
Start!
*iuni, 1 aprilie, în în- 
iga țară steagurile de 
1 vor da cale liberă 
tru întrecere primilor 
ticipanți la crosul „Să 
mpinăm 1 Mai“. A- 
stă competiție orga- 
ată în cinstea Zilei 
s-rnaționale a celor ce 
ncesc a devenit tra- 
onală pentru activi
sta sportivă de mase 
i țara noastră. în 
jare an la începutul 
ivității sportive 

liber se prezintă
‘tul întrecerilor 
s sute de mii de
■i și tinere. Mulți dln- 
aceștia fac cu ocazia 

sului „Să întîmpinăm 
Mai“ primii pași în 
rt. Apoi, îndrăgind a- 
stă frumoasă aotivi- 
e, se dedică uneia sau 
eia «dintre numeroasele 
iuri sportive, oare se 
tctică în țara noastră. 
ii|i, foarte multi tl- 
•i, rămin credincioși

Organ al Uniunii d©
în 
Ia 
de 
ti-

etlamului.
s>in toată țar*  ne-au 
ilt în ultimele zile 
loeFtease vești despre 
enșele pregătiri ce se
i T? vederea defășu-
ii popularei compe- 
1 de cros. Consiliile 
zclațitlor sportive au 
>ut o largă populari- 
e a competiției, arbi- 
i au primit numeroase 
eri de înscriere, iar 
teurenții au început să 
rge pe aleile parcu-ri- 
■, făcind astfel utile
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Categoria A la fotbal

Meciul Dinamo București-Rapid 
domină programul etapei de mîine

Pe stadionul „23 August”, ora 14,30: Progresul — Steaua; ara 16,15: Dinamo—Rapid

Romoțan

Fază din meciul Rapid Dinamo disputat tn -tur. 
Pîrcălab, Nunweiller III, lonescu,

De la stingă la 
Popa.

Foto : P.

dreapta:

De puține ori, în actua
lul campionat al categoriei 
A, un meci s-a desprins cu 
atîta autoritate, din pro
gramul unei etape, prin in
teresul pe care-1 suscită în 
rîndurile iubitorilor fotba
lului, ca cel de mîine din
tre Dinamo București și 
Rapid. Intr-adevăr, în discu 
țiile obișnuite dinaintea 
etapei de campionat, der
biul Dinamo București— 
Rapid își are de departe 
.partea leului". Nu nu
mai în Capitală, unde se 
dispută jocul, ci și în în-

treaga țară întîlnirea din
tre aceste două formalii de 
frunte ale fotbalului nostru 
este așteptată cu nerăbdare 
și cu interes.

Interes deplin justificat, 
dacă finem seama de forma 
bună pe care o manifestă 
ambele echipe în acest în
ceput de sezon și de rezul
tatele excelente pe care — 
ca urmare firească — lc-au 
obținut. Dinamo București, 
campioană a tării și actual 
lider, a obținut trei vic
torii consecutive în cam
pionat. De remarcat că di-

namoviștii sînt 
această ediție a campio
natului care au eîștigat la 
Timișoara și Constanta, în

primii în

fata unor echipe fruntașe 
ale clasamentului cu ace
lași scor: 1—0. In Bucu
rești, ei au întrecut pe 
CSMS Iași la o diferență 
concludentă: 6-1. Rapidiștii 
vin și ei după două mari 
performante: 4—0 în fața 
selecționatei olimpice a 
R.P. Ungare și 6—1 în fata 
Petrolului Ploiești. Ceea ce 
a impresionat în mod deose
bit la feroviari a fost — 
pe lîngă fermitatea apărării 
a cărei valoare era de mai 
mult timp cunoscută — 
verva deosebită a atacului, 
care începe să se remarce 
tocmai prin ceea ce i-a 
lipsit mult timp: puterea 
de finalizare.

în vederea jocului de 
mîine, ambele formații s-au 
pregătit cu multă grijă,

(Continuare în pag. a 5-a)
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Un nou atac al echipei Dinamo se încheie cu o 
aruncare la poartă. Trage Ion Moser, în timp ce 

ceilalfi jucători urmăresc traiectoria mingii

învingători și în meciul 
retur cu Skovbaken Aar
hus, disputat joi seara în 
sala Floreasca, dinamo- 
viștii bucureșteni au 
reușit o frumoasă per
formanță, aceea de a se 
califica în finala „Cupei 
campionilor europeni", 
alături de redutabila e- 
chipă pragheză Dukla. 
Jocul de la București, 
eîștigat comod de Dina
mo cu sc»rul de 14—10 
(7-3), nu a solicitat aten
ția și interesul spectato
rilor in măsura în care 
se aștepta, mai ales că 
era vorba de o semifina
lă a „C.C.E." Lucrul a- 
cesta a fost determinat 
de faptul că echipa 
noastră campioană, ju-

cînd fără să apeleze la 
toate resursele tehnic» 
și tactice de care dispu
ne, a fost totuși supe
rioară, avind în cea mal 
mare parte a timpului 
inițiativa și conducerea 
scorului.

Meciul a început lent
— în ritm de... „vate-
— și pînă în minutul 18 
tabela electrică de mar
iaj nu se schimbase de- 
cîț de 4 ori, indicind în 
acel moment scorul d» 
2-2. „Un
— cum pe 
remarca 
Lucrurile 
însă mult
oarece dinamoviștii au... 
„apăsat pe accelerator- 
realizînd 5 goluri în 10 
minute. Acest final de 
repriză a fost perioada 
în care Dinamo Bucu
rești a acționat la adevă-, 
rata sa valoare, arătînis 
du-ne că echipa ani 
nată de Oprea Vlase^j 
pusă la punct și că d 
este cazul poate 
mai mult în acest fl

scor de fete- 
bună dreptate 
un spectator, 
nu au rămas 
timp așa, de-

Atleții romini așteaptă cu optimism „Crosul Balcanic"
ISTANBUL 29 (prin 

telefon de la trimisul 
nostru special). Ploaia 
urîcioasă care ne înso
țise o bună parte din 
drumul Istanbul,

amănunte 
a 8-a)

Miercuri la București: Lotul olimpic 
van Bratislava

în cadrul meciurilor de 
pregătire a lotului nos- 

î tru olimpic, miercuri ne 
vizitează puternica echipă 

.cehoslovacă Slovan Brati- 
f slava. Fotbaliștii cehoslo- 
, vaci vor juca în compa
nia lotului nostru, pe 
stadionul „23 August”, cu 
începere de la ora 16. In 
deschidere, la ora 14.15 se 
dispută partida dintre lo- 

■ tul de tineret și lotul de 
juniori UEFA.

Slovan Bratislava a a_ 
nunțat formația următoa- 

! re : Schroif — Iancovici, 
• Popluhar, Slosiarik — 
Venglos, Kral — Velecky, 
Moravcik, Molnar, Obert, 
Cvetler.

în fotografie : Jan Po
pluhar, de 35 de ori in
ternațional în echipa re
prezentativă a R.S. Ceho
slovace.

Duminică, două im
portante concursuri 

la schi

campionatului republican 
de rugbi au fost amînate. 
De asemenea, a fost amî
nată și 
natului 
rugbi.

începerea campio- 
de calificare la

Cicliștii din nou la start
• Cicliștii bucureșteni și 

ploieșteni își vor disputa 
mîine întîietatea în cadrul 
competiției care va avea 
loc pe șoseaua București 
—Urziceni în organizarea 
asociației sportive Elec
tronica.

Voleibaliștii de ia 
Tractorul Brașov 

învingători

Adunarea concurenților 
are loc la ora 9.30. Ple
cările și sosirile vor fi 
marcate în dreptul bornei 
kilometrului 11.500. Primul 
start se va da la ora 10.
• Alergătorii din lotu

rile naționale ale R.P. Ro- 
mîne și R.S. Cehoslovace 
vor participa duminică 
dimineața la un nou con
curs. Astfel, ei se vor în
trece la Oradea, într-o 
competiție pe circuit.

laIn meciul de joi de 
Brașov, contînd pentru 
etapa a ix-a a campio
natului republican mas
culin de categoria A : 

i Tractorul — Dinamo oraș 
dr. P. Groza 3-0 (3, 10, 8). 
S-au remarcat : Fieraru, 
Sz3cs șl Chinzeriuc de la 
gazde, Zamolo șl Adamo, 
viei de la oaspeți. (V. 
POPOVICI și C. GRUIA— 
coresp.).

Cei mai buni slalomiști 
ai țării își dispută mîine 
întîietatea în cadrul 
„Cupei Casei Ofițerilor 
Brașov". întrecerea se va 
desfășura în Kantzer. 
Printre participanți amin
tim de Gh. Bălan, I. Zan- 
gor, Gh. Văcaru, M. 
Bucur, P Clinei, I. Secui, 
M. Enache, E. Sandru, V. 
Șuteu ș.a.

Fondiștii se vor întrece 
în localitatea Fundata 
pentru „Cupa Federației”. 
Ei vor lua startul în pro
bele de 10 km (seniorii) 
și 5 km (senioarele).

Etapa a lll-a la rugbi 
amînată !

Ținînd seama de faptul 
că din cauza timpului ne
favorabil terenurile de joc 
au fost serios muiate, me. 
ciurile etapei a III-a a

Rugbiștii de ta Grivi- 
ța Roșie au plecat 

în Franța

tocmai cînd credeam câ 
scăpasem de ea, ne-a în
tâmpinat deasupra podi-

Victoria Cosa va debuta 
mîine în echipa noastră 

reprezentativă.

noștri au coborît din a- 
vion fiecare s-a grăbit 
să-i întrebe pe localnici, 
care este prognoza asu
pra timpului. Răspunsu
rile n-au fost de loc în 
măsură să ne 
va mai ploua 
zile !

Am insistat
cestui aspect, deoarece — 
mai mult ca sigur — el 
va avea 
de spus 
fășurare 
celei de 
Crosului
seul crosului este 
teren de golf, cu 
denivelări, și încă 
acum el este
moale, ceea ce va crea
o dificultate în plus
pentru fiecare concu
rent.

Pînă la ora cînd tele
fonez, la Istanbul, în a- 
fara noastră, au mai so- 

\
DAN GÎRLEȘTEANU

(Continuare in pag. a 8-a}

liniștească: 
încă multe

asupra a-

IN APRILIE, 
LA BUCUREȘTI

ieri a 
echipa 
invit-a-

In cursul zilei de 
părăsit Capitala 
Grivița Roșie. La _ 
ția clubului Beziărs, cam
pionii noștri vor susține 
în Franța trei partide : 
duminică la Beziers cu e- 
chipa locală, miercuri (în 
nocturnă) cu S. ~ 
noble și simbăta 
cu S. C. Auch.

Grivița Roșie a 
următorul lot : 
Penciu, Țîbuleac, 
rescu. A. Radulescu, 
mescu, Wusek, Oblemeneo, 
Stanescu, Iliescu, M. Rusu, 
Demian, Moraru, V. Rusu, 
Stoenescu, Stanciu, Mano- 
le. AI. lonescu, Radulescu, 
Șerban. Antrenor : prof. 
N. Pădureanu.

C. Gre- 
viitoare
deplasat 
B alean, 
Teodo- 

Iri-

șului Anatoliei și am 
sit-o, căzînd la fel 
insistentă, în orașul 
pe malurile Bosforului. 
De aceea, chiar în mo
mentul în care crosiștii

gă- 
de 
de

Finala concursului de calificare seniori 
la box

Miercuri și joi, la Galați, 
au avut loc primele doua 
reuniuni din cadrul con
cursului de calificare se
niori pentru 
dreptului de 
la campionatul 
de box. La

cîștigarea 
participare 
republican 
competiție

bine 
în-

Tn luptă pentru titlul de campion la hochei 
pe gheață

care vor avea posibilita
tea să 
nantui 
țiile

Astăzi, începînd de la 
ora 10, pe patinoarul artifi
cial se reia întrecerea 
echipelor participante la 
turneul final al campio
natului republican de 
hochei pe gheață.

Competiția este așteptată 
cu mult interes de ama
torii de hochei pe gheață

urmărească pasio- 
duel dintre forma- 

,__ noastre fruntașe :
Voința M. Ciuc șl Steaua 
București.

Citiți, la rubrica „Unde 
mergem", programul jocu
rilor de azi și de mîine.

s_au prezentat 48 de bo
xeri, campioni ai zonelor 
de la Bacău, Sibiu, Ora
dea și Timișoara.

Printre cei mai 
pregătiți, la această
trecere, s-au dovedit a fi 
sportivii Constantin Ște
fan, Voicu Tudose și Va- 
sile Dobre din București, 
Anton Murg (Cluj), Petre 
Covaliov (Brăila), I. Ba
laș (Hunedoara), Vasile 
Hreniuc (Maramureș).

Astă-seară, orașul Ga
lați va găzdui întîlnirile 
finale care vor desemna 
pe campionii concursului 
de calificare. Atît ei, cît 
și învinșii lor din finală, 
vor avea drept de partici
pare la campionatele re
publicane de box din 
toamna acestui an.

J

un cuvînt greu 
în. întreaga des- 

a întrecerilor 
a VIII-a ediții a 
Balcanic. Tra- 

pe un 
multe 
de pe

destul de

(Continuare in pag. a 4-a)

Întîlnirea
prietenească de tenis
fi. P. Romînă — U.R.S.S

In a doua jumătate a 
lunii
țării noastre va găzdui 
o interesantă întrecere 
internațională de tenis. 
Se dispută dubla întîl- 
nire între loturile repre
zentative aile R. P. Ro
mine și U.R.S.S.

Jocurile vor avea loc 
după sistr-inul 
Davis", punînd 
echipele A și B 
lor două țări.

Jocurile se vor desfă
șura între 21 și 29 aprilie.

aprilie, capitala

„Cupei 
în față 
ale ce-

„La noi la Viișoara
A doua zi era meci la Constanța. 

Farul întîlnea pe Dinamo București. 
Fierbere mare și aici la Viișoara. 
Oamenilor le place sportul : „îl mă- 
nîncă dimineața cu pline". „Razele" 
„Farului" strălucesc în toată Dobro- 
gea... Dar dacă 
cineva ar crede că 
relațiile viișoreni- 
lor cu activitatea 
sportivă se limi
tează la sfera... 
senitimenitelor, s-ar 
este, fără doar și 
bună și dobrogenii 
flăcărare, dar pînă
peste 40 de kilometri. Și, la urma 
urmei, una este să faci „galerie" și 
alta e — cînd ai suflet de sportiv — 
să îmbraci tricoul de fotbalist sau 
să tragi cîteva „bombe" peste plasa 
de volei ! Atunci ? Atunci, te înscrii 
în asociația sportivă din sat. Uite, la 
Viișoara, asociația Recolta cuprinde 
în secțiile sale peste 160 de tineri și 
tinere — vrednici colectiviști - care

Reportajul nostru
înșela total. Farul 
poate, o echipa 
o susțin cu in

ia Constanța sînt

ii

merg pe terenul de sport ori de cite 
ori treburile de pe ogoare le dau ră
gaz.

— La noi, la Viișoara — ne spune 
Ștefan Pasau, președintele asociației 

— sportul se bucură de o mare trecere.
Se joacă fotbal, 
șah, tenis de masă, 
volei. Avem o sec
ție puternică de 
trîntă.

— Care este cel mai bun luptător 
din sat ?

— 11 știe toată lumea: Ștefan Po
pică, un băiat cu mușchi de oțel... 
Mîine, îl trimitem la finala pe ra
ion a Spartachiadei de iarnă a tine
retului. Eu cred că n-o să ne facă de 
rușine.

La discuție asistă tov. Zaharia Ga- 
nea, președintele gospodăriei coiec-

VALENTIN PATCJNESCtț

(Continuare în pag. a 2-a)



DESPRE UNELE ASPECTE 
ALE CALENDARULUI LOCAL LA ATLETISM

PE CRESTELE ÎNZĂPEZITE ALE RETEZATULUI
Pentru traducerea în viață a sarcini

lor care reies din documentele Confe
rinței pe țară a UCFS în ceea ce pri
vește lichidarea rămînerii în urmă a a- 
tletismului, Biroul Consiliului orășenesc 
București al UCFS a acordat o atenție 
deosebită organizării activității atletice, 
adică sistemului competițional.

Astfel, pentru extinderea bazei de masă 
și creșterea valorii rezultatelor, care 
constituie sarcina noastră principală — 
imediată și de perspectivă — ne stră
duim. să statornicim un sistem compe
tițional prin care să deschidem larg ca
lea tineretului bucureștean spre practi
carea sistematică și continuă a atletis
mului. Aceasta a atras după sine spo
rirea simțitoare a numărului de con
cursuri în toate asociațiile și cluburile 
noastre sportive, a stimulat inițiativa 
de a se munci pe un front larg cu spor
tivi de toate virstele și la toate probele 
atletismului, pentru a se putea asigura 
într-un timp cît mai 
gă de mase care să 
permită o selecțio
nare normală a ce
lor mai talentați ti
neri, pe trepte va
lorice progresive.

Calendarul compe
tițional al orașului 
București cuprinde în 1963 cu 33 mai mul
te concursuri decit în anul precedent și 
prezintă o serie de importante modifi
cări față de anii trecuți. Astfel, pentru 
a studia masa tineretului din Capitală 
în vederea depistării elementelor cu ca
lități deosebite, care să completeze efec
tivele secțiilor de atletism din asociații 
și cluburi, am trecut la organizarea 
unor competiții de mase (cea mai im
portantă fiind „Cupa orașului București") 
care se vor repeta periodic. Prin aceste 
competiții, deschise atleților nelegiti
mați, urmărim ideea organizării con
cursurilor pe aceleași clase în toate 
etapele. Aceasta ne dă posibilitatea, ca 
în acțiunea de depistare să fie angrenați 
majoritatea elevilor dintr-o clasă, în 
așa fel ca să avem o apreciere cît mai 
reală asupra calităților tinerilor de 
aceeași vîrstă și cu același grad de pre
gătire fizică. La „Cupa orașului Bucu
rești- au participat, de pildă, peste 
50 000 de elevi din clasele V—XI, aceasta 
fiind cea mai largă participare la o com
petiție atletică în Capitală.

De asemenea, prin organizarea de către 
Secțiunea de învățămînt a S.P.C., a con
cursurilor de atletism pe cicluri de în
vățămînt (elementar și mediu) s-a asi
gurat o formă competițională interesan
tă, atractivă și utilă.

O bună parte dintre tinerii care s-au 
evidențiat cu prilejul acestor concursuri 
de mase au și început să participe, în 
mod activ, la antrenamente. Unul dintre 
ei, Petre Ciobanu elev la Șc. m. nr. 34. 
la trei luni de la „descoperirea“ sa in 
„C.O.B.“, a reușit să cîștige proba de 
50 m din cadrul concursului republican 
de sală al juniorilor de categ. a U-a.

O altă direcție in care ne îndreptăm 
toată atenția este și organizarea cam
pionatelor asociației, a etapelor de mase 
ale diferitelor campionate și concursuri 
cu caracter republican. Pe această li
nie, cu ajutorul a 400 de studenți din 
anii I și II ai Institutului de Cultură 
Fizică vom trece la pregătirea și orga
nizarea etapei pe asociație a crosului 
„Să întîmpinăm 1 Mai- și a campiona
telor republicane de seniori și juniori.

In acest an, toate cluburile sportive 
dirr^. București își vor organiza campio
nate interne, iar campionatul Capitalei 
va fi extins pentru toate categoriile de 
vîrstă (seniori, juniori și copii).

Centrul de greutate al activității com- 
petiționale s-a mutat mai mult in direc
ția organizării unui număr sporit de 
concursuri la nivelul cluburilor. In 19S3 
atleții bucureșteni vor lua parte la 9 
competiții organizate de F.R.A., la 22 
organizate de comisia orășenească de 
atletism și la 77 de concursuri organizate 
de cluburile noastre sportive.

Dintre aceste competiții, menite să 
contribuie la asigurarea continuității in 
antrenament și la controlul progreselor 
realizate, cităm cîteva: concursuri pe 
categorii de clasificare sportivă, pe ca
tegorii de probe, demonstrative etc.

scurt o bazâ Iar.

Deși a trecut destul de puțin timp de 
la începerea noului sezon, totuși se poate 
afirma încă de pe acum că ne aflăm pe 
drumul cel bun. Despre aceasta vor
bește cel mai bine faptul că in primele 
luni ale anului a fost înregistrată o 
creștere Însemnată a numărului de secții 
noi afiliate, al sportivilor legitimați, 
ca șl participarea masivă la competițiile 
de sală, cros și marș, organizate în pri
mul trimestru. Reiese clar că principalii 
factori in îmbunătățirea activității atle
tismului (cluburile și asociațiile, .corni-, 
sule raionale etc.) desfășoară în acest an 
o activitate mai bună ca în trecut, do
vedind în munca lor mai multă iniția
tivă și simț de răspundere.

