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DINTOAT^^ARUL •], UNIȚI-VA ! Schiorii romîni participă la „Concursul
In jurul ringului! internațional al R. P. Bulgaria"

Reflectoarele de 
deasupra ringurilor 
se vor aprinde din 
nou astă-seară. „Ca
reul magic- va atra
ge in jurul său mii 
de spectatori, iubitori 
ai sportului cu mă
nuși. Se dă startul 
in Campionatul repu
blican de box pe 
echipe.

In urmă cu trei 
săptămini, procurarea 
unui bilet la prima 
etapă a returului la 
fotbal constituia o... 
problemă. Același lu
cru se intimplă acum, 
in ziua primei „re
prize” a acestui cam
pionat. Interesul a- 
matorilor de specta
cole pugilistice este 
pe deplin justificat 
dacă ne gindim că la 
întrecerile din 
acesta participă 
mai bune 
mafii.

Tinind
faptul că
an preolimpic, toate 
întrecerile sportive 
din fara noastră, deci 
și cele pugilistice, au 
ca scop final o cit 
mai bună pregătire 
pentru J.O. Este cu
noscut că în ultimii 
ani, la marile compe
tiții internaționale de 
box, primele locuri 
au fost cucerite de 
către sportivii pose

sori ai unui bogat 
bagaj de cunoștințe 
tehnice. Boxul tn 
forță, bazat in exclu
sivitate pe lovituri 
dure, decisive, in care 
eschivele, apărările, 
sint trecute pe planul 
doi, aparține de-acum 
trecutului, iar boxerii
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Azi, la Paris

Echipele masculine de handbal

seama
1963

PAR1S 5 (prin telefon).
In capitala Franței, o- 

pinia publică sportivă aș
teaptă cu viu interes întll-

24 de

nirea finală, din cadrul 
.Cupei campionilor euro
peni" la handbal în 7. din-(Continuare în pag. 4-a)

DINAMO București și DUKLA Pi

iși dispută finala „Cupei campionilor cun

OLIMPIU NODEA 
(Dinamo București)

tre echipele Dinamo Bucu
rești și Dukla Praga. Hand- 
baliștii bucureșteni au so
sit la Paris in cursul zilei 
de joi, fiind întîmpinați de 
reprezentanți ai Federației 
franceze de handbal $i ai 
ziarului „L’Equîpe", orga
nizatorii competiției. Chiar 
în aceeași seară, sportivii 
romîni au susținut un joc 
de antrenament în compania 
formației H.C. Saint Denis. 
In această partidă, antre
norul Oprea Vlase a folo
sit întregul lot, inclusiv 
pe Ivănescu care s-a mișcat 
bine, înscriind chiar cîte- 
va goluri. Așa incit pentru 
meciul cu Dukla Praga, 
Dinamo București va pre
zenta formația din partida 
eu Skovbaken Aarhus, Ivă- 
nescu intrînd in locul Ini 
Ion Ionescu.

în cursul zilei de vineri, 
lotul sportivilor dinamo-

viști a 
Primăria 
dacția ziarului L’Equîpe. 
Tot vineri a sosit la Paris 
și echipa Dukla Praga. 
Antrenorul Konig a decla
rat ziariștilor că în meciul 
cu Dinamo va folosi for
mația : Vicha — Duda, 
Havlik, Mares, Rada, Ra- 
zek. Svitak, Rehak, Trojan 
și Gregor.

Pînă în prezent, echipele 
Dinamo București și Dukla 
Praga s-au mai întîlnit de 
două ori, la București, în 
ambele partide victoria re
venind bucureștenilor.
Demn de menționat este, 
de asemenea, faptul că deși 
sint cunoscute și apreciate

făcut o vizită la 
orașului ei la re-
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N. Pandrea, unul din fa- 
voriții curselor găzduite 
azi și mîine de Valea lui 

Carp.

Zăpada căzută din bel
șug în ultima vreme, în 
întreaga Europă, permite 
desfășurarea unei bogate 
activități competiționalc la 
schi. Azi și mîine, de pil
dă, pîrtiile amena iate în 
jurul ba7.ei turistice Aleko, 
de la poalele muntelui Fi- 
toșa, găzduiesc „Concursul 
internațional de schi al 
R. P. Bulgaria* , întrecere 
de mare importanță la care 
vor participa sportivi din 
Austria, R. P. Polonă. Ita
lia, R. D. Germană. R. S. 
Cehoslovacă, R.P.F. Iugo
slavia, R. P. Bulgaria și 
R. P. Romînă.

La „Concursul interna
țional de schi al R. P. 
Bulgaria**,  în cadrul căruia 
se vor disputa probele de 
slalom uriaș, slalom spe
cial și fond 15 km, țara 
noastră va fi reprezentată 
de maestrul sportului Gh. 
Bălan, Gh. Văcaru (la cele 
două probe alpine), Gh. 
Bădescu, campion republi
can la 50 km și N. Bărbâ- 
șescu (în cursa de fond), 
întrecerile dc pc muntele 
Vitoșa reprezintă încheierea

sezonului competițional in
ternațional al schiorilor 
romîni.

,CUPA R.P.R." si „CUPA
VALEA LUI CARP"

In țară, schiorii fruntași 
vor lua startul în cele două 
curse de slalom uriaș pro 
gramate în cadrul „Cupei 
R.P.R." și „Cupei Valea 
lui Carp". Din 
tității mari de 
z.ută în ultima 
nu a mai fost 
menajarea Văii
pentru găzduirea unei cobo- 
rîri. In consecință, aceasta 
a fost înlocuită cu o pro
bă de slalom uriaș.

întrecerile vor 
azi și mîine pe 
Carp din 
Vor 
raj, 
Gh. 
cui.

cauza can- 
zăpadă că- 
săplăinină, 
posibilă a- 
lui Carp

avea loc 
Valea lui 

masivul Bueegi. 
lua startul C. Tăhă- 
K. Gohn, N. Pandrea, 
Cristolovcanu, I 
M. Enache, Dan Foc- 

șeneanu, P. Clinei, M 
Bucur, llona Micloș. Mi- 
haela Stoenescu, Magdale
na Biră, Liana Blebea. Li
liana Focșeneanu si alt» 
schiori fruntași.

Se-

t

Prin telefon de la trimisul nostru special la Praga

victorioasă in campionatul mondial de

Tnrneul final al campionatului republican de baschet

jocuri din retur

a debutat
tenis de masă

CLUJ, 5 (prin telefon 
rsd# la trimisul nostru).— 

In fine, și cei mai aprigi 
suporteri ai echipei 
locale s-au convins că 
doar în urma unor sur
prize de proporții titlul 
ar mai putea scăpa echi
pei Steaua. Intr-adevăr, 
atît de convingătoare a 
fost evoluția militarilor 
în partida decisivă cu 
Știința Cluj, îneît la

sfîrșit spectatorii adre
sau aplauze meritate 
bucureștenilor.

