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Titlul acesta l-am ales com
parând rezultatele campionilor 
de juniori la haltere de anul 
trecut, cu cele obținute de 
cîștigătorii din acest an. Bilan
țul este deosebit de îmbucură
tor. La 6 din cele 7 categorii 
rezultatele actualilor campioni 
sînt superioare — în total — 
cu 90 de kilograme ! Este fără 

Wndoială un succes remarcabil, 
dacă ținem seama de faptul că 
acest salt 
fost făcut 
de scurt :

al juniorilor noștri a 
într-un timp extrem 
de Ia 9 septembrie

GH. MINCU

1952, La 24 martie 1963 ! Tine
rilor halterofili și antrenorilor 
le adresăm felicitări și le dorim 
alte noi succese în viitor.

Privind rezultatele de la 
Ploiești, ne vom opri în primul 
rînd asupra campionilor la două 
categorii : grea și cocoș. Tină- 
rul nostru „greu" Gh. Mincu 
(Dinamo Obor) a totalizat 392,5 
kg, o performanță plină de pro
misiuni... Să sperăm câ in scurt 
timp îl vom vedea la peste 
400 kg, performanță valoroasă 
pentru un junior, chiar pe plan 
mondial. Gh. Mincu a dovedit 
încă o dată că atunci cînd ci
neva se pregătește intens, pro
gresele nu întinzie. Muncind 
cu perseverență, dinamovistul 
a reușit să totalizeze cu 37,5 kg 
mai mult decît cu 6 luni în 
urmă ! Calitățile sale îi permit 
și alte salturi la fel de mari, 
și sperăm că in curînd se va 
„bate" pentru doborirea recor
dului de seniori, deținui de 
Silviu Cazan (442,5 kg).

Al doilea om al campionate
lor este fără îndoială tînâml 
Z. Fiat. Reșițeanul a început să 
practice halterele numai cu 

in urmă. In 1962 Ia 
juniorilor el a ocupat 
patrulea, ou 222,5 kg.

Antrenorul Silviu Dumitrescu 
a surprins pe peliculă un mo
ment interesant la crosul de 
la Craiova, oare-i înfățișează 
pe membrii echipei reprezen
tative de cros : Ov. Lupu, C. 
Grece seu, Z l'amof, A. Ba- 
rabaf, I. Feliciu, I. DăndoTău

La București, intre 28-31 martie,

JUNIORII ÎSI VOR DESEMNA CAMPIONII
REPUBLICANI LA SCRIMĂ

La s^rșitul acestei săptă- 
mini, echipele reprezentative 
de cros ale R.P Romîne vor 
lua startul în întrecerile din 
cadrul celei de a VIII-a ediții 
a tradiționalului „Cros Balca- 

După cum se știe con- 
tec duminică

la Istanbul și va angrena echi
pe din R.P. Bulgaria, 
Iugoslavia, R.P. Romînă 
cia.

0 Reprezentativele
au fost alcătuite în urma des
fășurării campionatelor de cros 
de la 
seniorilor
oescu, Z.
Ov. Lupa, 
dărău (la 
tului l 
iau în 
primilor 4 sosiți). Echipa fe
minină este formată din patru 
alergătoare (Florie» Greoe-scu,

mc". 
cursul va avea

doi ani 
finalele 
locul al

ION OCHSENFELD
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28 și 31 martie, Capi- 
gâzdui finalele campio- 
republicane de scrima

Intre 
tala va 
nateior 
rezervate juniorilor.

Desfășurate te ajunul celei 
mai importante confruntări ' 
eemațirnaIe a scrim erilor 
lior: — Criteriul mondial 
scrimă al tineretului care 
avea loc in aprilie, la Gând 
(Belgia) — aceste campionate 
stirnesc un interes deosebit, 
ele constituind un ultim prilej 
de verificare a reprezentanți
lor noștri.

La finale participă trăgători 
din 14 orașe printre care Plo
iești, Craiova, Cluj, Oradea. 
Timișoara, Iași, Galați, Con
stanța, Lugoj, Tg. Mureș și 
București. Printre concurenți se 
află trăgători și trăgătoare de 
talent cum ar fi : Ana Ene, 
Marina Stanca, Suzana Tasi.

in
ju
de
va

Etapa de duminică, urmările și... lecțiile ei
Așadar, etapa a doua a retu

rului n-a adus nici o simplificare 
a luptei din fruntea elasamentu 
lui. -Dinamo București și Steaua, 
performerele etapei, singurele e 
chipe învingătoare în deplasare, 
continuă cursa în capul plutonu
lui, „talonate" de Știința Cluj 
a cărei comportare în această e
tapă n-a fost eu nimic mai sla
bă decît cea a primelor două cla
sate. Steagul roșu și Rapid au 
absolvit eu bine etapa de dumi
nică și sînt gata să „ia corin
tul" și ele în „discuția" pentru 
șefia clasamentului, în timp ce 
Petrolul, Farul și Știința Timi
șoara au pierdut teren prețios, 
rămînînd deocamdată Ia 5 pnnete 
în urma liderului. G.S.M.S. Iași 
și Progresul au o săptămînă mai 
liniștita, punctul smuls La Oradea 
și, respectiv, victoria asupra 
Minerului, permițîndu-le să pri
vească mai de la distantă lupta 
din... subsolul clasamentului, în 
care sînt angrenate — înșirate la 
diferențe de cîte un punct — 
U.T.A., Crișana, Minerul și Di
namo Bacău.

Cam atît despre rezultate șl 
despre efectul lor în clasament. 
Să vedem ce ne-a adus etapa 
trecută privind-o din alte puncte 
de vedere.

Și de data aceasta, trăsătura 
generală a jocurilor a fost pregă
tirea fizică bună. Chiar și echi
pele care la 17 martie prezenta
seră lacune la acest capitol 
(C.S.M.S., Farul, Progresul) s-au 
pus pe picioare în săptămîna 
oare s-a scurs. Pregătirea fizică 
bună a tuturor echipelor a făcut 
ca viteza de j’oc să crească, ele
ment pe care l-au reliefat îndeo
sebi jocurile de la București, 
Constanța, Cluj. Brașov. Să nu 
tragem însă concluzii greșite. A 
crescut viteza de joc, este adevă
rat, dar... nota bună de la isto
rie să nu ne facă să uităm cori
jenta de la geografie : nivelul
tehnic al jocurilor, calitatea lor 
— ca noțiune de ansamblu — au 
lăsat de dorit Unele pai Ude (Ra- 
pid-Petrolul, Știința Cluj-U.T.A.)

Ghiulai, Ion Lăudoiu, 
Țiu (floretă), Mihai Fo-

Grecia, 
și Tor-

noastre
cit mai

an a fi- 
speciali- 
următoa- 
trăgătorii

Ileana 
Mituri 
mino (spadă), Z. Bejan, Z. Ro- 
honi (sabie) de la care aștep
tăm o comportare 
frumoasă.

La ediția din acest 
oalelor, federația de 
tate s-a fixat asupra 
rei formule : inițial,
— indiferent de proba la care 
sînt înscriși — vor participa 
la un turneu de calificare (4 
serii de cite 6 scrimeri). In tu
rul următor se califică 16 spor
tivi care, grupați in două se
rii, iși vor disputa semifina
lele. In sfirșit, o finală de 8 
trăgători va stabili campionul 
țării.

Finalele vor fi găzduite de 
sala de sport nr. 2 a Minis
terului Invățâmintului din str. 
Haga și se vor desfășura în 
următoarea ordine :

• JOI 28 MARTIE 
reta băieți;

flo-

• VINERI 29 MARTIE 
floreta fete ;

• Si MB AT A 30 MARTIE 
spad;

• DUMINICA 31 MARTIE - 
tabla.

Craiova. Din formația 
fac pir re: C. Gre
vam oș, A. Barahaș. 
I. VeUeiu și I. Dăn- 
alcătuirea dasamen- 

balcanic pe echipe, se 
i consieherare rezultatele

Florentina Staneu, Victoria 
Cosa, Elisabeta Teodorof sau 
Georgeta Dumitrescu), în cla
sament contând cîte 3 concu
rente. In sfîrșit, iată și ju
niorii selecționați pentru echipa 
noastră: C. Bloțiu, M. Rota, 
C. Perja, C. Tata, Gh. Eae și 
Gh. Plăcintaru (clasamentul 
se face ca și la seniori).

0 Distanțele de parcurs la 
flecare categorie sînt: seniori 
— 10 000 m (trei ture de
cite 3334 m), senioare — 2000 
și juniori —- 4000 m (două ture 
a cîte 2000 m). Cerce tind sche
ma profilurilor traseelor de 
Istanbul am put^it constata 
întrecerile vor avea Loc pe 
teren destul de dificil,
multe sinuozități, avînd o 
ferență maximă de nivel 
aproape 35 de metri.

(Continuare în pag. a 1 -a)

Din toată țara
REUȘIT CONCURS DE GIM

NASTICA

Consiliul asociației sportive 
Bastionul, care funcționează pe 
lingă școala agricolă din Odor- 
hei, a organizat un reușit con
curs de gimnastică. Și-au dis
putat întuetatea 13 echipe cu 
un efectiv de 130 de concurenți. 
La capătul unor întreceri dis
putate, primul loc in clasament 
l-a ocupat echipa anului III, 
cu 8,87 p., urmată de anul II, 
cu 8,50 p. și anul I, cu 8,33 p.

la 
că 
un 
cu 
di
de

La probele individuale cele mai 
mari note le-au obținut, in or
dine, Maria Benedek, Ilona Mi- 
haly și Edith Baczo.
ISTVAN LORINCZ

UCFS
activist

O NOUA 3AZĂ SPORTIVA LA 
AGNITA

Pe lî^tgă terenurile de hand
bal in 7 și volei, construite în 
ultimul timp prin munca pa-

MÎINE, LA fLOMASCA,

(Continuare in pag. a 2-a)

ȘI F. I. FREDRIKSBERG COPENHAGA IN „C.C.E" LA HANDBAL

toată 
cali- 
com-

fero- 
prof. 
și-a 
mai

toate acestea, părerea

Final de fază la golul doi înscris de Progresul : Mihalache deza
măgit —• ca fi Costin fi Izghireanu (căzut) —- va scoate mingea 
din fundul plasei. Nu se văd in fotografie Stoicescu (realizatorul 

golului) fi Raboie (creatorul lui)
Foto : T. Chioreanu

sau 
gul 
cere, 
calificativul mediu 
cântărit greu starea 
mai nepropice unui joc 
decît în etapa inaugurală a 
zonului... Poate că 
pentru rezultat i-a împiedica t pe 
jucători să facă oeva mai mult 
și pentru calitatea jocului... Ori
cum, calitatea rămîne mai depar
te un obiectiv pentru care echi
pele noastre trebuie să mai mun
cească, să depună mai mult e
fort la antrenamente.

Reținem însă preoouparea pen
tru execuții tehnice corecte, din 
mișcare, la Rapid, Dinamo Bucu
rești, Steaua, Steagul roșu. Ști
ința Quj. De asemenea, consem
năm progresele realizate în con- 
oepția de joc în sistemul' cu pa
tru fundași. Și, în legătură cu 
aceasta, o remarcă. Unii spun 
că 4—2—4 e tributar sisteme
lor defensive. Că nu c așa ne-o

unele echipe (Steaua, Stea- 
roșu) au primit note de tre- 

altele msă s-au situat sub 
Poate că a 

terenurilor, 
tehnic 

se- 
preoeuparea

dovedesc 
Rapid și ’ 
pele cele 
Feroviarii, 
cum cel mai bine, au obținut cu 
el două mari victorii într-o săp
tămână, înscriind 10 goluri în 
două meciuri. Iar dinamoviștii 
au obținut a treia victorie conse
cutivă. marcînd și ei opt goluri.

r

două cazuri concrete: 
Dinamo, două din echi- 

ni-ai fidele sistemului. 
, care îl aplică pînă a-

RADU URZICEANU

(Continuare tn pag. a 5-a)

latâ-ne din nou în fața unor 
importante intîlniri internațio
nale de handbal în 7 în cadrul 
„Cupei campionilor europeni".

Miercuri, jucătoarele de la 
RAPID, iar joi, handbaliștii de 
ia DINAMO vor lupta cu 
însuflețirea pentru a se 
fica în finalele- marilor 
petiții europene.

Primul din cele două 
ciuri-retur, pe care echipele 
noastre le susțin în compania 
campioanelor Danemarcei, va 
aduce în fața spectatorilor 
bucureșteni pe handbalistele de 
la Rapid. Partenera lor de în
trecere va fi F. I. Fredriksberg 
Copenhaga, o formație valo
roasă și cu multă experiență. 
De altfel, echipa daneză este 
prima formație care a reușit 
să învingă pe Rapid în această 
competiție. După cum se știe, 
Fredriksberg 
întilnire ou 
(6—3). Deci, 
în această a 
un avantaj de 4 goluri.

me-

Cu 
noastră este d echipa bucureș- 
teană păstrează suficiente șan
se de calificare în finală. Și 
de acest lucru sînt convinse in 
primul rind jucătoarele 
viare și antrenorul lor, 
Gabriel Zugrăvescu, care 
pregătit echipa cu cea
mare atenție. Trăgînd învăță
mintele partidei anterioare și 
dubiîndu-și eforturile pe te
renul de joc, campioanele noa
stre au posibilitatea să obțină 
un rezultat corespunzător, atît 
de mult dorit de iubitorii hand
balului din țara noastră.

Formațiile probabile de 
mîîne : RAPID : Hector (Ha- 
nek) — Constantinescu, Dumi
trescu, Hedeșiu, Boțan, Oțelea, 
Both, Andone, Coșug, Ate^x; 
FREDRIKSBERG : Hansen — 
A. M. Nielsen, Ostergaard, 
Ditlevensen, Jensen, Christen
sen, Koch, Roessler, Moller, S. 
Hansen. Arbitru : La jos Keszt- 
hely (R. P. Ungară), 
este programat la ora 
Eloreasca.

în deschidere vor
(de La ora 16,30) meciuri în ca- 

Cupe S.P.C.".

Meciul
19 în sala

avea loc

PUNI M.Mfl’MB

a cîștigat prima 
scorul de 11—7 

oaspetele pornesc 
doua întilnire cu

Stingă : Ofelea. Hector fi Maria- Constantue’scu
Dreapta: Ostergaard, Helga Hansen y Use Koch 

văzute dc Neeigu îlȘfVilesoB

FOTBALînsemnări
de la Cobadin PE GLOB
Derbiul baschetbalistic Rapid—Știința București



REALIZĂRI ȘI LIPSURI

la conferința asociației spor- 
dornicî să contribuie la ridî-

lor popularizări, la startul a- 
ccrm petiții au fost prezenți

orescînd ca acest prilej cu

Recent, în sala de ședințe a uzine
lor „Grivița Roșie" s-au intîlniț nu
meroși muncitori — membri ai UCFS 
— pentru a analiza munca consi
liului asociației sportive. Delegații au 
venit 
tive, 
carea activității sportive la nivelul 
renumelui de care se bucură uzina 
lor. Din darea de seamă prezentată 
a reieșit că la uzinele „Grivița Roșie" 
se desfășoară o bogată activitate 
sportivă. în centrul atenției a stat 
atragerea unui număr cit mai mare 
de tineri și tinere în practicarea spor
tului. In cadrul asociației își des
fășoară activitatea 6070 de membri 
UCFS, organizați în 60 de grupe 
sportive. Dintre aceștia, 1499 încă în
vață „tainele" măiestriei sportive în 
cele 13 secții pe ramură de sport. 
Consiliul asociației s-a preocupat in
tens de organizarea unor competiții 
cu un larg caracter de mase cum 
sint : campionatul asociației, Sparta- 
chiada de iarnă a tineretului, crosurile 
1 Mai și 7 Noiembrie. Datorită reu
șitei organizări a întrecerilor și » 
bunei 
cestor 
11873 de tineri, numărul membrilor 
UCFS 
încă 526 de muncitori. Birourile sec
țiilor pe ramură de sport au dus o 
muncă susținută pentru realizarea 
celor 39 de competiții prevăzute în 
calendarul sportiv intern. Și în spor
tul de performanță, printr-o Intensi
ficare a procesului instructtv-educa- 
tiv in cadrul secțiilor, prin mărirea 
volumului și intensității antrenamen
telor au putut fi obținute rezultate 
frumoase. Din succesele repurtate de 
către tinerii de la asociația sportivă 
Grivița Roșie notăm : echipa de mgbi 
seniori a obținut load 2 în Cupa 
campionilor europeni și a cucerit titlu] 
de campioană a R.P.R., iar echipa de 
juniori locul 2 in campionatul repu
blican. Aeromodelistul Ștefan Purice 
a depășit recordul mondial de dis
tanță la categoria elicoptere, obți- 
nînd 50,060 km. Boxerii Constantin 
Ciobanu și Ion Dobre au devenit cam
pioni de juniori ai orașului București. 
Ca urmare a muncii desfășurate în 
cadrul secțiilor pe ramură de sport, 
18 sportivi au fost selecționați în lo
turile republicane de rugbi, acromo- 
dele și parașutism. O contribuție deo
sebită au adus-o sportivii Viorel Mo* * 
raru. Mircea Rnsu, Radu Demian și 
antrenorii Petre Cimponer, ValeDtin 
Dumitriu, Constantin Cionoiu, Ion 
Paraschivescu și alții. In orma dis
cuțiilor purtate în cadrul conferinței, 

(Urmare din pag. 1)
triotică a membrilor asociațiilor spor
tive din Agnita, recent s-a dat in fo
losință o arenă de popice amenajată, 
de asemenea, prin muncă patriotică. 
Popicăria este înzestrată cu două pis
te, iluminată fluorescent și utilată 
după ultimele cerințe tehnice. Popi
carii de la cele opt asociații sportive 
din oraș se pregătesc acum în con
diții optime în vederea concursurilor 
din cadru] campionatelor republicane 
și a diferitelor intîlniri cu sportivii 
din alte localități.

Eugen Cbinăniță-coresp.

CURSURI DE ARBITRI Ș| INSTRUC
TORI

La Lugoj s-a deschis un cure de 
arbitri de fotbal pe care îl frecven
tează cu regularitate 24 de foști ju
cători și de iubitori ai acestei dis
cipline sportive. Cursul durează 6 
luni și este condus de activiștii spor
tivi Adalbert Kinel și David Maier

I. Leș-coresp.
(

• Consiliul regional UCFS Bucu
rești a 
de trei 
pătare 
fotbal, 
lotul republican și regional, care au 
luat cunoștință de ultimele îndru
mări ale colegiului central de arbitri 
din F.R.F. De asemenea, a fost pre
lucrat regulamentul de fotbal, cu ul
timele modificări aduse de F.I.F.A.

Tr. Barbălată-coresp.

o 
mare dezvoltare in raionul Făgăraș, 
în dorința ca amatorii acestui sport 
să-și îmbogățească cunoștințele, con
siliu] raional UCFS a inițiat un curs
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organizat la Giurgiu un curs 
zile de specializare și Împro6- 
a cunoștințelor arbitrilor de 
Au participat 111 arbitri din

• In ultima vreme șahul a luat

au reieșit însă și o serie de lipsuri 
in activitatea consiliului asociației 
sportive. Astfel, tov. Iordan Stelian, 
muncitor la atelierul de timplărie, > 
arătat că deși angajamentele Inițiale 
privind extinderea gimnasticii în pro
ducție au fost realizate, totuși, față 
de posibilitățile existente în uzină 
aceasta înseamnă puțin, deoarece ea 
putea fi extinsă și în alte sectoare 
de muncă.

Tov. Ion Paraschivescu, maistru la 
cazangerie, referindu-se la sportivii 
legitimați și clasificările sportive, a 
arătat că numărul acestora e redus. 
Astfel, la atletism sint legitimați nu
mai 15 sportivi. Birourile secțiilor 
pe ramură de sport trebuie să pună 
accent deosebit pe atragerea de noi 
elemente tinere în practicarea spor
tului.

Tov. Petre Cimponer, responsabil 
tehnic al asociației sportive, a spus 
că sint unele barouri care an rămas 
descompletate și nu-și desfășoară acti
vitatea după planificarea întocmită. 
Exemplu : handbalul. In cuvintul său, 
tov. Dumitru Miron, director genera], 
a arătat printre altele : „In cadrul 
asociației sportive există o activitate 
bogată oglindită de rezultatele obți
nute. Trebuie însă să ridicăm activi
tatea sportivă la nivelul rezultatelor 
obținute în producție de către munci
torii uzipei. O muncă susținută ve 
trebui dusă de către consiliu] aso
ciației pentru educarea tinerilor spor
tivi. Nu putem fi de acord cu cei 
oare au săvîrșit acte de indisciplină 
pe terenurile de la Parcul Copilului. 
Va trebui, de asemenea, să întărim 
baza materială a asociației prin fo
losirea tuturor resurselor locale, să 
reamenajăm terenurile de sport. Avem 
suficiente posibilități 
pornim la muncă".