Cu toate aceste realizări mai sint unele 
organizații sportive, antrenori și profe
sori de educație fizică, care nu arată 
Încă interesul șl preocuparea cuvenită 
pentru dezvoltarea 
reștean și implicit

TRIBUNA SCHIMBULUI DE EXPERIENȚĂ

atletismului bucu- 
pentru întreg atletis
mul din țara noastră. 
Unii dintre aceștia 
continuă sâ meargă 
incă pe linia 
gustă, atît de 
criticată, a limitării 
la un grup mic de 
sportivi „fruntași*,  

lipsiți de perspectiva 
înaltă valoare, in loc

Lo
des

dintre care unii 
rezultatelor de o 
să participe cu regularitate la desfășu
rarea diferitelor competiții de mase, de 
unde își pot alege sumedenie de tineri 
foarte talentați și pe care să-i crească 
în cadrul secțiilor de atletism respective. 
Numai așa se poate explica, de pildă, 
comportarea nesatisfăcătoare a juniori
lor bucureșteni la campionatele repu
blicane de cros de la Craiova.

Sintem insă pe deplin convinși că și 
aceștia își vor da seama, cit de curind. 
care este drumul pe care trebuie să 
pășească in activitatea lor cotidiană și. 
cu forțe sporite, să meargă alături de 
ceilalți pentru dezvoltarea continuă și la 
un nivel cît mai ridicat a atletismului 
din țara noastră.

In încheiere, vreau să arăt că vom 
fi foarte bucuroși să știm că experiența 
muncii noastre va ajuta activității des
fășurate de consiliile regionale ale 
UCFS și de comisiile regionale de atle
tism, și așteptăm din partea acestora 
sugestii pentru îmbunătățirea calității 
muncii noastre.

prof. GH. VLĂDICA 
vicepreședinte al Consiliului orășenesc 

București al UCFS

Nu de mult a luat sfîrșit etapa de 
iarnă a „Alpiniadei republicane". Or
ganizată pentru a patra oară, în ma
sivul Retezat, întrecerea a reunit la 
start echipele a 15 cluburi și aso
ciații sportive din țară.

Spre deosebire de trecut, anul a- 
cesta traseul a fost ales de o ase
menea manieră incit să poată fi 
parcurs în circuit. Aceas
ta în ideea de a face 
posibilă urmărirea fiecă
rei echipe de-a lungul 
întregului traseu. Concu
rența au trebuit să par
curgă, în general, linia 
de creastă a Retezatului, 
fiind nevoiți să escala
deze 17 vîrfuri princi
pale, toate avînd o alti
tudine ce variază între 
2 000 și 2 500 de metri. 
Măsurat în zborul păsării, 
de la virf la virf, trac 
seul a însumat 80 de ki
lometri ; în realitate, ți- 
nînd seama de 
țele de nivel 
piscuri, distanța 
mult mai mare,
dublă. Și dacă la toate 
asperitățile traseului a- 
dăugăm condițiile clima
terice nefavorabile care 
nu i-au scutit pe concu
rent; de eforturi supli
mentare 
viscole, 
uneori, 
rențială 
cărcări
putem face o imagine de 
duritatea primei etape a 
Alpiniadei.

Etapa din iama aceasta 
un bun prilej de verificare 
tirii alpiniștilor noștri. S-a
astfel că unele echipe ca Dinamo Bra
șov (antrenor: N. Jitaru), Voința Bu-

curești (antrenor: M. Bogdan), Casa 
Ofițerilor Brașov (antrenor : maestrul 
sportului Em. Cristea) continuă să se 
prezinte pe linia ascendentă cu care 
ne-au obișnuit în ultimii ani. Deși 
poate fi încadrată în aceeași cate
gorie, Voința Brașov (antrenor : N. 
Hlmesch) a pierdut puncte prețioase 
nu atît datorită greutății traseului,

START!
(Urmare din pag. 1)

antrenamente în vederea unei 
comportări la crosul „Să întîmpinăm 
1 Mai". Prima fază a acestei între
ceri — cea pe asociații sportive — 
se va desfășura de-a lungul a două 
săptămîni (1—15 aprilie). Cu acest 
prilej antrenorii, tehnicienii, profesorii 
de educație fizică, instructorii volun
tari și sportivii fruntași vor trebui 
•să se afle în permanență în mijlocul 
sportivilor începători. Ei vor trebui 
să contribuie la buna organizare a 
întrecerilor, la pregătirea concurenți- 
lor și Ia depistarea elementelor talen
tate. Tinerii evidențiați cu acest prilej 
vor trebui să fie îndreptați spre sec
țiile pe ramură de sport ale clubu
rilor și asociațiilor sportive.

Crosul „Să întîmpinăm 1 Mai“ re
prezintă un bun prilej pentru orga
nele și organizațiile noastre sportive 
de a îndeplini sarcina trasată de 
partid și guvern mișcării sportive, 
aceea de a cuprinde în desfășurarea 
activității sportive mase tot mai largi 
de oameni ai muncii, întreg tineretul. 
Popularizînd temeinic competiția, or- 
ganlzind cît mai multe întreceri de 
cros în prima etapă, 
fiilor sportive vor 
maselor de iubitori 
participe la această
petiție sportivă de primăvară.

URĂM TUTUROR PARTICIP  ANTI- 
lor de la orașe ȘI SATE SUC
CES DEPLIN ÎN ÎNTRECERILE CRO
SULUI „ SA ÎNTÎMPINĂM 1 MAI"!

bune

diferen- 
dintre 

a fost
aproape

— zăpadă mare, 
gheață, ceață și, 
chiar ploaie to- 
însoțită de des- 
electrice — ne

Alpiniștii de la I.T.B. București, In traseu. 
Foto: N. Dimache

trenată de Gh. Zolotaru. Deși a 
echipa 
C.F.R.
tactică 
luptă.

Nu același lucru se poate spui 
despre Caraimanul Bușteni. Deși 
nise ca favorită, echipa a fost net 
să abandoneze. Cauza acestui in 
ces nu trebuie căutată numai în 
omogenitatea ei, în necunoașterea 
sivului și în unele lacune pri 
orientarea. Totuși, printr-un efort 
ținut, printr-o participare la nil 
posibilităților ei la 
Caraimanul Bușteni 
cuvînt greu de spus 
nalei Alpiniadei.

Fără sorți de izbîndă s-au 
zentat în acest an formațiile care 
reprezentat asociațiile sportive 
orașul Ploiești. Lipsa de prege 
adecvată unei asemenea întrec

cea mai tînără din con 
a demonstrat o bună preg 
dublată de multă puter

viitoarele ei 
poate avea 

în disputare;

CLASAMENT

1—5. Casa Ofițerilor Brașov, C.F.R. 
troșeni, Dinamo Brașov, I.T.B. Bl 
rești. Voința București — 600 p; 6. 
derurgistui Hunedoara 455 p; 7. Vo 
Brașov 450 p; 8. Grivlța Roșie Bl 
rești 250 p; 9. Caraimanul Bușteni 
p; 10. Metalul Cluj 160 p; 11. Prah 
Ploiești 135 p; 12. Voința Cluj 125 p; 
Petrochim Ploiești 100 p; 14—15.“''I.P 
Ploiești, voința Oradea 75 p.

a oferit 
a pregă- 
constatat

unele momente. Pe lîngă 
meritorii ale echipelor 
mai sus, trebuie remar- 
comportare a echipelor

„La noi la Viișoara"
(Urmare din pag. 1)

tive „Vasile Roaită". Zimbește. apoi 
intervine :

— Cred că nici Constantin Cerviș, 
șahistul, n-o să se lase mai prejos. 
Băieți, numai unul și unul ! Anul 
trecut, din fondul cultural-sportiv al 
gospodăriei am inzestrat asociația cu 
materiale ți echipament sportiv in 
valoare de peste 2f 000 de lei. Anul 
acesta o să-i sprijinim la reamena- 
jarea terenului de sport. In legătură 
cu terenul de sport s-a petrecut o 
istorie interesantă care spune multe. 
Intr-o zi a venit la mine Gheorghe 
Naziru, secretarul organizației 
U. T. M. de la noi din Viișoara. 
Zice: „Tovarășe președinte, vreau 
si discut cu dumneata o pro
blemă importantă". — Bine, măi 
Gheorghiță, discutăm. Tu, de cind te 
știu eu, numai 
tante vii. Zii! 
nul de sport ?“ 
simțit un gust
merise. Cu vreun an în urmă fuse
sem de acord ca vechiului teren să i 
se dea o altă întrebuințare. „Știți, 
tovarășe președinte, noi tinerii ne-am 
hotărit să muncim, la noul teren, ori

de cite ori avem zi liberă, pentru a-l 
amenaja cit mai 
voastră, vreți să 
Bineînțeles că am 
cum 
să-și

cît mai ales datorită slăbiciunilor ma
nifestate în 
rezultatele 
menționate 
cată buna
I.T.B. și Siderurgistul Hunedoara. Deși 
alcătuite din sportivi tineri, fără o 
prea mare experiență dar cu multă 
putere de muncă, I.T.B. și Siderur
gistul au constituit pentru echipele 
fruntașe un adversar serios. Reve
lația primei etape a Alpiniadei rămî- 
ne însă echipa C.F.R. Petroșeni, an-

dublată 
punzător 
a făcut 
chim și 
concurs după primele două tronsoș 
parcurse. O comportare similară 
avut-o Voința Oradea și Voința C 

Participarea masivă înregistrată 
această etapă a Alpiniadei republic; 
demonstrează că alpiniștii și asoc 
țiile sportive au înțeles însemnăta 
pe care o are această competiție 
dezvoltarea alpinismului nostru. S 
cesul ar fi fost și mai mare di 
Mătasea roșie Cisnădie, Torpedo 
Celuloza Zămești, Voința Sibiu 
Spartac București ar fi depășit gri 
tățile de moment și ar fi luat pa 
la întrecere. I

de un echipament necod 
și necunoașterea masivu 

ea echipele Prahova, Pet 
I.P.I.P. Ploiești să iasă

consiliile asocia- 
da posibilitatea 
ai sportului să 
frumoasă com-
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cu probleme impor- 
„Ce facem cu tere- 
Cind l-am auzit, am 

amărui in gură. Ni-

frumos. Dumne ci
ne sprijiniți ?" 

fost de acord. Și, 
are, o să-i ajutăm 

. „ca la carte".
omul o vorbă 
iacă un teren _ 
Au început lucrările ?
Echipa noastră de fotbal parti- 
in campionatul raional — necipd 

spune tov. Ștefan Pascu — și terenul 
trebuie să fie gata o dată cu reluarea 
activității competiționale.

— Această bază sportivă va fi ame
najată doar pentru fotbal ?

— Nu. Consiliul asociației, ținind 
seama de propunerile primite, a ho- 
tărit infiiețarea unei secții de atle
tism. Noul teren va avea pistă de 
alergări, groapă de sărituri etc. Avem 
mulți tineri cărora le place această 
ramuri sportivă..,

Viișoara e un sat nu prea mare 
dar, ca și alte sate, cu oameni 
de ispravă. Roadele muncii lor 
unite au schimbat fața așezării 
și ca in toată „Dobrogea de 
aur" viața se desfășoară pe coordo
natele belșugului și bunăstării. Prin
tre fenomenele nou apărute in viața 
satului se numără și sportul și cro
nica acestor vremuri trebuie să-1 con
semneze ca atare.

i

GH. POP 1
secretar general al Comisiei centq 

de turism-alpinism

SOSITE LA REDACT! Ei
CURSURILE DE INSTRUCTORI Șl AR

BITRI ORGANIZATE LA CÎMPINA

Pentru a asigura o cît mai bună 
desfășurare activității sportive de 
mase, Consiliul raional UCFS Cîmpina 
a organizat cursuri de instructori și 
arbitri la box, atletism, popice, tenis 
de masă, volei, gimnastică, fotbal și 
tir. La cursuri participă 40 de spor
tivi din orașul Cîmpina.

C. Vîrjoghie

EXPOZIȚIA SPORTIVĂ DE LA TIMI
ȘOARA

De curînd s-a deschis pe bulevar
dul „30 Decembrie" din orașul Timi
șoara o expoziție în care vizitatorii 
pot urmări aspecte ale activității 
sportive din U.R.S.S. Expoziția sus
cită un viu interes, fiind vizitată de 
mii de localnici

T. Țăranu

Cîmpia Turzii. Remarcabilă a fc 
și comportarea echipei Școlii proi 
sionale metalurgice din Turda.

V. Ștefănescu

CAMPIONATUL POLISPORTIV AL N 
CILOR ELEVI DIN TG. MUREȘ |

Ca în fiecare an, și în aceas1 
primăvară consiliul raional UCFS 1 
Mureș a organizat campionatul po' 
sportiv al elevilor școlilor de 8 a: 
din mediul sătesc. întrecerile se de 

i, șah, tenis c 
gimnastică, fotbal etc. Pîi 
și-au disputat etapa raional 
participant Ia șah și tenis < 
Iată rezultatele : șah fete : Irir 
(Păsăreni),

fășoară la atletism, 
masă, 
acum 
elevii 
masă.
Cteiki
(Troița); tenis 
Tamas (Troița), 
(Troița).

DARUL

băieți : Zoltan Pet< 
de masă fete : Ic 
băieți: St.

I.

COLECTIVEI

Balog

Păuș
l

In jurul bazei sportive ,,Cetatea" din Giurgiu s-au desfășurat zilele trecute 
întrecerile finale de cros din cadrul etapei raionale a Spartarhiadei de iarnă a 
tineretului. La start sau prezentat numeroși tineri colectiiifti, muncitori, 
tehnicieni și elevi din comunele raionului și din orașul Giurgiu. Erau cei mai 
buni concurenți dintre iniile de tineri care s-au înscris la prima etapă a acestei 
populare competiții de mase. In fotografie, un aspect de la startul in proba 

da juniori, cîștigală de linărul l'irgil Cristea.
Foto : M. Lcrescu

orașele Turda și 
participat recent la 
de orientare turis- 
Cheile Turzii.. Pri-

în dorința de a contribui 
voltarea activității sportive 
mimă, consiliul Gospodăriei 
colective „24 Ianuarie" din

deî 
ceCONCURS DE ORIENTARE TURISTICĂ

11 echipe din 
Cîmpia Turzii au 
un reușit concurs 
tică desfășurat la
mul loc a fost cucerit de echipa A- 
rieșul Turda, alcătuită din I. Boris, 
D. Aurel și I. Bont. Pe locul secund 
s-a clasat A. S. Industria Sîrmei din

la 
din 
agricol 
comun

Pleașa, raionul Ploiești, a cumpăr; 
pentru sportivii asociației Avîntț 
echipament și materiale sportive pen 
tru atletism, volei, handbal și șsț 

în valoare de 4 000 de lei. 1
A. Vlăsceanu

ia“, „Săteanca"
și „Dolgozo No“ au împlinit 15 ani de existență

S-au împlinit 15 ani de la apariția 
revistelor „Femeia", „Săteanca" și 
„Dolgozo No“, editate de Consiliul 
Național al Femeilor din R.P.R. Aces
te reviste și-an ciștigat o binemeri
tată apreciere din partea sutelor de 
mii de cititoare datorită modului în 
care reușesc să ducă cuvintul partidu
lui in rîndul maselor largi de femei, 
a felului cum oglindesc viața nouă a 
femeilor din orașele și satele patriei 
noastre. Munca harnică a femeilor — 
de cele mai diferite profesii — din 
țara noastră, pusă în slujba desă- 
vîrșirii construcției socialiste este larg 
dezbătută de publicațiile editate de

Consiliul Național al Femeilor di; 
R.P.R.

Cititoarele revistelor „Femeia", „Să 
teanca" și „Dolgozo No“ găsesc îi 
paginile acestor reviste aspecte dii 
lupta femeilor din țara noastră și dii 
toate țările lumii pentru apărare; 
păcii, pentru coexistență pașnică în 
tre toate popoarele lumii.

Cu prilejul împlinirii a 15 ani a 
la apariție, colectivul redacțional ai 
ziarului „Sportul popular" transmite 
revistelor „Femeia", „Săteanca" ș- 
„Dolgozo No" un salut călduros și le 
urează noi succese în activitatea loi 
viitoare. j



E ATIT DE SIMPLU.
■tabinetul de lucru al prof. EMIL
■ CRĂCIUN, directorul Institutului
l. Victor Babeș“, membru cores
ident al ' ~
■ște e în acest colț al clădirii bă
ile care 
I Pe 
■turi,
I seruri și vaccinuri 
|o”,
I medicină 
I, Pe „
■ și igiena.
fie aflăm aici în lumea „cosmosu- 
I mic", al celulelor și țesuturilor, 
I care obiective puternice, în stare 
I mărească de mii de ori, îl redau 
li forma unor desene ciudate, cu 
rprinzătoare simetrii și jocuri de 
lori
Profesorul ia loc în fața biroului. 
I masă — un microscop, lame, sec- 
lini, buletine anatomo-patologice. 
Ireții au fost de mult transformați 
I bibliotecă. Dar cărțile nu mai in
to în rafturi. în așteptarea unora 
Ti, mai stau Pe scaune și fotolii. 
I rămas liber unul singur, pe cara 
p luat loc la invitația amabilă a 
pfesorului.
[Doctorul Emil C. Crăciun nu pare 
[loc obosit după multe ore de mun- 
► intensă. Este proaspăt, glumeț, gata 

vorbă. își cere scuze că ne-a fă- 
|t sjj-l așteptăm. Apoi explică : 
•■-/m făcut cinci minute de exer- 
" “țzice. în fața geamului deschis. 

____  la piept, aplecări, genuf te
mea de lucru nu s-a ter- 
Am ajuns la concluzia că 

I mică repriză de gimnastică 
fază mai 
r cafea.
Misă...
KDiscuția 
Ln. Eram 
lof. dr. Emil C. Crăciun o convorbi- 
| despre sport este un lucru cit se 
bate de simplu și — după mărturi
sea sa — foarte plăcut. Ilustrul 
bstru anatomo-patolog și oncolog a 
ăst un pasionat al mișcării în aer 
per încă din timpul studenției. în 
nul 1921 tînărul doctor s a numărat 
rintre membrii fondatori 
Rortiv inițiat Pe lingă 
tudenților în medicină 
ești. Acest cerc avea să 
ucleu puternic’ al sportului universi- 
■r din Capitală. Printre membrii săi 
Ife numărat mulți sportivi de per- 
IBanță. Prof. dr. Ion Pavel, apre-

Academiei R.P.R.... Ce

domină străvechiul parc 
Splai ! Cartier universitar, 
localul nou al Institutului 

„Dr. Cantacu- 
Facultatea de științe naturale 

veterinară. Puțin mai 
.Ardealului", medicina uma-

ciatul specialist în boli de nutriție, 
a concurat sub culorile sale la cano
taj, schi și tenis, iar acum își împle
tește activitatea laborioasă cu prac
ticarea regulată a turismului. Cînd 
vine vorba de drumeție, profesorul 
Crăciun se aprinde la față.

— Personal nu găsesc cuvinte să 
recomand cit mai călduros această 
îndeletnicire. Eu, cind spun turism, 
mă gindesc nu atit la autocarele ele- 
legante ale O.N.T.-ului care, în trea
căt fie spus, reprezintă o realizare 
de mare preț, ci la mersul pe jos. 
timp de 3—4 ceasuri. Drumeția de 
munte este și mai minunată. Anul 
trecut m-a supărat aproape toată iar
na un guturai și o răceală, pa-

mineața și seara cite 100 de genu
flexiuni. Vi 
cărie. Dacă 
o parte dar 
deși nu mai 
urcat Omul în 1962. Și cred că voi 
repeta și in acest an performanța.

în familia prof. Crăciun practicarea 
exercițiilor fizice este o adevărată 
tradiție. Cei doi băieți ai săi, Con
stantin și Gheorghe, elevi în clasa 
a X-a și a Xl-a, au devenit de pe 
acum credincioși sportului. Practică 
înotul, canotajul și schiul.

— li luați in plimbările dv. ? am 
întrebat.

— Nu prea vor să meargă, spune 
rîzînd profesorul, 
repede. -E:- de la Casa Scinteii, nu. 
mă opresc pină la pădurea Băneasa. 
Și merg întins fără... suc și fără me

se pare mult ? E o ju- 
n-ai timp lași orice la 
nu exercițiile fizice. Eu, 
sint de mult tinăr, am

OI, moș St ou (iu din Tălmaciul...

luni. Ziua 
Knat încă.

mult decit o ceașcă 
Și, în plus, e mai

învio- 
mart 
sănă-

startnoastră luase un... 
în temă. De altfel, pentru

ai Cercului 
Societatea 

din Bucu- 
devinâ un

Prof. dn. Emil 6, Crăciun la masa

re-mi-se, cronică. Colegii mei, profe
sorii, mi-au recomandat să stau în 
casă.
jocul fulgilor iar gindurile zburau 
departe spre brazii și cărările troie
nite. Pină cind, intr-o zi, n-am mal 
răbdat și am plecat. La munte. .Ai 
să vii cu o pneumonie /*  mi-a pro
nosticat un venerabil confrate. M-am 
întors fără guturai...