De data aceasta, mi
litarii au produs rivali
lor lor o surpriză tac
tică care i-a obligat pe 
clujeni să cedeze fără 
drept de apel. După zece 
minute de studiu, prof. 
C. Herold l-a plasat pe 
Nosievici în „inima" a- 
parării clujene și l-a 
ecos pe Valeria in „că-

Hojjmun, unul din cei mai buni jucători ai echipei Ști
ința Timișoara, execută o spectaculoasă aruncare la coș, 
In vreme ce Giurgiu (din față) și Kiss (lateral) în

cearcă să-l jeneze
Foto; Ionel David-Cluj

ciulă", evident pentru 
a-1 îndepărta pe Demian 
de sub panou. Cursa în
tinsă s-a dovedit abilă, 
fapt care a „paralizat1’ 
aproape complet pe lo
calnici, incapabili de a 
găsi un antidot. Din a- 
cest moment, Nosievici» 
oferit un adevărat reci
ta] (29 puncte înscrise), 
iar echipa lui a pus stă- 
pinlre pe joc. Nu este 
însă mai puțin adevărat 
că de data aceasta Ne- 
def, Fodor, Niculescu șl 
ceilalți jucători de la 
Steaua și-au subordonat 
total personalitatea șl 
experiența lor de joe 
pentru a susține această 
încercare. Și tocmai in 
remarcabila 
tactică, în 
a-șl suplini in perma
nență colegul de echipă, 
a constat marele meri» 
al bucureștenilor.

Ne-a surprins foarte 
mult lipsa de precauția 
dovedită in acest mea 
de prof. Elemer Saron 
și jucătorii săi care pu- 
teaua observa că numai 
cu o seară înainte tn 
partida cu Dinamo, echi
pa Steaua experimentase 
oarecum această tactică. 
Cu toate acestea, cluje
nii n-au putut găsi timp 
de 30 de 
acțiunilor 
campioni 
voiți să 
clnțele. In plus, această 
partidă a scos în evi
dență, mai mult ca ori- 
dnd, carențele atacului

JIRI VICHA 
(Dukla Praga) 

Văziiți de Neagu Radulescu

pentru valoarea lor pe plan 
european, aceste echipe 
s-au calificat anul acesta 
pentru prima oară in finala 
.G.C.E.”.

Meciul final al acestei a 
V-a ediții a ,C.G.E.“ se va 
disputa mîine (n.r. azi) în 
sala sporturilor Coubertin, 
ale cărei locuri au fost 
epuizate încă de acum cite- 
va zile.

De cîteva zile, capitala 
R. S. Cehoslovace a de
venit centrul tenisului de 
znasâ 
gă. Spun aceasta nu 
numai pentru faptul că 
aici sint prezenți cea mai 
buni jucători de pe giob, 
dar și pentru că opinia 
publică de specialitate 
de pretutindeni iși în
dreaptă, acum, atenția 
spre desfășurarea celei 
de a 27-a ediții a cam
pionatelor mondiale.

In zilele premergă
toare începerii competi
ției, sportivii au folosit 
timpul pentru pregătire 
și acomodare, iar antre
norii pentru a urmări 
evoluția viitorilor adver
sari. Printre cei care au 
trezit mult interes au 
fost și reprezentanții 
noștri și mai ales cele 
trei jucătoare Maria 
Alexandru, Geta Pitică și 
Ella Constantinescu. De 
altfel ele au făcut și tm 
antrenament împreună cu 
jucătoarele japoneze.

din lumea intrea- 
Spun aceasta

Vineri, la ora prinzu- 
lui, echipa noastră femi
nină a ciștigat întîlnirea 
cu formația Greciei prin 
nețprezentare.

Avînd timp liber su
ficient pînă seara, cînd 
era programată întilni- 
rea cu Danemarca, spor
tivele nominee, împreună

cu antrenorii, au asistat 
la partidele R. P. Chine
ză — Țara Galilor și Ja
ponia — Australia, în
cheiate, ambele, cu sco
rul de 3—0 în favoarea 
primelor echipe.

C. COMARNISCHI

(Continuare in pag. a B-a)

Astă-seară, pe patinoarul „23 August“

închiderea
de hochei

disciplina 
tendința da

minute antidot 
executate d*  

și au fost ne- 
suporte conse-

ADRIAN VASILIU

(Continuare tn pag. a 4-a)

INLÎLNIRI INTERNATIONALE

ALE FOTBALIȘTILOR NOȘTRI

• In continuarea pre
gătirilor, lotul olimpic dc 
fotbal al țării noastre sus
ține un nou joc de veri
ficare, la 17 sau 18 apri
lie, la Constanța, eu echi
pa iugoslavă Jelesnieiar 
Sarajevo.
• Echipa Știința Cluj 

se va deplasa in R.P. Un
gară între 30 aprilie și 9 
mai. Studenții clujeni vor 
susține trei jocuri, la Se- 
ghedin, Fees și un alt o- 
raș încă nedesemnat.

• Un bogat program in
ternațional este rezervat 
în acest an și echipei 
noastre de tineret. La 5 
mai, la Cluj, se va dis
puta jocul dintre repre
zentativele de tineret ale 
Romîniei și Suediei iar la 
2 iunie reprezentativele de 
tineret ale țării noastre 
și Angliei se vor întîlni la 
București.
• La 2 iunie, la Chor- 

zow se întîlnesc echipele

A ale țârii noastre și R.P. 
Polone. In aceeași zi, la 
Lublin, se dispută jocul 
de juniori dintre R.P.B. și 
R.P.P.
• O selecționată a 

Bucureștiului se deplasea
ză în Danemarca, pentru 
două meciuri la 30 apri
lie și 2 mai.

Hocheiștii și patinatorii 
își încheie astă-seară acti
vitatea oficială din sezonul 
1962—1963. Bilanțul celor 
aproape 6 luni de entu
ziaste întreceri este îmbu
curător. Avînd la dispozi
ție condiții excelente de 
pregătire, hocheiștii noștri 
s-au antrenat temeinic, 
reușind să ne reprezinte cu 
bine la recentele campio
nate mondiale iar patina
torii au progresat văzînd 
cu ochii.

