu 
7 ani în urmă a fost ini
țială o întrecere atletică 
de mare amploare rezervată 
școlarilor — băieți și fete 
— pînă la vîrsta de 
14 ani, diu țările socia
liste.

Întrecerea cuprinde patru 
probe: o probă de aler
gare — distantă 60 m 
plat, două probe de sări
turi — lungime și înălțime 
și o probă de aruncare, 
greutate — 150 g. (ulte
rior transformată în probă 
de aruncare a mingii de 
oină).

Scopul întrecerii a lost 
acela de a trezi în rlnțful 
copiilor interesul față de 
cultură fizică șl spoit, de 
a populariza atletismul, de 
a educa pe școlarii partîei- 
panți m spiritul prieteniei, 
al ideilor olimpice.

Sub auspiciile Comi- 
Internaționale a Miș-

LA SCHI ÎNCEP AZI
ren variat, pe aleile parcu
rilor, pe potecile păduri
lor, pe malurile apelor, pe 
drumurile de țară.

Populara competiție cro
sul „5« fnhmpfaăm 1 Mai“. 
organizată în cinstea Zi
lei internaționale a celor 
ce muncesc, de Consiliul 
Generatal UCFS cu sprijinul 
C.C. ai U.T.M. și C.C.S., 
va atrage și anul acesta 
ia startul întrecerilor marea 
masă a tineretului. Această 
competiție de cros, consi
derată pe bună dreptate, 
ca o poartă de intrare în 
activitatea sportivă în ge
neral și în atletism în spe
cial, trebuie să stea In a-

tuturor organelor și 
UCFS, care 
a atrage ma- 
oameni ai 

i tine- 
exerci-

Jo- 
Di- 
un 
di-

s-a 
aș- 
în- 
de

tenția 
organizațiilor 
au datoria de 
«ele largi de 
muncii, a întregului 
ret, în practicarea < 
(iilor fizice. Asociațiile și 
cluburile sportive 
bui să acorde o 
grijă mobilizării 
la cros, pregătirii 
poi selecționării 
lor talentate pentru atra
gerea lor in secțiile de a- 
tletism.

Regulamentul crosului 
„Să întîmpinăm 1 Mai" 
prevede ca etapa de mase,

RADU URZICEANU

• Competiția se desfă
șoară prin corespondentă 
și prin concursuri directe. 
Stabilirea clasamentului în 
concursurile prin cort s- 
pondență se face pe baza 
rezultatelor trimise de fie
care școală participantă.

In ce privește concursu
rile directe, acestea se des
fășoară după următorul 
sistem: fiecare țară parti
cipantă își organizează 
trei etape prefinale: prima, 
pe școală; a doua, pe ra
ioane; a treia, pe regiuni 
(sau unități administra
tive corespunzătoare). Eta
pa finală întrunește cite

(Continuare in pag. a 5-a) C (Continuare în pag. a 3-a)

vor tre- 
deosebită 

maselor 
lor și a- 
elemente-

(Continuare în pag. a 2-a)

Fotbaliștii din lotul olimpic și cel de tineret
au susținut jocuri de verificare

SINAIA 22 (prin tele
fon de la trimisul nos
tru). — Schiorii veniți 
să participe la Întrece
rile etapei a doua a 
„Cupei R.P.R.“ au avut 
două surprize. Prima, 
chiar la coborirea din 
tren, cind au constatat 
că peste masivul Buce- 
gi căzuse un strat proas
păt de zăpadă care ere- 
ază un cadru cit se 
poate de pitoresc și le 
asigură condiții mai 
bune de concurs. Este 
drept că zăpada e ume
dă, foarte „grea- din 
cauza temperaturii ridi
cate, dar gerul de peste 
noapte o va transforma 
într-o pirtie tocmai bu
nă de parcurs în pri

mele ore ale zilei de 
simbătă.

A doua surpriză au 
avut-o senioarele, juni
oarele și juniorii, care 
odată ajunși la hotelul 
Alpin, au aflat că nu 
vor mai concura vineri 
după-amiază ci sîmbătă. 
Aceasta, datorită hotă- 
rîrii organizatorilor care 
■au considerat, pe bună 
dreptate, că față de sta
rea zăpezii este necesar 
ca programul să fie mo
dificat astfel: sîmbătă
să se desfășoare con
cursul de slalom special 
pentru toate categoriile

D. STANCULESCU

(Continuare io pag., a 6-a)

Foto : D. Stănculescu

Iași 24-27 martie a
cu

Finalele concursului republican
de baschet al școlilor medii

cu program special
Începînd dr mîine (și 

pînă miercuri inclusiv), 
echipele reprezentative de 
baschet ale școlilor medii 
cu program special de 
edueație fizică se întâlnesc 
în cadrul unui turneu fi
nal care urmează să de-

de educație fizică
semneze echipele câștigă
toare ale concursului re
publican (băieți și fete) 
pe anul 1963.

întrecerile programate 
la Iași se vor desfășura 
m sala Voința.

In vederea jocurilor 
internaționale pe care le 
are de susținut selec
ționata olimpică romînâ 
de fotbal în acest an, 
federația de specialitate 
a organizat joi, pe sta
dionul Republicii, un an
trenament comun al se- 
lecționabililor bucureș- 
teni. Lotul olimpic 
jucat la două porți
formația de categorie B 
Metalul București, 
prima repriză seleețio- 
nabilii s-au descurcat 
destul de greu în fața 
unei apărări supraaglo
merate (Metalul s-a apă
rat uneori cu 8-9 jucă
tori) și nu au reușit să 
înscrie decît un singur 
gol prin FI. Voinea. 
După pauză lotul olim
pic a marcat 5 goluri, 
autorii lor fiind Voinea, 
Ghergheli (2), Constantin 
și Pîrcălab. In această 
parte a meciului selec- 
ționabilij au acționat va
riat în atac, surprinzînd

Un aspect din antrenamentul de joi al lotului olimpic: 
Tătaru și fundașul advers au fost amîndoi înșelați de 

traiectoria balonului
Foto : V. Bageae

deseori pe picior greșit 
apărarea adversă. Apă
rarea, deși nu a avut 
în față un adversar prea 
dificil, a avut unele mo-

de-
nu 

da- 
ata-

Vacanta...Zilele geroase au rămas 
in urmă. Doar în inima 
munților iarna se mai face 
simțită. Oricum zilele îi 
stiit... numărate. A sosit 
primăvara !

0 dală cu ea, pentru școlarii din patria noastră 
vine în fiecare an vacanța, cu zilele de odihnă, de 
reconfortare, după un trimestru rodnic de învăță
tură.

Timp de două săptămîni (cursurile se vor relua 
la 8 aprilie), elevii patriei și-au luat rămas bun de 
l.a profesori și școală; acum se pregătesc să fie pre- 
zenți la frumoasele acțiuni organizate pentru ei. Cu 
toții vor participa, fără îndoială, la numeroase ma- 

l fd fes tații cuUurcd-artistîce, se vor întîlni în cercurile
„mîinii or înde mi notice* de la Casele și Palatele pio
nierilor, vor face sport. La acest ultim capitol, pe 
agenda fiecărui elev sînt însemnate citeva „eveni
mente* care rețin atenția. Pe micii școlari de la șco
lile de 8 ani Nr. 32, 39 și 40 din Capitală îi va aduna 
chiar astăzi pe terenul de sport al școlii elementare 
Nr, 32 din... str. Sportului, un „triunghiular* de 
atletism în cadrul căruia se vor întrece peste 150 
de elevi. Tot în Capitală, Școala sportivă de elevi

\__________ ____

---------------------------------------

Nr. 2 organizează întreceri 
de handbal în 7, tenis de 
ci mp și notație, la care 
a invitat elevi din Buzău, 
Constanța, Craiova, Ora
dea. Timișoara și din alte

orașe. Pentru colegii lor mai mari, ne referim la elevii 
școlilor medii cu program special de educație fizică, 
lașul va fi timp de 4 zile, gazda concursului republican 
de baschet pentru desemnarea echipelor campioane, iar 
la Galați se vor îfUîlni gimnașlii fruntași ai acelorași 
școli. In orașul de pe malul Mării, se vor întrecere 
cele mai bune echipe de baschet ale școlilor medii 
din întreaga țară.

Vacanța de primăvară este „punctată* însă și de 
numeroase acțiuni cu caracter turistic. Mii de elevi 
vor parcurge cu elegantele autocare ale O.N.T. sau cu 
trenuri speciale, traseele cele mai pitorești ale patriei 
și mulți dintre ei, cu rucsacul în spate, vor încerca 
să urce spre cabanele din munți pentru a petrece 
citeva zile în aerul îmbietor al înălțimilor.

Vacanța de primăvară, trebuie să fie un prilej bi
nevenit pentru fiecare elev de a petrece cît mai mult 
timp în aer liber, de a se bucura de soare, de a-și 
reîmprospăta forțele în vederea zilelor de învățătură 
care vor urma.

mente cind s-a lăsat 
pășită, Eremia însă 
a primit nici un gol 
torită impreciziei 
canților de la Metalul.

Lotul olimpic a ali
niat următoarea forma
ție : Eremia — Popa, 
Nunweiller III, Staieu — 
Jenei, Nunweiller IV — 
Pîreălab, Constantin, Voi
nea, Raksi (Ghergheii), 
Tătara (Selymesi II).

In deschidere, lotul de 
tineret s-a antrenat 
în compania formației 
Steaua, din care au lipsit 
cei 7 titulari folosiți în 
lotul olimpic. Acționînd 
mai clar la începutul și 
spre sfirșitul primei re
prize. lotul de tineret a 
Cîștigat eu scorul de 4-1 
(3-0) prin punctele în
scrise de Frățilă, Adam. 
D. Popescu și Harsani. 
respectiv Tomeș.

Iată formația folosită 
de lotul de tineret : 
Adamache (Urziceanu) — 
Hăimăgeanu, Petescuj 
Răcelescu — Pescari^ 
Neșu — Matei, F cățilâ 
(Harșani) Adam, D. Pa* 
pescu, Haidu,



kt adaae iarnă
.a ilmeretuiuis==

însemnări

___ ____ w

SPORTUL DE IARNA 
DIN U.R.S.S. ÎN IMAGINI

Tineri halterofili, pregătiți-vă singuri
Sfaturi participanților la Spartachiadă

corect 
Aceas- 
timpi : 
de pe

Spartachiada de iarnă a tinere
tului a atras in întrecerile de hal
tere mii și mii de tineri. Mulți 
au dovedit calități frumoase pentru 
practicarea acestui sport.

Pentru a veni in ajutorul tine
rilor care doresc să practice 
în continuare sportul halterelor 
ne-am adresat tov. Ștefan Achim, 
secretar general al F. R. Haltere, 
cu rugămintea de a expune cîteva 
din regulile de care trebuie să 
țină seama ineepătorii.

Iată sfaturile sale :
Pentru început, învățați 

stilul aruncat cu ambele brațe, 
tă mișcare se execută în doi 
mai intîi, haltera se ridică 
podea pînă la piept, apoi, bara se 
„aruncă" în sus, avind brațele întinse 
în momentul terminării mișcării.

La ridicarea halterei la piept se 
întrebuințează două procedee : „foar
fecă" ce se execută prin ducerea 
unui picior înainte (îndoit), iar ce
lălalt, aproape întins, se află înapoi, 
sprijinit pe vîrf. Al doilea procedeu, 
„pe vine, șezînd", constă în fixarea 
picioarelor lateral (nu mai mult de 
30—40 cm), sprijinite pe toată talpa.

Pentru executarea și învățarea co
rectă a mișcării este bine să urmați 
exact sfaturile date. Astfel : apro- 
piați-vă cu hotărâre de halteră, de- 
părtați-vă picioarele la lățimea ume

rilor, vîrfurile picioarelor să fie sub 
bara halterei, îndoiți picioarele, avind 
corpul puțin aplecat peste bară. Bara 
se prinde la o distanță cam la lă
țimea umerilor, după aceea îndrep
tați încet picioarele (brațele răminind 
drepte), ridicați haltera și accelerînd 
mișcarea, o trageți in sus prin forța 
picioarelor și a spatelui. Imediat ce 
haltera ajunge la înălțimea abdome
nului, vă veți fanda sub halteră, în- 
trebuințînd unul din cele două pro
cedee și o dată cu fandarea, răsuciți 
coatele sub bară, așezînd haltera la 
piept.

După executarea fandării trebuie 
să vă ridicați imediat, păstrînd pi
cioarele depărtate la lățimea umeri
lor, corpul drept, pieptul ridicat, ca
pul ușor aplecat înapoi. îndoiți puțin 
genunchii (avind grijă să păstrați 
corpul drept), intindeți brusc picioa
rele și aruncați puternic haltera.

Imediat ce picioarele s-au întins 
și bara halterei ajunge la înălțimea 
frunții, depărtați repede picioarele 
— unul înainte, altul înapoi și faceți 
o fandare, nu prea adincă, întinzind 
bine brațele. Indreptați-vă apoi lent 
din fandare, aducind intîi piciorul 
din față și apoi pe celălalt.

După ce ați fixat bine haltera (pi
cioarele pe aceeași linie) coboriți. 
mai intîi, haltera pe piept și apoi pe 
podea.

Aceasta este tehnica ridicării hal
terei prin „aruncat". Dar pentru a 
putea executa corect și a vă mări 
performanțele este necesar în primul 
rind să vă dezvoltați bine toți mușchii 
corpului și apoi să treceți la pregă
tirea „aruncatului".

Pentru aceasta vă vom da cîteva 
exerciții care dezvoltă principalele 
grupe de mușchi.

Dezvoltarea mușchilor picioarelor. 
Puneți greutatea pe spate, aproape 
de ceafă, depărtați picioarele, fără 
a desprinde călcîiele de pe podea, 
executați o îndoire completă a ge
nunchilor și reveniți în poziția ini
țială. Repetați exercițiul de 5—10 ori.

DezvoUarea mușchilor brațelor și 
umerilor. Prindeți haltera cu mîinile 
apropiate, avînd o poziție 
a corpului cu pieptul bine 
afară. Ridicați haltera pînă 
tul bărbiei, numai din forța 
și o coboriți lent pînă la întinderea 
completă Repetați exercițiul de 8—10 
ori.

verticală 
scos în 

în drep- 
brațelor

ACHIM ȘTEFAN
secretar general al F. R. Haltere

De cîteva zile, numeroși trecători 
se opresc în fața panourilor de lin
gă Universitatea din Capitală. A fost 
expusă expoziția de fotografii cu 
tema „Sportul de iarnă în U.R.S.S." 
15 panouri mari grupează aproape 70 
de fotografii pe diferite teme. Prin 
fața ochilor se perindă imagini su
gestive din sporturile de iarnă prac
ticate de milioane de oameni în 
Uniunea Sovietică.

Mai mulți tineri s-au oprit la pri
mul panou, pe care citesc cifrele: 
24 000 000 de sportivi în anul 1960 ; 
în anii șeptenalului, numărul sporti
vilor va crește la 50 000 000. „Formi
dabil 1“ exclamă cineva. Cîteva șco
lărițe iubitoare ale turismului admiră 
peisajele din Munții Caucaz. Cu multă 
atenție privesc Cabana Steaua roșie 
de la poalele vîrfului Ine, din Ma
sivul Everest, impunătoarea bază 
sportivă Iașini din Ucraina Trans
carpatică, patinoarul de altitudine 
„Medio" de lîngă Alma-Ata.

Pe alte panouri pot fi văzute foto
grafii reprezentînd 
nume mondial.
Evgheni 
olimpiade 
și Squaw

sportivi cu re- 
Iată-1 pe renumitul 

Grișin, eroul celor două 
albe : Cortina d'Ampezzo 
Valley.

» •

Kosi- 
cam- 

vitezil 
a cu-

mondial'

Fotografiile ne prezintă și o fa
milie de campioni : Boris Stenin ș 
Valentina Stenina, distinși cu pre
miul „Norvegianul zburător". Alături, 
chipul prietenos al lui Viktor 
cikin, care la a 56-a ediție a 
pionatului mondial de patinaj 
de la Moscova din anul 1962, 
cerit titlul de campion 
„Vizionînd" un alt panou aflăm cil 
patinajul în Uniunea Sovietică a de
venit un sport de mase. Număru 
amatorilor de patinaj a ajuns 1< 
500 000. Privirile sînt atrase de uri 
cuplu de... balerini. Iată-i pe Nin; 
și Stanislav Juk care formează cei 
mai bună pereche de patinaj artisii- 
din U.R.S.S.

Alte fotografii arată că sporturile 
de iarnă în U.R.S.S. sînt practicat»] 

ati din fragedă copilărie : săniușul, paii-i 
najul, schiul.

Privind aceste exponate, vizitato
rul are încă o dată prilejul să constate 
uriașa dezvoltare pe care a înregis
trat-o sportul în marea țară a con
structorilor comunismului.

NIC. TOKACEK — coresp.

Cei moi buni din cei 34000!
Mijloc de martie. O duminică înso

rită. cu lume veselă care a ieșit pe 
străzi. Preludiul apropiatei primăveri. 
Încotro se îndreaptă grăbit grupul aces
ta compact de elevi din fata noastră ? 
Ne-o spune unul dintre e :

— Mergem la finalele Spartachiadei. 
Să ne susfinem colegii, gimnaștii de la 
„pedagogică"...

— Unde are loc corwurrul?
— în sala de sport de la , .Mihai 

Viteazul".
Ne.am alăturat grupului de viitori în

vățători O jumătate de oră mai tirziu, 
trăiam împreună emoțiile concursului fi
nal de gimnastică. Gimnaștii de la pe
dagogică — elevii profesoarei Aurora 
Brondelo — ne-au arătat multe lucruri 
jrumoase : ținută, precizie și siguranță 
in exerciții, indemînare. Cînd vor ajunge 
„dascăli", vor ști să lucreze frumos 
cu elevii lor. Foarte bine s-au prezentat 
și fetele de la școala gazdă diriiate 
de profesoara Aurora Podlaha. Tradiția 
in gimnastică a elevelor de la ,, Mihai 
Viteazul" nu se dezminte.

Gimnastica a constituit doar un ..acl" 
al finalei. Aceeași sală a găzduit și în
treceri de 
ghici de 
Boureanu de la Școala medie 5). tenis 
de masă (campioni Cristina Modreanu 
— Șc. med. 3 și V. Marinescu — Șc. 
med. 26, la simplu, Mihaela Hirsch 4- 
Viorica lonescu (26) și V. Marinescu

șah (cei mai buni — V. Orii- 
Id Școala medie 6 și Anca

+ 1 Constantin (26), la dublu. Epilo
gul finalei l-au... asigurat cotncw^i^nții 
la triată Printre cei rituali pe locul 
intîi au figurat 1. Șaramet 1. Dis
ci — Șc. med 18 1 Stuian, M Gri- 

și V. Dvgomir — Șc. med. 37 
Prin urmare, la „18" ș ,„37", pare să 
se plămădească m^lti luptători de per
spectivă Ceea ce nu este rău

...Pe Tineretului am reușit să prindem 
ctevo secvențe din întrecerea altor fina- 
lișli — narticipanfii la aros fi tir. Și 
aici, lupți striasă cu secundele fi., muș
tele La cros, 1. Băl așa — tot de la pe
dagogică — ne a lăsat să întrevedem, în 
ci/iva ani. apariția unui nou Grecescu. la 
sfîrșit. Marilena Mureșan (Șc. med 1), 
V. loniță (Șc. med 18) și Al. Patru 
(Șc. mied 7) au c&issîiuIi un trio de 
premiali după întrecerile de pe poligon

★
fândurile de fala nu le putem încheia 

fără a sublinia buna organizare a fina
lei L>a aceasta, contribuția conducerii 
școlii medii ar 13 s fost substanțială, 
la fet ca și aportul adus de unii pro
fesori ca N 5nănășilâ. M Petrescu și 
1. Gewgescu O finală reușită, cu peste 
700 de narticinanți (cei mai buni din 
cei amoaDe 34 00 de elevi bucure.șteni 
parltcipinii la Sua^lachiada de iarnă), 
o nouă pagină frumoasă in istoria spor
tului școlar din primul oraș al patriei.