Despre sport, în general, părerea 
profesorului este de mult formată:

— Recomand exercițiul fizic zilnic 
ca regim de viață. Personal fac di-

Priveam de după geam la

,■ —————————■ — I

ilJIUWI.IWAIS*
Învingătorul in „Cupa 1 Mai“

a fi cunoscut azi la... Călugăreni

Subsemnatele sîntem filatoare la 
ifabrica „Firul roșu" din Tălmaciu și 
iți scriem dragă redacție ca să intervii 
cumva, fiindcă așa nu se mai poate, 

cică... fug prea\Ne necăjește mereu. De fiecare dată 
Jcind avem meci de handbal!...

Noi, l-am ocoli, dar ghereta lui ii 
’chiar in drumul nostru și de cite ori 
ne vede cu sacii de sport la spinare, 
zimbește mucalit și întreabă : 

I — Iară mergeți, fetelor, in ex
cursie 2

l — Nu mergem in nici o excursie, 
moș Stanciu, răspundem noi. Ne 
cern să jucăm handbal la Sibiu.

— D-apoi asta nu tot drumeție 
cheamă ?

— Nu, se cheamă că jucăm în
• plasare.

— In fiece duminică ?
— Da, in fiecare duminică.
— Măi să fie!... Dar curios 

l mai e aista ?... Uită, la fotbal ii 
fel: o duminică se duc in ospeție, o 
duminică stau in găzduire... C-așa-i 
frumos !

— Nu ne mai necăji, moș Stan
ciule. Dumneata nu știi că nu avem 

I teren ?
— Știu, dar taie-mă dacă pricep de 

)ce n-aveți ?...
Cind ajungem aici, dragă redacție, 

încep explicațiile :
— Uite, moș Stanciule, îi spunem 

noi: anul trecut, ne-am 
de lucru. J facem un teren de handbal

Foto: T. Roibu Ț celui de fotbal.
I — Foarte frumos ! Voi 
n-aveți unde juca ? 
ceți două, că sinteți 
fn fabrică !...

— Așa a spus și 
^ciației noastre sportive, 
dința : „Facem și fotbal, tovarăși. Dar 
să nu uităm că în fabrica noastră 
elementul feminin predomină !“

— Bun băiet, dacă o zis așe!
— A zis, de ce să nu 

vărul! Noi însă n-am 
al doilea teren, fiindcă 
tul de greu primul...

— Ei, pămintul cere
— Așa a spus și președintele 

idației noastre sportive. După 
a plecat la Sibiu. Cind s-a 
aveam teren de handbal!...

este^ totul. I _ cum a$e ?

~ Inchiriase unul la Sibiu ! un atentat 1 
trebuie să/ — Ce să mai aibă omul bătăii de 

cap !...
— Așa a spus și președintele aso- 

Aeum, ju
căm nu jucăm, chiria merge, Cind

asocia- 
aveți? 
Tran- 

vreți?
răspun- 

ajutafi și

returul la

să-și ciu

desfășu-

du-

le

de-

joc. 
alt-

apucat să 
in spatele

să lăsăm gluma. Ii iau la 
mine. I-am obișnuit să

de ce să 
Ba trebuia să fa- 
două mii de

— Sigur că sînt. Dar cum spunem 
ceva, imediat sare consiliul 
țieț noastre sportive : „Teren 
Aveți. Chirie plătim? Plătim, 
sport plătim? Plătim. Ce mai

— Să terminăm terenul 
dem noi timide. Ne mai 
dumneavoastră...

— Acum, cînd începe 
fotbal ? — ne întreabă ei

Aici, moș Stanciu începe
pească nervos colțul mustită.

— Iar dumneata — continuăm noi 
— cînd ne vezi plecînd cu sacii de 
sport la spinare, ne mai necăjești 
spunând că mergem în excursie...

— Păi, asta nu se cheamă dru
meție ?

— Nu, moș Stanciule, că noi fa
cem handbal nu turism. Doar ți-am 
explicat cum stau lucrurile.

— Ba io tot turism am să-i
— Deci, ai 

continuare ?
— Ba, bine
— Ei, află

să ne necăjești
zic ! 
și Ini

I , Intr-adevăr, cele două probe 
late joi și vineri — tirul și natația — 
fcu au adus clarificări importante în ce 
■privește învingătorul primului concurs 
fie pentatlon modern din acest an. Dan 
lîonescu a ,tras“ destul de bine la tir 
K locul doi), a obținut un rezultat bun 
R-i la natație, astfel că înaintea crosului 
■el are un avantaj de 281 de puncte 
Bnaintea lui Marinescu, aflat pe locul 
Idoi. Foarte aproape de Marinescu se 
[află și Țintea, astfel că crosul de as- 
păzi, programat la Călugăreni, va fi 
Hiotărîtor în stabilirea clasamentului fi- 
Inal. Condițiile atmosferice neprielnice 
[impun concurenților o chibzuită dozare 
a efortului, pentru terminarea în bune 
conditiuni a parcursului.

| Dar, iată pe scurt cum s-au des- 
ifășurat tirul și natația. Rezultatele de 
la tir (pistol 20 focuri) nu sînt deloc 

[mulțumitoare. Doar patru concurenți 
/Țintea, Ionescu, Pușcaș și Marinescu) 
(au obținut rezultate satisfăcătoare (peste 
180 p), în rest — sub posibilități. Și 

LRu este admis aceasta pentru că, după 
’cum bine s-a văzut, cu toții au posibili
tatea să obțină rezultate în jurul a 
180 p. Natația, în schimb, a evidențiat 
o mai bună pregătire a sportivilor, și 
îndeosebi a lui Marinescu, învingător 
cu timpul de 4:01,1. Iată acum rezul
tatele tehnice: INDIVIDUAL: fir: Țin
tea 192 p — 940 p, Ionescu 185 — 
800 p, Pușcaș 183 — 760, Marinescu 
182—740, Tomiuc 169—480, Lichiar- 
dopol 168—460; natație (300 m liber): 
Marinescu 4:01,8 — 995 p, Ionescu 
4:04,3 — 980, Ștefănescu 4:06,3 — 
970, Lichiardopol 4:12,0 — 940, To
miuc 4:15,9 — 925, Țintea 4:24,6 — 

»880; ECHIPE: tir: Steaua I 2160 p, 
Steaua II — 1520 p. Casa Ofițerilor 
Brașov 1020 p; natație: Steaua II 2890, 
Steaua I 2800, Casa Ofițerilor Brașov 
2310,

patru probe, clasamentele 
astfel: INDIVIDUAL: Ionescu 
Marinescu 3540 p, Țintea 3507 

p, Tomiuc 3328 p. Pușcaș 3126 p, Ște- 
tănescu 3094 p: pe 
10.375 p, Steaua II 
țerilor Brasov 6403 
2628 p.

După 
prezinți 
3821 p,

se

ECHIPE: Steaua I 
9416 p, Casa Ofi- 
p, C.S.O. Craiova

Ct. MACOVKI

rinde. Dar 
munte cu 
meargă. Anul trecut am făcut un tra
seu record de 12 ore. Asta, desigur,1 
se potrivește numai celor antrenați.

Rămînem în domeniul turismului, 
fiindcă profesorul mai are ceva de 
spus :

— Ieșirile la aer, trebuie să devină^ 
o obișnuință, o practică săptămînală, 
în tot cursul anului și pe orice vre
me. Pentru asta nu e neapărat nevoie 
să pleci... spectaculos echipat, pe Va
lea Prahovei. împrejurimile Bucureș- 
tiului oferă condiții admirabile de*  
turism local. Dar eu pun două con
diții esențiale : la drum să nu se fu
meze și să nu se bea (alcool bineîn
țeles). Altfel, de pomană 
Un chef la cabană este, 
rea mea, un sacrilegiu și 
la propria 
le comiteți

Pe masă, 
aprins. în 
o lamă nouă. Un diagnostic. Aștep-i 
ta cam de mult. Ne-am luat rămas 
bun de la profesorul dr. Emil C. Cră-^ofcta meci in deplasare, ne ducem 
clun, nu înainte de a obține promi- 
siunea că ne va scrie, pe larg, des
pre toate cite am discutat.

— In prima clipă de răgaz am să 
scriu. Neapărat. De mult mă gîndesc 
la aceasta. Consider foarte important\decum...“
ca oamenii să învețe ce au de făcut! — Exact, moș Stanciule. Și daci ar 
pentru a fi sănătoși și mereu tineri.\fi mai aproape ț,.. 
Și e atit de simplu... C , . - -1 — Apoi, sint cîțiva kilometri

VALERIU CHIOSE (Tălmaciu pin-la Sibii!

președintele 
intr-o

fete

aso-
șe-

spunem ade- 
mai făcut și 
mergea

muncă !

sănătate. Nu 
niciodată... 
becul microscopului stătea 
fața obiectivului aștepta Scia(iei ' n0-stre tportive...

S“

că nu !
moș Stanciule, 

n-o să mai putem răbda și 
scriem la gazetă.

— Nu-i bai!
— Nici cind o să afle toată lumea 

cum ne necăjești ?
— Scrieți și de ce ?
— Bineînțeles.
— Apăi, de două ori 
Și-a zimbit mucalit.

redacție ?

ECHIPA DE

că
o

noi
să

nu-i bai! 
De ce, dragă

î
HANDBAL

pt. conformitate 
VASILE TOFAN

(după un material trimis de cores
pondentul Ilie Ionescu).

care 
întors.

la Sibiu. Cind jucăm „acasă", mer
gem tot la Sibiu...

— Vorba cîntecului: „Tot pe drum, 
pe drum, pe drum și acasă nici-

Campionatul mondial de hochei pe gheată

Cum s-au comportat reprezentanții noștri?
In mod firesc atunci cind analizăm 

comportarea echipei noastre reprezen
tative la recent încheiata ediție a cam
pionatului mondial de hochei pe ghea
ță trebuie să răspundem în cele din 
urmă la întrebarea : poate fi conside
rat mulțumitor locul ocupat de ho
cheiștii romîni în cadrul seriei B ? Con
siderăm însă util ca înainte de a da un 
răspuns la această întrebare să discu
tăm, pe larg, o serie de probleme ridi
cate de jocurile disputate în cadrul gru
pei B, unde, alături de echipa noastră 
reprezentativă, au participat o serie de 
selecționate puternice, ale unor țări 
unde hocheiul pe gheață are o veche 
tradiție.

Ceea ce este de subliniat în primul 
rînd este faptul că jucătorii romîni e- 
voluau pentru întiia oară în cadrul gru
pei B (1959, Criteriul juniori ; 1961, gru
pa C) unde au fost promovați direct; 
ca urmare a rezultatelor bune înregis
trate ta ultima perioadă de timp. Este 
lesne de înțeles că acest lucru ridica 
probleme serioase în fața echipei R.P. 
Romîne, care trebuia să confirme prin 
comportarea sa justețea măsurii luate 
de L.I.H.G. privind promovarea sa într-o 
categorie superioară. Privită prin a- 
ceastă prismă evoluția hochelștilor ro
mînl la această ediție a campionatu
lui mondial poate fl socotită ca bună. 
Aprecierile unor tehnicieni prezenți la 
Stockholm, comentariile favorabile con
sacrate echipei noastre de multe din pu
blicațiile suedeze confirmă în mod cert 
acest lucru. In plus, trebuie menționat 
faptul că pe toată durata competiției 
hocheiștii romîni au luptat cu mult e- 
lan, s-au străduit din toate puterile sâ 
realizeze rezultate cit mai bune, reușind

sa se mențină în permanență ta lupta 
pentru primul loc.

La încheierea întrecerii, selecționata 
de hochei a țării noastre s-a clasat pe 
locui III, ceea ce — țlnînd seama de 
cele arătate mal sus — poate fi consi
derat ca mulțumitor. Desigur dacă nu 
primeam golul egalizator în jocul cu 
Elveția sau dacă se realiza măcar una 
din numeroasele ocazii avute la scorul 
de 2-1 în meciul cu Norvegia situația 
în clasament a echipei noastre ar fi fost 
cu totul alta. Dar am greși dacă am a- 
naliza comportarea selecționatei țării 
noastre numai șl numai prin prisma a- 
cestor situații. Spunem acest lucru, de
oarece partidele diputate pe patinoarul 
amenajat pe vechiul stadion olimpic din 
Stockholm ne-au arătat că reprezenta
tiva noastră putea să termine competi
ția pe un loc mai bun.

Ce a împiedlcat-o sâ realizeze acest 
lucra ? In primul rînd, lipsa de expe
riență. In momentele grele, tinerii noș
tri hochelști se pierdeau, comiteau gre
șeli elementare, cea ce ducea la primi
rea unor goluri parabiie, așa cum s-au 
întîmplat lucrurile în jocurile cu Elve
ția și Norvegia. In afară de aceasta, e- 
chlpa noastră a avut fluctuații în com
portare. determinate de forma slabă a 
unor jucători (Soflan, Ionescu și Biro
— ultimul fiind încă nerestabilit după 
accidentul suferit în luna ianuarie) pre
cum și de lipsa de experiență a unor ti
neri hocheiști, care — ta unele partide
— au fost depășiți de „miza" mare a 
jocului (Pană, Crlșan, Ioanovlci). Așa 
că, practic, în meciurile grele selecțio
nata noastră conta doar pe o pereche 
de fundași și pe prima linie de atac, 
ceea ce însemna foarte puțin ta condi-

țiile luptei acerbe care se dădea pen
tru ocuparea primelor locuri.

Prima evoluție a hochelștilor romînl 
în cadrul grupei B ne-a dat însă posi
bilitatea să tragem unele concluzii Im
portante de care va trebui să ținem 
seama în viitor. In această direcție o 
atenție deosebită va trebui să fie acor
dată lărgirii lotului reprezentativ cu o 
serie de elemente tinere, talentate, care 
s-au remarcat în ultimul timp în cadrul 
mciurilor din campionat. Tinerii ho- 
cheiști vor Ii încadrați în programul 
de pregătire a lotului și, în acest sens, 
este necesar să se pună accentul pe 
creșterea lor în funcție de învățămin
tele trase din urmărirea jocului celor 
mai bune echipe.

O mai mare preocupare va trebui să 
se manifeste față de selecționarea și 
pregătirea portarilor. Jocurile disputa
te la Stockholm au scos în evidență 
faptul că un portar bun reprezintă un 
factor determinant în potențialul da 
luptă al unei echipe. La acest capitol 
selecționata noastră a fost deficitară. 
Este o sarcină de primă Importanță care 
trebuie rezolvată în cel mai scurt timp. 
De asemenea, este necesar să se pri
vească cu mai multă atenție jocul în 
apărare. Spunem acest lucru, deoarce 
multe din golurile primite de echipa 
noastră au fost parabiie, ceea ce a con
tribuit mult la scăderea elanului, la re
ducerea capacității de luptă. Cele mat 
bune formații prezente la Stockholm au 
arătat multă siguranță în apărare, fun
dașii colaborînd perfect cu portarul și 
cu atacantii retrași în zona de apărare. 
Pe această linie vom scoate din nou în 
evidență o veche meteahnă a jucători
lor noștri și anume aceea că nu știu

să folosească corpul în duelurile cu ad
versarul. Deși sint bine dotați din punct 
de vedere fizic șl cu toate că li s-a spus 
acest lucru de nenumărate ori, totuși 
majoritatea hochelștilor romtni preferă
— probabil din teamă ! — să folosească 
mai mult erosa în încercarea de a a- 
taca un adversar.

In privința organizării acțiunilor o- 
tensive trebuie să spunem că reprezen
tativa țării noastre s-a prezentat mai 
bine. S-a jucat în viteză, precizia ta 
pase a fost destul de bună, s-au apli
cat cu succes o serie de scheme tactica
— ceea ce a șl permis de altfel jucă
torilor romîni să domine chiar și pe cel 
mal puternici adversari, să aibă iniția
tiva majoritatea timpului. Experiența 
acumulată la Stockholm ne arată, pe 
de altă parte, că hocheiștii romînl vor 
trebui, în viitor, să exerseze mai mult 
trasul la poartă din viteză șl să folo
sească mult mal rațional driblingul, 
special, în fazele finale ale acțiunilor 
atac.

Confruntarea dintre echipa noastră 
o serie de selecționate cu renume _ 
plan european (Norvegia, Elveția, R.P- 
Polonă) — cu care este necesar să ne 
întîlnim mai des în viitor — a scos ta 
evidentă posibilitățile mari pe care le 
are hocheiul nostru. Aceste posibilități 
pot fi confirmate, dar pentru aceasta 
trebuie muncit serios, cu convingere și 
modestie. Deoarece numai așa cîștiga- 
rea unul loc mai bun ta clasament nu 
mal depinde de un gol sau de o... bară t

în 
de

Și 
pe

MIHAI FLAMAROPOL 
antrenorul echipei reprezentativa 
de hochei pe gheață a R.P. Romîne
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O FESTIVITATE TRADIȚIONALĂ ——' - - - -
Recent, la Craiova, a avut loc deschi

derea festivă a sezonului competițional 
de primăvară și vară. La această mani
festare au participat aproape 4000 de 
sportivi craioveni. încolonați, purtînd 
steaguri multicolore, precum și portretele 
conducătorilor de partid și de stat, spor
tivii au defilat pe străzile orașului, în- 
dreptîndu-se spre stadionul C.S.O.

în coloană an fost prezenți reprezen
tanți ai asociațiilor Electroputere, Sănă-

tatca, Confecția, Rapid, Dinamo, Știința 
etc. După deschiderea festivă au avut 
loc o serie de întreceri la atletism, tenis 
de masă, șah, box, fotbal și volei.

Cu prilejul concursurilor atletice s-au 
remarcat sportivii Ilie Zamfirescu, Petre 
Ivan, Emilia Podaru, Stef, Horia, Ma
riana Iosif ș.a.

ALEX. PAVELIU și I. CETĂȚEANU
corespondenți

Coloana sportivilor se îndreaptă spre stadionul C.S.O.

1-
Hitt

Dinamoviada de gimnastică

Gimnaștii romîni pe locul 3
atit la fete cit și la băieți

Ince- 
R.D.

BERLIN 29 (prin telefon). — 
pînd de miercuri, în capitala 
Germane s-a desfășurat Dinamoviada 
de gimnastică, întrecere la care au 
concurat sportivi din șapte țări : 
U.R.S.S., R.D. Germană, R.P. Romînă, 
R.P. Polonă, R.P. Ungară, R.S. Ceho
slovacă și R.P. Bulgaria. După două 
zile de întreceri, în care a avut loc 
concursul pe echipe feminine și mas
culine, pe primele locuri s-au clasat 
formația feminină a R.D. Germane 
și selecționata masculină a U.R.S.S. 
De remarcat că atît la feminin cit 
și la masculin țările participante au 
prezentat echipe puternice, in care 
au figurat componente și componenți 
ai loturilor naționale. în concursul 
feminin 
U.R.S.S. 
timp ce 
U.R.S.S. 
bună și 
loc chiar de la primul aparat. în aces
te condiții, apreciem că rezultatele 
gimnaștilor romîni care s-au clasat 
pe locul 3 atît la feminin cit și la 
masculin sînt mulțumitoare.

Iată acum cîteva rezultate : FEMI
NIN : pe echipe Dinamo R.D. Germa
nă 191,565 p., Dinamo U.R.S.S. 187,901 
p„ DINAMO R.P.R. 178,067 p., Ruda 
Hvezda R.S. Cehoslovacă 177,533 p„ 
Spartak Bulgaria 175,532 p., Gwardia 
Polonia 171,199 p. ; individual com
pus: Ingrid Fost (R.D.G.) 39,067 p., 
Radochla 
viez (R.
(U.R.S.S.)
37,766 p., 
Gimnastele noastre 
următoarele locuri : 
(37,133), Atanasla Ionescu 13 (36,667), 
Utta Poreceanu 19, Emilia Panait 21, 
Constanța Marinescu 27, Rodica Apă- 
teanu 33. Pe aparate, dinamovistele 
bucureștene au ocupat următoarele 
locuri : 4 — sărituri, 3 — paralele, 

sol. MASCULIN :

gimnastele din R.D.G. și 
s-au detașat ca valoare, în 
la băieți dinamoviștii din 

au dovedit o formă foarte 
au concurat pentru primul

(R.D.G.) 38,766 p„ 
D. G.
37,966 p.,

Piorkovski

4 — bîrnă. 3

Surprizele nu lipsesc nici In turneul de la Cluj

Dinamo București a învins Stiin(a Timișoara 
pierdut la Siderurgistul cu 70-80cu 108-69, dur a

tri- 
de 

dată 
din

CLUJ 29 (prin telefon de la 
misul nostru). — Peste 2 000 
spectatori și aproape încă o 
pe atâția amatori de baschet 
localitate, care nemaigăsdnd bilet au
făcut cale întoarsă, au ținut să 
asiste joi, în sala Armatei, la star
tul turneului final al campionatului 
republican de baschet.

în prima zi, campioana noastră, 
Steaua, a întîlnit echipa care-i ame
nință cei mai serios titlul în acest 
an, Știința Cluj, iar Dinamo Bucu
rești a primit replica Științei Ti
mișoara.