Tov. Ude Vrănescu, 
miletului de partid, 
uzină sint po6ibihtăți ca un număr 
mai mare de oameni ai muncii să 
fie angrenați în practicarea turis
mului. Consiliul asociației va trebui 
să se preocupe de atragerea tuturor 
tinerilor in practicarea atletismului și 
înotului".

Siniem convinși că lipsurile semna
late cu prilejul lucrărilor conferinței 
asociației sportive Grivița Rsșie vor 
fi remediate, obținindu-se nod succese, 
pe măsura condițiilor de eare dispun, 
astfel ca ei activitate*  sportivă ză 
fie la nivelul rezultatelor pe eare 
harnicii muncitori le obțin in pro
cesul de producție.

și trebuie să

gheokghe cioranu
corespondent

de instructori, la care s-au înscris 
pînă acum 22 tovarăși. Lecțiile vor 
fi predate de sportivi calificați ca V. 
Popovici, E. Nietoreecu etc.

Bucur Stoicsiu-coresp.

A J4-A ASOCIAȚIE SPORTIVA

Sala clubului întreprinderii raio
nale de industrie locală din Calafat 
a cunoscut de curind o dosebită ani
mație. Muncitorii, inginerii și tehni
cienii acestei întreprinderi s-au în- 
tilnit cu prilejul înființării asociației 
sportive, pe care cei 80 de membri au 
hotărît s-o numească Metalul. Adu
narea generală a ales ca președinte 
pe utemistul Ion Cătăneanu. Pentru 
Început, membrii noii asociații spor
tive vor activa în cadrul secțiilor de 
volei, handbal și fotbal. După alege
rea organelor de conducere, a urmat 
o interesantă întrecere de șah și o 
frumoasă demonstrație de volei, la 
care și-au dat concursul cei mai buni 
sportivi ai întreprinderii.

Mihai Carauleana-coresp.

SĂTENII DIN STOICENI IN PLINA 
ACTIVITATE

în aceste zile, șătenii din comuna 
Stoiceni, raion ud Rm, Vilcea, duc o 
intensă activitate de pregătire a se
zonului de primăvară. Astfel, a fost 
alcătuită o echipă de fotbal care se 
antrenează sub conducerea prof. Ni- 
colae Popescu și o echipă de volei 
antrenată de dr. Ion Bratu. Echipa 
de handbal este în curs de alcătuire. 
Pentru asigurarea unei activități dt 
mai organizate, în momentul de față 
se lucrează la amenajarea unui te
ren de fotbal și a unuia de handbal. 
De asemenea, la Școala de 8 ani se 
amenajează un teren de handbal. La 
aceeași școală a fost introdusă gim
nastica înainte de cursuri.

Octavian Uță-prof. ed. elizică

întrecerile de cros, organizate de clubul raional Progresul au fost viu disputate. 
Iată In fotografie un aspect din desfășurarea probei junioarelor

ÎNSEMNĂRI DE LA
O voce puternică răzbatea din ca

mera alăturată.
— Trebuie, neapărat! Mă doare ini

ma pentru băieții noștri de oci... In 
sfirșit-

Am deschis ușa și am văzut un 
om eu timplele o teacă argintate, 
vorbind la telefon. Ne-a făcut semn 
cu capul iă luăm Ioc pe un scaun 
alăturat. Am stat, așteptind să ter
mine convorbirea. Dialogul cu inter
locutorul nevăzut a mai durat citeva 
minute apoi a așezat liniștit recepto
rul in furcă și s-a întors spre noi 
zimbind.

— Este vorba de terenul pe care se 
antrenează echipa noastră de fotbal. 
A ieșit cam „năpirlit- din iarnă 
antrenamentele nu pot decurge 
condiții normale. Tocmai vorbeam 

de la organizația de UTM. 
cu toți cei ce iubim sportul 
la muncă voluntară, să a- 
terenul.

Și 
in 
cu

secretarul 
Împreună 
să ieșim 
menajăm

concurs „cine știe, cIștigAi* pe
TEMA FILMULUI „INELELE GLORIEI"

Datorită inițiativei întreprinderii 
regionale cinematografice, la Brașov 
a avut loc un interesant concurs 
„Cine știe, ciștigă !*,  pe tema filmului 
sovietic „Inelele gloriei”. Disputa s-a 
desfășurat intre două echipe formate 
din cite trei gimnaști de la S.S.E. și 
de la Școala medie nr. 2 (A. S. Ceta
tea) din Brașov, 
campion olimpic, 
pean. Azarian, 
„Inelele gloriei”, 
răspunsurile date 
zultatul final a fest cunoscut numai 
după întrebări de baraj. întrecerea 
a fost ciștigată de echipe Școlii me
dii nr. 2, alcătuită din elevii Teofil 
Blaj, Ioan Oniga și Eugen Dogaru.

Carol Gruia-coresp. reg.

Viața cunoscutului 
mondial și euro- 

reflectată in filmul 
a fost retrăită in 
de concurenți. Re-

CAMPIONATUL de schi al studen. 
ȚILOR DIN CLUJ

nou 
de

Muntele Băișoara a fost din 
gazda unui interesant concurs 
schi : campionatul centrului univer
sitar Cluj. în clasamentul pe echipe, 
primul loc a revenit studenților Insti
tutului pedagogic de 3 ani, urmați de 
cei de la Universitatea Babeș-Bolyai 
și I.M.F. Campioni ai centrului sint 
următorii schiori : Rolf Speck — Univ. 
Babeș-Bolyai (slalom special și sla
lom uriaș) ; Șt. Fediuc — Inst. Ped. 
3 ani (fond 10 km) ; Eva Lazăr — 
Inst. Ped. 3 ani (slalom special 

slalom uriaș) ; Ecaterina Iuhoș, 

Inst. Ped. 3 ani (5 km) ; Inst. Ped. 3 
ani — Fediuc, Iuhoș, Vlasie (ștafeta 
combinată 5x3x5 km).

Și

Petre Nagy-coresp.

Foto : Aurel Cri șan

— Aveți o bază sportivă frumoasă 7
— Să mergem, s-o vedeți. Se întin

de pe o suprafață de peste 20 000 de 
metri pătrați. Este imprejmuită cu 
scinduri. Asta, ca să nu vorbim de- 
cit de terenul central al comunei. Aci, 
la noi, la Cobadin, sportul are foarte 
mulțt prieteni. Numai in asociația 
Recolta tint cuprinși peste SOC de 
membri UCFS, organizați in grupe 
sportive. Grupele au și ele baze spor
tive. Terenuri de volei, in special. 
Să le amintesc pe cele de la gos
podăria colectivă, de la Baza de re
cepție, Competrol, PTT — ele.

Petre Bozdoc, omul cu care stăm 
de vorbă, este un vechi activist spor
tiv voluntar. Pasiunea pentru tot ce 
cuprinde cuvintul sport este prezentă 
in fiecare frază pe care o rostește.

Aci. la Cobadin, ca Și in celelalte 
sate dobrogene, sportul a intrat în 
viața oamenilor o dată cu celelalte 
înnoiri aduse de către regimul demo
crat-popular. Romini, tătari sau mace
doneni — tinerii colectiviști își petrec 
ceasuri nenumărate pe terenurile de 
sport, oțelindu-și trupurile și voința. 
Se joacă fotbal (se putea altfel !), 
volei, trintă, handbal. De altfel, în 
anii trecuți. echipa de handbal a fete
lor din Cobadin obținea succese ră
sunătoare in 
de anvergură, 
adevărat insă 
tră, de acum,

competițiile de mase, 
la care lua parte. E 

că la întrebarea noas- 
cu privire la această

întreceri de haltere viu disputate...
Sîrnbătă după-amiază, sala clubului 

Uzinei de utilaj chimic din Capitala de
venise neîncăpătoare. Numeroși specta
tori doreau să asiste la ultimul act al 
concursului organizat de consiliul aso
ciației sportive, pentru desemnarea „Ce
lui mai puternic om**.

I>a întrecerile finale și-au disputat în- 
tîietatea aproape 30 de sportivi : strun
gari, cazangii, lăcătuși, forjori etc. A- 
ceștia reușiseră să se dovedească a fi 
„cei mai puternici" în atelierele și sec
țiile respective, fapt pentru 
tilnit în vederea desemnării 
ciștiga lorilor concursului.

— Întrecerile au stîrnit 
un viu entuziasm, ne-au 
spus tovarășii Tcohari Du- 
niitrache, președintele aso
ciației și Gh. Cotar, res
ponsabilul organizatoric. 
Piuă și cei care nu puse
seră niciodată mina pe o 
halteră, au fost tentafi să-și 
dovedească forța, numărîn- 
du-se printre cei peste 150 
de participant 
rile organizate 
de muncă.

la întrece- 
pe locurile

care te-

punct de 
concurenții

Poale că din 
vedere tehnic 
au încă de învățat. Mulți 
dintre ei vor rămine insă 
prieteni devotați ai halte
relor. fată-l, in fotografie, 
pe strungarul Gheorghe 
Albulescu incercindu-și pu

terile

Spartacliiada
de iarnă

a tineretului
ÎNTRECERI DE CROS INTRE REPRE
ZENTANȚII ASOCIAȚIILOR DIN RA

IONUL LENIN

Clubul raional Progresul a organizat, 
la sfîrșitul saptămînii trecute, finala 
interasoclațli, la cros, în cadrul Spar- 
tachiadei de Iarnă a tineretului.

Au participat sportivii calificați In 
etapele precedente, reprezentanți ai aso
ciațiilor din raionul Lenin, din Capi
tală. Activiștii clubului, sprijiniți în
deaproape de antrenorii șl instructorii 
asociațiilor, au reușit să asigura în
trecerilor un aspect sărbătoresc.

Dintre participant merită evidețlațl 
atleții asociației S.P.C. (antrenori Aurel 
Nanu și Ion Vieru), care au reușit, de 
altfel, să se claseze pe primele locuri 
la majoritatea categoriilor O notă 
bună merită și asociațiile ICAR. Vesti
torul și Vulcan.

Regretabil a fost dezinteresul con
siliilor asociațiilor Aurora, Tricotajul 
roșu șl Tînâra gardă, care nu și-au 
adus finaliștii la start Aceasta a scă
zut valoarea întrecerilor, mal ales IA 
probele feminine.

COBADIN
4 

formație, tov. Petre Bozdoc a înce
put... să caute prin hirta.

— De fapt nici de voleibaliste nu 
ne-am prea ocupat, i„ ultima vreme. 
Sint vreo 40 de fete. Am putea în
jgheba o echipă cu perspective... re
cunoaște dinsul.

— De ce 7
— Fotbalul acesta ne mănîncă.^ 

timpul. Echipa noastră joacă in cam
pionatul regional și întreaga comună 
este 
1.000 
Nu-i 
Sint

800- 
med 
bine.

sport

cu inima lingă ea. Avem 
de spectatori la fiecare 
vorbă, și băieții joacă 

pe locul 6 in clasament...
Fără îndoială fotbalul este un 

îndrăgit și nimeni nu poate condamna 
pe cineva, pentru o astfel de vină) 
dar socotim că membrii consiliului 
asociației ar trebui să fie „cu inima9, 
și lingă alte sporturi. Iată, de Pildă) 
trinta. Sportivii din această ramu
ră au adus faimă comunei. Au sal
tele (6), au elemente (peste 30 de ti
neri), au instructori (2), dar nimeni 
nu se interesează de soarta lor. In 
comună sint și tineri cărora le place 
atletismul dar făgăduiala că: „anul 
acesta o să facem o pistă și groapă 
de sărituri” (tov. Petre Bozdoc) — 
nu încălzește deocamdată pe nimeni. 
Nu ?

Atunci ?... Spor la muncă, tovarăși) 
din consiliul asociației !

VALENTIN PAUNESCU

Cei mai huni s-an dovedit a fi forțos 
rul Ghiță Va sile, strungarul Clieorghe 
Albulescu, mecanicul Ion Miroiu și teh
nicianul llinca Alexandru.

întrecerile organizate de consiliu] IMfc 
cîației sportive „Utilaj chimic**  au dova^ 
dit că organizarea unor astfel de con
clusuri este o bună metoda de atragere 
a oamenilor muncii în practicarea unofc 
ramuri sportive. Iată de ce consiliu] aso
ciației este hotărît să continue aceste 
ția tive. r ,

AUREL CRI ȘAN, coresțK



Aspecte din activitatea sportivă de mase
a raionului Lehliu

*** r- •' r ■
Azi începe turneul școlilor sportive de elevi,

Asociațiile sportive din comunele 
raionului Lehliu (reg. București) 
dat dovadă de multă 
ganizarea diferitelor 
masă.

Iată pe scurt citeva 
activitatea sportivă din raionul Leh
liu :

inițiativă în 
competiții

au 
or- 
de

cifre și date din

• în comunele și satele raionului 
funcționează 64 de asociații sportive 
cu un număr de 17.680 de membri 
UCFS, cu peste 6.000 mai mult, ca în 
anul 1961.

• Cu sprijinul sfaturilor populare 
și al organizațiilor U.T.M., 16 asociații 
sportive și-au amenajat prin muncă 
voluntară frumoase terenuri de sport, 
în luna iulie a anului trecut a fost 
inaugurată baza sportivă model din 
comuna Gurbănești. Această bază cu
prinde un teren de fotbal înconjurat 
cu o pistă de atletism cu 4 culoare, 
sectoare de aruncări, un teren de vo
lei și un portic de gimnastică.

Fundulea nu au organizat pentru 
membrii lor această competiție deo
sebit de populară.

• Din cele 62 de competiții prevă
zute în anul 1962 în calendarul consi
liului raional UCFS s-au organizat 
54. Printre campionatele neglijate de 
consiliile raionale se află faza raio
nală a campionatului de calificare 
la handbal în 7 și 11, „Cupa 1 Mai" 
și „Cupa federației” la tir etc.

dotat cu „

• La cele mai importante compe
tiții sportive de mase ale anului 1962 
(Spartachiada de vară a tineretului, 
crosurile organizate în cinstea zilelor 
de 1 Mai și 7 Noiembrie, Cupa Agri
culturii) au participat 27 742 tineri și 
tinere. în organizarea acestor competi
ții pe primele locuri s-au situat aso
ciațiile sportive Steaua roșie-Gurbă- 
nești. Libertatea-Belciugatele, Unirea 
G.A.C. înfrățirea, Unirea-Fundulea, 
Știința-Brănești și Mecanizatorul-Să- 
rulești.

La prima etapă a actualei ediții a 
Spartach iadei de iarnă a tineretului au 
luat startul peste 20.000 de tineri.

• Numărul sportivilor legitimați 
se ridică la 1235. Ei activează în 315 
secții pe ramuri de sport dintre care 
107 sînt afiliate la federații.

• în toate comunele și satele raio
nului sînt înființate și funcționează 
asociații sportive.

se
la 
la

• Printre performerii raionului 
numără șahiștii A. Ionescu de 
Steaua G.A.C.-Lehliu, O. Simu de 
Steaua roșie-Gurbănești, Elena Vasile
și Constanța Ștefan de la Avîntul- 
Sărulești, echipa de fotbal Tractorul- 
Frăsinet, ciclistul C. Nicolae de la 
Tractorul roșu-Crășani, atletul V. Co- 
mănescu (1,70 m la înălțime) etc.

• încasarea cotizațiilor 
realizat doar în proporție 
sută. Unele consilii ale asociațiilor 
sportive ca de exemplu, Tractorul Să- 
rulești, Spartac-Ileana, Recolta G.A.C.- 
Tămădău, Libertatea-Belciugatele, 
Tractorul-Frăsinet, nu s-au preocupat 
de loc de această importantă proble
mă.

tn încheiere amintim citeva dintre 
obiectivele pe care consiliul raional 
UCFS Lehliu și-a propus să le 
Uzeze in unul acesta :

UCFS s-a 
de 60 la

rea-

de
mai

Terenurile situate în apropiere de 
patinoarul artificial „23 August" din 
Capitală, găzduiesc — începînd de 
astăzi dimineață — o foarte intere
santă competiție de handbal în 7, 
la care — după cum se știe — își dau 
întîlnire echipele (masculine și femi
nine) ale școlilor sportive de elevi. 
Alături de campionatul republican de 
juniori și de „Cupa Sportul popular", 
această întrecere reprezintă una din 
cele mai importante întreceri ale ti
nerilor handbaliști. în cadrul ei evo
luează o serie de echipe valoroase

Primele finaliste la campionatul 
feminin IB 11

au

(S.S.E. Nr. 2 București, 
S.S.E. Constanta etc.) 
talente, elemente de nădejde ale 
handbalului nostru de performanță.

Competiția — dotată cu „Cupa Sfa
tului popular al Capitalei" — va oferi 
cu siguranță amatorilor de handbal în 
7 spectacole de bună calitate. Primele 
jocuri au loc azi, după festivitatea de 
daschidere fixată la ora 10 dim., și 
vor continua după-amiază de la ora 
15, apoi în fiecare zi pînă duminică, 
la aceleași ore.

PROGRAMUL. AZI. de la ora 10.30 te
ren I. jocuri masculine : Rm. vilcea— 
Tg. Mureș, SSE I București—Ploiești, 
Craiova—Sibiu ; teren II, jocuri femini
ne : Petroseni—Timișoara, SSE 2 Bucu
rești—Buzău, Comb. nr. 1—2 București— 
Tg. Mureș ; de la ora 15.30. teren I. jocu
ri masculine : Oradea—Constanța, Petro
șani—Timișoara, SSE 2 București—Bu
zău ; teren n. jocuri feminine : SSE 1 
București — Ploiești. Craiova — Sibiu, 
Oradea—Constanța. MIINE, jocurile vor 
continua de la ora 9 dina, pe aceleași 
terenuri din parcul „23 August". Două 
partide vor avea loc, de la ora 16.30, 
în sala Floreasca : SSE 2 Buc.—Petro- 
seni, ia fete și b&ieți.

S.S.E. Ploiești, 
și numeroase

• De un deosebit succes s-au bucu
rat în rîndurile colectiviștilor din co
munele și satele raionului duminicile 
sportive. Da cele 25 de manifestații 
sportive de acest gen au luat parte 
îaproape 5.000 de sportivi și spectatori. 
Cu ocazia acestor serbări sportive au 
luat ființă noi secții pe ramură de 
sport și ansambluri școlare de gim
nastică. Cele mai reușite duminici 
sportive s-au organizat în comunele 
Dor-Mărunt (860 de participant), Gur
bănești (760), Sălcioara (560), Buzoeni 
(250) etc.

• Un succes deosebit au avut cam
pionatele elevilor la atletism și șah. 
La prima etapă a acestor competiții 
au participat un număr mare de 
băieți și fete, la atletism 1.856 și la 
șah 1.056.

Iată pe scurt citeva din 
consiliului raional UCFS și 
liilor asociațiilor sportive :

• Pentru mărirea numărului 
membri ai UCFS, la propunerea 
multor consilii de asociații se va da 
viață Chemării „în fiecare familie de 
colectiviști, cel puțin un membru 
UCFS".

• Se vor organiza lunar, pe centre 
de comune, cite o duminică sportivă.

lipsurile 
a consi-

sportive• Campionatul asociației
în puține aso- 
ramuri sporti- 
Gloria-I.C. Fri- 
și Progresul-

• Organizarea a zeci de acțiuni 
turistice de mase, printre 
cursii cicloturistice și 
obiective turistice de 
din regiune.

care ex- 
vizitarea unor 
mare interes

Rindnri pentru
Este, desigur, explicabil faptul că 

8 dată cu venirea primăverii și apa
riția primelor ambarcațiuni pe apele 
lacurilor, zeci și zeci de tineri com
pletează efectivul secțiilor de spor
turi nautice. Pentru aceștia, ca și 
pentru caiaciștii începători, sînt ne
cesare cîteva 
pregătirea pe 
foarte curînd.

O precizare 
cele învățate 
retic sau la 
trebuie 
chiar de la pri
mele antrenamen
te. Pentru a ușura 
pregătirea tinerilor 
caiaclști și pentru 
tete în antrenamente, se recomandă 
amenajarea unor bacuri la margi
nea lacurilor, ceea ce reprezintă o 
treabă simplă și de loc costisitoare.