Dar înainte de a-si lua 
rămas bun pentru cîteva 
luni de la înflăcăratii lor 
suporteri, hocheiștii. vite
ziștii și „artiștii gheții" 
au ținut să le facă aces
tora o surpriză plăcută. De 
cîteva zile, sportivii frun
tași fac antrenamente spe
ciale pentru a prezenta pu
blicului un frumos pro-

„Cupa Dinamo“ la tir
întrecerile din cadrul 

tradiționalei competiții de 
tir dotată cu „Cupa Dina
mo", unul din cele mai im
portante concursuri la In-

ceput de sezon, vor începe 
în ziua de 11 aprilie și se 
vor încheia duminica vii
toare. In prima zi este 
programată desfășurarea 
probei de pistol precizie.

sezonului
și patinaj
gram la închiderea festivă 
a sezonului care va avea 
loc astă-seară pe patinoa
rul „23 August", de la ora 
19. Vor face demonstrații 
Elena Moiș, Radu Ionian, 
perechea Cristina Patrau- 
lca —— R. I onian. actualii 
campioni ai R.P.R. la se
niori, Crenguța Cumbari, 
Carol Ilertl. cuplul Liliana 
Georgescu — Dan Săvea- 
nu, Beatrice lluștiu, Dra- 
goș Sandu, campioni la co
pii, viteziștii II. Cheiaidite, 
V. Murcșanu ș.a. De ase
menea, se va desfășura și 
un „meci fulger" de hochei 
între echipele bucureștene 
Unirea și Voința iar înce- 
pînd de la ora 20 și pînă 
la miezul nopții, pc gheața 
artificială, va avea loc un 
carnaval și patinaj pentru 
public.

MiINE, IN capitală, In categoria a la fotbal
în cadrul etapei a 18-a 

a campionatului categoriei 
A, în Capitală, pe stadio
nul Republicii, se dispută 
următoarele jocuri :

ora 14,45 : Dinamo Bucu
rești — Dinamo Bacău ;

ora 16,30: Steaua — 
Steagul roșu Brașov.

Fază dintr-un meci Steaua 
— Steagul roșu, desfășu
rat în primăvara anului 
trecut fn Capitală. Constan
tin a înscris cu capul, cu 
toată opoziția apărătorului 

brașovean.
Foto T. Roibu



DIN ACTIVITATEA SPORTIVA DE MASE

I ineri după-amiază membrii asociației sportive Titanii de la uzinele Augustă din Capitală au luat primul start în 
crosul „Să tntimpinăm 1 Mai“„ I' oto: D. Neculai

Spartachiada de vară a tineretului
(ninse organizează întrecerile de notație și moteciclism

întrecerile Spartachiadei de vară 
• tineretului stîmesc un interes deo
sebit in rindurile amatorilor de sport 
din țara noastră. Consiliile asocia
țiilor sportive se preocupă intens de 
pregătirea competițiilor. Continuăm 
astăzi să publicăm amănunte privind 
modul cum trebuie organizate între
cerile.

NATAȚIE. Concursurile de 
«int inițiate Pe categorii de 
14—16 ani, 16—18 ani și. de La 
in sus. întrecerile au loc, la 
categorie de vîrstă, separat 
fete și separat 
tanța 
virstă — este de 100 m în apă stă
tătoare și 200 m în apă curgătoare. Sti
lul de înot este la libera alegere a 
fiecărui concurent. In cazul cind 
unele asociații n-au putut organiza 
- din motive obiective — prima eta
pă (pe asociație) ele pot prezenta 
participanți direct la întrecerile eta
pei a Il-a (pe grupe de asociații 
sportive), lată deci că și în ceea ce 
pricește competițiile de natație re
gulamentul dă posibilitatea organiză-

rii unor concursuri simple la care să 
se poată prezenta mase largi de iu
bitori ai sportului. Firește, consiliile 
asociațiilor sportive vor trebui să 
inițieze cu sprijinul birourilor sec
țiilor de natație, al antrenorilor, pro
fesorilor de educație fizică și al spor-

șura după formula eliminatorie. Ba 
fiecare manșă vor participa cîte doi 
sportivi. Se vor organiza concursuri 
de îndemînare și regularitate. Locu
rile de desfășurare a întrecerilor vor 
trebui să 
distanțele 
bilite de 
condițiile

fie special amenajate, iar 
de alergare vor fi sta- 

organizatori în funcție de 
și posibilitățile local p

natație 
vîrstă : 
18 ani 
fiecare 
pentru 

pentru băieți. Dis- 
pentru toate categoriile de

In ajutorul consiliilor 
asociațiilor sportive

tivilor fruntași, centre de inițiere în 
înot la care să poată participa toți 
cei ce doresc să pătrundă în 
nele“ acestei frumoase ramuri 
tive.

MOTOCICLISM. Competițiile 
tocicliste (pentru orașe) sînt 
nizate la următoarele clase : 
la 100 cmc. pină la 125 cmc. pinâ la 
250 cmc, pinâ la 350 cmc (băieți) și 
pină la 100 cmc, pină la 125 cmc și 
pină la 175 cmc (fete). In toate fa
zele prevăzute in regulament con
cursurile motocicliste se vor desfă-

Ne-am alte două 
în regula- 

vară a ti- 
dintre cele 
țara noas-

„tai- 
sDor-

mo- 
orga- 
pină

Vești din asociațiile sportive
• In cadrul Uzinelor Mecanice Ti

mișoara se desfășoară o rodnică acti
vitate sportivă. Consiliul asociației 
sportive Vulturii U.M.T. este în per
manență preocupat de organizarea 
unei rodnice activități sportive de 
mase, care să asigure membrilor 
UCFS posibilitatea de a practica 
sporturile preferate. Rezultate din
tre cele mai bune obține secția de 
fotbal din cadrul acestei asociații spor
tive. Pregătindu-se cu multă serio
zitate. sportivii din secția de fotbal 
au realizat o serie de rezultate bune 
in partidele pe care le-au susținut 
cu echipe din campionatul raional 
Bau orășenesc. Lucruri la fel de fru
moase se pot spune și despre secția 
de box unde îsi desfășoară activitatea 
tineri ca 
rol Pop 
campioni 
de timp 
Vulturii 
dezvoltarea bazei materiale, prin ame
najarea unor terenuri sportive simple. 
(Petre Făniță — coresp.).

• Consiliul asociației sportive A- 
vintul din comuna Miisoslăvești (raio
nul Pașcani) desfășoară o intensă ac
tivitate in vederea pregătirii sezonului 
sportiv de vară. In ultimul timp 
consiliul asociației, cu sprijinul celor 
380 de membri U’CFS, a amenajat 
un teren de handbal în 7, un teren 
de volei șl o bară 
ciții de gimnastică.
B-au evidențiat 
Tăcu. Constantin 
driest, Costache 
Tache, Didina Agavriloaei. In același 
timp, în colaborare cu organizația 
U.T.M., a fost organizată o discuție 
pe tema: „Cum să învățăm hand
balul?", la care a participat majori
tatea tinerilor din comună. Tot in 
vederea reluării activității sportive în 
aer liber a fost revizuit și reparat 
materialul și echipamentul sportiv, 
iar de curînd consiliul asociației spor
tive a popularizat în rînduriie sporti
vilor din comună noile norme de cla- 
Bificare sportivă. (Ioan Ștefan — 
coresp.).