Spre dezamăgirea puternicei ga
lerii clujene (prea înflăcărată une
ori) și a jucătorilor formației stu
dențești, Steaua a învins la limită 
cu 88—86 (41—44). A fost o victo
rie smulsă în „extremis"; care ne 
amintește oarecum de finalul par
tidei campionatului anterior. în min. 
40, la scorul de 85—85, Folbert ra
tează o aruncare liberă și mar
chează pe a doua. Apoi, Bogdan 
transformă o aruncare liberă (mai 
erau 7 secunde) și greșește pe a 
doua: 86-86. Mingea ricoșată din
inel este prinsă de Demian 
bert; „unu la unu". Și din 
votul clujean greșește grav, 
du-i ca pe tavă mingea 
Cimpoiaș, care îl „găsește"

pe Niculescu: 88—86 pentru Steaua.
Ce se întîmplase însă pînă 

atunci ? Știința a pornit in trombă 
de la început. Contracarând mai bi
nd „presingul" echipei militare și 
acționând deseori în adîncime, lo
calnicii au luat un avantaj prețios: 
6-0, 11—4, 15—8 (min. 5). Jocul este 
interesant. Studenții se avintă pu
ternic în atac, unde Stroe și Vizi 
marchează mult de la semidistanță. 
Steaua, în schimb, încearcă acțiuni 
colective, dar militarii n-au căpătat 
precizia în aruncări. De aceea ini
țiativa este tot de partea localnici
lor: 19-10, 23-14, 32-20 (min. 13). 
Studenții au doi pivoți pe teren (De- 
mian și Cernea) față de unul al 
bucureștenilor (Cimpeanu) șl domi
nă lupta sub panou. Totuși; spre 
sfîrșitul reprizei formația 
Oană își recapătă calmul 
unii jucători fuseseră 
preocupați 
arbitrilor) 
serios din

Chiar în

excepția uno 
unei partid

și Fol- 
nou pi- 
oferin- 
lui ..
perfect

campi- 
(pînă atunci 

mai mult 
la deciziile 
să reducă

de proteste
și reușesc
handicap: 41—44.
primul minut de Ia re

luare, Steaua egalează și preia con
ducerea : “
tigat 
bine 
brațe 
fi și

Cuplul I. Krasznay (Oradea) ~ L

45—44.
bucureștenii 

cei care se 
de fericire, 

studenții clujeni.

Finalul l-au cîș- 
dar tot atît de 

puteau strînge în 
la sfîrșit, puteau

Mane- 
38,233 p., Labuneț 

Herits (R.D.G.) 
(R.D.G.) 37,500 p. 
s-au clasat pe 
Emilia Liță 10

echipe : Dinamo 
Gwardia Polonia 
ROMÎNIA 273,55 
Cehoslovacia 271,15 p.
271,00, Dynamo R.D.G. 268,15 p„ 
Spartak R.P. Bulgaria 266,55 p. ; indi
vidual compus: Forster (R.D.G.) 
57,90 p., Rogoza (Polonia) și Macala- 
tija (U.R.S.S.) 56,60 p. Dinamoviștii 
bucureșteni au ocupat următoarele 
locuri: Orendi 9 (55,60), Tohăneanu 
13 (54.60), Miclăuș 18 (54,30). Szilagyi 
20 (54,05), Radar 21 (53,95), Zamfir 34 
(52,65). în clasamentul individual fi
gurează 43 de concurenți. Iată prime
le trei locuri pe echipe la aparate: 
sol: Romînia 46,50 p., Ungaria 46,25 p., 
U.R.S.S. 46,20 p. ; cal: U.R.S.S. 47,80 
p., Romînia 46,10 p., Cehoslovacia 46,05 
p.; inele: U.R.S.S. 46,85 p., Polonia 
46,25 p., Cehoslovacia 45,45 p. Dinamo 
București — pe locul 4 45,30 p. ; 
sărituri: Polonia 46,95 p„ R.D.G. 46,80 
p., U.R.S.S. 46,70 p. Dinamo Bucu
rești pe locul 5 46,15 p.; paralele: 
U.R.S.S. 47,10 p., Ungaria 45,15 p., 
R.D.G. și Polonia 44,70 p. Dinamo 
București pe locul 6 44,15 p. ; bard: 
U.R.S.S. 46,75 p., R.D.G. 46,25 p„ Po
lonia 46,00, Romînia 45,35 p.

Astăzi după-amiază primii șase cla
sați concurează în întrecerea pe apa
rate, atît la feminin cît și la mascu
lin. Dintre gimnaștii noștri evoluează 
următorii: Radar și Szilagyi la sol, 
Orendi la cal și bară.

U.R.S.S. 281.40
275,15 p., DINAMO 
p.. Ruda Hvezda 

i-, Dozsa Ungaria 
R.D.G. 268,15

p.i Cine va cîștiga „Cupa S.P.C.“?
Turneul

și

școlilor sportive de elevi continuă azi

Deaik (Tg. Mureș), cu 
mici greșeli inerente 
dificile, s-au achitat conștiincios d 
sarcina lor. Au marcat: Folbert 1 
Fodor 16, Nedef 14, Niculescu 11 
Nosievici 13, Cimpeanu 12, Gh. Va 
leriu 8, Cimpoiaș 4 pentru Steam 
și Demian 23, Cernea 8, Stroe 13 
Vizi 19, Albu 10, Bogdan 5, Bucna 
riu 8 pentru Știința.

în partida următoare, Dinam» 
București — în mare vervă — n-i 
oferit iluzii Științei Timișoara deci 
10 minute, timp când scorul s-j 
menținut strâns. în continuare însî 
bucureștenii au luat jocul pe con 
propriu, au atacat simplu & eficace 
alternând acțiundlel poziționale (Giur 
giu și Kiss au fost la înălțime) ci 
pătrunderi decise ale lui Spiridon 
Dudescu și Negoiță. Și cum apăra
rea timișorenilor s-a comportat slab 
iar în atac studenții au ratat ne 
permis de mult, tabela de marcaj 
a „rulat" aproape tot timpul în fa 
voarea dinamovlștilor. Bucureșteni 
au câștigat cu 109—89 (54—37). feții; 
cipalii realizatori 5 Spiridon II j^2), 
Giurgiu (30), Kiss (18) de la »a. 
mo și Viciu (22), Popovici (17) de la 
Știința. Au arbitrat corect V. 
pescu (Buc.)—I. Bodogy (Cluj).

în celelalte două meciuri ale zi
lei, Rapid Buc. a întrecut pe Side- 
rurgistul Galați cu 74—69 (40—36.)
într-un meci în care fusese condusă 
în ultimul minut cu scorul ds 
69—68, iar în celălalt meci Dinamd 
Oradea a întrecut destul de tsigun 
pe Știința București cu 76-67 (28-1 
30). Orădenli își datorează victoria 
unei mai bune precizii în aruncările 
de la semidistanță precum și tap-, 
tului că Știința a greșit mult ofeJ

se incheie miine
Timpul n-a fost îngăduitor cu ti

nerii handbaliști, angajați în turneul 
școlilor sportive de elevi dotat cu 
„Cupa S.P.C." ; ploaia căzută în ulti
mele două zile i-a silit să-și mute 
— de ieri — locul întrecerii din 
parcul „23 August" la sala Floreas
ca. Joi, partidele s-au disputat în aer 
liber și, desigur, ploaia și terenurile 
grele au influențat desfășurarea lor 
sub raport tehnic, dar n-au împiedi
cat echipele să-și apere cu ardoare 
șansele, înregistrindu-se chiar unele 
rezultate surprinzătoare. Ieri, în 
sala Floreasca, condițiile de joc au 
fost cu totul altele și partidele au 
oferit spectacole de calitate. Din 
nou s-au evidențiat, în mod deosebit, 
echipele din Ploiești, București, Cra
iova, Sibiu, Oradea printr-un joc teh
nic și dinamic. De altfel, între ele 
se dă lupta pentru primele locuri 
la băieți și fete.

Iată rezultatele înregistrate joi și 
vineri :

BĂIEȚI. — Seria I: Ploiești—Rm. 
Vilcea 5-5 (2-3), Craiova—București 1 
9—8 (6-8), Sibiu—Tg. Mureș 20-16 (11-7),

întrecerea celor mai tineri floretiști
re-

și

in sala Floreasca
rind adversarului 
bilă.

o zonă penetrai

ACTIVITATEA COMPETIȚIO- 
NALÂ TN CAPITALĂ

Astăzi și mîine, în București sînt 
programate cîteva competiții interesante, 
care rețin atenția iubitorilor de gim
nastică. Astfel, în sala Recolta, începînd 
de la ora 17, este programată astăzi eta
pa a 111-a a concursului orășenesc re
zervat juniorilor de categoria a 11-a. 
Duminică, în aceeași sală, începînd de 
la ora 9, va avea loc competiția dotată 
cu „Cupa primăverii**,  care angrenează 
în întrecere studenții din Capitală. Tot 
duminică și tot în sala Recolta, la ora 
17,30 va începe concursul de gimnastică 
artistică rezervat sportivelor din orașul 
București. Concurează sportive din clu
burile și asociațiile sportive din Capitală 
©are au secții de gimnastică artistică.

v; 3. Adriana Moroșan (Prog. Buc.) 
v; 4. Rodica Văduva (S.P.C.) 4 v; 
Diana Fărcașu (S.S.E. Cluj) 4 v.

5
5.

Ploiești—Tg. 
iova — Rm. 
rești I — Sibiu 17—13 (8—8). Seria a 
ll~a: București 2—Oradea 16—6 (7—1), 
Timișoara—Constanța 16—10 (7—4), Pe
troșeni — Buzău 10—10 (6—4), 
șeni — Tg. Mureș 14-14 (8—5), 
rești 2—Constanța 25—6 (13—2), 
șoara — Buzău 12—12 (9—6).

FETE. Seria I: București 
iova 10-6 (7-2), Sibiu—Tg. Mureș 5—1 
(3-0), Ploiești—Tg. Mureș 14-2 (6-2), 
București 1 — Sibiu 11—5 (5—1). Se
ria a Il-a: București 2—Oradea 9—3 (4-2), 
Petroșeni—Buzău 7—7 (4-4), Timișoara 
—Constanța 6-4 (3-3), Petroșeni—Ora
dea 10—3 (6-1), Timișoara—Buzău 6-2 
(4—0), București 2—Constanța 13—4 (7-3).

întrecerile pe serii iau sfîrșit as
tăzi, cînd in sala Floreasca sînt 
programate următoarele întîlniri, de 
la ora 9 : București 1—Tg. Mureș (f), 
Petroșeni—Constanța (f), Ploiești—Cra
iova (f), Petroșeni—Constanța (m); 
de la ora 14: Buzău—Oradea (f), 
București 1—Tg. Mureș (m), Buzău— 
Oradea (m), București 2—Timișoara 
(f); de la ora 19 : Sibiu—Rm. Vilcea 
(m), București 2—Timișoara (m), Plo
iești—Craiova (m).

Finalele între echipele clasate pe 
același loc în serii (1 cu 1, 2 cu 2, 
3 cu 3 etc.) se vor desfășura în 
cursul zilei de mîine, de la ora 8 
dim. (cu o scurtă întrerupere în tim
pul prinzului), tot in sala Floreasca. 
Programul jocurilor va fi alcătuit 
astă-seară, după stabilirea clasamen
telor celor patru serii, la băieți și 
fete.

Mureș 16—14 (10-7), Cra- 
Vîlcea 12—10 (4—4), Bucu-

★
Prima partidă de vineri 

chedat cu o mare surpriză. 
București n-a luat în serios meciul 
cu Siderurgistul, a jucat 
rezervele, și a pierdut 
scuză : 80—70 (38—25).

Alte rezultate : Știința
namo Oradea 86—56 (46—31); 
Timișoara — Rapid Buc. 
(40—43); Steaua — Știința Bu< 
88-84 (43-46).

ADRIAN VASII.IU
—i,

s-a în.
Dinamt

o repriză ci 
fără nici <

Cluj

SPORTUL POPULAR
Pag. a 4-a Nr. 4212

Petro- 
Bucu- 
Timi-

1-Cra-

— Di 
Știi nțjȘtii nț,
91-J1

- Ș

cu
Atleții romîni așteaptă 

optimism ,,Crosul Balcanic'*
(Urmare din pag. 1)

sit sportivii greci (Papavasiliu, 
strous, Sideris, Zeppos, Glezos, 
ramis, Kațikcdells, Tsapakidon 
Din echipa Turciei vor face 
Dalkilic, Saban, Onel etc. Seara sînt 
așteptați alergătorii bulgari, iar sîm- 
bătă dimineața iugoslavii.

Sportivii noștri au făcut vineri 
după amiază o scuirtă plimbare pînă 
la celebrul „Corn de aur", dar din 
cauza cerului acoperit de nori și a 
ploii, n-au putut admira incompara
bila frumusețe a unui apus de soare 
în acest loc pitoresc al Istanbulului. 
Sîmbătă ei vor face un ușor antre
nament. _ 
amănunt : pentru prima oară în is
toria acestei competiții, crosul se va 
desfășura după amiaza.

Printre sportivii noștri optimismul 
este la loc de frunte și fiecare din
tre ei așteaptă cu justificată încre
dere startul...

Mo-
Chațj 
etc.), 
parte

Duminică... concursul! Un

(Petro. 
Kando 
Adrian 
Nicolae 

8. Cristian Cris- 
Juniori cat. a

Actuala ediție a campionatului 
publican de juniori a reunit joi 
vineri cele mai bune „florete" din 
țară. întrecerea s-a desfășurat pe 
planșele din sala de sport nr. 2 a M.I. 
și s-a bucurat de un frumos succes.

Clasamentul final: juniori cat. I 
(16-20 ani) 1. Mihai Țiu (ABSS) 5 v.ț
2. Ștefan Csipler (Prog. Oradea) 4 v.;
3. Ștefan Szentkiraly (Știința Tg. 
Mureș) 4 v.; 4. Ion Lăudoiu 
Iul Ploiești) 4 v. ; 5. Georgi 
(SSE Satu Mare) 3 v. ; 6. 
Radocea (Prog. Buc.) 3 v.; 7. 
Istrate (SPC) 3 v. ; 
tescu (ABSS) 2 v.
Il-a (14—16 ani) : 1. Nicolae Dumitres
cu (Farul C-ța.) 5 v. ; 2. Gabriel 
Farcaș (SSE Timișoara) 4 v. ; 3. Ion 
Neagu (SSE Satu Mare) 3 v. ; 4. Ser
giu Ciocodeică (Prog. Buc.) 2 v. ; 
Simion Goldștein (CSMS Iași) 1 v.

Junioare cat. I : 1. Suzana T
(Unio Satu Mare) 6 v (d.b.); 2. Rata- 
lin Jencsik (Unio Satu Mare) 6 v (d. 
b.); 3. Suzana Olajos (S.S.E. Satu 
Mare) 5 v; 4. Ileana Gyulai (Unio 
Satu Mare) 3 v; 5. Marieta Munteanu 
(Petrolul Ploiești) 3 v; 6. Viorica Dra- 
goș (S.S.E. nr. 1 Buc.) 3 v; 7. 
la Chira (Știința Buc.) 2 v; 
Palko (Recolta Cărei) 0 v.

Cat. a Il-a: 1. Eva Havas 
6 v; 2. Flavia Marin (S.S.E.

PRIMII CAMPIONI DE JUNIORI AI ANULUI 1963

Manue-
8. Eva

(ABSS)
Cluj) 5

Banca tinerelor speranțe... In picioare 
(animatorul discuțiilor) Nicolae Dumi
trescu, noul campion la floretă juniori 

cat. 14—16 ani.

foto: Petre Staa

POIANA BRAȘOV 29 (prin telefon 
de la trimisul nostru). — Ceața deasă 
și ninsoarea care a căzut vineri au 
stînjenit într-o oarecare măsură des
fășurarea probei de slalom special, 
din cadrul campionatelor republicane 
ale juniorilor, dar n-au micșorat cu 
nimic dîrzenia luptei tinerilor schiori. 
Primul titlu de campion republican 
a revenit lui Geza Tbmori (Politeh
nica Brașov), recompensîndu-1 astfel 
pentru seriozitatea și perseverența cu 
care s-a pregătit în acest sezon. Foarte 
echilibrată disputa juniorilor de cate
goria a Il-a, în care — după prima 
manșă — 7 concurenți erau despărțiți 
de numai 6 zecimi de secundă. Cîști- 
gind detașat manșa a doua, Mihaela 
Casapu și-a adjudecat titlul la juni
oare.

Iată rezultatele probelor desfășu
rate în Kantzer: JUNIORI I : 1. G. 
Tbmori (Poli. Br.) 83,2; 2. M. Ene
(Voința Sinaia) 85,1 ; 3. B. Hajdu (Din. 
Br.) 90,6 ; 4. I. Pitiș (Din. Br.) 95,3 ; 
JUNIORI II; 1. V. Alexandrescu (SSE 
Buc.) 81,8 ; 2. O. Cișmașu (SSE Pred.) 
83,5 ; 3. N. Alexandrescu (Voința Sin.)
83.7 ; 4. St. Manea (SSE Pred.) 84,1 ; 
JUNIOARE : 1. M. Casapu (SSE Pred.) 
88,0 ; 2. L. Focșeneanu (Carpați Sin.)
88.8 ; 3. L. Blebea (Luceafărul Br.)
90,7 ; 4. C. Măzgăreanu (Luceafărul
Br.) 91,8.

întrecerile continuă isîmbătă și du-4 
minică, pe Sulinar, cu desfășurarea 
probelor de coborîre și slalom uriaș.

D. ST AÎN CULESUL '



Tuniorii din nou în întrecere Echipele din categoria B la startul returalai
începînd de mîine, activitatea fot- 

lalistică se desfășoară din plin: o 
lată cu întrecerea echipelor din ca- 
egoria B, se reia și campionatul re
publican de juniori, la care Iau parte 
6 de echipe, împărțite în 8 serii.

Ca și competițiile seniorilor, între- 
erea juniorilor are loc anul acesta 
ub semnul luptei pentru o compor- 
are cit mai frumoasă, pentru un joc 
le o calitate cît mai ridicată — bine- 
nțeles în funcție de posibilitățile fi
ice ale acestora.

Nu se poate spune că juniorii 
loștri nu au dovedit în repetate rîn- 
luri că ...i-au întrecut chiar pe se- 
tiori in ceea ce privește pregătirea 
ehnică sau tactică! Nu este oare 
ichipa noastră de juniori deținătoa- 
ea trofeului UEFA, cîștigătoarea 
mui campionat european neoficial al 
ichipelor de juniori ?

Iată de ce așteptăm cu interes deo- 
ebit această revedere cu speranțele 
otbalului nostru.

Și acum iată o serie de amănunte 
are interesează pe cei ce urmăresc 
iceastă competiție

k Meciul Dinamo București—Rapid 
domină programul etapei de miine

(Urmare din pag. 1)

■apidiștii sub conducerea antrenorilor 
f. Roșculeț și V. Stănculescu, Iar dina- 
noviștii sub cea a lui Tr. Ionescu și 
). Nicolae. In ceea ce privește forma- 
iile, nu se anunță deocamdată modifi

Curierul nostru
Zilnic ne sosesc la redacție nume- 

oase scrisori din toate colțurile țării, 
are ne jac cunoscute realizări in do
meniul fotbalului sau ne arată unele 
.eajunsuri privind această activitate, 
ar atunci cind este cazul, este criti- 
ată comportarea nesatisfăcătoare a 
chipelor noastre de fotbal...
finind seama de acest interes cres- 

■înd față de numeroasele probleme 
■le acestui sport, vom publica ți noi 
xtra.se din scrisorile mai importante, 
Mre tratează aspecte pozitive sau 
'.egali ve ale activității fotbalistice.

• Corespondenții noștri V. Ștefă- 
lescu și Petru Lazăr din Cimpia Turzii 
irată în/tr-uin articol dezvoltarea deo- 
ebită pe care a luat-o activitatea 
otbalistlcă în raionul Turda, unde 
xistă peste 1 000 de fotbaliști seniori, 
union și pitici, dintre care 340 sînt 
egitimațl. în 1962 au fost organizate 
i serie de competiții printre care 
ampionatul raional (la care au luat 
>arte două echipe din Cimpia Turzii, 
inci din mediul sătesc și una din 
?urda), cupele „Primăverii, „1 Mai“, 
23 August", „7 Noiembrie". De un 
leosebit succes s-a bucurat „Cupa
I.P.R.",  la etapa I participînd 24 de 
■chipe sătești, 7 din campionatul ra- 
onal și 5 din campionatul regiunii 
Ruj. Adăugind și faptul că la Turda
1 Cimpia Turzii există formații care 
ictivează în categoria B șl 5 echipe 
n campionatul regiunii Cluj, ne pu- 
em da seama de dezvoltarea fotba- 
ulul în acest raion. O deosebită grijă 
-a acordat organizării unor compe- 
iții de mase cum ar fi campionatul 
■ezervat copiilor, în care s-au întrecut
2 de echipe. întrecerea a fost cîș- 
igată de Ind. Sîrmei C. Turzii (ins- 
ructor voluntar I. Mureșan) urmată 
le Arieșul Turda. Experiența cîștigată 
inul trecut va fi folosită anul acesta, 
:înd se va pune un accent și mal 
nare pe organizarea campionatelor 
>entru copil.