T. STAM A

Me-

Ascensiune de mase pe muntele Elbrus. Imagine din expoziția „Sporturile de iarnă în U.R.S.S."

Gimnastica un aliat prețios al medicului
însemnări la stațiunea Victoria „9 Mai“

SĂ NE PREGĂTIM PENTRU MAREA COMPETIȚIE
CROSUL „SĂ IN1IMPINAM 1 MAI

(Urmare din pag. 1)

desfă- 
in pe-

cea pe asociații sportive, să se 
șoare atlt la orașe ctt și la sate 
rioada 1—15 aprilie, iar etapa a 1l-a, 
pe grupe de asociații sportive și pe lo
calități, între 15 și 28 aprilie. Etapa a 
îl l-a. orășenească, se va organiza nu
mai in București pe ziua de 28 aprilie. 
Crosul 
distanțe: 
etapa a 
1000 m 
etapa 1, 
1000 m
(pentru faza a llla din București dis
tanțele sînt cele de la etapa a II-a pen
tru categoriile respective). Ordinea de 
desfășurare a probelor va Ii: junioare, 
juniori, senioare și seniori Primii cla
sați pe probă în etapa intîi se califică 
pentru faza a doua, iar câștigătorii din 
etapa a doua obțin titlul de campioni la 
crosul „Să tntimpinăm 1 Mai" 
lități sau grupe de 
•xcepția Capitalei, 
cucerește în etapa 
»So întimpinom 1 

se organizează pe următoarele 
junioare 400 m etapa 1, 500 m 
H-a; juniori 800 m etapa l, 
etapa a 11-a; senioare 500 m 
800 m etapa a 1l-a. seniori 

etapa 1, 1500 m etapa a 1la

pe loca- 
asociații sportive cu 
unde acest titlu se 
a 111-a. La crosul 
Mai" pot participa

toți tinerii și oameni ai muncii de la 
orașe și sate, incepînd de la virsta de 
14 ani care sînt admiși la vizita me
dicală. Nu se admite participarea la în
treceri a sportivilor clasificați (categoria 
a lî-a, I și maeștri ai sportului) la pro
bele de alergări.

Organele și organizațiile UCFS în co
laborare cu U.T.M. și sindicate vor tre
bui să desfășoare o largă muncă orga
nizatorică și de propagandă pentru 
popularizarea acestei mari competiții, la 
startul căreia să fie prezente mase largi 
de oameni ai muncii, întregul tineret. 
Vor trebui atrași în munca de pregă
tire, antrenamente, precum și pentru or
ganizarea întrecerilor de cros comisiile 
regionale și raionale de atletism, antre
norii de atletism, profesorii de educație 
fizică, instructorii voluntari, atleții frun
tași etc.

Este o datorie de cinste ca toate aso
ciațiile sportive să organizeze întreceri 
de cros la care să fie mobilizat între
gul tineret.

Pregătirile, alegerea traseului, vizita 
medicală, fixarea arbitrilor, înscrierea 
concurenților, să se facă din timp iar în 
preaj'ma zilelor de concurs participant» 
să efectueze două sau trei antrenamente.

TINERI ȘI TINERE. PARTICIPAU 
CU TOTII LA ÎNTRECERILE CROSU
LUI „SÂ 1NT1MP1NAM 1 MAI" l

...Stațiunea balneo-climaterică Vic
toria „9 Mai". Vile cochete, alei fru
moase, un parc pitoresc și multă, 
multă liniște. Oamenii muncii vin 
aici în tot cursul anului, tratîndu-se 
la aceste băi cu proprietăți curative 
de-a dreptul miraculoase. Reumatis
me, diferite forme de spondiloză sau 
spondilită, discopatii sau poliartrite, 
găsesc aici vindecări spectaculoase. Și 
acum se vorbește în stațiune despre 
oamenii care 
în cîrje și au 
demifondiști.

La Victoria
tămăduitoare au găsit un aliat pre
țios în lupta pentru sănătatea oa
menilor : gimnastica medicală,
completează de minune efectul apei, 
grăbește vindecarea, face tratamen
tul mai plăcut, mai variat.

— Gimnastica medicală se folosește 
ca tratament auxiliar in stațiune ți 
dă 
nea 
medicală Stela Geică, care în 10 ani 
de activitate a acumulat o vastă ex
periență in acest domeniu. Ea se fo
losește in toate maladiile pe care le 
tratăm aici. Chiar și in formele mai 
grave ale bolii, în cazurile de hemi- 
pareze. hemiplegii sau parapareze, 
utilizarea exercițiilor fizice (desigur 
cu mișcări ușoare făcute în cam»ră 
sau chiar la pat) dau rezultate mi
nunate.

„9 Mai", apele termale

Ea

rezultate foarte bune — ne spu- 
instructoarea de cultură fizică

Numărul bolnavilor din stațiune, 
care la indicațiile medicilor specia
liști practică exerciții de cultură fi
zică crește. Pe zi ce trece, bolnavii 
se conving de utilitatea acestor exer
ciții și... nu-i mai poți opri de la 
practicarea gimnasticii. Este o mare 
bucurie pentru harnicele și inimoa

au venit pe tărgi sau 
plecat fugind ca niște...

sele instructoare !
— In lunile de vară, in seriile de

vîrf, — continuă tovarășa Geică —
atingem in medie și cifra de 70 de
persoane pe zi. Iarna, ea este in jur

active la scară 
musculatura 
și exerciții 
In cazurile

ab- 
cu 
de

de 35 — intervine tînăra asistentă 
medicală Rozalia Bango. Este folo
sită o mare varietate de exerciții, in 
funcție de maladiile care urmează să 
fie tratate. Astfel, la spondilite — o 
boală in care gimnastica medicală 
este un factor de bază in tratament
— se fac elongații
fixă, mișcări pentru 
dominală, precum 
mingi medicinale.
periartrite scapulo-humerale (reuma
tism la umăr) se fac exerciții la scară 
și ridicări de greutăți mici pină la 
3 kg. In general, in programul de 
exerciții se includ toate articulațiile 
insistindu-se asupra musculaturii ab
dominale și exercițiilor respiratorii,
— încheie instructoarea Geică.

Observăm că spațioasa sală de gim
nastică este bine utilată, iar bolna
vii au la dispoziție echipament nece-

dureroase îi 
la mijlocul tra 

au cedat și miș 
amplitudine, 
și conștiincioas-

sar. Am asistat la programul de giml 
nastică fixat pentru ora 10 dimii 
neața, la care au participat 9 boli 
navi. Toți au fost foarte punctuali 
Ing. loan Brînduș de la uzinele „21 
August" din București, suferind da 
spondilită, care la sosirea în stal 
țiune avea unghiul mișcărilor capul 
lui de maximum 35 grade, ne-a rej 
latat că la sfîrșitul tratamentului 
și-a văzut dublată amplitudinea. S 
ne referim și la cazul tov. loan Pas 
povici, mecanic șef la uzinele „Sc| 
mănătoarea" în vîrstă de 56 de anii 
operat de hernie de disc, care a avut 
mișcările de trunchi 
special la aplecări ; 1 
tamentului durerile 
carea a ciștigat în

Munca entuziastă 
a acestor instructoare în cultura fii 
zică medicală este prețioasă și aduc( 
un aport considerabil la întărirea săi 
nătății oamenilor muncii veniți la trai 
tament. Nu de mai mică importanța 
este munca lor in domeniul îmbunăl 
Lițirii stării psihice a bolnavul J 
factor foarte însemnat pentru ama 
liorarea bolii. Le dorim să-și conții 
nue activitatea creatoare cu elan ș I
simț de răspundere, pentru a avea 
rezultate și mai bune și satisfacții 
tot mai mari.

IUUANA JULEA



ESPRE MATERIALUL ȘI ECHIPAMENTUL SPORTIVI
Deschiderea . sezonului sportiv în 
r liber a pus în fața consiliilor 
ociațiilor sportive problema comple- 
rii materialului și echipamentului 

.ortiv. în. raionul Medgidia ..insă, aeo- 
iațiile sportive care au dorit să-și 
rocure material sportiv, au avut 
urpriza de a nu găsi in magazinele 
e specialitate cantitatea necesară, 
ir ceea ce au găsit era de calitate 
iferioară.
Asociația sportivă a școlii medii 

Poarta albă", de pildă, s-a prezen- 
at prin delegatul său — profesorul 
ie educație fizică Vasile Păcuraru 
■ la magazinele de specialitate din 
■rașul Medgidia pentru a procura 
ehipamen.t și material sportiv in 

doar...
18 tri-

procedează? Delegatul asociației spor
tive solicitante se prezintă cu nota de 
comandă la O.C.L. Medgidia. Acesta 
emite o altă notă de comandă, pro
prie, și' trimite ^de|egțtu'l depozitului

Două feluri de a privi și a trata problemele

■aloare de 20 000 lei. A găsit 
mingi de fotbal cu șiret și 

ouri de diferite culori!!
în asemenea cazuri, multe

ii sportive se văd puse în i 
le a se deplasa (pentru a-și ] 
rticolele de sport necesare) 
lazinul I.D.M.S. din Constanța. Cum

asocia- 
situația 
procura 
la ma

său împreună cu delegatul asociației 
sportive respective la I.D.M.S. Con
stanța, pentru a alege șl achiziționa 
articolele de sport necesare. I.D.M.S. 
Constanța facturează mărfurile res
pective unui alt magazin după care 
in sfirșit acesta facturează valoarea 
și eliberează marfa 
ctiației sportive, pe 
sori de virament...

Se impune sa se
cedeu care să simplifice procurarea 
materialului și echipamentului spor
tiv (care nu se află in magazinele 
din raionul nostru), în special pentru 
asociațiile sportive sătești, unde, miș
carea de cultură fizică și sport ia 
tot mai mare amploare.

delegatului 
baza unei

găsească un pro-

RADU AVRAM 
corespondent

8 școli sportive de elevi la startul concursului
dotat cu „Cupa Sfatului popular al Capitalei44

ci importantă competiție a nata
lei noastre — programată astăzi si 
iline la bazinul acoperit Floreasca 
- retine atenția spectatorilor bucu- 
eșteni, iubitori ai acestui sport. Este 
orba de concursul școlilor sportive 
le elevi din 8 orașe ale țării: Bucu- 
ești, Galați, Sibiu, Reșița, Timișoara, 
irad, Cluj și Oradea.

Va fi un fericit prilej pentru noi 
ă revedem, după aproape o jumă- 
ate de an, o serie de tinere elemente

Szabo (Școala sportivă de elevi Ora
dea). Viorica Petcu. Cristina L'rsu. 
Marina Guști, Marina Vichi. Cornel 
Enache, Vasile Bivolu 51 Dan Radu
lescu (Școala sportivă de elevi Bucu
rești).

Iată programul celor două zile 
de concurs : ASTĂZI, de la ora 18 : 
10# m spate fete, 100 m bras 
33 m liber fete, 33 m spate 
33 m fluture fete. 66 m liber
66 m bras fete, 66 m fluture

Mieii, 
băieți, 
băieți, 
băieți.

mixtfete, 4X33 m

Galeria „bucureșteană* la concursul Școlilor sportive de elevi, desfășurat 
trecut

perspectlve de dezvoltare, 
pildă în cele două zile de 
vor evolua, printre alții, 
Hohoiu, Mariana Piriu, 

Ilie, Alexa Băin, Tiberiu

cu reale 
Așa de 
concurs 
Cristina 
Hrușca
Fa lai, Doru Curuță (Școala sportivă 
de elevi Reșița), Smaranda Lupuțiu, 
Magdalena Leszai, Maria Fick, Delia 
Trăilă, Georgeta Cipai, Radu Ene, Du
mitru Albert, Doru Purcil, Mircea Se- 
ciu (Școala sportivă de elevi Arad), 
Liana Rusu, Aranka Tana, Octavian 
Anca, Andrei Adorjan, Gabor Pluhac, 
Ioan Zeitz (Școala sportivă de elevi 
Tg. Mureș), Adriana Anatoi, Virgil 
Ilian. Vasile Kalona (Școala sportivă 
de elevi Cluj), Mircea Penta, Franc isc 
Szabo (Școala sportivă 
§oara), Felicia Rovin, 
Ana Adamski, ștefan

4X100 m m'x‘ 
băieți.

MIINE, de Ia 
fete, 
fete, 
fete, 
fete, 
mixt 
ora 18 : 100 m liber fete, 100 m spate 
băieți, 
băieți, 
băieți, 
băieți, 
mixt fete.

spateora 10: 33 m 
băieți, 66 m flatare33 m bras

66 m spate băieți, 66 m liber 
100 m liber băieți, 100 m bras 
100 m fluture băieți, m
fete, 4X66 m mixt băieți; de la

100 m 
66 m 
33 m 
4X100

fluture fete, 66 m bras 
spate fete, 33 m liber 
bras fete, 33 m fluture 
m mixt băieți, 4X66 m

de elevi Timi- 
Suzana Korda, 

Nagy, Arpad

SĂPTĂMÎNA VIITOARE, 
PRIMELE ÎNTÎLNIRI INTERNATIONALE, 

IA POLO
Joi 28 martie sosește în Capitală 

reprezentativa de polo pe apă a 
R. P. Bulgaria. Jucătorii bulgari vor 
susține trei întîlniri (vineri, sîmbăta 
și duminică) cu selecționatele de ju
niori, tineret și seniori ale țării noas
tre. în vederea acestor jocuri spor
tivii noștri se pregătesc sub condu
cerea antrenorilor V. Daroczi (seniori 
și tineret), Th. Angelescu, Gh. Du
mitru și V. Agarici (juniori). I

i -I -
In urmă cu un an, la puțin timp după 

desfășurarea lucrărilor Conferinței pe 
țară a UCFS, in fiecare regiune au avut 
loc ședințe lărgite, cu un singur punct 
pe ordinea de zi : atletismul și proble
mele sale. Cu aceste ocazii au fost pur
tate tot felul de discuții pe marginea 
situației atletismului din regiunea res
pectivă și au fost stabilite planuri de 
muncă concrete, derivind din sarcinile 
generale trasate atletismului nostru de 
documentele Conferinței UCFS.

O astfel de ședință a avut loc și in 
regiunea Argeș. Este interesant să ve
dem acum, in ce fel au fost respectate 
și duse la îndeplinire hotăririle proprii, 
cuprinse în planul de măsuri la nive
lul regiunii Argeș.

Antrenorul federal GHEORGHE ZÎM- 
BREȘTFAXU, care a vizitat recent 
principalele centre atletice din această 
regiune, ne-a informat despre situația 
intilnită la Pitești. Rm. Vil cea și Cim- 
pulung. îi dăm cuvintul :

PRIMA FAȚA A PROBLEMEI...

Comisia regională de atletism (preșe
dinte prof. I. Vorovenci). fără să fi a- 
vut un sprijin și o îndrumare corespun
zătoare din partea UCFS regional, a a- 
vut in anul 1962 o activitate necorespun
zătoare, astfel că pianul de măsuri a 
rămas neindepîmit la mai multe capi
tole. Majoritatea subcomisiilor forului 
atletic regional există numai pe hirtie 
și. ca atare, nu duc nici un fel de mun
că. ceea ce se resimte în însăși activi
tatea atletică din regiune. De altfel, de 
la reorganizarea acestei comisii și pini 
acum, intr-un an, membrii săi nu s-au 
intUnit organizat decit m cadrul a trei 
ședințe (in lunile aprilie, iunie și oc
tombrie) dar și in cadrul acestora s-au 
discutat dileme chestiuni minore. De 
aceea, ne permitem să ne adresăm tov. 
I. Vlăsceanu. președintele consiliului 
regional al UCFS, cu întrebarea : ce pă
rere are despre actiritatea desfășurată 
de această comisie ? Nn de alta, dar 
dinsul este cel care răspunde de pro
blema atletismului în cadrul biroolui 
consiliului regional al UCFS.

Ce este drept, la Pitești toată lumea 
este de acord că dezvoltarea atletismu
lui tretxiie sprijinită cu toate forțele ! 
In teorie, treaba merge bine, chiar foar
te bine, dar cînd este vorba de practi
că !.^ însăși lipsa de activitate a comi
siei regionale, necorespunzător încadra
tă, ne arată limpede că de ta teorie ta 
practică e încă o cale destul de lungă 
in regrinea Argeș. Pe de altă parte, pro
fesorii de educație fizică din școlile me
dii nu sprijină activitatea șotiei de 
atletism a Școlii sportive de elevi. Sec
țiunea de invățămint ar trebui să ana
lizeze această situație. Ar fi foarte bine, 
dacă prof. i. Vorovenei ar fi împuter
nicit să-și selecționeze el însuși elevii 
din diferitele școli și să nu mai aștepte 
să-i fie trimiși, așa cum .se faoe acum, 
tineri — de cele mai multe ori — ne- 
coreopunzători pentru atletism.

Pe stadionul din Pitești, ca 
din Rm. Vîlcea (incomplet 
pentru atletism) am intilnit o 
^interesantă". Stratul gros de
a acoperit, pînă nu de mult, terenul de 
joc a fost bine curățat și toată zăpada 
depozitată pe... pistă ! In felul acesta 
atleții din aceste orașe n-au practic 
unde să se antreneze. Dacă toată zăpa
da ar 
ginea 
fost, 
atleți.

și pe cel 
amenajat 
situație... 
nea care

fi fost cel puțin așezată pe mar- 
exterioară a pistei lucrurile ar fi 
cit de cit, rezolvate și pentru
Așa stind însă lucrurile ei tre

GH. ZIMBREȘTEANU 
antrenor federal

în
ră

buie să mai aibă răbdare, pînă s-o 
dura căldura să termine cu această 
mășiță a iernii. Este și acesta un mod, 
ce e drept destul de original, de a se 
rezolva una din cerințele minime, dar 
obligatorii, ale activității atletice.