• In comuna Borăscu (raionul Stre-

membri UCFS prac- 
fot balul, șahul, gim- 
uoleiul. Peste putină 
din comuna Borăscu

★
ocupat astăzi de 

ramuri sportive prezente 
mentul Spartachiadei de 
neretului. Natația, unul 
mai populare sporturi în
tră va prilejui interesante și entu
ziaste întreceri. Pentru a reuni la 
start pe toți cei ce doresc să par
ticipe la aceste întreceri este nece
sar ca consiliile asociațiilor sportive 
să organizeze cît mai multe compe
tiții de-a lungul perioadei prevăzute 
pentru desfășurarea primei etape a 
Spartachiadei. Motociclismul este 
prezent pentru prima oară pe pro
gramul unei mari competiții de mase. 
Ținînd seamă de faptul că astăzi în 
țara noastră numărul posesorilor de 
motociclete — ca urmare firească a 
creșterii nivelului de trai — este 
foarte mare, există posibilitatea de 
a fi cuprinși în întreceri numeroși 
participanți. Organizatorii vor tre- 

aleagă cu grijă traseele ast- 
atît concurenții cît și spec- 
să beneficieze de condiții

bui să 
fel ca 
tatorii 
optime.

Ion Cirstea, P. Molnar, Ca- 
și Gh. Picior, care au ieșit 
de zonă. In ultima perioadă 
consiliul asociației sportive 
U.M.T. este preocupat de

fixă pentru exer- 
In această acțiune 
sportivii Costache
Plai, Mihai An- 
Cojocaru, Valeria
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pe asociație să aibă 
condiții de
— coresp.).

întrecere.

din raio- 
în ultima 
activitate

haia) iși desfășoară activitatea aso
ciația sportivă Recolta, in secțiile că
reia cei 184 de 
tieă atletismul, 
nastica, tirul și 
vreme sportivii
vor participa la primele întreceri spor
tive organizate in cadrul campiona
tului asociației case se desfășoară 
la atletism, fotbal, șah, tir și volei. 
Xn vederea acestei competiții a fost 
reamenajat terenul de fotbal, terenul 
de volei, sectorul pentru sărituri pre
cum și porticul de gimnastică, mate
rialul și echipamentul sportiv fiind 
revizuit, în așa fel incit participanții 
la campionatul 
cele mai bune 
(Gh. Dobreanu

• In asociațiile sportive 
nul Făgăraș se desfășoară 
perioadă de timp o intensă 
cu scopul atragerii unui număr cit 
mai mare de oameni ai muncii în 
practicarea sportujjui. In această di
recție merită să fie evidențiate aso
ciațiile sportive Utilajul Făgăraș, 
Carpați șc. medie nr. 2 Făgăraș, Re
colta Voila, Recolta Vaida Recea, Vi
itorul Făgăraș, care organizează cu re
gularitate întreceri sportive de mase, 
la startul cărora se prezintă 
număr de concurenți. (Sloiciu 
coresp.).

• Asociațiile sportive din 
Crișana manifestă multă preocupare 
pentru organizarea în bune condițiuni 
a campionatelor interne. Astfel, aso
ciația sportivă Voința Oradea a inau
gurat campionatul asociației cu o în
trecere de popice la care participă 
12 echipe. După primele întîiniri 
cele mai bune rezultate au fost ob
ținute de echipele cooperativelor E- 
lectrometal, Prestarea, Cootex, încăl
țămintea și Higiena. Tot în cadrul 
acestei asociații sportive sînt în curs 
de organizare întreceri de fotbal, tenis 
de masă și șah. La asociația sportivă 
Rapid Oradea s-a organizat campio
natul asociației la haltere și popice 
cu participarea a 400 de muncitori 
din cadrul stației și depoului 
Oradea.

întreceri la fel de frumoase 
organizate s-au desfășurat și 
dini asociațiilor sportive Unirea Șjm- 
leu, Voința Marghita și Voința Sa- 
lonta. (Ilie Ghișa — coresp. reg.).

un mare
Bucur —

regiunea

C.F.R.

și bine 
în ca-

ĂL MAI TARE DIN COMUNA?
La cămin e zarvă mare... La semnalul lui Axinte
Tinerii de zor se-adună. Lupta aprig se încinge;
Vor să vadă: cine-i oare De acuma înainte
„Ăl mai fare din comună" Vom vedea cine învinge.

Unii zic: e nea Pândele Unul mișcă, aiiul saltă.
Care duce-odată-n spate Amîndoi se string cu șefe
Aplecat puțin din șele Parcă joacă laolaltă.
Un... chintal și jumătate.. „Hai Pândele... dă-i băiefe 1“

Alții îl susfin pe Gică Dar nici Gică nu se lasă
Tractorist, din cei fruntași; Se înfige în Pândele
Roata morii o ridică Și-n rotire, ca la coasă,
Și o poartă... patru pași. Dă cu dânsul... de podele.

Amândoi înalți și zdraveni Bravo măi, ești campionul !
Și spăfoși nevoie mare Fiecare îi fot spune
Dacă stai și îi asameni Primul pe întreg raionul
Nu știi ci-ne e mai tare. Ba chiar... și pe regiune.

Moș Axinle îi privește Doar Axinte, luptătorul 
î| răpește dintre fete

Și în tihnă le cuvîntă : 
— Hai, aicea voinicește 
Astăzi, luați-vă la trântă.

Și apoi, cu binișorul 
îi vorbi... pe îndelete:

„Lupta, nu zic nu, e bună 
Dar să știi învățătură
Ăl mai tare din comună

Mîinile-s încrucișate
După spate și grumaji. 
Chipurile încordate

Să-I văd... și la arătură !"

Cu voință și curaj. I. CHIVU

O frumoasă inițiativă
Campionatele asociaților, fazele de 

mase ale unor populare întreceri nu 
constituie astăzi singurul prilej pen
tru a angTena cît mai mulți oameni 
ai muncii în practicarea sportului. 
Calendarele asociațiilor sportive cu
prind și alte competiții, rezultat al 
unor frumoase inițiative, care con
tribuie la înviorarea activității spor
tive de mase, la întărirea și dezvol
tarea asociațiilor sportive.