• Tov. Emilian Priooiu din Timi
șoara își intitulează scrisoarea sa: 
.Din neoazurile suporterilor". Este 
mrba de suporterii Științei Timi
șoara, care au fost dezamăgiți de 
itartul slab luat de echipa lor favo
rită în returul categoriei A. „Oare să 
ie cauzele unei comportări necores- 
lunzătoare la o echipă cu pretenții ?“, 
e întreabă autorul scrisorii. Și tot 
îl răspunde : „In primul rînd poten- 
ialul echipei nu a fost verificat îna- 
ntea reluării campionatului în com
uni» unor formații de valoare apro- 
>iată ; pregătirea morală și de voință 
i echipei a rămas cu mult în urmă ; 
lisoiplina unor jucători (Manolache, 
jereter etc.) în meciurile de antrena- 
nent a lăsat mult de dorit, iar exe- 
îuțiile tehnice gîndite, bine orientate, 
iu fost înlocuite cu un joc la în- 
împlare, supărător, cu gesturi și voci- 
'erări care nu și-au avut rostul".

• REZULTATE RESTANTA 5 Fa
rul Constanța — Centrul „23 August" 
București 5—1; Ș.S.E. nr. 1 Buc. — 
Metalul București 1—4, Centrul ,,23 
August" — Dinamo Obor 4—0 (seria 
a IV-a); Oltul Slatina — Electropu- 
tere Craiova 0—3 (seria a V-a); Va
gonul Arad — Banatul Timișoara 
1—2 (seria a Vl-a); Crișul Oradea — 
C.S.M. Cluj 1—0 (seria a Vil-a).

• CAMPIONII DE TOAMțNA 
CSMS Iași (s. I), Dinamo București 
(s. II), Tractorul Brașov (s. III), Fa
rul Constanța (s. IV), Știința Craiova 
(s. V), C.F.R. Timișoara (s. VI), Cri
șana Oradea (s. VII), Voința Tg. Mu
reș (s. VIII).

• PROGRAMUL DE DUMINICA 
DIN CAPITALA: Dinamo Buc. — 
Unirea Ploiețti (stad. Dinamo, ora 
12.45), Știința Buc. - Electrica Con
stanța (teren C.A.M. Belvedere, ora 
9), Metalul Buc. — Portul Constanța 
(ter. Gloria, ora 11), Dinamo Obor — 
Voința Buc. (stad. Dinamo, ora 9,15), 
Centrul ,,23 August." — S.S.E. nr. 2 
(stad. ,,23 August", teren IV, ara 9).

cări. Iar dacă se vor produce, ele vor 
afecta doar liniile de atac. Este nesi
gură folosirea de către feroviari a lui Ba- 
lint (bolnav), în locul căruia ar urma 
să joace Ozon. In tabăra dinamovistă. 
incertitudinile planează asupra aceluiași 
post de inter-dreapta, pe care s-ar putea 
să reapară Varga, refăcut după acciden
tul suferit în prima etapă. Formațiile 
probabile sînt, așadar:

DINAMO: Datcu-Popa, Nunweiller III, 
han-Ștefan, Nunweiller IV-Pîrcălab, Var
ga (Țîrcovnicu), Ene II, Țlrcovnicu 
(Ghergheli), Selimesi II.

RAPID: Todor-Greavu, Motroc, Dan 
Coe-Ștefănescu, I.anga-Năsturescu, Ba- 
lint (Ozon), Ionescu, Georgescu, Kraus.

Intilnirea va fi condusă de arbitrul 
grec A. Faturos.

Interesul pentru cuplajul bucnreștean 
este întregit de partida din „deschidere*  
dintre Progresul și Steaua. Militarii 
merg pe o linie continuu ascendentă, în 
timp ce Progresul — care anunță rema
nieri în formație — va căuta să folo
sească acest prilej pentru a se reabilita 
în fața publicului bucureștean, după 
jocul slab cu Minerul.

Dintre cele patru partide din țară, 
cea mai interesantă ni se pare cea de 
la Timișoara unde studenții timișoreni 
(care n-au cîștigat nici un joc pînă 
acum în acest sezon) primesc replica 
unuia din cei mai serioși pretendenți la 
primul loc, Știința Cluj. La Arad, UTA 
se poate îndepărta și mai mult de „zona 
periculoasă", fiind favorită în jocul cu 
Dinamo Bacău. Steagul roșu are un exa
men greu Ia Iași, unde CSMS este greu 
de învins. In fine, Farul se află din nou 
în fața unui meci dificil, la Lupeni, cu 
Minerul.

• Se reia și campionatul categoriei 
B, astfel că programul concursului Pro
nosport de mîine conține șapte meciuri 
de categorie A și șase de B.

Atracția concursului de mîine nu se 
datorește numai faptului că programul 
cuprinde în exclusivitate meciuri din 
campionatul nostru, ci și de cele două 
derbiuri bucureștene atît de mult aș
teptate : Dinamo—Rapid și Progresul— 
Steaua.

Așadar, iată motive serioase pentru 
ca acest concurs să atragă un mare nu
măr de participant pe terenurile de 
joc și în... agențiile Loto-Pronosport.
• Pentru a evita anularea buletine

lor, participanții trebuie să țină cont 
de prescripțiunile regulamentare. Prin
tre altele foarte importante sînt dispo- 
zițiunile prevăzute la punctul 32 din 
regulament și pe care le redăm mai 
jos :

„După completarea variantelor pe 
buletinele Pronosport și Pronoexpres 
participantul este obligat să bareze cu 
cîte o linie verticală trasă cu cerneală 
pe fiecare coloană rămasă necomple
tată și să completeze casetele aflate 
în partea de jos a buletinelor. în 
acest scop, va înscrie în casetele res
pective numărul de variante comple
tate : simple, simple repetate, combi
nate sau combinate repetate, trecînd 
și totalul lor. După înmulțirea acestui 
total de variante cu taxa de participare 
pentru o variantă va obține suma de 
plată pe care o va înscrie în caseta 
respectivă"

Rețineți deci că bararea variantelor 
necompletate se va face cu o linie ver.

Mîine, 21 de arbitri de centru vor 
chema la întrecere, în 20 de orașe, 
cele 42 de echipe participante în 
campionatul categorie» B : începe re
turul !

O dată cu ei încep speranțele 
echipelor fruntașe pentru ocuparea 
primului loc în vederea promovării 
în „A"; o dată cu el încep și spe
ranțele codașelor pentru evitarea 
locurilor ce vor aduce retrogradarea 
în categoria C. Și de o parte și de 
cealaltă — deci — speranțe. Să spe
răm și noi că lupta sportivă se va 

Mingea i-a păcălit pe toți cei trei jucători care au sărit s-o oprească și va ieși 
tn afara terenului. (Fază din meciul Dinamo Obor—Chimia Făgăraș disputat 

astă toamnă in Capitală).
Foto: V. Bageac

transforma tot mai mult intr-o în
trecere pentru calitate, cu meciuri de 
nivel tehnic tot mai bun, tot mai 
spectaculoase, spre satisfacția sutelor 
de mii de simpatizanți ai echipelor 
din categoria B.

PREGĂTIRILE — ÎN CENTRUL 
ATENȚIEI

Anul acesta, cele 42 de formații 
s-au pregătit cu atenție in vederea 
startului. Cu toate că iarna, lungă 
și deosebit de bogată in zăpezi, a 
stînjenit antrenamentele în mare mă
sură, în cele mai multe locuri ele 
au început la momentul stabilit. Și 
aceasta pentru că jucătorii, antreno
rii și conducătorii secțiilor de fotbal 
din categoria B trebuie să răspundă 
în acest an cerințelor și sarcinilor 
sporite care au reieșit cu prilejul 
consfătuirii din ianuarie a.c. a F.R. 
Fotbal, pentru creșterea calitativă a 
acestui sport în țara noastră.

După cum ne-au relatat corespon
denții noștri, în marea majoritate a 
cazurilor formațiile din categoria B 
au acordat o atenție sporită pregă
tirilor.

Un stimulent în această direcție 
îl constituie desigur și recenta în
trecere intre secțiile de fotbal cu 
echipe în categoria A sau B orga
nizată de F.R. Fotbal și care se 
bazează pe două criterii fundamen
tale: calitatea jocului și disciplina 
jucătorilor. Fotbaliștii, antrenorii, ar
bitrii, conducătorii de secții și spec
tatorii din localitățile cu echipe în 
categoria B sînt chemați să-și u- 

ticală trasă cu cerneală pe fiecare co
loană în parte.

• După cum s-a mai publicat șl în
„Programul Loto-Pronosport”, reclama- 
țiile și contestațiile se trimit la DI
RECȚIA GENERALA LOTO-PRONO
SPORT, Biroul reclamați! și sesizări 
— Calea Victoriei nr. 9 — BUCU
REȘTI.

în acest sens regulamentul prevede 
următoarele :

„Participanții care nu au primit pre
miile cuvenite sau au primit altele 
decît cele la care le dădeau dreptul 
buletinele sau biletele depuse, pot să 
facă reclamații, contestații, în scris 
la Direcția generală Loto-Pronosport, 
în termen de 21 de zile de la data 
concursului respectiv.

Termenul de contestație pentru bule
tinele și biletele abonament Pronoex
pres și Loto-Central este de 21 de zile 
de la data ultimului concurs sau tragere 
din luna pentru care a fost cumpărat 
buletinul sau biletul".

• Și acum, faceți din timp cunoș
tință cu programul concursului Prono
sport de săptămîna viitoare :

1. Steaua—Steagul roșu (A)
2. Dinamo Buc.—Dinamo Bacău (A>
3. Petrolul—Știința Cluj (A>
4. C.S.M.S Iași—Progresul (A)
5. Minerul—U.T.A. (A)
6. Farul—Crișana (A>
7. Poiana Cîmpina—Metalul Tgv. (B)
8. C.F.R. Roșiori—Dinamo Pitești (B>
9. Gaz Metan Mediaș—CSM Reșița (B)

10. Unirea Rm. V.—Dinamo Obor (B)
11. Unirea Dej—Minerul Baia M. (B) 

nească eforturile, pentru ca returul 
acestei competiții, care începe mîine, 
să însemne cu adevărat un pas îna
inte în progresul fotbalului nostru.

NUME NOI ÎN FORMAȚII

în multe locuri, loturile au fost 
împrospătate. Printre cei transferați 
notăm pe: V. Alexandru și I. Nicu- 
lescu de la Dinamo București la Di
namo Pitești; Matuținca, Matei Mi
hai, Mihăilescu, Toia, Stanciu, Dum
bravă, Mindoiu de la Steaua Bucu

rești la Unirea Dej; Asan, Cristache 
și Dragan de la Petrolul la Prahova 
Hoțești; Brinzei, Pițuru și Coice a 
de la Farul la I.M.U. Medgidia; Mă- 
nescu tot de la Farul, la Crișul 
Oradea; Fusulan, Ivăncescu și Damian 
de la Steagul roșu la Tractorul Bra
șov; Dungu și Lalu de la Rapid, 
Împreună cu Olaru de la Progresul 
București, toți la Progresul Alexan- 
ria; Livru Don și Demian de la 
CjSM.S. Iași la C.S.M. Cluj și res
pectiv, Recolta Cărei; Opanschi, Pro- 
topopescu, Nisipeanu, Copil III, toți 
de la Progresul București, vor juca, 
în ordine, la Poiana Cimpina, Me
talul București, Poiana Cimpina și 
C.F.R. Roșiori; Popa, Mangalagiu, 
Naumcef, toți de la Dinamo Bacău, 
vor apăra culorile formației Ceah
lăul P. Neamț. în același timp, o 
eerie de fotbaliști au fost promovați 
de la echipe din categoria B la for
mații de la „A". Printre aceștia no
tăm pe: Halagian și Vulpeanu de la 
Dinamo Pitești la Dinamo București; 
Tilvescu de la Jiul Petrila la Farul 
Constanța; Zaharia de la Crișul Ora
dea la Steagul roșu Brașov; Colceriu 
de la Știința București la Progresul 
București; Marin Adam (C.F.R. Ti
mișoara). Dulgheru (Carpați Sinaia) 
și Szdkacs III (Gaz Metan Mediaș) 
la Crișana Oradea etc.

După cum se vede, în categoria B 
totul eete gata în vederea returului. 
Și sîntem siguri că sutele de fotba
liști care activează în aceasta com
petiție nu vor precupeți eforturile 
pentru a realiza partide cît mai va
loroase.

12. Crișul Oradea—CSM Cluj (B)
Sp. Știința Timișoara—Rapid (A)

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR. 12 

din 24 martie 1963
Premiul special : 1,5 a 33.333 lei fie

care,
Categoria I : 54,2 a 2.171 lei fiecare,
Categoria a Il-a : 912,9 a 106 lei fie

care,
Categoria a IlI-a : 6.148,6 a 23 lei

fiecare.
Cîștigătorul unui premiu special în

treg este IONESCU GHEORGHE din 
București, căruia îi revin în afară de 
premiul special și un premiu de cate
goria I, 5 de categoria a II_a și 10 
premii de categoria a IlI-a, datorită 
faptului că a jucat pe buletin com
binat.

LOTO — CENTRAL
La tragerea Loto—central din 29

martie a.c., au fost extrase din urnă
următoarele numere :

16 43 42 53 30 1 7 20 58 14
Premiul special A : 1 53 14
Premiul special B : 30 58 7
Premiul special C : 16 20 43

Fond de premii : 721.726
Tragerea următoare va avea loc la 

5 aprilie a.c., în orașul Onești, re
giunea Bacău. Vînzarea pentru aceas
tă tragere se va face numai pînă în 
seara zilei care precede ziua tragerii (4 
aprilie inclusiv), la orele stabilite pen
tru fiecare agenție.

Rubrică redactata de Loto-Prono- 
sport.

DE AICI REÎNCEPE 
ÎNTRECEREA

SERIA. I
1. Siderurgistul Galați
2. Metalul Tlrgoviște
3. Prahova Ploiești
4. Știința Galați
5. Foresta Fălticeni
6. Carpați Sinaia
7. Progresul Brăila
8. Flacăra Moreni
9. C.F.R. Pașcani

10. I.M.U. Medgidia
11. Rapid Focșani
12. Ceahlăul P. Neamț
13. Poiana Cimpina
14. FI. roșie Teeucl

13 7 5 1 31 19
13 6 4 3 25: 9 ÎS
13 7 2 4 20:16 16 
13 7 2 4 22:18 16
13 7 1 5 24:19 15 
13 5 3 5 18:16 13
13 6 1 6 22:22 13
13 4 4 5 18:19 12
13 5 2 6 19.-26 12 
O I 1 7 23:22 11
13 6 1 7 15:20 11 
13 5 1 7 16:29 11
13 4 2 7 19:27 10
13 2 3 8 15:30 7

ETAPA A XlV-a: Progresul Brăila—; 
Siderurgistul Galați, Metalul Tîrgo- 
viște — Flacăra Moreni, Carpați Si
naia — Poiana Cimpina; C.F.R. Paș
cani — I.M.U, Medgidia, Ceahlăul P. 
Neamț — Foresta Fălticeni, Rapid 
Focșani — Prahova Ploiești, Știința 
Galați —■ FL roșie Tecuci.

SERIA A H-A
1. C.S.M. Sibiu 13 9 3 1 31:15 21
2. Dinamo Pitești 13 8 3 2 30:10 19
3. C.S.M. Reșița 13 7 3 3 36:14 17
4. Unirea Rm. Vilcea 13 5 5 3 17:13 15
5. Chimia Făgăraș 13 7 1 5 26:22 15
6. Metalul București 13 6 2 5 16:12 14
7. Dinamo Obor 13 4 4 5 23:22 12
8. Știința Craiova 13 3 6 4 19:22 12
9. Gaz Metan Mediaș 13 4 3 6 24:23 11

10. C.F.R. Roșiori 13 4 3 6 15:29 11
11. Știința București 13 3 4 6 21:31 IA
12. Tractorul Brașov 13 4 1 8 14:27 •
13. Metalul Tr. Severin 13 2 4 7 18:26 S
14. Progresul Alexandria 13 2 4 7 14:38 8

ETAPA A XlV-a : C.S.M Reșița
Metalul București, Chimia Făgăraș— 
Tractorul Brașov, Știința Craiova — 
Unirea Rm. Vilcea, Dinamo Pitești— 
C.S.M. Sibiu. Știința București — Pro
gresul Alexandria, Dinamo Obor — 
Gaz Metan Mediaș, Metalul Tr. Se
verin — C.F.R. Roșiori.

SERIA A IU-A
1. Crișul Oradea 13 7 5 1 23: 9 19
2. C.S.M. Cluj 13 6 5 2 26:10 ir
3. C.F.R. Timisoara 13 7 1 5 23:25 15
4. Jiul Petrila 13 4 6 3 15: 9 14
5. Arieșul Turda 13 4 6 3 18:11 14
6. Minerul Baia Mare 13 7 0 6 27:21 14
7. A.S.M.D. Satu Mare 13 6 2 5 10:14 14
8. Ind. Sîrmei C. Turzii 13 5 3 5 20:24 13
9. Vagonul Arad 13 4 4 5 13:12 12

10. C.F.R.—I.R.T.A. Arad 13 4 3 6 14:13 11
11. Mureșul Tg. Mureș 13 3 4 6 11:18 10
12. A.S. Cugir 13 3 4 6 13:22 10
13. Steaua Dej 13 2 6 5 14:27 10
14. Recolta Cărei 13 3 3 7 18:30 9

ETAPA A XlV-a : Minerul Baia 
Mare — Crișul Oradea, Jiul Petrila— 
Arieșul Turda, Recolta Cărei — Vago
nul Arad, C.F.R. Timișoara — Steaua 
Dej, C.F.R.-I.R.T.A. Arad — A. S. 
Cugir, Ind. Sîrmei C. Turzii — Mu
reșul Tg. Mureș, C.S.M. Cluj—A.S.M.D. 
Satu Mare.

ȘTIRI... ȘTIRI...
ETAPA VIITOARE A CUPEI R.P.R.

Etapa șaisprezecimiior de finală ale 
Cupei R.P.R., programată miercuri ~10 
aprilie, angrenează și echipele de 
categorie A.

Iată jocurile acestei etape :
Ceahlăul Piatra Neamț-CSMS Iași, 

IMU Medgidiia-Rapid București, Car
pați Sinaia-Steaua București, Prahova 
Ploiești-Farul Constanța, Metalul 
București-Petrolul Ploiești, CFR Ro- 
șiori-Dinamo București, Dinamo Pi- 
tești-Progresul București, Știința Cra- 
iova-UTA, CSM Reșița-Știința Timi
șoara, A. S. Cugir-Minerul Lupeni, 
Gaz Metan Mediaș-Steagul roșu Bra
șov, Minerul Baia Mare-Crișana Ora
dea, ASMD Satu Mare-Știința Cluj, 
Industria Sîrmei Cimpia Turzii-Arieșul 
Turda, Știința Galați-Dinamo Bacău, 
Siderurgistul Gqjați stă;

ARBITRII JOCURILOR DE MÎINE DM 
CAT. A

Cele șase partide programate mîine 
în categoria A vor fj conduse de 
următorii arbitri t

A. Faturos-Grecia i(Rapid-Dinamo 
București), Andrei Radulescu (UTA- 
Dinamo Bacău), St. Mataizer (CSMS- 
Steagul roșu), V. Pădureanu (Minerul- 
Farul), N. Mihăilescu (Progresul- 
Steaua), Z. Drăgh-ici (Știința Tim.- 
Știința Cluj). Cel de-al șaptelea meci 
aii etapei, Crișana-Petrolul, a fost 
amînat.
RETURUL MECIULUI PETROLUL—FE- 

RENCVAROS
Returul meciului Petrolul-Ferenc- 

varos din cadrul „Cupei orașelor 
Tîrguri" se dispută miercuri 3 aprilie, 
la Ploiești. Va arbitra Anastase Fa
turos (Grecia) ajutat la tușă de com- 
patrioții săi Frangoudakis și Hagi 
Nicolau.