Un mijloc foarte bun de a ajuta 
Pe începători să deprindă mai repede 
tehnica vîslitului îl constituie atașa
rea Ia caiacele de o persoană “ 
tip concurs — a două flotoare late
rale. In acest fel, tînărul caiacist își 
va menține mai bine echilibrul și 
Va ti ferit de eventuale răsturnări 
De asemenea, se recomandă a se 
folosi caiacele klincher de o persoa
nă sau de două persoane, avîndu-se 
însă grijă ca la ambarcațiunile de 
două persoane sportivul începător să 
fie așezat în fața unui caiacist ex
perimentat pentru ca acesta din urmă 
să-1 poată corecta pe începător tn 
timpul padelatului. Firește, aceasta 
înseamnă un ajutor prețios și pen
tru antrenor oare, singur, nu poate 
dirija pregătirea fiecărui sportiv în
cepător.

Discutînd despre organizarea pri
melor antrenamente s-ar putea a- 
minti, de asemenea, necesitatea ca 
la început ieșirile Pe apă să fie 
făcute — cît este posibil — în grup 
de ambarcațiuni. Xn acest fel spor
tivii începători vor avea mai multă 
siguranță și vor căpăta mai ușor 
echilibrul.

Deoarece primăvara timpul este 
adesea răcoros, este nevoie ca tinerii 
sportivi să ia măsurile pentru prote
jarea organismului în general și în 
special a picioarelor (permanent Ut

recomandări privind 
apă — care va începe

neapărat necesară: 
în timpul Iernii, teO- 
bac, _________________

aplicate 
la

a exista continut-

s-a organizat sporadic, 
ciații și numai la 2—3 
ve. Unele asociații ca 
mu, Victoria-Brănești

gimnastica de• Se va introduce
înviorare în internatele școlare din 
Brănești, Lehliu, Săpunarl, Dîlga etc.

tinerii cniaciști
poziție statică). Acoperind picioarele 
cu o pînză impermeabilă, sportivul 
va evita scurgerea continuă a apei 
de pe padelă pe genunchi.

Citeva recomandări privind tehnica 
vîslitului: la început, fie că este 
vorba despre reluarea după o între
rupe re 
lor pe 
„debut" 
mai pe 
nevre

îndelungată a antrenamente- 
apă, fie că este
este indicat să se 

jos și, paralel, să se 
cu ambarcațiunea

■ dreapta.
ocoliri.
trebuie „tăiate" tot- 

Jclal deauna perpendicu
lar pentru a se" 

' evita
deprindere

vorba de 
vîslească 
facă ma- 

stinga- 
inapoi, 

Valurile

și a se căpăta o 
a vîalitului.

In această perioadă, paralel 
trenamentul pe apă trebuie 
continuată și pregătirea pe

răsturnările 
corectă

an-
fie

general, de Ia 
nu trebuie să

nici un antrena- 
lipsească exerci- 

și îndemînare. 
este bine să se

cu 
să 
uscat, 

punîndu-se accentul pe pregătirea fi
zică multilaterală. Se recomandă :

— alergarea pe teren variat între 
2000-3500 m.

— jocurile sportive (baschet, fot
bal etc.)

— exercițiile cu haltere intre 5— 
25 kg.

— exercițiile cu cauciucuri pentru 
dezvoltarea generală

— suspensiuni
— flotări
— exerciții speciale pentru întări

rea abdomenului.
In 

ment
țiile de mobilitate 
Programul de forță 
facă după antrenamentul pe apă.

Și, în încheierea acestor cîteva re
comandări o indicație obligatorie 
pentru orice caiacist. După termina
rea fiecărui antrenament sportivul 
este obligat să-și îngrijească ambar
cațiunea și acest lucru începe cu 
scoaterea totală a apei care s-a adu
nat în caiac, ceea ce se poate face 
nu prin răsturnarea ambarcațiunii ci 
prin tamponarea permanentă cu un 
burete, operație după care urmează 
ștergerea ambarcațiunii pe părțile 
exterioare.

STAVRU TEODOROF
antrenor

• Fiecare asociație îșl va organiza 
campionatul său ia cel puțin 4—5 ra
muri sportive, din care nu va lipsi 
atletismul.

• Asociațiile sportive în colaborare 
cu organizațiile U.T.M. vor mobiliza 
tineretul pentru amenajarea de baze 
sportive simple.

Constructorul Timișoara 
și Știința București

La sfîrșitul săptămînii trecute
avut loc primele întreceri feminine 
din cadrul fazelor de zonă ale cam
pionatelor republicane de handbal în 
11. Iată rezultatele :

TIMIȘOARA : Constructorul Timi- 
șoara-C.S.Ș. Banatul Timișoara 9—8 
(5—5) ; Constructorul-Știința Timi
șoara 4—4 (3—1) ; C.S.Ș. Banatul-Fa- 
vorit Oradea 4—2 (2—2) ; C.S.Ș. Ba- 
natul-Știința 11—3 (7—1) ; Știința-Fa- 
vorit 7—6 (4—3) ; Constructorul-Fa-
vorit 8—1 (5—0). Clasament : 1. Cons
tructorul 5 p; 2. C.S.S. Banatul 4 p; 
3. Știința 3 p ; 4. Favorit 0 p.

PLOIEȘTI : S.S.E. Ploiești-S.S.E. 
Constanța 10—4 (7—2) ; Știința Bucu- 
rești-Confecția București 15—6 (7—2) ; 
Știința-S.S.E. Constanța 19—9 (12—4); 
Confecția-S.S.E. Ploiești 4—3 (1—0) ; 
Știința-S-S.E. Ploiești 7—2 (3—2) ; Con
fecția-S.S.E. Constanța 4—3 (2—1). Cla
sament : 1. Știința București 6 p; 
2 Confecția București 4 p ; 3) S.S.E. 
Ploiești 2 p ; 4. S.S.E. Constanța 0 p.

M. LUCA și M. POPESCU-coresp
în urma acestor rezultate, Cons

tructorul Timișoara și Știința Bucu
rești s-au calificat pentru turneul 
final al locurilor 1—5, C.S.Ș. Banatul 
Timișoara și Confecția BucjjreșU pen
tru cel aî locurilor 6—10 ; Ștunța 
Timișoara și S.S.E. Ploiești pen
tru întrecerea locurilor 11—15, iar 
Favorit Oradea și S.S.E. Constanța 
vor participa la turneul pentru locu
rile 16—20.

Concursul
tinerilor sportivi

Imagini din activitatea sportivă studențească

Viitoarele ingi ere
mai__ Nu așa, Mihaela... Elanul -----  

scurt și bătaia pe pragul de la bîr- 
nă, cu mai multă hotărîre. — 
reia...

Mihaela Mureșan a pornit 
așa cum a fost sfătuită. Un pas, doi, 
trei. Acum este sus pe bîrnă. Cu 
cită grație lucrează ! Un exercițiu 
complicat pe care colegele Mihaelei 
îl urmăresc cu atenție. Exercițiul se 
încheie cu un șpagat de „nota 10“ 
rodul multor ore de muncă stărui
toare...

...Ne aflăm în frumoasa sală de 
sport din str. Șt. Furtună, acolo 
unde lucrează, de dimineață și pînă 
seara tîrziu, studenții de la „Poli
tehnică". Atleți, handbaliști, gimnaști. 
Băieți și fete. Studenta „prinsă" în 
obiectivul nostru, la intrarea în sală, 
Mihaela Mureșan, este una din cele 
mai vrednice gimnaste din anul I 
al Facultății „Tehnica Construcției de 
Mașini". A îndrăgit gimnastica încă 
de pe băncile școlii. Tot de 
au pasionat-o și mașinile. De 
năzuința în viață a Mihaelei 
fi formulată astfel: în sport 
„calce" pe urmele unei foste 
de școală, tot o „Mihaela" (Filip So- 
lomonov...); în profesiune — să ajun
gă o bună ingineră. Și dacă 
solvi re va putea lucra tot la 
ca și tatăl ei, fericirea i-ar 
plină... Dar Mihaela Mureșătl 
seama că pînă la împlinirea 
năzuințe trebuie multă muncă, 
tă perseverență.

Același lucru îl gîndesc și 
gele ei de sport, fie că este 
de 
sau 
că.
tor
mai mari, care lucrează la gimnas
tică în cadrul categoriei a Il-a 
clasificare. Toate ne-au vorbit 
admirație de Angela Gheorghe, de 
pildă, din anul III Energetică, fiica 
unui maistru mecanic din Tîrgd- 
viște, integraltsfă (mal mult — 19 
ga toată linia!), mîndria .Pcrlltehni-

Te

din

rog,

nou,

atunci 
altfel 
poate 

— să 
colege

la ab- 
C.F.R., 
fi de- 
îșl dă 

acestor 
mul-

cole- 
vorba 

Elena Grînaru, anul II Chimie 
de Felicia Sasu, anul I Energeti- 
Ele au în față — viu, convingă- 
— exemplele altor colege, ceva

de
cu

cii" la gimnastică sportivă și, de 
curînd, și la „artistică" ! Recent, la 
un concurs organizat pe institut, An
gela Gheorghe și alături de ea, co
lega sa de an, Mihaela Panaitescu, 
Ionela Vișa, anul II Metalurgie și 
Alina 
tfială

Ne 
nette 
în cei peste 10 ani de activitate în 
institut au trecut aproape 2000 de 
tinere gimnaste: „Fetele noastre au 
condiții minunate să învețe, să facă 
sport, să participe ta o bogată acti
vitate culturală, în cadrul cămine
lor unde locuiesc. Ce poate fi mai 
frumos, mai înălțător?"

Dă, ca în toate institutele și fa
cultățile de pe cuprinsul patriei, stu
dentele de la „Politehnică" au condi
ții optime să muncească, să-și vadă 
împlinite și cele mai înaripate vi
suri. Ele știu că se bucură de grija 
părintească a partidului. Drept răs
plată a acestei griji, învață cu mul
tă sîrguință pentru a deveni elemen
te de nădejde ale construcției noas
tre socialiste !

Trifu, anul I Chimie indus- 
au fost Cele mai aplaudate, 
spunea la plecare, lectorul Gi- 
Stoenescu, prin mîinile căreia

Aproape 100 de fete și băieți din 
Cluj, Brașov și București s-au între
cut, cu entuziasmul specific copiilor, 
în caarul celei de-a IV-a ediții a 
„Cupei Dinamo”. Disputele lor ne-au 
arătat că avem o pleiadă de tineri 
sportivi talentați, că mulți dintre ei 
urcă, cu pași siguri, treptele consa
crării. Ne referim, în primul rînd, la 
Crenguța Cumbari și Nicolae Belu, apoi 
la Anca Schreiber, la fel de bună la 
exercițiile impuse ca și la cele libere, 
la Marilena Ciubucă, care ne-a îneîntat 
din nou. cu programul prezentat la 
„libere”, la Ileana Petrescu, Sandu Dra- 
goș, Șt. Moldovan, C. Iliescu ș.a., a 
căror conștiinciozitate în antrenamente 
a fost concretizată în notele mari pe 
care le-au obținut în concurs. Unii 
dintre micii sportivi au participat la 
categorii măi avansate. Astfel, Beatri
ce Huștiu, care are numai șase ani, 
Aurica ** —— -- —
nescu 
adversari

Și încă 
neașteptat 
întrecere 
campionii ____ ___ ________ ,___ __________
—R. Ionescu au fost învinși de Dana 
Gheorghiu—S. Dragoș. De asemenea, 
Liliana Georgescu—Dan Săveanu, Cri
stina Oană—E Tăujan, Beatrice Huștiu 
—P. Grecu etc., progresează văzînd 
cu ochii. Dar dacă întrecerile tinerilor 
patinatori s-au ridicat la un bun nivel 
tehnic, arbitrajul nu a fost întotdeauna 
la înălținje. Unii arbitri au acordat 
note după simpatii, creînd, pe bună 
dreptate, nemulțumiri în rîndui micilor 
sportivi și mai ales al antrenorilor și... 
părinților lor.

Actuala ediție a „Cupei Dinamo” s-a 
desfășurat după o formulă inedită, 
alcătuindu-se clasamente separate la. 
figurile obligatorii și libere. Iată tabloul 
învingătorilor : CAT. 8 ANI, FETE — 
libere și obligatorii : Beatrice Huștiu 
(Unirea) ; BA1EȚI — libere și obligato
rii Paul Grecu (Unirea) ; CAT. 10 
ANI, FETE — libere și obligatorii : 
Anca Schreiber (Dinamo) ; BĂIEȚI — 
libere și obligatorii : E. Tăujan (Di
namo) ; CAT. 14' ANI, FETE — libere : 
Marilena Ciubucă (St. roșu BrașoV), 
obligatorii : Ileana Petrescu (Unirea) ; 
BĂIEȚI — libere : Șt. Moldovan (CSM 
Cluj), obligatorii : S. Dragoș (Unirea) ; 
CAT. 18 ANI, FETE — libere și obli
gatorii : Crenguța Cumbari (Dinamo) ; 
BĂIEȚI — libere și obligatorii : N. Be
lu (Unirea) ; PERECHI cat. 10 ani : 
Beatrice Huștiu—P. Grecu (Unirea) ; 
cat. 14 ani : Liliana Georgbscu— D. Să
veanu (Dinamo) ; cat. 18 ani : Dana 
Gheorghiu—S. Dragoș (Unirea). ÎNCE
PĂTORI : cât. 6 ani : Doina Blndea 
(CSM Cluj) și G. Dobrescu (Unirea) ; 
cat. 10 ani : Mariana Ionel (SSE nr. 2 
Buc.) și D. Moraru (Steaua).

Clasament pe echtpe : 1. Unirea 109 p, 
2. Dinamo 105 p, 3. CSM Cluj 32 p, 
4. Voința Brașov 24 p. 5. SSE nr. 2 Buc. 
17 p, 6. Steaua 11 p, 7. Știința Buc. 2 p.

în cadrul închiderii festive a compe
tiției au făcut o rfeușită demonstrație 
Elena Moiș, Radu Ionian și perechea 
Cristina Patraulea— R. Ionian, actualii 
campioni ai R.P.R. la seniori

tr. ioA\rri:scu

Ion. R. Marinescu. M. Stoe- 
etc., au reușit să depășească 

mai *“ -------
ceva 

de 
s-a 
tării

în... etate,
: pe gheață au evoluat 
multe perechi, a căror 
soldat șl cu surprize : 
la juniori. Eva Miculici

TIBKRIU STAMA

Cinci etudente de la „artistica* — (foite efo lectorului universitar Ginetl* 
Stottnescu — executing d fttttnttSă compozit ta sol



„Cupa sfatului popular al Capitalei"

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - tigl :Î! M >4! iTig .. ..
Antrenorul federal A. Predescu:

Scurte însemnări pe marginea etapei a III-a Despre derbiul Rapid—Știința București...
• Inițiativa organizării concursului 

dotat cu „Cupa Sfatului popular al 
Capitalei" își dovedește pe deplin 
utilitatea. Ea a produs emulație în 
rindul conducerii școlilor sportive de 
elevi din întreaga țară, a micilor îno
tători care s-au pregătit cu sîrguință 
pentru acest concurs. „A fost un ve
ritabil concurs republican — ne spu
nea prof. N. Plopa — cu rezultate 
satisfăcătoare. Se întrevede o genera
ție cu multe talente."

• „Bătălia” pentru locul I a anga
jat, ca și în anii precedenți, echi
pele școlilor sportive de elevi din 
București și Reșița. Deși echipa sa 
a pierdut, prof. I. Pătruică, directo
rul școlii din „Cetatea oțelului" a 
fost totuși mulțumit de comportarea 
micilor înotători. „Nu puteam spera 
mai mult de locul II, ne mărturisea 
prof. Pătruică, intrucit la „liber" 
am venit fără 4 titulari trecuți la 
Olimpia Reșița. Oricum, nădăjduiesc 
ca pină la ediția viitoare a concursu
lui să ne completăm garnitura, astfel 
ea să putem lupta de la egal cu 
toate echipele. Cei doi antrenori ai 
fcolii, 1. Schuster și F. Kbnig, lu
crează cu peste 60 de copii, multi 
foarte talentați. Așa că anticiparea 
mea este îndreptățită...

• înotătorii de la S.S.E. nr. 2 
București, cîștigătorii concursului, au 

fost răsplătiți nu numai cu premii 
și diplome, ci și cu o... excursie pe 
timp de o săptămînă la Galați. Sub 
conducerea antrenorilor Al. Satmari, 
Maria Baciu și Ileana Georgescu,

I

ACTIVITATEA
LA POLO

• După cum am mai anunțat, joi 
va sosi în Capitală Selecționata de 
pol-o a R. P. Bulgaria. Jucătorii țării 
vecine vor susține trei întîlniri la 
București, după următorul program : 
VINERI : centrul de juniori al Ca
pitalei — R. P. Bulgaria ; SÎMBATĂ: 
Selecționata de tineret a Capitalei — 
R. P. Bulgaria ; DUMINICA: Lotul 
olimpie — R. P. Bulgaria. întîlnirile 
cu sportivii bulgari vor constitui o 
primă verificare publică a jucătorilor 
noștri fruntași.

• Sîmbătă și duminică s-au disputat 
la bazinul acoperit de la Floreasca 
meciurile etapei a doua din cadrul 
campionatului Capitalei, rezervat for
mațiilor de seniori. Iată rezultatele: 
Dinamo I — centrul de juniori 13—4, 
Știința — Dinamo II 11—3, Steaua — 
Rapid 5—o (prin neprezentare). Etapa 
următoare: Dinamo I — Știința, Cen
trul de juniori — Steaua, Dinamo II 
— Rapid.

SPORTUL POPULAR
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circa 50 de elevi de la această 
școală vor pleca mîine către acest 
frumos oraș de pe Dunăre. Acolo, 
ei se vor odihni, vor vizita împreju
rimile orașului și vor face demonstra
ții de popularizare a natației, la i 
care — sîntem încredințați — vor fi , 
prezenți și mulți școlari gălățeni, 
aflați acum în vacanță.

• Ca de obicei, printre partid- 
panți au fost și mulți campioni la 
învățătură. Lista a cuprins înotători 
consacrați ca Eugenia Popescu (Bucu
rești), Adriana Anatol (Cluj), Antoa- 
neta Blobușteag și Ion Vosiu (Sibiu), 
Ileana Boldea (Timișoara), Gabriela 
Columb (Reșița), Radu Vamoșiu (A- 
rad), fosile Gui (Oradea) etc. Așadar, 
din nou simbioza învățăturii s-a fă
cut simțită din plin.

o Organizarea concursului a fost 
apreciată — in general — ca foarte 
bună. Menționăm, „in general", deoa
rece în ci te va cazuri, la capitolul 
„arbitraje", au fost comise unele 
erori. Concret : la proba de 33 m li
ber, una din concurente, lise Hrușcă 
sosită pe locul 2, a apărut in foile 
de concurs tocmai pe locul 8 ! Arbi
trii trebuie să manifeste un plus de 
atenție. O greșeală de apreciere, o.„ 
neînsemnată „scăpare" poate avea in
fluențe negative, de ordin pedagogic, 
educativ mai ales.

T. BRADEȚEANU

1. Cornelia Săcui, elevă 
el. a V-a, șc. medie nr. 1 
din Arad a lăsat o fru
moasă impresie în con
cursul de duminică de la 
, .Floreasca". Iat-o, pe 
blocstart, înaintea probei 
de 33 m delfin în care a 
„sosit" foarte aproape de 
învingătoare..,

2. 0 „galerie" bine or
ganizată : aceea a înotăto
rilor din Timișoara.

3. Dan Curuță, unul din 
cei mai buni înotători de 
la S.S.E. Reșița, în plină 
probă.

Fotografii realizate de 
T. Roibu

încă nu s-au stins ecourile frumoa
sei partide de duminică dimineața 
dintre RAPID și ȘTIINȚA BUCU
REȘTI. Meciul continuă să fie comen
tat de specialiști, studiat în toate a- 
mănuntele (este și firesc dacă ne gîn- 
dim că au jucat cele mai bune echipe 
din țară, cu majoritatea jucătoarelor 
din lot) și, desigur, dat de exemplu 
tuturor.

Dintre toate declarațiile făcute după 
meci, foarte sugestive ni s-au părut 
cele ale antrenorului federal, prof. 
Aurel Predescu. „Felicit în mod căl
duros pe cei doi antrenori ai forma
țiilor Rapid și Știința pentru modul 
in care și-au pregătit echipele pentru 
acest meci. Intr-adevăr, am putut 
vedea la lucru două formații, care au 
jucat un baschet modern, rapid, variat 
și destul de eficace. Adică, așa cum 
am dori să vedem cit mai des pe te
renurile noastre de joc.

