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— „Știi ce — mi-a spus vacanța —, dacă ai 
timp, te invit să mergi cu mine".

Vream să-i vorbesc și neavînd altă soluție 
am acceptat. Am plecat împreună la drum.

PRIMUL POPAS : VALEA PRAHOVEI
N-am știut unde să ne oprim mai tntii. Multi 

elevi sint veniți aici la Sinaia, Bușteni sau Pre
deal în tabere. Cei mai mulți însă sint tn tre
cere.

...Pe străzile Predealului 
înlîlnim un grup de elevi 
îmbrăcați cu hanorace 
și pantaloni de schi.

cu vacanța
și de la școala medie de arte plastice. In 
ambianța plăcută dintre albul zăpezii, albastrul 
cerului și verdele brazilor împreună cu colegi 
din întreaga țară petrec zile neuitate de odihnă 
și veselie.

PE DEALUL COTROCENILOR...
Aici, în impunătorul palat al pionierilor, ac

tivitatea nu numai că nu a încetat ci este chiar 
mai intensă. Sute

Carnet de reporter

Intenționăm să facem cunoștință.
— Nu-i nevoie, îmi spune vacanța, l-am re

cunoscut, mi-a vorbit despre ei sora mea, va
canța de iarnă. Valea Prahovei e un loc mult 
îndrăgit de ei. In vacanța de iarnă au 
Sinaia.

— Intr-adevăr așa este, răspunde 
grupul de elevi de la școala medie I. 
ragiale din București.

— Dar acum încotro ați pornit ?
— Spre cabana Trei Brazi. Ne plac foarte 

mult excursiile. Pînă acum am fost la Cioplea, 
Clăbucet și Diham. Iar în zilele următoare vom 
merge și la celelalte.

La Sinaia, am găsit alți elevi bucureșteni 
veniți in vacanță: de la școlile medii nr. 9, 15

de copii bucureșteni se adună 
în curtea palatului și se 
îndreaptă spre locurile 
unde se organizează zil
nic numeroase activități, 

curtea palatului două fete dis-

fost la

fn 
L.

cor
Ca-

Cînd intram în 
cutau :

— Tu cc faci ? Eu merg la concursul de a~ 
runcări la țintă cu mingea de oină.

— Aș merge și eu, dar astăzi stabilim la cerc 
ultimele detalii pentru excursie. Așa că cele 
două prietene s-au despărțit. După cum am 
aflat mai tîrziu, Stela Rotaru și Pena Petcu, 
ambele din clasa a VI-a de la școala medie nr. 
16, sînt vechi prietene ale cercului de sport 
de la palat.

Din bogatul program al activităților de aici 
am mai spicuit; un concurs de atletism, crosul

RADU BOGDAN
(Continuare în pag. a 2-a)
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riiinc, un pasionant derbi la hochei pc gheața:

Steaua —Voința Miercurea Ciuc
întrecerile din returul tur

neului final al campionatului 
republican de hochei pe ghea
ră au continuat luni cu dispu
tarea celei de a treia etape. 
Tn general 
zul țațele

I Miercurea 
'cîștigat la
aceeași formă bună arătată șt 
la primele jocuri. De altfel,

s-au înregistrat re- 
scontate. Voința 

Ciuc și Steaua au 
scor manifestînd

Seara, în primul joc. Steaua 
a învins detașat pe Știința 
Cluj cu 12-1 (5-0, 2-1, 5-0).
Militarii au evoluat din' nou la 
un nivel ridicat, scorul reflec- 
tînd în mod just raportul de 
forțe din această partidă în 
care Steaua a avut tot timpul 
inițiativa. Au înscris : G. Szpbo 
(3), Stefanov (2), Calamar (2),

Azi și mîine se dispută ul
timele jocuri după următorul 
program : marți — Știința Cluj 
-Voința Miercurea Ciuc, Stea
gul roșu Brașov — Avîntul 
Gheorghieni și Steaua Bucu
rești — Știința București ; 
miercuri : Știința Cluj - Avin- 
tul Gheorghieni, Steagul roșu 
Brașov — Știința București și 
STEAUA - VOINȚA MIERCU
REA CIUC. După amiaza me
ciurile încep la ora 17.

CX A.

Fază din meciul Știința București — Știința Cluj (4—2), unul 
din cele mai disputate din jocurile programate pină acum.

Foto : T. Chioreanu

pceste două formații își con
tinuă lupta pentru titlu, deo
camdată fără să se întîlnească 
direct, fiecare dintre ele în- 
țrecîndu-se doar cu... golave
rajul. In clasament continuă 
|ă conducă Voința Miercurea 
Ciuc, care după cum se știe 
L cîștigat meciul cu Steaua din 
fir cu scorul de 2-1. Primul 
peci al etapei de luni s-a dis
putat dimineața, pe o ploaie 
torențială, fapt care n-a îm
piedicat pe hocheiștii de la 
Miercurea Ciuc să cîștige la 
[cor meciul cu Steagul roșu 
Brașov. In această întîlnire 
v'oința Miercurea Ciuc a ju- 
tat mai bine ca în partidele 
precedente organizîndu-și în 
tpecial acțiunile ofensive. Scor 
final: Voința Miercurea Ciuc— 
Steagul roșu Brașov 22-0 (6-0, 
8-0, 13-0). Au înscris : I. Szabo 
16), Takacs I (6), Varga I (4), 
Kndrei. Ciorba, Varga II,' Ba- 
jint I, Antal I și Cazimir 
Hollo.

Tarcsl (2), Biro, Peter 
Czaka.

Ultimul meci a opus echi
pele Știința București și Avîn
tul Gheorghieni. Scor final: 
3—2 (2—1, 1—1, 0—0).

si

In cadrul pregătirilor pe 
le face pentru întîlnirile inter
naționale din acest sezon, lo
tul olimpie de fotbal al țării 
noastre susține mîine după-a- 
raiază, pe stadionul Republicii, 
cu începene de la ora 16, un 
joc de verificare în compania 
echipei cehoslovace 
Bratislava.

Echipa oaspe, clasată 
cui 4 în campionatul 
Cehoslovace, se bucură
frumos renume în fotbalul con
tinental, participind de mai 
multe ori la „Cupa campionilor 
europeni", „Cupa Europei Cen
trale" și în aJte competiții de 
mare amploare. Iată cîteva din 
ultimele rezultate internațio
nale ale Iui Slovan Bratislava: 
2—1 și 1—0 cu Vorwărts Ber
lin, 4—1 și 1—1 ou WAC Vie
na, 1—1 și 8—1 cu Odra Opo- 
le, 6—1 cu Spartak Rotter
dam, 2—1 ou Steaua roșie Bel
grad, 1—0 cu Flamengo etc. 
In rândurile acestei formații 
joacă fotbaliști de clasă mon
dială ca: portarul Schroif, con
siderat portarul numărul 1 al 
campionatului mondial din Chi
le, Popluhar, unul din stâlpii 
echipei naționale, selecționat de 
35 de ori în echipa A, Morav
ei k, de 20 de ori intemațio-

La Ploiești

Echipa Slovan Bratislava care evoluează miine in Capibailă

nai. Molnar, unul din cei mai 
buni ataca ați la campionatul 
mondial din Suedia, precum și 
Urban, Venglos, Cvetler, Vele- 
cky și Mraz din selecționata 
olimpică.

Antrenorul echipei este îng. 
Anton Bulla, fost jucător al 
echipei Vienna din Viena. Pen
tru partida de miine, Slovan 
Bratislava (oare a sosit luni in 
Capitală) 
formație: 
Popluhar, 
Kral — 
Molnar, i

anunță următoarea 
Schroif — Ianoovici, 

, Slosiarik — Venglos, 
Velecky, Moravoik, 

Obert, Cvetler.

Lotul nostru pentru această 
partidă este compus din ur
mătorii jucători: Coman. Popa, 
Nitnweiller III, Ivan. Petru. 
Nunweiller IV, Pîrcălab, Var
ga, FI. Voinea, Seredai, Haidu, 
Eremia, Greavu, Motroc, Jenei, 
Constantin, Ionesou și Selimesi 
II. Din acești 18 jucători va 
fi alcătuit „unsprezeoele" care 
va intra pe teren.

Se prevede un meci de a-* 
tracție, în care sperăm că lo
tul nostru ne va aduce satis
facția unei bune comportări.

Petrolul —• Ferencvaros 
în „Cupa o rațelor - tîrgurîM

Echipa Ferencvaros a sosit ieri în Capitală. Iată-i pe fotba
liștii maghiari pe aeroportul Băneasa

Foto j V. Bagead

dar să nu uităm că vor 
în față 90 de minute de 
timp suficient pentru a

Petrolul 
retur, în 

orașelor-tîr- 
budapestanâ 

spor- 
aș-

Mîine, la Ploiești, 
va întîlni în meci 
cadrul „Cupei 
guri", formația 
Ferencvaros. Iubitorii i 
tului cu balonul rotund

for-teaptă — firește — ea 
mația Petrolului să practice un 
joc care să-i asigure califica
rea în turul următor. E drept 
că ploieștenii vor începe par
tida cu un handicap de 2 go-

ALERGĂTORII ROMINI AU DOMINAT „CROSUL BALCANIC"
ISTANBUL, 1 (prin telefon <Le 

la trimisul nostru special). Re
zultatele întrecerilor ediției a 
VIII-a a tradiționalei competiții 
balcanice de cros aiu și fost 
notate, de acum, pe fișele de 
evidență ale cronicarilor atle
tismului, dar ecoul frumoaselor 
dispute la care am asistat du
minică, continuă să se facă 
auzite încă. N-am să vorbesc 
acum decit despre aprinsele 
discuții purtate de specialiștii 
prezenți la concursuri, în cen
trul cărora stă frumoasa com
portare a reprezentanților R.P. 
Romine. Toți cei cu care am 
avut prilejul să discutăm, ca 
și cronicarii de specialitate ai 
rubricilor de sport ale ziarelor 
din Istanbul, sint unanimi în

Petrosian are avantaj pozițional
în partida a V~a

a recunoaște că atleții ramîni 
au fost, și la această ediție, pe 
primul plan al întrecerilor, im- 
presionind deopotrivă prin buna 
lor pregătire fizică și tehnică 
ca și prin înaltul lor spirit de 
echipă.

DIMITRIOS XIRUHAKIS - 
secretarul permanent al Jocu
rilor Balcanice, nelipsit de la 
ultimele ediții ale acestei com
petiții, este — în mod normal 
— persoana cea mai autorizată 
să ne facă o apreciere asupra 
concursurilor de la Istanbul... 
„Categoric, întrecerile au fost 
dominate de alergătorii romini 
oare dovedesc, in continuare, că 
dețin prima poziție in această 
competiție. Cu mai multă a- 
tenție in cursa seniorilor, n-ar 
fi fost de loc imposibil ca 
prietenii mei romini să reu
șească ceea 
nimeni pină 
rească toate 
de campioni
cerile seniorilor și senioarelor. 
Acum ei și-au egalat „recordul" 
de trei titluri câștigate, stabilit 
in 1960 la București și reeditat 
un an mai târziu la Sofia. Ori
cum, performanța lor și mai 
ales maniera 
toane în oare 
îndreptățește 
atleții romini 
drum bun".

Antrenorul maghiar GYULA 
ANTAL pregătește de anul tre
cut echipa reprezentativă a 
Greciei. în această calitate a 
fost prezent și acum la „Cro
sul Balcanic". „Două surprize, 
una mai mare decit alta, au

DAN GÎRLEȘTEANU

(Continuare in pag. a 7-a)

In Capitală

După trei remize 
spectatorii meciului 
Petrosian așteptau

ce n-a făcut încă 
acum și să cuce- 
cele patru titluri 
balcanici in intre-

luri, 
avea 
joc, 
egala scorul și a lua și un 
avantaj. Vor reuși acest lucru 
dacă vor juca cu aceeași am
biție cu caro au acționat în 
repriza secundă la Budapesta,

PREGĂTIRILE PETROLULUI

Petrolul s-a antrenat dumi
nică la două porți în compania 
echipei Rapid, regiunea Ploiești 
de care a dispus cu scorul de 
4-0 prin punctele înscrise de 
Badea (2) și Tabarcea (2). Iu 
repriza secundă poarta Rapi
dului a fost apărată de Sfet- 
cu. Cu acest prilej au reintrat 
în formație Dridea I și A 
Munteanu, care, probabil vor 
juca și în meciul de miine. 
Antrenorul Ilie Oană încă nu 
s-a fixat asupra formației care 
va juca împotriva lui Ferenc
varos.

FERENCVAROS A ÎNVINS 
DUMINICA HONVED
Ferencvaros a sosit ieri după- 

amiază, pe calea aerului, în 
Capitală de unde a plecat la 
Ploiești. Adversarii de miercuri 
ai echipei Petrolul au învins 
duminică cu 1-0 (1-0) pe Hon- 
ved, fostul lider 
natul maghiar, 
disputată în față 
spectatori, unicul
înscris de Fenyvesi I. In par
tida cu Petrolul, Ferencvaros 
va folosi, probabil, următoa
rea formație utilizată și în 
meciul cu Honved: Aczei — 
Novak, Matrai, Dalnoki — Vi- 
lezsal, Havasi — Kbkăny, Ra- 
koei, Orosz, Fenyvesi II, Feny
vesi L

în campio- 
In întîlnirea 
a 45 000 de 
gol a fost

Crosul „Să Intlmpinăm 1 Mai**

au avut loc
primele întreceri

consecutive
Botvinnik — 
desigur o 

ascuțire a luptei în partida a 
V-a. Ceea ce de altfel s-a șl 
întîmplat, deși începutul întîl- 
nlrii s-a desfășurat sub semnul 
schimburilor masive de piese. 
După 11 mutări pe tablă rezul
tase de acum un final de tur
nuri șl figuri ușoare în care 
albul (Petrosian) deținea un 
cal puternic în centru și presa 
asupra pionului Izolat al negru
lui de la „e6". Cîștigînd bătălia 
strategică șalangerul a conti
nuat prin manevre fine să-și 
mărească avantajul pozițional.

încă un pion al lui Botvinnik 
(împins forțat pînă la „C3") a 
devenit slab și în cele din 
urmă campionul mondial a tre
buit să_l cedeze în schimbul 
pionului „h2” al albului. Dar în 
felul acesta turnul său a fost 
scos din joc și regele alb după 
o cursă spectaculoasă aproape 
pe întreaga tablă a ajuns în 
dispozitivul advers. La între
rupere Botvinnik are o situație 
grea.

ALB : Petrosian — Rg7, Tc6, 
Ce4, pp.a4, b5, e3, f2, g3.

NEGRU : Botvinnik — Rd7,
Thl, Ne7, pp.a7. b6, e5, g6, h7. 
Albul g dat mutarea a 41-a m plic.

clară; conving a- 
au 
să
se

stabilit-o, 
fiu sigur 
găsesc pe

mă 
ci 
un

In ciuda timpului nefavo
rabil, sportivii de la Combi
natul de cauciuc Jilava au 
ținut să fie printre primii 
participanți Ia tradiționala 
competiție de oros „Să 
timpinăm 1 Mai".

Ei s-au întrecut 
după-amiază pe aleile 
Incinta combinatului, stră- 
duindu-se să aibă o com
portare cît mai bună. Or
ganizatorii, consiliul asocia
ției sportive Cauciucul (pre
ședinte Constantin Siliște), 
au depus toate eforturile 
pentru a inaugura în mod 
sărbătoresc concursurile.

Merită relevat sprijinul 
dat de aotiviștii clubului 
Unirea oare au luat din

în-

Ieri 
din

timp toate măsurile organi
zatorice necesare desfășură
rii în cele mai bune con
dition! a 
timpinăm 
următoare 
continua, 
liște și I.
rul asociației, ne-au relatat 
că numărul participanților 
va trece de 600. La pri
mele întreceri s-au remar
cat mecanicul Tudor Iancu. 
presatorul Dumitru 
strungarul Alexandru 
chev. Ion Eftimie, Ion 
și Ion Vasile.

crosului „Să în- 
1 Mai". In zilele 
întrecerile vor 

Tovarășii C. Si- 
Melcioiu, secreta-

AUREL CRIȘAN
coresp.

Uță. 
Pa- 
Ene
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la 15 aprilie Începe o importantă competiție de mase

Spartachiada de vară a tineretului Cabana Piatra Arsă
Iubitorii sportului din țara noas

tră primesc în aceste zile o . veste 
Îmbucurătoare : la 15 aprilie, m în
treaga țară, se va da startul unei 
importante competiții de mase: 
SPARTACHIADA DE VARĂ A TI
NERETULUI. Sutele de mii de tineri 
și tinere care au îndrăgit în acești 
eni sportul și alături de ei alții - 
tot atit de numeroși — care vor face 
cu acest prilej primii pași pe gazo
nul stadioanelor sau pe pistele de 
atletism, vor pomi să se întreacă 
în entuziastele competiții ale Spar
tachiadei de vară. Organele și orga
nizațiile sportive de la orașe și sate 
vor munci intens pentru a oferi con
curenților cele mai bune condiții 
de întrecere. In acest fel se va pu
tea aduce o contribuție de seamă la 
Îndeplinirea sarcinii trasate de partid 
și guvern mișcării sportive de a cu
prinde în activitate mase tot mai 
largi de oameni ai muncii, întreg 
tineretul.

LA 15 APRILIE START !
Spartachiada de vară a tineretului 

este organizată de Consiliul Gene
ral «1 UCFS și Comitetul Central al 
U.T.M., cu sprijinul Consiliului Cen
tral al Sindicatelor, Ministerului In- 
vățămintului și al altor organizații și 
departamente. întrecerea este inițiată 
atît pentru asociațiile sportive de la 
orașe cit și pentru cele de la sate. 
Pentru asociațiile sportive sătești 
competiția vă fi dotată cu „Cupa 
Agriculturii”. Startul în prima etapă 
se va da la 15 aprilie. Iată de alt
fel programul pentru orașe al edi
ției pe acest an a Spartachiadei de vară 
a tineretului : etapa I (pe asociații 
sportive)' 15 aprilie — 16 iunie; eta
pa a II-a (pe grupe de asociații 
sportive) 17 iunie — 14 iulie ; etapa 
a IlI-a (orășenească) 15 iulie — 4 
august ; etapa a IV-a (pe grupe de 
orașe) 5—19 august ; etapa a V-a (re
gională) 24—25 august.

Pentru sate programul este ur
mătorul : etapa I (pe asociații spor
tive) 15 aprilie — 30 iunie ; etapa a 
II-a (pe grupe de asociații sportive) 
1 iulie — 11 august; etapa a IlI-a 
(raională) 12—25 august; etapa a 
IV-a (pe grupe de raioane) 26 au
gust — 8 septembrie; etapa a V-a 
(regională) 9—22 septembrie ; etapa a 
Vl-a (pe grupe de regiuni) 23—30 sep
tembrie.

ÎNTRECERI LA 14 RAMURI 
SPORTIVE

Actuala ediție a celei mai popu
lare competiții de mase din țara 
noastră — Spartachiada de vară a 
tineretului — programează anul a- 
cesta întreceri la 14 ramuri sportive. 
Au apărut sporturi noi printre care 
și motociclismul. La orașe partici- 
panții se vor întrece la atletism, 
baschet, ciclism, gimnastică, handbal 
ta 7, natație, tir, volei, popice, mo- 
tociclism și orientare turistică (băieți 
și fete) și fotbal, trîntă și haltere 
(băieți). La sate concurenții se vor 
alinia la startul probelor de atletism, 
gimnastică, volei, popice, ciclism, 
handbal în 7, handbal în 11, tir, na
tație și orientare turistică (băieți și 
fete) și trîntă, oină, fotbal și hal
tere (băieți).
COMPETIȚIILE SÎNT DESCHISE 
MASELOR LARGI DE IUBITORI 

AI SPORTULUI
La întrecerile organizate cu pri

lejul Spartachiadei de vară a tine-

retului, atit la orașe cît și la sate 
pot participa toți cetățenii care au 
împlinit vîrsta de 14 ani. La unele 
ramuri sportive 
Astfel Ia natație 
curenții care au 
10 ani, la haltere 
care au împlinit 
tociclism tinerii 
vîrsta de 18 ani. După cum se vede 
întrecerile Spartachiadei vor cuprin
de și de această dată mase largi de 
oameni ai muncii de la orașe și sate.

există alte limite, 
pot participa con- 
împlinit vîrsta de 
și trîntă numai cei 
16 ani, iar la mo- 

care au depășit

TOATĂ GRIJA PENTRU ORGANI
ZAREA ÎNTRECERILOR

Organele și organizațiile UCFS din 
întreaga țară vor trebui să acorde 
o atenție sporită organizării com
petițiilor din cadrul Spartachiadei 
de vară a tineretului pentru ca a- 
cestea să angreneze un număr cit 
mai mare de particlpanți. Comisiile 
de organizare a întrecerilor (regio
nale, raionale și orășenești) vor tre
bui să ia cele mai eficace măsuri 
pentru buna organizare a concursu
rilor. Pentru aceasta va trebui să se 
colaboreze intens cu sindicatele, sfa
turile populare, comisiile de femei 
și cu alte organizații obștești pen
tru a se asigura participarea la în

treceri a tuturor celor care au în
drăgit una din ramurile sportive pre
văzute în regulament.

Consiliile UCFS și cele ale clubu
rilor și 
bui să 
sportivi, 
educație 
și sportivii fruntași pentru a-și aduce 
contribuția la buna organizare și des
fășurare a competițiilor. De asemenea, 
este necesar să se inițieze centre de 
învățare a sporturilor conduse de ca
dre calificate care să-i ajute pe iu
bitorii sportului să se inițieze într-o 
ramură sportivă sau alta. Maeștrii 
emeriți, maeștrii sportului și spor
tivii fruntași vor trebui să dea un 
prețios sprijin acestor centre de ini
țiere în sport și să facă dese și in
teresante demonstrații în cadrul aso
ciațiilor sportive de la orașe și sate. 
Comisiile pe ramură de sport, prin 
activiștii lor, vor trebui de asemenea 
să desfășoare o intensă muncă de 
organizare a întrecerilor și de mo
bilizare a concurenților la startul 
competițiilor. Există create toate po
sibilitățile ca actuala ediție a Sparta
chiadei de vară a tineretului să în
semne un nou pas pe calea dezvol
tării activității sportive de mase 
din țara noastră.

asociațiilor sportive vor tre- 
mobilizeze toți tehnicienii 

antrenorii, profesorii de 
fizică, instructorii voluntari

Bucegi primeșteFie iarnă, fie primăvară, cabana Piatra 'Arsă din 
mereu oaspeți noi.