Dar pentru că veni vorba despre sta
dioane și atletism, vreau să arăt că la 
Rm. vncea. bazei sportive îi lipsește 
puțin pentru a fi in totul excelentă, așa

. nipQ dm oraș lucrează cu multă pasiu
ne dar fără o planificare a muncii, cam 
la vota întimplării. Calitatea procesului 
de instruire trebuie deci serios îmbu
nătățită pentru mărirea randamentului 

. muncii.
In ultimele săptămîni, în centrul re

gional, se simte un suflu de... primăva
ră, datorită eforturilor prof. T. Dima, 
inspector ia secțiunea de învățămînt a 
Sfatului popular regional și ale lui I. 
Popescu, vicepreședinte al consiliului 
regional al UCFS. Se face un control 
concret și o îndrumare mai atentă a 
lecțiilor de la 'S.S.E. și cele ținute de 
profesorii de educație fizică de la șco
lile medii, a fost întocmit un plan mi
nimal pentru popularizarea atletismului. 
Astfel, fiecare echipă de fotbal din re
giune trebuie să organizeze concursuri 
de atletism înaintea meciurilor, ia care 
să participe — în mod obligatoriu — 
cel puțin 6 băieți și 4 fete. Arbitrul me
ciului de fotbal este obligat să înscrie 
acest fapt pe foaia de arbitraj, urmînd 
să se ia măsuri împotriva echipelor 
care nu respectă această hotărîre. Este 

daun lucru bun care, sînt sigur, va 
roade.

A'e rănun 
la

două altematire: ne antrenăm 
garduri sau la schi !...
Desen de Neagu Radulescu

și așezarea (pista nu are încăcum ii e v ____________
stratul superficial de zgură, are numai 
« metri lățime pentru 388 de metri lun
gime). Dar nu asupra acestui aspect am 
vrut să mă opresc, ci asupra aceluia al 
vestiarelor. Ele sint pur si simplu... 
..tabu- pentru atleți. care sint nevoiți 
să se echipeze intr-un simplu șopron, 
unde se țin și steagurile de colț pentru 
fotbal. ‘ ’
pentru 
dar ei 
tocmai 
dea
președintele consiliului raional al UCFS. 
După cum, tot așa, ar trebui să se gîn- 
dească dinsul și la munca dusă de co
misia raională de atletism. Aceasta n-a 
mal ținut nici un fel de ședință din 
toamna anului trecut șt deși în locali
tate există cîțiva pasionați activiști în 
domeniul atletismului (O. Enescu, D. 
Georgescu, I. Rusu). pînă acum s-a fă
cut prea puțin pe linia unei concrete 
și organizate activizări și, mai puțin 
încă, pe linia sprijinirii și îndrumării 
muncii lor de către organul UCFS.

La Școala medie cu program special 
de ed. fizică se tace ceva pentru atle
tism, dar elevii nu sint bine selecționați 
decit pentru jocurile sportive și nu și 
pentru atletism. In general, cadrele teh-

CONCURSURI...
• Patru competiții de atieusm fi

gurează pe programul întrecerilor or
ganizate in zilele acestea in Capitală. 
S Îmbăta, in sala Floreasca de la ora 
17, va avea loc un nou concurs de 
triatlon organizat de clubul Știința, 
iar duminică, de la ora 9. se va des
fășura a doua finală (locurile V—VIII) 
a campionatului pentru copii al Capi
talei. Tot duminică, de la ora 9.30, 
este programată întrecerea din cadrul 
tradiționalei curse de marș dotată 
cu „Cupa Dinamo*4. Insfîrșit, luni (de 
la ora 9 și 16) și marți (de la ora 9), 
pe stadionul Centrului de antrena
ment ,»23 August", va avea loc un 
concurs de selecție organizat de 
Școala sportivă de elevi.

Tetratlonul atletic al
(Urmare din pag. 1)

două echipe din fiecare țară partici
pantă (una de băieți și alta de fete) 
care au obținut în etapa pe regiune cel 
mai mare punctaj.

• Participînd, anul trecut, la tetrat
lonul atletic international al prieteniei 
găzduit de orașul 
reprezentanți, prin 
nr. 2 cu program 
fizică din Brașov, 
bun punctaj. Ei au obținut locul 
gînd ediția a Vl-a a competiției și deci 
și „Cupa prieteniei*, trofeu transmisibil 
decernat de F.M.T.D.

Concursul prin corespondență, dotat de 
asemenea cu o cupă transmisibilă oferită 
de redacția ziarului polonez „Swiat ' 
Mlodych (Lumea tinerilor) a reve
nit atleților de la Lfeselotte Hermann 
Schule din Eisenach (R.D. Germană). 
Interesant de subliniat faptul că la con
cursurile prin corespondență AU PARTI-

Sofia, tinerii noștri 
echipele școlii medii 
special de educație 

au totalizat cel mai 
I, cîști-

CIPAT APROAPE 8.500.000 DE ELEVI 
$1 ELEVE (CIFRELE CELE MAI 
MARI AU FOST ÎNREGISTRATE IN 
U.R.S.S. — 6.000.000, R.P. POLONA— 
1.045.000, R.D. GERMANĂ — 535.000 
ETC.).

• Anul acesta, finala tetratlonului 
atletic international ăl prieteniei se va 
desfășura în orașul polonez Slawa Hoska 
(Voivodatul Zielona Gora) în cursul lunii 
iulie. Datele etapelor prefinale au fost 
stabilite după cum urmează:

— Etapa I (pe școală): pînă la 21 
aprilie:

— Etapa a 11-a (pe raion): în zilele 
de 27 și 28 aprilie;

— Etapa a IlI-a (pe regiune): în 
zilele de 4 și 5 mai.

★

Așadar, școlarii din țara noastră nu 
mai au dccît o lună de zile pînă la star
tul în prima etapă a acestei mari com
petiții atletice.

furtunul de udat terenul, varul 
tușe. Este desigur un lucru mic, 
exprimă o anumită concepție și 
de aceea credem că trebuie să-i 

de gindit tov. G. Constantinescu.

O ALTA FAȚA A PROBLEMEI...
...am întîlnit-o la Cîmpulung. In 

ceastă mică localitate atletismul este_
el... acasă ! Aici, toată lumea nu numai 
că vorbește despre atletism, dar pune 
cu adevărat umărul la treabă. Președin
tele consiliului raional al UCFS, Gh. 
Crețu, sprijină în mod cît se poate de 
concret desfășurarea activității de atle
tism. Printre altele, urmărește îndea
proape realizarea planului de măsuri 
elaborat de F.R.A., controlează munca 
profesorilor de educație fizică și a an
trenorilor de atletism în direcția îmbu
nătățirii calității activității acestora, se 
îngrijește direct, ajutînd pe cei în drept, 
să facă o selecție cît mai judicioasă a 
tinerilor atleți etc.

Cu resurse locale și cu largul sprijin 
al organelor de partid și de stat, la 
Câmpulung s-a început amenajarea unei 
noi baze pentru atletism (pistă cu 7 cu
loare. terenuri speciale pentru sărituri 
și aruncări etc)

în acest oraș, în care primele con
cursuri de atletism au avut loc abia 
prin 194«. datorită muncii entuziaste des
fășurate pînă acum se și poate vorbi da 
o tradiție a acestei ramuri sportive. 
Stadionul stă deschis toată ziua pentru 
atleți. lecțiile de educație fizică ale e- 
levilor celor 2 școli medii se fac pe 
stadion, calendarul competițional pre
vede concursuri duminicale, selecția se 
faoe In modul cel mai bun, iar în școala 
cu program special de... atletism, re
cent înființată (profesori soții Bădesou), 

spor. La Șc. sp. 
Drăgan) se mun- 
bine. Nu trebuie 
nimeni faptul, că 
(clasată pe locul

a- 
la

se lucrează cu mult 
UCFS (antrenor Em. 
cește. . de asemenea, 
deci să mai mire pe 
în formația Argeșului
9 la prima ediție a concursului republi
can pe echipe de regiuni) majoritatea 
atleților .au fost din... Cimplung.

★
In regiunea Argeș există multe posi

bilități pentru a face ca activitatea 
atletică să se ridice la nivelul dorit. 
Dar pentru aceasta trebuie mult mal 
multă muncă și mai puțină vorbă !

0 competiție reușită

REZULTATE...
• Atleți juniori din Ploiești, Cim- 

pina, Rm. Sărat. Buzău și din raio
nul Ploiești au participat recent la 
un concurs de sală desfășurat la Plo
iești. Cele mai bune rezultate: 
BĂRBAȚI : 50 m: A. Roșu (SSE PI.) 
și T. Popescu (SSE PI.) 6,2 (HC.V. 
Georgescu 6,0); lungime: St. Mocanu 
(Buzău) 5.82; inălțtme: V. Lințoiu 
(r. Pi.) 1.45; greutate (6 kg): N. Chi- 
rițoiu (Rm. S.) 10,25; FEMEI: 50 m: 
S. Dinu (PL) și El. Măndicâ (SSE Pi.) 
7,1 ; lungime: M. Georgescu (SSE Pi.) 
4,68; inâlfime: El. Bodea (Buz.),
Popescu (SSE
(SSEPI.) 1,30; greutate: M. Negoescu 
(SSE PL) 7,45.

G.
PL) și M. Loca

prieteniei
în
că

op- 
cit

Cei mai mici dintre atleții bucu- 
reșteni, angrenați în întrecerile divi
ziei Capitalei pentru copii, au par
ticipat duminică la ultimul act al 
competiției, decisiv pentru stabilirea 
primelor patru locuri ale clasamen
tului general. în cadrul acestei etape 
finale, mîine vor avea loc ultimele 
întîlniri pentru locurile V—VIII.

La capătul unor dispute entuzias
mările pe primul loc al competiției 
s-au clasat reprezentanții raionului 
23 August, care au cucerit întîietatea 
în toate probele concursului (50 m, 
lungime, înălțime) atît la băieți cît șl 
la fete. în întrecerea cu atleții din 
raionul 30 Decembrie, ei au tota
lizat 253,50 puncte de față de cele 
213,50 puncte cît au obținut învinșii, 
în lupta pentru locurile III și IV, 
sportivii din raionul 16 Februarie 
i-au întrecut pe cei din raionul 
Lenin.

Formația învingătoare a fost 
tuită din 16 atleți de la școala
tivă Viitorul și 8 de la S.S.E. IL 
Pentru comportarea avută de acești 
copii se cuvine să evidențiem efor
turile depuse de antrenorii: Eveline 
Ghimpu, Berbecaru, I. Popleșanu, 
D. Popper, V. Cincă etc.

Iată acum lista cîștigătorilor pro
belor: BĂIEȚI: 50 m: Mihai Olteana 
(Viitorul) 6,5 sec; lungime : Paul 
Rujan (SSE II) 5,43 m; înălțime t 
Ion Stănescu (SSE II) 1,52 m ; FET1S: 
50 m: Elena Stănescu (Viitorul) . 7,2; 
lnrigime: Marta Anghel (SSE H) 
4,64 m; înălțime : Diana Dobrică 
(Viitorul) 1,33 m. De subliniat că per
formanțele obținute la 50 m și la 
înălțime la băieți, la 50 m și la lun
gime fete, sint cele 
zultate înregistrate în 
cadrul competiției.

Succesul înregistrat
a acestui concurs trebuie să repre
zinte un stimulent puternic pentru 
toți antrenorii și un îndemn de a 
organiza și în aer liber asemenea 
competiții. interesante.

V. L

alcă- 
spor-

Se înțelege, timpul trebuie folosit 
tr-un mod cît mai judicios, astfel 
micii participânți să aibă condiții 
time de concurs, să obțină rezultate 
mai bune. In acest sens, rolul principal
revine organizațiilor U.T.M. din școli 
care, împreună cu consiliile asociațiiîbr 
sportive vor trebui să se preocupe de 
popularizarea și organizarea competiției. 
Profesorii de educație fizică au datoria 
să fie prezenți la această importantă 
acțiune, printr-b muncă de îndrumare 
cît mai concretă, mai eficientă

Consiliile UCFS și Secțiunile de învă- 
țămînt trebuie să supravegheze felul 
cum se desfășoară concursurile, să a- 
corde sprijin metodic și tehnic acolo 
unde se var simți nevoia.

Intr-un ciivînt, să facem totul pentru 
a pregăti elevii participant! la un nivel 
corespunzător, astfel ca ei să poată re
edita frumoasa performanță obținută în 
vara anului trecut Ia Sofia.

mai bune re- 
întrecerile din

la prima ediție

ZAHARIA IGNIȘCA — antrenor
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„Ionele" la handbal în II

Fază din meciul Unirea — Știința București
Foto: P. RomoșanDerbiul baschetuluifeminin: Rapid—Știința București

——— ------------- —

CU CINE JOACĂ SPORTIVII NOȘTRI ÎN PROBELE INDIVIDUAL 
ALE CAMPIONATELOR MONDIALE

Mîine va lua sfîrșit și returul 
campionatului feminin de baschet.
Din cele 3 partide programate în Ca- din tur, știința a obligat pentru pri- 
pitală, fără îndoiala ca cel mai mare

Boxerii încep la 6 aprilie
întrecerea pe echipe

la sorti

participa 
au fost 

urinează:

București, 
a III-a: 

Bacău, Petrolul 
SERIA

Zilele trecute a avut loc la federația 
de specialitate o ședință la care au par
ticipat delegații cluburilor și asociațiilor 
sportive din Capitală și din provincie. 
Cu acest prilej s-a discutat organizarea 
campionatului republican pe echipe din 
acest an și s-a făcut tragerea 
a formațiilor participante.

Cele 24 de echipe care vor 
la această importantă întrecere 
împărțite pe serii, după cum 
SERIA I: Steaua, Dinamo Craiova, Meta
lul București, Progresul Brăila; SERIA 
a Il-a: Dinamo București, Constructorul 
I.C.O.R. Galați, Progresul 
Farul Constanța, SERIA 
C.S.M.S. Iași, A.S.A.
Ploiești, Muscelul Cîmpulung; 
a IV-a: C.S.O. Timișoara, Constructorul 
Hunedoara, Mureșul Tg. Mureș, Voința 
București; SERIA a V-a: C.S.O. Reșița, 
C.S.O. Cluj, C.S.O. Sibiu, Unirea Bucu
rești; SERIA a VI-a: Metalul Bocșa, 
C.S.O. Baia Mare, A.S.A. Oradea, A.S.A. 
Brașov.

Prima parte a campionatului republi
can pe echipe se va disputa între 6 și 20 
aprilie iar returul între 1 și 15 iunie. La 
29 iunie se vor disputa sferturile de fi
nală, la 6 iulie semifinalele, iar la 13 
iulie, finala. Turneul final este elimina
toriu.

Iată programul turului campionatului 
pe echipe: etapa I: Steaua — Dinamo 
Craiova, Progresul Brăila — Metalul 
Buc., Dinamo Buc. —- Progresul Buc., 
Farul Constanta—Constructorul I.C.O.R. 
Galați, A.S.A. Bacău — C.S.M.S. Iași, 
Muscelul — C.S.O. Ploiești, Construc
torul Hunedoara — Mureșul Tg. Mureș, 
C.S.O. Timișoara -— Voința Buc., C.S.O. 
Reșița — C.S.O. Cluj, C.S.O. Sibiu — 
Unirea Buc., Casa Ofițerilor Brașov — 
C.S.O. Baia Mare, A.S.A. Oradea — Me
talul Bocșa. Etapa a Il-a: Metalul — 
Steaua, Dinamo Craiova — Progresul 
Brăila, Constr. I.C.O.R. Galați — Dinamo 
Buc., Progresul Buc. — Farul Constanța, 
C.S.O. Ploiești — A.S.A. Bacău, C.S.M.S. 
Iași — Muscelul, Voința Buc — Constr. 
Hunedoara, Mureșul Tg. Muțeș — C S.O. 
Timioșara, Unirea — C.S.O. Reșița, 
C.S.O. Cluj — C.S.O. Sibiu, Metalul 
Bocșa — Casa Ofițerilor Brașov, C.S.O. 
Baia Mare — A.S.A. Oradea. Etapa a 
III-a: Steaua — Progresul Brăila, Me
talul — Dinamo Craiova, Dinamo — 
Farul, Constr. I.C.O.R. Galați • - Pro
gresul Buc., A.S.A. Bacău — Muscelul. 
C.S.O. Ploiești — C.S.M.S. Iași, Constr. 
Hunedoara — C.S.O. Timișoara, Voința— 
Mureșul Tg. Mureș, C.S.O. Reșița — 
C.S.O. Sibiu, Unirea — C.S.O. Cluj, 
Casa Ofițerilor Brașov — A.S.A. Ora
dea, Metalul Bocșa — C.S.O. Baia Mare.
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rtlIM, LA LLORLASCA,

interes îl stîrnește tradiționalul derbi 
Rapid — Știința București. In jocul 

ma oară echipa noastră campioană 
să părăsească terenul învinsă in a- 
ceastă întrecere. Jocul va avea loc 
mîine dimineață, in sala Floreasca, 
de la ora 11,30. In deschidere, de la 

și Voințaora 9: I.C.F. — Olimpia 
_  Mureșul Tg. Mureș.

importan- 
primele 4 
va desfă- 
Voința și

• Un alt meci de mare 
ță pentru calificarea în 
locuri ale seriei a n-a se 
șura la Tg. Mureș între 
Știința Cluj. In tur, Voința a învins 
cu 52—50, 
obține și 
șansele de 
fi minime 
tatul de la Iași dintre C.S.M.S. și 
Voința Oradea).

iar dacă mureșencele vor 
de data aceasta victoria, 
calificare ale Științei vor 
(este în funcție de rezul-

• Alte întîlniri din această etapă: 
TIMIȘOARA: Știința — Unirea Bucu
rești; BRAȘOV: Voința — Progresul 
București; CONSTANTA: S.S.E. — 
Crișana Oradea

Ieri s-au disputat în Capitală două 
meciuri în campionatul feminin. 
Știința Buc. a întrecut pe Crișana 
Oradea cu 72—42 (37—18), iar Voința 
Buc. pe I.C.F. cu 57—55 (28—26). 
(Cr. Popescu, corep.).

La volei: etapa a XH-a

Programul complet al etapei de la 
care așteptăm multe clarificări de 
poziții și perspective in clasamente 
este următorul :

CAMPIONATUL MASCULIN, seria 
I : 6—2. Minerul Explorări Baia Mare
— Rapid București (0—3), 4—5. Pro
gresul București — Știința Galați 
(3—2), 3—7. Steaua București —
C.S.M.S. Iași (1—3), 1—8. Știința Cluj
— C.S.M. Cluj (3—1) ; seria a H-a
3— 1. Dinamo Oraș dr. P. Groza — 
Dinamo București (1—3), 8—2. Olimpia 
M.I.U. București — Petrolul Ploiești 
(2—3), 7—6. Fulgerul Suceava — Fa
rul Constanța (1—3), 4—5. Tractorul 
Brașov — Știința Timișoara (1—3).

CAMPIONATUL FEMININ, seria I: 
2—5. Știința Cluj — C.P. București 
(3—0), 7—1. Partizanul roșu Brașov — 
Dinamo București (0—3), 6—8. Voința 
Craiova — Voința București (1—3),
4— 3. Progresul 
Constanța (1—3) ; 
Tractorul Brașov 
rești (1—3), 1—4. 
C.S.M. Cluj (3—0), 
rești — C.F.R. Timișoara (3—0), 2—5. 
C.S.M. Sibiu — Voința M. Ciuc (3—0). 
Primele formații sînt organizatoare. 
Cifrele dinaintea meciurilor indică 
locurile ocupate de echipe la ora ac
tuală în clasamente, iar cele dintre 
paranteze — rezultatele întîlnirilor 
din tur.