Mi-au plăcut îndeosebi ideile tac
tice ale fiecărei echipe. Știința a știut 
că ..zona" incomodează cel mai mufl 
formația noastră campioană și, in 
mare măsură, a reușit să stăvjlească 
atacurile Rapidului. Este drept, pivoții 
feroviari nu s-au mai putut mișca în 
voie din această cauză. Dar, tot atit 
de adevărat este că studentele au 
permis in special Ancăi Racoviță să 
arunce nestingherită de multe ori de 
la semîdistanță. Iată de ce cred că 
dacă „zona" ar fi fost ceva mai mo
bilă și, pe alocuri puțin mai agresivă, 
Știința putea realiza mai mult.

M-a surprins insă că și Rapidul 
a început eu „zona", mai ales că fe
roviarele au pregătit toi sezonul o 
apărare mai agresivă. Totuși, prof. 
S. Ferencz, a dat jucătoarelor sale și 
indicația de a schimba ritmul, tre
zind pe perioade mai scurte la forme 
mai agresive. Au fost de altfel mo
mentele cind formația Rapid se „des
prindea" cu regularitate (Ia scor) de

Turul trei al fruntașelor campionatului masculin
Ultima parte — și cea mai intere

santă — a campionatului republican 
masculin începe joi la Cluj, în sala 
Armatei. Primele patru echipe cla
sate în cele două serii se vor întîlni 
din nou în cadrul unui al treilea tur. 
Iată programul de desfășurare a jocu
rilor :

JOI: Știința București — Dinamo 
Oradea ; Știința Cluj — Steaua ; Si- 
derurgistul-Galați — Rapid București 
și Dinamo București — Știința Timi
șoara.

VINERI : Dinamo Oradea — Știința 
Cluj ; Steaua — Știința București ;

Anca Racoviță (Rapid) a jucat foarte bine în meciul cu Știința București, Iii 
acest moment — cu ajutorul blocajului făcut de E. Ivanovici — ea poate, 
arunca nestingherită la coș. Și vor fi două puncte prețioase pentru Rapida^

adversara sa. Și un alt lucru intere
sant. Ca și in meciurile cu Voința 
Brașov sau Unirea (când de altfel au 
și fost conduse la pauză), rapidistele 
au luat și acum un start mai greoi, 
dar și-au intrat destul de repede în 
ritmul normal și — este îmbucurător 
acest lucru — au avut un final pu
ternic. La Știința a fos< insă invers : 
a început mai bine, dar nu a mai 
avut forțe proaspete spre sfirșit.

Lucrul cel mai îmbucurător este 
că ambele formații au jucat relaxat, 
jucătoarele puțind să-și etaleze cu pri
sosință toate calitățile pe care le po
sedă. Și câteva cuvinte despre com-

Incepind de joi, la Cluj

Știința Timișoara — Rapid și Dinamo 
București — Siderurgistul.

SÎMBATA : Steaua — Dinamo Ora
dea ; Știința București — Știința Cluj; 
Siderurgistul — Știința Timișoara și 
Rapid — Dinamo București.

După alcătuirea clasamentelor celor 
două serii, primele două clasate se 
vor califica în turneul final de 4 for
mații, care va desemna echipa cam
pioană. Formațiile clasate pe locul 3 
în fiecare serie vor juca pentru locu
rile 5—6, iar cele clasate pe locul pa
tru se vor întrece pentru locurile 7—8.

în săptămînă trecută, toate cele 
opt protagoniste au făcut pregătiri 
speciale, cunoscut fiind faptul că o 
asemenea întrecere solicită eforturi 
din cele mai mari. De altfel, este 
pentru prima oară cind finalul cam
pionatului se desfășoară sub această 
formulă. Steaua și Dinamo București 
se află deja la Cluj. Celelalte for
mații sînt așteptate in localitate în 
cursul zilei de azi.

Campionatul republican masculin în... cifre
Trei clujeni in fruntea coșgeterilor

In cele 112 partide disputate s-au 
înscris 14 896 de puncte. Anul tre
cut. cele 16 formații marcaseră, în 
cele două tururi, doar 14 683 de 
puncte. Cele mai eficace atacuri: 1. 
Steaua 1246 de puncte; 2. Știința 
Cluj 1121 p; 3. Știința Timișoara 1102 
p (anul trecut: 1. Steaua 1119 p; 2. 
Știința Cluj 1077 p; 3. Rapid Bucu
rești 1029 p). Iată însă și cele mai 
slabe atacuri: 1. Farul 727 p; 2. A.S. 
Roman 729 p; 3. Progresul București 
755 p (anul trecut : L Constructorul 
Arad 647 p; 2. A.S. Roman 695 p).

Un clasament al apărărilor arată 
astfel: 1. Steaua 830 p; 2. Siderur
gistul Galați 844 p; 3—4. Știința 
București și Dinamo Oradea 864 p.

• Nu mai puțin interesantă este 
și ordinea coșgeterilor în această în
trecere. Pe primele locuri se află 
trei clujeni: Horia Demian cu 287 
p, Mihai Albu cu 271 p (de la Știin
ța) și Horia Pop cu 268 p de la Po
litehnica. li urmează în ordine: 4. 
Gh. Dragoș (Știința Craiova) 267 p;
5. Nicolae Viciu (Știința Timișjara) 
cu 257 p; 6. Horațiu Giurgiu 255 p; 7. 
Petre Vasiliu (Siderurgistul Galați) 
231 p; 8. Gheorghe Valeriu (Steaua) 
225 p; 9. Emanoil Răducanu (Farul 
Constanța) 221 p; 10. I. Ionescu 
(Știința Timișoara) 219 p; 11—12. A. 
Baltag (Siderurgistul) si P. Dumitres
cu (Steagul roșu Brașov) 214 p.

Foto î T. Roibn 

pomentde lotului : A. Racoviță — cea 
mai bună de pe teren, pare că deține 
o formă bună; Eva Ferenez — și-a 
îndeplinit bine rolul de conducătoare 
a jocului, dar a fost mai puțin eficace 
ca de obicei; E. Ivanovici și I. Vas|?' 
lescu. bune in apărare/ dar cu unele 
execuții greșite in atac (in special 
Vasilescu are mari lacune in arun
cările la coș) ; Cornelia Gheorghe 
va putea progresa mai ușor dacă va 
încerca execuții mai variate ; V. NN 
culescu și M. Simon — puțin sub ni- 
velul formei dovedite in mceiurild 
anterioare".

• După cum am prevăzut, la d<ri 
partajarea pentru locurile 3—5 în se
ria a Il-a a trebuit să apelăm la’ 
punctaverajul și coșaverajul di
rect dintre Voința Tîrgu Mu
reș, Voința Oradea și Știința Cluj. 
Cîștigînd în prelungiri în fața stu
dentelor clujene, echipa mureșean» 
a obținut o nesperată calificare în 
turneul primelor 4. Iată ordinea lors
3. Voința Tg. Mureș 6 p (165—161)?
4. Voința Oradea 4 p (171—169) și 5.' 
Știința Cluj 2 p (184—208). Și, astfel; 
echipa vicecampioană, Știința Cluj nu 
va participa în acest an la disputa 
finală pentru cucerirea titlului de 
campioană ! (a. v.).

I
Seria I

CLASAMENTE

1. Rapid București 14 13 1 1009:553 26
2. Știința București 14 12 2 828:591 24
3. Unirea București 14 9 5 748:623 18
4. Voința Brașov 14 7 7 762:713 14
5. S.S.E. Constanța 14 6 8 548:767 12
6. Cri șa na Oradea 14 5 9 671:714 10
7. ProgTesul Buc. 14 2 12 543:870 4
8. Știința Timișoara 14 2 12 518:796 4

Seria a n-a

1. Mureșul Tg. Mureș 14 11 3 765:649 22
2. Voința București 14 10 4 714:649 20
3. Voința Tg. Mureș 14 8 6 621:6O5 16
4. Voința Oradea 14 8 6 664:621 16
5. Știința Cluj 14 8 6 797:603 16
6. I.C.F, 14 6 8 660:615 12
7. Olimpia București 14 4 10 567:671 8
8. C.S.M.S. lași 14 1 13 484:859 2

Recordul punctelor înscrise într-un 
singur meci îl deține craioveanul 
Gh. Dragoș (40). Rețineți: performan
ța a fost realizată într-o partidă îm
potriva echipei campioane Steaua 
București (I). îl urmează: 2. M. Kiss 
(Dinamo Buc.) 37 p; 3. I. Burcea 
(A.S. Roman) 36 p; 4. H. Giurgiu 
(Dinamo Buc.) 35 p.

• In ierarhia formațiilor care au 
comis cele mai multe greșeli perso
nale pe primul loc se află... Steaua 
cu 374 greșeli. Este, desigur, o urmare 
firească a unor carențe pe care le 
mai prezintă încă „presingul" milita
rilor și care îi obligă pe acești bas- 
chetbaliști să comită multe greșeli 
personale. Apoi, în ordine: 2. Stea
gul roșu Brașov 338 greșeli; 3. A.S. 
Roman 332 greșeli; 4. Voința Iași 
330 greșeli; 5—6. Politehnica Cluj și 
Știința București 320 greșeli.

Am alcătuit, în acest sens, și un 
clasament individual; 1. Al. Cepraga 
(A.S. Roman) 59 greșeli; 2. A. Savu 
(Știința București) 57; 3. P. Vasiliu 
(Siderurgistul) și E. Răducanu (Fa
rul) 55; 5. M. Riihrig (Politehnica 
Cluj) 54.

® Ordinea celor care au transform 
mat cele mai multe aruncări libere 
este: 1. P. Vasiliu 54 aruncări; 2.
A. Cepraga 53; 3. H. Demian 47; 4—5. 
P. Dumitrescu și Gh. Dragoș 44; 6. 
E. Răducanu 43.



A apărut

Din carnetul de impresii al redactorilor noștri
PREOCUPĂRI TACTICE LA ȘTIINȚA CLUJ

Cu cîteva săptăminl în urmă, cînd 
am auzit că Știința va utiliza în re
turul campionatului pe înaintașul 
Marcu pe postul de fundaș dreapta,- 
ne-am zis că la Cluj se... coace ceva. 
Și iată că a venit meciul cu U.T.A., 
primul joc ■„acasă" al Științei, când 
previziunile noastre au fost confir
mate. în această partidă am văzut 
ceva nou, aplicarea unei tactici de joc 
cu care pînă în prezent nu ne-am în- 
tflnit la echipele noastre : 
alternativă a fundașilor la 
de atac.

Ideea propriu-zisă nu este 
ne aducem aminte de pătrunderile pe 
aripi ale fundașilor de la echipa Canto 
do Rio cu ocazia evoluției sale în Ca
pitală), dar modul cum au aplicat 
studenții această tactică este ieșit din 
comun : chiar după fluierul de înce
pere a partidei cu textiliștii arădeni: 
fundașul Cîmpeanu a pornit în atac, 
șutind 
reului.
cunde
Marcu 

i poarta

folosirea
acțiunile

nouă (să

periculos din apropierea ca- 
N-au trecut decît cîteva se- 

și la atacul următor fundașul 
a fost cel 
din colțul

care a încercat 
careului advers. In

continuare însă nu am mai putut 
nota, ca ceva aparte, acțiunile ofen
sive ale celor doi fundași, deoarece 
ei au participat activ — cu schimbul 
— la toate asaltifrile îndreptate spre 
poarta lui Coman! Jucînd astfel, clu
jenii au reușit să pună stăpînire pe 
joc și pînă la urmă să cîștige la un 
scor concludent în fața unor adver
sari care, deși au primit patru goluri, 
s-au apărat organizat remarcindu-se 
chiar doi 
din linia

Tactica
oarece ea 
jucătorilor : prin folosirea lui Marcu 
ca fundaș s-a urmărit realizarea unei 
idei tactice bine gîndite. Se pune însă 
întrebarea dacă Știința va confirma 
sau nu în jocurile următoare, deoa
rece această manieră de joc are și 
riscuri: apărarea poate fi surprinsă 
pe picior greșit la contraatacuri ra
pide. Dar... să așteptăm următoarele 
jocuri ale echipei clujene.

jucători (Koszka și Capaș) 
lor de fund.
clujenilor a dat roade de- 
a fost adaptată la calitățile

care jucător trebuie să lupte din toate 
puterile pentru victoria echipei sale. 
Dar cel cu care își măsoară forțele 
nu este cîtuși de puțin un „adversar", 
ci un partener de întrecere, o dată 
victorios, altădată învins, care trebuie 
respectat și apreciat.

O Dar de ce același Iosif Lazăr, 
socotind probabil că prea a fost fru
moasă această scenă dinaintea înce
perii jocului, a considerat în timpul 
meciului că ar cam fi timpul să re- 
vie la... normal. Să fim înțeleși : 
la „normalul" pe care îl consideră 
unii jucători, acela de a recurge la 
orice mijloace, chiar nesportive, pen
tru a obține cîștig de cauză. Și iată-1 
pe Lazăr, în loc să se rușineze că apă
rarea echipei Dinamo Bacău n-a pu
tut să-1 oprească din acțiune pe 
Raksi decât prin două faulturi să
vârșite la nici o clipă distanță unul 
de altul (arbitrul Ritter a aplicat just

la această fază legea avantajului) s-a 
repezit la ...Raksi. care căzuse la Dă- 
mint, și l-a bruscat.

Cum se împacă această „fază" cu 
aceea dinaintea începerii meciului ’

• Ne-a plăcut, duminică, mijlo
cașul stingă al echipei Steaua, Cri- 
șan. De altfel; de la un timp el dă 
un randament din ce în ce mai bun 
în echipa sa. Pe bună dreptate, l-am 
remarcat in cronica transmisă de la 
Bacău. Din, păcate, și în meciul de 
acum două zile, ca și în alte întîl- 
niri, el s-a ^remarcat" și printr-o se
rie de gesturi nesportive. Ne referim 
la protestele sale repetate la deci
ziile arbitrului. De ce ține Crișan să... 
iasă în evidență și la acest capitol. E 
preferabil, din acest punct de vedere, 
să rămîie în... 
du-se doar prin

REVISTA 
DE

Ș
Nr. 3

Din sumarul revistei spicuim :

MINUTUL 61 LA BRAȘOV

AL. INOVAN

BUNE Șl RELE, DE LA BACĂU

r

anonimat, remarcîn- 
jocul său bun.

JACK BERARIU

i-a scăpat, desigur, 
Bacău, scena de la 
Zavoda II și Iosif

• Nimănui nu 
pe stadionul din 
j,încălzire", când 
Lazăr, zîmbindu-și prietenește unul 
altuia, au început să facă aceleași 
exerciții : genuflexiuni, sărituri in 
înălțime, alergări pe loc etc. Urma un 
meci ou miză mare pentru ambele

dar asta nu însemna că ju
de la Steaua trebuie 6ă-i pri

vească... chiorîș pe cei 
Bacău, sau viceversa.

echipe, 
catarii

Marcase Mițaru, după o scurtă do
minare timișoreană. Mai erau, deci, 
33 de minute pînă la sfirșitul jocului. 
(„Timp berechet" — ar spune brazi
lienii, care cu 18 minute înainte de 
sfirșitului jocului cu Spania, în Chile, 
erau teoretic eliminați chiar din se
riile campionatului mondial). Știința 
„venea" văzînd cu ochii și mărea 
tempoul ca in noaptea de ajun a exa
menelor. In aceste momente, Mircea

Programul

ETAPA I, 31.1H.1963

Siderurgistul Hunedoara — Mureșul Tg. 
Mureș, A.S. Cugir — Progresul Reghin, 
Ind. Sîrmei C. Turzii—Minerul Vulcan, 
Arieșul Turda — C.S.S. Cluj, Harghita 
Tg. Mureș — Gloria Bistrița, Voința Tg. 
Mureș—A.S. Aiud.

ETAPA A D-A, 7.1V.1963

ETAPA A m-A, 14JV.1963

Voința Tg. Mureș — Mureșul Tg. Mu
reș, A.S. Cugir—C.S.S. Cluj, Ind. Sir
mei C. Turzii — A.S. Aiud, Progresul 
Reghin — Minerul Vulcan, Harghita Tg. 
Mureș — Siderurgistul Hunedoara, Glo
ria Bistriț^. — Arieșul Turda.

v
Gloria Bistrița — Ind. Sirmei C. Tur- 

■ zii, Minerul Vulcan — Voința Tg. Mu
reș, Mureșul Tg. Mureș—A.S. Cugir, 
Progresul Reghin — Harghita Tg. Mu
reș, A.S. Aiud — Arieșul Turda, C.S.S. 
Cluj — Siderurgistul Hunedoara.

ETAPA A IV-A, 21.IV.1963

Arieșul Turda — A.S. Cugir, Voința 
Tg. Mureș — Progresul Reghin. Side
rurgistul Hunedoara — Gloria Bistrița, 
Ind. Sîrmei C. Turzii — Harghita 
Mureș, Minerul Vulcan — C.S.S. 
A.S. Aiud—Mureșul Tg. Mureș.

Tg. 
Cluj,

ETAPA A V-A, 28.IV.1W3

Harghita Tg. Mureș — Minerul 
can, Arieșul Turda — Ind. Sirmei C. 
Turzii, C.S.S. Cluj — A.S. Aiud, Mure
șul Tg. Mureș — Gloria Bistrița, Pro
gresul Reghin — Siderurgistul Hunedoa
ra, A.S. Cugir — Voința Tg. Mureș.

Vul-

ETAPA A VI-A, 5.V.1963

Siderurgistul Hunedoara — Arieșul 
Turda, Gloria Bistrița — A.S. Aiud, Har
ghita Tg. Mureș — Voința Tg. Mureș, 
Ind. Sîrmei C. ~ —- - - -
ghin. Minerul 
C.S.S. Cluj —

Turzii — Progresul Re- 
Vulcan — A.S. Cugir, 

Mureșul Tg. Mureș.

ETAPA A VII-A, 12.V. 1963

Progresul Reghin — Gloria Bistrița. 
Arieșul Turda — Harghita Tg. Mures, 
Mureșul Tg. Mureș — Ind. Sîrmei C. 
Turzii, A.S. Cugir — Siderurgistul Hu
nedoara, Voința Tg. Mureș — C.S.S. 
Ouj, A.S. Aiud—Minerul Vulcan.

ETAPA A VUI-A, 19.V.1963

C.S.S. Cluj — Ind. Sirmei C. Turzii, 
Slderurgistul Hunedoara — A.S. Aiud, 
Gloria Bistrița — Voința Tg. Mureș. A- 
rieșul Turda — Progresul Reghin. Har
ghita Tg. Mureș — A.S. Cugir, Minerul 
Vulcan — Mureșul Tg. Mureș.

ETAPA A IX-A, 16-VI. 19453

Voința Tg. Mureș — Arieșul Turda, 
Progresul Reghin — C.S.S. Cluj, Ind. 
Sirmei c Turzii — Siderurgistul Hu
nedoara, Mureșul Tg. Mureș — Harghi
ta Tg. Mureș, Gloria Bistrița — Minerul 
Vulcan, A.S. Aiud — A.S. Cugir.

ETAPA A X-A, 23.VI.1963

A.S. Aiud — Harghita Tg. Mureș, A.S. 
Cugir — Ind. Sitmei C. Turzii, Mureșul 
Tg. Mureș — Progresul Reghin, Arieșul 
Turda — Minerul Vulcan, C.S.S. Cluj— 
Gloria Bistrița. Siderurgistul Hunedoa
ra — Voința Tg. Mureș.

ETAPA A XI-A, 30.VI.1963

Arieșul Turda
Minerul Vulcan
doara. Harghita
Cluj. Progresul Reghin
Voința Tg. Mureș — Ind. Sirmei C. Tur
zii, Gloria Bistrița — A.S. Cugir.

- Mureșul Tg. Mureș,
- Siderurgistul Hune- 
Tg. Mureș — C.S.S.

A.S. Aiud,

— Avancronica meciului Botvin
nik—Petrosian pentru titlul mondial

— O corespondență specială de la 
Moscova înaintea începerii meciului, 
semnată de maestrul internațional I-, 
Estrin — Două partide inedite între 
competitorii la titlu — Pronosticul 

campionului unional Viktor Ko-rci- 
noi.