Priviți fotografia de față: nu vă îmbie să faceți 
acolo, să vă bucurați de frumusețea peisajului, să 

curat și să vă odihniți admirabil ?

o excursie pină 
respirați aerul

Foto : I. Mihaică

ÎNTRECERILE schimbului de miine
Competiția baschetbaliștilor școlari Dumitru Popescu (spadă) și Zoltan Rohony (sabie)

La drum...
cu vacanța

(Urmare din pag. 1) 
primăverii, o tntilnire cu un maestru al 
sportului. In plus nenumărate activități 
culturale : un proces literar pe marginea 
cărții „Am fugit de acasă" de Nicuță 
Tănase, o serbare pionierească pe tema 
„Fapte pionierești", spectacole de teatru, 
film ș.a.

al

DRUMEȚII... DRUMEȚII
Oriunde am însoțit vacanța am inttl- 

uit drumeți. Dorința de a cunoaște, de a 
vedea fru muse ți ia purtat pe elevi pe 
întreg cuprinsul patriei. Capitala a atras 
și acum pe cei mai mulți dintre ei. La 
Casa Sctnteii am tntdnit 100 de elevi 
de lu școala medie din Odorhei, pe ma
gistrala Griviței SO de elevi de la școa
la medie nr. 6 din Constanța, fn Piața 
Palatului 90 de elevi de la școala medie 
tu 1 din Pitești.

— E minunat, tnctntător, tot ce 
văzut, ne-au declarat ei.

Elevii bucureșteni au plecat să 
noaseă orașele țării. I-am întîlnit la __ 
lăți, pe marile șantiere de la Onești, 
Porzești, Picas, in vechiul centru cul
tural al țării

ani

cu-
Ga-

însemnări pe marginea turneului de la lași
• A intrat în tradiția elevilor de 

la școlile medii cu program special 
de educație fizică, ca anual să par
ticipe la un turneu pentru desemnarea 
celor mai bune echipe de baschet 
(băieți și fete). Anul acesta, turneul 
a fost găzduit de orașul Iași. Ca și 
in edițiile precedente, baschetbaliștii 
din București (de la „35“) s-au impus 
categoric, terminînd neînvinși : 80—37 
cu Craiova, 83—41 cu Iași, 100—43 cu 
Galați și 71—49 cu Tg. Mureș. Profe
sorul Valentin Dăscălescu a reușit să 
prezinte o echipă omogenă, care știe

campioni republicani de scrimă, la juniori
luat sfîrșit campionatul republican

il-um oprit 
departe. Mai 
ta săptămîna

la Iași, sau la Constanța.
★

aici. Vacanța a plecat mai 
are doar atit de colindat 
aceasla.

Iată și echipele turneului : 
FETE: Mihaela Dimitriu și Viole
ta Ionescu (Buc.), Agneta Csor- 
vassy (Tg. Mureș), Maria Idricea- 
nu (Iași), Marcela Pascal (Galați). 
BĂIEȚI : Teodoru, Stoica, Pop 
(Buc.), Torday (Tg. Mureș), Sam

pson (Iași).

să folosească o gamă largă de pro
cedee tehnice. Echipa s-a remarcat 
totodată și printr-o bună pregătire 
fizică.

In turneul fetelor, echipa Școlii 
medii nr. 2 din Tg. Mareș a încheiat 
de asemenea fără nici o înfringere 
toate meciurile susținute : 53—33 cu 
Craiova, 63—43 cu Iași, 53—31 cu 
Galați și 40—23 cu București. Este o 
frumoasă încununare o muncii prof. 
Gheorghe Fiillop care și-a văzut răs
plătită eforturile. Ca și în cazul echi
pei de băieți de la „35“, formația bas
chetbalistelor din Tg. Mureș s-a rele
vat printr-o bună cunoaștere a teh
nicii, prin maturitate și omogenitate. 
Fără accidentarea principalei coordo
natoare și realizatoare Tothpall, ele
vele profesorului Fiillop ar fi realizat 
desigur scoruri și mai mari.

• Dacă pînă acum un an-doi, fe
tele din Iași nu reușeau să rețină a- 
tenția, de data aceasta ele ne-au ofe
rit o frumoasă surpriză. Ne referim 
mai puțin la faptul că au realizat 
trei victorii (din patru posibile) și 
mai mult la modul cum a evoluat 
formația : cu o preocupare deosebită 
pentru însușirea procedeelor tehnice 
de bază, cu grijă sporită pentru mă
rirea capacității de luptă. Prof. Iuiia 
Ungureanu-Zaharia se dovedește așa
dar, o antrenoare competentă, capa
bilă să ridice (dacă va fi sprijinită și 
în viitor) potențialul 
velul celor 
școlare din

mai bune 
tară.

rînduri și

formației la ni- 
echipe feminine

despre celelalte9 Cîteva 
echipe... Baschetbalistele din București 
nu s-au mai remarcat ca altă dată. 
Doar cu două fete foarte talentate 
(Mihaela Dimitriu și Violeta Ionescu) 
nu se poate face față unui turneu re
publican. Pare de neînțeles cum prof. 
Elena Dinescu n-a putut să repete 
performanța băieților de la aceeași

Eugen Ganea (Steaua) 4 v. : 4. Iuli 
llegheși (S.S.E. Oradea) 4 v.; 5. Alexar 
dru Nilca (Unio Satu Mare) 3 v.; ( 
Ion Dumitru (S.P.C.) 3 v.; 7. Cristia 
Costescu (A.B.S.S.) 2 v. ; 8. llie Tud< 
(S.P.C.) 1 v.

A___  . . .
de juniori. Sîmbătă și duiiiinică s-au des
fășurat întrecerile la spadă și sabie. Va
loarea participant ilor a făcut ca con
cursul să se ridice la un bun nivel teh
nic. Astfel, la spadă am asistat la asal
turi impetuoase, cu faze clare, susținute 
de D. Popescu (Știința Buc.), care a 
știut să-și dozeze efortul de-a lungul 
asalturilor, clasîndu-se pe primul loc. Și 
Half Șchmidt (Steaua) a lăsat o impre
sie frumoasă publicului spectator.

Clasament spadă: 1. Dumitru Popescu 
(Știința Buc.) 6 v. campion republican ; 
2. Alexandru Pruzsinszky (Unio Satu 
Mare) 5 v.; 3. Kalf Schmidt (Steaua)

4. Demeter Zoltan (S.S.E. Cluj)
5. Ladislau Palmay (S.S.E. Ora

dea) 3 v. : 6. Nicolae Istrate (S.P.C.) 
3 v. ; 7. Nicolae Nemeș (S.S.E. Cluj) 
3 v.; 8. Mircea Vasiloglu (Steaua) 1 v.

La sabie, titlul de campion a fost cu- 
cerit de Zoltan Rohony (Știința Cluj). 
Mult mai calm și mai tehn.c, Z. Rohony 
a demonstrat pe planșă o serie de acțiuni 
frumoase. De asemenea, Anton Iercoșan 
(A.B.S.S.) și Eugen Ganea (Steaua) 
s au comportat bine.

Clasament sabie: 1. Zoltan Rohony 
(Știința Cluj) 6 v. campion republican; 
2. Anton Iercoșan (A.B.S.S.) 5 v.; 3. 

\ ,1.

„Cupa orașului București" ia tenis de masft

faptul că 
ca jucă- 

dificultăți

școală, dat fiind calitățile și price
perea de care a dat dovadă, ca și 
condițiile bune de pregătire pe care 
le are echipa. Nu cumva 
ea continuă să activeze și 
toare în divizie îi creează 
in activitatea profesională ?

încă necristalizate, echipele mascu
line și feminine din Craiova și Galați. 
Pentru conducerile școlilor respective 
apare ca o necesitate reocuparea se
rioasă pentru selecție. Cu jucători și 
jucătoare sub 1,75 m (media), șansele 
de a veni pe un loc fruntaș intr-o 
asemenea competiție de baschet, sînt 
minime.
• La acest turneu, în general, am 

remarcat lucruri bune. Cu o excepție : 
atitudinea protestatoare (dar nejusti
ficată) a publicului din sala „Voința", 
Ia adresa arbitrilor. Fiindcă după noi, 
arbitrii (Goravei, Pasăre și Grecu) 
și-au făcut datoria. Este mai de grabă 
o necunoaștere din partea spectatori
lor a regulamentului de joc, sau in 
cazul prof. Mihai Zaharia care a in
citat publicul, o poziție străină pentru 
un cadru didactic, mai ales, și care 
pune 
sa de

sub semnul întrebării calitatea 
pedagog și educator.

T1BERIU STAMA

Noii campioni ai țării

la tenis de masă (juniori)

4 v.
3 v.

a cucerit trei titluri : simpl

0 competiție disputată,
văzut citeva întreceri de tenis

cu mii de participant
Am

de masă din cadrul „Cupei orașului 
București". Nu ni le imaginam așa. 
Ne închipuiam, fără indoială, că vor 
fi mulți candidați la acest frumos 
trofeu rezervat școlarilor bucureșteni. 
Dar, că se vor juca pe mai toate 
mesele de tenis din Capitală și că 
acestea totuși ntr vor satisface decit 
în parte numărul mare de elevi 
scriși la această competiție, nu 
ore văzut.

Am știut însă că ____________
partidele vor fia- •
prig disputate. La 
fel ca și întreceri
le precedente — 
de atletism 
nastică — 
București" 
puterea de 
este la înălțime ! 
pentru fiecare punct și nu exagerăm 
de loc cînd spunem că mai mult de 
jumătate din meciuri se termină 
după prelungiri... Firesc, deoarece a 
face parte din echipa reprezentativă lui București" la tenis de masă care 
a scolii este o cinste ! Pentru elevi, 
pentru părinți, pentru profesorii -are v 
i-au pregătit...

Dar, să nu anticipăm! întrecea 
interclase la tenis de masă sint i.i 
plină desfășurare. La ele asistă arbi
tri, profesori de educație fizică, an
trenori și... Vacanța de primăvară. 
Aceasta din urmă, este un organiza
tor plăcut, care reunește zilnic în să
lile de sport mii de iubitori ai mingii 
de celuloid.

Gheorghe Ma- 
M ariana Olaru 
sportivii școlii 
elevele școlii

in- 
am

— Instantanee
și gim-
dotate Cu ,,Cupa orașului 
■Intr-adevăr, dirzenia ’ și 
luptă ă micilor tenismeni 

Se joacă atent.

Printre ei fac parte și elevele școlii 
medii nr. 7 (s-au remarcat: Ion Tă- 
nase din clasa a V-a, 
rica din clasa a Vil-a, 
din clasa a IX-a etc.), 
medii nr. 26, elevii și
de 7 ani nr. 114 (cei mai buni : Cris- 
tea Tănăsescu și Teodor Andronic) 
ș. a. ■< '

Unii, abia depășesc înălțimea me
sei de joc. Alții, cunosc numai o 
parte din gama de lovituri. Toți însă 

iubesc tenisul de 
masă și-l practică 
cu pasiunea speci
fică vîrstei lor. i„A- 
vem mari speran
țe in tenisul c de

masă — ne spunea antrenorul-.- Stan 
llie, urmărind una dintre întrecerile 
interclase. Majoritatea elevilor lovesc 
mingea corect. Dar, pentru a ajunge 
la performanță trebuie lucrat serios 
cu ei. Și aici, profesorii de educație 
fizică au un cuvint greu de spus!“

Desigur, la finalele „Cupei orașu-

±

vor avea loc între 13 și 14 aprilie 
(individual) și 20—21 (pe echipe) vor 
participa cei mai buni, dintre cei 
bunî. Ele sînt așteptate cu deosebit 
interes de iubitorii acestui sport Și 
vor constitui fără îndoială, o fru
moasă sărbătoare a sportului nostru 
școlar.

T. VASILE

BAIA MARE (prin telefon). — 7 
de concurenți din care 27 de fet 
s-au întrecut vineri și sîmbătă i 
sala de sport din localitate în fins 
lele pe țară ale popularei competiți 
campionatul de tenis de masă : 
juniorilor. In general, nivelul part 
delor a fost bun. Un succes deos» 
bit a obținut Eleonora Mihalca (Ara< 
care
fete, dublu fete și dublu mixt. I 
asemenea, a ieșit în evidență fom 
unor sportivi ca Hidveghi, D. N 
gulescu (Cluj), Demian (Arad), Paste 
nac (Craiova).

Iată rezultatele 
lelor :

Simplu 
(Arad) — 
rești) 2-0

Simplu 
Pasternac

Dublu fete : Eleonora Mihalca, M 
riana Jandrescu (Arad, București) 
Lidia Sălăgeanu, Helga Demetrovi 
(Bocșa Vasiovei) 2-0 (10, 10).

Dublu băieți; Tothfaluși, V. Bl 
dea (Cluj) — Simin, Iovan (Boc 
Vasiovei) 2-1 (17, —21, 17).

Dublu mixt: Eleonora Mihak 
Hidveghi (Arad, Cluj) — Vera Weis 
D. Negulescu (Cluj) 2-0 (9, 12).

întrecerile au constituit 
propagandă făcută tenisului 
în

tehnice ale fii

Eleonora
Jandrescu

fete:
Mariana 
(20, 13). 

băieți: Fr. Hidveghi
(Craiova) 2-0 (11, 16).

Miha 
(Bui

(Cluj

orașul Baia Mare.

V. SĂSĂRANU-coresp. 
A. VERBA-coresp.

o bui 
de ma

regio:

Concurs republican

de gimnastică la Galați
Sala de sport a Școlii medii nr. 

cu program special de educație tizi 
din orașul Galați găzduiește miereJ 
și joi o importantă competiție 
gimnastică: este vorba de concur; 
republican rezervat elevelor și eț 
vilor din școlile medii cu progrx 
special de educație fizică. întrece^ 
se desfășoară numai individual, a 
la exerciții impuse cît și liber ale 
și va angrena reprezentanți ai tuf 
ror școlilor medii cu program sț 
cial de educație fizică din întrea 
țară. La „impuse" vor fi execut; 
exerciții prevăzute de noul progr; 
intrat în vigoare în acest an. Băle 
vor concura la următoarele categoi 
juniori I, seniori II, seniori I 
maeștri, în timp ce gimnastele v 
evolua la categoriile junioare I 
maestre.



V

Ședința Consiliului Științific al Uniunii ai ei *
de Cultură Fizică și Sport

al 
au 

Ge-
dăiiă-

Recent a avut loc ședința Consiliului Științific 
Uniunii de Cultură Fizică și Spart, la care 
participat membri ai Biroului Consiliului 

erai al UCFS, reprezentanți ai Ministerului 
iții și Prevederilor Sociale, ai Ministerului învăță-
LÎntului, cadre didactice universitare, medici sportivi, 
rofesori de educație fizică, antrenori, sportivi fruntași 

activiști ai mișcării de cultură fizică.
Consfătuirea a analizat și a aprobat structura Con-

siliuhii Științific și conținutul activității comisiilor 
colectivelor constituite: comisia de teorie, istorie 
organizare a educației fizice, comisia pentru pedagogia 
și psihologia sportivă, comisia de medicină a culturii 
fizice, comisia de educație fizică a maselor, comisia 
pentru metodica antrenam entulni sportiv, comisia do 
educație fizică in mvățămint, comisia pentru construc
ții și material sportiv și colectivul de documentare.

Publicăm mai jos o parte din dezbaterile conferinței.

Ș>
Și

Problemele complexe ale teoriei și practicii educației fizice
comunistă față

trăsăturile morale proprii

care sîntem ră-

au nevoie o
fOțuItura fizică, ca parte integrantă a 

culturii socialiste — și-a început 
referatul tov. EMIL GH1BU, vice- 

reședinte al UCFS — reprezintă un 
lijloc de seamă în formarea omului 
ou, armonios și multilateral dezvoltat 
in punct de vedere fizic și spiritual.

Datorită condițiilor create de partid 
i guvern, cultura fizică a devenit în țara 
oastră un bun al maselor, contribuind 
in plin la întărirea sănătății oameni- 
>r muncii, la creșterea unei generații 
iguroase.

în Salutul C.C. al P.M.R., Consiliului 
e Stat și Consiliului de Miniștri adresat 
onferinței pe țară a UCFS din februa- 
ie 1962, se arată că Uniunea de Cultură 
‘izică și Sport trebuie să pună în ceri
ul activității sale dezvoltarea tot mai 
irgă a educației fizice fi sportului de 
use, să se preocupe ca întreaga masă 

tineretului să practice In timpul liber 
xercițiile fizice. In acest important do- 
umenl se mai arată că mișcarea noastră 
portivă poate fi trebuie să obțină in 
rate ramurile de sport rezultate la ni- 
elul celor mai valoroase performante

ii o-
„va 
ori-

Pentru îndeplinirea acestor sarcini este 
s?cesar, pe lîngă alte măsuri, să acor- 
ăm o atenție mai mare fundamentării 
iîntifice a principalelor aspecte ale 
vității de cultură fizică.
Călăuziți de Directivele celui de 

ll-lea Congres al P.M.R., oamenii 
:iință au adus contribuții de preț 
ezvoltarea economiei, 
irii noastre socialiste.
Știința, care urmărește să descopere 
gile obiective ale fenomenelor și in- 
ică calea de folosire a acestor legi, tre- 
uie folosită mai mult în explicarea fac- 
>rilor care determină întărirea sănătății, 
ezvoltarea fizică multilaterală, obținerea 
îrformanțelor înalte, în perfecționarea 
lijloacelor și metodelor prin care se pot 
Linge aceste obiective.
In hotărirea Conferinței pe țară a 

niunii de Cultură Fizică și Sport dm 
3—25 februarie 1962, se arată că „de 
are importanță pentru dezvoltarea ac- 
vității sportive este munca de cerce- 
ire științifică in domeniul culturii fi-

ac-

al 
de 
Ia 

științei și cul-

Acest organ, conform prevederilor 
tărîrii Conferinței pe țară a UCFS 
ajuta Consiliul General al UCFS în 
entarea și planificarea întregii munci de 
cercetări științifice și va trebui să aducă 
o contribuție mai substanțială în funda
mentarea pe baze științifice a procesului 
de educație fizică a maselor, precum și a 
antrenamentului sportiv**.

Efortul Consiliului Științific trebuie 
îndreptat, îndeosebi, spre găsirea celor 
mai eficiente mijloace de practicare a 
exercițiilor fizice de către masele de 
oameni ai muncii, a celor mai raționale 
metode de pregătire a sportivilor, în ve
derea consolidării prestigiului obținut de 
Sportul din țara noastră și pentru ridi
carea valorii ramurilor sportive rămase 
în urmă.

Fenomenul de cauzalitate care stă la 
baza educației fizice a maselor și acti
vității sportive de performanță motivează 
atenția deosebită pe care o acordăm mo
dului cum ele se corolează și se deter
mină. 0 atenție deosebită trebuie îndrep
tată asupra modului cum este rezolvată 
din punct de vedere al conținutului, me
todicii și formei organizatorice, educa
ția fizică a tineretului. începînd din anii 
premergători școlii. Bazele instruirii și 
pregătirii fizice se pun încă de la vîrsta 
preșcolară și în primele 7—8 clase șco
lare. De modul cum sînt rezolvate, 
la aceste virate, sarcinile dezvoltării 
fizice multilaterale, înzestrării cu de
prinderi motrice cît mai variate, depinde 
nu numai măiestria viitoare a sportivi
lor noștri, dar ceea ce este și mai impor
tant, contribuția educației fizice la 
tărirea sănătății tinerei generații.

Pentru aceasta trebuie început
devreme procesul de învățare și de per
fecționare a mișcărilor de bază 
alergare, sărituri, aruncări), de 
gradată a volumului de lucru prin folo
sirea cît mai rațională a orelor afectate 
educației fizice și activității sportive din 
cadrul școlii, prin orientarea procesului 
către însușirea procedeelor de tehnică a 
atletismului, gimnasticii, înotului, jocu
rilor sportive.

Educația fizică în învățămîntul supe
rior trebuie să contribuie mai mult la 
desăvîrșirea instruirii sportive, la for
marea sportivilor cu categorii superioare 
de clasificare. Profesorii de educație fi
zică au nevoie de materiale metodice care 
să le ușureze și să le îndrumeze pro- 

răs-

în-

cît mai

Făcînd o retrospectivă a modului cum 
a încercai să se rezolve, în ultimul de- 
■niu, problema cercetării științifice în 
^meniul culturii fizice este necesar să 
ibliniem că nucleele de cercetări știin- 
fice organizate de C.C.F.S. și apoi de 
CFS și cabinetele metodico-științifice 
e consiliilor regionale ale UCFS, au 
»ntribuit la inițierea cadrelor de spe- 
alitate în efectuarea cercetărilor meto- 
ice și științifice.
Sesiunile de comunicări organizate în 

‘rioada anilor 1956—1961 la București, 
luj. Timișoara și în alte orașe, au avut 
iportanța lor în generalizarea practicii, 

sistematizarea datelor teoretice. Uni- 
lea Societăților Științelor Medicale, prin 
>cietatea de medicina culturii fizice, 
istitutul de Cultură Fizică, dispensa- 
le regionale pentru sportivi, catedrele 
; educație fizică din învățămîntul su- 
îrior, au de asemenea sarcini și preo- 
ipări în acest sens. Dar lipsa de uni
te privitoare la elaborarea tematicii de 
rcetare a controlului și îndrumării teh
ee și organizatorice au dus la calita- 
a necorespunzătoare, în multe cazuri, 
acestei munci, a cărei utilitate apare 

ităzi mai evidentă ca orieînd.
Marile competiții sportive din ultimii 

ii au dovedit, în ciuda unor performan- 
de valoare excepțională, că limitele 

testora sînt departe de a fi atinse. A- 
astă urcare vertiginoasă a rezultatelor 
ce necesară perfecționarea metodicii 
j lucru și a mijloacelor de antrena-

(mers, 
mărire

vilor. Prin urmare, problema adaptării 
organismului la efort trebuie studiată 
complex de pe pozițiile fizilologiei, bio
chimici și psihologiei. In același scop 
cercetătorii din aceste domenii trebuie 
să studieze bazele fiziologice și biochi
mice ale calităților fizice de bază — vi
teza, forța, rezistența, îndeminarea — 
și cel mai important, să precizeze legile 
lor de dezvoltare și de perfecționare în 
condițiile antrenamentului diferitelor 
ramuri sportive.