Un bun exemplu în această pri
vință îl constituie asociația sportivă 
Flacăra roșie din Capitală. Din ini
țiativa consiliului asociației și cu 
sprijinul organizației U.T.M. se va 
organiza în cursul sezonului de acti
vitate sportivă în aer liber o com
petiție de atletism care cuprinde în 
programul său următoarele probe : 
100 m, 1 000 m, săritura in lungime 
și aruncarea greutății. Această com
petiție va avea trei etape de desfă
șurare: de primăvară, de vară și de 
toamnă. Concurenții care vor realiza 
ce+e mai bune rezultate în cadrul 
celor trei etape vor primi titlul de 
„cel mai bun sprinter", „cel mai bun

fondist", „cel mai bun săritor" și 
„cel mai bun aruncător" al asocia
ției.

In vederea organizării acestei 
treceri consiliul 
roșie a luat încă 
măsurile, punind 
pe popularizarea 
rindurile tinerilor 
sânt de subliniat
preconizat și popularizarea 
lor de 
mentul 
pentru
formanțe care să 
obținerea unei clasificări

Prima etapă a întrecerii 
fășura începînd din luna
ceastă inițiativă a consiliului asocia
ției sportive Flacăra roșie constituie 
un bun exemplu și pentru alte aso
ciații sportive din țară, 
competiții constituind
prilej de popularizare a atletismu
lui și de dezvoltare a activității spor
tive de mase.

în- 
asociației Flacăra 
de pe acum toate 

un deosebit accent 
concursurilor 

muncitori.
este faptul

clasificare 
prevăzînd 
concurenții

în 
Jnte re
ci s-a 
nonne- 
regula- 
special

sportivă, 
un premiu 
ce realizează per
le dea dreptul la 

sportive.
se va des- 
aprilie. A-

astfel da-1 
un bun

Cum să amenajăm un teren de volei
Amenajarea unui teren de volei 

se poate face intr-un timp relativ 
scurt, cu cheltuieli minime, pe lingă 
întreprindere, gospodărie agricolă co
lectivă, școală etc.

In vederea reducerii volumului de 
muncă, se recomandă ca terenul ales 
spre amenajare, să fie cit mai acce
sibil, cu o suprafață plană, fără 
gropi, bolovani, arbori sau rădăcini 
și să fie lipsit de umezeală.

In funcție de felul in care se ame
najează un teren, deosebim terenuri 
de pămint natural, din pămînt bă
tut, din zgură, gazon etc. Vom insista 
asupra tipurilor celor 
terenuri.

Terenurile naturale 
o simplă nivelare a 
renurile -din pămînt 
cută săparea i

mai simple de

comportă doar 
suprafeței. Te- 
bătut se exe- 

superficială de

5 cm. adîncime, nivelarea platfor
mei create, așternerea, baterea și 
eventual tăvălugirea unui strat de 
argilă .amestecat cu nisip.

Suprafața necesară terenului este 
dreptunghiulară, avînd dimensiunile 
următoare: lungimea 22—24 m. și 
lățimea 13—15 m. Pe această supra
față, se trasează terenul de joc pro- 
priu-zis, cu dimensiunile de 9 x 18 m. 
și o zonă de siguranță de jur îm
prejur, avind o lățime de 2—3 m.

Stîlpii se vor monta pe direcția 
axului mic al terenului, la 1 
distanță de delimitarea spațiului 
joc. înălțimea totală a stîlpilor 
fi de 3,60 m., un metru fiind 
gropat în pămînt iar deasupra 
renului avînd o înălțime de 2,60
Stîlpii se pot confecționa din lemn 
(12 x 12 sau de 14 cm diametru) sau

m. 
de 
va 
in
te
rn.

metalici, 
fiecare 
cîrlige, i

Plasa 
înălțimi 
mei și i 
sint : lungime 10 m., lățime 1 m.. 
cu ochiuri de 10 x 10 cm.

Pentru a ușura marcajul terenului, 
se recomandă baterea unor țăruși la 
intersecția liniilor de marcaj, cobo- 
rîți cu 1 em. față de nivelul tere
nului. Banda de marcaj are o lățime 
de 5 cm. și se execută cu var, sau 
praf de cretă.

In excursii se poate ușor impro
viza un teren de volei, folosindu-oe 
copaci drept stilpi, iar plasa puțind 
fi înlocuită cu o funie.

, din țeava (3—4 țoii). Pe 
stîlp se vor monta cîte 5 
conform desenului.
se montează Pe stîlpi la 
diferite pentru bărbați, fe- 

copii. Dimensiunile plasei

SANDA 5 cm

arh. I. POPA
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BUN!
Sa învățăm clntccc sportive

Cartonașele eu cifrele 
roșii din mîinile arbitrilor, 
cideau pe învingători, se 
dihni“ de acum înainte 
luni. Patinatorii artistici 
colțurile lumii și-au 
ta tea.
nervozitatea 
uitată. In schimb, arbitrii și în spe
cial antrenorii tree acum în revistă 
sezonul încheiat și pregătesc noi pla
nuri de lucru pentru viitoarele în
treceri.

Am avut plăcuta posibilitate de a 
urmări 
actualul sezon ale tinerilor sportivi 
din țara dv. înainte de a-mi exprima 
părerea asupra comportării patinato
rilor romîni, vreau sâ fac o remareă. 
La recentele campionate europene și 
mondiale, primele locuri au fost a- 
saltate de tineret. Cînd spun aceasta 
mă gîndesc la Valerian Meșkov 
(U.R.S.S.), Gabriela Seifert (R.I>.G.) 
în vîrstă de 15 ani, Hana Mașkova 
(R.S.C.) de 14 ani, Alan Scott (S.U.A.) 
de aceeași vîrstă și perechea J»- 
kova—Gavrilov (U.R.S.S.). Presa mon
dială a caracterizat sezonul interna
țional din acest an ca o „ofensivă**  a 
tineretului.

Și la campionatele dv. de patinaj 
artistic s-a produs acest reviriment : 
pe podiumul învingătorilor a urcat 
alături de Cristina Patraulea, Elena 
Moiș în vîrstă de 11 ani, care a de
venit noua campioană a R.P.R. Evo
luția participanților în finala pe țară 
a campionatului și demonstrația de 
închidere a acestei importante 
petiții au dovedit că patinajul 
tic din Rominia se află pe un 
bun, câ s-au produs schimbări 
cale în procesul de instruire a 
rilor dv. sportivi. De pe acum trebuie 

țină seama de nivelul ridicat 
arătat de băieții Stoenescu, Marinescu 
și Beiu, de fetițele Cumbari și Manta 
sau de perechea Păcurarii—Hertl. Dar 
în mod deosebit s-au remarcat pe
rechea Patraulea—Ionian și mai ales 
Elena Moiș, care s-au apropiat foarte 
mult de nivelul întrecerilor interna
ționale.

negre 
care de- 
vor no- 

mai multe
din toate 

încheiat activi- 
Medaliile au fost împărțite, 

din timpul întrecerilor

entuziastele concursuri din

Cu toate ca patinajul artistic din 
Romînia — in comparație cu țările cu 
o bogată tradiție în această discipli
nă — abia a depășit vîrsta copilăriei, 
se poate spune că o parte dintre ti
nerii patinatori romini și-au însușit 
deja figuri deosebit de grele, cum ar 
fi : Axei—Paulsen, sărituri duble 
Salchow sau Rittberger, sărituri cu 
piruete, iar la unii dintre ei s-au 
putut vedea mișcări precise ale corpu
lui in funcție de ritm și muzică.