— Alexandra Nicolau descrie im
presii de la marele turneu de la Be- 
verwijk — Victor Ciocâltea analizea
ză deschiderile la turneul de la Bad 
Liebenstein.

— Florin Gheorghiu, pentru a doua 
oară campion al țării.

— Reportaj de la campionatele 
universitare, 1963.

— Vreți să deveniți compozitor șa- 
hist ? —’ Un articol amplu vă arată

de

de la Dinamo 
Firește, fie-

Sfetcu a „răsărit" dintr-un 
buchet de petroliști șl fe
roviari și va reține balonul

Foto: V. Bageac

Petescu, cel mai 
timișorene, și-a 
văzindu-i pe Lereter și Remus La
zăr morfolind mingea în jurul lui Bo- 
tescu și le-a luat locul. împingîndu-i 
înainte, pentru organizarea unui dis
pozitiv de atac. Știința a continuat 
să preseze, dar la primul contraatac 
brașovean stoperul Turcan (în zi 
slabă și mai ales văduvit de fratele 
său siamez — Petescu — plecat înainte) 
a fost o pradă ușoară pentru titirezul 
Necula, care a înscris ușor in poarta 
lui Curcan, al treilea gol brașovean.

N-ași vrea să spun că minutul, 61 a 
fost momentul psihologic al meciului, 
pentru că ar însemna să 
despre numeroasele ocazii 
veni lor. Cert este însă că 
și lipsa de stăpînire a lui
pus capăt jocului în minutul 61.

Cu formula „4 pe fund", care 
foarte tinără la noi în țară, nu 
poate jongla oricând șâ oricum.

sigur om al apărării 
pierdut răbdarea tot

vorbesc și 
ale brașo- 
nerăbdarea 
Petes cu au

de duminică...
(Urmare din pag.

Știința Cluj pledează și ea pentru 
patru fundași...

Alte concluzii 
pelor, mulțumitoare; la 
disciplinară, aprecieri în general poziti
ve ; arbitrii se străduiesc — plnă acum 
cu bune rezultate — să 
„avem și noi... arbitrii noștri !“ ; 
nizarea jocurilor — bună. (Dar, fiindcă 
veni vorba, de ce oare dispozițiile fede
rației, publicate de noi sîmbătă, n-au 
fost respectate tocmai la... București?!).

Ne stau în față jocuri internaționale 
importante. Lotul reprezentativ e în pre
gătire. De aceea, să vedem cum s-au 
prezentat selecționabilii. Au primit note 
bune Popa, frații Nunweiller, Pîrcălab, 
Kremia, Jenei, Constantin. Greavu, Mo
troc, Voinea. Mulțumitoare comportarea 
lui Selimesi, Koszka, Coman, Seredai și 
Emil Petru. In legătură cu ultimul, pă
cat că e folosit pe un post defensiv, 
acela de stoper, ceea ce nu este în con
cordanță cu sarcinile cc-i revin lui în

1)
cei

pe scurt : forma echi- 
com porta rea

arate că... 
orga-

e
se

intențiile selecționerilor. Comportarea 
lui Ivan, Gbergheli. Raksi. Tătaru a fost 
inegala, neconcludentă. S-au 
slab Badea, Manolacbe și 
Sfetcu.

Pe unii dintre aceștia ți
U ii vom vedea și miine la
tul de omogenizare de pc stadionul Re
publicii... Succes !

prezentat 
mai ales

pe alți <â|i- 
antrenamen'

Antrenamentul lotului olimpic
Lotul olimpic al țârii noastre 

antrenează miine dupâ-amiază, 
ora 16, pe stadionul 
compania lui Dinamo

Au fost convocați 
man, Eremia, Popa,

se 
la
rnRepublicii, 

Obor, 
Jucătorii: Co- 
Greavu, Ivan, 

Nunweiller IIJ, Motroc, Petru, Jenei, 
Nunweiller IV9 Pircâlab, Varga, Gher- 
gheli, Selimesi II, Constantin, F. Voi- 
nea, Haidu, Seredat.

ȘTIRI... ȘTIRI... ȘTIRI
• Lotul de juniori UEFA a jucat 

duminică la Brăila, cu Progresul din 
localitate, cîștigînd cu 3-0 (0-0). Au 
marcat Popa (2) și. Pavlovici.

PREGĂTIRI PENTRU RELUAREA 
CATEGORIEI B

hist ?
„Cum se compune o problemă 
șah“.

— „Concursul Primăverii" — 
interesant concurs de dezlegări 
probleme de șah deschis tuturor 
tutorilor.

In celelalte pagini ale revistei este 
publicat un bogat material tehnic 
șl informativ, partide și linaluri, 
combinații, probleme și studii, Șah- 
Magazin.

Procurați-vă din timp nr. 3 al Re
vistei de Șah :

De la I. E. B. S

Un 
de 
ci-

din str. I. Vidu șl agenția 
din cal. Victoriei nr. 2 s-au 

vinzare bilete pentru joeurilo.

La casele 
Pronosport 
pus în 
de handbal dintre RAPID—FREDER.IKS- 
BERG COPENHAGA și DINAMO —' 
SKOVBAKKEN AARHUS din zilele de. 
27 și 28 martie a. c. de la sala Fio* 
reasca.

Pentru aceste jocuri sînt valabile ur
mătoarele legitimații eliberate de UCFS/ 
C.G., cu viza pe anul 1963 : roșii șl maro 
în piele albastre în derma tin, gri în 
în piele, albastre în derrnatin, gri în 
derrnatin ale maeștrilor și antrenorllou 
emeriți ai sportului, precum și legiti
mațiile verzi 
delegații, în 
fiecărui ziar 1

în derrnatin, însoțite de 
limita locurilor rezervate 

la masa presei.
★

evita aglomerațiile și pier-Spre a se____ _________ .
derile de timp ale solicitanților de bi
lete pentru cuplajul Progresul—Steaua 
și Dinamo—Rapid din 31.m a. c. de pe 
stadionul „23 August", I.E.B.S. pune în 
vinzare biletele ia casele obișnuite în- 
cepînd de miercuri 27.IU a. c.

★
Patinoarul artificial este deschis pen

tru public joi între orele 17—19 și du
minică între orele 10,30—13,30.IOAN CHIRILA

1X2X1X21 PRONOEXPSES
Programul concursului Pronosport 

din această săptămînă este așteptat cu 
justificat interes de către participant. 
Motivul principal îl constituie relua
rea campionatului categoriei B. Iată 
acum partidele care fac obiectul con
cursului de duminică 31 martie:

1) Dinamo Buc. — Rapid. Dinamo 
a avut un bun început de sezon. Ra
pid a realizat un scor concludent du
minica trecută, în compania uneia 
dintre echipele noastre de „mina 
întii“ — Petrolul. Prima șansă o 
acordăm, totuși, dinamoviștilor.

2) Progresul — Steaua. Cu toate 
că in meciurile cu Progresul, mili
tarii au mereu emoții, forma actuală 
a echipei Steaua ne-o indică 
rită.

3) 
danii

4)
C.S.M.S. nu a pierdut, in tur, nici un 
meci, pe teren propriu. Pronostic 
1, X.

5) Crișaaa — Petrolul. Orădenii ar 
dori să-și ia revanșa pentru acel 
1—8 din tur. Fiindcă ne putem aș
tepta la o revenire de formă a Pe
trolului indicăm „1, 2*.

6) Minerul — Farul. La Lupeni se 
ciștigă foarte greu. Totuși, un meci 
egal n-ar fi exclus. Pronostic 1. X.

7) Progresul Brăila — Siderurgistul 
Galați. Formația gălățeană este mai 
bună, de aceea acordăm pronostic: 
„X, 2“.

8) Dinamo Pitești — C.S.M. Sibiu. 
C.S.M.- Sibiu 
deosebită în 
Pronostic „1".

9) Chimia Făgăraș — Tractorul 
Brașov. Chimia are avantajul tere
nului și deci poate obține victoria. 
Tractorul poate furniza, însă, o sur
priză. Pronostic 1, 2.

10) Minerul B. Mare — Crișul O- 
radea. Liderul seriei a IlI-a are de 
susținut un meci greu la Baia Mare, 
unde se ciștigă foarte greu.

Pentru acest motiv acordăm prima 
șansă băimărenilor. Nu trebuie negli
jat totuși „X“-ul (in ciuda faptului 
că Minerul nu a înregistrat nici un 
meci nul, în tur).

11) Ind. Sîrmei C. Turzii — Mure- 
I șui. Gazdele pot obține victoria.
1 12) Rapid Focșani — Prahova Plo-

iești. Prahova este superioară, dar 
avantajul terenului poate fi hotărî- 
tor: pronostic 1, 2.

Sp. Știința Timișoara 
Cluj. Pronostic 1.

Știința

favo-

★
Reamintim că, la orașe, biletele 

pentru concursul SPORTEXPRES — 
trimestrul I se mai pot cumpăra nu
mai astăzi și miine.

Nu pierdeți nici o clipă și procu- 
rați-vă biletele pentru concursul 
SPORTEXPRES la care se atribuie 
93.816 premii în valoare totală 
6.000.000 lei.

de

★
U.T.A. — Dinamo Bacău, 
vor lupta pentru victorie. 
C.S.M.S. Iași — Steagul

Ara-

roșu.

Rectificare.
„Valoarea premiului de cat. I 

la concursul Pronosport nr. 11 
17 martie a.c. este de 15.000 lei în 
de 18.373 lei.

De asemenea, reportul pentru cat. I 
de la concursul Pronosport nr. 12 din 
24 martie a.c. este de 40.120 lei în loc 
de 36.747 lei, iar fondul de premii ■ al 
concursului respectiv este de lei 
356.236 in care este inclus și reportul 
de mai sus“.

dia 
loe

PREMIILE PRONOEXPRES

de două ori, prin Prodanciuc și Bă- 
lăceanu, în minutele 75 șl 76. Am
bele echipe au manifestat o bună 
pregătire fizică. (M. Avana, coresp.)..

CSM Sibiu — Mureșul Tg. Mureș 
5—3 (1—1). Sibienii au prestat' un 
joc mai bun. dovedind o eficacitate 
remarcabilă. Ei au înscris prin Cher- 
ciu, Văcaru, Recer, Popa și Dom- 
brovschl. Pentru mureșeni au mar
cat: Gyorfi, Naghi și Fodor. (M. Lu- 
puțiu, coresp.).

CUPLAJUL DE DUMINICĂ

nu a făcut o impresie 
meciurile de verificare.

Concursul nr. 12 din 20.111.196$

Categoria I: —
Categoria a II-a : 9 a 6 877 lei
Categoria a in-a : 41 a 1 625 lei
Categoria a IV-a : 349 a 245 lei
Categoria a V-a : 782 a 109 lei
Categoria a Vl-a : 5 544 a 31 leiîntre- 

susțin 
jocuri

Duminică 31 martie se reia 
Echipele 
ultimele 
și omogenizare,
ale unor ase-

cerea categoriei B. 
în această săptămînă 
amicale de verificare 
Iată cîteva rezultate 
menea jocuri:

Metalul Tîrgoviște
găraș 2—0 (0—0). După un joc 

tîrgoviștenii au întrecut 
reeditîndu-și victoria 

de la Făgăraș,
4—2. De data 
n-au reușit să 

oaspeților decît

Chimia

avea
27.111.1063

Tragerea următoare va 
la București miercuri 
sala din str. Doamnei Nr. 2.

1O0
în

Fă- 
di- 
pe 
de

namic,
Chimia, 
acum o săptămînă 
unde au cîștigat cu 
aceasta, metalurgiștii 
străpungă apărarea

în
a

Partidele programate duminică 
Capitală, în cadrul etapei a IlI-a 
returului categoriei A, se dispută 
în cuplaj pe stadionul, „23 August1*, 
după următorul program:

ora 14,30: Progresul — Steaua
ora 16,15; Dinamo București — 

Rapid.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.
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VREMEA NU A ȚINUT (U SCHIORII „Cupa Primăverii
Etapa' a II -a a 
a început

„Cupei R. P. R.“ 
nu s-a terminat

Cîteva rezultate bune, 
în ciuda timpului neprieluic

Schiorii nu au avut în toată iarna 
uto vreme atît de puțin favorabilă ca 
cea de Ic șfîrșitul «frtăminii trecute 
pînd s-au desfășurat întrecerile pen- 
rtru „Cupa R.P.R." Ic probe alpine. 
ÎBimbătă. o ceață densă c atinjenit 
(vizibilitatea concurenților, icr zăpada 
■j,grea“ (pentru prima dată în acest 
sezon) a făcut ca parcurgerea man
șelor din cursa de slalom special să 
devină dificilă. Duminică, 
panții 
cu o...
Virful 
liber".
oarece 
'Valea _ ,
leare de-cbic îți mai vedeai virfurUe 
schi urilor, așa că nici nu putec fi 

•vorba de dinarea unei curse de 
wlalom uriaș. Ea a fost aminată pen- 
•tru 6 sau 7 aprilie, dată după ecre 
va fi cunos-^ dasaroentul etapei ■ 
H-a și ce? finc! cl „Ccpei R.P.R.*.

Revenind la slalomul special 3eo- 
fășurat sîmbătă pe traseul amenajat 
în spatele H^^ai Afpia,, eviden
țiem frurocsi camp^^■nc a schio
rilor Mihai Bucur, ranșv ssadn, Mi- 

Stanecea, M<op*Cleoc  Biră.
itemn Fox^ccccts $ LiBa..i Farae- 
dicc^-’Mi, ccre cu cudănm prin rezul
tatele î-nrenstrate ca-suima«ntlirM cu 
care «-cu pregătit in acest sezon Re- 
■BicrcCbilă, de asemenea, este cursc 
făcută Ic categoric senioare de je- 
nxoen Lnrrs Blebea. G*.  Băleu, prin
cipalul favorit cl probei, ne-c deza
măgi: si acum. A pierdut o poartă, 
cpoi c căzut și a fost din nori Ot uea- 
litj^t. c^mp^^rxi un neplăcut pal
mares inrepas^t in ccd sezon. Se 
pare că Gh. BCleia c uitat c^ pentru 
obținerea pertotmanțelor înalte. in 
•fără de talent, sint necesare ■ezio 
ditcte SI perseverență în pregătire. 
Un alt favorit. N. Pandrea. c avut o 
elipă de neatenție în manșa c doua, 
end a trecut „ca fulgerul* pe Rngă 
o poartă. O grijeal1 care pe noi ne-c 
•imit (poarta nu prezența nici o pro
blems M erc pe^e^ vizibilă) icr pe 
pand^r^a l-a costat cursa.

Deși nu c fost alcătuit un clasa
ment oficial pe această jumătate de 
etapă, vom sublinia faptul eă cel mai 
bun punctaj l-eu înregiirttrct schiorii 
'esoriației sportive Csraimsnai Bss- 
ieni. dar câ cele mai mart șanse de 
cucerire c „Capei R.P.R.” le cu tot 
reprezentanții clubului Dicoro Bm- 

Deocamdată, publicăm dcsamen:- 
<ele cursei de slalom special r SE-

pcrtid- 
au trebuit să =e mulțumească 
plimbare cu telefericul pînă în 
Furnica și cu o coborire „la 
foarte prudentă. Aceasta de
din Virful Furnica pină sub 
Im Carp plutea o ceață din

a II-a aM. Bucur, c^igtț^oordl probei de slalom special din cadrul etapei 
Cupei R. P. K-"

MIOR^ (lungimea traseului 450 m, di
ferență de nivel 250 m. 61 de porți) : 
1 M. 3u^r i^nrpcți Sincic) 191,3; 
2. Eupen Sandru (C:cnaima^ul Buș
teni) 1015.8 ; X I. Zangor (C. O. B.) 
I(M5; 4. N. lorici (Dinamo) 107,3; 5.
M. Fnuche (Carcimanul) 1VT.5; 6. I. 
Seoa CCarcim^nul) 106,7 ; 7. Dan Foc- 
ptneanu (Voința Sinaia) 11X4; & Al
bert Cristian (Steagul roșu Brașov) 
11^8: SENi^-ARE: 1. Mihaela Stoe- 
neseu (Voința Sinaic) 66.5; X Magda
lena Bară (Steagul roșu) 61,4 ; X lioua

P. L
Foto : I. Mihfiică

întrecerile de vineri din cadrul con
cursului republican „Gupa Primăverii” 
anunțau, în continuare, rezahate bune. 
Vremea s-a schimbai însă brusc, a vis
colit și termometrul a scăzut simțitor 
îneît aveai impresia că trăgătorii se în
trec pentru a cuceri... „Cupa de iarnă". 
Acest lucru a stingherit în mod serios 
pe concturenți în obținerea performanțe
lor scontate, conform planului de pregă
tire. In plus, administrația poligonului 
Tunari nu c 
funcționare c 
rfle de pisto| 
s-au produs
primele focuri. Pînă la urmă instala
țiile s-an defectat complet, iar proba de 
pistol viteză nu s-a putut desfășura.

Avînd în vedere faptul că timpul 
este destul de înaintat, îar trăgătorii de 
pistol viteză nu au făcut încă antrena
mente pe instalațiile de la Tunari, tre
buie urgentată reparația acestora mai 
ales că în scurt timp aici se va desfă
șura și importantul 
ncmo".

Cu
dintre trăgători s-au 
cifre mulțumitoare, 

mod deosebit Gh. Stoian (Știința), St. 
Popovici (Dinamo Obor), V. Enea
(Steaua), Ioana Soare (Știința), Jaque- 
line Zvonevschi (Dinamo), L. Giușcă (Ști
ința), T. Jeglinschi (Dinamo) etc.

Iată rezidlateii: pistol precizie: 1. 
T. Jeglinschi 541 p; 2. I. Nițu (Olim
pia) 538 p; 3. V. Mcnciu (Steaua) 536

luat măsuri pentru buna 
instalațiilor de la standu- 

viteză și din această cauză 
deranjamente chiar după

Liana Ble-
94,2 ; JU- 

(Garpcți Si-

Miclof (Dincmo) 90,5 ; 4. 
be^ (Lu-cecfărul-C.O.B.)
MIORI : 1. M. Focșeneanu 
ncic) 77,4 ; 2. B. Haidu (Dincmo) 85.9;
X t. Piti» (Dinamo) 88,4; 4. N. An- 
dreescu (Voința) 90,3; 5. Doru Mure- 
țanu (Ccrcimanul) 90,4 ; 6. D. Apostol 
(St. roșu) 91,7; JUNIO^IS: 1. Li
liana Focșeneanu (Ccrpcți) 78,1 ; 2.
Rodac^ Stoian (Luceafărul — C.O.B.) 
36,3 ; X tvdith Tomori (Cluj) 100,7.

concurs „Gupc Di-

toată vremea nefavorabilă, unii 
străduit să obțină 
remareîndu-se în

D. STANCULESGU

p. Pistol sport 30-i~30 focurr: 1. D 
Țintea (Steaua) 560 p; 2. M. Țapu (Ști
ința) 559 p; 3. Gh. Opreau (Olimpia) 
556 p ; juniori: 1. L. Giușcă 569 p; 2.
D. Becca (Știința) 544 p ; 3. V. Niculae 
(Olimpia) 538 p. Armă liberă calibru 
redus 3X30 focuri juniori, 40 focuri cul
cai : 1. Gh. Stoian 291 p; 2. A. Dumi
trescu (Olimpia) 290 p ; 3. Alex. Humă 
(Dinamo) 289 p; 40 focuri în genundă: 
1. Gh. Stoian 270 p ; 2. M. Axente (0- 
limpia) 267 p; 3. M. Fota (Dinamo) 
266 p ; 40 focuri în pic'noar: 1. Gh. Sto
ian 262 p ; 2. A. Dumitrescu 247 p ; 3. 
M. Axente 246 p ; pe trei poziiii: 1. Gh. 
Stoian 823 p ; 2. M. Axente 799 p ; 3. 
T. Ciselschic (Steaua) 797 p; senioare, 
40 focuri cnlcct: 1. Jaqueline Zvonevschi 
292 p ; 2. Constanța Radu (Steaua) 288 
p; 3. Denise Popa (Steaua) 287 p; 40 
focuri tn gmmchi: 1. Ioana Soare 280 
p; 2. Edc Baia (Știința) 277 p; 3. 
Eugenia Padar (Steaua) 275 p; 40 
focuri în picioare : 1. Jaqueline Zvonev- 
sclii 259 p ; 2. Ioana Soare 258 p ; 3. 
Elena Finți (Metalul) 256 p ; pe trei 
pozții: 1. Ioana Soare 825 p; 2. Jcquc- 
lme Zvonevschi 824 p ; 3. Ana Goreti 
(Olimpia) 810 p; junioare, 40 focuri 
culcai : 1. Gabriela Ranghelovici (Ști
ința) 289 p ; 2. Petruța Tîlvflncșcu
(Metalul) 
(Metalul)

Adela
Maria
Ruxandra Popescu (Dinamo) 255 p; 
focuri în picioare: 1. Cristina Dumi

triu 254 p ; 2. Gabriela Ranghelovici 
253 p; 3. Petruța Tîlvănescu 239 p; 
pe trei pooOfii: 1. Cabriela Ranghelovici 
792 p; 2. Cristina Dumitriu 784 p; 3. 
Maria Vaideanu 775 p. Sheet (100 buc.):
1. St. Popovici (Dinamo Obor) 95 t;
2. D. Danciu (Dinamo Obor) 90 t; 3. 
B. Marinescu (Sc. sp. elevi) 85 t. Armă 
liberă calibru redus 3X40 focuri seniori, 
410 focuri culcat: 1. L. Ciutcutache (0- 
limpia) 389 p; 2. N. Rotaru (Steaua) 
388 p; 3. Gh. Gîrceag (Dinamo) 387 
p; 4 focuri In genunchi: 1. M. Antal 
(Știința) 379 p (24X10) ; 2. N. Rotaru 
379 p (23X10) ; 3. G. Antonescu (Olim
pia) 376 p; 40 focuri tn picioar: 1.