Psihologia, fiziologia și biochimia 
sportivă trebuie, de asemenea, să stu
dieze profund problema formei sportive. 
Elementele care determină precizarea 
formei sportive sînt insuficient cunos
cute. De aceea, tehnicienii noștri de
seori „bîjbîie", atît în ceea ce privește» 
selecționarea mijloacelor care să contri
buie la obținerea formei sportive, cît și 
în metodologia menținerii ei.

0 accentuată stare de inhibiție care 
frînează evident și reduce simțitor po
tențialul de joc al echipelor noastre re
prezentative, în special. în perioada ini
țială a turneelor, constituie un obiect in
teresant de cercetare. In acest sens se 
pot aminti primele jocuri ale echipei 
noastre reprezentative de juniori în Tur
neul U.E.F.A. și ale echipei feminine de 
handbal în 7 Ia campionatul mondial. 
Deși aceste echipe aveau o formă spor
tivă consolidată pe o pregătire anterioa
ră îndelungată și judicios realizată, 
totuși elemente de ordin psihologic au 
făcut ca începuturile concursurilor să 
fie șovăielnice și necorespunzătoare.

Evident, pregătirea psihologică 
încă o problemă deschisă, a cărei 
tanță a crescut în ultima vreme, 
rea morală și tăria manifestărilor
ință ale sportivului nu sînt izolate de 
performanță, ba dimpotrivă, o impulsio
nează, o întregesc.

Cercetările științifice și observațiile 
pedagogice au confirmat acest adevăr 
Dar a-1 descoperi numai, fără a găsi 
însă metodologia adecvată și diferențiată 
pe fiecare ramură de sport, pentru dez
voltarea calităților morale și de voință, 
înseamnă că ne situăm încă într-un sta
diu primar al rezolvării problemei. 
Nu exagerăm subliniind importanța 

pregătirii morale și de voință a 
sportivului. In momentul de față 

metodica pregătirii fizice, tehnice și tac
tice fiind mult mai cunoscută și genera
lizată, victoria în marile concursuri in
ternaționale depinde, de multe ori, dc 
rezolvarea acestui factor. Antrenorii, 
psihologii, oamenii de știință sînt che
mați să ajute la rezolvarea practică a 
acestei părți componente a valorii spor
tive. Desigur sarcina nu este simplă:

pregătirea morală și de voință reprezintă 
un proces unitar și complex. Formarea 
conștiinței, reflectarea realității încon
jurătoare în gîndirca și manifestările 
sportivului în interiorul stadionului și în 
afara lui, cere timp, răbdare și price
pere. Depășirea dificultăților obiective 
și subiective inerente pregătirii și în
trecerii sportive reprezintă în esență un 
proces educativ, de pregătire cetățeneas
că și patriotică, de formare a personali
tății sportivilor. Toți cei ce se ocupă de 
pregătirea sportivilor sînt datori să nu 
uite un lucru : baza educației tineretului 
este activitatea în producție, în școală, 
deoarece în cadrul colectivelor respective 
se formează atitudinea 
de muncă, 
omului nou.

Un alt domeniu în 
mași în urmă este acela al măsurătorilor 
obiective, făcute în privința aprecierii ni
velului tehnic al sportivilor noștri și 
asupra modului de adaptare a organis
mului în condițiile efortului specific con
clusului.

Direct de această problemă se leagă și 
urmărirea aplicării și perfecționării „Cri
teriilor de selecție a sportivilor de per
formanță** elaborate de federațiile spor
tive și aprobate recent printr-o hotărîrc 
a Biroului Consiliului General al UCFS.

Datorită solicitării mari a organismu
lui în efort, problema odihnei și alimen
tației se ridică mai mult ca orieînd. Me
todele cunoscute pînă în prezent, nu per
mit decît aproximativ să se fixeze inter
valele optime de odihnă, după și în 
timpul eforturilor, modul cum ele ajută 
obținerii și stabilizării formei sportive. 
De asemenea, nu a vein încă bine preci
zate mijloacele pe care trebuie să le 
folosim pentru ridicarea capacității de 
muncă și accelerarea restabilirii ei, cu 
ajutorul alimentației diferențiate pe ra
muri de sport în funcție de specificul 
acestora.

Evident că 
a tovarășilor 
domenii va fi 
ralclă de înzestrare cu aparatură adec

activitatea colectivelor și 
care vor lucra în aceste 
susținută de o acțiune pa-

vată, pentru a putea aprofunda cerce
tările și a găsi soluții științifice cu va
loare practică. înființarea Centrului de 
antrenament și medicină sportivă „23 
August" urmărește și soluționarea aces
tei probleme.

Colectivul de construcții și materialo 
sportive are, în această privință, sar
cina găsirii soluțiilor tehnice pentru îm
bunătățirea bazelor sportive, pentru crea
rea de prototipuri originale și aparate 
ajutătoare, care să stimuleze pe spor
tivi în procesul de pregătire, să ajute 
depistării insuficiențelor tehnice și fizice 
și efectuării măsurătorilor obiective efec
tuate în condiții specifice de concurs.

Prezentarea problemelor importante 
care stau în fața oamenilor dc știință și 
a practicienilor noștri în domeniul cul
turii fizice este desigur rezumativă și 
nu total cuprinzătoare. Planul tematic 
de cercetare al Consiliului Științific, pe 
anul viitor și în perspectivă, va cuprinde 
problemele de detaliu repartizate pe co
lective și comisii.

Sîntem convinși că membrii Consiliului 
Științific nu-și vor precupeți eforturile 
la munca colectivă de ridicare continuă 
a mișcării noastre de cultură fizică.

Efortul oamenilor de știință și al 
specialiștilor care activează în domeniul 
culturii fizice să sc adauge entuziasmu
lui cu care poporul nostru muncește, 
pentru desăvîrșirea construirii socialis
mului în țara noastră.

★

In cadrul discuțiilor, conferențiar 
dr. ADRIAN IONESCU, confe
rențiar dr. ANDREI ILIESCU, 

profesor dr. FLORIAN ULMEAM . pro
fesor univ. LEON TEODORESCl’. pro
fesor dr. EMIL REPCIUC, antrenor 
ALEXANDRU POPESCU, profes< SIL
VIA NEGREANU, au subliniat apor
tul important pe care Consiliul Științi
fic al UCFS trebuie să-1 aducă în dez
voltarea mișcării noastre de cultură fi
zică, făcînd totodată și propuneri pre
țioase de îmbunătățire a tematicii și 
metodelor de muncă ale comisiilor aces
tui Consiliu.

Medicina cautâ nu numai cauzele 
bolilor, ci și pe acelea ale sănătății 1

rămîne 
ini por* 
Valoa- 
de vo

Un sprijin substanțial din partea ști- 
ței așteaptă și educația fizică de ntase, 
re trebuie să folosească cclc mai bune 
ijloace, în funcție bineînțeles, de spe- 
ficul verigii în care ca se desfășoară: 
treprinderi, școli, sate etc.
Ț ată de ce se face tot mai simțită

I activitatea Consiliului Științific 
care pe baza analizei critice, a lip- 

rilor și posibilităților prezente, să rea- 
eze acțiunea de coordonare și de în- 
umare a activității de cercetare știin- 
ică în domeniul culturii fizice din țara

ccsul instructiv-educativ de care 
pund. Acest ajutor el trebuie să-1 pri
mească și din partea Consiliului Știin
țific. Dc asemenea, trebuie să se aducă 
o mai mare contribuție la îmbunătățirea 
metodelor de practicare a exercițiilor fi
zice de către tineretul din întreprinderi 
și de la sate. Colectivele respective ale 
Consiliului, ajutate bineînțeles și de ce
lelalte colective, va trebui să desfășoare 
o muncă intensă de cercetare pentru per
fecționarea continuă a formelor de cu
prindere a maselor de oameni ai muncii 
într-o activitate sportivă sistematică.

Se impune sporirea eforturilor și pen
tru fundamentarea științifică, pentru cu
noașterea și popularizarea efectelor gim
nasticii în producție, gimnasticii de di
mineață și a altor forme simple ale edu
cației fizice.

Evident, nici problemele antrenamen
tului sportiv nu sînt puține și 
simple. Personalitatea sportivului, 

în toată complexitatea sa, cu sferele sale 
componente — intelectuală, morală, a- 
fectivă și fizică — este angajată puter
nic în procesul de pregătire și în compe
tiția sportivă.

Tematica de cercetare științifică, care 
va xla orientare muncii colectivelor, cabi
netelor metodice, catedrelor de educa
ție fizică etc. va trebui să reflecte 
voile prezente și de perspectivă ale 
tivității noastre de educație fizică, 
pildă, fiziologia exercițiilor fizice 
trebui să pătrundă adînc în problema 
losirii eforturilor mari și maxime, 
țelegînd prin aceasta volumul mărit 
intensitatea crescută a lucrului sporti
vului, cu respectarea particularităților de 
vîrstă și de pregătire. Noi considerăm 
că motivul stagnării performanțelor 
noastre în unele ramuri sportive impor
tante (înotul, unele probe din atletism, 
fotbalul), constă și în cantitatea scăzută 
a lucrului efectuat, care a dus la o va
loare tehnică și fizică mediocră a sporti-

In cuvintul său tov. ACADEMI
CIAN GRIGORE BENETATTO, pre
ședintele Consiliului Științific al 
UCFS, a arătat importanța mereu 
crescîndă a fiziologiei efortului, fi
ziologiei muncii și celei sportive 
Astăzi, medicina nu caută numai 
cauzele bolilor, ci este și in căuta
rea cauzelor sănătății ! Preocuparea 
principală nu este numai etiopato- 
geneza bolilor ci și sanogeneza. Prin
cipiile socialiste de ocrotire a sănă
tății ne orientează activitatea svrz 
găsirea factorilor menținerii armo
niei funcționale a organismului, In 
condițiile variate de muncă și viață, 

Dezvoltarea impetuoasă a econo
miei noastre socialiste, introducerea 
pe scară largă a mecanizării și auto
matizării reclamă îmbunătățirea mij
loacelor educației fizice a maselco 
pentru continua întărire a sănătății 
oamenilor muncii și mărirea produc
tivității. întrebuințarea mecanisme
lor rapide, creșterea vitezei de exo 
cuție în majoritatea ramurilor spor, 
tive, deservirea dispozitivelor auto
mate, presupun o încordare specială 
a sistemului nervos, stabilirea da 
relații specifice intre analizorii ut-

zuali și motrici. Aceste noi probleme, 
ca și folosirea tot mai intensă in 
practica sportivă a eforturilor mart 
fac ca problemele de fiziologie a 
muncii, de medicina culturii fizice, 
de psihologie sportivă, să fie da 
mare actualitate. Cei care abordează 
aceste probleme trebuie să aibă un 
nivel înalt de cultură, pentru a putea 
cuprinde in întregime tot mecanis
mul de coordonare și de adaptare a 
organismului la condiții variate de 
activitate motrică.

Academicianul Gr. 
rindu-se la propria 
cercetare științifică,
portanța abordării problemelor legate 
de efortul sportiv, pentru deschide
rea unor perspective mai largi in 
domeniul fiziologiei generale.

Sarcinile puse in fața Consiliului 
Științific, a arătat vorbitorul, nu sînt 
de loc ușoare. Ele pot fi insă reali
zate cu succes, avind in vedere mij
loacele ce ne sînt puse la dispoziție 
de regimul nostru democrat-popu
lar, de tradiția muncii de cercetare 
medico-sportivă și de competenta spe
cialiștilor romîni.

Benetatto, refe- 
sa activitate de 
a subliniat im-

Teoria trebuie să se îmbine armonios cu practica

ne- 
ac- 
De 
va 
fo- 
în-
?i

In încheierea lucrărilor, tov. AU
REL DUMA, președintele Consiliului 
General al UCFS a subliniat impor
tanța sarcinilor care stau în fata 
Consiliului Științific. Aeest for are 
menirea 
continuă 
zică din 
se ridice 
dobindite 
mul 
tui.

In
spus 
fost 
de seamă, țara noastră afirmîndu-se 
puternic în arena sportului interna
țional. Sînt succese care ne bucură 
dar. în același timp, se constată că 
mai avem și unele sectoare de 
muncă, unele probe sau ramuri spor
tive. în care activitatea se desfășoa
ră încă nesatisfăcător. Dat fiind fap
tul că ne aflăm în plină perioadă 
de pregătire pentru Jocurile Olimpi
ce, Consiliul respectiv, oamenii de 
știință, specialiștii, au datoria ca prin 
cercetările lor să găsească soluțiile 
practice cele mai bune, care să con
tribuie la Impulsionarea activității, 
în special, în acele ramuri sportive 
în care rezultatele nu sînt cele aș
teptate, în această direcție nu avem

să contribuie la creșterea 
a activității de cultură fi- 
țara noastră, ajutînd-o să 
la nivelul marilor succese 
de poporul nostru, pe dru- 

construirii depline a socialismu-

activitatea de cultură fizica, a 
vorbitorul, 

înregistrate o serie de succese
în ultimii ani, au

încă rezolvate unele probleme legate 
de pregătirea alergătorilor de viteză 
șS al aruncătorilor la atletism, a 
gimnaștilor, a baschetbaliștilor, înotă
torilor etc. Pe baza rezultatelor teo
retice ale cercetărilor care 
face,

complexe pe care le ridică dezvol
tarea continuă, pe bază de mase, 
mișcarea noastră de cultură fizică

se vor 
vrem să introducem în pro

cesul instructîv-cducativ cele mai noi 
metode și mijloace, care să duca la 
îmbunătățire* calității educației fi
zice a maselor și la ridicarea con
tinuă * performanțelor sportivilor 
noștri, la un înalt nivel.

In munca pe care o va desfășura 
Consiliul Științific trebuie ca teoria 
să se îmbine în mod armonios cu 
practica, pentru a da o valoare o- 
perativă tuturor concluziilor rezul
tate de pe urma cercetărilor științi
fice și studiilor efectuate. Tocmai de 
aceea, orientarea tematicii cercetă
rilor și studiilor trebuie făcută astfel 
îneît ea să se apropie de nevoile te
renului adică acolo unde se află mii 
și mii de tSneri sportivi, care bat cu 
insistență la 
care așteaptă 
tru a pute* 
tiv necesar.

In același 
fie trebuie 
intr-un mod 
tea răspunde cu promptitudine ne
voilor, tot mai numeroase și maj

norțile consacrării și 
sprijin calificai pen- 

1. ¥'/istna saltul călit*-

timp, Consiliul Științl- 
să-și desfășoare munca 
sistematic pentru a pu-

Sînt sarcini de mare răspundere 
dar deosebit de frumoase și pline de 
perspectivă. Rezolvarea lor este pe 
deplin posibilă, dacă toți membrii 
Consiliului Științific vor munci cit 
mai bine, dacă pasiunea lor va fi 
mereu trează, pentru rezolvarea im
portantelor probleme ce le stau Iu 
față, pasiune pe care trebuie s-o du
bleze cu perseverență, una din cali
tățile ce se per muncii științifice 
de calitate.

Avînd la baza întregii noastre ac
tivități, Învățătura marxist-lemnisU. 
singur* metodă științifică de aborda 
a problemelor, sprijinul p*rma»e«4 
și multilateral al partidului F 
veroului nostru, manea de funda
mentare științifici a artivitălfl do 
cultură fizică iși va aduce o ©ontrt- 
buție valoroasă la întărire* sănătății 
maselor de oameni ai muncii, la cou* 
solidare* prestigiului sportiv inter* 
național al Republicii Populare Bo* 
mine.
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Steaua și Știința Cluj învingătoare 
în primele jocuri ale turneului final

CLUJ, 1 (prin telefon de la trimisul 
nostru). Steaua București, campioana 
tării noastre, a debutat cu o victorie cate
gorică în turneul final al campionatului 
republican de baschet masculin, învin- 
gînd pe Știința Timișoara cu 95—81 
(16—45). In ciuda acestei diferențe, 
după desfășurarea primei reprize era 
greu de prevăzut un astfel dc rezultat. 
Știința a început curajos, a contracarat 
inspirat presingul bucureștenilor și a 
reușit să conducă cu 13—10 (min. 4), 
22—18 (min. 10), 30—24 (min. 14) și 
44—36 (min. 18). In această perioadă, 
Steaua a ratat mult și a făcut greșeala 
de a se angrena în jocul lent impus de 
formația timișoreană. Antrenorul Herold 
a sesizat însă la timp greșeala și astfel 
militarii an sporit ritmul. Spre sfîrșitul 
reprizei ei au făcut un adevărat tur dc 
forță, mai ales că zona studenților a 
fost, ca de obicei, foarte penetrabilă, 
și au terminat repriza cu un avantaj de 
un punct.

După pauză, bucureștenii au păstrat 
inițiativa în permanență. ..Mecanismul- 
a funcționat din ce în ce mai bine, iar 
Nosievici (cel mai bun de pe teren), 
Dioconescu și Folbert au adus prețioa
se puncte în aceste momente. Știința a 
căzut inexplicabil și a ratat numeroase 
ocazii, uneori copilărește (din 40 de a- 
runcări a realizat doar 13). Scorul a 
fost realizat de Folbert 16, Fodor 4, 
Nedef 7, Gh. Valeriu 10, Ctmpeanu 12, 
Nosievici 30, Dioconescu 12, Cimpoiaș 4

pentru Steaua și de Pușcașii 6, Popo- 
vici 13, Ionescu 22, Viciu 21, (Filuvrl 
3, Hoffman 12, Leonte 2 și Chirilufă 
2 pentru Știința. Au arbitrat I. Deak și 
A. Balazs.

Al doilea meci disputat aseară la 
Cluj s-a deosebit radical de primul. 
Știința Cluj și Dinamo București au 
jucat precaut, pentru rezultat, reali
zând o partidă de un nivel tehnic me
diocru și lipsită de spectaculozitate. 
Scorul s-a menținut egal doar 10 mi
nute, după care studenții clujeni au 
dominat în permanență, datorită jo
cului bun practicat de pivoți și mai 
ales de către Demian. Scorul de 73-59 
(34—26) a fost realizat de Albu 21, 
Demian 27, Cernea 6, Vizi 8, Bugna- 
riu 10, Gubeș 1 pentru Știința Cluj 
și de Kiss 24, Spiridon 6, Giurgiu 10, 
Visiter 13, Dudescu 2, Dragomirescu 2 
și Scorțesou 2 pentru Dinamo Bucu
rești. Au condus arbitrii E. Hottya 
și V. Popescu.

întrecerile primei părți a turneului 
final al campionatului republican de 
baschet (locurile 1—4) continuă marți 
cu partidele Știința Cluj — Știința 
Timișoara, Dinamo București— Steaua 
și miercuri cu partidele Știința Ti
mișoara — Dinamo și Steaua — Ști
ința Cluj. După evoluția de pînă a- 
cum, principalele candidate la titlu 
se anunță Steaua București și Știin
ța Cluj.

ADRIAN VASILIU
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Campionatul mondial de hochei pe gheață

Despre cele mai bune echipe...
S-a spus — și nu s-a făcut o greșea

lă — că recent încheiata ediție a Cam
pionatului mondial de hochei pe ghea
ță a fost cea mal disputată. Elocvente 
în această privință sînt clasamentele fi
nale din care se poate vedea, spre 
exemplu, că la grupa A, unde au evo
luat 8 echipe, primele trei clasate au 
12,12 șl respectiv 11 puncte, în timp efe 
ultimele patru clasate au toate cite 3 
puncte, Iar în grupa B primele clasate 
au, de asemenea, punctaje strinse : 10,9 
șl 9 puncte ! De altfel, pentru desemna
rea echipei învingătoare a fost nevoie 
să se apeleze la una din clauzele re
gulamentului competiției, care preciza 
că numai pentru stabilirea echipei cam
pioane se face un golaveraj separat, adi- 
iionîndu-se rezultatele dintre primele 
cinci clasate, urmînd ca apoi prin scă
derea golurilor primite din cele marca
te, formația cu diferența cea mai mare 
să fie declarată campioană. La termi
narea jocului U.R.S.S. — Canada, echi
pa Uniunii Sovietice avea acest gola
veraj special 14-6 (deci o diferență de 
8 puncte), in timp ce selecționata Sue
diei avea 12-5 (diferență de 7 puncte), 
hocheiștii sovietici fiind astfel declarați 
campioni ai lumii și ai Europei.

Iată așadar cit de mult a cîntărit în 
această deosebit de dîrză luptă un sin
gur gol I Victoria reprezentanților 
U.R.S.S. este deci cu atît mai valoroa
să cu cît ea a fost cucerită în condi
țiile aprigei dispute de la Stockholm. 
Și așa cum apreciau șl cei mai mulți 
dintre specialiștii prezenți în capitala 
Suediei la această întrecere, hocheiștii 
sovietici au meritat pe deplin acest titlu. 
Ceea oe a impresionat în primul rînd 
la reprezentativa Uniunii Sovietice a 
fost perfecta ei omogenitate. Cele două 
perechi de fundași și cele trei linii de 
atac erau la fel de valoroase, reușind 
prin aceasta să mențină de-a lungul tu
turor partidelor același ritm, aceeași

Adnotări pe marginea concursurilor de verificare de la Oradea

a escaladat Piatra Craiului.Plutonul rulează intens spre O-cdea după ce

Foto : H. Naum

Reuniți pentru 
dea, cicliștii 
mine, R. S. 
Ungare, care 
de a XVI-a 
su participat la citeva 
concursuri de verificare, 
de concurs au fost diferite (circuit — 
contracronometru, drum plat — mun
te) și au solicitat din plin eforturile 
participanților. Ținînd seamă de fap
tul că aceste întreceri au avut rolul 
de a verifica gradul de pregătire al 
rutierilor vom face citeva considera- 
țiuni menite să scoată în evidență 
etît plusurile cit și minusurile con
statate cu acest prilej.

Lotul de cicliști al R. P. Ungare a 
fost un slab adversar pentru aler
gătorii noștri ca și pentru oaspeții 
cehoslovaci. Se pare că antrenorul 
G. Viszt n-a reușit să-și pună in for
mă elevii și nici să creeze coeziunea 
necesară unei echipe care va evolua 
într-o întrecere de 15 etape de-a lun
gul a peste 2.500 km. Doar Megyerdi 
este ceva mai activ, deși nici acesta 
n-a arătat nimic în proba contra
cronometru. Balaszko este o revelație 
a lotului, dar lipsa sa de experiență 
în marile întreceri va crea serioase 
dubii selecționerilor. în rest Aranyi 
— destul de în vîrstă — pare plicti
sit, Mezei nu este pus pe „picioare", 
Kovacs, Meszaros și Juhasz de ase
menea. Antrenorul maghiar va avea 
mult de furcă pentru a-i pune pe 
cicliștii maghiari într-o formă cît 
de cit acceptabilă.