JOCURILE DE CATEGORIE B DIN 
CAPITALA

Mîine sînt programate în București 
două jocuri în cadrul etapei inau
gurale a returului categoriei B. Ele 
se dispută după următorul program : 

Știința Buc.-Progresul Alexandria, 
stadion CAM Belvedere ora 10,45 și 
Dinamo Obor-Gaz Metan Mediaș, șta- 

’ dion Dinamo, gra 11,

xtra.se


r VOLEI

Astă-seară la bazinul floreasca

R. P. Romînă—R. P. Bulgaria
MfINE : R. P. POMINA (TINERET)—R. P. BULGARIA (TINERET)

Etapă „tare“ în campionatul
CELE MAI INTERESANTE MECIURI SE JOACĂ 
RAPID - PROGRESUL, STEAUA

TRACTORUL BRASOV

masculin 1H CAPITALA

LA BUCUREȘTI: 
ȘTIINȚA CLUJ Șl DINAMO-

A Z I

Astă-seară, la ora 19, bazinul aco
perit de la Floreasca găzduiește me
ciul de polo dintre reprezentativele 
R.P. Romine șl R.P. Bulgaria. Această 
primă întilnire internațională a se
zonului 1963 este așteptată cu justi
ficat interes de spectatorii bucu- 
reșteni care nu i-au mai văzut la 
„lucru" pe jucătorii noștri fruntași 
din august, anul trecut Dornică 6â 
se comporte la înălțime, de la pri
ma ieșire publică, prima selecționată 
a țării s a pregătit cu multă seriozi
tate sub conducerea antrenorului 
Vasile Daroczi.

Pentru meciul de astă-seară echi
pa noastră va avea următoarea alcă
tuire : Ștefănescu, Grinfescu, Zahan, 
Szabo. Kroner, Culineac, Mărculescu, 
I'iroiu și Danciu. Reprezentativa

R.P. Bulgaria va folosi următorul 
lot : Naumov, Ikonopisov, Cacialov, 
Zlatev, Perniclisihov, Bonev, Sotirov, 
Efremov, Rafailov, A. Constantinov, 
D. Constantinov și H. Hangiev.

Partida va fi condusă de arbitrul 
Nicolae Nicolaescu.

Miine seară — tot de la ora 19 — 
poloiștii bulgari în aceeași alcătuire, 
dar sub titulatura de selecționata de 
tineret, vor avea ca adversar pe re
prezentativa de tineret a țării noastre*  
care va folosi pe următorii jucători : 
Chețan, Csiszer, Fleșeriu, Popa, Len
gyel, B. Mihăilescu, Țăranu, Gr. No
vac, Schilha.

• Aseară, Selecționata de tineret 
a Sofiei a întrecut echipa centrului 
de juniori București cu 4—2 (1—0, 1—0, 
0-1, 2-1).

O

A l

Concursuri... rezultate rV...
Blocaj bun (Progresul), 

meciul din tur al
perforat de un foarte bun 
celor două echipe : ~Rapid

HOCHEI: patinoarul „23 August", 
ora 10: Steaua — Steagul roșu Bra
șov; ora 16: Voința M. Ciuc — 
Avîntul Gheorghieni; ora 18: Știința 
București — Știința Cluj.

VOLEI: sala Giulești, ora 17: 
Șliinfa — Metalul Buc. (f), Rapid— 
Progresul Buc. (m) în campionatul 
categ. A.

re-

SCRIMĂ : sala de sport nr. 2 a
M.I. din str. Haga, 
campionatul republic

de la ora 8:
an pentru ju

niori—spadă.

NATAȚIE: bazinul Floreasca, de
la ora 19: meciul de polo dintre 
prczentativele R.P. Romîne și R.P. 
Bulgaria.

HANDBAL: sala Floreasca, dc la 
ora 9,00 și de la ora 14: meciuri în 
cadrul „Cupei S.P.C." pentru echipele 
Școlilor sportive de elevi.

MIINE

• Două modificări importante au 
survenit în calendarul competițiilor 
de atletism. Astfel, concursul repu
blican de primăvară al juniorilor va 
avea loc la București în zilele de 13 
Și 14 aprilie, în loc de 20—21 aprilie, 
iar concursul de primăvară al senio- 

o
de 4—5

rilor, de la Galați, se amină cu 
săptămînă : 11—12 mai, în loc 
mai.

• Concursul de primăvară 
hiorilor, unul din cele mai 
tante din activitatea noastră, are în
scrise pe program următoarele probe: 
BĂIEȚI : 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 
1500 m, 3000 m, 110 mg (91,4 cm), 
200 mg, înălțime, prăjină, lungime, 
triplu, greutate (6 kg), disc (1,5 kg), 
suliță, ciocan (6 kg), 10 km marș, 
1500 m obst, 4x100 m, 4x400 m ; 
FETE : 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 
80 mg, înălțime, lungime, greutate, 
disc, suliță, 4x100 m.

Au drept de participare sportivii 
născuți in anul 1944 sau mai tineri. 
Fiecare club sau asociație are dreptul 
să înscrie un număr nelimitat de 
concurenți, cu condiția ca ei să aibă 
cel puțin categoria a IlI-a de clasi
ficare și să prezinte carnetul de legi
timare la FRA cu viza pe 1963 și vi
zita medicală la zi.

In ambele zile de concurs un atlet 
poate participa la cel mult două 
probe și o ștafetă (numai două probe 
într-o zi). Juniorii de categ. a H-a 
(născuți 1947—1948) nu poț participa 
însă în curse de alergări decît pînă 
la 800 m inclusiv, iar la fete numai 
pînă ia 400 m inclusiv.

• SSE nr. 2 a organizat pe stadio
nul „23 August" un concurs pentru 
elevii bucureșteni. Citeva rezultate: 
JUNIORI I: 100 m: I. Moldoveanu 
12,0 ; 200 m: Gh. Bălașa 25,2; S00 m: 
A. Dumitru 2:18,8 ; 110 mg : VL Mo- 
raru 15,8 ; înălțime : Moraru 1,65 ; 
lungime: Moraru 6,16; JUNIOARE

al ju- 
impor-

I : 100 m: R. Kehaian 14,0 ; JUNIORI 
II: 100 m: A. Totiș 12,4; 300 m: 
D. Mihăilescu 43,3; 1000 m: FI. Să- 
vulescu 2:59,3 ; 90 mg: D. Hidioșanu 
14,2 ; lungime : Hidioșanu 5,93 ; JU
NIOARE II: 500 m; V. Ioniță 1:32,3; 
60 mg: El. Scarciu 10,9. Pe stadio
nul Tineretului au avut concurs a- 
runcătorii: disc (1 kg): S. Hodoș 
46,82 ; sulifă: AL Crăciunescu (Uni
rea) 60,05 ; T. Achiței 48,61 ; ciocan 
(6 kg): Gh. Costache 53,55 ; sulifă 
fete: Mihaela Peneș 38,96. (Ad. Io- 
nescu- coresp).

atac (Plocon-Rapid), în 
— Progresul 3—0.

Foto: I. Mihăică

A participăEchipele de categoria 
astăzi și miine la întrecerile celei de-a 
XIII-a etape, penultima a returului.

ÎN CAMPIONATUL MASCULIN, 
seria I, sint programate următoarele 
meciuri: Rapid București — Progre
sul București (3—0), Steaua București
— Știința Cluj (1—3), Știința Galați
— C.S.M. Cluj (3—1), C.S.M.S. Iași — 
Minerul Explorări Baia Mare (2—3).

Clasamentul acestei serii, modificat 
de rezultatul meciului de luni de la

LA INCHEIfREA SEZONULUI COMPETIEIONAL

Concurs pentru școlari
A doua ediție a întrecerilor de tenis re
zervate școlilor sportive de elevi este 
programată începind de miine în Capi
tală. In concursul pe echipe dotat cu 
„Cupa S.P.G.*,  participă elevi și eleve 
din București, Craiova și Tg. Mureș. Se 
joacă sistem turneu, timp de trei zile. 
Miercuri încep întrecerile individuale, la 
care sint înscriși 120 participant:. Jocu
rile se vor desfășura pe terenurile Cen
trului de antrenament nr. 2 din Calea 
Plevnei. Deschiderea are loc miine la ora 
10, iar în zilele următoare se joacă între 
orele 9—12 și 15—18.

Patinatorii de viteză și-au încheiat ac
tivitatea competițională. O activitate mai 
bogată In roade decît în oricare alt se
zon. Șapte competiții interne și două în- 
tîlniri internaționale reprezintă un bi
lanț la care nu ar fi putut spera nimeni, 
avînd în vedere condițiile atmosferice in
certe și cel mai adesea nefavorabile in 
care s-a desfășurat în ultimii 10 ani 
pină și confruntarea cea mai importantă 
a sportivilor noștri: campionatul repu
blican.

A fost frig și gerul a permis întreți
nerea in condiții optime a pistei de pe 
lacul Ciucaș din Tușnad, pe care aso
ciațiile și cluburile sportive cu secții dc 
patinaj s-au grăbit să organizeze con
cursuri. Cu o pregătire mai bună reali
zată în timpul verii, cu trecerea la an
trenamentele pe gheafă mai din timpu
riu și mai ales datorită numeroaselor 
competiții organizate, sportivii au reușit 
să îmbunătățească anul acesta aproxima
tiv 20 de recorduri, printre care și unele 
stabilite 
Ata.

Dintre 
în mod 
încheiat, 
Eleonora 
Mureș, St. Ocoș, Cristina Traher din 
Brașov, I. Roșea, H. Timiș și Ioana Po
pescu din Cluj, Vlad Patraulea, Victor 
Sotircscu și I. Fazekaș din București.

Rezultate frumoase au obținut și pati
natorii cu vechi state de serviciu. Eva 
Farkaș a cucerit pentru a șaptea oară 
consecutiv titlul de campioană a tării, 
îmbunătățind totodată și două recorduri 
republicane, iar Emilian Papuc, Cil. Ce
tona și Dan Lăzărescu, pe lingă unele 
rezultate bune obținute în tară, Ia con
cursul international din R. D. Germană 
și-au realizat normele de maestru al

pe excepționala pistă din Alma

sportivii care s-au evidential 
deosebit în sezonul de curind 
putem cita pe Maria Mathe, 
Laurențiu, St. Pap din Tg.

sportului. Astfel, Emilian Papuc a ob
ținut în proba de 5000 m 9:00,2 timp 
cu 4,8 sec. mai bun decît cel prevăzut 
pentru norma de maestru. Tot el, la 
10.000 m, a realizat 18:41,0 (cu 14 sec. 
mai bun}, iar la poliatlon a totalizat 
208,726 pct. fa|ă de cele 210 pct. pre
văzute pentru norma de maestru.

Așa se și explică faptul că reprezen
tanții noștri la concursul internațional 
din R.D. Germană — la care au luat 
startul numeroși viteziști participant! la 
campionatele mondiale — au reușit să 
se claseze în primele 10 locuri (din 
25 de concurenți).

Iu altă ordine de idei trebuie să ară
tăm că, deși in acest sezon au existat 
condiții climaterice bune, totuși în în
treaga țară au (ost amenajate doar două 
piste de gheată: la Miercurea Ciuc și la 
Tușnad. Iar, la Miercurea Ciuc, deși a 
existat pistă, iar sportivii din acest oraș 
au beneficiat de serviciile unui antrenor 
bine calificat (Anton Molnar) totuși la 
campionatele republicane .orașul patina
torilor*  a fost reprezentat doar de doi 
sportivi !

E lesne de înțeles că bilanțul activi
tății patinatorilor noștri viteziști la în
cheierea acestui sezon ar fi fost și mai 
bogat, dacă și la Miercurea Ciuc ar fi 
existat o activitate mai rodnică și dacă 
comisiile orășenești din diferite localități 
ar fi acordat mai multă aten|ie dezvol
tării acestui sport.

G. ȘTEFANESCU

De la I. E. B. S.
La casele obișnuite s-au pus în vîn- 

zare biletele pentru cuplajul de fotbal 
PROCRESUL — STEAUA și DINAMO 
BUG. — RAPID de duminica 31.III. de 
pe stadionul „23 August*.

• Casele din str. Ion Vidu și agen
ția Pronosport din cal. Victoriei nr. 2 
vînd și bilete pentru jocurile de ho
chei din cadrul camp. R.P.R. din zilele 
de 30.III — 3.IV. ■ de la patinoarul ar
tificial.

• Pentru meciurile internaționale de 
polo cu sportivii bulgari, din zilele de
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30 și 31.III, biletele se găsesc la casele 
bazinului Floreasca.

★
Începind de luni l.IV. se vor pune 

în vinzare bilete pentru întîlnirea inter
națională de fotbal dintre SELECȚIONA
TA DIVIZIONARĂ A — SLOVAN BRA- 
T1SLAVA de miercuri 3.IV. de pe sta
dionul „23 August*.

★
Din cauza începerii returului campio

natului republican de hochei, patinoarul 
artificial este suspendat pentru patina
jul public.

★
Centrul de inițiere la înot pentru copii 

între 5—10 ani funcționează zilnic la 
bazinul acoperit Floreasca. Informații 
la telefon 11.64.06.

HOCIIEI: patinoarul „23 August", 
ora 8: Steaua — Avîntul; ora 
Știința Cluj — Steagul roșu; ora 
Voința — Știința București.

16:
18:

(C.S.M.
acum astfel: 
Rapid București 
Știința Cluj 

, , Steaua București 
(4) Progresul București 

Știința Galați 
Minerul Explorări 
Baia Mare 
C.S.M.S. Iași 
C.S.M. Cluj

CAMPIONATUL

Cluj 
rată

(2)
(1)
(3)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

— Rapid București), a-

12
11
12 
12
12

10
10
6
6
5

2 34:11
1
6
6
7

31:15 
24:21 
27:25
21:27

22
21
18
18
17(5)

- (6)
7. (7)
8. (8)

IN
seria a Il-a: Olimpia M.I.U. București- 
Fulgerul Suceava (2—3), Dinamo Bucu
rești — Tractorul Brașov (2—3), Pe
trolul Ploiești — Dinamo Oraș Dr. P. 
Groza (0—3), Știința Timișoara — Fa
rul Constanța (1-3).

Clasamentul acestei serii, modificat 
de rezultatul meciului de joi de la 
Brașov, arată astfel, înaintea 
XIII-a:

(1)
(4)
(3)
(2)
(5) 
<«> 
(7)

12
10
13

8
5

12
4
5
1

MASCULIN,

18:31 
21:20 
12:38

16
15
14

etapei a

1.
2.
3.

Dinamo București 
Tractorul Brașov 
Dinamo Oraș 
Dr. p. Groza 
Petrolul Ploiești 
Știința Timișoara 
Farul Constanța 

. . Fulgerul Suceava 
(8) Olimpia M.I.U.

București
Cele mai atractive 

tante meciuri pentru

12
12

2
4

34:14
28:18

22
20

4.
5. 
S.
7. 
S.

12
12
12
12
12

7
6
5
5 7
4 8

5
6
7

3 S

27:20 
21:27 
25:27
21:26
18:29

19
18
17
17
16
13

VOLEI: Sala Giulești, de la 
8,30: Voința—Partizanul roșu Bra
șov (f), Olimpia M.I.U. — Fulgerul 
Suceava (m), Progresul — Știința 
Cluj (f); sala Dinamo, de la ora 
8,30: Dinamo — C.P.B. (f), Steaua 
— Știința Cluj (m), Dinamo —
Tractorul Brașov (m), meciuri în
campionatul categ. A.

ora

SCRIMĂ: sala de sport nr. 2 a M.I., 
de la ora 8: campionatul republican 
de juniori—proba de sabie

CICLISM: Șos. București—Urzi-
ceni (Km. 11,500), ora 10: con
curs organizat de asociația Electro
nica.

12 
mai 
clasamentele 

campionatului masculin se dispută la 
București și la Ploiești.

IN CAMPIONATUL FEMININ, se
ria I, etapa penultimă a returului cu
prinde întîlnirile: 1—5. Dinamo Bucu
rești — C. P. București (3—1), 4—2. 
Progresul Bueurești — Știința Cluj 
(9—3), 8—7. Voința București — Par
tizanul roșu Brașov (9—3), 3—6. Farul 
Constanța — Voința Craiova (3—9); 
seria a II-*:  3—5. Știința București — 
Metalul București (2—3), 7—1. Tracto
rul Brașov — Rapid București (9—3), 
8—2. C.F.R. Timișoara — C.S.M. Si
biu (9—3), 6—4. Voința M. Ciuc — 
C.S.M. Cluj (1—3). — Primele echipe 
sint organizatoare. Cifrele dinaintea 
meciurilor reprezintă locurile ocupate 
de echipe în clasamente înaintea eta
pei a XIII-a.

Principalele partide feminine: Pro
gresul București — Știința Cluj, Fa
rul Constanța — Voința Craiova și V«- 
ința M. Ciuc — C.S.M. Cluj.

Și
13:33 
impor-

HANDBAL : sala Floreasca, dc la 
ora 8,00: meciuri în cadrul .Cupei 
S.P.C.*  pentru echipele Școlilor spor
tive de elevi.

NATAȚIE: bazinul Floreasca, de 
la ora 19: meciul de polo dintre se
lecționatele de tineret ale R.P. Ro
mîne și R.P. Bulgaria; de la ora 9,30: 
concurs de înot (juniori) în cadrul 
campionatului Capitalei; de la ora 
10,30: 
a Il-a 
Ia ora 
niori)

sărituri libere în cadrul etapei 
a campionatului Capitalei; de 
17,30: concurs de înot (se- 

pentru campionatul Capitalei.

TENIS: terenurile centrului de an
trenament nr. 2 (cal. Plevnei), de 
la ora 10: meciuri în cadrul .Cupei 
S.P.G.*  pentru echipele Școlilor spor
tive de elevi.

FOTBAL: stadionul „23 August", 
ora 14,30: Progresul — Steaua; ora 
16,30: Dinamo — Rapid (categ. A); 
stadionul CAM Belvedere, ora 10,45: 
Știința Buc. — Progresul Alexandria; 
stadionul Dinamo, ora 11: Dinamo 
Obor—Gax Metan Mediaș (categ. B).

ooo

fi

Campionii sint gata să-și apere titlul
Ciucă, Mindreanu, Cișmaș, Anton și 

ceilalți boxeri ai clubului Steaua vor fi 
din nou pe afișele intîlnirilor, din ca
drul campionatului republican pe echipe.

Formația pugiliștiîor militari, cam
pioana țării pe 1962, se află acum in 
atenția iubitorilor boxului. Vor reuși 
oare elevii antrenorilor Fiat și Spakov 
să-și păstreze titlul cucerit atît de greu 
(vă mai amintiți finala cu C.S.O. Cra
iova ?) în campionatul trecut ? Iată o 
întrebare la care este foarte greu de dat 
un răspuns. Dinamo București, G.S.O. 
Craiova și C.S.O. Galați sint numai 
citeva din echipele care pot da de furcă 
formației militare.

In aceste zile, pugiliștii clubului 
Steaua fac ultimele pregătiri. Ei pri
vesc cu foarte mare seriozitate prima 
partidă pe care o vor susține la 6 a- 
prilie în compania echipei... C.S O. Cra
iova. Deci, finalistele de anul trecut se

întîlnesc, de această dată, chiar în prima 
etapă a competiției.

Dar să vedem care este lotul cu care 
se vor prezenta militarii în acest cam
pionat. La categoria muscă, Constantin 
Ciucă și Stelian Costescu. Deși Ciucă 
a fost solicitat în ambele întîlniri cu re
prezentativa Poloniei, credem că antre
norul Fiat nu va putea renunța la ser
viciile lui în partida cu boxerii craio- 
veni. „Cocoșul*  Nicolae Mindreanu s-a 
pregătit special pentru meciul revanșă 
cu craioveanul Dumitru Constantin. La 
categoria pană: Gheorglie Angliei și
Emil Cișmaș.

După o absentă de mai bine de un an 
de pe ringul întrecerilor, semiușorul 
Vasile Czekeli reintră acum în acti
vitatea competițională.

La categoria ușoară, Ion Dinu, învins 
prin k.o. în ultima întîlnire cu pugiliștii 
polonezi nu va fi disponibil pentru me
ciul cu G.S.O. Craiova. El va fi înlocuit

de Ovidiu Baciu. In limitele categoriei 
semimijlocii, doi sportivi luptă pentru 
un Ioc în echipă: Ștefan Vituș și Con
stantin Anton,

Virgil Badea (mijlocie mică), Ilard- 
miith Leow (mijlocie), Ion Ivan, Va
sile Trandafir (semigrea) și Mihai Gheor- 
ghioni (grea) completează formația e- 
chipei Steaua.

Desigur că iubitorii sportului cu mă
nuși au remarcat absența din echipa mi
litarilor a cunoscutului nostru boxer 
Gheorghe Negrea. Dar, Negrea, ocupat cu 
examenele școlii de maiștri pe care o va 
absolvi în curind, nu s-a putut pregăti 
pentru aceste întreceri. După cum ne-au 
informat însă antrenorii săi, el va par
ticipa la campionatele republicane indi
viduale. Și un amănunt foarte intere
sant: este foarte probabil ca Negrea 
să revină în categoria semigrea.

PETRE HENȚ



Printre spectatorii meciului Botvinnik-Petrosian...
CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ DIN MOSCOVA PENTRU ZIARUL 
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DIN NOU, ÎN RING
Ultima oară l-am vă

zut în ring în potcoava 
stadionului Republicii, 
anul trecut, în semifi
nala campionatului re
publican. Boxa cu Mihai 
Nicolau. La 35 de ani, 
Petre Zaharia a dat o 
replică dirză adversaru
lui său. dar pînă la 
urmă, firește, tinerețea 
și vigoarea lui Nicolau 
și-au spus cuvîntul...