Tinerele dv. talente sint deficitare 
însă la figurile obligatorii, unde mai 
au mult de lucru. Deficiențele pot fi 
eliminate, cu condiția ca să se mun
cească intens la antrenamente, să se 
folosească sezonul pe gheață pînă la 
ultima lui zi. în momentul cînd soa
rele va închide definitiv porțile pa
tinoarului „23 August“, abia atunci 
ghetele cu patine vor putea să treacă 
la odihnă pentru vreo două luni. N.u 
insă și patinatorii! Pe ei ii așteaptă 
în această perioadă alte și alte antre
namente, prin practicarea unor spor
turi ajutătoare ca : natația, gimnasti
ca, jocuri cu mingea și ședințe ușoa
re de pregătire fizică. Apoi, patina-

torii vor trece la antrenamente siste
matice pe... uscat. Gazonul va întocui 
luciul gheți-i. Toate săriturile se pot 
pregăti din punct de vedere tehnic și 
al stiTului, pe uscat. în acest timp nu 
trebuie neglijată pregătirea fizică. 
Tot in cursul verii fiecare sportiv, îm
preună cu antrenorul său, 
să-și 
după 
rilor 
apoi _

Dacă se va lucra serios în cele șase 
luni de activitate pe uscat, sint con
vins că patinatorii romini vor putea 
progresa mult iar cei mai buni dintre 
ei vor ajunge, în sezonul viitor, sâ 
participe la concursuri internaționale. 
Dacă Jocurile Olimpice, campionatele 
mondiale și europene sint, deocamda
tă, pentru ei obstacole grele de trecut, 
in schimb la campionatele mondiale 
de juniori, Universiada de iarnă din 
R. S. Cehoslovacă precum și la alte 
competiții internaționale, patinatorii 
romini se pot clasa pe locuri fruntașe.

trebuie 
aleagă muzica și să exerseze 
acompaniament programul figu- 
libere, așa cum il va executa 
pe gheață.

{:
i

ț
I 
I
I
♦ 
i* * 
i

*

4

*
*

compozitorilor de muzică 
lor pe stadioanele patriei, 

își măsoară forța și măiestria, printre participanții la marile 
mase, in mijlocul iubitorilor drumeției și ai frumuseților na-

com- 
artis- 
făgaș 
radi- 
tine-

Ziarul nostru a sugerat de mai multe ori 
ușoară să caute teme de inspirație pentru lucrările 
unde tineretul 
competiții de 
turii.

Și iată că ne-a parvenit o nouă partitură. Autorul muzicii, TEMISTO- 
CLE POPA, ai versurilor ANGEL GRIGORIU și ROMEO IORGULESCU. Toți 
trei, mari pasionați ai sportului.

Să învățăm și să cîntăm, tineri
mea !“

sportivi, melodia „Frumoasă-i țara

FRUMOASĂ-I
Versurile de

Ancfr! Grigorm ș» Ronbeo lorgutea.u
Temp» de marș fox

ȚARA MEA
Muzica de

Tetnisfoclfi Popa

de ani) de la Satu Mare (an- 
Ștefan Csipler).

Ing. KAREL VOSATKA
antrenor cehoslovac

centre și pe asociații
A.B.S.S. (6), S.P.C.

(4), Unio Satu Mare
Mare

«FgBEFREN

- rrrnd un

republicane r.e - ca-tor to

p-top cu tofa a -

șa Ca i Fru - moa- să ța - r»

drumul greu,

tru fași

tot mai sus I

noi așa !

ELENA DOBINCâl

se acorde 
juniorilor

Hai cin tați cu toți așa. J 
Că-i frumoasă țara mea /...

funicularele... 
aprins e soarele !

★

necesar să 
pregătirii

zburdă căprioarele... 
Trec 
Mai

ca-pn-oa - re
6ra Vers

Credem că este 
o atenție sporita 
„mici*4 (14—16 ani) deoarece în pre
gătirea lor există carențe serioase.

de juniori
Considerații pe marginea campionatelor

Zilele trecute a luat sfîrșit campio
natul republican de juniori. Acest im
portant concurs a reunit pe planșe 
pe cei mai buni scrimeri din mai toate 
centrele țării, care s-au calificat pen
tru finală. Cu acest prilej, atit fede
rația de specialitate cit și antrenorii 
și-au putut crea o imagine clară a- 
supra felului cum se prezintă „schim
bul de miine**  al scrimei noastre. A 
impresionat in mod plăcut, in special 
felul cum s-au prezentat junioarele

a - ur d/n bră -

le-n - F/o -resc.

- ie... Mat a - e saa- re -

cu care ne

(16-20 
trenor

Cele cinci trăgătoare au demons
trat că sint posesoarele unor elemente 
tehnice de atac și de apărare variate, 
judicios folosite in asalturi, dublate de 
o supraveghere continuă a adversaru
lui. Poziția fundamentală corectă, jo
cul de picioare variat, realizarea și 
menținerea distanței cerute- de scopul 
mișcării, au constituit principalele 
elemente de atragere a adversarului 
in jocul de „du-te-vino“, după care flo- 
retistele din Satu Mare au declanșat 
numeroase atacuri prin surprindere.

Juniorii sint și ei intr-un evident 
progres tehnic și tactic la floretă și 
la sabie. S-a observat o vădită pre
ocupare pentru studierea adversarului, 
a organizării atacurilor și a contra
atacurilor, o justă apreciere a momen
tului în care adversarul dă semne de 
oboseală și poate să se dea tușe. între
cerile la spadă ar fi putut fi mult 
mai frumoase, mai dinamice, prin în
săși natura regulamentului. Dar, spe
cialiștii noștri se mărginesc la acțiuni 
șablon in atac, căutind cu orice preț 
lovitura la mină.

★
Făcînd un bilanț al numărului 

finaliști pe 
vidențiem : 
S.S.E. Cluj 
S.S.E. Satu 
Steaua Buc. (3), 
ș. a.

(3), Știința Buc. 
Progresul

dru-nw gr&j Din zon pi - na n

? munb tru-fâsf

Fru- ruoa- sâ-/ ta - ra

Ie.. Hai cin-tați cu toți a -

lari lari o 
poteci de ti».