Lotul de cicliști al R. S. Ceho- 
slovace constituie o plăcută surpriză. 
El a fost un partener valoros de în
trecere pentru rutierii noștri. Antre
norul Menhart are la dispoziție un 
Iot puternic. Deși Smisek nu este 
prezent Ia pregătire, alți cicliști de 
valoare gata să alcătuiască o

citeva zile la Ora- 
loturile R. P. Ro- 

P.
din
Cehoslovace și R. 

se pregătesc pentru cea 
ediție a „Cursei Păcii" 

importante 
Condițiile

valoroasă. Alergătorii ceho- 
au cîștigat două etape (prin

echipă 
slovaci 
Volf la circuit și Smolik în etapa 
Oradea — Piatra Craiului — Oradea) 
și au fost foarte aproape (la 12 sec) 
de echipa noastră in cursa contracro- 
nometru. De altfel este demn de 
subliniat faptul că în această cursă 
echipa a Il-a a R. S. Cehoslovace a 
avut o comportare aproape la fel de 
bună ca și prima clasîndu-se pe locul 
III la o mică diferență de primele 
clasate. Din aceasta se poate des
prinde faptul că aproape toți cei 10 
alergători cehoslovaci sint la același 
nivel de pregătire. Dacă ar fi să-1... 
ajutăm pe antrenorul Menhart în al
cătuirea lotului ne-ar fi foarte greu 
deoarece Hasman, Schejbal, Heller, 
Kvapil, Laczo, Smolik, Volf și Bug- 
ner sint la fel de buni.

Firește, am urmărit cu mai multă 
emoție evoluția alergătorilor noștri. 
Ne pare rău insă că pe unii dintre ei 
nu i-am putut vedea la lucru 
nitudinea forțelor. Ziegler n-a 
decit într-o singură etapă la 
posibilităților sale (prima pe
Beiuș) fiindcă apoi a contractat o

în ple- 
evoluat 
nivelul 

șoseaua

0 CURSA RE 0
timpului nefavorabil (a 
bătut un vînt puternic) 

fruntași din București și
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In ciuda 
plouat și a 
cicliștii 
Ploiești, participanți la competiția or
ganizată duminică dimineața de aso
ciația sportivă Electronica pe șoseaua 
București—Urziceni, ne-au oferit o 
cursă frumoasă. Au fost lansate nu
meroase atacuri spectaculoase care 
au triat — după pregătire — pe cei 
peste 60 de alergători avansați. Pe 
ultima parte a cursei, atacul hotărî- 
tor l-au dat Gh. Bădără, C. Ciocan, 
N. Ciumeti, Gh. Ciobanu și N. Nicu
lescu, disputindu-și între ei primul 
loc. învingător: Gh. Ciobanu (Voința

bronșită. Cristescu — bun în anii tre- 
cuți pe munte — n-a rezistat acum pe 
Piatra Craiului deoarece nu se simte 
bine. Ion Cosma nu s-a pus încă în 
formă și n-a făcut față concursurilor. 
C. Dumitrescu — puțin prea moftu
ros — se plînge că nu este în formă. 
Am fi fost gata să-l credem deoarece 
mai bine de 100 km în prima etapă 
(Oradea — Beiuș — Oradea) a stat la 
periferia plutonului, dar cînd eram 
gata să consemnăm acest lucru a... 
fugit ca un bolid din pluton șl a 
cîștigat etapa cu avans. Să fie oare o 
subestimare a forțelor sau un mod 
de eschivare de la muncă în pluton ? 
Acum cînd ne punem mari speranțe 
în evoluția acestui experimentat și 
talentat sportiv este cazul să parti
cipe activ la toate eforturile colecti
vului, să împrumute din vasta sa 
experiență și altor alergători mai ti
neri. Așadar despre acești rutieri nu 
se pot spune prea multe lucruri. Cel 
mai în formă dintre alergători — în 
etapa actuală — este Gh. Rădulescu. 
Activ, mereu prezent în „prima li
nie", el este un bun exemplu și pen
tru ceilalți. Ion Ardeleanu este o a- 
devărată revelație. Chiar la contra
cronometru unde r>u-l știam specia
list ne-a arătat o forță nebănuită. Se 
poate spune că in acea cursă a muncit 
— alături de Gh. Rădulescu — cel 
mai mult. Stoica — excepție făcînd 
cursa contracronometru — se prezin
tă bine. Simion Ariton — de la care 
așteptăm de multă vreme să se „lan
seze" — este în nota sa obișnuită. 
Gh. Neagoe și N. Grigore — munci
tori, plini de intenții bune. Și cam 
atît. Antrenorul E. Golgoți mai are 
mult de lucru. El va trebui să pri
vească atent și modul de pregătire a 
sportivilor cehoslovaci și să preia ce 
crede că-1 poate ajuta.

Firește. E. Golgoți și-a fixat un plan 
de pregătire verificat și aprobat de 
forurile competente. Obiectivele pe 
care și le-a propus au fost atinse. 
Este însă bine ca pe parcurs. în func
ție de condiții, să facă modificările 
de rigoare. Avem speranța că acest 
tînăr antrenor va ști să conducă 
echipa la performanța pe care și-a 
propus-o ca obiectiv.

forță de joc. Devenise un lucru cunos
cut că atunci cînd echipele Suediei, Ca
nadei sau R.S. Cehoslovace încep jocul 
pe gheață prezintă o anumită formație, 
socotită drept cea mai puternică. Doar 
echipa Uniunii Sovietice furniza... sur
prize în această direcție, deoarece an
trenorii Cernișev și Tarasov puteau tri
mite la începutul unei partide pe ghea
ță linia B. Maiorov — Starșinov — E. 
Maiorov sau linia Alexandrov—Almetov— 
Jakușev, ambele fiind La fel de bune. 
Ba, uneori, echipa U.R.S.S. a început 
jocul cu cea de a III-a linie de atac 
Petuhov — Jurjinov — Volkov, care era 
socotită, a treia, doar pentru tinerețea 
acestor hocheiști. In rest, însă... nici o 
deosebire față ’ de celelalte. Deci o pri
mă concluzie care se poate tr< ,e este 
aceea că în lupta pentru primul loc — 
care devine la hochei din ce în ce mai 
aprigă și mai echilibrată — ceea ce 
contează mai mult este omogenitatea 
valorică a lotului folosit.

In afară de aceasta, echipa Uniunii 
Sovietice a fost excelent pregătită din 
punct de vedere tactic. Sistemul de a- 
părare dădea posibilitate unuia din fun
dași să stea permanent în fața porții 
și să ajute tot timpul portarul, pentru 
că ceilalți jucători erau în continuă 
mișcare, avînd zone precise de acțiune. 
In ceea ce privește atacul, hocheiștii so
vietici foloseau rar acțiunile individuale 
sau pe cele realizate numai de linia de 
atac. Ei preferau să țină un timp pu
cul în treimea de apărare și să iniție
ze atacul cu întreaga echipă, pucul tre- 
cînd fulgerător din crosă în crosă. Pre
cizia în pase a fost poate elementul de
terminant în organizarea acțiunilor o- 
fensive ale hocheiștilor sovietici.

Echipa SUEDIEI, clasată pe locul se
cund, a constituit surpriza acestui cam
pionat mondial. Bine pregătiți din punct 
de vedere fizic, cu o apărare fermă și 
ermetică, în care excela portarul Kjell 
Svensson, hocheiștii suedezi au format 
o echipă matură, tehnică, periculoasă 
pentru orice adversar. Principala armă 
a selecționatei suedeze era contraatacul, 
cu ajutorul căruia a surprins echipele 
Uniunii Sovietice și Canadei. Tehnica 
excelentă și viteza unor jucători ca 
„Tumba** Johansson, Uffe Sterner, Ro- 
naki Peterson, Lund val, Nisse Nilsson, 
Hârdin și alții erau hotărîtoare. Ho
cheiștii suedezi au... ratat titlul de cam
pioni ai lumii în jocul cu R.S. Ceho
slovacă, unde ei au evoluat mai slab 
ca în celelalte partide. Forța de joc, 
viteza, spontaneitatea echipei au fost 
mult mai reduse în această întâlnire, în 
care hocheiștii cehoslovaci au realizat 
victoria și locul IU în clasamentul fi
nal. Este un loc pe care echipa R. S. 
CEHOSLOVACE îl merită din plin. Cu 
citeva zile înainte de începerea între
cerii, majoritatea specialiștilor apreciau 
de altfel ca principală favorită echipa 
cehoslovacă. Dar, în „focul** disputei și,

mai ales, în partidele cu U.R.S.S. I 
Canada, trei dintre jucătorii care ev 
luau pe posturi ,,cheie“ în echipa R. 
Cehoslovace nu au mal corespuns. Es 
vorba de portarul Mlkulas, de fundaș 
Kasper și de centrul primei linii de 
tac, Bukac. J

Citeva cuvinte despre echipa CÂNI 
DEI. Locul IV pe care îl ocupă în ci 
sament reflectă valoarea acestei iorml 
ții, în componența căreia intrau o a 
rie de jucători în vîrstă, fără o prea 
lire fizică corespunzătoare și care 1 
din această cauză — erau cu regulai 
tate depășiți de ritmul in care se ju 
uneori. Semnificativ în această direct 
este faptul că în meciul Suedia—Cana<l 
la scorul de 2-1 pentru Suedia, în fin] 
Iul jocului suedezul Uffe Sterner a sq 
pat pe contraatac și canadianul FM 
cher, deși se afla într-o poziție în ca' 
l-ar fi fost ușor să-l intercepteze ru 
putut totuși s-o facă din lipsă de... 4 
teză ! Majoritatea hocheiștllor caiJ 
dieni acționau lent, pregăteau atacul i 
cet, cu pase laterale, folosind în apti 
pierea porții adversarului marea 1 
tehnică și rutină în scopul realiză! 
golurilor. Cînd urmăreai echipa caru 
dlană, puteai totuși să vezi că în coli 
ponența ei intrau și jucători ceva rra 
rapizi, mai... nervoși, care se mișca 
mai iute pe gheață. In această direct 
excelau Tambeîini, McLeod și Peaooa 
Principalul „atu" al echipei canadiez 
a fost însă portarul Set Martin. I

Citeva lucruri cu caracter generl 
Trebuie să menționăm mai întii că ce 
mai bune formații prezente la Stoc] 
holm au arătat o predilecție pentru fl 
losirea corpului în deposedarea de pj 
a adversarului. Astăzi atacul cu croi 
este complet.........demodat". Viteza j
care se acționează, pasele rapide, dai 
pe neașteptate șl cu multă l'orță 1 
determină să apreciem că încercările c 
a „pescui" pucul cu crosa sint sortite ■ 
șecului. Un adversar care pătrunde I 
treimea de apărare este „dirijat" spl 
mantinelă șl acolo blocat cu ajutorul cd 
pulul. Dar, pentru a folosi bine corpi 
îți trebuie forță generală și, în sp< 
cial, forță în brațe și în picioare. Coi 
tactul cu un adversar care vine în pi 
nă viteză nu este de loc... comod, m| 
tiv pentru care toate echipele erau bit 
puse la punct în ceea ce privește de: 
voltarea forței. In astfel de condiții, d( 
sigur că și pătrunderea în zonă devir 
o problemă pentru atacant. Așa se 
explică de ce acțiunile individuale a 
fost rare. Canadienii care se bazau rri 
mult pe astfel de acțiuni n-au realiz] 
mare lucru. Acțiunile ofensive se prl 
găteau în zona neutră și Ia ele pârtie 
pau ce) "Uțin jucătorii din linia de < 
tac, i— de cele mal multe ori toți ci 
cinci hocheiști de pe gheață.

CĂLIN ANTONESCU
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HRISTACHE NAUM

RARĂ FRUMUSEȚE
Ploiești) cronometrat la capătul 
Ier 80 km cu 2 h 07:38, urmat în 
dine de Gh. Bădără (Dinamo) 2 h 
07:41, N. Ciumeti (Voința București), 
N. Niculescu (Steaua) același timp, 
C. Ciocan (Voința Ploiești) 2 h 07:49.

Iată învingătorii în celelalte probe : 
juniori cat. I, (30 km) — S. 
(Steaua) 52:41 ; juniori cat. 
(20 km) — C. Constan tinescu 
38:00 ; biciclete 
— I. Niculescu 
clete de oraș 
(Steaua) 12:02.

ce- 
or-

Cristea 
a Il-a, 
(C.P.B.) | 

(12 km) .

GALAȚI (prin telefon). — Simbătă 
seara, în sala de festivități a Uzinei 
Mecanice din Galați, au avut loc fi
nalele concursului republican de ca
lificare la box. fată rezultatele in or
dinea categoriilor: P. Covaliov 
(Brăila) b.p. I. Mihăilescu (Buc.) ; P. 
Toth (Oradea) b.ab. rep. II M. Omer 
(C-ța) ; C. Ștefan (Buc.) b.p. A. Dum
bravă (Galați) ; P. Vanea (Cluj) b.p. 
Șt. Molnar (Timișoara) ; A. Murg 
(Cluj) b.p. I. Balaș (Huned.); N. Lo-

vaș (Oradea) b.p. A. Vănuți (Craiova 
I. Hodoșan (Reșița)
(Oradea) ; I. Baciu (C. Turzii) b.] 
V. Dobre (Buc.) ; N. Moț (Timișoars 
b.p. I. Grosu (Oradea) ; Gh. Buci 
(Huned.) b.k.o. rep. III N. lovu (Ei 
cău) ; P. Curunczi (Bocșa Romins 
b.p. P. Moraru (Oradea) ; C. Orste 
(Timișoara) b. dese. rep. III N. Bk 
jan (Buc.).

b.p. M. Pintil

I. SCHENKMAN-co

Se inaugurează sezonul competițional
Clubul sportiv Steaua 

organizează pe stadionul 
de la Ghencea un con
curs motociclist de ob
stacole dotat cu o fru
moasă cupă. Concursul 
se desfășoară în două 
etape (7 și 14 aprilie) 
și cuprinde probe de a- 
vansați — la clasele 125, 
175, 250 și 350 cmc — 
și de începători, legiti
mați, la clasele 175 și 
350 cmc. La aceste pro
be vor participa alergă
tori de la cluburile 
bucureștene Dinamo, U- 
nirea. Metalul, Voința și 
Steaua, precum și spor
tivi de la Steagul roșu
Brașov și Poiana 
na.

în deschiderea 
cursului — care 
cepe la ora 10 
avea loc întreceri între 
motoeicliștii 
nelegitimați (pe 
clete proprii) la 
175 și 350 cmc. 
» curge numai 
r traseului. Pentru aceș- 

se voit

Steaua în 
3 aprilie, 
și 19.

de semicurse
(Steaua) 25:05, bici- ^ja> întrecerile 

(6 km) — M. Onig face la clubul 
zilele de 2 și

GH. TUDOSE-coresp. intre orele 17

Cîmpi-

con-

Mihai Pop (Dinamo), unul dintre participanta ’ 
concursul de duminică, sărind peste un obstacc 

intr-o cursă desfășurată pe pista stadionului 
Dinamo din Capitală.

începători 
motoci- 
clasele 

Ei vor 
o parte



Pe marginea jocurilor de duminică, din categoria A Rezultate din campionatul republicani de juniori
Pentru ca cititorii noștri să aibă 

o imagine și mai completă asupra 
jocurilor de categorie. A disputate du
minică in provincie, dăm cîteva im
presii ale observatorilor federali la 
partidele respective:

U.T.A. - DINAMO BACĂU (Lu- 
paș Ion) : „A fost un meci viu dis
putat, dar pe teren a domnit o at
mosferă de deplină sportivitate. U.T.A. 
a fost mai bună, a combinat mai clar, 
a aplicat mai bine așezarea 1—4—2—4. 
Arădenii au avut un ritm susținut 
de joc. Se pare că echipa se apropie 
de valoarea ți reputația ei. Cei mai 
buni jucători ai gazdelor au fost Co
mori, Sziics, Koszka, Czako și mai 
ales Sasu, om de bază al atacului, 
care a dat mereu probleme apărării 
dinamoviste prin deplasările și pă
trunderile sale. Băcdoanii au jucat

Insemnări sub umbre lă
Am să păstrez carnetul cu însem

nări de la cuplajul deluvian de pe 
stadionul „23 August". Peste literele și 
cifrele strîmbe parcă a plouat cu clor.

— .Mulțumesc! De mult doream să 
am p fotografie a echipei Dinamo!

— Pentru puțin! Află insă că noi 
siniem... Rapidul.

Desen de Al. Clenciu

Totuși foile decolorate pe care vre
mea le va îngălbeni pesie cîjiva 
ani, vor readuce mereu în minte a- 
cest derbiu al voinfei, în care peste 
50 000 de oameni muiafi pînă la 
oase au obținut și ei o victorie netă, 
după o luptă inegală, asupra celor 
100 000 de telespectatori.

Dar să lăsăm o clipă carnetul și 
să îmbrăcăm în cîfeva cuvinte uscate 
și călcate una din ideile vedetei de 
ieri,- Rapid — Dinamo.

în amestecul de apă și pămînt în 
care nici unul din cei 23 de eroi ai 
mlaștinei nu poate fi omis de la pre
miere, revăd cuplul Ștefănescu — 
Georgescu, care a dominat terenul 
în ultima jumătate de oră, împingînd 
furibund un atac care se izbea me
reu de o apărare pe care cele 13 
goluri, primite în 17 meciuri o re
comandă ca cea mai bună a campio
natului.

Două vorbe despre Ștefănescu și 
Georgescu. Primul, anonim pînă acum 
un an la Dinamo Pifești-fineret, 
a ajuns după numai 12 jocuri de cam
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Să facem o scurtă trecere în revistă 

a celor treisprezece partide din progra
mul concursului de săptămîna aceasta:

1) Steaua—Steagul roșu. In afară de 
faptul că Steaua merge bine, ceea ce 
ne face să o indicăm favorită este și 
slaba comportare a brașovenilor în de
plasare.

2) Dinamo București — Dinamo Ba
cău. Dinamoviștii bucureșțeni sînt fireș
te favoriți în fața ultimei clasate !

3) Petrolul — Știința Cluj. Petrolul ce
dează greu pe teren propriu, Știința 
Cluj este însă un adversar redutabil. 
Pronosti; 1, x.

4) C.S.M.S. Iași — Progresul. Progresul 
a demonstrat in meciul cu Steaua că, 
atunci cînd vrea, știe să joace. Un 
punct obținut la Iași le-ar fi de mare 
folos. Pronostic 1, x.

5) Minerul — U.T.A. Cu forma pe care 
o deține portarul Coman, U.T.A. poate 
scoate un ,,x“ la Lupeni. Pronostic 1, x.

6) Farul — Crișana. Farul trebuie să 
se reabiliteze în fața suporterilor. Pro
nostic 1 „solo“.

7) Poiana Cimpina — Metalul Tîrgo- 
viște. Un meci deschis ! Pronostic 2, 1.

8) C.F.R. Roșiori — Dinamo Pitești. 
Piteșteni pot obține victoria, dar la li
mită.

9) Gaz Metan Mediaș — C.S.M. Reșița. 
La Mediaș se cîștigă ’ greu, dar C.S.M. 
Reșița, care deține o formă bună, poate 
obține un punct. Pronostic 1, x.

10) Unirea Rm. Vilcea — Dinamo Obor. 
Pronostic 1, x.

11) Unirea Dej — Minerul B. Mare. 
Față de fdrma băimărenilor, Unirea nu 
poate sconta *decît pe un „x“ (cel mult). 
Pronostic 2, x.

12) Crișul Oradea — C.S.M. Cluj. Pal
maresul întîlnirilor dintre cele două e- 
chipe ni-i indică favoriți pe orădeni.

Sp. Știința Tim. — Rapid. Studenții, 
avînd avantajul terenului, vor încerca 
să cîștige, cu toate că au în față un 
„11“ în formă bună.

In legătură cu concursul Sportexpres ! 
Se aduce la cunoștința posesorilor de 
bilete câștigătoare la concursul Sport
expres din 31 martie, următoarele :
• Premiile în obiecte se vor expedia 

de către Direcția generală Loto-Prono- 
sport pînă la 20 iunie 1903. Pentru a- 

bine in repriza I. Ei au adoptat 
așezarea 1—4-3-3. In atac, numai 
Public și oarecum Harsany au acțio
nat mai periculos. Oricum insă Di
namo Bacău a jucat mai bine decit 
ar lăsa să se bănuiască locul ocupat 
în clasament. Arădenii au șutat mai 
mult la poartă: 25 de șuturi (din 
care 14 pe spațiul porții), față de 
numai 10 (din care 5 pe poartă) ale 
oaspeților".

MINERUL - FARUL (Mircea David): 
„In prima repriză ambele echipe au 
ratat ocazii bune. în cea de-a doua 
Minerul a dominat aproape total. în
vingătorii au tras mult la poartă, 
dindu-i ocazia Iun GMbănescu să se 
evidențieze. De la gazde au jucat 
bine Costin, Ion Ion, Drăgoi, Co- 
iroază. Constănțenii au avut un atac 
slab, in oare oamenii de bază (Cio-

pionat în A pe primul plan ai jucă
torilor din mijlocul terenului. Al doi
lea, vechi international, creditat în ; 
repetate rînduri cu adjectivul „plafo
nai", și-a găsit — după cîl se pare 
— în sfîrșif locul. (De altfel „cazul 
Georgescu" trebuie să dea de gîn- 
dit multora dintre antrenorii noștri. 
Mai sînt situafri în care echipele noas
tre nu au „omul potrivit la locul 
potrivit").

Maratorriștii Ștefănescu și Georges
cu au făcut ca înaintarea și apăra
rea Rapidului să aibă cîte 6 oameni ' 
ori de cîte ori intrau în luptă cu a- ' 
pararea sau înaintarea adversă. Se ' 
poete spune, fără exagerare că „ase
diul" prelungit al Rapidului se dato
rează fapfuWt că feroviarii au jucat 
ieri în 13. La urma urmelor, 1-4-2-4 
este în primul rînd arta de a pre- I 
zenta pe teren 11 carnete și 13 ju
cători.

în concluzie, o primă concluzie

— Măi, tovarășe, fii atent cu sticla 
asta de suc, că mă... stropești!!

Desen ; S. Novac
I 

din cele multe pe care le prilejuiește 
de fiecare dată așezarea „4 pe fund": 
„cine nu are marafoniști, să și-i 
crească".