Meciurile cele mai importante și 
cu maximum de promisiuni de spec
tacol în campionatul masculin se vor 
disputa probabil la București (Steaua
— C.S.M.S. Iași și Olimpia M.I.U. — 

București — Farul 
seria a H-a : 6—1 
— Știința Bucu- 

Rapid București — 
7—8. Metalul Bucu-

De ieri au început la Ploiești, Ti
mișoara și Petroșeni întrecerile fazei 
de zonă a campionatului republican 
de handbal în 11 feminin. Iată for
mațiile care participă la aceste tur
nee :

PLOIEȘTI: S.S.E. Ploiești, S.S.E. 
Constanța, Știința București și Con
fecția București

TIMIȘOARA: Știința. C.S.S. Bana
tul, Constructorul Timișoara și Fa
vorit Oradea.

PETROȘENI: S.S.E. Petroșeni, Pro
gresul București, Voința Craiova.

Celelalte întreceri ale „zonelor" de 
la Sighișoara și Tg. Mureș se vor 
desfășura la sfîrșitul săptămînii vi
itoare. Vor participa la Sighișoara: 
Faianța Sighișoara. Rapid București, 
Tractorul Brașov și Vestitorul Bucu
rești; la Tg. Mureș: Mureșul, C.S.M. 
Sibiu și Știința Cluj.

• Meciurile din cadrul „zonelor” 
campionatului masculin vor avea loc 
tot la sfîrsitul săptămînii viitoare 
(29—31 martie). Iată cum au fost îm
părțite echipele participante :

BACÂU: Dinamo, C.S.M.S.
Steaua, Rafinăria Teleajen

BUCUREȘTI: Dinamo, Rapid și Ști
ința București

BRAȘOV: Dinamo, Tractorul Bra
șov, Știința Tg. Mureș, Industria 
Sirmei Cîmpia Turzii.

SIBIU: Voința Sibiu, Chimia Fă
găraș, Știința Petroșeni, Voința Tg. 
Jiu

REȘIȚA: CSM
Tehnometal Timișoara, 
nîcolau Mare.

• întrecerile se vor 
tem turneu, urmînd ca 
clasate din fiecare grupă, atît la bă
ieți cit și la fete, să se califice în 
două turnee finale, care vor desemna 
echipele campioane pe acest an.

Vă reamintim că in momentul de 
față, deținătoarele titlurilor de cam
pioane republicane la handbal în 11 
sînt Progresul București, la fete și 
Chimia Făgăraș, la băieți.

Iași,

Reșița. Știința.
Unirea Sin-

desfășura sis- 
primele două

Echipele fruntașe susțin meciuri grele in deplasare
campionatului re- 
programează, mîi- 
deosebit de inte- 
rezultate vor in- 
configurația cla-

Etapa a doua a 
publican de rugbi 
ne, citeva întîlniri 
resante, ale căror 
fluența substanțial 
samentului.

O caracteristică a etapei o consti
tuie faptul că echipele fruntașe, 
Grivița Roșie și Steaua, susțin me
ciuri în deplasare. Echipa campioa
nă, de pildă, 
in compania 
localitate, in

va evolua la Timișoara 
XV-lui studenților din 
timp ce Steaua va în-

și la Timișoara, iar 
feminin la Brașov

Petrolul Ploiești) 
in campionatul 
(Tractorul — Știința București) și la 
Sibiu. Programul partidelor din Ca
pitală — în pag. a 6-a — la rubrica 
„Unde mergem"?

Pe voleibalistele de la Rapid București le veți vedea duminica aceasta in Giulești, 
primind replica echipei C.Sbf. Cluj. Deocamdată insă, iată-le pe feroviare in foto
grafia noastră, care vă redă finalizarea unui atac de către Doina Popescu, tn 

meciul de acum o săptâmină, împotriva Științei București (3—1)

urma să primească replica 
Poor sau cehoslovacei Uh- 
apoi. pentru calificarea în 
de finală, Geta Pitică va 
treacă de Matsuzaki, dacă

După cum este cunoscut, la înce
putul lunii martie a avut loc la 
Praga ședința tehnică consacrată sta
bilirii favoriților și efectuării trage
rilor la sorți la toate cele șapte 
probe. Componența grupelor la echi
pe feminine și masculine a fost pu
blicată, așa că în rindurile care ur
mează vom da unele amănunte pri
vind situația probelor individuale.

La simplu femei s-au înscris 128 
de jucătoare. Iată cum au fost fixate 
favoritele, in ordinea de sus în jos a 
tablourilor : Matsuzaki (Japonia), Lian 
Li-cen (R. P. Chineză) — primul 
sfert — Itoh (Japonia), Foldi (R.P.U.) 
— al doilea sfert — Seki (Japonia), 
Van Sien (R.P. Chineză) — al treilea 
sfert - MARIA ALEXANDRU (R.P. 
Romină), Ciu Ciun-hui (R. P. Chi
neză) — al patrulea sfert.

GETA PITICA are ca adversară 
în primul tur pe neozeelandeza 
Crosby și în caz de victorie, va în- 
tilni pe ciștigătoarea partidei Andre 
(Elveția) — Petrac (R.P.F.I.). Pentru 
intrarea în primele 16 jucătoare, Geta 
Pitică ar 
maghiarei 
rova, iar 
sferturile 
trebui să 
aceasta o va elimina (in turul al 
II-lea) pe chinezoaica Hu Ke-min.

ELLA CONSTANTINESCU joacă 
intii cu Chatras (S. U. A.) și după 
aceea, probabil cu Ti Ciuan-hua (R.P. 
Chineză) — care are 19 ani și a fost 
in țara noastră in decembrie 1961. 
Apoi, pentru a ajunge in primele 
„16", Ella Constantinescu se va în
trece cu englezoaica Shannon, iar 
pentru primele „8", ea ar avea ca 
adversară pe Itoh.

ELEONORA MIHALCA va debuta 
in compania sportivei franceze Le 
Bras și în eventualitatea unui suc
ces, ea va juca cu învingătoarea par
tidei Zaidi (Pakistan) — Knudsen 
(Norvegia). In caz de victorie, Mihal- 
ca iși va disputa intiietatea cu cam
pioana sovietică Laima Balaișite, pen
tru a se intilni cu Eva Foldi.

CATRINEL FOLEA are ca prim 
obstacol pe Hollmann (R.D.G.), iar 
al doilea pe Hevesi (R.P.U.), învin-

In etapa a Il-a la rugbi,

că ambele formații 
bine cind evoluea-

tîlni la Petroșeni, echipa studenți
lor de la Institutul de mine. Două 
meciuri grele pentru echipele oaspe, 
dat fiind faptul 
studențești joacă 
ză acasă.

In Capitală, în 
bitorilor de rugbi stă, desigur, me
ciul dintre Dinamo și Farul Constan
ța. Dinamoviștii — aliniind garni
tura completă — se vor strădui să 
arate că acel 6-6, din prima etapă, 
cu Gloria n-a fost decît un accident. 
Pe de altă parte, Farul, victorioasă 
la Constanța în meciul cu Știința 
Timișoara este 
presie cît mai 
bucureșteni.

Sub semnul 
celelalte două 
București, Progresul—Unirea și Glo- 
ria—C.S.M.S.

In sfîrșit, 
primi vizita

centrul atenției iu-

domică să lase o im- 
bună spectatorilor

echilibrului se anunță 
partide programate în

Iași.
la Bîrlad, Rulmentul va 
Științei Cluj.

Foto : T. Roibu

Vi

pr 
ChCen Min-ci (R.P. 

are 17 ani, foloses 
(europeană) și es 
sale la dublu form 
hop, Maria Alexai 
jucat cu cîștigătoart

gătoarea urmînd să joace cu 
Sien.

MARIA ALEXANDRU susține 
ma „manșă" cu 
neză). Aceasta 
priza normală 
campioana țării 
Depășind acest 
dru ar avea de 
meciului Jaguet (Elveția) — Carlssd 
(Suedia) și apoi cu Kalweit — car» 
pioana R.D.G. sau Bucholz (R.F.G 
Cîștigînd — cum este de așteptat 
aceste trei întîlniri, Maria Alexand» 
va avea de înfruntat asaltul maghi 
rei Lukaos pentru a se întrece d 
campiona lumii, Ciu Ciun-hui. 1 
eventualitatea calificării in semii 
nale, campioana noastră va juca d 
învingătoarea partidei Van Sien-Se 
(bineînțeles, dacă în cel de al trd 
lea sfert al tabloului nu se vor prl 
duce surprize).

La simplu bărbați, pe tabloul d 
256 de locuri, au fost înscriși 192 d 
concurenți, 64 dintre ei calificîndu- 
direct (fără adversari) în turul 
doilea. Favoriții au fost trecuți 
ordinea următoare: Su In-șin (R. 
Chineză), Kimura (Japonia) — prim 
sfert — Miki (Japonia), Li Fu-iun (R. 
Chineză) — al doilea sfert — OgimuJ 
(Japonia), Cian Si-lin (R.P. Chinez
— al treilea sfert — Iun Kuo-tud 
(R. P. Chineză), Ciuan Tze-tun (I>fl 
Chineză) — al patrulea sfert.

NEGULESCU — Bernhardt (Suedid 
RETHI - Turner (Jersey), GIURGIl 
CA — Binh Huy (Singapore) sînt pr 
mele meciuri ale băieților noștri, 
timp ce COBÎRZAN și SENTIVAI 
trec direct în turul al doilea, fă) 
adversari.

In caz de victorii, Negulescu i 
întâlni pe belgianul Bertrand (calific 
direct), Rethi pe francezul Chera 
(calificat direct), Giurgiucă pe Mich 
lek (R.F.G.), de asemenea, calific 
direct. Cobîrzan va juca cu înving 
torul partidei Korpa (R.P.F.I.) - HI 
yerdahl (Suedia), iar Sentivani < 
brazilianul Duarte sau suedez 
Bengtsson. Mai departe, în eventu 
litatea unor noi succese, adversa) 
jucătorilor noștri ar fi următori 
Harrison (Anglia), Fahazi (R.P.U.) 
Kimura pentru Negulescu; Cion Dl 
Ci (R.P.D. Coreeană), campionul ch 
nez Ian Iui-hua și Miki la Reth 
Li Fu-iun și Da Costa (Brazilia) 
Cobîrzan ; sovieticul Kalnin 
Si-lin pentru Sentivani; 
(U.R.S.S.), japonezul Konaka 
Tze-tun pemtru Giurgiucă.

Proba de dublu femei întruneț 
un număr de 79 de perechi. Ce 
patru cupluri favorite principale sil 
situate astfel pe tablou : Ciu Ciun-h
— Van Sien și Matsuzaki — Seki 
partea de sus și Li Cen — Ti Ciua! 
hua și MARIA ALEXANDRU 
GETA PITICA in partea de jos. Pe) 
tru a ajunge în finala probei, repr 
zentantele noastre vor juca în pJ 
mul tur cu Cen Min-ci, Liu Hui-c 
(R. P. Chineză) și apoi, eventual ( 
Balaișite — I 
Luzova, Rowe 
Ke-min, Ma Kuan-hun, 
Ciuan-hua sau Itoh — 1 
partea cealaltă 
STANTINESCU - 
în prima partidă 
meciului Crisimel, 
Iova, Uhrinova. In continuare, ele 
avea de jucat cu ~ 
berg sau Kraft ■ 
Ciun-hui, Van Sien.

La dublu bărbați, 
sînt următoarele: 
RETHI — Kuo Ciun-kun, Cen Ciu 

' sien și GIURGIUCĂ, COBÎRZAN 
Barsumian, Arsumanian (Liban).

în sfîrșit, în ultima probă indii 
duală, cea de dublu mixt, situai 
este următoare, în turul I : MAR] 
ALEXANDRU - NEGULESCU se 
lifică fără adversari, FOLEA, RET]
— Svarcova, Svarc, PITICA, CI 
BÎRZAN — Sun Mei-in Ian Iui-hu 
CONSTANTINESCU, GIURGIUCĂ I 
Akip, Djaya (Indonezia).

și Cil 
Saunox 
și Ciuț

Paisiarv sau Bosa
■ Shannon sau F 

, Li Cen, j 
Iaimanaika. j 

a tabloului, COI
- FOLEA vor întîl 

pe învingătoar 
Roland — Kov

Rudnova — Gril 
■ Streifer și CI

primde intiln 
NEGUL ESC

După - amiază, la Giule:

Ultimul act
at „Cupei orașului București
15 

final 
„i

din cele 17 locuri in clasamen- 
. .... al competiției masculine de vo 

,,Cupa orașului București" iși cunosc 
cupantele. Iată-le : 3. Confecția, 4. 
lectronlca, 5. Telinomeial, 6. Voința, 
Locomotiva Grivița Roșie, 8. Sănătati 
9. C.S.P., 10. IPROMET, 11. Otelul, 
IPROFIL, 13. 1CECHIM, 14. Globus 
Frigul, 15. M.T.Tc.. 16. Vulcan, 17. C.S: 
III.

Cît privește primele două — ciștil 
toarea trofeului și secundanta el — ] 
vor fi desemnate astăzi după-amial 
cind, începînd de la ora 17, în sala C* 
Iești va avea loc cel de al treilea i' 
decisivul, dintre Semănătoarea și A 
rora, acum la egalitate de victorii.



După un debut promițător, așteptăm un pas înainte
(Urmare din pag. 1)

CSMS Iași) îi îndreptățește să pri
vească cu încredere jocul de mîine, 
deși se pare că vor fi dezavantajați 
de faptul că nu joacă Varga. In 
aceste condiții, este probabilă folosi
rea lui Frățilă. Antrenorii nu s-au 
decis încă dacă acesta va juca inter 
sau centru, in această ultimă even
tualitate urmînd să joace inter Ene 
II. O altă formulă posibilă este aceea 
cu Țîrcovnicu inter dreapta și cu 
Ghergheli inter stingă, proaspătul di- 
namovist urmînd să-și facă cu acest 
prilej debutul oficial la Dr^arr"
București. în orice caz, campionii au 
un meci greu la Constanța, unde e
chipa locală n-a pierdut pînă acum 
nici un meci in acest campionat. Pe 
teren propriu, constănțenii au reali
zat 13 puncte din 14 posibile. Iar in
succesul de duminica trecută de la Arad 
îi va mobiliza și mai mult pe cei 
de la Farul, dornici să se mențină 
în lupta pentru primul 
Steaua, cea de a doua 
un meci ușor. Militarii 
cău, în compania lui 
— cu toate că gazdele

în clasament — rezultatul e greu

Printre zecile 
care au asistat 
meciului Dukla 
turile de finală

De vorbă cu antrenorul N. Petrescu,pe marginea meciului Dukla Praga—Benfica Lisabona
spectatori 
a Il-a a 
din sfer
a fost și 
Petrescu, 

l-am 
la redacție pentru a-i soli-

de mii de 
la „manșa" 
- Benfica, 
ale C.C.E.. 

Nicolae

loc. Nici 
clasată, n-are 
joacă la Ba- 

Dinamo unde 
dețin ultimul

BADEA (Petrolul) CREAi'U (Rapid) 
văzufi de Neagu Radulescu

loc
de pronosticat. Băcăuanii au dificul
tăți în privința alcătuirii formației, 
fiind incertă utilizarea portarului 
Ghiță și a atacantului Eftimie, ac
cidentați, în timp ce bucureștenii 
anunță aceeași formație de duminica 
trecută.

In București, „vedeta" cuplajului 
de pe stadionul „23 August" promite 
un spectacol de calitate. Se întilnesc 
Rapid și Petrolul, două echipe in 
formă. Ploieștenii au dispus de Pro-

DE LA FEDERAȚIA ROMlNĂ

DE FOTBAL
organizato- 
și secțiilor 
terenurilor 
numai ur-

ai echipe
arbitraj a

și secunzi

conducător de echipă 
echipelor 
angajați de secții 

(delegatul re- 
raionului pen-

Se aduce Ia cunoștința 
rilor de jocuri de fotbal 
de fotbal că în incinta 
de joc au voie să intre 
mătoarele persoane :

— Jucătorii de rezervă 
lor, trecuți pe foaia de 
meciului respectiv

— Antrenorii principali 
ai echipelor

— Cite un
— Medicii
— Masorii
- Delegatul federal 

giunii, orașului 
tru jocurile din 
nale, orășenești

— Președintele 
de fotbal

— Observatorii
— La jocurile 

echipelor din deschidere sau 
jocul principal (numai pentru cate
goriile A și B și numai în 
locurilor rezervate în incinta 
nului).

— Copiii culegători de mingi (în 
număr de 10).

Secțiile de fotbal organizatoare și 
comisiile regionale răspund de apli
carea întocmai a acestor măsuri.

sau 
campionatele regio- 

și raionale) 
comisiei regionale

pentru arbitri 
cuplate, jucătorii 

de la

limita 
tere-

greșul cu 4—0 iar feroviarii au rea
lizat o excelentă performanță, miercuri, 
în fața selecționatei olimpice a R.P. 
Ungare. Ploieștenii vor menține for
mația de duminică, în timp ce an
trenorii rapid iști nu s-au decis asu
pra celor doi interi, posturi pentru 
cane au de ales intre Georgescu, Ba- 
lint, Ozon și Dinu.

La Brașov, de asemenea, un med 
de mare interes, intre două din echi
pele cu cite 17 puncte și care de-abia 
așteaptă ca fruntașii plutonului să 
„clacheze", pentru a interveni in lup
ta directă pentru primul loc: Steagul 
roșu și Știința Timișoara. Brașovenii 
sînt mari specialiști ai jocurilor pe 
teren propriu, în clasamentul meciu
rilor „acasă" ocupind locul tatii cu 
16 puncte din 8 meciuri și un gol
averaj de 21:8. Iată de ce prima 
șansă este de partea lor, dar să 
nu uităm că in campionatul trecut 
studenții timișoreni le-au întrerupt 
suita victoriilor la Brașov, obținind 
un 1—1, după ce au condus pînă în 
minutul 85, în formații nu se anunță 
modificări, față de etapa anterioară.

Va merge U.T.A. în continuare pe 
același drum? Iată întrebarea pe care 
ne-o punem și noi, alături de toți 
cei care urmăresc campionatul cate
goriei A, după excelentul rezultat al 
textil^tilor in etapa trecută și îna
intea medului lor de mîine, de la 
Cluj, cu Știința. Dintr-o convorbire 
cu antrenorul arădean Petschovski 
am aflat că U.T.A. aliniază „ll“-le 
care a întrecut pe Farul cu 4-0. 
Clujenii păstrează și ei „garnitura" 
care a scos meciul nul de la Bacău. 
Rezultatul e imp^i^t pentru am
bele echipe: un succes al arădenilor 
i-ar îndepărta de „zona amenințată" 
în timp ce Știința — aflată acum 
pe locul 3 — acumulînd încă două 
puncte ar interveni direct in lupta 
pentru primul loc, mai ales că atît 
Dinamo București cit și Steaua joacă 
mîine în deplasare...

în fine, la Oradea, Crișana — în 
formația căreia va reintra fundașul 
Bakoș — are mari șane în fața lui 
C.S.M.S. Iași iar la București Pro
gresul va căuta să-și mărească baga-

Programul campionatului
R. P. R. de juniori - Seria a VII-a

ETAPA I : 31.ni. 1963
Minerul Baia Mare — Voința Oradea, 

Crișana Oradea — C.S.M. Cluj, Știința 
Cluj—Topitorul Baia Mare, Recolta Că
rei—Crișul Oradea, A.S.M.D. Satu Mare— 
Stăruința Salonta, Steaua Dej—Fores
tiera Sighet.