Zorii s-au deschis. 
Glob de aur din brădet 
Iese soarele tncet, 
llaz-cle-nfloresc, buchet. 
Sus pe munți stincoși 
Noi urcăm toiofr, 
Fredomnd un dntec nou. 
Ne intimă doar 
Un izvor hoinar 
Și al văilor ecou.
Niște plaiuri de narcise ! 
Ce fermecător tablou ! 
Pe poteci de tis.
Zorii s-au deschis

Urcăm mereu,
Din zori pînă-n apus, 
Pe munți
Și uriași: 
Ca șoimii 
Io lario... 
Io lario... 
Cinlați cu 
lo lario...
Io lario...
Frumoasă-i țara mea !

Despre materiale și echipament sportiv
In ultima vreme calitatea materialelor și a echipamentului sportiv a co

respuns mai mult cerințelor. Un nnmăr însemnat de sportivi și antrenori cu 
care am discutat despre aceasta și-au manifestat satisfacția față de rezultatele 
obținute de colectivele întreprinderilor de specialitate pe linia îmbunătățirii ca
lității materialelor și echipamentelor sportive.

Totodată ni s-a relatat faptul că in prezent se mai produc unele mate
riale si echipamente sportive de slabă calitate, eare creează greutăți sportivilor 
la antrenamente și competiții. . .. . . „

Despre acestea ne vorbesc în rîndurile de mai jos crțiva sportivi și un 
antrenor.

CUVINTUL SPORTIViLOR.

nu

Ut emis ta Mariana Angelescu, ajutor de maistru, căpitan» echipei de 
volei Confecția București, Atît în producție cit și pe terenul de sport Ma
riana Angelescu este un exemplu demn de urmat.

La locul de muncă, în serviciul tehnic, tînăra Mariana Angelescu este 
apreciată pentru sirguința cu care lucrează, pentru cunoștințele sale profe
sionale, dar mai ales pentru interesul cu care se documentează zi de zi.

Voleiul a început să-1 practice încă de pe băncile școlii. An de an a 
progresat neîncetat. Astăzi ea este o jucătoare de bază a echipei reprezen
tative a fabricii de confecții și tricotaje „București* 4. Ca răsplată a bimei 
sale pregătiri tehnice, a comportării disciplinate, Mariana Angelescu a fost 
aleasă de coechipiere și antrenor, căpitan al primei echipe de volei.

Iat-o pe Mariana Angelescu purtînd cu drag cîteva din trofeele spor
tive cucerite de echipa sa.

Foto : T. Roibu

IOSEFINA ȘTEFĂNESCU, maestră 
emerită a sportului la handbal : In 
handbal, două probleme sînt încă ne
rezolvate, în ce privește echipamentul 
și materialul sportiv : calitatea mingi
lor și a pantofilor cu cuie... In ce 
privește mingile, trebuie spus că pie
lea din care sînt confecționate nu este 
selecționată cu suficiență grijă. La con
fecționarea aceleiași mingi sînt folosite 
bucăți de piele, de calități diferite, cu 
grad diferit de dilatare, astfel că, cu 
timpul, acestea își modifică forma. 
nu rare au fost cazurile cînd mingile 
de handbal s-au apropiat foarte mult 
de cele de... rugbi. Totodată trebuie 
spus că mingile nu sint bine impreg
nate, astfel că atunci cînd se udă, 
ele se îngreuiază foarte mult.

In legătură cu pantofii, vreau sa 
precizez că principala lor defecțiune 
de fabricație o constituie slaba sudura 
dintre talpă și pînză. Așa stînd lucru
rile, deseori mi s-a întîmplat ca, în 
plin efort — la antrenament sau în 
meci — pînza să se dezlipească de 
talpă. Este, cred, o problemă ușor de 
rezolvat, rare se limitează la folosirea 
unui adeziv mai bun. La același ca-

pitol, o sugestie : pantofii 
văzuți și cu amortizoare.

să fie pre-

emerită a
------------    cazul scri

mei, unele materiale sportive nu 
respund încă cerințelor. Mă voi 
feri, mai întîi, la măști. Acestea 
mult prea grele, iar sîrma din care 
confecționată plasa — mult prea 
leabilă. De aici, pericolul de 
dentari... Apoi mănușile. Pielea folo
sită pentru confecționare este uneori 
de calitate proastă : tare, rt^d*.  T” 
acest fel, mănușa nu se mulează 
mina, i—-------- —
floretei.

Despre pantofi, aș vrea să spun 
aceștia ar trebui să fie prevăzuți 
dubluri pe partea interioară, a tălpii, 
în zona canturilor și a călcîiului mai 
ales.

OLGA SZABO, maestru 
sportului la scrimă : șl in

co- 
re- 

sînt 
este 
ma- 

acci-

rigidă. In 
ci, mauu^a nu înv»**- —pe
împiedică mînuirea normală a

că 
cu

alSTAVRU TEODOROF, maestru 
sportului la canotaj : Nu pot să mă 
declar întrutotul mulțumit de cali
tatea chilotiior de canotaj. Motivul ? 
După o perioadă scurtă de utilizare,

chiloțti se întind sau se string, ei 
mai pot fi folosiți.

In legătură cu ambarcațiunile de 
„Varga", aș vrea să precizez că 
cestea sînt, în genere, reușite, consti
tuind un succes al industriei noastre. 
Dar sint necesare, două mici retu
șuri... Primul — în interior ar trebui 
prevăzute niște crevate lipite de cocă. 
Al doilea — la pupa ambarcațiunii să 
existe orificii de scurgere a apei ; alt
fel apa rămâne în corpul ambarcațiu
nii micșorîndu-i viața.

ION CHIRIAC, antrenorul lotului re
prezentativ de box : Nu este pentru 
nimeni un secret faptul că o mănușă 
de box, bine confecționată, poate con
tribui la execuția corectă a lovituri
lor. Calitatea mănușilor folosite de 
boxerii noștri s-a îmbunătățit simți
tor în ultimul timp. Mă refer îndeo
sebi la croială. In ceea ce privește 
însă umplerea lor cu cîlți sau păr de 
cal, această operație mai prezintă 
unele defecțiuni. Mănușa este uneori 
prea subțire în partea superioară și 
prea groasă spre vîrful degetelor. Din 
această cauză boxerii nu pot închide 
bine pumnul și deci sînt pasibili de 
a primi avertismente din partea arbi
trilor. Trebuie să arăt, de asemenea, 
că tighelul este foarte des și e făcut 
cu un ac prea gros. Din această 
cauză, după un număr relativ mic 
de antrenamente, pielea mănușilor se 
rupe.

tip
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Din nou ASIĂ-OR1, PRIMUL fiONC IN CAMPIONATUL PE t€UtPg Astăzi și luiiac ia bazinul floreasca.

in jurul ringului!
(Urmare din pag. 1)

care vor rămâne credincioși acestui 
stil se vor situa fără îndoială la pe
riferia întrecerilor.