Enea (Steaua) 371 p; 2. G. Antones- 
357 p ; 3. M. Lazăr (Știința) 356 p; 
trei pf^^ofii: 1. V. Enea 1116 p; 2. 
Antonescu 1114 p; 3. N. Rotaru

1.
2.
3.
40

283 p ; 3. Cristina Dumitriu 
285 p ; 40 focuri in genunchi: 
Ranghelovici (Știința) 265 p;
Vaideanu (Olimpia) 256 p;

In completarea cronicilor de luni

Timi-

Buletinul zăpezii
Datorită pătrunderii unor mase de 

origină maritim-po'.ară. in ultima săp- 
tâmină vremea s-a ^menținui rece, iar 
ceru! variabil, nta: mult acoperit. Au 
căzut precipitații frecvente sub for
mă de ninsoare. In diminMța zilei de 
25 martie 1963 stratul de zăpadă avea 
urmvoarele grosimi : Predeal 33 cm. 
Sinaia (cota 1509) 37 cm. Fundata 
56 cm. Ceahlău 44 cm. Rarău 90 cm, 
Brașov 2 cm. Semenie 110 cm. Pa
ling 50 cm. Păltiniș 35 cm, Țarcu- 
Codrcnu 90 cm, Lăcâați 55 cm.

Pentru următoarele zile se prevede 
o încălzire apreciabilă a vremii. In 
primele zile vor cădea precipitații sub 
formă de lcpoviță. apoi stratul de ză
padă va scădea. Viatul va sufla po
trivit din vest. După 4—5 zile există 
pericol de avalanșe.

CLCJ. Științc-C. P. București (O 
S—•: joc spectaculos. în care s-au 
imp., de la gazde Doina Potra și 
Ana Moc^ ș Ecaterinc Crăciun de 
la C .P.B. (Ș*.  Tă■ncș--rrc■p.)

BRAȘOV. Trcetorol-Știința
șoara (a) 3—1 : Szocs. Fiercru (mul
te puncte din serviciu) și Martin 
(Tractorul). Iordache, Scheitzner și 
Nagy (Știința) sint cei care s-au evi
dențiat. (G Gruic-coresp.). — Pcrti-
zanal roșa-Dinams București (f) (—3: 
meci fără istoric, terminat în 40 de 
minute. (V. Se-.ărca■n--aresp.). —
Tractlar■l-Știintc București (0 0—3:
victorie pe deplin meritată. In setul 
II, pierdut la IX Tractorul c condus 
cu 11—4.

SUCEAVA____Fnlgeuul-Firul (Cons
tanța (aa) 3—• : cu excepția mijlocului 
setului 
timpuL 
Dobre 
halcea
R. Munteanu-<coresp.).

BALA MARE. — Minerul Explorări- 
Rapid București (m) 1—3: gazdele, 
în afara setului cîștigct, au avut și 
13—13 in setul ultim pierdut la 13. 
(V. Săsărans-coresp. reg.).

SIBIU. — C.S.M.-Vonțs M. Cînc 
(f) (3—0): victorie facilă, un joc cu

III, Fulgerul a condus tot 
Cei mai bum: Udișteanu și 

(Fulgerul), Timirgczin și Mi- 
de la Farul. (C. Alexa și

; 11. -TT»

puține faze spectaculoase. (Gorioico 
L^pațisrcnresp>.).

4MAIOVA. _ Veiațc-Voictc Răco
rești (f) S—• : victorie meritată și 
relativ ușoară. S-au remarcat : Cor
nelia Lăzeanu, Elena Govecnu și Ste- 
licna Amărășteanu de la craiovence, 
Viorica Șeitan și Violete Săndulescu 
de Ic oaspete. (Teodor Ștefănescu și 
Nicolae Gușiță-coresp.).

ORAȘUL DR. PETRU GROZA. — 
Dinamo—Dinamo București 3-2 (15-10, 
15-11, 15-17, 10-15, 15-10). Bucureștenii 
cu jucat fără Derzei, Corbeanu și 
Schreiber. (M. Domițian — coresp.).

BUCUREȘTI — Două arbitraje bune 
și aplicând în general just indicația 
de a penaliza strict regulamentar 
erorile din primirea serviciului, pre
cum și pe aceea de a sancționa la 
preluări greșeala (dublă, ținută etc), 
nu poziția jucătorului. In același timp, 
aceste arbitraje au ținut cont în mod 
corect de dificultatea poziției apără
torului cînd c determinat-o în mod 
evident tăria, valoarea atacului ad
vers, și nu defecțiunile de pregătire 
(mobilitate, plasament etc) ale jucă
torilor cflați în defensivă : Mircea 
Bolinitinecnu și Ioachim Nioulesou la 
meciurile feminine Metalul—C.F.R. Ti
mișoara și Rapid—C.S.M. Cluj. (C.F.).

★ •
CLASAMENTELE după etapa 

Xll-a :
a

CAMPIONATUL MASCULIN

Seria I

ANA ENE (FLORETA) Șl TÂNASE MUREȘAN (SABIE)- 
CiȘTIGĂTORII PRIMEI FAZE A CAMPIONATULUI REPUBLICAN

A luat sfîrșit prima fază c cam
pionatului republican de seniori. în
trecerile s-cu desfășurat în sala de 
sport c Universității la următoarele 
arme ; floretă feminin și sabie cct. 
a Il-a, I și maeștri. Lc probc de flo
retă cu participat 20 de trăgătoare, 
printre care maestrc emerită c spor
tului Olga Szcbo, maestrele sportu
lui Maria Vicol și Anc Ene ș.c. 
Gon-ursal s-c ridicat la un bun nivel 
tehnic. Remarcăm frumoasa compor
tare a junioarei Ana Ene (Progresul). 
Ea c ocupat primul loc după bcrcj 
cu Olgc Szcbo (Steaua), pe care c
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întrecut-o cu scorul de 4—1 ! Clasa
ment floretă : 1. Ana Ene (Progresul) 
4 v. (d.b.), 2. Olgc Szcbo (Steaua) 
4 v. (d.b.), 3. Maria Vicol (Progresul) 
3 v., 4. Glicheria Ștefănescu (Progre
sul) 2 v.j 5. Lidic Grib (Steaua) 1 v„ 
6. Elena Bejan (Stecua) 1 v.

Sabia a oferit Și ec spectatorilor o 
serie de asalturi frumoase. In finală, 
Tăncse Mureșcnu (Știința) și Ionel 
Drîmbă (Steauc) fiind la egalitate 
de puncte, a fost ne-escr un baraj 
pe care l-a cîștigct Tăncse Mureșcnu 
la 4. Clasament sabie : 1. Tăncse Mu- 
reșanu C^^iințc) 4 v. (d.b.), 2. Ionel 
Drîmbă (Steauc) 4 v. (d.b.), 3. Hcri- 
ton Bădescu (Steaua) 2 v.j 4. Dumitru 
Mustață (SteCuc) 2 v.j 5. Constantin 
Nicolae (Steauc) 2 v.j 8. Comei Pel- 
muș (Steauc) 1 n.

1. (1) Știința Cluj
2. (2) Rapid București

11 10 1 31:15
11 9 2 31:11

21
24

Ccwtinescu

X O) Steaua București 12 6 6 24:21 18
4. (» Progresul Buc. 12 C 6 27:25 18
5. (S) Știința Galați 12 5 7 21:27 17
X (S) Minerul Explorări

Baia Mare 12 4 8 18:31 IC
7. (7) C.S.M.S. Icși 10 5 5 21:20 15
X (S) C.S.M. Cluj 12 1 11 12:35 13

Clasament cdclui f8ră rezultatul me-
ciului de ieri de la Cluj : C-S.M.—Rcpid 
Btuc.urett : 0-3 (3, 11, 1. în care rcpi- 
diștii cu dominat categoric, cei mci buni 
dintre ei fiind Plr-rn, '* 
Gheorghi^i.

Ș*

Seria a H-a

1. (1) Dincmo București 12 10 2 34:14 22
2. (3) Dinamo Orcș

Dr. P. Grozc 11 7 4 27:17 18
3. (4) Tractorul Brașov 11 7 4 26:18 18
4. (2) Petrolul Ploiești 12 6 6 21:27 18
5. (5) Știința Timișoara 12 5 7 25:27 17
6. (6) Farul Constanța 12 5 7 21:26 17
7. U) Fulgerul Sucecvc 12 4 8 18:29 16
a. (8) Olimpic M.I.U.

București 12 3 9 19:33 15

campionatul FEMININ
Seria I

1. <1) Dincmo București 12 12 0 38: 3 24
2. (2) Știința Cluj 12 18 2 31: 9 22
3. (3) Farul Constanța 12 9 3 28:14 21
4. (4) Progresul Buc. 12 5 7 19:28 17
5. (S) G.P. București 12 4 8 19:27 16
6. (6) Voințc Craiova 12 4 8 18:26 16
7. (7) Partizanul roșu 

Brcșov 12 3 9 12:29 15
8. (8) Voința București 12 1 LI 7:34 13

Seric c n-a

1. (1) Rapid București 12 11 1 35: 7 23
2. (2) C.S.M. Sibiu 12 8 4 30:17 20
3. (3) Știința București 12 8 4 29:18 20
4. (4) G.S.M. Cluj 12 7 5 25:24 19
5. (7) Metalul București 12 5 7 21:27 17
«• (5) Voința M. CEn- 12 5 7 19:28 17
7. (6) Tractorul Brașov 12 4 8 20:25 16
8. (8) G.F.R. Tim:ișot;rc 12 0 12 3:36 12

In competiția masculină

Semănătoarea a cucerit „Cupa orașului București"
AU LUAT SFIRȘIT întrecerile și 

în competiția masculină din cadrul 
„Cupei orașului București". Rezulta
tul final c consfințit victoria firească 
c echipei Semănătoarea, în mod in
discutabil cea mai bună, mai bine 
pregătită (tactic in primul rînd) și 
mci bine condusă în teren, benefi
ciind de serviciile ca antrenor și ca 
jucător ale lui Jean Ponova.

In meciul decisiv, Semănătoarea a 
dispus di 3-6 (12, 16, 12) de Aurora, 
lc capătul unui joc nervos, desfășurat 
de voleibaliști prec mult cu gfndul (ș

cu ochii) spre... cupa de pe mcsc 
juriului, ceea ce c scăzut simțitor 
din calitatea execuțiilor. Implicit, vic
toria c hotărît-o și superioritatea în 
ceea ce privește organizirea jocului 
în teren și blocajul, dar mci ales a
ceea din punct de vedere al pregăti
rii morale și de voință, determinantă 
în finalurile de set.

S-cu remarcct; Pelin, Ponova, Du- 
mitrache și Dincă de lc Semănătoa
rea, Wilwert, Săhleanu și Popescu 
de ic Aurora.

A arbitrat bine N. Mateescu.
C. FAUB

V.
cu
pe
G.
1113 p.

V. GODESCU

Concurs de verificare la lași

loc sportivi 
performanță 
care multi-
Tr. Cogut,

Trăgătorii fruntași din orașul Iași 
au participat, de curînd, la primul 
concurs de verificare din acest an. 
Pe standurile de tragere, de la poli
gonul „Oțelul", au luat 
binecunoscuți în tirul de 
din țara noastră printre 
plul campion republican
N. Cojocaru, A. Mititelu, Georgeta 
Șerban și alții. Dintre rezultatele
obținute în acest concurs — s-a tras 
proba de armă liberă calibru redus 
3 x 20 focuri — merită scoase în evi
dență cele realizate de Georgeta Șer- 
bcn (547 p.), Tr. Cogut (561 p.) și 
N. Gojoccru (559 p.).

GH. VASILIU-corespondent

ggjSSj \ntrtfrT>rJni/ 
jțipmljvi.

ÎNTREPRINDEREA }
\ViJrÂ^i\L3-_ "

e ■'itri/i'Ziniialaa. din
Ccief Ho-Ciait Ni 5 

eteadi ife/nAiM iiulcmix&i 
de came/V și co.uaa,iucudi.



Fază din jocul Dinamo—Farul Constanța

■____ *
I După jocurile
Bea de a doua etapă a campio- 
K-* republican al categoriei A 
H încheiat, în general, cu rezul- 
Ble scontate și, cu excepția par- 
Bi de la Timișoara, cu scoruri 
Bnse. A fost interesant de urmă- 
I în continuare, evoluția campio- 
■>r înaintea jocurilor din Franța
■ se poate aprecia că rugbiștii de
■ Grivița ne-au dat multe speranțe 
Bcticînd un joc deschis, spectacu- 
B folosind — așa cum era nor
ii — intens linia de treisferturi. 
I reținut, faptul că Grivița Roșie 
Bucat fără Irimescu, Țîbuleac, Ră- 
lescu și Roibu. In progres față 
I etapa trecută s-au prezentat și 
K echipe : Progresul, Dinamo, 
fnța Petroșeni și Gloria. încă ne- 
[isfăcătoare comportarea echipei
B.M.S.  Iași. Mai slab s-au prezen- 
I in jocurile de duminică Unirea 
I Farul. Se pare că Rulmentul a 
rățat ceva din „lecția" primită 
fctămina trecută din partea câm
piilor și a cedat greu în fața 
Rnței Cluj, formație cu mari posi- 
jități. Studenții din Petroșeni au 
bcamdată scuza că le lipsesc mulți 
Llari (duminică au jucat fără 7 
fcători de bază), dar în general

nu este pusă la punct cu 
fgatirea.
Faptul că ne aflăm de-abia la în- 
Cutul campionatului explică în 
Irte unele din deficiențele semna
le în cronicele celor două etape, 
lebuie, de asemenea, ținut cont Ș*
■ faptul că duminică jocurile au 
pt mult influențate și de starea 
[ enurilor și a timpului. Cu toate 
lestea, se recomandă o analiză în 
firul tuturor secțiilor de rugbi cu 
aripe în categoria A a fiecărui meci

parte pentru a remedia cît mai 
kind slăbiciunile manifestate în 
egătirea fizică, tehnică sau tactică 
jucătorilor.

|ln orice caz, se pare că actuala 
Jitie a campionatului va fi carac- 
rizată de o strînsă luptă pentru 
:uparea fiecărui loc în clasament

PENTATLQN^^

zi, start în primul concurs 
al anului

Concursul de pentatlon modem care 
raugurează activitatea competițională 

anului 1963 începe azi dimineață 
1 Capitală, la baza hipică din calea 
levnei. Deci, o noutate pentru iubi- 
rrii acestei discipline : primul Con
ors de pantatlon din țara noastră, 
* care proba de călărie se dispută 
t o bază hipică. Aceasta, ca urmare 

unor modificări ale regulamentului 
iternațional preconizate cu titlu de 
xperiență de către U.I.P.M.
Mîine, in ziua a doua a concursului, 

entatloniștii vor lua startul în proba 
e scrimă. întrecerea va avea loc în 
ala de sport a școlii medii „Ion Luca 
laragiale", începînd de la ora 8.30. 
oi are loc proba de tir — ca de 
bicei, la Poligonul Tunari, începînd 
e la ora 9.30. A patra probă — îno- 
ul — se va desfășura la bazinul a- 
operit de la Floreasca, vineri de la 
ra 12. Iar sîmbătă — o deplasare la 
lălugăreni pentru proba de cros, pro- 
ramată la ora 16.
Timpul frumos (pentru probele în 

er liber), ca și perioada de pregătire 
le pînă acum, ne permit să anticipăm 
ui concurs reușit, util pentru verifi- 
area formei sportive a pentatloniști- 
or noștri fruntași și îndeosebi a com- 
xmenților lotului olimpic.

Foto: V. Bageac
★ - - - - - - - - - - - - -

de duminică...
și că surprizele nu vor întîrzia. Un 
motiv în plus ca să așteptăm cu 
interes deosebit etapa viitoare, în 
care dinamoviștii vor juca la Iași, 
Unirea va întîlni Gloria, Știința Cluj 
pe studenții din Timișoara, Știința 
Petroșeni pe Progresul, iar Steaua va 
primi vizita rugbiștilor din Bîrlad. 
(d. g.).

• ȘTIINȚA PETROȘENI—STEAUA 
0-6 (0-6). Meci de uzură desfășurat 
pe un teren desfundat. Studenții au 
jucat bine pe înaintare. Au marcat: 
Mateescu (Iov. de picior căzută) și 
Ciobănel (încercare). S-au remarcat: 
Rîmniceanu, Manolache (Știința), 
Mateescu, Preda și Ciobănel (Steaua). 
(N. Tăutu, coresp.).

• ȘTIINȚA TIMIȘOARA—GRIVI- 
ȚA ROȘIE 3-26 (0-21). Intîlnire viu 
disputată, în special în repriza se
cundă cînd timișorenii au reușit să 
mai echilibreze jocul. Victoria oaspe
ților se datorește unui joc mai com
plet ațâț pe treisferturi cît și pe 
înaintare. Au înscris : Manole (2 în
cercări transformate de Wusek), 
Wusek (încercare), Teodorescu (2 în
cercări, una transformată de Siă- 
nescu), Bostan (încercare transfor
mată de Stănescu). Pentru studenți 
a înscris Naca din Iov. de pedeapsă. 
(I. Ioana, coresp.).

• Astăzi, de la ora 19,30 va avea 
loc la sediu] UCFS oraș București, 
informarea arbitrilor de rugbi din 
Capitală cu privire la ultimele modi
ficări aduse regulamentului.

Campionii au progresat
(Urmare din pag, 1)

Acum, Z. Fia-i a cucerit titlul cu 
255 kg (cu 20 kg mai mult decît fos
tul campion Al. Wagner și cu 25 de 
kg mai mult decît rezultatul lui de 
anul trecut). Este un progres remar
cabil dacă ținem seama că o creștere 
de 25 kg reprezintă mult pentru cate
goria cocoș și că, cu ani în urmă, 
cu 255 kg se câștiga titlul de campion 
al țării la... seniori. Z. Fiat are mari 
posibilități și după cum ne spunea 
antrenorul Șt. Petrescu care l-a pre
gătit în ultima vreme, el va deveni 
în scurt timp un adversar puternic al 
actualului recordman, Ion Paaait.

Vorbind despre ceilalți concurenți 
trebuie să menționăm progresele rea
lizate de Al. Wagner (15 kg), V. 
Adler (17,5 kg), Fr. Marton (20 kg),
C. Chelemen (7,5 kg) etc., ceea ce do
vedește că antrenorii noștri (P. Gos
podinov, Gh. Mănăilescu, Gh. Piti- 
ca.ru, Fr. Szatmari, T. Roman, I. len- 
ciu etc.) se preocupă îndeaproape de 
pregătirea tinerelor elemente.