ETAPA a II-A i 7.IV. 1963
Crișul Oradea—Știința Cluj, Stăruința 

Salonta—Steaua Dej, Forestiera Sighet— 
A.S.M.D. Satu Mane, Topitorul Baia 
Mare — Crișana Oradea, C.S.M. Cluj — 
Minerul Baia Mare, Voința Oradea—Re
colta Cărei.

ETAPA A III-A : 14.IV.1963
C.S.M. Cluj—Forestiera Sighet, A.S.M.D. 

Satu Mare — Topitorul Baia Mare, Cri- 
șana Oradea — Voința Oradea, Mineoil 
Baia Mare — Steaua Dej, Recolta Că
rei — Știința Cluj, Stăruința Salonta— 
Crișul Oradea.

ETAPA A IV-A : 21.IV.1963
Crișana Oradea — Minerul Baia Mare, 

Steaua Dej — C.S.M. Cluj, Știința Cluj— 
Stăruința Salonta, Forestiera Sighet — 
Crișul Oradea, Voința Oradea—A.S.M.D. 
Satu Mare, Topitorul Baia' Mare—Recol
ta Cărei.

ETAPA A V-A : 28.IV. 1963
A.S.M.D. Satu Mare — C.S.M. Cluj, 

Știința Cluj—Crișana Oradea, Topitorul 
Baia Mare — Minerul Baia Mare, Voin
ța Oradea — Stăruința Salonta, Recolta 
Cărei — Forestiera Sighet, Crișul Ora
dea — Steaua Dej.

ETAPA A VI-A : 5.V.1963
Steaua Dej — Voința Oradea, Minerul 

Baia Mare — Forestiera Sighet, C.S.M.

Cluj — Recolta Cărei, Stăruința Salon
ta — Topitorul Baia Mare, Crișana Ora
dea — Crișul Oradea, A.S.D.M. Satu 
Mare — Știința Cluj.

ETAPA A VII-A : 12.V.1963
Crișana Oradea — Recolta Cărei, Cri- 

șul Oraada — A.S.M.D. Satu Mare:, 
Steaua Dej — Topitorul Baia Mare, Fo
restiera Sighet — Voința Oradea, Știin
ța Cluj — C.S.M. Cluj, Minerul Baia 
Mare — Stăruința Salonta

ETAPA A VIII-A : 19.V. 1963
Știința Cluj — Forestiera Sighet, Voin

ța Oradea — C.S.M. Cluj, A.S.M.D. Satu 
Mare — Minerul Baia Mare, Recolta Că
rei — Steaua Dej, Stăruința Salonta — 
Crișana Oradea, Topitorul Baia Mare— 
Crișul Oradea.

ETAPA a IX-A : 16.VI.1963
C.S.M. Cluj — Stăruința Salonta, Cri

șana Oradea — A.S.M.D. Satu Mare, Fo
restiera Sighet — Topitorul Baia Mare, 
Voința Oradea — Crișul Oradea, Mine
rul Baia Mare — Recolta Cărei, Steaua 
Dej — Știința Cluj.

ETAPA A X-A : 23.VI. 1963
Steaua Dej — Crișana Oradea. Știința 

Cluj — Voința Oradea, Crișul Oradea— 
Minerul Baia Mare, Topitorul Baia 
Mare — C.S.M. Cluj, Forestiera Sighet— 
Stăruința Salonta, Recolta Cărei — 
A.S.M.D. Satu Mare.

ETAPA A XI-A : 30.VI. 1963
Voința Oradea — Topitorul Baia Mare, 

Crișana Oradea — Forestiera Sighet, Mi
nerul Baia Mare—știința Cluj, A.S.M.D. 
Satu Mare — Steaua Dej, C.S.M. Cluj— 
Crișul Oradea, Stăruința Salonta—Recol- 
ta Cărei.

destul de redus de puncte injul 
dauna Minierului Lupeni.

După cum se vede, o etapă cu 
multe jocuri echilibrate. Sperăm însă 
că, în ciuda importanței 
sament a punctelor puse 
ciurile se vor desfășura 
notă de sportivitate care 
za prima etapă a returului.

Mîine,

pentru cla- 
în joc, me- 
în aceeași 

a caracteri-

antrenorul romin 
La înapoierea sa in Capitală 
invitat 
cita un interviu.

Rezultat echitabil, tov. Petrescu? 
După aspectul partidei. Dukla 

merita să cîștige. A atacat de la în
ceput, 
mult. 
Riera, 
bată, 
lentă

— Ce impresie v-au 
Benfica sub aspectul 
nice ?

— Sint două echipe mari, repre- 
zentînd școli diferite : portughezii
manevrează balonul cu ușurință, dtn 
alergare, folosind cu predilecție exte
riorul ghetei; cehii, foarte buni teh
nicieni și ei, sint mai lenți și între
buințează pasa cu latul.

— Dar din punct de vedere tactic ?
— La apărare, atit Dukla cit și 

Benfica se așează și se mișcă la fel. 
Amindouă joacă cu trei fundași avtnd 
in apropiere (circa 6 m) pe unul din

a presat insistent, dar a ratat 
Însuși antrenorul portughezilor 
declara: „Dukla putea să ne 

cu toată tactica 
in apărare".

noastră exce-

făcut Dukla șl 
pregătirii teh-

etapă în Cupa R. P. R.
Cu o săptămină înainte de reluarea 

Întrecerilor de categorie B, un număr 
de 28 de echipe din această categorie 
participă mîine. alături de șase formalii 
de categorie regionala și orășenească, la 
o importantă etapă ■ Cupei R.P R. Sint 
programate 17 jocuri, cu prilejul cărora 
echipele de categorie B vor lupta pen
tru calificare și, totodată, vor face o 
utilă verificare a potențialului lor îna
intea returului, 
fenoară se vor

iar cele de categorie in- 
strădui să obțină cinstea

ȘTIRI
• Meciurile de fotbal din cadrul eta

pei a n-a a returului categoriei A vor 
fi conduse de următorii arbitri: Rapid — 
Petrolul (C. Nițescu — Sibiu), Progresul 
— Minerul (R. Sabău — Cluj), Farul — 
Dinamo Buc. (Adrian Macovei — Ba
cău), Steagul roșu — Știința Timișoara 
(Ion Dobrin — Petroșeni), Dinamo Ba
cău — Steaua (Iosif Ritter — Timișoa
ra), Știința Cluj — U.T.A. (Em. Martin — 
Buc.), Cr^na Oradea — C.S.M.S. Iași 
(Mihai Popa — Buc.).
• Au fost programate cele trei jocuri

restanță din cadrul campionatului de ju
niori. Toate se desfășoară mîine, după 
cum urmează: București (stadion „23 Au
gust"" — teren IV — ora *“* ‘
August" — Dinamo Obor; 
șul — C.S.M. Cluj; Arad: 
Banatul Timișoara.

juca în „șaisprezecirnile" competi- 
Amintim cu acest prilej cititori- 

viitoare a Cupei 
șaisprezecîmiie de finală — 

se dispută la 10 aprilie, cînd vor intra 
„în cursă" și cele 14 echipe de cate
gorie A, alături de cele 17 calificate de 
mîine.

Partidele programate mîine sînt urmă
toarele : Unirea Botoșani—Ceahlăul Pia
tra Neamț, IMU Medgidia—Dinamo
Obor, Progresul Alexandria—CFR Roși
ori, ICSIM București—Metalul Bucu
rești, Flacăra Moreni—Prahova Ploiești, 
Unirea Rm. Vîcea—Dinamo Pitești, Dru- 
beta Tr. Severin—CSO Craiova, Vagonul 
Arad—CSM Reșița. CSO Baia Mare— 
Cri șui Oradea, 
Ci uf, 
lați,

de a 
tiei. 
lor noștri că etapa
R.P.R

Centrul „23 
Oradea: Cri- 

Vagonul —
• Meciurile de categorie A de miine 

din Capitală se dispută pe stadionul .23 
August", după următorul program : ora 
14,30: Progresul — Minerul Lupeni, ora 
1S,15: Rapid — Petrolul Ploiești.

, ASMD Sa tu-Mare—CSM 
Moldova Iași—Siderurgistul Ga- 

Industria Sîrmei Cîmpia Turzii— 
CFR Arad, ASM Odorhei—Arieșul Tur
da, Textila Sf. Gheorghe—Gaz Metan 
Mediaș, AS Cugir—Jiul Pctrila, Trac
torul Brașov—Carpați Sinaia, Ancora 
Ga^ți—Știința Galați.

In Capitală se dispută un singur joc 
între ICSIM (echipă de categorie orășe
nească, a cărei calificare pînă în această 
fază constituie un frumos succes) și 
Metalul din categoria B. Jocul se dispu
tă pe terenul Laminorul, mîine la ora 
10.30.

In această etapă, în caz de egalitate 
și după prelungiri se califică echipa în 
deplasare.

half: portughezii pe Humberto, iar 
cehii pe Pluskal. Cind „pericolul" se 
apropie, se formează o linie perfectă 
de patru : in fata acestei linii (la am
bele echipe) doi jucători (cei mai 
apropiați de fază) execută un fel de 
acoperire a stoperului, iar un al trei
lea încearcă atacul de deposedare la 
20—25 m de poartă. Aici a fost punc
tul forte al portughezilor, care au 
reușit să anihileze atacul praghezilor 
desfășurat 
părerea 
pletă.

- Cu
- Da.

in mod 
mea — prea

greșit, 
mult pe

după 
trif

asta am intrat
Aici se deosebesc cele

în atac...
două 

echipe, fiecare desfășurindu-se altfel: 
Dukla are un atac colectiv, lent, care 
încearcă să se apropie mult de poartă 
pentru finalizare, în timp ce Benfica 
atacă individual, printr-unul sau doi 
jucători, mizind mult pe „soliști" (ex. 
Eusebio). Cind dă insă de un adver
sar mai slab, Benfica face alt joc 
in atac : 
guri spectaculoase și cu pase in sens 
invers.

— V-ați referit, desigur, în discuțiile 
cu Vitlacyl și 
vind sistemul

— Firește, 
aflat lucruri 
spune, de pildă, că „sistemul de
bază se construiește după specificul 
fiecărei echipe (temperament, menta
litate, caracter). Noi avem 
mai înceți, tehnici, fără 
spontane. Acest sistem poate 
ticat așa cum am făcut-o 
Chile și am bătut Spania sau cum 
l-ați practicat dv. cînd ați învins, de 
asemenea, Spania. Noi am bătut Spa
nia printr-un joc ceva mai lent (cu 
pase multe), dv. prin rapiditate. Sis
temului 4—2—4 îi prevăd un viitor 
strălucit, deoarece dă posibilitate la 
multe varietăți tactice".

— Rietra ce spune ?
— Pe antrenorul portughezilor 

întrebat ce concepție stă la baza 
carii sistemului 4—2—4 de către 
fica ? „Una constructivă — mi-a 
puns el — dinamică, cu izbucniri 
neașteptate. Dacă am fi jucat din 
nou la Lisabona am fi atacat ca și 
atunci. Dukla însă ne-a obligat să 
ne apărăm. Și eu cred în viitorul 
acestui sistem. Bineînțeles însă dacă 
in regulamentul jocului de 
nu intervin, pe 
care ar necesita 
Iui".

mai închegat, cu driblin-

Riera la probleme pri- 
4-2-4?
Și de la amindoi am 
interesante. Vitlacyl

jucători 
broderii 
fi prac- 
noi în

l-am 
apli- 
Ben- 
răs-

fotbal 
parcurs, modificări 

schimbarea sistemu-

Interviu luat de
G. NICOLAESCU

IX2X1X21 PRONOEXPRES

Ultima zi pentru
Numai azi mai puteți depune buleti

nele pentru Concursul special Prono
sport de mîine 24 martie a.c.

Primul concurs special pronosport al 
anului vă oferă posibilitatea de a cîș- 
tiga cu aceeași variantă premii în bani 
pentru 12 + 1, 12, 11 și 10 rezultate exacte, 
premii în obiecte acordate suplimentar 
din fond special precum și premii cu
mulate în bani și obiecte.

In fruntea premiilor SupHmentare în 
obiecte figurează un AUTOTURISM 
„SKODA-OCTAVIA", urmat de motoci
clete, motorete, frigidere, aragazuri, ma
șini de cusut, aparate de radio, bici
clete și alte numeroase obiecte.

Vă reamintim programul acestui inte
resant concurs special, cu pronosticu
rile date de „Programul Loto-Prono- 
sport" :

I. Farul —- Dinamo București (camp.
cat. A) 1. x

II. Steagul roșu — Știința Timișoara
(camp. cat. A) 1, x

m. Dinamo Bacău ■— Steaua (camp.
cat. A) 1, 2

IV. Știința Cluj — U.T.A. (camp.
cat. A) 1

V. Crișana — C.S.M.S. (camp. cat.
A) 1VI. Progresul — Minerul (camp. cat. 
A) 1VII. I.M.U. Medgidia — Dinamo Obor 
(Cupa RPR) 1, xVIII. Progresul Alexandria — CFR Ro
șiori (Cupa RPR) 1, 2

IX. Flacăra Moreni — Prahova Plo
iești (Cupa R.P.R.) 1

X. Unirea R. Vilcea — Dinamo Pi
tești (Cupa RPR) 1, 2

XI. A.S.M.D. S. Mare — C.S.M. Cluj 
(Cupa RPR) 1XII. C.S.O B. Mare - - Crișul Oradea 
(Cupa R.P.R.) x. 2

Sp. Vagonul Arad — C.S.M. Reșița 
(Cupa R.P.R.) x

depunerea buletinelor Pronosport
Programul de etapă pentru concursul

Pronosport nr. 13 din 31.III.1963 este ur
mătorul:

VI. Minerul — Farul (camp. cat. A)

I. Dinamo București —- Rapid (camp.
cat. A)

II. Progresul — Steaua (camp. cat. A)
III. U.T.A. — 

cat. A)
Dinamo Bacău (camp.

IV. CSMS Iași — Steagul roșu (camp.
cat. A)

V. Crișana — Petrolul (camp. cat. A)
VII. Progresul Brăila — Siderurgistul 

Galați (camp. cat. B)
VIII. Dinamo Pitești — C.S.M. Sibiu

(c^mp. cat. B)
IX. Chimia Făgăraș — Tract. Brașov

(camp. cat. B)
X. Minerull B. Mare — Crișul Oradea

(camp. cat. B)
XI. Ind. S. C. Turzii — Mureșul Tg.

Mureș (camp. cat. B)
XII. Rapid Focșani — Prahova Plo-

iești (camp. cat. B)
Sp. știința Timișoara —— Știința Cluj

(camp. cat. A)
IMPORTANTE PREMII 

LA TRAGEREA MĂRȚIȘORULUI
Aproape 8.000 de premii a atribuit tra

gerea specială a Mărțișorului LOTO 
CENTRAL, în valoare de peste 2.500.000 
lei.

Cele patru autoturisme „Moskvici" au 
fost cîștigate de participanții: Gh. Cîm- 
peanu din R. Vîlcea. V. Ganță din Cra
iova, M. Kope din Oradea și R. Nicolau 
din București.

Premiul de 50.000 lei a fost obținut de 
participanta Leana Rugină din Bucu
rești, la premiul special B.

De asemenea excursiile în U.R.S.S. — 
pe iVnerarul Kiev. Leningrad, Moscova 
au fost obținute de 108 participant!.

Aceasta dovedește încă o dată că tra

gerile speciale LOTO CENTRAL împart 
premii de valoare.

Azi este ultima zi cînd se mai pot 
procura la sate bilete pentru concursul 
SPORTEXPRES din trim. I a.c. In conti
nuare biletele pentru acest concurs se 
vor vinde la orașe pînă miercuri 27 mar
tie a.c.

PRONOSPORT
Premiile concursului suplimentar din 

13 martie 1963. Campionatul mondial de 
hochei .

Categoria a n-a : 26,4 variante a 1.472 
lei fiecare ; Categoria a IlI-a : 296,9 va
riante a 177 lei fiecare.

Premiile concursului Pronosport nr. 
11 din 17 martie' 1963 :

Categoria I : 0,30 variante a 18.373 lei; 
Categoria a Il-a: 117,90 variante a 561 lfei 
fiecare ; ^tegoria a III-a : 1.312,90 va
riante a 75 lei fiecare.

Premiul special 0,30 variante a 15.000 
lei.

Report la categoria I pentru concursul 
nr. 12 din 24 martie 1963 36.747 lei. _

LOTO-CENTRAL

La tragerea Loto-Central din 22 martie 
1963, au fost extrase din urnă urmă
toarele numere :

13 37 12 21 35 67 40 30 48 74
Premiul Special A 67 37 18
Premiul Special B 43 21 40
Premiul Special C 35 12 30
Fond de premii 754.398 lei.
Tragerea următoare va avea loc îH 

ziua de 29 martie 1963 în București.
Rubrică redactată de Loto-Pronosport.



UNDE MERGEM?
PRIMUL CONCURS REPUBLICAN AL ANULUI 

0 NOTA BUNA
Concursuri • •

A ÎNCEPUT CU
rezultate

în întreaga țară se desfășoară în aces
te zile primul concurs republican de tir al 
cm uliii. prin corespondență, „Cupa Pri
măveri®. în Capitală întrecerile au în
ceput vineri pe poligoanele Dinamo și 
Tunari, cu probele de talere aruncate din 
șanț, pistol calibru marc și pistol sport, 
uimind ca astăzi și mîine să aibă loc 
disputele la pistol viteză, talere aruncate 
din turn, pistol precizie, armă liberă ca
libru redus 3x10 focuri seniori, armă 
liberă 3x30 focuri senioare, juniori și 
junioare.

După primele confruntări 
că trăgătorii, componen» 
publican și olimpic, se 
de bine realizînd cifre 
perioada de pregătire în
la început de sezon compelițîonal. Acest 
lucru a ieșit în eyM'nțâ mai ales în pro
ba de pistol calibru mare unde M. Du- 
^uIit'I ii (Steaua) a obținut 579 p., cu
trei puncte mai puțin decU cifra reali
zată anul trecut la campionatele repu
blicane și cu patra puncte sub recordul

se observă 
ai loturilor re
prezintă destul 
ridicate
can- ne găsim,

pentru

Din nou in întrecere
Concursurile duminicale continuă. 

Mîine. cicliștii bucurcșteni și probabil 
și cei ploieștc-ni vor fi din nou în în
trecere. + data aceasta în cadrul com 
petiției dotate cu tiofeul ,-Cupa Me
talul*

In 
probe 
Astfel 
pută 
juniorii de cat. 
km. iar juniorii 
•orii de hirndrte 
vor parcurge 20 
6 km întrecerile au loc pe Șos. Bucu
rești— Ploiești (varianta Buftea) Plecă
rile și sosirile vor fi marcate m dreptul 
bornei kilometrului 7 (Aeroportul Bă
nea sa). Primul start se va da la ora 10

programul concursului 
pentru toți posesorii de 

alergătorii avansați tși 
întîielatea

figurează 
biciclete, 
vor dis-
70 km.de-a lungul a

I pe un traseu de“26 
de cat. a II-a și pose
de semîcurse și de oraș 
km. 12 km ?i respectiv

Azi și miinc. in (apitdlâ,

0 competiție interesantă
..Cupa Dinamo“

Patinoarul artificial din parcul 
August" găzduiește o interesantă 
comfptițțe : „Capa Dinam»" rezerva
tă celor moâ tineri patinatori artis
tici din țara noastră. Și-au anunțat 
participarea circa 100 de concurențl 
din Brașov, Cluj și București.