De-atunci. Petre Za
haria. inginer mecanic 
la Ministerul Transpor
turilor și Telecomunica
țiilor, s-a tot gindit ce 
să facă: să se lase sau 
nu de box ? Bineînțeles 
că nu avea să uree scă
rile ringului pînă la 
adinei bătrânețe. Dar, 
parcă nu se... făcea 
să-și ia rămas bun, prin- 
tr-o infringere, de la 
sportul lui drag, pe ca- 
re-1 practica de 21 de 
ani.

21 de ani ? vor în
treba unii.

Petre Zaharia a început 
să practice boxul la 
C F.R. Turnu Severin, în 
1942. Faceți deci și dv. 
socoteala...

—Așadar, semigreul 
Petre Zaharia nu și-a 
agățat mănușile in cui. 
Ei poate fi văzut zilnic, 
după orele de muncă, 
în sala de box a clu
bului Rapid, antrenin- 
du-se sub conducerea 

maestrului Cionoiu. Și 
tși mai găsește timp și 
pentru munca de ins
tructor voluntar la clu
bul Unirea. Obiectivul 
lui ? Să reprezinte clu
bul Rapid în campiona
tul pe echipe din acest 
an și să încerce — pen
tru ultima oară — să 
cucerească titlul de cam
pion republican (Zaha
ria a cîștigat de 3 ori

PETRE ZAHARIA 

centura de campion al 
țării la categoria mijlo
cie și o dată la categoria 
semigrea).

Iată cîteva cifre din 
bogatul palmares al a- 
cestui „veteran" al bo
xului nostru :

Meciuri susținute : 349 
dintre care 315 ciștigate 
(70 prin k. o.), 11 nule 

ți 23 pierdute. A par
ticipat la 18 finale ale 
campionatelor republi- 
cane, și atunci cînd n-a 
reușit să coboare scă
rile ringului învingător 
șl după ultima întîlnire, 
în orice caz a fost in 
permanență finalist. Nu 
are la activul său nici 
o infringere prin k.
sau prin abandon. In 
1955 a participat la cam
pionatele europene de 
Berlin clasîndu-se 
locul patru. Din 27 
meciuri internaționale 
pierdut doar 5.

Frumos palmares, nu-*  
așa ?

• Peie la Stockholm ! 
Cta nd acest lucru iubitorii

vor invidia pe 
©ei care au fost în capi
tala Suediet yi care au a-

o.

la
pe 
da

a

T. RABȘAN

VARIETĂȚI
CONFUZIE..

norvegianul 
campionatele

Pentru 
Tjensvall, 
mondiale de parașutism și 
planorism care au avut loc 
în Argentina, vor fi multă 
vreme un prilej de adu
cere aminte. Și pe bună 
dreptate. Planorul său, cu 
care a concurat la aceste 
campionate, a aterizat for
țat într-o regiune unde lo
cuitorii liabar n-aveau de 
sport și mai puțin de un

Iată-ne din nou în sala 
Teatrului de Estradă de 
pe cheiul Bersenevskoi. 
Iubitorii de șah din Mos
cova cunosc bine drumul. 
Acum doi ani, aceeași sa
lă a găzduit partidele 
meciului-revanșă Botvinnik 
—Tal. Iată-i și pe nelip- 

înaintea primei partide... Cei doi competitori, T. Petrosian și M. Botvinnik, 
discută cu fostul deținător al titlului dr. M. Euwe (mijloc).

siții vînători de „bilete 
în plus"... Sala teatrului 
este încăpătoare, are 1.500 
locuri. Dar pentru a-i ur
mări la tablă pe Botvinnik 
și Petrosian, în fiecare 
seară sînt peste 10.000 ce
reri de bilete. Pentru cei 
rămași acasă, va avea gri
jă presa, radioul, televi
ziunea. Biroul de presă 
al meciului pentru cam
pionatul mondial de șah 
are 120 de ziariști acredi
tați, dintre aceștia mai 
mult de jumătate fiind 
oaspeți din străinătate. De 
Ia Buenos Aires la New 
York, de la Stockholm la 

campionat mondial de pla
norism. Cînd l-au văzut că- 
zînd din... cer, au pus 

mîna pe el, l-au legat zdra
văn și l-au dus la primul 
post de poliție.

Localnicii l-au luat drept 
un... Marțian, iar explica
țiile date de el în limba 
norvegiană n-au făcut de- 
cît să întărească convinge
rea locuitorilor că au de-a 

Cairo, pretutindeni știrile 
în legătură cu meciul 
Botvinnik—Petrosian sînt 
așteptate cu nerăbdare.

Intrăm în sală. Și aci 
ne întîmpină multe ima
gini care ne sînt fami
liare. La masa arbitrilor, 
aceleași siluete. Sînt pre

datorie marele 
suedez Gedeon 
și adjunctul său,

zenți la 
maestru 
Stahlberg , 
maestrul englez Harry Go- 
lombek. Nici o schimbare 
și în persoana reprezen
tantului la meci al Fede
rației internaționale de 
șah, excampionul mondial 
Max Euwe. Vechiul nostru 
prieten olandez a fost 
primit cu aplauze la festi
vitatea de deschidere. 
„Cînd pășesc pe pămîntul 
sovietic, declara Euwe în 
cuvîntarea sa, am senti
mentul că mă aflu în țara 
artei șahului...

Și iată elementul prin
cipal care face legătura 
dintre vechi și nou, com
petitorul, prezent în toate 
ultimele șapte meciuri 
pentru ti tiu — Mihail Bot
vinnik. Campionul lumii a 
trecut de granița celor 
50 de ani, este puțin îm- 
bătrînit, dar ca și înainte 
senin, jovial, chipeș. Un 
adevărat erou al șahului !

Dar iată și singurul e- 
lement nou — șalengerul. 
Tigran Petrosian pare pu
țin emoționat în acest rol 
pe care nu l-a mai jucat 
încă niciodată. Ce rezul

POGTR MRGnZIM* HSEEETSffilEEnZZIin

tat va obține în fața unui 
asemenea adversar ? Ca 
niciodată pronosticurile 
specialiștilor au fost deo
sebit de reținute. Majori
tatea lor au înclinat în 
a indica probabilitatea că 
vom asista la o „luptă a 
egalilor”. Dar ceilalți iu

bitori de șah ? Semnifica
tivă în acest sens este 
ancheta ziarului „Moskov- 
skii Komsomoleț” : din 772 
cititori consultați, 366 au 
pronosticat pentru Botvin
nik, 353 pentru Petrosian, 
iar 53 au fost pentru un 
rezultat egal (deci tot 
pentru Botvinnik...). Amu
zant ni s-a părut răspun
sul dat de soții Ghilman 
din orașul Podolsk : „Am 
încercat să dăm împreună 
un pronostic. După lungi 
dezbateri am ajuns de a_ 
cord asupra tuturor 
punctelor discutate, cu 
excepția unuia singur, a- 
cela privitor la... persoa
na învingătorului în meci". 
Soțul a indicat Pe. Pe
trosian, soția pe Botvinnik

O declarație interesanta 
aparține arbitrului prin
cipal G. Stahlberg. „Cine 
va învinge ?“ l_a întrebat 
corespondentul ziarului 
„Izvestia”. Stahlberg a 
răspuns hotărît : „Știu ci
ne, dar nu pot să divulg, 
fiindcă sînt arbitrul 
întîlnirii... Petrosian are 
avantajul vîrstei, Botvinnik, 
pe acela al experienței. 
Atît pot să spun”. Ați în
țeles ? Eu, nu...

I. ESTRIN
Moscova, martie 1963.

Pentru a treia oară 
în acest sezon, rugbis
tul Sîrbu (Dinamo) a 
fost eliminat de pe te
ren

Cînd o dată a jucat
Și... n-a fost eliminat, 
Cei de la Dinamo-au spus: 
„Parc-am ft., cu-n om în 
plus !“

Rezultatele campioni
lor republicani la hal
tere juniori au progre
sat cu 90 kg față de 
anul trecut

Halterofilii juniori
Ne-au mulțumit de multe 

ori
Sperăm că și în alte dăți 
N-or să ne facă... greutăți!

L caaivu

Ingemar Johansson 
K. 0.!

Pregătindu-se pentru 
meciul pe care îl va sus
ține la 21 aprilie cu bo
xerul englez Brian Lon
don, campionul european 
de box profesionist la 
categoria grea, suedezul 
Ingemar Johansson, și-a 
luat ca partener de an
trenament pe argentinia
nul Rudolfo Diaz. în 
schimbul unei sume de 
bani, acesta trebuia să 
suporte „dreptele” lui 
Johansson, care, chiar 
dacă nu erau trimise cu 
toată tăria, ca în meci, 
în nici un caz nu puteau 
fi confundate cu niște 
mîngîieri...

Dar iată că, la un 
schimb de lovituri, Diaz 
și-a uitat rolul și expe
diind o „stingă" l-a tri
mis la podea pe Jo
hansson ! Văzîndu-și is
prava, argentinianul a 
vrut să coboare repede 
din ring, temîndu-se pro
babil că Johansson, po
trivit obiceiului, îi va 
cere... revanșa. Dar In
gemar Johansson nu s-a 
supărat, considerînd că 
acest antrenament „tare" 
îi va folosi pentru me
ciul cu Brian London.

De la „mondialele" 
de hochei pe gheată

Stat însemnările unui 
cronicar de la cea mai 
disputată ediție de pînă 
acum a Campionatului 
mondial de hochei pe 
gheață. Desigur că o în
trecere sportivă atît de 
dirză a oferit un bogat 
material tuturor celor pre- 
zenți la Stockholm, dar 
«nai ales celor 250 de zia
riști, celor 100 de radio- 
reporteri precum și celor 
17 comentatori ai diferite
lor posturi de televiziune. 
Acum este, bineînțeles des
tul de dificil să selecțio
nezi din noianul de în
semnări pe cele mai inte
resante pentru a vedea lu
mina tiparului. Să încer
căm totuși...

• In cadrul celor 21 de 
formații participante au e- 
voluat patru perechi de 
frați : Boris și Evghenii 
Maiorov (U.R.S.S.), Geza 
și luliu Szabo (R.P.R.), Ivo 
și Bogo Jan (R.P.F, Iugo
slavia) și Maurice și Ro
ger Chapot. La ultimii nu 
am trecut echipa, deoarece 
ei nu numai că nu jucau 
în aceeași linie (ca frații 
Maiorov sau Szabo, de 
pildă) dar nu făceau par
te nici măcar din aceeași 
formație. In timp ce Mau
rice Chapot juca în echi
pa Franței, Roger Chapot 
evolua sub culorile... El
veției !

• Cel mai rapid gol al 
campionatului mondial a 
fost realizat de atacantul 
sovietic Jurjinov, care a 
realizat un punct după nu
mai 16 secunde de joc în 
meciul U.R.S.S.—R.F. Ger
mană. Doriți să știți și 
cane a lost cel mai... ,,în-

gol ? Este cel în
scris de canadianul Mc 
Lec-d ta partida U.R.S.S.— 
Canada doar cu 4 secunde 
mamte de fluierul final 

vut deci prilejul să-l vadă 
pe Pele, dacă nu jucînd 
măcar... stînd. Dar, lucru
rile nu stau tocmai așa, 
deoarece este vorba de un 
alt Pele: conducătorul teh
nic al echipei Suediei, 
care se numește Pele Berg
strom. Este cum s-ar zice 
un „Pele" al hocheiului 
pe gheață dat fiind faptul 
că a jucat hochei, iar în 
prezent a condus, cu re
zultate bune, echipa sue
deză.
• Ținînd seama de dir- 

zenia și de forța cu care 
se dispută partidele de ho
chei, foarte multă lume își 
închipuie că în acest sport 
accidentele sînt foarte 
frecvente. Ciocnirile cu ad
versarul, cu mantinela 
sau cu... gheața nu 
sînt de loc comode, cu 
toate acestea la hochei ac-? 
cidentele sînt mai rare ca 
Ia... fotbal. Simpatic a fost 
jucătorul cehoslovac Josef 
Cerny care a pierdut un... 
dinte într-un joc. El spu
nea medicului că ar fi gata 
să mai dea și „două mă
sele" numai să fie sigur 
că echipa sa câștigă titlul 
de campioană a lumii. Dar 
cum hocheiștii cehoslovaci 
n-au cucerit campionatul 
mondial, Cerny a rămas 
cu măselele intacte...
• Echipa de hochei pe 

gheață a țării noastre a 
cucerit la Stockholm mul
te simpatii. Tinerețea ju
cătorilor noștri, valoarea 
lor, dîrzenia cu care lup
tau pentru victorie stîr- 
neau admirația amatorilor 
de hochei din capitala 
Suediei. Cel mai vajnic 
susținător al echipei noas
tre a fost un tînăr ho- 
cheist suedez, pe nume 
Tony Sahlstrom, care era 
nelipsit de pe banca ju
cătorilor de rezervă a e- 
chipei romîne. Tony, în 
virstă de 14 ani, era unul 
din cei mai buni jucători 
ai echipei de juniori „A- 
tlantic", pe care o „mobi

lizase*  în întregime la 
jocurile formației romîne, 
organizînd o simpatică ga
lerie, care striga „Heia ! 
Heia ! Romania !“
• Cei mai tineri jucă

tori, care au evoluat în 
partidele disputate la Stock
holm au fost: Helmut 
Novy (R.D. Germană), E- 
duard Pană (R.P. Româ
nă) și Gilbert Itzicshon 
(Franța) toți în virstă de 
18 ani. Dintre ei cel mai 
bun a fost Helmut Novy, 
care a realizat cele patru 
goluri cu care a condus 
la un moment dat R. D. 
Germană în meciul cu Ca
nada (4-0).

CALIN ANTONESCU

face cu un reprezentant 
...al altei planete.
!----------------------------------------

știați că?...
...o dată cu victoria Li*  

diei Skoblik na. Uniunea 
Sovietică a cucerit pentru 
< 12-a oară consecutiv tit
lul de campioană mondială 
absolută la patinaj viteză 
feminin ?

...arbitrul italian de fot
bal Cesare Jonni a primit 
din partea președintelui 
Italiei titlul de „cavaler*  
pentru serviciile aduse 
sportului din această țară? 
Rămîne de văzut dacă su
porterii vor ține seama de 
«cest titlu în momentul 
cînd Jonni va acorda un 
„11 metri*  împotriva echi
pei lor favorite ?...

— Se poate să ne faci rușinea asta ?! Să ratezi 
tu „llu metri! Ce exemplu ia ăsta micu ???

Desen de V. VASILIU

ȘTEFAN IONEL, PLO
IEȘTI. — 1) Frații Anton 
și Dumitru împlinesc la 7 
iulie 31 de ani. Ei s-au 
născut la București, iar 
debutul și l-au făcut la 

echipa Laminorul. înainte 
de a veni la Ploiești, la 
Petrolul — aceasta s-a în
tâmplat în 1957 — au ju
cat la Steaua. Dar, de pu
ține ori în prima echipă. 
2) Vasile Anghel este ori
ginar din Buzău și a ju
cat pentru prima oară 
fotbal la echipa locală, 
C.F.R. La 22 noiembrie, el 
împlinește 26 de ani. Cât 
privește întrebarea pe care 
mi-o puneți — „dacă va 
rămâne mai mult timp la 
echipa Petrolul ?**  — oi fi 
eu... Ion Postașu, dar la 
o astfel de întrebare nu 
mă încumet să dau vreun 
răspuns. Te pui cu fot
baliștii ?...

ALEXE CONSTANTIN. 
GIURGIU. — Laszlo Papp 
boxează la categoria mij
locie. Ca atare, el vizea
ză titlul acestei categorii, 
deținut de nigerianul Dick 
Tiger. Au și început tra
tative in acest sens, dar 
uneori pentru un șalanger 
lucrul cel mai greu nu 
este meciul în sine ci... 
perfectarea lui !

IONIȚA PETRU, VATRA 
DORNEI. — 1) In campio
natul anului 1956, Dinamo 
Bacău a pierdut cu 8-0 (!) 
meciul susținut pe teren 
propriu, cu Steaua. Dar și 
meciul din retur a avut 
un rezultat neașteptat : 
1-0 pentru Dinamo Bacău... 
La București ! 2) Ați dori 
ca Dinamo Bacău să dea 

mai puține emoții supor
terilor lui din Vatra Dor- 
nei. Vă închipuiți cît de 
mult vor acest lucru sus
ținătorii lui din... Bacău ! 
bar măcar să se limiteze 
totul la... emoții. Astea 
trec ?

P. ȘERBU, GALAȚI. —
1) Trăgătoarea Jacqueline 
Zvonevschi nu și-a între
rupt nici un moment acti
vitatea. Ea face parte din 
lotul R.P.R.. iar La ulti
mele verificări, în „Cupa 
Primăverii", de pildă, a 
nimerit în repetate rânduri 
în plin. Dv. n-ați... nimerit 
cînd ne-ați pus întreba
rea dacă s-a retras din 
activitatea competițională.
2) Știința Cluj.

NEACȘU NICULAE, CO
MUNA PITARU. — 1) De 
ce la turneul internațional 
de șah de la Berlin a par
ticipat Victor Ciociltea și 
nu Florin Gheorghiu, cam
pionul țării ? Fiindcă a 
fost vorba de o invitație 
făcută de organizatori per
sonal lui Ciociltea, înain
te de a se termina cam
pionatul de șah. Acum, e 
rîndul lui Gheorghiu să 
primească invitații. Deci, 
fiți... liniștit în această 
privință. 2) Rapid a cîș
tigat ultima oară Cupa, la 
fotbal, în 1942 (era al șa
selea an consecutiv cînd 
cucerea acest trofeu). Fe
roviarii au avut ocazia de 
a se fotografia cu Cupa 
în brațe, dar. după cum 
știți, în finala susținută 
acum doi ani, Arieșul Tur
da le-a luat-o dintre... de
gete. Se întîmplă ! Mai 
ales la fotbal...

ZOLTAN BENEDEK, CO
MUNA ZETEA. — Gim
nasta Sonia Iovan este o

riginară din Cluj. La 29 
septembrie ea împlinește 
28 de ani.

MIRCEA TIRNACOP. CO
MUNA GOACA. — Juca- 
toarea Ella Constantin eseu 
din lotul R.P.R. de tenis 
de masă este fosta Ella 
Zeler. Nu era chiar atît 
de greu de ghicit !

OLIMPII, BOȚEA, BUCU
REȘTI. — Vă confirmăm 
ceea ce ați dedus singur 
asistând la un meci de 
hochei pe gheață : la în
scrierea unui punct de 
către echipa aflată în su
perioritate numerică, în
cetează pedeapsa pronun

țată împotriva unui jucă
tor al echipei care a pri
mit punctul și el poate 
reintra în joc. Dar e mai 
bine să te lipsești de un 
astfel de... avantaj ! In 
cazul cînd o echipă are 
însă doi jucători eliminați, 
numai unul dintre ei este 
absolvit de pedeapsă.

CONSTANTIN MARCEL. 
— Ultimul record mondial 
stabilit de Iolanda Balaș 
la săritura în înălțime — 
1,91 m — a fost realizat 
în 1961. la Sofia, în cadrul 
meciului de atletism Ro
mânia—Bulgaria.

ȘTEFAN GRECU; SU
CEAVA. — Orașul Buh uși 
a avut o echipă de fotbal 
în categoria B : FI. roșie. 
Ea a activat în această ca
tegorie doi ani la rînd : 
1954 și 1955. Dar cu per
formanțe mai recente nu 
vor să se laude cei din 
Buhuși ?...

ION POSTAȘU
Ilustrații de 

N. CLAUDIU



Turneul U.E.F.A. din Anglia (13—21 aprilie)

JUNIORII NOȘTRI VOR SUSȚINE 
PRIMUL MECI CU U. R. S. S.

Comisia de organizare a celei de 
a XVI-a ediții a Turneului interna
țional de juniori U.E.F.A. la fotbal 
a stabilit programul definit:-/ al în
trecerii, care — cum se știe - se va 
desfășura în Anglia între 13 și 23 
aprilie. Cele 16 echipe au fost re
partizate în patru grupe, iar progra
mul este următorul :

13 aprilie : Grecia—R.F.G. și Elve- 
ția-Scoția (grupa A), Italia—Ungaria 
și Franța—Bulgaria (grupa B), 
U.R.S.S.—ROMÎNIA și Olanda-Anglia 
(grupa C), Irlanda de Nord—Belgia 
și Suedia—Cehoslovacia (D).

15 aprilie : Grecia-Elveția și R.F.G. 
—Scoția (A), Italia—Franța și Unga- 
ria-Bulgaria (B), U.R.S.S.-Olanda și

ECHIPA MASCULINĂ DE HANDBAL DINAMO BUCUREȘTI 
IN FINALA „C.C.E."