IOAN CHIRILA

ceasta, participanții vor trimite biletele 
cîștigătoare de premii în obiecte, la Di
recția generală Loto-Pronosport — Bucu
rești, calea Victoriei nr. 9, prin scrisoa
re cu valoare declarată, după ce în 
prealabil au completat citeț, obligatoriu 
cu cerneală, pe verso biletului : nume
le și prenumele, adresa exactă unde do
resc să primească premiul, menționînd 
și gara de destinație (nu halta).

TRIMITEREA BILETELOR ClȘTIGA- 
TOARE SE VA FACE PÎNA LA DATA 
DE 15 MAI 1963, DUPĂ CARE DATA, 
BILETELE CÎȘTIGATOARE NEDEPUSE 
SAU NEEXPEDIATE, DEVIN NULE.
• Cîștigătorii autoturismelor și moto

cicletelor le vor ridica de la Direcția 
generală Loto-Pronosport în termen de 
15 zile de la expedierea biletelor cîș
tigătoare. Cîștigătorii excursiiler vor fi 
înștiințați, în timp util, asupra datei 
cînd va avea loc excursia și a forma
lităților ce au de îndeplinit.
• Premiile în bani se vor plăti prin 

casele raionale C.E.C. șl agențiile C.E.C. 
proprii din mediul urban, la prezentarea 
biletelor cîștigătoare, începînd de la 6 
aprilie și pînă la 15 mai 1963, dată după 
care biletele cîștigătoare neprezentate 
devin nule. La prezentarea biletelor cîș
tigătoare participantul trebuie să com
pleteze pe verso biletului toate datele 
menționate.

PREMIILE CONCURSULUI PRONO- 
EXPRES NR. 13 DIN 27 MARTIE 1963

Categoria a Il-a 7 variante a 8790 lei 
Categoria a IlI-a 44 variante a 1505 lei 
Categoria a IV-a 422 variante a 201 lei 
Categoria a V-a 982 variante a 86 lei 
Categoria Vl-a 5921 variante a 29 lei

Fond de premii 473.304 lei

Tragerea următoare va avea loc 
miercuri 3 aprilie 1963, la Bacău.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport. 

sescu; Dinulescu, Biikdssi) jucători 
greoi, nu s-au simțit de loc in largul 
lor pe terenul desfundat. De subli
niat sportivitatea in care s-a desfă
șurat partida".

C.S.M.S. - STEAGUL ROȘU (Tr. 
Tometscu): „Rezultatul de 2—0 pentru 
gazde nu reflectă situația de pe te
ren. Steagul roșu s-a prezentat mai 
bine pregătit dar a ratat cel puțin 
cinci ocazii mari de gol, din cauza 
pripelii atacanților. Cred că brașo
venii ar fi ciștigat dacă ar fi j-ucat 
de la început ofensiv și nu s-ar fi 
orientat către întărirea apărării ți 
riposta pe contraatac. Ieșenii au ju
cat confuz, n-au m joc organizat",

ȘTIINȚA TIMIȘOARA - ȘTIINȚA 
CLUJ (I. Alexandreecu): „A fost un 
joc de luptă. Echipele au luptai mult 
in tot timpul celor 90 de minute. 
In duda faptului ci terenul a fost 
bun, au abundat execuțiile tehnice 
greșite, din cauza crispării ți ner
vozității jucătorilor. Gazdele au ciș
tigat avind un plus de voință. Clu
jenii au greșit pășind exagerat, cău- 
tind prea mult pozițiile de șut".

DUMINICĂ, ÎN CATEGORIA B
SERIA I

PROGRESUL BRĂILA - SIDE
RURGISTUL GALAȚI (2-3). In ciuda 
timpului nefavorabil, derbiul regiu
nii Galați a atras peste 15.000 de 
spectatori, care au asistat la o par
tidă de un bun nivei tehnic. Gălă- 
țenii au jucat mai legat și au sur
prins apărarea adversă pe contra
atacuri. După ce Siderurgistul a 
deschis scorul prin Matei (min. 12) 
Progresul ratează trei ocazii clare. 
In min. 59 Gh. Ion majorează sco
rul : 0 2. Peste un minut Asiminoaie 
înscrie pentru localnici : 1-2. Urmea
ză alte ratări ale brăilenilor și un 
nou gol înscris de Siderurgistul prin 
Hulea (min. 68) din lovitură liberă : 
1-3. Peste 2 minute, Asiminoaie re
duce scorul : 2-3. (N. Costin-coresp.).

METALUL TIRGOVISTE - FLA- 
CARA MORENI (7-1). In ciuda sco
rului, jocul desfășurat la Pitești (te
renul Metalului este suspendat) a 
fost destul de echilibrat, metalur- 
giștii însă, acționînd mai simplu, au 
găsit mai ușor drumul spre poartă. 
Autorii golurilor: Cazacu (min. 72 
din 11 m., 73 și 82), Chiriță (min. 
22 și 24), Nițescu (min. 14), Bălă- 
ceanu (min. 84 din 11 m.) respectiv 
Baicu (min. 13). In min. 88 Cazacu 
a fost eliminat pentru lovirea adver
sarului. (Al. Momete-coresp. reg.).

RAPID FOCȘANI - PRAHOVA 
PLOIEȘTI (1-2). Deși au jucat mai 
bine în cîmp gazdele au părăsit te
renul învinse din cauza unor greșeli 
de apărare. Au marcat Cristian (min. 
15), respectiv Babone (min. 58) și 
Maier (min. 63). (Gh. Samoilă-co- 
resp.).

ȘTIINȚA GALAȚI - FL. ROȘIE 
TECUCI (3-2). După o repriză egală, 
în cea de a doua localnicii au do
minat net, meritînd victoria. Au în
scris Pătrașeu (min. 33 și 52), Io- 
nescu (min. 72 din 11 m.) respectiv 
Roman (min. 34) și Vasilache (min. 
40). (A. Schenkman-coresp.).

C.F.R. PAȘCANI - I.M.U. MED
GIDIA (3-1). Avînd o pregătire fi
zică și tehnică mai bună localnicii 
au meritat victoria. Oaspeții au pus 
accentul pe apărare. Au înscris Ata- 
nasiu (min. 32 și 48), Nițescu (min. 
70), respectiv Brinzei (min. 88 din 
lovitură liberă). In min. 44 Călin 
(I.M.U.M.) a ratat o lovitură de la 
11 m. (C. Enea-coresp.).

CARPAȚI SINAIA - POIANA 
CÎMPINA (2-1). Ninsoarea care a că
zut tot timpul și terenul desfundat 
au supus la un efort deosebit am
bele echipe, care în ciuda condițiilor 
nefavorabile au desfășurat un joc 
bun. Oaspeții s-au organizat bine 
în apărare dar au cedat pînă la urmă 
atacurilor insistente ale gazdelor. 
Au înscris Ologu (min. 9 și 89) res
pectiv Nanu (min. 17). (M. Bota și 
V. Zbarcea-coresp.).

CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ - 
FORESTA FĂLTICENI (3-1). Joc de 
bun nivel tehnic, în care Ceahlăul 
a dominat mai mult. Foresta s-a 
prezentat slab pregătită din punct de 
vedere fizic. Au înscris Mjhalache I 
(min. 24), Mangalagiu (min. 31) și 
Vintilă (min. 74 din 11 m.) pentru 
Ceahlăul, Greșanu (min. 81) pentru 
Foresta. (C. Nemțeanu-coresp.).

SERIA a H-a
C.S.M. REȘIȚA — METALUL BUCU

REȘTI (2—0). Peste 6000 de spectatori au 
asistat la un joc de factură tehnică me
diocră, în care gazdele au dominat ma
joritatea timpului dar au ratat foarte

Rezultate din prima etapă a retu
rului ■

Seria I: Ceahlăul P. Neamț — 
Unirea Botoșani 6—1 (2—1), Dinamo 
Bacău — Laminorul Roman 0—0, 
C.S.M.S. Iași — Textila Buhușj 8—0 
(4-0).

Seria ă Il-a: Prahova Ploiești — 
Progresul Brăila 1—4 (1—0), Siderur- 
gistai Galați — Progresul București 
0-2 (0-2), Știința Galați - S.S.E. 
Ploiești 2—0 (2—0), Dinamo București
— Unirea Ploiești 3—0 (neprezentare).

Seria a IlI-a: Petrolul Ploiești - 
Luceafărul Brașov 3—1 (2—0), Carpați 
Sinaia — Textila Sf. Gheorghe 3—4 
(2—3), Chimia Făgăraș — Gaz Metan 
Mediaș 2-5 (1—4), Tractorul Brașov
— C.SM. Sibiu 4—0 (3—0), Steagul 
roșu Brașov — Flacăra Mareni 0—0.

Seria a IV-a: Știința București — 
Electrica Constanța 1—1 (1—0), Dina
mo Ober — Voința București 3—0 
(0-0).

mult. La calitatea scăzută a meciului a 
contribuit și Metalul, care, după ce a 
primit primul gol, s-a retras în apărare. 
Au înscris : Comisar (min. 35) și Budai 
(min. 81). (I. Plăvițu — coresp.).

ȘTIINȚA CRAIOVA — UNIREA RM. 
VILCEA (5—0). Desfășurând un joc mai 
mult pe extreme, cu pase precise și 
trăgînd foarte mult la poartă, gazdele 
au avut tot timpul inițiativa, obținind 
o victorie meritată la scor. Golurile au 
fost marcate de Petca (min. 6), Preda 
(min. 13, 35, 73) și Motrescu (autogol în 
min. 25). (R. Schultz — coresp. reg.).

CHIMIA FAGARAȘ — TRACTORUL 
BRAȘOV (4—2). Cu tot timpul nefavora
bil, stadionul din Făgăraș s-a dovedit 
neîncăpător pentru numărul mare de 
spectatori care au ținut să asiste la 
această partidă. încă din primul minut 
Chimia înscrie prunul gol prin Maxim, 
pentru ca oaspeții să egaleze în min. 2 
prin Frînnu. in mare vervă de joc, Chi
mia atacă dezlănțuit și înscrie de trei 
ori prin Dumitru (min. 12), Bărbuț 
(min. 15) si Tăbîrcă (min. 22). In a două 
parte a jocului rezultatul se modifică 
abia în min. 85 cînd Frincu reduce din 
handicap. (Bucur Stoidu — coresp.).

METALUL TR. SEVERIN — C.F.R. 
ROȘIORI (0—1). Oaspeții au jucat mai 
organizat și, cu un plus de voință, au 
obținut o victorie meritată prin golul 
înscris de Milea (min. 60), printr-un șut 
de la distanță. Gazdele au muncit mult 
însă nu s-au putut descurca în fața 
unei apărări bine organizate (cu 4 fun
dași). in plus, au ratat două ocazii 
clare. Desfășurarea partidei a fost in
fluențată de terenul desfundat. (Gh. și 
P. Manafu — coresp.).

DINAMO PITEȘTI — C.S.M. SIBIU 
(2—1). Derbiul seriei a făcut ca stadionul 
din localitate să fie asaltat de mii de 
spectatori din regiune și din... Sibiu. 
Din min. 1 prin golul marcat de Lovin, 
Dinamo conduce cu 1-0 și jocul lăsa să 
se întrevadă o victorie clară a gazde
lor. La jumătatea reprizei, sibienii re
vin în atac și stăpînesc jocul pînă la 
pauză dînd ocazie lui M atac he (Dinamo) 
să se evidențieze. In a doua parte a sa, 
jocul este echilibrat și fazele se desfă
șoară cu repeziciune de la o poartă la 
alta, in min. 61 Lovin marchează din 
nou pentru ca 6 minute mai tîrziu Popa 
să fixeze scorul final : 2-1. In min. 84 
Cherciu (C.S.M.) este eliminat de arbi
trul V. Dumitrescu — București pentru 
lovirea adversarului. (D. Ștefănescu și 
I. Chilibar — coresp.).

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — PROGRESUL 
ALEXANDRIA (1-1). Numeroși specta
tori, printre care foarte mulți veniți din 
Alexandria, au asistat duminică dimi
neața la un joc viu disputat, în care 
victoria ar fi putut reveni oricăreia din 
cele două formații. Astfel, în prima 
parte a jocului, înaintașii de la Știința 
au ratat eîteva ocaziii clare, iar în par
tea a doua apărarea studenților a stă
vilit cu multă greutate acțiunile înain
tașilor de la Progresul, care a dominat 
cea mai mare parte a reprizei, datorită 
„căderii* surprinzătoare a studenților. 
Golurile au fost înscrise de C. Dumi
trescu (min. 27) pentru Știința și de Bi
zon (min. 85) pentru Progresul Alexan
dria, la o învălmășeală.

Arbitrul V. Hărătău din Brăila a con
dus în general bine un joc care nu i-a 
ridicat probleme speciale.

Trebuie să arătăm că organizatorii nu 
au respectat indicațiile federației, lă- 
sînd să pătrundă în terenul de joc mul
te persoane, fără a iua măsuri pentru 
evacuarea lor. (C. Dumitru).

DINAMO OBOR — GAZ METAN ME
DIAȘ (3-1). Jocul a plăcut prin nume
roasele faze de poartă care se puteau 
solda cu mai multe goluri, ca și prin 
dîrzenia cu care jucătorii au luptat pen
tru câștigarea fiecărui balon. Terenul 
moal* a cerut eforturi deosebite. Oas
peții puteau obține un rezultat de ega
litate. Au păcătuit însă prin lipsa de fi
nalizare și prin golul lăsat permanent 
între cele trei vîrfuri de atac (Dănăilă, 
Zanca și Matei) și apărare. Astfel dina- 
moviștii au stăpînit continuu mijlocul 
terenului și au putut să-și organizeze 
atacurile supranumeric.

Primul gol e marcat de către Zanca 
(min. 10), iar oboienii egalează prin Feo-

Seria a V-a; C.F.R. Roșiori a 
Electraputere Craiova 2-3 (1—1), Di
namo Pitești - Steaua București 
0—4, Știința Craiova — Voința Cara
cal 3-1 (2-0).

Seria a VJ-as C.S.M. Reșița — 
Banatul Timișoara 3-0 (0-0), U. T. 
Arad — Progresul Timișoara 8—0 
(4-0), Minerul Lupeni — Vagonul A- 
rad 2—1 (2—1), Jiul Peltrila — Cera
mica Jimboiia 5-0 (4-0), Știința Ti
mișoara — C.F.R. I.R.T.A. Arad 1-1 
(1—0), C.F.R. Timișoara — Metalul 
T. Severin 5-1 (2-0).

Seria a Vil-a: Crișana Oradea — 
C.S.M. Cluj 2—1 (0—0), Recolta Oarei 
—. Crișul Oradea 4-0 (1—0).

Seria a VIII-a .> Ind. Stanei C. 
Turaii -ț Minerul Vulcan 1—0 (1—0), 
Harghita Tg. Mureș — Gloria Bistrița 
5-3 (3-1), Voința Tg. Mureș — A.S. 
Aiuri 4-0 (3-0).

dot din 11 m (min. 30). După pauză lo
calnicii iau conducerea prin punctul în
scris de către Panaitescu (min. 48). Me? 
dieșenii contraatacă dar nu reușesc să 
egaleze ci din contră să contribuie la al 
treilea gol dinamovist (!!) : Oancea pa
sează în careu, Cemeanu iese să prindă 
dar Filip schimbă direcția mingii și 
Nuțu, atent, marchează nestingherit 
(min. 87). Au mai ratat ocazii clare • 
Szabo, zanca, Deac de La Gaz Metan 
si Panaitescu, Georgescu, Nutu de la 
Dinamo Obor.

Arbitrul Sigmund Lupu (Focșani) a 
acordat cu ușurință 11 m. în repriza I 
localnicilor, dar n-a făcut acelaș lucru 
la un henț în careul lui Dinamo-Obor. 
(I. Giuran).

SERIA a III-a
JIUL PETRILA - ARIEȘUL TUR

DA (3-0). Victorie meritată a echi
pei locale, care a dominat tot timpul 
și a ciștigat datorită golurilor în
scrise de Sandi (min. 28), Gabor (min. 
67) și Peronescu (min. 76). In min. 
35 Ursu (Arieșul) a ratat un penalti. 
A condus foarte bine N. Cursaru— 
Ploiești. (I. Zamora și N. Tăutu- 
coresp.).

MINERUL BAIA MARE - CRIȘUL 
ORADEA (1-0). Golul înscris de Trifu 
(min. 87) dintr-o pasă primită de la 
Vaida și cu concursul fundașului oră- 
dean Barabaș, a pecetluit soarta me
ciului. Minerul a dominat categoric 
dar s-a pierdut în combinații inu
tile. (V. Săsăranu-coresp. reg.).

C.S.M. CLUJ - A.S.M.D. SATU 
MARE (1-0). Ambele echipe s-au 
străduit să ofere spectatorilor un joc 
de calitate, dar terenul alunecos a 
îngreunat desfășurarea meciului. Au 
învins pînă la urmă clujenii prin 
autogolul marcat de Dull în min. 4. 
(Gh. Toma-coresp.).

RECOLTA CĂREI - VAGONUL 
ARAD (2-0). Scorul a fost deschis 
de Hauler (min. 13) și ridicat de 
Koch (min. 65). Diferența de goluri 
putea fi și mai mare dacă gazdele 
nu ratau ocazii clare prin Fischer 
și Hauler. Vagonul a combinat fru
mos în cîmp, dar atacanții n-au avut 
eficacitate în fața porții. (Tr. Szi- 
lagyi-coresp.).

C.F.R. I.R.T.A. ARAD - A. S. 
CUGIR (0-2). O victorie meritată a 
oaspeților care au practicat un joc 
eficace cu acțiuni în viteză și au 
încercat poarta de multe ori. Au 
marcat Burtea (min. 3) și Munteanu 
(min. 17). (Șt. lacob-coresp.).

C.F.R. TIMIȘOARA - UNIREA 
DEJ (7-1). Feroviarii au fost supe
riori din toate punctele de vedere. 
Au marcat: Dărăban (3), Gîrleanu, 
Surdan, Talpai, Vasile (autogol) pen
tru C.F.R., respectiv Avramescu. 
(L. Samuel și Șt. Marton-coresp.).

IND. SÎRMEI C. TURZII - MU
REȘUL TG. MUREȘ (3-2). Meciul a 
fost spectaculos, ambele formații lup- 
tînd cu însuflețire pentru victorie. 
Deși localnicii au atacat de la în
ceput, cei care marchează sînt mure
șenii, prin Gyorfi în min. 6. Ega- 
larea o aduce Rab în min. 24. Zece 
minute mai tîrziu Lungu (C.T.) ri
dică scorui Ia 2-1, pentru ca Vegh 
să egaleze în min. 57. In min. 75 
la un henț în careu comis de Nagy 
(Mureșul), arbitrul acordă 11 m. pe 
care-1 transformă Copil H : 3-X Ar
bitrul I. Gheorghiță — București a 
anulat două goluri înscrise de oas
peți. (V. Ștefănescu și E. Schmidt- 
coresp.).
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CAMPIONATELE CAPITALEI
Amatorii natației din Capitală au 

putut urmări duminică — din nou — 
la bazinul acoperit Floreasca evolu
ția înotătorilor și săritorilor bucu- 
reșteni. Parficipanții s-au întrecut în 
cadru; concursurilor de înot ale Ca
pitalei, rezervate seniorilor și ju
niorilor. Remarcăm buna comportare 
a unor concurenți care, cu această 
ocazie, au stabilit noi recorduri per
sonale : Cornel Georgescu (Steaua) 
59.1 sec. la 100 m liber, Ștefan Alexan
dru (Steaua) 1:16,6 la 100 m bras, A. 
Bota (C.S.S.) 1:08,1 la 100 m spate, 
V. Medianu (Steaua) l:07Ț6 și M. Za
gher (GS.S.) 1:10,5 la 100 m fluture. 
Remarcăm îndeosebi rezultatul Cristi- 
nei Balaban (Dinamo) : 1:17,1 la 100 
m spate. Iată rezultatele :■ FETE : 100 
m liber : 1. I. Ungur (Steaua) 1:08,4 ; 
2. V. Rotaru (Dinamo) 
Talpan (C.S.S.) 1:161;
1. C. Balaban (Dinamo) 
Rotari (Rapid) 5:56,3 ; 
Zoe Reznicenco (C.S.S.) 
fluture: 1. M. Rotaru (Rapid) 1:19,6 ;
2. G. Tărnăuceanu (C.S.S.) 1:25,0 ; 3. 
A, Sterner (C.S.S) 1:29,3; 100 m spate: 
1. C. Balaban (Dinamo) 1:17,1; 2. I. 
Ungur (Steaua) 1:18.9 ; 3. A. Trohani 
(C.S.S.) 1:19,5. B ĂIEȚI: 100 m liber : 
1. Em. Voicu (Dinamo) 58,9 sec. * " 
Georgescu (Steaua) 59,1 sec.; 
Fiilop (Steaua) 1:00,7 ; 400 m 
1—2. M. Căprârescu (Steaua) 
1—2. Gh. Cociuban (Dinamo)
3. D. Nagy (Dinamo) 5:03,3 ;
bras: 1. A. Schmaltzer

2. Șt. Alexandru

1:09,8; 3. G. 
400 m liber: 
5:30,2 ; 2. M.
200 m bras : 

3:05,4 ; 100 m

pid) 67,39 p ; cat. a IV-a : N. Achim 
(Progresul) 21,47 p. SENIOARE: cat. 
maestru : E. Negulescu (Rapid) 53,00 
p ; cat. a II-a : M. Lixandru (Rapid) 
72,88 p ; cat. a IV-a : M. Crăciunescu 
(Rapid) 60,24 p. JUNIORI I : cat. I: 
Gh. Ungureanu (Progresul) 94 89 p; 
cat. a II-a : M. Buta (Progresul) 45,05 
p; cat. a IlI-a : V. Bălan (S.S.E.l) 
75,67 p ; cat. a V-a ; A. Jancu (C.S.S.) 
27,09 p ; cat. a Vl-a : A. Sepi (C.S.S.) 
12,07 p. JUNIOARE I : cat. I: M. 
Treistaru (Progresul) 36,42 p ; cat. a 
II-a : Gh. Popescu (S.S.E.l) 79,80 p ; 
cat. a IlI-a : A. Manache (Progresul) 
76,00 p; cat. a V-a: I. Dobrescu 
(S.S.E.l) 27,75 p ; cat. a Vl-a : R. Ia- 
cobson (C.S.S.) 16.13 p. CLASAMENT 
GENERAL: 1. Progresul 918,93 p
2. Rapid 850.48 p ; 3. S.S.E.I 416,16 p 
4. C.S.S. 193,03 p.

t

GH. CIORANU-corespondent
I

In completarea cronicilor de luni
Azi, la Iași: C.S.M.S. — Știința Cluj

BUCUREȘTI, 
toată inima ! 
Drăgan și — 1 
legului său de echipă din anii tre- 
cuți, Fieraru de la Tractorul Bra
șov. Pe amîndoi i-am văzut evoluînd 
sîmbătă și duminică în Capitală. 
Binemeritate aplauze, pentru radicala 
transformare operată în profilul lor 
de jucători. Fostele „mașini de pase" 
au devenit astăzi doi valoroși expo- 
nenți și propagandiști ai jocului de 
volei modern. Ei continuă a fi ex- 
celenți practicieni ai plonjoanelor și 
principali coordonatori ai echipelor 
proprii în defensivă, dar au acum 
în plus și o extrem de mare con
tribuție la acțiunile ofensive, fina- 
lizînd cu oportunitate numeroase din
tre acestea. Și e foarte bine așa.