întrecerile tinerilor 
desfășoară azi între 
(figuri 
libere) 
(figuri 
libere),
închiderii festive a competiției, 
face demonstrații, Elena Moiș, Radu 
Ionian și perechea Cristina Patrau- 
lea — R. Ionian, actualii campioni 
ai R.P.R. la seniori.

țării. Bine s-au 
și G. Maghiar .
deci toate speranțele că în acest 
cordul republican la pistol calibru mare 
va fi simțitor îmbanătățll.

Iată rezultatele: Talere aruncate din 
șanț. (100 buc): 1. Gh. Enache (Steaua) 
94 t; 2. I. Lovinescu (Steaua) 92 t; 3. 
V. Trăistaru (Steaua) 86 t. Pistol cali
bru mare: 1. M. Dumitrii (Steaua)
284--L--2£>=579 p; 2. 1. Tripșa (Dinamo) 
288+288=576 p; 3. C. Maghiar (Dina
mo) 289+287=576 p; 4. Al. 
(Steaua) 287+285=572 
(Dinamo) 282+286=568 p.

(V. Gorun)

mai prezentat I. 
la aceeași probă.

Tripșa
Avem 

an rc-

!

Claus
p; 5. M. Roșea

PLOIEȘTI. La prima etapă a cam
pionatului republican au luat startul 
40 de echipe. Recent s-au încheiat 
întrecerile turului. Iată rezultatele: 
feminin. — cat. I: 1. Voința 25 p; 
2. Petrolul T.C.M.S. 23 p ; 3. Rafi
norul 21 p; masculin — cat. I; 1. 
Rafinăria Teleajen 27 p; 2. Petrolul 
T.C.M.S. 25 p; 3. Voința 21 p.

La cat. a Il-a și a IlI-a (masculin) 
conduc după 6 etape formațiile Rafi
norul II și respectiv Farul I.T.A.U. II 
cu cite 18 p. Cele mai frumoase re
zultate au fost obținute, de-a lungul 
întrecerilor, de Valeria Popescu (Vo
ința), Maria Brăcăcescu (Farul 
I.T.A.U.), Victoria Markai (Voința), 
Cristina Ioslfescu (Petrolul T.C.M.S.) 
și Ana Nededescu (Voința) care au de
pășit granița celor 400 p.d. iar la 
băieți merită a fi evidențiați Cristu

Vinătotu (Rafinăria Telcajen). Ion 
Dragomirescu, Vasile Nicolescu și 
Alexandru Vrinceanti (Petrolul TOMS) 
cane au înregistrat peste 900 p. d.

P. BREBEANU — coresp.

SIBIU. Campionatul orășenesc 6e 
află în plină desfășurare. 28 de echi
pe se întrec în cele patru categorii. 
Cele 5 echipe feminine și 4 mascu
lina de categoria I au terminat prima 
parte a întrecerii. în clasamente con
duc Voința (feminin) și 
(masculin).

în campionatul raional 
8 echipe masculine și 4 
După trei etape în fruntea
tului campionatului masculin 
Progresul Orlat care nu a 
nici un meci.

ILIE IONESCU -

Electrica

se întrec 
feminine, 

clasamen- 
se află 
pierdut

coresp.

Spicuiri din
Scrisorile sosite în ultima vreme 

la redacție ne aduc tot mai multe 
vești despre concursurile de gimnas
tică organizate în numeroase locali
tăți ale țării. în nodurile ee urmea
ză facem loc cîtorva dintre scrisorile 
primite.

„CUPA ORAȘULUI TULCEA'

lo
de

La Casa raională de cultură din 
calitate a avut loc concursul 
gimnastică dotat cu .Cupa orașului 
Tulcea". La întreceri au participat 
selecționatele școlilor medii, de me
serii și elementare din ...............
Competiția, desfășurată pe 
individual, s-a bucurat de 
res deosebit. De altfel, un 
nificativ este acela că în prima fază

localitate, 
echipe și 
un inte- 

fapt sem-

scrisorile corespondenților
a acestei competiții s-au întrecut peste 
2 000 de tineri și tinere din orașul 
nostru. Participanții la finala pe oraș 
au oferit publicului un spectacol inte
resant, plăcut, pe care-1 dorim cit 
mai des repetat. Juriul întrecerii a 
acordat locul I pe echipe selecționa
telor de băieți și fete ale Școlii de 
8 ani nr. 2 (prof. de educație fizică 
Gheorghe Stan), care au dovedit o 
pregătire superioară. Un premiu spe
cial a fost acordat pionierilor și pio
nierelor de la Școala de 8 ani nr. 5 
(prof, de educație fizică Virgil Bălan), 
cane au executat aproape fără gre
șeală un bogat complex de exerciții. 
La piramide s-au prezentat foarte 
bine elevii Școlii medii nr. 1 (prof, 
de educ, fizică Olimpiu Bonjug), evi- 
dențiindu-se îndeosebi elevul Mar-

cel Luca, fruntaș la învățătură și în 
sport.

în încheierea concursului, spectato
rilor li s-a oferit și o plăcută sur
priză : exerciții de gimnastică artis
tică, în cadrul cărora s-au evidențiat 
numeroase tinere gimnaste din ora
șul Tulcea.

CAMPIONATUL 
COPII

ION TURȘIE

CAPITALEI PENTRU
Șl JUNIORI

gimnaști ai orașului

întrecerile pentru „Cupa R.P.R." încep azi

I

.23

sportivi se 
orele 7,30—10 

obligatorii), 18—21 (exerciții 
și mîine între orele 7,30—10 
obligatorii), 18—21 (exerciții
Duminică seara, în cadrul 

vor

(Urmare din pag. I)

de concurenți Iar duminică slalomul 
uriaș. Astfel că vineri schiorii au 
făcut antrenamente de acomodare 
pe pirtiile Bucegilor și cu... zăpada 
„grea", iar arbitrii au marcat traseele, 
au bătut porțile și au făcut toate 
pregătirile organizatorice necesare.

In lupta pentru cucerirea „Cupei

R.P.R.” slnt angajați sportivii clubu
lui Dinamo Brașov, care dețin pri
mul loc după etapa întll, cei de la 
Caraimanul Bușteni și de la Carpați 
Sinaia (cîștigătorii de anul trecut 
ai cupei), care prezintă echipe va
loroase și complete. Cui va reveni 
trofeul ? Vom ști duminică, după 
închiderea acestui important con
curs.

„Cupa Voința" pentru cooperatorii din Maramureș
Pîrtlile de pe Dealul Negru, de 

lingă Baia Mare, au găzduit de curînd 
Întrecerile dotate cu „Cupa Voința”, 
la care au participat sportivi: asocia
țiilor Voința din regiunea Maramureș. 
Cea mai frumoasă comportare a a
vut-o tînărul Alexandru Chiuzbăian, 
de la cooperativa Gutinul din Baia 
Mare, care a cucerit primul loc în 
ambele probe alpine rezervate ju
niorilor, precum și cursa de slalom 
special a seniorilor. în vîrstă de nu
mai 15 ani, Alex. Chiuzbăian se a* 
nunțâ ca un real talent și un schior 
de mare perspectivă, Iată acum cla
samentele pe probe : SLALOM SPE
CIAL JUNIORI : 1. Al. Chiuzbăian 
(Baia Mare), 2. AI. Terdik (Sighet), 
3. T. Csiszar (Sighet) ; SENIORI : 1. 
Al. Chiuzbăian, 2. I. Terdik (Sighet), 
3. Em. Kollath (Baia Mare); COBO- 
RÎRE JUNIORI : 1. Al. Chiuzbăian, 
2. At Terdik, 3. T. Csiszar; SENIORI:

1. Eliza Kallina

1. Em. Kollath, 2. I. Terdik, 3. Șt. 
Udvari (Satu Mare) ; SENIOARE : 1. 
Iulia Dichișan (Baia Mare) ; FOND 
2 km. JUNIOARE:
(Satu Mare) ; 3 km JUNIORI : 1. M. 
Petreuș (Sighet) ; 3 km SENIOARE : 
1. Iulia Dichișan; 5 km SENIORI : 
1. T. Thokoli (Sighet), 2. Em. Kollath 
3. C. Vereș (Satu Mare).

„Cupa Voința" a revenit pentru a 
doua oară schiorilor asociației spor
tive Voința Baia Mare, cu 35 p. Ur
mează in clasament : Voința Sighet 
43 p, Voința Satu Mare 59 p, Voința 
Șomcuta Mare 79 p.

Cei mai mici
București — copiii — au inaugurat re
cent o competiție a lor: campionatul 
Capitalei. Primele două etape ale în
trecerii s-au și consumat. în etapa 
a Il-a, desfășurată in sala Recolta, 
au luat parte la concurs 9 echipe la 
băieți ‘ 
tate: 
136,25 
S.S.E. 
pia — 
Dinamo II 
b^it^ei: N.
Neagu (Dinamo) C. Petrescu (S.S.E. 2), 
N. Simon (Șc. M. 35), O. Borcan (Șc. 
M. 35), D. Torok (Dinamo); individual 
fete: Iulia Cepreghi (Olimpia), Olga 
Gheorghe (S.S.E. II), Sabina Șerbă- 
nescu (Olimpia), Iulia Cosaru (Dina
mo), Lila Maican (Dinamo), Doina 
Antonescu (Șc. M. 35).

Zilele 
pionatul .... 
categoria I. în prima etapă s-au în
registrat 
pe băiei: C.S.S., Olimpia, S.S.E. II; 
echipe fete: S.S.E. II (I), Dinamo, 
S.S.E. II (II); individual băieeț: P. 
Mihăiuc (C.S.S.), C. Bălan (Viitorul), 
I. Lascu (Dinamo), N. Butnaru
(C.S.S.) C. Popescu (Dinamo), S. Rusu 
(C.S.S.); individual fete: Doina Pană 
(S.S.E. II), Gabriela Loghin (C.S.S.), 
Nona Ștucă (Dinamo), Adina Simion 
(S.S.E. 2), Doina Crasa (C.S.S.), Va
lentina Bugeanu (S.S.E. II).

și 10 la fete. Iată cîteva rezul- 
echipe băieti: Dinamo I — 

p., Șc. medie 35 — 134,10 p.; 
II — 133,05. Edhipe fete: Ollm- 
127,05 p; Dinamo I — 126,45 p.;

- 122,80 p. ; individual 
Opreseu (Viitorul), P.

trecute a început și cam- 
Capitalel pentru juniorii de

următoarele rezultate: echi-

M. ALEXANDRU

De la I.E.B.S
La cererea Consiliului orășenesc 

UCFS București, I.E.B.S a prelungit 
pînă la 5 aprilie a.c. termenul de în
cheiere a contractelor pentru rezervarea 
de bilete la jocurile de fotbal ce se vor 
desfășura in acest an pe stadioanele 
„23 Augustu și „Republicii".

A<o^sta pentru a se da posibilitatea ia 
cit mai multe asociații sportive de a 
veni în ajutorul membrilor lor înlesnin- 
du-le procurarea de bilete la competiți
ile sportive fără pierderi de timp și 
aglomerații la casele de bilete.

Informații la sediul întreprinderii, str. 
Vasile Conta nr. 16, telefon 11.79.7» In
terior 116 sau 186.

DEȘI CALENDARUL COMPETIȚIONAL 
DE FOTBAL" PREVEDE NUMEROASE 
INTILNTRI INTERNATIONALE, I.E.B.S. 
VÂ ASIGURA CONTRACTANȚILOR A
CELAȘI NUMĂR DE BILETE LA ME
CIURILE INTERNAȚIONALE CA CEL 
CONTRACTAT PENTRU JOCURILE IN
TERNE.

*
S-au pus în vînzare la casele obișnuite 

bilete pentru cuplajul de fotbal PRO
GRESUL — MINERUL I.UPENI șl RA
PID — PETROLUL de duminică II.III. 
1963. începînd de la ora 14,30 de pe sta
dionul „23 August".

★
Patinoarul artificial este deschis pen- j 

tru public azi intre orele 15—17 și mîine 
între orele 10—13.

VASILE SĂSARANU 
coresp. regional

Vă invităm Ia întrecerile
cîtorva din speranțele

voleiului
Locul șț ora întîlniriț Ia care vă 

invităm : sala de la Palatul Pionie
rilor, mîine după-amiază cu înce
pere de la era 14.

Vețț asista la cinci meciuri (în 
ordine : Metalul—Clubul sportiv șco
lar, Voința—Școala sportivă de elevi 
nr. 1, C.P.B.—Palatul Pionierilor 
și Rapid—Dinamo), din cadrul etapei 
a XIII-a a campionatului bucuiviștean 
de junioare de la categoria calificare.

Vă veți putea convinge că voleiul 
nostru din prima categorie are 
rezervă multe cadre de nădejde 
că nu rămine decit ca antrenorii 
știe a le folosi.

in 

să

IN CAPITALĂ
AZI

ATLETISM : sala Floreasca II, 
de la ora 17: concurs de triatlon 
organizat de clubul Știința

NATAȚIE : bazinul Floreasca, 
de la ora 18 : concursul școlilor 
sportive die elevi

VOLEI : sala Giulești, la ora 17: 
Semănătoarea — Aurora (m), fi
nala „Cupei orașului București"

SCRIMA : sala de sport a Uni
versității, de la ora 16,30: prima 
fază a campionatului republican 
de seniori la floretă fete.

MÎINE
ATLETISM: sala Floreasca II, 

de la ora 9: finala (locurile V—VIII) 
a campionatului de copii al Ca
pitalei; stadionul Dinamo, de la 
ora 9,30: concurs de marș dotat 
cu „Cupa Dinamo"

NATAȚIE: bazinul Floreasca, 
de la ora 10 șț de la ora 18: 
concursul școlilor sportive de e
levi.

VOLEI: sala Giulești, de la ora 
8,30: Metalul - CFR Timiș, (f), 
Rapid — CSM Cluj (f), Olimpia 
MIU — Petrolul Ploiești (m) ; sala 
Dinamo, de la ora 8,30: Progresul
— Farul C-ța (f), Steaua — C.S.M.S. 
Iași (m), Progresul — Știința Ga
lați (m); sala de la Palatul Pio
nierilor, de la ora 14: Metalul — 
CSS, Voința - SSE I, CPB - 
Palatul Pionierilor, Rapid — Di
namo, meciuri. în cadrul campio
natului bucureștean 
categoria calificare.

CĂLĂRIE : Oaza hipică din ca- f 
lea Plevnei, de la 
concurs în aer liber.

BASCHET: sala Floreasca, de la 
ora 9: 1CF — Olț^pța (f), Vrrința
— "Voința Tg. Mureș (0, Șthnța — 
Rapțd U) meciuri un campionatul 
republican.

SCRIMA: sala de sport a Uni
versității, de la ora 9: prima fază 
a cam^onatuiuț repubhcan de se- 
nțorț la salrie.

RUGBI; stadionul Dinamo, ora 
9: Dinamo — Farul C-ța; terenul 
Gloria, ora 11,3°: Gloria — CSMS . 
Iași; stadionul Progresul, oca 16: I 
Progresul — Unirea. j

FOTBAL: Stadionul „23 August", ț 
ora 14,30: Progresul — Minerul J 
Lupenl; ora 16.15: Rapid — Petro- > 
Iul Ploiești.

CITIȚI NR. 6

al revistei

de junioare la

ora 10: primul

1

„SPORT"

T
I4
î t
t

DIN CUPRINS •
• Campionatul 
chei pe gheată din Suedia

• Concursul republican de sală 
al atlejilor.
• Buletin olimpic r»r. 6: Olga 

Szabo
• Prima etapă a returului cam
pionatului de fotbal in imagini

• însemnările unui antrenor, de 
Helenio Herrera.
• Tinerețea Galaților
• Volei : Pentru medalia olim

pică de la Tokio
• Printre sportivii Cubei socia

liste.
• Magazin sportiv

mondial de ho-

A apărut revista

SPORT SI TEHNICA
Nr. 3 (martie 1963)

DIN SUMAR
Aparate de zbor neobișnuite 
Clasificarea rachetelor 
Un nou născut în electronică — Electretul
Proiectil nuclear de T,5 g.
Itinerar mototuristic (Tîrgoviște și împrejurimile) 
Mic dicfionar alpin 
Auiomodeiismul
Despre competifiile de Karting
Ce va aduce viitorul automobilisticii 
Receptor Cu două kanzistoare
Protecția recepției programelor de radio ți televiziune.

piston sau turbină?

.♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦+■♦•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦■
♦
♦
♦
♦
♦♦
♦
♦

♦

♦

ÎNTREPRINDEREA INDUSTRIALĂ LOCALĂ
„LAZĂR ODON“

Produce și livrează

T0. MUREȘ

♦
î
♦
♦

— fire de masă plastică pentru tapițerie (KEDER) 
precum și diferite profile și tuburi pentru 
impletituri in culori și dimensiuni variate;

Comenzi și informații — Tg. Mureș, str, Bolyak 20 telefon 3077 - 3211.
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Se împlinesc 15 ani de 
cînd iubitorii de șah din 
Moscova au avut prilejul 
să asiste pentru prima 
oară la întrecerea pentru 
titlul șahist suprem. In 
primăvara lui 1948, Mihail 
Botvinnik încheia victorios 
în capitala patriei sale — 
după un „preludiu" pe 
pămînt olandez, la Haga — 
istoricul meci-turneu 
tru ocuparea 
mas vacant ' 
tea fostului ■ 

al lumii,
In urma 
rămîneau

pri-

. pen-
locului ră- 

prin moar- 
campion de 

șah al lumii, Aleksandr 
Âlehin. In urma lui Bot
vinnik rămîneau ceilalți 
pretendenți la coroana șa- 
histă. sovieticii Smîslov și 
Keres, americanul Res- 
hevsky, olandezul Euwe.

Primul ' 
lui campion al

Botvinnik trecuse de 
mul obstacol...

Același rezultat a 
consemnat și în următorul 
meci pentru titlu, din
1954, în care adversarul 
campionului a fost alt 
mare maestru sovietic, Va
sili Smîslov. A urmat al 
doilea meci și marea sur
priză : neînvinsul Botvin
nik este învins cu 12’78— 
9l/t 1 Smîslov devine cam
pion

Cu 
ristică, 
gătit 
meci

mondial. 
dîrzenia sa 

Botvinnik 
pentru al 

cu Smîslov.

fost

caracte- 
s-a pre- 
treilea 

După o

toate pronosticurile — 
Botvinnik reușește în me- 
ciul-revanșă să recîștige 
titlul. Tal este învins la 
un scor concludent : 13—8.