O deosebită satisfacție am avut-o 
în momentul cînd seniorul Li si as Io- 
nescu — în afară de concurs — a de
pășit două recorduri republicane la 
„semimijlocie" : 382,5 kg la total și
117.5 la „smuls". Ce înseamnă în fond 
aceste recorduri de seniori ? Din 1959 
nici un halterofil romîn nu s-a mai 
apropiat de valoarea acestor recor
duri. Nici chiar Lisias Ionescu. Cea 
mai bună performanță a sa era de
372.5 kg și iată că acum, în urma 
unei pregătiri temeinice, el a reușit 
acest rezultat bun. Sîntem convinși 
că Lisias Ionescu va mai progresa. 
Pentru a putea atinge o valoare in
ternațională, Ionescu va trebui să to
talizeze cel puțin 400 de kg. Posibili
tăți are, cu condiția să-și îmbunătă
țească însă rezultatul la împins

Sulița va zbura mai departe!
Troleibuzul 85, cel dinspre gară. Plin 

ochi. Abia de reușesc să mă urc și să 
mă agăț de bara de sprijin. Privirile îmi 
sînt atrase de un cetățean, cu un cap 
mai înalt decît toți ceilalți pasageri. O 
surpriză plăcută: cel în cauză nu e al
tul decît atletul nostru fruntaș Gheor- 
ghe Popescu. Nu l-am mai văzut de cî
teva luni și eram dornic să-1 întreb ba 
de una, ba de alta. Mi-am făcut loc cu 
multă greutate pînă lingă el. Discuția a 
început imediat, de parcă abia atunci o 
întrerupsesem, și n-ar fi trecut atîta 
timp de la ultima noastră întîlnire. A- 
ceasta s-a petrecut prin octombrie, 1* 
reîntoarcerea de la Ankara, unde Gheor- 
ghe Popescu repurtase prima sa mare 
victorie internațională, cîștigînd titlul de 
campion balcanic la aruncarea suliței.

— Cum merge cu pregătirea ?
— Bine, chiar foarte bine, căci aștept 

multe de la acest an...
— Ce-ai făcut pînă acum ?
— M-am antrenat și iarăși m-am an

trenat. Sînt perfect sănătos și am un 
chef de lucru ca niciodată. Mi-am în
ceput pregătirea chiar de la sfîrșitul lui 
noiembrie și treaba a mers ca la carte. 
Am lucrat toată iama haltere (la un 
singur antrenament ridicam 12—13 tone), 
am făcut crosuri prin zăpadă, gimnas
tică, sute și sute de sărituri de tot fe
lul și. nici eu nu le mai țin minte, cite 
curse de viteză pe 30 șl 50 de metri. Am 
făcut și izometne, nu pentru că e acum 
le ,,modă“, ci pentru că i-am simțit fo
loasele. După cum vezi, am pus accent 
principal pe dezvoltarea forței generale 
și specifice.

— Dar cu sulița cum stai ?
— De cîteva săptămîni, de cînd am 

început lucrul în aer liber, m-am rein- 
tilnit cu ea. Am și făcut primele arun
cări, cu intensitate medie. Merge binișor: 
67—70 de metri. Mai mult decît In ori
care alt început de sezon.

— Ce ți-ai propus pentru acest sezon ?
— Vreau să-mi reconfirm victoria bal

canică și să câștig și la Sofia. Și mă tot 
gîndesc la Olimpiada de la Tokio... Crezi 
că vreo 81—82 de metri îmi vor fi su- 
ficienți. pentru început, ca să fiu selec
ționat in lotul nostru olimpic T...

A Vlll-a ediție a
(Urmare din pag. 1)

• Din cele 7 ediții, de piuă acum, 
ale „Crosului Balcanic" la primele 
două (1938 și 1939) atleții noștri nu 
au participat.

• Competiția feminină a fost 
inaugurată în 1959 la Belgrad iar 
cea a juniorilor debutează în acest 
an.

• Iată acum palmaresul „Crosului 
Balcanic" și locurile ocupate de at
leții noștri:

1958 — ANKARA: 1. Mihalici (Iug.);
2. Weiss ; 4. Grecescu ; 13. Strzelbis-
cki; 14. V. Pop; 17. Pricop; 18. Ve- 
liciu; echipe: Iugoslavia 25 p; 2. 
Romînia 33 p;

1959 — BELGRAD: 1. Glezos (Gre
cia); 3. Grecescu; 9. Dinu; 10. Pri
cop; 14. Bădicl; 19. Weiss; echipe: 
Bulgaria 34 p ; Iugoslavia 35 p ; Ro
mînia 36 p; FEMEI: Ciray (Turcia);

LISIAS IONESOV
(peste 117,5 kg) iar la „aruncat" să 
ridice chiar 160 kg (la Ploiești a a- 
runcat ușor 147,5 kg).

In acest an, în fata tuturor halte
rofililor noștri fruntași stau sarcini 
importante : participarea la „Cupa 
Dunării" (in aprilie — la Sofia), la 
campionatele mondiale (la Praga — 
in septembrie), la apropiatele campio
nate pe echipe (la Galati — în apri
lie) precum și la alte întâlniri. Aș
teptăm și din partea celorlalți halte
rofili fruntași (Ion Panait, Silviu Ca
zan, Tiberiu Roman, Niță Pană, La- 
zăr Baroga etc.) rezultate cît mai 
bune pentru a ne reprezenta cu cinste 
la marile întreceri din acest an.

In fine, o notă bună pentru arbi
trajele prestate la Ploiești de C. Ta- 
barcea, V. Lefter, C. Purcărea, I. Mi- 
hailovici și I. Birău care au contri
buit la reușita acestei frumoase com
petiții rezervate juniorilor.

— Asta ar însemna un nou record re
publican !

— Da ! Blzim n-are de ce să se supere! 
Din lupta noastră vor ieși, sigur, per
formanțele de valoare.

Aș fi vrut să-i mai spun ceva, dar 
Gheorghe Popescu se pregătea să co
boare la... „prima". Din ușa troleibuzului 
se întoarse și-mi strigă :

— Mai stăm noi de vorbă la începu
tul lui mai, la Galați !... Mă întrebam,

de ce tocmai acolo, dar mi-am amintit 
că la 4—5 mai va avea loc, la Galați, 
Concursul de primăvară al seniorilor. 
Atunci... să mai aștept 1

ROMEO VILARA

„Crosului Balcanic"
4. Antonescu; 6. Păuleț; 7. Czuli; 8. 
Grecescu; echipe: Iugoslavia 7 p; 
Romînia 14 p.

1960 — BUCUREȘTI : 1. Grecescu; 
2. Barabaș; 3. Strzelbiscki; 7. Pricop, 
14. Bîrdău; 18. Weiss; echipe: Ro
mînia 13 p; Iugoslavia 32 p; FEMEI: 
1. Ciray (Turcia); 2. Teodorof; 3. Gre
cescu, 4. Dumitrescu; 9. Pasciuc; 
echipe: Rominia 9 p; Bulgaria 22 p.

1961 — SOFIA: 1. Grecescu; 6.
Barabaș ; 12. Lupu, 13. Voicu ; 25.
Weiss; 28. Bîrdău; echipe: Iugosla
via 20 p; Romînia 32 p; FEMEI: 1. 
Grecescu ; 4. Antonescu, 5. Păuleț,
7. Cuțui; echipe: Romînia 10 p; Bul
garia 20 p.

1962 — ATENA: 1. Grecescu; 5. 
Lupu; 7. Pricop; 10. Barabaș; 16. Voi
cu; echipe: Iugoslavia 17 p; Romînia 
23 p; FEMEI: 1. Ciray (Turcia); 3. 
Grecescu; 4. Dumitrescu; 5. Anto
nescu; 8. Păuleț; echipe: Romînia 
12 p; Bulgaria 21 p.

• După cum se vede, din cele 
18 titluri de campioni balcanici puse 
în joc la aceste întreceri, atleti noș
tri au cucerit 8, 4 la băieți și 4 la 
fete.

—z— Wh IMNRSTICR

De la bîrnă... la paralele
UN REUȘIT CONCURS LA BRAȘOV

In sala de sport a Școlii medii nr. 2 
din orașul Brașov s-a desfășurat, re
cent, un concurs rezervat tinerelor 
gimnaste. Cu acest prilej au fost 
prezentate noile exerciții impuse la 
bimă și paralele. Cele peste 60 de 
gimnaste participante la această în
trecere au dovedit, în general, o bună 
pregătire, concursul bucurindu-se de 
reușită. Iată primele clasate : Ju- 
niozre I — Irina Duicu. Liana Duicu, 
Mariana Rauca ; junioare II — Ma
riana Rauca, Rodica Sascău, Mioara 
Bozocea (toate de la asociația Ce
tatea) ; senioare I — Viorica Moglan, 
Camelia Marcu, Livia Med rea (Ceta
tea) ; senioare II — Ana Petruț (Fi
nanciara), Maria Dumitrache (Finan
ciara), Mariana Pavel (Știința) ; cate
goria maestre — Doina Botez (Lu
ceafărul), Violeta Drăghescu (Trac
torul), Elena Chicomban (Tractorul). 
In orașul Brașov va fi organizată în 
curînd o nouă întrecere: este vorba 
de „Cupa orașului Brașov", rezervată 
celor mai mici gimnaști — pionierii 
și școlarii din localitate. Competiția 
se bucură de pe acum de un mare 
interes.

C. GRUIA-coresp. regional

„CUPA ORAȘULUI CLUJ"
După exemplul competiției organi

zate nu de mult în București, comi
sia regională de gimnastică din Cluj 
a inițiat o întrecere dotată cu „Cupa 
orașului Cluj" rezervată elevilor și 
elevelor din școlile orașului. După

CONCURSURI... REZULTATE...
• Studenții bucureșteni au partici

pat sîmbătă, în sala Floreasca, la un 
concurs de triatlon organizat de clu
bul Știința. Au participat peste 10Q 
de concurenți, dintre care 40 de stu
dente. Clasamentul general pe fa* 
cultățb : bărbați : Universitatea 5225 p,-
l. S.E. 4998 p, Inst. de Construcții 4894 p; 
femei : I.C.F. 4814 p, Inst. Pedagogic 
4480 p, I.M.F. 3858 p. Clasamentul in
dividual : bărbați : V. Jurcă (Univ.) 
2186 p ; I. Georgescu (Agronomia) 
2021 p ; A. Savin (I.S.E.) 1850 p; 
femei : Caragea (Inst. Ped.) 1691 p; 
F. Mîinea (I.C.F.) 1673 p ; Mare 
(I.C.F.) 1612 p. (AD. IONESCU-coresp.)
• In ciuda timpului neprielnic, nu

meroși concurenți au fost totuși prezențl 
la startul întrecerilor din cadrul com
petiției de marș dotată cu „Cupa Dina
mo". Concursul a avut loc în incinta 
parcului sportiv Dinamo. Iată cîteva re
zultate: începători — 2 km: M. Chiriță 
(Din.) 9:48,0; M. Derji (Vulcan) 11:10 9 
P. Toader (Din.) 11:37,0; juniori cat. a 
n-a — 2 km ; N. Brînzan (Met.) 9:45,0; 
E. Pantă (Ol.) 10:37,0; M. Rădulescu (Din.) 
11:05,0: juniori cat. 1 — 4 km : C. Bog
dan (Din.) 10:41,0; V. Die (Met.) 20:22,0; 
Gh. Constantin (Din.) 20:52,0; seniori — 
6 km : D. Roateș (Din.) 29:00,0; L. Ca- 
raiosifoglu (Din.) 29:10,0; A. Vaităr (S.- 
Muți) 29:16,0. (N. D. N1COLAE — coresp.)

• In sala C.S.M.S. din Iași a avut 
loc un concurs deschis elevelor din 
școlile mediii și de 8 ani. Au parti
cipat peste 200 de concurente, în ma
joritatea începătoare, care au arătat 
frumoase calități. Cele mai bune s-au 
dovedit : V. Gabler (Șc. m. 6) 4,08 m 
la lungime (13—14 ani), A. Ciorap 
(Șc. de 8 ani nr. 1) 4,02 m la lun
gime (13—14 ani), El. Coceanu (Șc«
m. 7) 3,7 sec pe 20 m (15—16 ani)^ 
Maria Stăn-escu (Șc. m. 4) 1,37 m lai 
înălțime (15—16 ani). (GH. VASILIU- 
coresp.).

• Peste 100 de sportivi, din 10 asociar 
ții, au participat la „Crosul primăverii^ 
organizat la Curtea de Argeș. Cîteva re
zultate : junioare — 500 m : M. Istra te 
(Horticultorul); senioare — 600 m: Mo 
Matei (Hortic.); juniori — 1000 m : N. 
Mihăilescu (Știința); seniori — 1500 m 3 
P. Secuianu (Carpati). (EM. STERESCU- 
coresp.).

DE CE, TOVARĂȘI PROFESORI! r

• Zilele trecute a avut loc la Craiova 
inaugurarea sezonului competițiilor în 
aer liber, printr-un concurs organizat 
de secția de atletism a clubului oră
șenesc (antrenor M. Nistor). In ca
drul concursului tînăra Maria Predoî 
a reușit un rezultat de 10.98 m la 
aruncarea greutății (junioare cat. a 
Il-a) care este superior cu 48 cm 
recordului regional. Noua performan
ță nu va putea fi omologată însă ca 
record pentru că aruncarea a fes* 
măsurată numai de doi arbitri ! Deși 
prezenți la concurs, ca spectatori, pro
fesorii de educație fizică C. Bobei și 
I. Rinderiu, care sînt și arbitri, nu 
au înțeles să ajute la organizarea în
trecerilor deși li s-a cerut sprijinul. 
Și astfel toate eforturile atletei 
Pred oi, ca și ale celorlalți partici
pant*, au fost ca și... inutile ! Ce 
părere aveți tovarăși profesori ? (R. 
SEVERIN-coresp.) 

etapa orășenească, cei mai talentați 
dintre concurenți vor fi incluși îul 
secțiile de specialitate ale asociațiilor 
și cluburilor din oraș. Organizatorii 
preconizează ca întrecerea să se des
fășoare în trei etape : pe clase, pe 
școală și apoi pe localitate.

PAUL RADVANI-cpresp.

G1MNAȘTU DIN REGIUNEA GA-» 
LĂȚI IN ÎNTRECERE

Sala de sport a școlii medii din 
orașul Panciu devenise neîncăpătoare 
zilele trecute : aici se desfășura con
cursul celor mai buni gimnaști și 
gimnaste din regiune, angrenați în 
competiția dotată cu „Cupa regiunii 
Galați". Iată cîteva rezultate din în.-* 
trecerea feminină : JUNIOARE II — 
bîrnă Mana Lefter (Speranța Galați^ 
paralele Cecilia Munteanu (Speranța! 
Galați), sol Maria Lefter ; sărituri 
Maria Lefter, compus Maria Lefter^ 
Cecilia Munteanu, Ioana Boiu (Știința 
Panciu) ; pe echipe — Speranța GaJ, 
lăți, Știința Panciu, Unirea Focșantțg 
JUNIOARE I — compus Marioar® 
Clocea, Paraschiva Bobocea (ambeK 
de la Speranța Galați). La SENIOARE 
II prima s-a clasat Alexandrina Iancu 
(Galați) ; la SENIOARE I primul loC 
a fost ocupat de Mariana PopesctX 
(Speranța Galați).

D. TEODORESCU, instructor UCFS

ca.ru


La Budapesta este așteptata
La ? mai se va da din Prag» startul 

5n cea de a XVI-a ediție a marii între- 
eeri internaționale „Cursa Păcii". Orga
nizată de ziarele „Rude Pravo**, „l'ry- 
buna Ludu** și „Neues Deutschland’*, 
competiția cîclistă „Cursa Păcii**, de
venită tradițională pentru activitatea ru
tieră mondială, va reuni și ta acest an 
pe cei mai buni alergători amatori din 
lume

ALERGĂTORI DIN 20 DE ȚARI
LA STARTUL CURSEI

Comitetul de organizare a trimis invi
tații federațiilor de specialitate din 20 
de țări : Austria. Belgia, R. P. Bulga
ria, Danemarca, Finlanda, Franța, R. P. 
Ungară. Maroc, Norvegia, R. P. Polonă, 
R. D. Germană, R. P. RomTnă, Suedia, 
Elveția, R. S. Cehoslovacă, Turcia, Uniu
nea Sovietică. R.P.F. Iugoslavia, Scoția 
și Irlanda. Este de asemenea posibilă 
prezența echipelor din Cuba, Uruguai și 
Australia. Pînă acum și-au confirmat 
participarea echipele R. P. Ron>>ne. An
gliei, Belgiei, lînitmii Sovietice, R. S. 
Cehoslovace, Ii. P. Polone, R. D. Ger
mane, R. P. Ungare, R. P. Bulgaria și 
R.P.F. Iugoslavia.

această mare competiție. Interesant de 
remarcat este faptul că G. Schwr va par
ticipa Ia „Cursa Păcii** pentru a Il-a 
oară ! (Printre „veteranii** acestei între
ceri se numără și C. Dumitrescu care va 
participa anul acesta pentru a 9-a oară). 
Din lotul R. D. Germane mai fac parte 
și campionul mondial Eckstein, Lorke, 
Ampler, Weissleder, Tiedemann, Briining, 
Appier și alții. Cicliștii polonezi și-au 
început de mult antrenamentele. Ei fac 
acum cîteva concursuri de verificare ta 
R. P. Bulgaria. în lot se află cunoscutii 
alergători Beker, Domanski, Forrudczyk, 
Gazda, Kudra, Zielinski, Chtiej etc.

Cicliștii sovietici, care au dat ta ulti
mii ani străluciți învingători ai „Cursei 
Păcii**, vor alinia și anul acesta o pu
ternică garnitură în frunte cu Sardhujin, 
Melihov, Petrov, Kapitonov, Gerepovici 
și alții. In lotul R. P. Ungare se află 
Aranyi, Megyerdi, Juszko, Mezei, pre
cum și o serie de alergători tineri.

După cina se știe lotul R. P. Romîae 
este compus din: C. Dumitrescu, Ion 
Cosma, W. Ziegler, Ion Stoica, Ion Ar
deleana, Fl. Crislescu, Simion Ariton, 
Gh. Rădulescu, Gh. Neagoe și N. Gri- 
gore. Cicliștii noștri se antrenează sub 
conducerea lui E. Golgofi.

Fraga)
In sfîr- 
fi mult

GUSTAV SCHUR PENTRU A 
OARA IN „CURSA PĂCII

11-A UN TRASEU FOARTE INTERESANT

cea de 
se află

Printre cei care vor participa la 
a XVI-a ediție a „Cursei Păcii** 
și dublul campion mondial și de două 
ori învingător în „Cursa Păcii**, exce
lentul ciclist Gustav Schur (R. D. Ger
mană). EI se antrenează intens pentru

Cursa din acest an prezintă citeva 
noutăți. In primul rind startul nu se va 
mai da Ia 2 mai — așa cum s-a făcut 
pînă acum. El va avea loc cu 7 zile mai 
tîrziu și va coincide cu o mare sărbă
toare : Ziua Victoriei. In al doilea rînd, 
cicliștii vor participa la două etape pe

Constantin Dumitrescu învingător 
In concursul internațional de ciclism de la Oradea

ORADEA 25 (prin telefon de la tri- 
gpisul nostru). Astăzi s-a desfășurat a 
treia și ultima etapă a concursului in
ternațional de ciclism la care au parti
cipat loturile naționale ale R.S. Ceho
slovace, R.P. Ungare și R.P. Romtae, 
desfășurată pe ruta Oradea — Piatra 
Craiului — Oradea (136 km).

Pini la Piatra Craiului, nu se petrece 
nimic demn de relevat. în vîrful Piatra 
Craiului cehoslovacul Laczo cîștigă sprin
tul de cățăra re cu un avans de 50 m 
față de Ardeleanu și Megyerdi. De la 
acest sprint se colvoară spre Cluj, dar 
numai pină în dreptul bornei kilometrice 
564, de unde cicliștii se întorc spre 
Oradea. Cel de-al doilea sprint de căță
ra» și-l dispută tot cei trei alergători 
menționați mai sus, dar ordinea pe caro 
• înregistrăm este Megyerdi, Laczo, Ar
deleana

Spre sfîrșitul etapei cei care atacă sînt 
cicliștii noștri dar ei comit o gravă gre
șeală ncacordmd credit acțiunii între
prinse de ciclistul cehoslovac Jan Smolik. 
Acesta se desprinde de pluton și reu
șește să ciștige etapa cu un avans de 7 
secunde, lată de altfel clasamentul eta-

pei a treia: 1. Jan Smolik (R.S.G.) a 
parcurs 136 km ta 4h 06:32 ; 2. Gh. 
Rădulescu 4:06,39; 3. Rudolf Schefbal 
(R.S.G.) 4:06,47 ; 4. Gh. Ifeagoe, 5. I. 
Ardeleanu, 6. Antal Megyerdi, 1. Reia 
Juhasz (R.P.U.), 8. La jos Aranyi
(R.P.U.), 9. Jaroslav Buckner (R.S.G.), 
10. O. Dumitrescu — toți același timp.