. — Un „bravo" din 
Adresat rapidistului 

mai cu seamă — co-

IAȘI. _ C.S.M.S. — Minerul Ex
plorări B. Mare (m) 3—0: O victo
rie obținută ușor, oaspeții prezen- 
tîndu-se slab pregătiți. A condus cu 
multe scăpări Gh. Popescu din Su
ceava (GH. VASILIU — coresp.).

C. FAUR

= 1:1 <1
; 2. C. 
3. F. 
liber : 

4:53,2 ; 
4:53,2 ; 
100 m 

(Steaua) 
1:16,3; 2. Șt. Alexandru (Steaua)
1:16 6 ; 3. C. Vlăduță (Dinamo) 1:20,7; 
100 m delfin: 1. A. Popescu (Dinamo) 
1:05.6 ; 2. V. Medianu (Steaua) 1:07,6 ; 
3. M. Zagher (C.S.S.) 1:10,5; 100 m 
spate: 1. D. Caminschi (Steaua)
1:07,2; 2. A. Bota (C.S.S.) 1:08,1 ; 3. 
G. Trohani (C.S.S.) 1:09,6.

De notat că Școala 
elevi nr. 2 
etapă nici un concurent, iar înotă
torii clubului Rapid, deși iși anunța
seră participarea, nu s-au prezentat 
la concurs. Iată rezultatele: FETE : 
100 m liber: 1. G. Talpan (C.S.S.)
1:17.8 ; 100 m fluture : 1. T. Vulpeanu 
(Dinamo) 1:32.9; 100 m spate : 1. D. 
Totnov (Steaua) 1:26.7; 100 m bras : 
1. M. Dristoreanu (Dinamo) 1:32,0 ; 2. 
G. Tâmăuceanu (C.S.S.) 1:32,7; BĂ
IEȚI : 100 m liber: L. Rusan (Dina
mo) 1:12,0 ; 100 m bras: A. Sopterian 
(C.S.S.) 1.23,2 ; 100 m delfin : N. Moi- 
sescu (Steaua) 1:48.0; 100 m spate: 
C. Lungu (C.S.S.) 1:19,6.

Iată cireva rezultate Înregistrate in 
cadrul etapei a doua a campionatului 
Capitalei la sărituri : SENIORI : cat. 
maestru: Gh. Baican (Rapid) 111,60 
p ; cat. I.- A. Breja (Rapid) 112,34 p ; 
cat. a II-a : M. Stanciu (Progresul) 
86,61 p; cat. a lll-a: M. Liviu (Ra

sportivă de
nu a înscris la această

Campionatul republican pe echipe
întrecerile campionatului republi

can de popice pe echipe sînt în plină 
desfășurare. Pe arenele din întreaga 
țară au loc jocurile din cadrul pri
mei etape a acestei importante com
petiții.

963 P.D. DIN 200 BILE MIXTE
Realizatorul acestui valoros rezultat 

este popicarul Tiberiu Szemanyi. El 
a doborît cele 963 popice în cadrul 
întîlnirii dintre formațiile Voința și 
Fabrica de zahăr, meci care a contat 
pentru campionatul orașului Tg. Mu
reș. Și alți colegi ai săi au obținut 
rezultate frumoase. Astfel, A. Be- 
nedek a fost marcat cu 892 p.d., Karol 
Soos a doborît 848 popice făcînd ca 
formația Voința să cîștige meciul de
tașat cu scorul de 5 151—4 487 p.d.

L PĂUȘ — coresp. regional

DERBIUL ORAȘULUI PLOIEȘTI 

.> Returul întîlnirii dintre Petrolul 

.(T.C.M.S. și Rafinăria Teleajen a fost 
[așteptat cu viu interes. Fosta cam
pioană â țării, Petrolul — învinsă în 
Itur de popicarii rafinăriei Teleajen 
— a reușitj pe teren propriu, să-și 
ia revanșa. Jucătorii echipei gazdă, 
în vervă deosebită, și-au depășit ad
versarii la o diferență apreciabilă: 
321 p.d. (5 283—4 962 p.d.).

PETRE BREBEANU — 
activist voluntar

RECORDUL ARENEI
Meciul dintre echipele Unirea F.Z. 

și Voința, din cadrul campionatului 
orașului Roman, s-a încheiat cu o 
frumoasă victorie a primei formații 
cu scorul de 5 257—4 841 p.d.

C. BROȘTEANU — coresp.
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M. CIUC. — Voința — C.S.M. Cluj 
(f) 0—3: Joc foarte bun la ambele 
echipe. Remarcabil arbitrajul: Al. 
Taus — Brașov. (B. SEBOK — co- 
resp.).

TIMIȘOARA. — C.F.R. — C.S.M. 
Sibiu (f) 0—3: Au învins maturitatea 
și concepția superioară de joc a si- 
biencelor, care s-au comportat to
tuși sub valoarea lor. Ceile mai bune: 
Grete Kiss, Ileana Roman, Viorica 
Mirion (C.S.M.), Eugenia Rebac, Ma- 
ria-Terezia Paloș și Florica Maican 
de la C.F.R. (EM. GROZESCU — 
coresp.).

A ST AZI, LA IAȘI: joc masculin 
de campionat, între C.S.M.S. și Ști
ința Cluj, restanță din 
a întrecerii echipelor 
In tur, în meciul de 
pentru Știința.

CLASAMENTELE
rilor

etapa a Xl-a 
din seria I. 

la Cluj: 3—0

în urma jocu-

au cucerit „Cupa Sfatul popular al
zile, 24 de echipeTimp de șase

— masculine și feminine — de hand
bal în 7, reprezentind 12 școli spor
tive de elevi din 11 orașe, și-au mă
surat forțele în „Cupa Sfatul popu
lar al Capitalei". întrecerea — mul
țumită organizării bune, a valorii 
și pregătirii echipelor participante — 
s-a bucurat de un 
tidele desfășurate 
demonstrat, o dată 
tatea acestui sport 
vllor și — în special — nivelul teh
nic ridicat la care este practicat, 
mai ales de către băiețL Jocurile 
acestora au fost dinamice, spectacu
loase, unele din ele atingînd nivelul 
meciurilor de seniori (București 2 — 
Ploiești, Timișoara — București 1, 
Sibiu — Oradea, București 2 — Pe- 
troșeni, Tg. Mureș — Buzău etc.). 
Jocurile feminine, fără să aibă fac
tura tehnică a celor 
fost totuși interesante 
și elanul cu care au

Competiția a luat

real succes. Par
ia București au 
în plus, populari- 
în rândurile ele-

nr. 2 din București care a 
cupele puse în joc în între- 

masculină 
rezultatele

și feminină, 
din serii, de sîm-

1 -
Rm.

Capitaleiu

Petroșani 4 p. ; 6.

masculine, au 
prin dirzenia 

fosf disputate, 
sfirșit cu o

dublă victorie a Școlii sportive de 
elevi 
cucerit 
cerile

Iată 
bătă :

BĂIEȚI. Seria 
Tg. Mureș 16-14 
Vîlcea 21-10 (7-3), 
22-13 
9 p. ; 
6 p. ;
4 p.;
București 2 — Timișoara 18-14 (10-7), 
Buzău 
șeni - 
sament: 1. București 2 10 
Oradea 6 p.; 3. Timișoara 5

I: București
(9-6), Sibiu -
Ploiești — Craiova 

(9-4). Clasament: 1. Ploiești
2. Sibiu 6 p. ; 3. București 1 
4. Tg. Mureș 4 p. ; 5. Craiova 
6. Rm. Vîlcea 1 p. Seria II:

- Oradea 14-14 (5-9), Petro- 
Constanța 31-17 (14-6). Cla-

2. 
4.

p-; 
p.;

Rezultate din

Buzău 5 p. ; 5. 
Constanța 0 p.

FETE. Seria I: București 
Mureș 14-2 (4-1), Ploiești 
8-8 (3-3). Clasament: 1. 
p. ; 2. București 1 8 p. ; 
6 p. ; 4. Sibiu 5 p. ; 5. 
2 P. 
șoara 
19-12 
(6-6).

Petroșeni 8 p.
Buzău 4 p. 

Constanța 0 p.
Finalele, desfășurate duminică, 

fost extrem de disputate și au 
rezultatele :

BĂIEȚI. Locurile 1—2: București 
Ploiești 15-11 (8-5); locurile 3—4:
Sibiu — Oradea 14-12 (6-8) ; locurile 
5—6Timișoara — București 1 20-19 
(11-14) ; locurile 7—8; Tg. Mureș — 
Buzău 12-11 (6-5) ; locurile 9—10; Pe
troșeni — Craiova 6-0; locurile
11— 12: Constanța — Rm. Vîlcea
30-21 (15-13).

FETE. Locurile 1—2: Ploiești — 
București 2 10-3 (6-1). Apreciind că 
Ploiești a folosit jucătoare din afara 
lotului anunțat, comisia de organi
zare a omologat meciul cu 6-0 în 
favoarea Bucureștiului. Locurile 3—4: 
București 1 — Petroșeni 9-8 (1-3) ; 
locurile 5—6: Timișoara — Craiova
12- 5 (5-2) ; locurile 7—8; Sibiu — 
Buzău 8-6 (4-3) ; locurile 9—10: Ora
dea — Tg. Mureș 7-5 (3-2). Locul 11 : 
Constanța (într-un meci amical : 
Comb. București 1 + 2 — Constanța 
7-6).

La încheierea finalelor a avut loc 
festivitatea 
clasate pe

Fază din cel mai spectaculos meci 
al etapei a XIII-a (Știința București 
—Metalul București) : studenta Ileana 
Enculescu păcălește de data aceasta 
blocajul — bun in general — al me
talurgistelor t „punindt mingea pe 
lingă ele.

de duminică:
CAMPIONATUL MASCULIN

Seria I

1. (1) Rapid București 13 11 2 37:11 24
2. (2) Știința Cluj 12 11 1 34:16 23
3. (3) Steaua București 13 6 7 25:24 19
4. (4) Progresul București 13 6 7 27:28 19
5. (5) Știința Galați 13 6 7 24:27 19
6. (7) C.S.M.S. Iași 11 6 5 24:20 17
7. (6) Minerul Explorări

(Baia Mare) 13 4 9 18:34 17
8. (8) C.S.M. Cluj 14 1 13 12:41 15

1.
2.

2.
4.
6.

Tg. 
Craiova 

Ploiești 9 
3. Craiova 

, ».uiu « p. , -. Tg. Mureș 
Seria II: București 2 — Timi- 
8-8 (5-3), Petroșeni — Constanța 
(9-6), Buzău — Oradea 11-9 

Clasament: 1. București 2 9 p.
; 3. Timișoara 7 
; 5. Oradea 2

p- 
p.

i

*

au 
dat

2—

de premiere a echipelor 
primele locuri.

faza pe zone
a campionatului republican de handbal în 11
In cadrul fazei de zonă a cam

pionatului republican de handbal in 
11, duminică s-au încheiat întrecerile 
desfășurate în următoarele localități: 

SIGHIȘOARA (feminin): Tractorul 
Brașov — Faianța Sighișoara 6—4 
(4—3); Tractorul — Vestitorul Bucu
rești 7—3 (2—1); Rapid București — 
Faianța 15—6 (6—2); Vestitorul — Fa
ianța 12—9 (7—5); Rapid — Tractorul 
17—7 (8—1). Meciul Rapid — Vestitorul 
se va disputa la București.

Clasamentul: 1. Rapid 4 p; 2. Trac
torul 4 p; 3. Vestitorul 2 p; 4. Fa
ianța 0 p. (I. Turjan, coresp.)

BACĂU (masculin); Steaua Bucu
rești — Rafinăria Teleajen 12—1 (5-1); 
Dinamo Bacău — C.S.M.S. Iași 6-5 
(5-1); C.S.M.S. - Steaua 4-4 
Dinamo — Rafinăria 4—2 
C.S.M.S. — Rafinăria 5-3 
Steaua — Dinamo 9—5 (5—2).

Clasamentul: 1. Steaua 5 p; 
namo 4 p; 3. C.S.M.S. 3 p; ■ 
finăria 0 p. (I. Iancu, coresp.)

BRAȘOV (masculin): Tractorul Bra
șov — Ind. Sîrmei C. Turzii 12—4 
(8—4); Dinamo Brașov — Știința Tg. 
Mureș 18-0 (10-0); Dinamo - Ind. 
Sîrmei 28-5 (13—1); Tractorul - Ști
ința 19-12 
Știința 18—17 
Dinamo 14—11

Clasamentul;
Dinamo 4 p;
4. Știința 0 p. (Gh. Corcodel, coresp.)

(3-1): 
(2-0); 
(2—0);

2. Di-
4. Ra-

(10—4): Ind. Sîrmei 
(10—8); Tractorul 
(9-4).
1. Tractorul 6 p;

3. Ind. Sîrmei 2
2. 
p;

Foto: T. Chioreanu

C.S.M. Cluj 
dar de va- 
GHIȚESCU

— Dinamo
3—0: Supe-

ri) Dlnamo București 
(2) Tractorul Brașov

3. (3) Dlnamo Oraș 
Dr. P. Groza 
Petrolul Ploiești 
Știința Timișoara 
Farul Constanța 
Olimpia M.I.U. Buc. 
Fulgerul Suceava

CAMPIONATUL FEMININ

4.
5.
6.
7.
8.

(4)
(5)
(6)
(8)
(7)

REȘIȚA (masculin): Tehnometal Ti
mișoara — Unirea Sinnicolaul Mare 
16—8 (4—4); C.S.M. Reșița — Știința 
Timișoara 7—4 (3-1); C.S.M. — Uni
rea 23-1 (9—1); Tehnometal — Știința 
19—14 (8—5); Știința — Unirea 21—3 

Tehnometal 22—12(12-2); C.S.M.
(13-8).

Clasamentul:
2. Tehnometal
Unirea 0 p. Primele două clasate au 
oferit jocuri spectaculoase. (I. Plăvițu, 
coresp.)

TG. MUREȘ (feminin): Mureșul Tg. 
Mureș - C.S.M. Sibiu 5-3 (3-2); 
Mureșul — Știința Cluj 5—4 (4—3) și 
C.S.M. Sibiu - Știința Cluj 7-2 (3-1).

Clasamentul: 1. Mureșul Tg. 
4 p; 2. C.S.M. Sibiu 2 p; 3. 
Cluj 0 p.

Echipele clasate pe primul 
masculin și feminin, s-au calificat 
pentru turneul final (locurile 1—5), 
care va desemna formațiile campioa
ne. Celelalte echipe vor participa 

în ordinea clasării lor la „zone" — 
turneele pentru locurile 6—10, 11—15 
16-20.

1. C.S.M. Reșița 6 p;
4 p; 3. Știința 2 p; 4.

Mureș 
Știința

loc, la

la
Și

• în București, azi și mîine vor 
avea loc două restanțe din cadrul 
„zonelor". Azi, la ora 16,30 : Rapid— 
Vestitorul (f); mîine. la aceeași oră: 
Rapid — Știința București (m). Am
bele jocuri se dispută pe terenul II 
din parcul „23 August".

GALAȚI. — Știința — 
(m) 3—0: Joc echilibrat, 
loare submediocră. (D.
— coresp.).

PLOIEȘTI. — Petrolul 
Oraș Dr. P. Groza (m)
rioritate clară. S-au evidențiat: loja, 
Radulescu, Const. Popescu (Petrolul), 
Starinschi și Perțache de la învinși. 
(M. POPESCU și GH. APOSTOLES- 
CU — coresp.).

CONSTANȚA. — 
Craiova (f) 3—2:
echilibrat, în care
un pas de victorie. Evidențiate: Ma
ria Danielescu, Ada Hubacek (Fa
rul), Steliana Amărășteanu și Corne
lia Lăzeanu de la Voința (E. PE
TRE — coresp.).

BRAȘOV. — Tractorul — Rapid 
București (f) 0—3: Doar primul set 
(12—15) ceva mai echilibrat. (C. 
GRUIA — coresp. reg.).

GIMNASTICA

Seria a

Farul — Voința 
Meci spectaculos, 
Voința a fost la

Seria I
1. (1) Dinamo București 13 13 0 39: 4 26
2. (2) știința Cluj 13 11 2 34:10 24
3. (3) Farul Constanța 13 * ‘ 3 31:16 23
4. (4) Progresul București 1* 5 8 20:31 18
5. (6) Voința Craiova 13 4 9 20:29 17
6. (5) C.P. București 13 4 9 20:30 17
7. (7) Partiz. roșu Brașov 13 4 9 15:30 17
8. (8) Voința București 13 1 12 8:37 14

Seria a
1. (1) Rapid
2. (2) C.S.M.

București 
Sibiu

13 12 1 38: 7 25
4 33:17 2213 9

3. (3) Știința București 13 9 4 32:20 22
4. (4) C.S.M. Cluj 13 8 5 28:24 21
5. (5) Metalul București 13 5 8 23:30 18
6. (6) Voința M. Ciuc 13 5 8 19:31 18
7. (7) Tractorul Brașov 13 4 9 20:28 17
8. (8) C.F.R. Timișoara 13 0 13 3:39 13

ULTIMELE ÎNTRECERI ALE DINAMOVIADEI
BERLIN 1 (prin telefon). 

întreceri ale Dinamoviadei 
nasticâ de la Berlin au chemat in 
fața aparatelor pe primii șase cla
sați, atât la feminin cit și la mas
culin. De data aceasta, gimnaștii din 
R.D. Germană au dominat concursul 
atit la fete cit și la băieți. La fe
rn inin, Fost s-a clasat pe primul loc 
la sărituri, paralele și bimă, solul 
revenind tot unei gimnaste germane 
— Radochla. In întrecerea băieților 

(Dinamo R.D.G.) a cucerit 
loc la patru din cele șase 
(inele, paralele, bară și sâ- 

celelalte două aparate reve-

Ultimele 
de gim-

Forster
primul 
aparate 
rituri),
nind gimnaștilor sovietici (Makala- 
tija — sol, Saniasov — cal).

Iată, de altfel, primii clasați 
fiecare aparat: sol — Makalatija,

la 
A.

Dc la F. R. RuQhi
Federația de rugbi anunță că du

minică 7 aprilie se reia campionatul 
cu etapa a IV-a la categoria A și 
cu etapa a II-a la calificare.

De la I. E. B. S.
Consiliului orășenesc 
I.E.B.S. a prelungit 

a. c., termenul de in-

La cererea 
UCFS București, 
pină la 5 aprilie 
cheiere a contractelor pentru rezervarea 
de bilete la jocurile de fotbal ce se 
vor desfășura în acest an pe stadioa
nele „23 August" și „Republicii".

Aceasta pentru a se da posibilitatea 
la cît mai multe asociații sportive de 
a veni în ajutorul membrilor lor înles- 
nindu-le procurarea de bilete la com
petițiile sportive, fără pierderi de timp 
șl aglomerații la casele de bilete. Infor
mații la sediul întreprinderii str. V. 
Conta nr. 16, telefon 11.79.70 interior 116 
sau 186.

★
La casele obișnuite s-au pus în vîn- 

zare bilete pentru întîlnlrea internațio
nală de fotbal dintre SELECȚIONATA 
OLIMPICA — SLOVAN BRATISLAVA 
de miercuri 3.IV, ora 16, de pe stadio
nul Republicii.

Pentru jocurile de hochei din cadrul 
campionatului republican, bilete se gă
sesc la casa patinoarului.

DE LA BERLIN
R.P.R.), Bednarski 

sărituri —
Szilagy (Dinamo
(Gwardia R.P. Polonă);
Forster, Prodanov (Spartak R.P. Bul
garia), Siedler (Dinamo R.D.G.); cal
— Saniasov, Forster, Bogus (Dinamo 
U.R.S.S.). La acest aparat Frederic 
Orendi s-a clasat pe locul 5; inele
— Forster, Kul pinski (Dinamo U.R.S.S.), 
Bogus; paralele — Forster, Varga 
(Dozsa R.P.U.), Palavandjvili (Dinamo 
U.R.S.S.); bară — Forster, Zenkov 
(Spartak R.P. Bulgaria), Safirov (Di
namo U.R.S.S.). Orendi s-a dasat la 
acest aparat pe locul 5.

Concurs de triatlon
Paralel cu ultimele trei probe ale 

concursului de pentatlon modern des
fășurat recent, un grup de sportivi 
a participat la o întrecere de tria
tlon. Dintre concurenți o formă bună 
a dovedit tînărul Mihai Cerchez 
(Steaua), care a învins detașat cu 
un punctaj remarcabil — 2.833. De 
altfel, cu o bună pregătire la călărie 
și scrimă Cerchez poate deveni în 
curind și un bun pentatlonist. Iată 
rezultatele înregistrate la triatlon: 
tir — Viorel Raba (Steaua) 192 p. — 
940 p; Radu Popescu (Casa Ofiț. Bra
șov) 187—840 p; Mihai Cerchez și 
Paul Sîrbu (Steaua) — 184-780 p; 
natație — .Cerchez 3:56,0—1020 p; Po
pescu 5:23,0—585 p; Sîrbu 5:45,0—475 p; 
Raba 5:55,0—425 p; cros — Cerchez 
14:49,0-1033 p; Raba 15:54,5-838 p ; 
Sîrbu 16:26,0—742 p; Marcel Ionescu 
(C.S.O. Craiova) 17:50.0—490 p; Po
pescu 18:05,0—460 p. In clasamentul 
general individual: Cerchez 2833 p, 
Raba 2203 p, Sîrbu 1997 p, Popescu 
1885 p. Sugerăm federației organiza
rea a 
acest 
numai 
noștri

cit mai multor concursuri del 
fel, pentru că, fără îndoială, 
astfel rîndurile pentatloniștilor 
vor putea spori continuu.