Și lată acum al patrulea 
șahist care asediază „for- 
tăreațaM... Tigran Petro
sian a devenit șalenger 
prin victoria obținută în 
turneul de la Curacao. Pe
trosian este cunoscut ca 
un jucător foarte bun în 
apărare. tehnician exce
lent, maestru al manevre
lor exacte, știind să „scoa
tă " maximum din cele mai 
complicate poziții. El este

O—©

f

Ih

Â

adversar al nou- 
lumii a 

fost, în 1951, D. Bronstein. 
‘ partide, 

•9’/t pen- 
mondial. 

întotdeau-

A

r
I

In 4 rînduri
Supărat că nu i-a 

reușit o acțiune, Dinu- 
lescu (Farul) a... dat cu 
piciorul în șapca lui 
Coman, portarul U.T.A.

Văzînd această comportare, 
Schimbăm o veche zică- 

toare : 
Unde nu-i cap la cineva, 
E vai dp... șapca altuia !

In meciul de 
nică, rugbiștii 
Rulmentul — ’ 
vociferat 
rînduri.

dumi- 
. de la 
Bîrlad au 

în repetate

Ei, 
Au
Că 
(Cu

tribună,celor din ...
dat dovezi reale, ’ 
sînt in formă bună 
coardele vocale '),

După 20 de 
scorul era IOV*—! 
tru campionul 
Dar, jucînd ca 
na excelent la finiș, Bron
stein reușește să cîștige 
la rînd partidele 21 și 22. 
Ii mai trebuia 1 punct 
pentru a deveni campion.

In seara partidei a 23-a, 
sala de concerte „Ceai- 
kovski" era plină de lume, 
iar circulația în Piața 
Maiakovski a trebuit să 
fie întreruptă. După 40 de 
mutări în această parti
dă, Botvinnik trebuia să 
înscrie în plic mutarea se
cretă. Mulți spectatori, nu 
numai marij maeștri, ob
servaseră ca el âfe posi
bilitatea să efectueze o 
mutare foarte puternică, 
hotărîtoare. Dar iată că 
Botvinnik, obosit după 5 
ore de luptă încordată, 
n-a văzut această mutare. 
La reluarea partidei, Bronstein * ...
unei 
care 
miză.
lizase toată noaptea numai 
mutarea bună !... La ta
blă, el a fost surprins, 
s-a emoționat, a greșit în 
continuare și a pierdut 
partida... Scorul s-a ega
lat și a rămas așa și după 
ultima partidă : 12—12.

>

<■•:

M. BOTVINNIK

Raionul cu articole 
sportive de la maga
zinul „Victoria" din

T. PETROSIAN

a fost pus în fața 
continuări slabe,

ducea normal la re- 
Dar Bronstein ana-

luptă plină de fineți, Bot
vinnik reciștigă titlul pier
dut. Scorul meciului : 
12,/t—10,/«.

In 1959 a fost desemnat 
în turneul candidaților, 
desfășurat în Iugoslavia, 
un alt pretendent la titlu 
— tînărul șahist din Riga, 
Mihail Tal. Meciul din fi
nul următor s-a deosebit 
de toate celelalte prin as
cuțimea luptei la tabla de 
șah, atît de diferite fiind 
stilurile de joc ale celor 
doi adversari. A ieșit în
vingător Tal, cu 
tul rezultat de 
Și din nou — dezmințind

excelen- 
12,/«—«‘/f.

PELE Șl GARRIOHa IN FILM

adesea asemuit neuitatu
lui J. R. Capablanca. Ad
versarul lui Botvinnik este 
foarte greu de învins. Din 
ultimele sale 50 de parti
de de concurs, el n-a 
pierdut nici una 1

Va reuși Botvinnik să-și 
impună jocul și în fața 
unui asemenea adversar ? 
Este greu de răspuns. în
trebat de gazetari. Botvin
nik a preferat să tacă o 
glumă : „Federația inter- 
naționaJă a hotărit recent 
să renunțe la meciurile- 
revanșă. Aș fi preferat să 
se renunțe ia meciuri, dar 
să se păstreze meciurile- 
revanșă..". Aluzie, desi
gur, la faptul că Botvin
nik a cîștigat două me- 
ciuri-revanșă.

Scrima și gimnastica artistică la „Național"

Popularitatea 
se bucură cei 
tiști ai mingii", 
Garrincha, a 
editurile și 
filme 
țină aceste „subiecte" 
pentru filmele respective. 
După cum se știe cartea 
„Eu sînt Pele” a avut 
un mare succes în Bra
zilia. Ea a atins un ti
raj de 100 000 de exem
plare, ceea ce 
întîmplat nici 
rele celor mai 
romancieri.

Pele va fi 
rînd și într-un film. In
tr-adevăr el deține rolul

de care 
doi

Pele 
făcut

casele 
braziliene să 
aceste

„ar
și 
ca 
de 
re-

nu s-a 
cu ope- 
cunoscuți

văzut cu-

titular din filmul „Rege
le Pele" care redă ca
riera sa prodigioasă. A
lături de Pele, au mai 
fost aleși trei copii 
— alegerea a făcut-o 
chiar mama lui Pele — 
care 
sacrate copilăriei
Pele, vor juca rolul 
cestuia la vîrsta de 
11 și respectiv 16 ani.

Gloria lui Pele n-a 
umbrit-o pe cea a lui 
Garrincha. Și iată-1 și 
Pe acesta deținînd rolul 
principal în filmul „Gar
rincha le Guerillero" - 
„Puternicul atacant Gar
rincha".

I. ESTRIN 
maestru internațional, 

corespondentul 
la Moscova al 

„Revistei de șah"

în secvențele con- 
lui
a-
6,

Record fotbalistic
Și fotbalul are recor

durile sale. Unul din 
acestea aparține jucăto
rului milanez Mazzola și 
se referă la rapiditatea 
marcării unui gol. 
zola a înscris un 
în secunda a 13-a 
mului minut de
Vechiul record aparținea 
(sigur pentru Italia ș’ 
poate pentru Europa) lui 
Montuori cu 15 secunde...

Maz- 
punct 
a pri- 
joc !...

In sala de repetiții a 
Teatrului național asistam 
deunăzi la o veritabilă de
monstrație de scrimă. Se 
auzeau comenzi ferme:

„In gardă I Un pas îna
inte. înapoi. Paradă Ri
postă* !

Participanții la lecție 
urmăreau cu atenție evo
luțiile colegilor de pe plan
șă, ascultau sfaturile și 
explicațiile antrenorului.

Se pregătea vreo scenă 
de duel dintr-o piesă ? De 
data aceasta nu. Alunei ? 
Dînd curs dorinței mai 
multor tineri actori, aso
ciația sportiv ă Arta a 
inițiat la Teatrul național 
două cursuri: unul de scri
mă și unul de gimnastică 
artistică.

In timpul „orei“ nu 
ne-am îngăduit să-i tulbu
răm pe cursanți. Doar cîte- 
va fulgerări ale „blîlz-ulu î“ 
au seînteiat în luciul la
melor de oțel.

In pauză însă, actorul 
Dem. Radulescu ne-a dat 
toate explicațiile.

— Pentru un actor, scri
ma și gimnastica trebuie 
să alcătuiască o preocu
pare profesională Rareori 
întîlnești o piesa clasică 
în care să lipsească încru
cișările de săbii sau chiar 
scene de duel de masă, 
cum ar fi in „Romeo și 
Julieta* sau „Hamlet*. 
Cel care începe pregătirea 
unei piese de Schiller. Sha
kespeare. Calderon de la 
Barca, Brecht, trebuie să 
învețe a mînui spada la fel 
de bine ca și textul ro
lului Studiile din timnul 
institutului se arată une

ori insuficiente în activita
tea practică actoricească.

— De cînd au început 
lecțiile, am intervenit.

— Din februarie Am ți
nut să îmbinăm scrima cu 
gimnastica artistică, fiind
că aceste două discipline 
dau actorului ținută sce
nică, ll fac mai maleabil 
tn Interpretare, ll asigură 
crnditia fizică atît de ne
cesară .

Aflăm în continuare nu
mele celor mai silitori 
relevi*: toana Bulcă, Eliza 
Plopeanu, Elisabeta Preda,

Valeria Gagialov, Emanoil 
Petruț, Gabriel Dănciu- 
lescu, tgor Bar du, Liviu 
Crăciun. Instructorul Ce
zar Receanu conduce lec
țiile de gimnastică artistică, 
iar Ion Jstrate pe acelea 
de scrimă.

Rezultatele practice ale 
acestei frumoase inițiative 
se vor vedea. Și încă foar
te curînd. La... viitoarele 
premiere.

VALERIU CHIOSE

Capitală are bețe fârâ 
schiurile respective.

Fac schiorii fețe-fețe 
Cînd găsesc aici doar

bețe.
Deci la schi, lor, din 

păcate, 
Li se pune... bețe-n roate.

V. D. POPA

Pierzînd la Arad, Fa
rul Constanța a... „că
zut" pe locul 6 în cla
sament.

Stînd cu ochii după... fax 
A strigat un marinar: 
„Nu mai văd nimic in față 
Farul a intrat... In ceață !“

I. CHIVU

O lupta inegală, la prima vedere Dar Ioana Bulcă, printr-o spectaculoasă paradă, 
reușește să țină în șah pe cei patru... mușchetari

Foto : T. Roibu

După „mondialele" de la Stockholm

VASILE MORARU, VA
LEA CĂLUGĂREASCA. — 
Pină acum, Steaua și Pe
trolul s-au întîlnit de 27 de ori în cadrul campio
natului categoriei A la fot
bal. Bilanțul ? De 15 ori 
a cîștigat Steaua, de 8 ori

Petrolul, iar 4 meciuri 
s-au încheiat la egalitate. 
Dv., cu cine țineți ? Cu 
Steaua sau cu Petrolul ? 
Ca să știm dacă răspun
sul nostru v-a făcut plă
cere sau nu 1

ȘTEFAN DA BABANTU, 
C^MIPULUNG MUSCEL. — 
1) Recordul mondial al 
probei de 5.000 m este de 
13.35,0 și a fost stabilit de 
atletul sovietic Vladimir 
Kuț, în urmă cu șase ani. 
Singurul atlet care a fost 
la un... pas de această per
formanță, realizînd timpul 
de 13:35,2, a fost neo-ze- 
elandezul Halberg, în 1961. 
— 2) Selymesi H n-a mai 
jucat la Dinamo București. 
11 confundați cu Selymesi 
I, care face parte acum 
din lotul echipei U.T.A.

ION CALOTA, BUCU
REȘTI. 1) Dungu, fostul 
portar al echipei Rapid, 
joacă acum la Progresul 
Alexandria. în categoria 
B. — 2) Neacșu, care a
pare în formația Farului, 
este fostul mijlocaș al Ra
pidului. Dar de ce ați avut 
nevoie de confirmarea noa
stră ? Faptul că din pri
mul meci al returului a 
fost avertizat de arbitru, 
nu constituia un indiciu 
sigur ?...

DIDA ȘERBAN, BUCU
REȘTI. — Ați găsit o re
vistă mai veche, în care 
sub fotografia atletului ne
gru Cornelius Johnson, se 
arată că el ar fi sărit 
2,30 m în înălțime, în urmă 
cu 27 de ani. Este vorba, 
desigur, de o greșeală de 
tipar: Johnson a devenit 
campion olimpic în 1936, 
cu o săritură de... 2,03 m. 
Este o mică, dar impor
tantă inversare de cifre. 
Oricum, bine că nu i-a că
zut în mină revista lui 
Brumei. Ar fi avut emo
ții 1

CRISTIAN COCHILA,
BUCUREȘTI. — 1) Echipele 
de fotbal ale U.R.S.S. și 
R. P. Romîne s-au întîlnit 
de trei ori. Primul meci, 
disputat la Moscova, s-a în
cheiat cu un valoros re
zultat pentru noi: 1—1. In 
preliminariile olimpice din 
1959 am pierdut cu 2—0 la 
Moscova șl am făcut joc 
egal, 0—0, la București. — 
2) Ce reprezintă cifrele 
1—4—2—4 din sistemul de 
joc al echipelor noastre ? 
Un portar, patru fundași, 
doi mijlocași și patru îna

intași. — 3) Steaua a cîș
tigat de 6 ori campiona
tul țării la fotbal și tot 
de atîtea ori Cupa R.P.R.

VICTOR GUTU, TIMI
ȘOARA. — La baschet au 
loc campionate mondiale, 
din patru în patru ani, a- 
tît la bărbați cit și la fe
mei. In momentul de față

titlurile sînt deținute de 
Brazilia (masculin) și 
U.R.S.S. (feminin). Viitoa
rele campionate mondiale 
au loc în mai, în Brazilia 
(masculin) și în noiembrie, 
In Peru (feminin).

VICTOR CORCOVEANU. 
COMUNA CORCOVA. — 1) 
S-ar putea ca Gheorghe 
Negrea să-și facă în cu
rînd reintrarea. De altfel, 
el figurează în lotul de 
boxeri de la Steaua —

pentru categoria grea — 
la campionatele republica
ne pe echipe, care încep 
ia 6 aprilie. — 2) Toma. 
fostul portar al echipei 
Steaua, a abandonat acti
vitatea competițională, de
venind antrenor.

ALEXANDRU LEU, TO- 
HANUL VECHI. — 1) Bra
zilia a cîștigat pentru 
prima oară titlul de cam
pioană mondială la fot
bal în 1958. 2) In 1964 nu 
se dispută campionatul 
mondial la volei, cele mai 
bune echipe participînd la 
turneul de volei din ca
drul Olimpiadei.

NAE EUGEN și CIOBO- 
TARU EUGEN, comuna 
CAlinești. — In campio
natul categoriei B la fot
bal 1960-1961, Metalul Tîr- 
goviște și Dinamo Galați 
au fost în aceeași serie. 
A promovat în „A" Meta
lul. cu un avans de 5 
puncte.

ION POȘTAȘU
Desene de N. CLAUDIU

• Comitetul de orga
nizare a campionatelor 
mondiale de hochei pe 
gheață a acordat premii 
speciale unor echipe si 
jucători. Cel mai bun 
portar : Martin (Cana
da) ; cel mai bun fun. 
daș : Stolz (Suedia) : cel 
mai bun înaintaș : Vlach 
(Cehoslovacia).

• Compo rtarea cea 
mai nesportivă a avut-o 
Kirrane (S.U.A.) cu 35 
de minute de penalizare. 
De menționat că jucă
torul american a fost 
suspendat de la un joc, 
și cu toate acestea de-
ține 
rilor.

recordul penaliză-

• Campionatele mon-
diale au fost urmărite
de 220 000 de spectatori.

Fiul „microbistului": — Ascunde repede mingea, c-o 
vede tuticu fi-mi lasă lecțiile nefăcute !

Desen de FRED GHENÂDESCU

• Numărul cel mai... 
mic de spectatori a fost 
înregistrat la partida 
Iugoslavia—Elveția : 36.

• Iată golgeterii celor 
trei grupe : grupa A - 
Starșinov (U.R.S.S.) și 
Dolana (Cehoslovacia) 8 
goluri ; grupa B - Fon- 
fara și Manievski (Polo
nia) cite 9 goluri ; gru

pa C - Spielman (Aus
tria) 14 goluri și Ros- 
gonyi (Ungaria) 13 go
luri.

• Iată clasamentul 
echipelor europene din 
grupa A : U.R.S.S. 8 p, 
Cehoslovacia 8 p, Sue
dia 8 p, R.F.G. 3 p, 
R.D.G. 2 p și Finlanda 
1 P-

Gazonul are cuvintul
Ca vechi suporter, eu, gazonul 
La meci particip, vrînd-nevrînd; 
Suport... bocancii ți balonul, 
Dar num, ce vefi vedea curînd: .

Cînd văd un „inter" inactiv 
Mă ofilesc de supărare; 
Și-afunci mă-ntreb: Pe ce motiv 
El să măm calce în picioare?

Pe-un fotbalist cu jocul dur, 
Cere de trîntă des se-apucă, 
Cum nu-| suport de loc, vă jur 
Că firele-mi se fac... măciucă l

Și cînd la patru pași de poartă 
\ tras vreunul în neștire.
Îmi blestem vitrega mea soartă 
Și cresc subit (că-mi ies din... fire I).

E cler, deci, că doresc într-una 
La meci, să meargă bine treaba 
Ca să n-aud spunînd tribuna 
Că astăzi iar m-am... tuns degeaba I

Sig. HOROVEANU — IAȘI



Constantin Dumitrescu conduct după două etape
in concursul internațional de ciclism

ORADEA (prin telefon de la tri
misul nostru). Cea de a doua etapă 
a concursului internațional organizat 
in localitate, cu participarea loturi
lor naționale ale R. P. Romine, R. S. 
Cehoslovace și R. P. Ungare s-a des
fășurat. joi după-amiază. pe ruta 
Oradea—Beiuș—Oradea (109 km). Țî- 
nind scama că obiectivul acestei în
treceri este acela de a verifica sta
diul de pregătire a alergătorilor sus
ceptibili de selecționare în echipele 
pentru .Cursa Păcii", am urmărit 
și noi, in funcție de aceasta, com
portarea rutierilor. Luind ca etalon 
pe reprezentanții R.S.C. și R-P.U. 
(și numai prin această prismă) putem 
spune că cicliștii noștri se prezintă 
bine la capitolul rezistență și la 
acela tactic. Pe un traseu dificil 
deluros. rutierii noștri au controlat 
întreaga cursă.

Plecarea s-a dat la ora 14 din fața 
băilor 9 Mai. După 10 km incep 
urcușurile, urmate de coboriri in ser- 
penune, care se vor ține lanț pină 
la Seiuș. La km 30 înregistrăm pri
ma es adare : Rădulescu, Hasman și 
Ararțy se desprind de pluton ți iau. 
in 4 km, un avans de 30 sec. Din 
grupul masiv se mai desprind doi 
cicliști, la km 38 : Megyerdi și Ba
laszko. La km 42 se produce jonc
țiunea între aceste două mici gru
puri de .fugari*1. Rominii sesizează 
faptul că acțiunea nu e convenabilă 
și in consecință se pun pe lucru.

C. DCM1TRESCV

Efectul este imediat: la km 47 fu
garii sint prinși. Sprintul din cen
trai orașului Beiuș este câștigat de 
I. Ardeieanu urmat, m ordine, de 
Gh. Rădulescu și Megverdi.

La întoarcere alergătorii noștri au 
imprimat cursei un ritm rapid, din 
care cauză din pluton rănin, pe rind. 
o serie de alergători, dintre care no
tăm pe cehoslovacii Sehejbal, Dole-

Tînărul patinator Victor Sotirescu

zaț Krivka, Laczo și maghiarii Ko
vacs, Juhasz și Meszaroș.

Cu 18 km înainte de sosire sparge I 
Cosma iar 1 km mai departe același I 
lucru i se întîmplă și lui Stoica. Pe , 
un deal atacă C. Dumitrescu. El este 
urmat de tânărul ciclist maghiar Ba- i 
laszko. La sprintul final ciclistul j 
nostru se dovedește mai bun. Ordi- ' 
nea sosirii : 1. C. Dumitrescu 2h54:41 ; !
2. Balaszko (R.P.U.) același timp; ;
3. Gh. Rădulescu (care înainte de -| 
sosire a părăsit și el plutonul) ' 
2h55:18; 4. S. Ariton 2h55:29 ; 5. N. 
Grigore, 6. L Ardeieanu, 7. Hasman 
(REC.). 8. Volf (R.S.C.), 9. Megyerdi 
(R.P.UJ, 10. W. Ziegler, 11. -Gh. Nea- 
goe — toți același timp cu Ariton.