(Urmare din pag. 1)

Cum însă handbaliștii oaspeți — cu 
toate că luptau cu multă energie în 
apărare (Jorgensen a cam... exagerat 
în această direcție) și se străduiau 
să realizeze acțiuni ofensive eficace 
— nu periclitau victoria dinamoviști- 
lor, reprezentanții noștri n-au mai 
forțat. In repriza secundă partida a 
fost ceva mai animată, realizindu-se 
o serie de faze spectaculoase. In ge
neral, in această parte a jocului rit
mul a fost mai viu. Și in această 
direcție meritul revine handbaliștilor 
de la Dinamo care au construit o 

ROMÎNIA-ANGLIA (C), Irlanda de 
Nord—Cehoslovacia și Belgia—Sue
dia (D).

17 aprilie; Grecia—Scoția și Elve
ția—R.F.G. (A), Italia—Bulgaria și 
Ungaria—Franța (B), U.R.S.S.—Anglia 
și ROMÎNIA—OLANDA (C), Irlanda 
de Nord—Suedia și Belgia—Ceho
slovacia (D).

19 aprilie, semifinalele : cîștigătoa- 
rele grupelor A și C între ele și 
învingătoarele grupelor B și D în
tre ele.

22 aprilie : finala pentru locurile 
3-4.

23 aprilie: finala pentru locurile 
1-2.

serie de acțiuni dinamice, mai ales 
către sfirșitul întâlnirii.

Finala „Cupei campionilor euro
peni" va avea loc sîmbătă 6 aprilie, 
la Paris.

Arbitrul JAN DOLEZAL (R.S. Ceh.) 
a condus autoritar formațiile: DI
NAMO : Redl (Bogolea) — Costache I, 
Covaci, Moser (7), Hnat (1), Bădules- 
cu (2), Popescu (1), Nodea (T), Costa- 
che II (2), Ionescu.

SKOVBAKEN : Meyer - Jorgensen 
(1), Sandhoje, Skaarup (5), Sorensen 
(1), Thomson (2), Rasmunsen, Chris
tensen, Nielsen (1).

Activitatea 
internațională la haltere 

PREGĂTIRI PENTRU „CUPA DU
NĂRII"

• Intre 17 și 20 mai se va desfă
șura la Sofia a treia ediție a „Cupei 
Dunării" la haltere. La această com
petiție de mare amploare s-au înscris 
reprezentativele R.P. Romîne, R.P. 
Ungare, R.P. Bulgaria, R.S. Cehoslova
ce, R.P.F. Iugoslavia*  Austriei și R.F. 
Germane. Halterofilii bulgari și-au 
început pregătirile, urmînd ca — în 
cadrul acestora — să întâlnească la Pa
ris, echipa Franței (6 aprilie). Halte
rofilii maghiari — favoriții competi
ției — au învins zilele trecute cu 6-1 
puternica echipă a Japoniei. La cat. 
semigrea Vereș a totalizat 450 kg, iar 
mijlociul Eguchi (Japonia) a smuls în 
afară de concurs 126 kg, rezultat su
perior actualului record mondial de 
juniori. Federația de specialitate din 
Austria a comunicat lotul pentru 
„Cupa Dunării" (în ordinea categori
ilor): Pittner, Legel, Wagner, Isovits, 
Kracsberger, Neumeister și Querch.

O dramă zguduitoare s-a petrecut 
zilele acestea în lumea boxului pro
fesionist. După ce s-a zbătut timp de 
trei zile între viață și moarte, fără 
a-și reveni în simțiri, fără a-șl mal 
vedea soția și cei cinci copii, Davey 
Moore, fost campion mondial la cate
goria „pană", și-a dat sfîrșitul pe 
patul unui spital din Los Angeles.

Al șaptelea copil al unei familii de 
negri din Lexington (statul Kentucky), 
Davey Moore a început să boxeze de 
la 15 ani pentru a-și cîștiga existența. 
Puterea, talentul și rezistența l-au 
dus repede pe culmile gloriei spor
tive. în 1959, la Los Angeles, a 
cîștigat titlul de campion mondial la 
categoria pană, învingîndu-1 prin k.o. 
în repriza a 13-a pe nigerianul Hogan 
Kid Bassey. De atunci și-a apărat de 
5 ori centura de campion al lumii. 
Dar „ringul profesionist" nu iartă. La 
21 martie. în același oraș unde cu 
patru ani în urmă devenea campion, 
el a fost învins prin k.o. în repriza 
a 10-a de boxerul Sugar Ramos.

Moore ezitase să se prezinte la 
acest meci. La vîrsta de 30 de ani, 
după citeva sute de întîlniri, puterile 
îl cam părăsiseră și se simțea puțin 
bolnav. Managerii, impresarii, boox- 
makerii nu voiau să audă însă de 
nimic. Meciul acesta promitea doar 
încasări foarte grase.

Și Davey a acceptat să boxeze. 
A fost ultimul său meci, un meci 
dramatic în care campionul s-a lăsat 
martelat timp de 10 reprize. Ramos 
avea în față un om aproape lipsit 
de apărare. Cînd arbitrul și-a dat 
seama că lupta este inegală, era 
prea tîrziu. Moore a mai apucat

I
• La Paris, echipa Franței a fur

nizat o mare surpriză dîspunînd cu 
4-3 de puternica formație a Italiei. 
Rezultate : cat. cocoș : Grandi (I) 315 
kg, Meurath (F) 290 kg; cat. pană: 
Manironi (D 342,5 kg, Faula (F) 312,5 
kg; cat. ușoară : Montuschi (I) 350 kg, 
Gerber (F) 347,5 kg; cat. semimijlo- 
cie: Meyer (F) 410 kg, Coradini (I) 
340 kg; cat. mijlocie : Paterni (F) 400 
kg, Roggi (I) 350 kg; cat. semigrea: 
Vincent (F) 415 kg. Bortoluzzi (I) 375 
kg; cat. grea: Fouleiter (F) 430 kg, 
Furlan (I) 430 kg. Remarcabile sînt 
rezultatele lui Grandi și Meyer.

Campionul lumii deschide scorul
In meciurile pentru titlul suprem la 

șah rezultatul primei partide are o 
mare importanță psihologică pentru 
moralul celor doi adversari... Istoria 
luptei pentru campionatul mondial 
ne oferă destule exemple în acest 
sens. în 1927, la Buenos Aires, la 
începutul giganticului meci dintre 
Alehin șl Capablanca, s-a înregis
trat o surpriză de proporții care a 
spulberat mitul invincibilității marelui 
cuban și care a întărit mult încre
derea ambițiosului său șalanger în 
victoria finală. Șl în meciurile Bot- 
vinnik-Tal s-a reîntâlnit acest fe
nomen. în primul dintre ele Tal a 
cîștigat prima partidă (o apărare 
franceză) de o manieră care parcă 
prevestea marele său succes, iar în 
cel de al doilea, Botvinnik, cîștigînd 
primul rund, anunța lumii șahiste 
strălucita sa revanșă.

Evident, aceasta hu înseamnă în mod 
obligatoriu că rezultatul meciului care 
a început săptămîna trecută la Mos
cova este de pe acum cunoscut, însă 
pentru Botvinnik victoria (cu negrul!) 
în prima partidă reprezintă un mare 
succes moral : infailibila mașină șa- 
histă a lui Tigran Petrosian poate deci 
să dea greș.

Iată acum cum au decurs „ostili
tățile".

APARAREA NIMZOVICI

Alb : Tigran Petrosian
Negru : Mihail Botvinnik 

l.d4 Oft*  2.c4 e6 3.Cc3 Nb4 (In me- 
oiul Botvinnik-Bronstein s-a întâlnit 
mai des apărarea Olandeză, meciul,^ 
Botvinnik-Smîslov au reprezentat o 
analiză a apărării Grunfeld, iar me
ciurile Botvinnik-Tal au reactualizat 
apărarea Caro-Kann. Se pare că edi
ția 1963 a luptei pentru campionatul 
mondial se va desfășura sub semnul 
apărării Nimzovici !) 4.Dc2 d5 5.c:d5 
esd5 6.Ng5 h6 7.N:fS D:f6 8.*3  (O va
riantă destul de puțin pretențioasă 
din punctul de vedere al albului, 
însă conformă cu concepția strategică 
a lui Petrosian) 8._Nc3:4- 9.Bc3 c6
10. e3 0—0 U.Ce2 (Poate că mai bine 
este așa cum a arătat S. Reshewsky :
11. Cf3 urmat de o dezvoltare „natu
rală" Nfl-e2, 0—0 și atacul minorității

b2-b4-b5) ll...Te8 12.Cg3 g6! (Dovada 
Imediată a ineficacității planului ales 
de alb : Calul stă mai slab la g3 
decît la f3 iar pentru dezvoltarea lui 
albul a folosit nu una, ci două mu
tări I) 13.f3? (O mutare slabă, complet 
inexplicabilă pentru stilul de joc al 
lui Petrosian, care fără îndoială cons
tituie sursa tuturor greutăților viitoare 
ale albului) 13...h5 14.Ne2 Cd7 15.Rf2 
(Slăbiciunea cronică de la e3 îl 
obligă pe alb să renunțe șl la roca
dă...) 15...h4 16.Cfl Cf8 17.Cd2 De7
18.Thel Nf5 19.h3 (O slăbiciune atrage 
pe cealaltă ! Pentru a evita străpun
gerea h4-h3 albul este obligat să-și 
slăbească cîmpul g3, ocuparea acestuia 
orientând manevrele următoare ale 
campionului lumii) 19...Tad8 20.CH Ce6 
21.I>d2 Cg7 22.Tadl Ch5 23. Tel IM6 
24.Tc3 Cg3 25.Rgl Ch5 26.Ndl Te6 
(Piesele negre sînt mobilizate în ve
derea exploatării slăbiciunilor create 
prin mutarea a 13-a a albului) 27.Df2 
»e7 28.Nb3 g5 29.Ndl 7 (Petrosian joacă 
într-adevăr excesiv de pasiv această 
partidă. Cred că trebuia încercat cu 
orice risc 29.e4 ! ?) 29...Ng6 3O.g4 (Evi
dent a mai intervenit și criza de 
timp !) 3O...h:g3 31.C:g3 Cf4 32.»h2
c5 33.M2 o4 34.N*4  l>5 35.Nc2 C:h3-f- 
36_Rfl Df6 37.Rg2 OMȚ- ! (O combi
nație finală de concretizare a unui 
avantaj pozițional evident) 38*e:f4  T:el 
39.f:g5 ? (O gafă care strică aspeeti», 
estetic al partidei, însă care nu re
prezintă prea mult din punctul de 
vedere al rezultatului pur sportiv*  
39... De6.

Albul cedează.
Evident, situația creată după o par

tidă decisă nu face decît să sporească 
interesul pentru această luptă, în care 
elementul de dezechilibru a interve
nit încă de la început. Oare cum va 
rezista Petrosian șocului psihologic și 
cum va folosi Botvinnik momentul de 
inițiativă pe care și l-a creat î

TH. GHIȚESCU
maestru internațional

★
• La reluare, partida a 3-a s-a 

încheiat remiză la mutarea 87. Scorul 
este acum 2—1 în favoarea lui Bot
vinnik. Astăzi se joacă partida a 4-a.

START IN CAMPIONATUL
U.R.S.S.

Iubitorii fotbalului din U.R.S.S. 
așteaptă cu nerăbdare ziua de 31 
martie. Și trebuie să-i înțelegem: 
miine începe campionatul de fotbal 
al U.R.S.S., aflat în acest an la cea 
de-a 25-a ediție. După cum se știe, 
echipele din categoria A sînt îm
părțite în două serii (20 în seria I 
și 18 in seria a Il-a).

In acest an, fotbaliștii sovietici 
vor avea un bogat program inter
național. La 23 mai la Moscova și 
Kiev reprezentaitâvefle A si B ale 
U.R.S.S. vor întâlni echipele simi
lare ale Suediei. La 22 septembrie 
la Moscova va avea loc meciul 
U.R.S.S. - R. P. Ungară, iar' la 13 
octombrie fotbaliștii sovietici vor în- 
tîlni echipa Bulgariei. La 29 no
iembrie la Casablanca este progra
mată partida Maroc — U.R.S.S. De 
asemenea, reprezentativa U.R.S.S. 
va întîlni în acest an în meci tur- 
retur echipa Italiei, în „Cupa Eu
ropei".

MIINE, IN „CUPA EUROPEI"
Programul zilei cuprinde trei în

tâlniri pasionante, pentru care echi
pele s-au pregătit intens, mai ales 
că de ele depinde calificarea pentru 
optimile de finală :

Praga: R. S. Cehoslovacă — R.
D. Germană (1—2 în tur)

Bruxelles : Belgia — Iugoslavia
(2-3)

Berna : Elveția — Olanda (1—3) 
înainte de a pleca la Bruxelles, 

echipa iugoslavă a susținut un joc 
de antrenament cu formația Meta- 
laț (in poarta căreia a jucat inter
naționalul Soskici). Deși a învins 
cu 7—0, echipa națională n-a mul
țumit pe selecționeri. Lovrici, de 
pildă, a remarcat după antrenament 
că jocul prestat de reprezentativă 
face ca meciul de la Bruxelles să 
se anunțe extrem de greu...

PREGĂTIRI PENTRU TURNEUL U.E.F.A.

ECHIPA Angliei a susținut re
cent o întâlnire amicală cu selec
ționata Elveției, de care a dispus 
cu 7—1 (3—0). Anglia face parte din 
aceeași grupă cu Ramînia, în Tur
neul U.E.F.A.

JUNIORII italieni s-au antrenat 
in compania unei formații de divi
zie C, la Coverciano și au cîștigat 
cu 5-0.

CAMPIONATUL AMERICII DE SUD

Campionatul de fotbal al Ame
rica de Sud a continuat la Cocha
bamba (Bolivia) cu desfășurarea a 

două întâlniri. Echipa Braziliei, al
cătuită din tineri jucători din sta
tul Minas Gerais, a terminat la 
egalitate 2—2 cu Ecuador, iar Para
guay a învins cu 4—1 (4—0) selec
ționata Peru. Meciurile s-au dispu
tat pe o ploaie torențială și au fost 
întrerupte de citeva ori.

REZULTATE, REZULTATE..

• In cadrul pregătirilor sale pen
tru preliminariile turneului olimpic, 
echipa Poloniei a susținut miercuri 
Ia Varșovia un joc amical cu A S 
Roma. Rezultatul final: 1—1 (0—1).

• în cadrul Cupei Italiei, Ata- 
lanta a dispus de Padova cu 2—0 
și s-a calificat pentru semifinale.

• Echipa Boliviei a obținut o sur
prinzătoare victorie cu 3—2 (2__2) în
fața selecționatei Argentinei.

0 NOUĂ DRAMĂ A ROXULUI

• Cunoscuta echipa suedeză IFK 
Malmo (a jucat și la București) a 
suferit o senzațională înfrângere: 
1—6, intr-o partidă cu selecționata 
Lagosului (Nigeria).

• Deoarece guvernul chilian a 
luat hotărârea de a pune un impo
zit și de a fixa un preț limită de 
intrare la meciurile internaționale, 
federația chiliana a anulat jocul 
Chile — Uruguay, în semn de pro
test.

• Real Madrid — Bordeaux 5—2 
(1—0). Jocul s-a disputat la Bor
deaux. Echipa daneză Aarhus, care 
se află în turneu în S.U.A., a în
vins cu scorul de 4-1 pe All Stars 
Sau Francisco. Cu două zile înainte, 
echipa orașului Los Angeles între- 
cuse cu 2—1 pe Aarhus.

doar să ajungă în cabină și în timp 
ce era înconjurat de prieteni și zia
riști, s-a prăbușit. Comoție cerebrală! 
Ca o ironie a soartei, ultimele sale 
cuvinte au fost (spuse probabil în 
stare de inconștiență) : „Voi cere re
vanșă lui Ramos".

A urmat o agonie de trei zile. Cu 
toate strădaniile, medicii n-au putut 
să-1 salveze.

începutul sfîrșitului pentru boxerul Davey Moore... 
Trimis la podea în meciul cu Ramos — ultimul din 
viata sa — Moore a luat drumul spitalului unde a 
însetat curind din viață, înscriind un nou nume pe 
lista numeroaselor victime ale boxului profesionist.

Recorduri mondiale de atletism 
omologate de Federația internațională

LONDRA 29 (Agerpres). — Federa
ția internațională de atletism (IAAF) 
a omologat o serie de recorduri mon
diale stabilite în anul 1962.

Pe lista noilor recordmani ai lumii 
figurează numele a 10 sportivi sovie
tici. A fost omologată ca nou record 
mondial performanța de 2.27 m reali
zată la Moscova de atletul sovietic 
Valeri Brumei, la săritura în înăl
țime. De asemenea, au fost recunos
cute ca recorduri mondiale rezulta
tele înregistrate de Ter Ovanesian — 
8,31 m la lungime, Tamara Press 
18,55 m la greutate și 58,06 la disc,

PROFESIONIST
Moore a împărtășit aceeași soartă 

cu Paret, Sanders, Roach, Protesi, 
Bertoia, Sonny Boy și alte sute de 
boxeri mai mult sau mai puțin cele
bri, care au plătit cu viața rapacita
tea rechinilor sportului capitalist.

500 de tineri morți într-o jumătate 
de secol pe ring. Un bilanț care în
grozește. Dar ce contează pentru mag
nații sportului profesionist viața oa

menilor? Unora chiar ci
fra aceasta li se pare 
probabil prea mică. De 
pildă, Joșeph Carlino, 
președintele onorific al 
comisiei de box din New 
York, a declarat cu ci
nism că în nici un caz 
moartea lui Davey Moore 
nu poate duce la abo
lirea boxului profesio
nist, pentru că există 
în S.U.A. sporturi (fot
balul american, automo
bilismul) în care procen
tul deceselor este mai 
mare decît în box! ! De
spre măsuri de apărare 
a sănătății și vieții 
boxerilor nici vorbă și 
măcelărirea acestora con
tinuă. Intr-un an de la 
moartea lui Paret, au 
mai sfîrșit alți 12 boxeri 
profesioniști.

Sfîrșitul tragic al lui 
Davey Moore se înscrie 
ca o nouă și gravă acu
zație în dosarul boxului 
profesionist.

ION GHEORGHE

Tatiana Scelkanova — 6,53 m Îs 
lungime. Iată alte rezultate omolo
gate ca noi recorduri mondiale 
greutate Dallas Long (S.U.A.) 20,0’ 
m; ciocan Connolly (S.U.A.) 70,67 m 
400 m garduri Morale (Italia) 49,2 
2 000 m Jazy (Franța) 5:01; 3 000 m
Jazy (Franța) 7:49,2; 800 m Peter Snell 
(Noua Zeelandă) 1:44,3; 1 milă Petei! 
SneU (Noua Zeelandă) 3:54,4; 80 m
garduri Betthy Moore (Australia) 
10,5.

PE SCURT
• IATA REZULTATELE parțial^ 

obținute de Valeri Brumei la hexat- 
lon în urma cărora a totalizat 5873 p : 
înălțime : 2,20 m; 100 m: 10,8; lunț- 
me: 7.27 m; greutate: 14,61 m, 110 mg: 
16,2; prăjină : 3,90 m. Mulți afirmă '4 
Brumei va fi viitorul recordman mo * 
dial de decatlon!

• CAMPIONATELE MONDIALE 
masculine de handbal în 11 se vor 
desfășura în acest an între 3 și 9 iunie 
în Elveția. Din grupa A fac parte 
echipele Elveției, S.U.A., Olandei și 
R. F. Germane. In grupa B participă 
R.D.G., Austria, R.P. Polonă și Izrael. 
Ciștigătoarele grupelor se întâlnesc in 
finală, iar cele clasate pe locurile doi 
din grupe își dispută întâietatea pen
tru locurile 3—4.

• CONCURSUL INTERNAȚIONAL 
de sărituri cu schiuri de pe trambu
lină de la Planica (Iugoslavia) s-a în
cheiat cu un strălucit succes al spor
tivilor din R.D. Germană, care au cu
cerit primele trei locuri : Bockeloh, 
Kurth șî Recknagel.

• CUNOSCUTA CAMPIOANA so
vietică Tamara Press a aruncat greu
tatea la 17,18 m. cu 3 cm peste cea 
mai bună performanță mondială de 
sală. Pe 100 m garduri (probă nou in
trodusă în competițiile feminine) — 
Lidia Vasilieva a obținut 14,0 sec!!

• FEDERAȚIA BRITANICA de ci
clism a definitivat lotul de 6 alergă
tori pentru „Cursa Păcii". Aceștia 
sînt John Woodburn, Dick Goodman*  
Gerald Coles, Ken Daniels. John 
Harvey și Hugh Porter. In ultimele 
zile rutierii englezi s-au antrenat la 
Londra împreună cu cicliștii din echi
pa Australiei, care se vor prezenta 
anul acesta pentru prima oară la star
tul „Cursei Păcii".

• LUPTE CLASICE: La Kiev, A-' 
vangard — T.U.L. Finlanda 5,5—2,5*.
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