Primul loe d»pă trei etape a fost cu
cerit de reprezentantul nostru C. Du
mitrescu, care s-a menținut pe primul 
plan de-a lungul întregii competiții, lată 
clasamentul general: I. 0. Dumitrescu 
8:06,10; 2. Gh. Rădulescu 8:06,32-, 3. 
Iosef Wolf (R.S.C.) 8:06,48; 4. Gr. Ni
colae 8.4)6,58; 5. Gh. Neagoe 8:06Ji8; 
6 Simion Ariton 8:06,58; 7. Hatman 
Zdenek (R.S.C.), 8. Ion Ardeleanu, 9. 
Antal Megyerdi — același timp; 10. 
Jaroslav Ktmpil 8:07,10.

Marți se desfășoară o nouă competiție 
internațională între loturile celor trei 
țări, de această dată însă contra crono
metru, pe echipe, pe o distanță de 50 
km pe șoseaua Oradea — Marghita.

circuit : prima (în jurul orașului 
și a șaptea (in jurul Varșoviei), 
șit, etapele contra-cronometru vor 
mai lungi și prin aceasta mult mai difi
cile. Etapa contra-cronometru pe echipe 
(a Ill-a) va măsura 13<> km, iar cea 
individuală (a Xlf-a) 57 km. Dispunerea 
etapei individuale eontra-cronometru 
spre sfîrșitul cursei va aduce desigur se
rioase modificări în clasamentul general 
individual, lată acum itinerarul cursei :

JOI, 9 MAI — etapa 1: circuit ta ju
rul orașului Braga — 117 km ; VINERI, 
10 MAf — etapa a ll-a : Fraga — 
Brno — 220 km ; SÎMBĂTA, 11 MAI — 
etapa a Ill-a : Brno — Bratislava (con
tra-cronometru pe echipe) 13B km : DU
MINICĂ, 12 MĂI — etapa, a IV-a : Bra
tislava—Banska Bystrica — 201 km ; 
LUNI, 13 MAI — etapa a V-a : (trans- 
bordare de la Banska Bystrica la Zvolen
— 19 km) Zvolen —- Kosice — 221 
km; MARȚI, 14 MAI — zi de repaus 
la Kosice; MIERCURI, 15 MAI — eta
pa a Vl-a r (transbordare de la Kosrce 
Ia Presov — 33 km) Presov—Rzeszow— 
185 km ; JOI, 16 MAI — etapa a VIt-a: 
(in noaptea de 15 spre 16 mai se va face 
trausbordarea cu un tren special cu va
goane de dormit de ta Rzeszow la Var
șovia) circuit în jurul Varșoviei—135 
km ; VINERI, 17 MAI — etapa a VlII-a: 
Varșovia—Torun—220 km ; SÎMBĂTĂ, 
18 MAI — etapa a IX-a : Torun—Poz
nan — 144 km . DUMINICĂ, 19 MAI — 
etapa a X-a : Poznan—Zielena Gora— 
121 km; LUNI, 20 MAI : zi de repaus 
la Zielena Gora; MARȚI, 21 MAI — 
etapa a Xl-a : Zielena Gora—Gorlitz—172 
km; MIERCURI, 22 MAI — etapa a 
XH-a ; (transbordare de la Gorlitz la 
Bautzen) Bautzen—Dresda (individual 
contra-cronometru) — 57 km; JOI, 23 
MAI — etapa a XlII-a: Dresda—Er
furt — 239 km; VINERI, 24 MAI — 
etapa a XlV-a : Erfurt—Magdeburg — 
207 km; SIMBĂTĂ, 25 MAI — etapa a 
XV-a : Magdeburg—Berlin — 182 km.

In total cicliștii vor avea de străbătut
— în eefe 15 etape — 2 559 km dintre 
care 976 pe teritoriul R. S. Cehoslovace, 
893 pe cel al R. P. Polone și 690 km 
pe teritoriul R.D.Germane.

HRISTACHE NAUM

H. N.

cu interes evoluția Petrolului
BUDAPESTA (prin telefon), - Jo

cul dintre Ferenevăros și Petrolul din 
cadrul „Cupei O!rașelor-tîrguri“ este 
așteptat cu viu interes la Budapesta. 
Ferencvaros a susținut duminică pri
mul joc de campionat din acest se
zon, cîștigînd cu scorul de 3—1 (2—0) 
intîlmrea cu. Komlo. Cele trei goluri 
au tost înscrise de dr. Fenyvesi, 
Fridmanski și Rakosi. De remarcat 
faptul că tânărul portar Acel, de la 
Ferencvaros a apărat o lovitură de la 
11 metri. Din formația budapestană 
s-au remarcat dr. Fenyvesi, Frid
manski, Rakosi și Novak.

Revenind la jocul de miercuri cu 
Petrolul trebuie sâ menționăm că 
fotbaliștii de la Ferencvaros sînt ho- 
tăirîți să facă un meci care să mul
țumească pe spectatorii budapestani.

Iată, de altfel, ce ne-a declarat în 1 
gătură cu jocul de miercuri antr 
norul Iozsef Meszaros : „înfrînger 
lotului nostru olimpic la București 
constituit pentru noi un avertisme 
și ne face să privim cu și mai mu 
seriozitate partida cu Petrolul. Echi 
romină e capabilă de surprize, 
ceea ce privește formația noastră, 
încă nu e definitivată deoarece 
meciul cu Komlo, Albert s-a accide 
tat (din minutul 27 a fost un simp 
figurant pe teren). Dacă însă aceep 
jocul vom alinia următorul „11 
Acel — Novak, Matrai, Dalnoki — V 
lezsal, Kocsis—Kiikeny, Fridmansl 
Albert, Rakosi, dr. Fenyvesi".

FEKETE PAL
redactor la „Nepsport** Budapes

Campionatul mondial de șa

Egalitate în partida a doua
Aseară s-a consumat cea de-a 

doua partidă a meciului pentru cam
pionatul lumii la șah. S-a jucat o 
variantă din gambitul damei accep
tat. După mutările du» deschidere, 
Mihail Botvinnik a obținut o poziție 
ceva mai liberă, însă cu un pion 
slab în centru. în continuare, cam
pionul lumii a reușit să-și activizeze 
figurile, creînd amenințări pe co
loanele centrale. Petrosian s-a apărat 
cu calm, a îndepărtat toate amenin
țările și după schimbul damelor po
ziția s-a dovedit perfect egală Arbi
trul meciului a consemnat astfel re
miza. Astfel după primele două parti
de, scorul este de 1%—*A în favoarea 
hri Botvinnik.

Tată acum desfășurarea celei de a 
două partide a meciului :

GAMBITUL DAMEI
Petrosian

12.N:e7 Cc:e7 13.Ce5 Nd7 14.C<
15.ce4 Cf4 16.DÎ3 N:e4 17.J>:-:

IS.TaJ Tc8 19.Th3 < _
e:df> 21.Df5 Dd6 22.TB3 Tc7 2

Ce7 25.Df4 TC2 26.Cd3 Dc
Cc8 28.D:d8 T:d8 29.E

* .

Cd5
Ncff
Cfd5
N:d5
g3 b6 24.Tel
27.Dg5 Cc8 28.D:d8 T:d« 
b:a5 3O.Tb« TfS 31.Tal Ce7 32.T:f8- 
R:f8 33.T-.a5 Td2 34,T:a6 T:d3 3 
TaS-J- Cc8 remiză.

Guy Periilat a cîștigat concursu 
,,Gra«d I’fii 

lateruatiosal de Sa»oie“
CORNEL TĂBĂRAȘ PE LOCUL 11

Botvinnik
I.d4 d5 2.c4 d:c4 3.Cf3 Cf6 4.e3c5 

5.N:c4 e6 6.0—0 a6 7.a4 Cc6 8,De2 
c:d4 9.Tdl Ne7 10.e:d4 0—0 ll.Ng5

GIMNASill ROMUU LA DINAMOVIAOA DE LA BERLIN
*

Miercuri începe in capitala R. D. 
Germane Dinamoviada de gimnastică, 
competiție la care și-au anunțat par
ticiparea sportivi și sportive din 
U.R.S.S., R.S. Cehoslovacă, R.P. Ito- 
mînă, R.P. Ungară, R.P. Bulgaria și 
alte țări socialiste. Țara noastră va 
fi reprezentată la această întrecere 
de gimnaștii clubului Dinamo Bucu
rești. Au făcut printre alții deplasa
rea Frederich Orendi, Gheorghe To- 
hăneanu, Al. Szilagyi, A. Kadar

(masculin). Emilia Liță. Atanasia lo- 
nescu, Emilia Panait (feminin) ș. a. 
Lotul este însoțit de antrenorii Fran- 
cisc Kocsfe și Petre Dungaciu și are 
ca conducător pe președintele clubu
lui Dinamo București, tov. Nicolae 
Mih-uț.

Miercuri 27 martie vor concura fe
tele, joi băieții, iar vineri se va des
fășura concursul pe aparate al primilor 
șase clasați.

UNGARA : A început returul

Duminică a început returul și în 
R.P. Ungară. Primele jocuri au adus 
și primele surprize. Liderul, Honved, 
a fost învins pe teren propriu. De alt
fel, primele patru clasate au pierdut 
duminică. Dintre formațiile din Bu
dapesta, doar Ferencvaros a reușit să 
obțină victoria. Iată rezultatele : 
Szombathely—Vasas 0-0, M.T.K.De
brecen 2-3(1), Ferencvaros — Komlo
3- 1, Szeged—Dorog 0-2, Talabanya — 
Dozsa Ujpest 2-0 (!), Pees—Salgolarjan
4- 0 și Honved—Gyor 1-2(1). In clasa
ment conduce tot Honved cu 19 punc
te, urmat de Dozsa Ujpest cu 18 p„ 
Gyor și M.T.K. 17 p., Ferencvaros și 
Szeged 16 p. etc.

R. P.

A.E.K. Atena—Apollon Atena 4-1, E- 
galeos—Pierikos 2-0, Apollon Salonic— 
PAOK Salonic 0-0, Iraclis Salonic— 
Niki Voios 1-0, Olimpiakos Pireu — 
Arfe Salonic 3-1, Paneghialios—Pro- 
odeftiki 1-0, Fostir — Ethnikos 2-0.

2-1. Cerna Mare — Rakovski 2-1, Do- 
brudja—Slavia 1-1, Marek — Beroe 
2-1. In clasament : 1. Spartak Plovdiv 
24 p., 2. Lokomotiv Sofia 23 p., 3. Bo
tev 22 p., 4. Lokomotiv Plovdiv 22 p., 

Levski 21 p. etc.

TOMA HRISTOV

Sîmbătă și duminică, pe pirtiil 
din jurul localității Meri bel din Fran 
ța, 79 de schiori din șase țări s-t 
întrecut pentru 
„Grand Prix Interactional de Savoie* 
concurs aflat la a Vl-a ediție. In tn 
trecerea masculină, „Marele premiu1 
a revenit schiorului francez Guy Pe 
rittat urmat de Karl Schrantz (Aus 
tria ), Hias Leitner (Austria) 
Lacroix (Franța), Ivo Maine (Italia- 
George Ma-uciuit (Franța) etc. C 
Tăbăraș s-a clasat pe locul 12 d'.n"îl 
de coneurenți. Proba de slalom uri 
a fost ciștigată de Perillat, urmat 
Schramtz și Lacroix; Tăbăraș a ocupa 
locul 14. Slalomul special s-a încheia 
cu victoria iui Hias Leitner (Austria 
urmat de J. C. Killy (Franța), L Mal 
ne (Italia) etc. Kurt Gohn și Corne 
Tăbăraș au ocupat locurile 17 și, res' 
pectiv, 19.

La feminin, „Marele premiu** a fos 
cucerit de Cristine Goitchel (Franța 
care a cîștigat și proba de slalom spe 
cial. Slalomul uriaș a revenit corn 
patrioatei sale Cecile Prince.

Schiorii romîni vor lua parte jo, 
la un alt concurs internațional în lo
calitatea Contammine.

cucerirea trofeulu

5.

AUSTRIA : Liderul a... stal..

IUGOSLAVIA : „Duelul" Partizan 
Dinamo continuă

Nici a patra etapă a returului n-ă 
adus o clarificare pe primele două 
locuri ale clasamentului. Duelul din
tre Partizan și Dinamo Zagreb con
tinuă. Aceste două echipe sînt din 
nou la egalitate : cîte 28 de puncte. 
Pe locurile următoare : O.F.K. Beo
grad 20 p., Jelezniciar 19 p., St. roșie 
și Velej cîte 18 p.> Sarajevo 16 p. etc. 
Rezultatele de duminică : Dinamo Za
greb—Voivodina 1-0, Partizan—Jelez
niciar Sarajevo 1-1 (Partizan a egalat 
cu 6 minute înainte de sfirșit), Hai- 
duk—Rjieka 0-2, Radnicki Niș—Budu- 
cinost 0-0, Novisad—Steaua roșie 1-1, 
Sarajevo—O.F.K. Beograd 1-2, Velej— 
Sloboda 4-0.

Duminică 31 martie nu se joacă 
campionat; la această dată este pro
gramat returul meciului Belgia—iu
goslavia pentru „Cupa Europei",

Austria Viena. liderul campionatu
lui, n-a jucat duminică; meciul său 
cu Austria Salzburg a fost aminat din 
cauza stării terenului. Faptul acesta 
i-a dat prilej Admirei Energia să se 
apropie la două puncte de lider, in- 
vingînd cu 4-2 pe Austria Klagenfurt. 
Celelalte rezultate: Rapid Viena — 
Sehweebater 8.C. 2-1,
L.A.S.K. 4-2, W.A.C.—Wacker

— Vienna
A.K. 0-0. In

și-a mărit avantajul la 3 puncte. Re
zultatele de duminică : Monaco—Nice 
6-2, Reims—Sedan 2-1, Valenciennes— 
Lens 2-1, Rennes—Angers 3-2, Ra
cing—St. Frangais 2-1, Grenoble— 
Lyon 1-0, Nimes— Montpelier 1-1, Bor
deaux—Toulouse 0-0, Nancy—Stras
bourg 1-1, Rouen—Marseille 3-0. Cla
sament : Monaco 41 p., Sedan 38 p., 
Bordeaux 37 p.

ELVEȚIA: Semifinalele cupei
Semifinalele cupei au dat duminică 

următoarele rezultate : F.C. Bale— 
Lausanne 1-0 și Grasshoppers—Ser- 
vette 4-2. In campionat s-au disputat 
doar două jocuri: F.C. Bienne—Lu
cerna 1-1 și Young Boys Berna— 
Chaux de Foods 3-0.

R. ?. POLONĂ : Gornik în frunte

GRECIA : Panathinaikos în serie

Echipa ateniană Panathinaikos con
tinuă seria succeselor și se menține 
pe primul loc. Duminică a dispus cu 
3-2 de Panionios. Celelalte rezultate:

Simmering—
1-L
0-0, 
cia- 
Ad- 
etc.

4-2, 
Wiener Sportklub 
S.V.S. Linz—Grazer 
sament : 1. Austria Viena 23 p., 
mira Energia 21 p., ~

Rezultate de duminică din campio
nat : Gwardia Varșovia — Arkonia 
Szczecin 3-1. Ruch—LKS 4-0. Sosno- 
wiec—Polonia Bytom 3-1, Odra Opo- 
Ie—Leehia 1-1. In clasament conduce 
Gornik Zabrze.

Rapid 20 p.

R. S. CEHOSLOVACA: Dubla învinsă!.

Surpriza etapei de duminică a fur- 
nizat-o Slovnaft Bratislava, care a dis
pus cu 1-0 de Dukla, care a rămas 
la 3 puncte în urma liderului Banik 
Ostrava. Rezultate : Slovan Bratisla
va—Jednota Treucin 0-0 (restanță, dis
putată în cursul săptămînii), Slovnaft 
Bratislava—Dukla 1-0, Spartak Plzen— 
Tatran Preșov 1-0, Jednota Treein— 
Bartik Ostrava 1-2. Clasament : 1. Ba
nik Ostrava 24 p„ 2. Dukla 21 p., 3. 
Jednota Trencin 18 p., 4. Slovan Brat. 
15 p. etc.

FRANȚA : Monaco a luat avans

Cîștigînd meciu) cu Nice (în timp 
ce Sedan a pierdut la Reims) Monaco

ANGLIA : Derbiul s-a 
egalitate

două clasate 
au terminat
— Leicester City 2-2. Alte 
Arsenal — Blackburn 3-1,

terminat la

Primele 
sîmbătă și 
Tottenham 
rezultate : 
Birmingham — Sheffield United 0-1, 
Burnley — Liverpool 1-3, Everton — 
Manchester City 2-1, Fulham—Aston 
Villa 1-0, Leyton — Nottingham 0-1, 
Sheffield Wednesday — Wolverhamp
ton 3-1, Manchester United—Epswich 
0-1, West Bromwich — Blackpool 1-2.

s-au întilnit 
la egalitate :

R. P. BULGARIA : Spartak Plovdiv 
pe primul loc

In etapa de duminică s-au înregis
trat rezultatele : Lokomotiv Sofia. — 
Spartak Pleven 2-0. Spartak Plovdiv— 
SpartUr Vama 2-1, Lewski—Lokomo
tiv Plovdiv 3-0, Dtrnav Ruse—Spartak 
Sofia 1-2, Botev Plovdiv—T.D.N.A.

SPANIA : Real Madrid a „capotat"
Duminică în campionat : Saragosa— 

Real Madrid 1-0(1), Oviedo—VaUadoi- 
lid 4-0, Valencia—Elclie 2-2, Sevilla- 
Malaga 2-1, Cordova—Beits 1-0, Osa- 
suna—Atletico Bilbao 1-0, Majorca— 
Coruna 3-1, Atletica Madrid—Barcelo
na 4-2. Clasamentul : 1. Real Madrid 
42 p., 2. Atletico Madrid 34 p.. 3. O- 
viedo 30 p. etc.

• Duminică nu s-au jucat meciuri 
de campionat in Italia ; etapa a fost 
aminată din cauza meciului pe care 
echipa națională îl va susține miercuri 
27 martie la Istanbul, eu Turcia, în 
cadrul preliminariilor „Cupei Euro- 
pei“. In tur. Italia a cîștigat cu 6-0. 
Deci, mîine italienii nu vor avea P- 
moții în privința calificării.

• Joc amical la Torino :
C.K.B. Fraga 1-L

• Campionatul Americii 
Bolivia — Paraguay 2—0, 
Columbia 1—1, Argentina 
18a (echipă de tineret, ou
din statul Minas Gerais) 3—0.

Torino—

de Sud : 
Peru —

— Bram- 
jueători

• La San Salvador : Salvador — 
Nicaragua 6—1 (2—0).

PE SCURT ;
BASCHET (masculin). — In „Cupa 

campionilor europeni'* la Budapesla 
Honved — Real Madrid 101—96
Returul va avea Ioc la 31 martie 
® „C.C.E." (feminin): M.T.K. Buda
pesta — T. V. Gress-Gerau 58—41.

RUGBI. — La Paris, în turneu' 
celor 5 națiuni : Franța — Țara Ga
lilor 5—3 (0—3). Anglia a cîștigat 
turneul.

POLO PE APA. — Reprezentativa 
cluburilor din Moscova — Olanda 
4—2. Meciul a avut loc la Moscova.

ATLETISM. — Muttiatlon (în sală): 
Valeri Brumei 5873 p. (cu 744 mal 
mult decît recordul Iui Kuznețov), 
în concursul de la Leningrad- 
• Record mondial la 220 yarzi (cu 
curbă), în concursul de Ia Tempe 
(Arizona): Henry Carr 20,3 sec. (ve
chiul record : 20,5 sec.). • „Crosul 
celor 5 mori", desfășurat la San 
Vittore (Italia) a fost cîștigat de 
francezul Michel Jazy — 9,5 km în 
31:57,0. • Crosul „White Star" (10 
km): 1. G. Roelants (Belgia) 30:01,0.

VOLEI — (masculin): La Paris : 
R. P. Ungară — Franța 3—2.

PATINAJ — Nou record mondial la 
3 000 m: J. Nilsson (Suedia) 4:27,6, 
în concursul de la Elverum (Sue
dia).

BOX. — Fostul campion mondial 
la pană Davey Moare, care a suferit 
o comoție cerebrală intr-un med i-eț 
cent susținut, a încetat din viață in 
spitalul din Los Angeles. O nouă 
victimă a boxului profesionist.
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