CLASAMENT GENERAL INDIVI- i 
DUAL DUPĂ DOUĂ ETAPE t L C. 
Dumitrescu 3 h 59:23, 2. Balaszko
(R.P.U.) același timp, 3. Gh. Radu- j 
leseu 4h 00:08. 4. I. Volf (R.S.C.) 4 h ; 
09:11, 5. S. Ariton. 6. Megyerdi 5 
(R.P.U.), 7. N. Grigore, 8. W. Zieg- : 
Ier. 9. I. Ardeieanu, 10. Hasman . 
(R.S.C.), U. Gh. Neagoe, toți același , 
timp cu Volt, 12. FL Cristescu 4 h ' 
90:23. 13. Kvapil (R.S.C.), li Heller i 
(R.S.C.) același timp cu Cristescu, ! 
15. Bugner (R.S.C.) 4h 01:19, 16. i 
Arany (R.P.U.) 4 h 01:45, 17. Toth 
(R.P.U), 18. Zombori (R.P.U.) același I 
timp cu Arany, ÎS. Smolik (R.S.C.) : 
4h 01:53, 20. Maho (R.P.UJ 4h 
82:05, 21. 1. Cosma 4h «3:21.

Din cauza timpului nefavorabil e- | 
tapa a IlI-a nu s-a putut desfășura i 
vineri, și va avea loc duminică di- ' 
mineața pe ruta Oradea—Piatra
Craiului— Oradea (130 km).

HRISTACHE NAUM j

învingător in R. D. G.

Problema knock-aut-ului 
în boxul sovietic

Recent ne-a vizitat țara Gheorghi 
Zibalov, arbitru de categorie interna
țională, președintele Prezidiului Cole
giului unional de arbitri de box.. L-am 
rugat pe cunoscutul arbitru sovietic să 
ne relateze uneLe aspecte ale activității 
pugilistice din U.R-SS. In articolul de 
față. Gheorghi Zibalov se referă la mă
surile luate pentru continua îmbunătățire 
« boxului sovietic, îndeosebi la pro
blema k.o -ului.

In boxul sorietie se desfășoară o 
îup<ă cwrtmiă împotriva manierei bru
tale de desfășurare a meciului, a luptei 
fără apărare. După regulamentul nostru 
tde box, dacă un boxer duce lupta fără 
apărare înseamnă că el nu boxează tehnic. 
Pentru acest lucru, d este pasibil de 
penalizare. mergindu-se pînă la desca
lificarea lui. Pe ring, aihkrii urmăresc 
cu sLrictete ca lovi tarife să fie aplicate 
eereel. Iu același timp, dacă din eaura 
nuri lovituri puternice boxerul este 
zdruncinat, chiar dacă nu a căzut șî 
chiar dacă poale si continue meciul, 
arbitrul comandă totuși stop și începe 
să numere Punctele pentru ^-knock
down* an sân atribuite boxerului. La 
boxerii începători, juniori, de categoria 
a IlI-a și a 11-a seniori, meciul este 
oprit și victoria este acordată, dat 
fiind superioritatea eridenU: după pri
mul knock-down, dacă acesta este înso
țit de cădere, «î după al doilea knock
down — dacă boxerul nu a căzut ta po
dea. La boxerii de ea'egeria I și maeș
trii sportului victoria se acordă după 
cel de al doilea knock-down.

Un regulament atît de sever oblig] 
pe boxeri să consacre mai mult timl 
lucrului la antrenamente pentru perfecl 
ționarea acfiuniloir de apărare, îi oblig] 
să desfășoare o luptă pricepută, gînd] 
tă și rațională din punct de vedere taci 
tic. Cu satisfacție subliniem că boxeri 
sovietici au obținut în această privințl 
rezultate evidente. Este suficient s| 
spunem că în cadrul campionatelor iJ 
divid uale de box ele Uniunii Sovietic] 
din ultimii trei ani, în cadrul car ori 
în fiecare an au avut loc în medie cîtl 
150 meciuri, nu a existat nici un k.c]

Și încă o hotărîre importantă pe cari 
am adoptat-o. Dacă la noi un boxer I 
pierdut prin k.o.. timp de o lună i se iii 
terzicc antrenamentul special, și timl 
de două luni, începi nd din ziua k.ol 
participarea la competițiile de box. Dupl 
al doilea k.o. boxerul nu are vrie să sl 
antreneze timp de două luni, iar trei 
1-nni, nu arc voie să participe Ia co ml 
petiții. Unui boxer junior i se interzice! 
în general, participarea la compclițiill 
de box după două k.o., iar unui seraol 
după trei k.o. I

Aceste măsuri importante nu ramai 
că contribuie La însănătoșirea boxului 
dar, după cum a arătat practica, îl 
obligă pe boxer s.ă-și î+nbunătățeasca 
măiestria tehnico-laciică, îndeosebi în 
acțiunile de apărare.

GHEORGHI ZIBALOV
arbitru internațional, președintele Pre 

«idiului Colegiului unional de aihitrj 
de bux

La Berlin s-au desfășurat recent cam
pionatele de patinaj viteză ale R. D. 
Germane. La aceste întreceri, găzduite 
pe o pistă artificială de 400 m. au fost 
inviiați și eîțiva patinatori rooimi. De 
asewreea, au luat parte la această com
petiție și „vilrziști11 din Austria. Spor
tivii romuri au lăsat o frumoasă im
presie Îndeosebi s-a remarcat tânărul 
patimilor \ ICTOR SOTIRESCU, care a 
cișiisai probele de juniori categoria 
17—18 ani. pe distanțele de 500 m și 
1500 m cu 46.4 sec. .și respectiv 2:315.

Da frumos succes a repcrlat și ION 
FAZEK.AȘ, care și-a întrecu! adversarii 
în probele rezervate oopulor de 13—14 
ani, Mregislrînd 58.3 see. la 500 m, 
2:0’5 la 1 000 m și 3:12.2 la 1 500 m.

Seniorii noștri, înt recul i de sportivii 
din BJJ.G., an reușit în schimb să Sa
vings în majoritatea probelor, pe pati
natorii austrieci Glieorghe Katona. E- 
milian Papnc și Dan Lăzărescu an fost 
manați cu timpuri bune în probele de 
500 m. 5 000 m și respectiv 10 000 in.

de care a 
Au marcat: 

ți

Selecționata de lupte a Berlinului
a evoluat la Baia Mare

turneul prin țara noas- 
de lupte libere a Ber- 

I joi seara. în sala 
Baia Mare, o reprezen-

Cent iuirin <4 u-și 
tră, selecționata 
Imului a întîlurt 
sporturilor din 
tativă a orașului de care a dispus cu 
scorul de 5—3. Ambele echipe au fur
nizat intîlniri de un bun nivel tehnie, 
oaspeții împunîndu-se prin combativi
tate. Sportivii noștri puteau să cîștige 
întrecerea, s-au să -realizeze cel puțin 
nu rezukat egal, dacă Gh. Crișan și 
Tibcriu Jula ani ar fi dovedit o serioasă 
lipsă de pregătire fizică.

Au fost stabilite tiatete
campoiatetor europene

Iată rezultatele: cat. 52 lg. T. Paul 
(B.M.) înving'e la puncte pe E. Sieg
fried; cat. 57 kg. A. Bălan (B.M.) ter
mină la egalitate inlllnirea Q. Harry; 
cat. 63 kg. E. Bălan (B.M.) este învins 
prin tuș de F. Kammerer; cat. 70 k^. 
T. Jula (B.M.) cedează la puncte în 
fața lui A. Frauke; cat. 78 kg. 1. Vintiu 
(B.AI.) este făcut tuș de J. Wicchmann: 
cat. 87 kg. A. Balogh (B M.) face 
meci nul cu B. Guntei’; cat. 97 kg. Gh. 
Crișau (B.M.) pierde la puncte în fața 
lui R. Dieter; cat. grea:: I. Herman 
(B.M.) întrece la puncte pe G. Kielhom.

In scara aceasta selecționata Berli
nului evoluează la Satu Mare în compa
nia linei reprezentative a orașului.

V. SASÂRANU — coresp. regional

• FERENCVAROS, apropiatul ad
versar al Petrolului (27 martie la 
Budapesta, în „Cupa orașelor-tîr- 
guri“), a susținut duminică un meci 
de antrenament în compania forma
ției de „B“ Egyetertes, 
dispus cu 4—1 <1—O).
Friedmanszki, Novak, Kokeny 
Szekely (autogol). învingătorii au ju
cat fără Matrai. Albert și Fenyvesi, 
selecționați în lotul național. Miine. 
Ferencvaros intîlnește pe Komlo, în 
prima etapă a returului campiona
tului maghiar.

• Săptămina viitoare va fi din 
nou bogată în intîlniri internaționale. 
Patru jocuri vor avea loc în -cadrul 
„Cupei Europei11: Tureia — Italia 
(27 martie), Belgia — Iugoslavia, 
Elveția — Olanda și R.S. Cehoslova
că — R.D. Germană (toate la 31 
martie). Un meci este programat în 
„Cupa orașelor-tirguri": Ferencvaros 
— Petrolul (27 martie).

• Reprezentativa R.S. Cehoslovace 
are în față, pentru viitorul apropiat, 
un program bogat. Mai întîî. la 31 
martie, o întîlnire decisivă pentru ca
lificarea în „optimile de finală" ale 
„Cupei Europei" interțări: partida 
retur cu echipa RD. Germane 
tur: 2—1 pentru R.D.G.). Apoi, 
24 și 28 aprilie cu RB. Bulgaria 
respectiv, Austria.

In vederea acestor 
ția de specialitate a 
din care fac parte

Sehroiff, Mokrohajsky, Schmucker, 
Kouba (portari); Lala, Popluhar, No
vak, Urban, Iarabek, Bomba (fun
dași); Pluskal. Masopust, Kos, Buber- 
nik (mijlocași); Stibrani, Scherer, 
Kvașniak, Adamec, Kucera, Jelinek, 
Pospdchal. Vojta (înaintasil.

• înaintea meciului retor Dukla 
Braga — Benfica Lisabona (Cupa 
campionilor europeni), un trimis spe
cial al revistei franceze 
Football11 a înmînat trofeul 
de această publicație, 
aur“, internaționalului 
Masopust, cel mai bun 
ropean al anului 1962.

„Franee- 
oferit 

„Balonul de 
■cehoslovac 

fotbalist eu-

• Turneul preliminar olimpie din 
zona sud-americană va fi organizai 
de Peru, pină în luna iulie 1964. I
• In campionatul de fotbal al Aț 

mericii de Sud,care «e desfășoară la 
Cechabamba (Bolivia), conduce neîn-l 
vinsă echipa Paraguayului cu 6 pune-] 
te, după 
Paraguay 
lumbia și 
mație de 
cluburile

Fotbaliștii did 
cu 3-2 pe Co- 
Brazilia (for- 
jucătorii de la 

din Rio șl 
Sao Paolo). Alte rezultate : Peru — 
Ecuador 2—1 (2—1) ; Bolivia — Co
lumbia 2-1 (2-1).

trei jocuri, 
au întrecut
cu 2-0 pe 

tineret fără
profesioniste

Campionii mondiali—maeștri emeriti ai sportului

(în 
la 
si.

îatîlniri federa- 
alcătuit un tot 
printre alții:

MOSCOVA 22 (Agerpres). — Con
siliul central al asociațiilor și orga
nizațiilor sportive din U.R.S.S. a 
acordat titlul de „mastru emerit al 
sportului11 membrilor echipei de 
chei pe gheață a U.R.S.S. care a 
cerit recent la Stockholm titlul 
campioană mondială și europeană, 
primit înalta distincție sportivă
mătorii jucători : Viktor Konovalenko, 
Alexandr Ragulin, Eduard Ivanov, 
Vitali Davidov, Viktor Kuzkin, Boris 
și Evgheni Maiorov, Viaeeslav Ștarși- 
nov, Veniamin Alexandrov, Alexandr

ho- 
cu- 
de 
Au 
ur-

Almetov, Viktor Iakușev, Iuri Volkov, 
Vladimir Iurzinov și Stanislav Pe
tuhov.

De asemenea, au primit titlul dej 
maestru emerit al sportului jucători 
ai echipei de hochei cu mingea a 
U.R.S.S., cișiigătoarea campionatului 
mondial din acest an.

de volei din acest an, 
găzduite de țara noastră
Calendarul voleibalistic al anului 

1963 este dominat de cea de a șasea 
ediție a campionatelor europene, care, 
după cum am anunțat din vreme, 
va fi găzduită de țara noastră.

Jocurile vor înaepe la 22 octom
brie. pină la 24 octombrie urmînd a 
fi consumate — la București, Cons
tanța, Cluj și Brașov — întrecerile j 
din serii. Apoi, după o zi de pauză, < 
la 26 octombrie vor începe și vor 
continua pină la 2 noiembrie turneele 
finale. Cele pentru locurile 1—8, mas
culin și feminin, la București, iar 
cele pentru locurile de la 9 în ios 
la Constanța. |

In zilele campionatelor europene, 
in capitala țării noastre se vor în
truni și iși vor desfășura iucrăril“ 
majoritatea organismelor Federației 
In.err j .ionale de Volei, ca de pildă : ; 
Consiliul de Administrație, Comisia , 
regublor de joc. Comisia internatio- I 
nală de arbitri etc.

De asemenea, ca aed prilej va f> 
organizat un curs special destinat 
rant.ia^ .or la tidui de arbitru inter-

C. I. o. a „pedepsit^ Indonezia...
Sesiunea ordinară a Comitetului Internațional Olimpic, 

desfășurată nu de mult ia Lausanne (Lh^cția), continuă 
să .ramină o temă de di scoții a ‘observatorilor și comen
tatorilor sportivi. Acest lucru este departe de a fi intim- 
plălor. La ședințele ținute la Lausanne au fost adoptate 
o serie de holărîri serioase., pe care opinia publică spor
tivă insbeniațiorvulâ nu poate să le treacă cu vederea. Altele, 
în schimb, delicat vorbind, provoacă nedumerire

Luptînd împotriva discriminărilor în sport, tmrie per
sonalități din C.l.O. și-au permis de fapt o știrbire ne
scuzabilă a drepturilor wneia din țările care este membră 
cu drepturi deplinewComitetfului: ieste vorba de Indonezia. 
C.l.O. a luai holărîrea de a-i iwlSltFra pe sportivii indo
nezieni de la J.O. din anul 1964. Care a fost caiuzu unor 
astfel de acțiuni fără precedent ? ^Finau conducătorii ar 
sportivi din lnd&nezia constă în faptul că la Jocurile 
asiatice desfășurate anal .trecut la Djakarta au participat 
adevărații reprezeutBJ^i di sportului chinez — sportivii 
din R.P. Chineză — și nu sportivii din insula Tai van, 
al cărei reprezentant., în mod nelegitim, intră în compo
nența C.l.O. Orice om cu Judecată sănătoasă înțelege că 
'Jaii anul nu are nici un drept să reprezinte sportul po
porului de șase sute de milioane de oameni. Din păcate, 
arest lucru este neclar pentru unii conducători ai C.l.O.

Ilotărîrea C.l.O. cu privire la Indonezia a provocat 
indignarea firească a opiniei publice din această țară. 
I orbind la Congresul Frontului Național, președintele 
Sukarno a confirmat încă o dată că Indonezia a respec
tat o poziție absolut justă atunci cînd a acordat vize 
lingău Hor reprezentanți cu drepturi depline di Chinei 

din R.P. Chineză. în semn de protest îm

pătrii a poziției nedrepte a C.l.O., Indonezia a anunțat 
ieșirea ei demonstrativă din Comitetul Internațional Olim
pic. Ieșirea din CJ.O. a fast ■efectuată din dispoziția per
sonală a președintelui Sukarno. Dind această dispoziție, 
președintele a subliniat, în același timp, că Indonezia va 
depune toate eforturile pentru a „întări relațiile atiî cu. 
tinerele popoare din Asmi, Africa și America Latină, cît 
Și cu țările sorialiste*.

Poziția C.l.O. in problema Indoneziei a provocat se
rioase dificultăți și în Japonia., țară în care se vor des
fășura J.O. din anal 1964. Jn cadrul Canuteiului de 
organizare a J.O. s-a ridicat o întrebare legitimă: oare 
«a este o rușine că la Jocurile Olimpice care penlru prima 
dată se desfășoară în Asia, nu va lua parte o țară atît 
de mare a continentului asiatic cum este Indonezia ? în- 
verrind să iasă într-un fel din această situație., ministrul 
japonez pentru problemele Jocurilor Olimpice (un post 
nou în cadrul gut^emnlui, înființat pe perioada pină în 
anul 1964 — A.P.N.L Shoiro Kawasima a declarat că 
Comitetul olimpic, național al Japoniei, împreună cu re
prezentanții Comitet ului de arganiznre a Oli-mpiadei de 
la Tokio, trebuie si facă tot posibilul pentru -e „împăca 
punctele de vedere ale hidonezlei și CALO*.

în prezent este destul de .greu să se spună dacă 
medierea japoneză va destinde situația creată. Totuși, ră- 
nnne un fapt: desfășwrind o discriminare permanentă îm
potriva sportivilor R.P. Chineze, C.LO. a semănat el 
însuși sămînța crizei, oare în prezent alarmează întreaga 
op cuie publică sportivă.

ALEKSEI GURKOV
Agenția de presă „Novosti"

PE SCURT
PATINAJ VITEZA: Concurs inter

național pe patinoarul din orașul sue
dez Uppsala. Lidia Skoblikova 
(U.R.S.S.) a cîștigat probele de 500 și 
1500 m cu timpurile de 47,2 și respec
tiv 2:28,3. în proba de 5 000 m a cîș- 
tigat suedezul Nil Ison — 7:47,3, iar 
Boris Stenin (U.R.S.S.) și-a adjudecat 
victoria în proba de 500 m — 41,9.

BOX : • Meci internațional la Fra
ga : R. S. Cehoslovacă — Scoția 8—2. 
La categoria ușoară, cehoslovacul 
Heczei l-a învins la puncte pe Mc. 
Taggart. • Pugiliștii americani Emile 
Griffith (categoria semimijlocie) și 
Davey Moore (categoria pană) au "fost 
deposedați de titlurile de campioni 
mondiali de Luis Rodriguez, cîștigă- 
tor la puncte și respectiv Sugar Ra
mos, învingător prin K.O. tehnic în 
■rundul 10.

HOCHEI PE GHEAȚA: Pe pati
noarul stadionului „Jordal Amfi“ din 
Oslo : Norvegia — Polonia 3—3 (1—0; 
0—3; 2—0) și 5—2 (3—0; 0—1; 2—1).

LUPTE: Intr-un meci internațio
nal de lupte libere desfășurat la Te
heran : R. P. Bulgaria — Iran 5—3.

HANDBAL : Meci internaționali 
masculin la Paris : Polonia— Franța 
14—13 (7—8).

VOLEI: La Casablanca: Maroc — 
Belgia (m) 3—2.
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