■ - --

Si bune... și rele din regiunea Banat
Am primit deunăzi la redacție un material foarte inte

resant. Este vorba de o lucrare statistică, un anuar 
al aUetismului bănățean întocmit de un Inimos acti

vist voluntar, LIVIUS MICȘAN, din Timișoara.
Fiind prima lucrare de acest fel din întreaga țară, consi

derăm necesar să ne oprim puțin asupra ei, s-o răsfoim cu 
toată atenția. Pe 46 de pagini, dactilografiate eu Îngrijire, 
sînt. cuprinse aspecte ale activității duse in 1962 pe iărîmul 
atletismului :
• componența comisiei regionale (președinte prof. Anton 

Hockl — fostul nostru internațional la suliță);
• tabele cuprinzînd numele celor 23 de antrenori, 12 In

structori voluntari, 104 arbitri, 6 maeștri ai sportului, 33 
de secții de atletism (dintre care 11 afiliate in 1962) ;

• recordurile regionale, rezultatele campionatelor regio- 
nalc. la toate categoriile, ale concursurilor ....................."
regiune ;

listele celor mai buni 10 atleți și atlete 
mori) din Banat.

Lucrarea este deosebit de valoroasă, prin___,______ _
care reflectă, cum nu se poate mai bine, activitatea desfă
șurată în această regiune.

z-v 1 pentru că veni vorba despre munca dusă de antre- 
norii, profesorii de educație fizică. Instructorii volun- 

nr tari, arbitrii, activiștii și altlețli bănățeni, fie-ne în
găduit să facem și noi citeva completări acestui anuar :

— regiunea Banat are în loturile republicane pe 1963 — 
după orașul București — cel mai mare număr de atleți : 25;

— în listele celor mal buni 10 performeri pe țară, 23 sînt 
din această regiune ;

— există foarte mulțl profesori de educație fizică cu spe
cializarea în atletism ;

— în întreaga regiune sînt numeroase baze sportive pen
tru practicarea atletismului ;

— în finalele principalelor competiții cu caracter republi
can (campionate șl concursuri) atleții bănățeni au figurat cu 
regularitate pe primele locuri ale clasamentelor, iar în con
cursul republican pe echipe reprezentative de regiuni, Ba
natul a ocupat locul doi.

Adăugind și aceste completări la 
1962, putem să avem o imagine și 
desfășurate în acest colț de țara, 
tenție cele 46 de file ale anuarului 
în regiunea Banat nici pe departe .. .
tățile existente (șl sînt atît de mari !), pentru a se asigura 
atletismului puternice rădăcini în mase, pentru a se depista 
cei mal talentați tineri, pentru a se — --------- - ■
o înaltă vaioare internațională etc.

Reoent a avut loc la Timișoara 
regionale de atletism, la care a 
delegat al F.R.A., tov. GHEORGHE ZÎMBREȘTEANU, 

antrenorul federal. L-am rugat să ne spună ceva despre 
lucrările acestei consfătuiri, foarte importante prin aceea că 
s-a făcut analiza muncii șl se discutau obiectivele atletis
mului din regiunea Banat pe anul 1963.

Din, capul locului vreau să remarc, ne-a spus interlocuto
rul Austru, că mobilizarea la aceasta consfătuire a fost sla
bă. N-au fost invitați reprezentanții Sfatului popular (regio
nal și orășenesc) și ai U.T.M., iar mulți dintre cri invitați 
au absentat pur și simplu ! Și dacă vă voi spune că au lip
sit directorii de la S.S.E., Școala medie cu program special 
de educație fizică, șeful secțiunii de invățâmînt a Sfatului 
popular orășenesc, majoritatea profesorilor de educație fi
zică (au. fost prezenți numai 4 !), veți putea Înțelege mai 
bine că au lipsit tocmai o serie de fattori importanți in ac
țiunea de ridicare a activității atletismului in regiunea Ba
nat. Asta, ca să nu mai vorbesc de faptul că au absentat și 
reprezentanții a trei raioane (Moldova Nouă, Oravița și Or
șova).

Din discuțiile purtate pe marginea dării de seamă au re
ieșit citeva aspecte care merită atenția. Le voi sistematiza

tradiționale in 
(seniori și ju-

conținutul său

bilanțul realizărilor din 
mai conturată a muncii 
Totuși, eercetînd cu a- 
păstrăm convingerea că 
nu s-au folosit posibili-

ridica rezultatele la

consfătuirea comisiei 
asistat în calitate de

• baza de mase a atletismului nu este încă la nivelul aș
teptat, in funcție de posibilitățile existente, o vină revine 
și tov. Pavel Gheorghiu, președintele consiliului regional al 
UCFS, care a făcut prea puțin în direcția orientării către 
atletism a atenției .și preocupărilor profesorilor de educație 
fizică ;

• campionate raionale de atletism nu au fost organizate 
decit in raionul Arad, deși in această direcție există insăși 
Hotărîrea Conferinței pe țară a UCFS ;
• organele locale ale UCFS nu informează comisiile de 

atletism respective despre sarcinile și obiectivele consiliului 
regional (Lipova, Reșița, Deta), ca să nu mai vorbim de fap
tul că nu controlează și nu indrumă activitatea acestor co
misii. in felul acesta poate fi explicat șl faptul că, deși in 
obiectivele anului trecut figura sarcina înființării de noi 
secții de atletism in raioanele Deta (5), Făget (3), Lipova (3), 
Moldova Nouă (1), Oravița (3) totuși n-a fost inființată nici 
măcar o secție din acestea 15 planificate ;
• numărul sportivilor legitimați a crescut față de 1961 cu 

124, dar totalul de 736 este complet needificator șl necores
punzător pentru o asemenea regitme. Dintre aceștia numai 
422 de atleți au o clasificare sportivă. Citeva raioane (Bozo- 
vld, Deta, Făget, Lipova, Oravița. Sînnicolau) n-au clasifi
cat nici un atlet in 1362, iar cluburile mari Banatul, Știința 
și C.S.O. Timișoara au realizat numai 26,16 și respectiv 22 
de atleți clasificați, ceea ce este mult prea puțin ;
• la această situație a contribuit și slaba preocupare a 

celor mai mulțl profesori de educație fizică. Aceștia n-au În
țeles să-și ducă la îndeplinire sarcina avută, aceea de a 
pregăti pe elevii școlilor respective, in așa fei ca l<r < din
tre ei să obțină normele pentru categ. a m-a și juniori. 
(Prof. Dușan Tatalovici — metodistul Secțiunii de învătâ- 
mînt a Sfatului popular regional, n-a îndrumat și n-a con
trolat profesorii în îndeplinirea acestei sarcini);
• in ceea ce privește baza materială, din discuții a reieșit 

că asociațiile și cluburile sportive, proprietare de stadioane, 
n-au depus interes pentru reamenajarea și Întreținerea ba
zelor existente. La Lipova, terenul de fotbal este astfel În
grădit ct pista se află In afara gardului și pe ea a crescut 
iarbă de pasc... oile; ia Lugoj, după ce a fost organizat un 
concurs hipic, pista n-a mai fost refăcută, fiind astfel a- 
proape impratieabilă pentru atletism ; la Arad, stadioanele 
C.F.R. și Vagonul au piste foarte proaste, LC.O. nu are 
stratul de zgură superficial iar U.T.A.. pină mai deunăzi, 
a fost „tabu" pentru 
nicolaul Mare, unde 
putut amenaja, prin 
atletism ;

• colegiul regional ____________ __ _____ ___  „___ ___ ______
că bine realizat, cu o tematică bogată. Dar activitatea cole
giului a lăsat mult de dorit pentru că n-a ținut ședințele 
planificate și n-a urmărit tematica propusă. Colegiul n-a 
organizat nici un schimb de experiență între antrenori, a- 
ceștia preferind să lucreze individual. In Timișoara, ca și 
la Reșița sau la Arad, există condiții dintre cele mai bune 
pentru o grupare a forțelor cadrelor tehnice și 
unor centre de antrenament pe grupe de probe ;
• numărul instructorilor voluntari este aproape 

nat față de nevoi, dar nu s-a luat nici o măsură 
pentru organizarea unor cursuri de pregătire a 
structuri.

atleți etc. In sclumb, la Deta și Sin- 
a existat mai multă preocupare, s-au 
muncă patriotică, baze simple pentru

de antrenori a avut un plan de mun-

formarea

neinsem- 
concretă 

acestor in-

consfătuire 
tot spiritul

I

ieșit citeva aspecte care merita atenția, 
astfel ;

Obiectivele anului 1963. hotărite în această 
trebuie să fie privite cu toată atenția, cu _
de răspundere, in așa fel ca traducerea lor in viață 

să ducă în mod nemijlocit la impulsionarea activității atle
tismului. potrivit vorbii — care le place atita localnicilor — 
că „tot Banatu l fruncea !*.

ALERGĂTORII ROMÎNI AU DOMINAT

„CROSUL BALCANIC"
(Urmare din pag. 1)

'marcat desfășurarea cursei seniorilor. 
In primul rind victoria lui Dalkilik 
în clasamentul individual și in al 
doilea^ rind omogenitatea formației 
romine^.'.aj cărei componenți au ter
minat cursa, la rind, 
2—3-4-5. După cite știu, 
dintre 
ținute d,e o echipă națională la a- 
ceasță 1 competiție. Profit de această 
opazie și prin

pe locurile 
, este unul 

cele mai bune punctaje ob-

ocazie și prin intermediul ziarului 
dv. vreau să-i felicit nu numai pe 
sportivii romini dar și pe colegii mei, 
antrenorii. Este, desigur, și meritul 
antrenorilor dv. in perfecta pregătire 
a echipelor de cros. Ca antrenor 
mi-am putut da bine seama de a- 
ceasta...“

Cum era și firesc, am așteptat cu 
nerăbdare apariția ziarelor de luni 
dimineață. Am luat citeva și cu 

ajutorul unui traducător am notat ci
teva din relatările ziariștilor turci. 
Astfel, cunoscutul cronicar «ie atle
tism Nurban Aydir a scris, in ziarul 
„MYLLIET", cuvinte elogioase des
pre comportarea formațiilor noastre, 
insistind in mod special asupra pu
terii de luptă arătate de fiecare spor
tiv romin. Cum este și firesc, vic
toria atletului turc Dalkili'k a fost 
comentată cu lux «le amănunte, dar 
av fost subliniat faptul că ea este cu 
atît mai prețioasă cu cît a fost rea
lizata ini compania unor alergători 
foarte valoroși ca Grecescu, Barabaș, 
Lumi, Vamoș.

eîn comentariul publicat de ziarul 
„TERCUMANr un pasaj întreg este 
dedicat lui1 Florica Grecescu. „Cu un 
fantastic efort de voință, folosind bo- 
rntta-i experiență tehnică și valoarea-i 
recunoscuta, Florica Grecescu a adus 
Rominiei 'Sn Gneritat titlu de cam
pioană

Alte 
BAH“ 
gioase 
pe care-i citează ca exemplu pentru 
ext^pționala lor combativitate și pen
tru spiritul de 
fiecare momen t

balcanică".
ziare „AKSAM" și „YENI SA- 
au, de asemenea, aprecieri elo- 
la '«adresa sportivilor noștri,

echipă, prezent în 
al luptei sportive.

Echipa feminină deîh fotografie :
cros a R. P. Romine: Florica Gre
cescu, Florentina Stancu, Victoria 
Cosa, Elisabeta Teodorof.

Mihaela Casapu, tripiă campioană republicană la junioare.

★ ★

Notații după finalele juniorilor
Ultimele două zile ale campionate

lor republicane «ie schi pentru ju
niori și junioare, găzduite de pir- 
tiile Postăvarului, s-au deosebit ra
dical, 
rirea, 
ficiat 
cald) 
noapte, însă, un vînt rece, care nu a 
contenit nia a doua zi, a transformat 
Sulinarul intr-o pîrtie de gheață, ceea 
ce a îngreuiat mult desfășurarea cursei 
de slalom uriaș, supunind schiorii 
unui efort deosebit. Aceste condiții 
total diferite nu au influențat însă 
cu nimic întrecerea pentru primele 
locuri, anunțată ca pasionantă încă de 
vineri, cînd a avut loc slalomul spe
cial. Ca și în această probă inaugu
rală. coborirea și slalomul uriaș au 
oferit curse spectaculoase, în care 
fiecare junior a făcut tot ce i-a stat 
în putință pentru a se comporta cît 
mai frumos și pentru a înregistra o 
performanță valoroasă.

Dintre fruntași, cei mai buni s-au 
dovediț a fi studentul în anul I al 
Institutului politehnic din 
Geza Tombri, Valeri u 
elev al Școlii medii nr. 32 din Capi
tală și Mihaela Casapu, elevă a 
Scolii medii din Predeal, toți ciștigă- 
tori a cite trei titluri de campioni, 
cărora le adresăm călduroase felici
tări. Remarcabilă, de asemenea, com
portarea lui Dorin Munteanu și Liana 
Blebea, campioni la coborîre, Liliana 
Focșeneanu, Mariana Andreescu, E- 
lena Neagoe, D. Apostol, Șt. Manea, 
Gh. Vulpe, T. Popescu, V. Brenci, C. 
Vulpe, N. Moldoveana, B. Haidu, D. 
Mureșanu, C. Cișmașu, N. Andreescu, 
C. Popa și a altor 
care au manifestat 
și o combativitate

Poate surprinde 
celor evidențiați a 
neanu, campion la 
Mircea Ene, al 
probele. Nu au 
rece acești doi 
tat sub nivelul 
pare că, incintați de unele succese 
nesemnificative, Marin Focșeneanu și 
Mircea Ene se și considera schiori 
consacrați, deși realitatea este cu to
tul alta. Că mai au mult de muncit

Simbătă, cînd s-a disputat cobo- 
tinerii concurenți au 

de un 
și o zăpadă favorabilă.

bene-
timp excelent (soare, 

Peste

Brașov,
Alexandrescu,

tineri concurenți, 
o bună pregătire 

deosebită.
lipsa din rindul 
lui Marin Focșe- 
coborîre și a lui 

doilea clasat în toate 
fost remarcați deoa- 
schiori s-au compor- 
posibilitâților lor. Se

pentru a atinge o valoare reală, ne-a 
dovedit in primul rind comportarea 
lor tehnică «lin timpul campionatelor 
republicane. Iată de ce nu i-am evi
dențiat pe Marin Focșeneanu și Mir
cea Ene și de ce îi sfătuim să munr 
ceașcă cu mai multă perseverență și 
seriozitate.. ,,

Dintre cluburile și asociațiile care 
au manifestat prec tupare pentru de
pistarea și ridicare tinerilor schiori,- 
vom aminti pe Luceafărul Brașov, 
Voința Sinaia, S.S.E. Predeal, S.S.E. 
Sinaia, Caraimanul Bușteni, Steagul 
roșu Brașov, S.S.E. Vatra Do-,mei, S.S.E. 
București și Politehnica Brașov, care 
au prezentat cei mai multi și cei mai 
valoroși concurenți.

D. STĂNCULESCU
★

Rezultate tehnice din ultimele două 
zile : COBORÎRE (pe Sulinar), JU
NIORI CAT. I : 1. Marin Focșeneanu 
(Carpați Sinaia) 91,8; 2—3. M. Ene 
(Voința Sinaia) și G. Tombri (Poli
tehnica Brașov) 92,8 ; 4. 1. Pitiș (Di
namo Brașov) 95,5 ; JUNIORI CAT. 
A Il-a : 1. Dorin Mu-^manu (Lucea
fărul Brașov) 59,3 ; 2. Șt. Manea 
(S.S.E. Predeal) 59,5 ; 3. C. Vulpe 
(Voința Sinaia) 60,3 : 4. T. Popescu
(S.S.E: Sinaia) 60,8 ; JUNIOARE: 1. 
Liana Blebea (Luceafărul) 62,4 ; 2.
Mihaela Casapu (S.S.E. Predeal) 63.9 ; 
3. Mariana Andreescu (S.S.E. Vatra 
Dornei) 67,0 ; 4. Elena Neagoe (S.S.E. 
Sinaia) 67,5 ; SLALOM URIAȘ 
Sulinar), JUNIORI CAT. I : 1. G. 
mori 103,3; 2. M. Ene 105,8; 3.
Focșeneanu 107,0 ; 4. B. Haidu 
namo) 109,7; JUNIORI CAT. A II-a: 
1. V. Alexandrescu (I.C.F. București)
113.5 ; 2. Gh. Vulpe (S.S.E. Sinaia) 
119,8 ; 3. D. Munteanu 120,2; 4. T. 
Popescu 125,2 ; JUNIOARE : 1. Mi
haela Casapu 65,7; 2. Liana Blebea
86.5 ; 3. Constanța Măzgăreanu (Lu
ceafărul) 95,9 ; 4. Viorica Vintilă
(S.S.E. Predeal) 110,2; COMBINATA 
ALPINA, JUNIORI CAT. I : 1. G. 
Tombri. 7,70 p ; 2. M. Ene 36.60 p ; ~ 
I. Pitiș 180,92 p ; JUNIORI CAT. 
II-a : 1. V. Alexandrescu 30.16 p ;
D. Munteanu 69,26 p ; 3. Șt. Manea
81,54 p ; JUNIOARE : 1. Mihaela Ca
sapu 15,40 p ; 2. Liana Blebea 181,04 . 
p ; 3. Constanța Măzgăreanu 339,38.

(pe 
To- 
M. 

(Di-

3. 
A
2.

EDIȚIA A 27 a, CEA
de 
Și 

de 
,_ ____ _ __„_________„___ în

limbajul sec ai cifrelor, ce va însem
na cea de a '27-a ediție a campiona
telor mondiale de tenis de masă de la 
Praga din 5—14 aprilie. Este fără dis
cuție cea mai grea ediție din istoria 
de aproape 40 de ani a acestei com
petiții. Și pentru a avea o imagine 
mai completă ‘ asupra amploarei în
trecerilor găzduite anul acesta în 
capitala R. S. "Cehoslovace, este sufi
cient să facem o scurtă comparație 
— tot cu ajutorul cifrelor 
precedentă, de la Pekin 
de 
de 
în
32

concurs, 7 probe, 52 
echipe (50 masculine

10 zile de 
țări, 87 de 
37 feminine), 511 participant (335 
jucători și 176 de jucătoare), iată

cu ediția 
1961, cînd 

asemenea se obținuse un record 
participare. Atunci au luat parte 

același număr de zile și de probe, 
de țări, 45 de formații (26 mascu

line și 19 feminine), 239 de concu- 
renți (152 de jucători și 87 de jucă
toare). Așadar, la Praga va fi o par
ticipare dublă decît la Pekin și orice 
alte comentarii sînt de prisos.

Se înțelege că o asemenea afluență 
de sportivi într-o competiție unde se 
decern 7 titluri mondiale, a ridicat 
numeroase și dificile probleme orga
nizatorilor cehoslovaci. Este însă de 
așteptat ca desfășurarea propriu-zisă 
a partidelor ca și toate celelalte amă

MAI GREA DIN ISTORIA „MONDIALELOR"
nunte să fie rezolvate în cele mai 
bune condițiuni.

Astfel, jocurile vor avea loc în noua 
sală a sporturilor (18.000 de locuri), 
inaugurată anul trecut cu ocazia cam- 
pionațelor mondiale de patinaj artis
tic. In sală vor fi instalate 16 mese 
de concurs, iar alte 7 vor sta Ia dis
poziția jucătorilor pentru antrenamen
te. Oaspeții vor locui in două hoteluri, 
rezervate special, iar masa le va pă
țea fi servită fie la restaurantele din 
incinta hotelurilor, fie in altele si
tuate în imediata apropiere a sălii de 
concurs. După cum se știe, întilnirile 
vor avea loc de dimineața pînă noap
tea tîrziu, fără întrerupere.

Spectatorii praghezi manifestă un 
mare interes pentru aceste campio
nate mondiale, lucru ilustrat prin nu
meroasele cereri de bilete. Este și fi
resc să fie așa, dacă ne gîndim că în 
cele 10 zile de competiție, vor evolua 
și își vor măsura întîietatea cele mai 
renumite „palete" de pe glob. Nici un 
nume cunoscut nu va lipsi de la strat. 
Cu excepția japonezului Hoshino —- 
înlocuit cu alți coechipieri mai în 
formă — toți campionii lumii vor lupta 
să-și apere titlurile cucerite la Pekin. 
Și, în plus, alți jucători și jucătoare 
care acum doi ani începuseră abia să 
se afirme cu timiditate, vor încerca

fără îndoială să dea asalturi hotăritoa- 
re la Praga pentru a urca cît mai multe 
din treptele consacrării. Așa. bună
oară, romînca Maria Alexandru, ja
poneza Seki, chinezoaica Lian Li-cen 
la fete și japonezul Konaka, brazilia
nul Da Costa (Biribe), suedezul Alser, 
romînul Giurgiucă și alții vor ataca 
frontal locurile ocupate de actualele 
glorii ale sportului cu paleta din 
lume, cum sînt Cin Ciun-hui, Matsu- 
zaki, Eva Foldi. Itoh, Van Sien, Ciuan 
Tze-tun, Su In-șin. Ogimura, Kimura, 
Li Fu-iun, Berczik, Miki etc.

Dar, pe lingă duelurile din probele 
individuale și întrecerea pe echipe 
pentru ciștigarea cupelor Corbillon 
și Swaythling suscită un interes cel 
puțin la fel de mare. De altfel cu a- 
ceste probe vor fi deschise campio
natele mondiale.

Cele 37 de formații feminine au fost 
împărțite în 4 grupe și cele mai mari 
șanse pentru cucerirea șefiei în grupe 
ca și pentru disputarea semifinalelor 
le au R. P. Romînă (gr. A), R. P. 
Chineză (gr. B), Japonia (gr. C) și 
R. P. Ungară (gr. D). La băieți, 26 
de echipe alcătuiesc cele patru grupe 
principale, iar 24 fac parte din gru
pele preliminarii (6). Cîștigâtoarele 
ultimelor 6 grupe vor fi repartizate 
apoi în cele 4 grupe principale. Aici,

DE TENIS DE MASA
performan- 
R. P. Chi-

ies în evidență, 
țelor anterioare,___ „__ ___
neză (gr. A), R. P. Ungare (gr. B), 
Suediei sau R. S. Cehoslovace (gr. C) 
și Japoniei (gr. D). Aceasta nu înseam
nă că și alte formații nu pot emite 
pretenții la primul loc. De pildă, în 
grupa B, alături de reprezentativa 
maghiară, concurează cu bune posi
bilități și echipele R. P. Romine, 
R.P.D., Coreene, Braziliei și R. F. Ger
mane.

Marea competiție care începe vi
neri la Praga este așteptată cu nerăb
dare de pasionații tenisului de masă 
din lumea întreagă și pentru a con
stata dacă în discursul ultimilor doi 
ani raportul de forțe a suferit schim
bări sau și de data aceasta sportivii 
chinezi și1 japonezi iși vor manifesta 
din nou superioritatea. întâlnirile care 
urmează vor aduce desigur clarifică
rile dorite. Sintem convinși că în în
trecerile din capitala R. S. Ceho
slovace, un cuvînt greu vor avea de 
spus ca și în alte rînduri — și 
sportivii noștri. Dar despre aceasta 
vom vorbi în numărul viitor.

pe baza 
echipele
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IO\ TIRIAC: „N-am fost învins de Arilla, eu am pierdut meciul...*4
INTERVIU CU TENISMANII ROMÎNI, DUPĂ

La Reșița,

Intr-un
știi care

meci de tenis, niciodată nu 
este ultima minge !... Cu a- 

ceasta este de acord și Ion Țiriac. La 
Cairo, in semifinală, conducea în fața 
spaniolului Arilla cu un set cîștigat 
la 6—2 și 5—0 in cel de al doilea. 
Servește Țiriac. El lasă lui Arilla al 
șaselea ghem : 5—1. In tribunele te
renului centra! de la Cairo Tenis 
Club, opinia este formată. Țiriac nu

călătoria întreprinsă 
plus de concentrare 
semifinalei cu Arilla, 
a beneficiat și de un 
adus încă o prețioasă 
babil primul loc in 
insă nu trebuie să 
trecind cu vederea 
de luptat incă și

TURNEELE DE LA CAIRO Șl ALEXANDRIA 

în R.A.U. Un
in setul 
în care 

i set-bol, 
victorie 
competiție. Aci 

facem o greșeală, 
că Țiriac mai are 
cu propriile sale

doi al 
la 5—2 
i-ar fi 
și pro-

o minge dificilă la fileu...Tiriac ia
Foto: I. Mihăică

demonstrat posibilități de jucător de 
concurs internațional, care mai tre
buie insă cizelate în multe ere de an
trenament.

„Nea Marin are dreptate, acceptă 
Bosch. Voi mai lucra serviciul, ca și 
voleul. Pot să-mi îmbunătățesc și 
lovitura de dreapta de pe fundul te
renului, pentru a o face definitivă™"

Ginduri, dorințe, planuri... Doi din
tre tenismanil romîni au luat un start 
bun în acest sezon. Dar mai sînt 
multe de făcut. Sîntem abia la înce
putul marilor competiții...

V. RADU

Concursuri
• In cadrul unui concurs interna

țional desfășurat pe teren acoperit la 
Londra, polonezul Eduard Czemik a 
cîștigat proba de săritură în înălțime 
cu 2,07 m înaintea americanului Faust.

Rezultatul lui Czemik reprezintă 
un nou record al R.P. Polone.

• Recordmanul mondial la săritura 
cu prăjina John Pennel a făcut sîm- 
bătă o tentativă de a corecta cu 2 
cm recordul 
liber cu 4,95 
ușurință 4,88 
să fie pusă
doborît de trei ori. în același concurs

pe care-1 deține în aer 
m. După ce a sărit cu 

m, el a cerut ca ștacheta 
la 4,97 m. Pennel am.

internațională» triunghiulară de lupte

vrea să ciștige la 0, 
serviciu in prunul 
urmilor. Rezultatul

fi e! la 
setului 

mai dis-

pentru a 
ghem al 
nu se 

cută. Țiriac va fi din nou finalist in 
marele turneu, ca și anul trecut după 
ce l-a învins pe Neale Fraser...

„Aici am făcut poate cea mai mare 
greșeală, ne mărturisește cu vădită 
amărăciune Ion Țiriac. M-am compli
cat inutil in acest calcul tactic. Pier
derea acestui ghem a schimbat fața 
meciului. Arilla și-a revenit, a în
ceput să joace cu o forță nebănuită, 
a fost tot atit de bun ca in meciul 
din ajun eu suedezul Lundquist. A 
câștigat gbem după ghem. Zadarnic 
m-am luptat in prelungiri. Am pier
dut cu 7—9 și apoi, știți rezultatul_
Nu trebuia să-1 las din mină. Am 
uitat o regulă categorică : nu schimba 
jocul cind ești in avantaj ! 
poate să-mi mulțumească.» Dar 
tru data viitoare, am învățat 
lecția. Nu se mai intimplă !“

I—o dorim cu toții talentatului 
tru campion. Desigur, locul trei (Arilla 
a ciștigat ușor finala cu italianul 
Pietrangeli) intr-o mare întrecere 
este un punct bun pentru Ion Țiriac. 
El a scos din competiție jucători cu 
renume in arena tenisului, ca engle
zul A. Mills, al treilea in clasamentul 
țării sale și W. Bungert, campionul 
R. F. Germane. Dar...

„Jocul lui Țiriac a fost apreciat de 
specialiștii prezenți ca în evident 
progres tehnic și calitativ, intervine 
in discuție antrenorul Marin Bădin, 
care i-a însoțit pe Țiriac și Bosch în

Arilla 
pen- 
bine

nos-

slăbiciuni. O serie 
suficient lucrate, 
importantă dintre ele, serviciul doi, 
fără de care un jucător la atac nu-și 
poate face jocul...*

Să mai notăm că în întrecerile de 
dublu, Țiriac a realizat rezultate bune 
făcind pereche cu Mills. La Alexan
dria, ei au ajuns în semifinale, unde 
au pierdut la mare luptă în fața cu
plului cîștigător Pietrangeli — Man
darinii : 6—8, 6—8. Tot la Alexandria, 
la simplu, Țiriac învinge pe austra
lianul Warren Jacques (6—4, 6—3), un 
jucător bine cotat.

Dar poate că adevăratul performer 
al nostru în aceste turnee a fost 
„secundul* formației, G. Bosch. în 
competiția preliminară pe echipe — 
„Cupa Națiunilor* — jucătorul romîn 
l-a întrecut pe australianul Jacques 
cu 6—0, 8—6 (întîlnirea a revenit
Australiei cu scorul final de 2—1), iar 
la Cairo el a dispus de coechipierul 
acestuia, John Fraser (anul trecut 
semifinalist la Wimbledon) cu 6—0, 
6—3 ! Bosch a fost eliminat de Man- 
darino la Cairo și de Arilla la Ale
xandria.

„Ca totdeauna, Bosch a acționat ca 
1 mași-A... ne spune antrenorul Marin 
Bădin. Dar n-a stat numai pe fundul 
terenului. Cind i s-a impus jocul la 
fileu, el a fost destul de sigur în vo- 
leuri. Și el, ca și Țiriac desigur, ar 
fi putut da mai mult dacă n-ar fi con
tractat gripa in timpul concursurilor*.

Bosch este mulțumit... Din nou a

de lovituri nu sini 
Și, poate cea mai 10 MAI

BREVIAR OLIMPIC

și 18 octam- 
de construire) 
olimpic. în 
numai elimi-

a Il-a: sărituri de la tram- 
200 m bras (0, 100 m liber

a IlI-a : 100 m liber (f), 200
100 m

Federația japoneză a alcătuit
programul definitiv al probelor 
olimpice de natație, care se

vor desfășura între 11
brie la bazinul (în curs
din apropierea satului 
prima zi vor avea loc
natorii. în rest, programul se pre
zintă astfel:

Ziua 
bulină, 
(m) ;

Ziua
m spate (m) ; ziua a IV-a: 
spate (f). sărituri de la trambulină, 
400 m mixt, 4x100 liber (m); ziua a 
V-a : 4x100 m liber (f), 200 m bras, 
400 m liber (m) ; ziua a Vl-a : sări
turi din turn, 100 m fluture (f), 4x100 
m mixt (m) : ziua a Vil-a : 400 m
mixt (f), 1500 m liber (m) ; ziua a 
VIII-a : 400 m liber, 4x100 mixt (f), 
200 m fluture, 4x200 m liber, sărituri 
din turn (m).

Uniunea internațională de ci
clism a comunicat Comitetului 
de organizare a Jocurilor O- 

limpice de vară că a aprobat progra
mul întrecerilor cicliste de șosea și 
velodrom, propus de federația japo
neză. Cursa contracronometru pe 
echipe va avea loc la 14 octombrie, 
iar proba individuală de șosea la 22 
octombrie. întrecerile de velodrom: 
viteză, urmărire individuală, urmă
rire pe echipe și tandem se ver des
fășura intre 15 și 20 octombrie.

Comitetul olimpic italian a sta
bilit următoarele norme olim
pice pentru selecția în vederea 

J. O. de la Tokio, la natație.
Bărbați : 100 m liber — 56,4/10 ; 200 

ra liber — 2:07,0 ; 400 m liber -
4:29,0 ; 1500 m liber - 18:05,0; 100 
m bras — 1:12,5; 200 m bras — 2:39,0 ; 
100 m fluture — 1:01,0 ; 200 m flu
ture - 2:18,0; 100 m spate — 1:03,0; 
200 m spate — 2:21,0 ; 400 m mixt 
- 5:10,0.

FEMEI: 100 m liber — 1:05,0; 400 
m liber - 5:00,0 ; 100 m bras — 1:22,0; 
200 m bras — 2:54,0; 100 m fluture — 
1:12,0 ; 100 m spate - 1:13,0 ; 400 m 
mixt 5:45,0.

ȘTIRI DIN SCRIMA,
SCRIMA. Competiția internațională 

de floretă „Cupa Giovannini* desfă
șurată la Bologna, a fost cîștigată de 
sportivul sovietic Sveșnikov care în 
turneul final a dispus de Courtillat 
(Franța), Redocanachi (Franța) și Jda- 
novici (U.R.S.S.) totalizînd 3 victorii. 
Courtillat 
o victorie 
Jdanovici, 
torie.

TENIS.
tenis de la Caracas s-a încheiat cu 
victoria lui Santana (Spania) și Maria 
Bueno (Brazilia). ' In finala probei 
masculine Santana l-a învins cu 8-6; 
9-11: 6-1; 6-4 pe brazilianul Koch ca-

s-a clasat pe locul doi cu 
urmat de Redocanachi și 

de asemenea, cu cite o vic-

Turneul internațional de

întoarsă din turneul întreprins în Uni
unea Sovietică, reprezentativa noastră 
de lupte clasice participă sîmbătă și 
duminică, la lîeșița, la o nouă confrun
tare internațională, alături de echipele 
R.P. Bulgaria și Belgiei. Iubitorii spor
tului luptelor din tara noastră au rămas 
oarecum surprinși de comportarea luptă
torilor romîni în turneul din R.S.S. Bie
lorusă și Cazahă. Pentru a clarifica a- 
ccastă situație, am cerut sprijinul an
trenorului emerit Ion Comeanu. El ne a 
spus că turneul respectiv a constituit un 
bun prilej de verificare a posibilităților

și stadiului de pregătire a 
noștri. 0 buna parte dintre 
luptat în categorii de greutate supe 
rioare, urmărindu-se mișcarea pe salte, 
și corectitudinea în executarea procc 
dcclor tehnice și nu rezultatele cu orie 
preț. Foarte bine s-au comportat tineri 
Martinescu, Alionescu, Baciu și Bolocan 
bine I. Cernea și slab V. Bularca.

Întîlnirca cu redutabila formație : 
R.P. Bulgaria — Ia care noi participăn 
cu două echipe — este așteptată cu vii 
interes.

luptătorilo 
sportivi ai

de atletism...
IN JURUL RINGULUI

care s-a disputat la Gainesville (Flo
rida), negrul John Thomas a cîștigat 
proba de săritură în înălțime cu 2,18 
m, iar Johnsson a parcurs 100 și 220 
yarzi în 9,6 și respectiv 21,3.

• La Santa Barbara (California) 
sportivul lang a cîștigat proba de 
săritură cu prăjina realizind 4,88 m. 
El a învins pe Tork (4,72 m) și Uel- 
ses (4,70 m). In proba de ștafetă 
4x440 yarzi echipa Universității Ari
zona alcătuită din Carr, Barrick, 
Freeman și Williams a realizat 3:06, 
3, la mai puțin de o secundă de re
cordul mondial.

DE BASCHET (MASCULIN)
RIO DE JANEIRO 1 (Agerpres). — 

In trei orașe din Brazilia (Curitiba, 
Belo Horizonte și Niteroi) vor în
cepe la 10 mai întrecerile campio
natului mondial masculin de baschet. 
La această ediție a campionatelor 
participă selecționatele a 13 țări : 
U.R.S.S., S.U.A., Argentina, Canada,

Franța, Japonia, Mexic, Italia, Iugo
slavia, Uruguay, Peru, Porto Rico și 
Brazilia.

întrecerile preliminarii 
sfîrșit la 14 mai. 
la Rio de Janeiro 
final care se va 
zilei de 19 mai.

vor lua
O zi mai tîrziu 

va începe turneul 
încheia în seara

contînd pentru 
box echipa R.P 

cu scorul de 7-1 
Iată rezulta-

In meci retur 
„Cupa Europei" la 
Bulgaria a învins 
selecționata Irlandei, 
tele înregistrate în ordinea catego
riilor : Panaiotov b.p. Mac Koafort 
Traikov b.p. Mc Kort ; Pilicov b.p 
Mc. Green ; Neel b.p. A. Mitov; 
S. Mitev b. p. Lihi ; Decis b.ko Aii- 
piov ; Rok b. descalificare Papari 
zov; Velke b.p. Born; Samovolski 
b. ab. Borna. ,

Echipa bulgară s-a calificat în semi.'i 
finale urmînd să întîlnească echipa 
U.R.S.S. In cealaltă semifinală R.P. 
Polonă va întîlni pe R.D. Germană.

Turneul de selecție a boxerilor 
sovietici pentru campionatele euro
pene de la Moscova de la Tbilisi al 
adus numeroase surprize. Astfel, nici 
unul din cei trei campioni unionali 
Tuminș, Zasuhin și Abramov n-a 
reușit să ocupe locul întîi. Zasuhin 
a fost învins de Stopaskin, Tumins 
n-a reușit să se califice în semifi
nale, iar Abramov în semifinală și-a 
luxat mina și n-a mai pUbrt să 
boxeze.

Antrenorul Anatoli Timoșln își 
pune multe speranțe în tinerii Vla
dimir Ttrotiak (muscă),
Cernov (cocoș), Igor Postun 
mijlocie), Viktor Novicikov 
grea).

Viaeeslav 
(semi- 
(semi- 

(Agerpres)
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U.R.S.S. : A ÎNCEPUT CAMPIONATUL

Prima etapă a campionatului unio
nal a stârnit un viu interes, jocurile 
fiind urmărite de un mare număr 
de spectatori. Iată rezultatele etapei: 
Avangard Harkov — Spartak Mos
cova 1—4, Dinamo Tbilisi — Zenit 
Leningrad 4—0, Dinamo Minsk — 
Dinamo Kiev 1—4, Kairat Alma Ata 
— Dinamo Leningrad 2—0, Neftianik 
Baku — T.S.K.A. Moscova 0—1. Pah- 
takor Tașkent — Șahtior Donețk 0—1, 
Ararat Erevan — Torpedo Moscova 
0—1, Moldova Chiștnău — Lokomo
tiv Moscova 0—0, S.K.A. Rostov — 
Dinamo Moscova 0—0 și Torpedo 
Kutaisi — Aripile Sovietice Kuibî- 
șev 1—1.

puncte. Internazionale la Genova și 
Juventus la Milano au făcut meci 
nul (0—0) cu codașa Sampdoria și, 
respectiv, Milan. Palermo — Genoa 
0—0, Fiorentina — Roma 1—1, Spal 
— Mantova 1—1, Torino — Bologna 
0—1. Alte rezultate: Modena — Ca
tania 4—1, Atalanta — Lanerossi 
3—1 și Napoli — Venezia 1—0. Cla
sament: Internazionale 
38, Bologna 35, Milan 
31, Lanerossi

Osasuna 2—1, Atletico Bilbao — Ma
jorca 
1—0, 
runa 
Real
35, Valadolid 31

5—3, Valadolid — Valencia 
Elche — Sevilla 8—1 ! și Co- 
— Oviedo 
Madrid 44

R.P. POLONĂ:

30 etc.

40, Juventus
34. Florentina

R.P. UNGARĂ : FERENCVAROS 
HONVED 1—0

Cel mai important joc al etapei 
(a XV-a) s-a desfășurat la Budapesta 
între Ferencvaros și Honved. Victo
ria a revenit la limită echipei Fe
rencvaros (1—0) și astfel fostul lider 
Honved a trecut pe locul al doilea 
în clasament. Alte rezultate: Ujpestl 
Dozsa — Vasas 2—0, Szombathely — 
Komlo 1—0, Tatabanya — Dorog 
0—0, Pees — Gy6r 2—2, Salgotar- 
jani — Debreczen 4—0. Clasament: 
Ujpesti Dozsa 20, Honved 19, Gy&r 
18, Ferencvaros 18, M.T.K. 17, etc.

,1

ITALIA: 5 MECIURI NULE

Fruntașele clasamentului, Interna
zionale și Juventus, au pierdut noi

TENIS Șl CICLISM
re-1 eliminase 
tralia). Bueno 
pe Lesley Turner (Australia).

După prima zi în meciul de tenis 
India—Pakistan din cadrul „Cupei 
Davis" scorul este de 2-0 Li favoarea 
gazdelor. Mukherjea l-a întrecut cu 
3-0 pe Pirzada, iar Krishnan a dispus 
cu același scor de Qutubudin.

CICLISM. Duminică s-a disputat 
tradiționala competiție ciclistă „Turul 
Flandrei" (249 km), care a reunit la 
start pe așii sportului cu 
Franța, Belgia și Italia, 
belgianul Noel Fere care 
timpul de 6 h 08:43.0.

pe Roy Emerson (Aus- 
a întrecut-o cu 7-5; 8-6

pedale din 
A cîștigat 
a realizat

FRANȚA Șl
CUPĂ

MECIURI DEANGLIA:
Șl CAMPIONAT

în sferturile de finală ale „Cu- 
Franței", duminică s-au jucatpei 

meciurile: Lyon — Sedan 1—0, Mo
naco — Bordeaux 2—0, Reims — Li
moges 4—3 după prelungiri și Toulon 
— Brest 1—0.

• Tot duminică s-au disputat șl 4 
meciuri de campionat: Grenoble — 
Angers 0—2, Rouen — Valenciennes 
1—1, Lens — Montpelier 3—0 și 
Nancy — Racing 2—2. în clasament, 
Monaco 41 p (din 31 meciuri), Sedan 
38 (29), Bordeaux 37 (30), Lyon 34 
(29) etc.

★
• Sferturile de finală ale Cupei 

Angliei: Manchester United — Co
ventry 3—1, Liverpool — West Ham 
United 1—0, Norwich — Leicester 
0—2, Nottingham Forest — Sout
hampton 1—L în campionat: Birmin
gham — Sheffield Wednesday 1—1, 
Ipswich — Arsenal 1—1, Sheffield 
United — Everton 2—1. Tottenham 
— Burnley 1—1.

AUSTRIA: ADMIRA ÎN FRUNTE — 
AUSTRIA Șl RAPID ÎN FINALA CUPEI

Miercuri în semifinalele Cupei 
Austriei, Rapid a întrecut Vienna 
cu 5—2, iar Austria Viena pe Admi
ra cu 5—4. Duminică în campionat 
(etapa a XVI-a): Vienna — Schwe- 
chat 3—1, S.V.S. Linz — Austria 
Klagenfurt 3—2, Austria Viena — 
Wiener S. K. 0—1, Linzer A.S.K. —- 
Austria Salzburg 2—1, Rapid — 
W.A.C. 5—1, Wacker — Admira 1—3. 
în clasament Admira și Austria Vie
na cîte 23 p., Rapid 22, 
L.A.S.K. cîte 20

SPANIA : REAL
CU 9

p etc.

MADRID 
PUNCTE

Real Madrid — Cordova 
laga — Atletico Madrid 
celona — Saragoza 0—0,

W.S.K. și

CONDUCE

1—0, Ma-
1—1, Bar-
Bettis —

2—1. în clasament, 
p, Atletico Madrid 
P-

ETAPA A XVI-A A
CAMPIONATULUI

Duminică s-au disputat următoa
rele partide: Arkonia Szczecin — 
Polonia Bytom 0—0, Gornik Zabrze 
— Gwardia Varșovia 3—0, Lechia 
Gdansk — Lech Poznan 1—0, Le- 
gia Varșovia — Ruch Chorzow 2—4, 
L.K.S. Lodz — Stal Rzeszow 1—1, 
Wisla Cracovia — Odra Opole 1—1, 
Zaglebie Sosnowiec — Pogon Szcze
cin 1—2. în clasament continuă să 
conducă Gornik Zabrze,

R.P. BULGARIA: DIN NOU REGRU
PARE ÎN FRUNTE

Caracteristic etapei de campionat 
de duminică au fost rezultatele 
strînse: Spartak Sofia — Marek 1—0, 
Slavia Sofia — Botev Plovdiv 1—0, 
Levski — Beroe 0—0, Lokomotiv 
Plovdiv — Cemo More’ 1—0, Ț.D.N.A. 
— Dunav Ruse 3—1, Spartak Plov
div — Lokomotiv Sofia 1—1, Spar
tak Varna — Dobrudja Tolbuhin
2— 2 și Rakovski — Spartak Pleven
3— 1. în urma acestor rezultate, în 
fruntea clasamentului s-a produs o 
regrupare a echipelor care luptă pen
tru titlu: 1. Spartak Plovdiv 25 p.; 
2—3. Lokomotiv Sofia și Lokomotiv 
Plovdiv cîte 24 p; 4—5. 
div și Levski cîte 22 p

TURNEUL U.E.F.A. 1964

Botev Plov- 
etc.

ÎN OLANDA

Uniunii Eu-Comitetul executiv al
ropene de Fotbal a hotărît ca vi
itoarea ediție a Turneului Internațio
nal de Juniori U.E.F.A. să aibă loc, 
în 1964, în Olanda. De asemenea, 
U.E.F.A. a luat în discuție un pro
iect de reorganizare a Cupei Euro
pei înterțări în așa fel încît turneul 
final al acestei competiții să devină 
o grupă preliminară europeană pen
tru campionatul mondial. Comitetul 
executiv și-a dat asentimentul pentru 
organizarea unui meci Scandinavia 
— restul Europei, la Copenhaga, la 
20 mai 1964, cu prilejul aniversării 
a 75 de ani a federației daneze de 
fotbal.
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