Ce așteaptă spectatorii de la pugi- 
liștii participant la campionatul care 
începe astăzi ? O evoluție la un ni
vel cit mai ridicat din punct de ve
dere tehnic. Cu toții sintem dornici 
să asistăm la o adevărată scrimă 
pugilistică in care TEHNICA și COM
BATIVITATEA să fie principalele 
criterii de stabilire a învingătorilor. 
Și pentru că de primul sunet de gong 
ne mai despart doar citeva ore, u- 
răm succes deplin tuturor participan- 
ților la campionatul republican de 
box pe echipe.

—— w
ÎNTRECEREA

Timp de două zile, în orașul Galați 
s-a desfășurat concursul republican 
de gimnastică care a angrenat pe cei 
mai buni sportivi din școlile medii 

LUCIA CHIRIȚk

cu program special de educație fizică. 
Sportivii de la Școala medie nr. 35 
din București au dominat concursul. 
Succesul e consecința seriozității și 
pasiunii cu care lucrează profesorii 
Barbara Dumitrescu și Nicolae Vieru 
pentru pregătirea gimnaștilor de la 
această școală.

Steaua și Dinamo Craiova
din nou țață in față

Douăzeci și patiru de echipe încep 
azi întrecerile pentru desemnarea 
campioanei republicane. Anul acesta, 
desfășurarea campionatului pe echipe 
are — mai mult decit în anii tre- 
cuți — o mare importanță, ținînd 
seama că întrecerile constituie cel 
mai bun prilej de verificare a for
mei boxerilor noștri înaintea apro- 
pitelor campionate europene de la 
Moscova.

• Turul campionatului are loc între 
6 și 20 aprilie, iar returul, între 1—15 
iunie, după care va urma turneul 
final (29 iunie-I3 iulie). Ehipele cla
sate pe locurile 1—2 în seriile I și a 
II-a, precum și cele clasate pe primul 
loc în seriile III, IV, V și VI se vor

GIMNRSTICR

ELEVILOR
Iată primii clasați la cele șase ca

tegorii de clasificare la care s-a 
concurat: FETE. Junioare I — Ga
briela Loghin (Buc.) 50,10 p; Liana 
Duciu (Brașov) 49,65; Elena Ioniță 
(Galați) 47,40; senioare I — Lucia 
Chiriță (Buc.) 68,10; Mariana Popescu 
(Galați) 67,95; Elena Solomon (Buc). 
65,10; maestre — Rozalia Baizat (Ouj) 
67,60; Ecaterina Adorjani (Tg. Mureș) 
65,25; Zoia Știrbu (Buc.) 62,10 
BĂIEȚI. Juniori I — Petre Mihăiuc 
(Buc.) 74,15; Gh. Păunescu (Craiova) 
72,75; N. Butnaru (Buc.) 70,65; seniori 
II - N. Berha (Buc.) 89.15; Teofil 
Blaj (Brașov) 87.65; P. Potcoveanu 
(Buc.) 86,85; seniori I — Costache 
Harisis (Buc.) 98,00; P, Sebu (Timi
șoara) 89,55.

—= «fM-îlUeJzIMl =

MlINE, IN CAMPIONATUL REPUBLICAN...
Campionatul categoriei A se reia 

miine cu trei jocuri — două în Bucu
rești și unul la Constanța — care 
se anunță destul de echilibrate. în 
Capitală. Progresul va intilni forma
ția Rulmentul Birlad, hotărîtă să 
arate că și-a îmbunătățit jocul de la 
meciul cu Grivița Roșie. Studenții din 

întîlni în turneul final (oare va fi 
eliminatoriu) pentru desemnarea for
mației campioane a R. P. Romîne pe 
anul 1963.

• Sorții au decis ca în prima etapă 
să se întîlnească următoarele echipe: 
SERIA I : Steaua-Dinamo Craiova, 
Progresul Brăiia-Metalul București; 
SERIA A II-A: Dinamo-Progresul 
Buc., Farul-Constructorul I.C.O.R. Ga
lați ; SERIA A IlI-a : A.S.A. Bacău- 
C.S.M.S. Iași, Muscelul Cîmpulung-Pe- 
trolul Ploiești ; SERIA A IV-A : Cons
tructorul Hunedoara-Mureșul Tg. Mu
reș, Vulturii Timișoara-Voința Buc ; 
SERIA A V-A: C.S.O. Reșița-C.S.M. 
Cluj, C.S.O. Sibiu-Unirea Buc ; SERIA 
A Vl-a : Casa Ofițerilor Brașov-C.S.O. 
Baia Mare, A.S.A. Crișul Oradea-Me- 
talul Bocșa Romînă. Primele echipe 
sînt gazde.
• In Capitală, Steaua întîlnește 

într-o revanșă pasionantă pe finalista 
campionatului de anul trecut, Dinamo 
Craiova. Steaua, firește, are prima 
șansă. Dar este aproape sigur că 
dinamoviștii craioveni vor crea și de 
data aceasta „probleme” echipei cam
pioane și n-ar fi exclus ca elevii Iul 
Ciobotaru să reușească ceea ce n-au 
reușit anul trecut. Este posibil ca 
echipa militară să folosească urmă
toarea formație : Ciucă, Mîndreanu, 
Cișmaș, Czegeli, Baciu, Anton, Badea, 
Leov, Ivan și Gheorghioni. Reamintim 
că gala se va disputa astă-seară, de 
la ora 19, în sala Floreasca.

• Tot în Capitală, mîine dimineață 
de la ora 10, se va disputa în sala 
Dinamo partida dintre echipele bucu- 
reștene Dinamo și Progresul. Dina
moviștii prezintă o garnitură redu
tabilă, din care nu vor lipsi, firește, 
Gheorghiu, Monea, Mentsel și Mariu- 
țan iar la Progresul reținem prezența 
lui Barkriu, M. An gel, Fieraru și Ni- 
culescu. Puiu, accidentat la o mină, 
se pare că nu va fi utilizat.

Petroșeni vor evolua pe terenul Glo
ria, în compania echipei — în formă 
în acest început de campionat — a 
metalurgiștilor. La Constanța, Farul 
va încerca — avind însă o sarcină 
grea — să obțină victoria în fața 
Științei Oluj. Celelalte jocuri au fost 
aminate.

ș,Cupa selecționatelor de regiuni6*
La două săptămîni de la concursul 

școlilor sportive de elevi, bazinul aco
perit de la Floreasca găzduiește — as
tăzi și mîine — o nouă competiție de 
amploare din calendarul nostru intern: 
„Cupa selecționatelor de regiuni*.

La competiția organizată de Federația 
Romînă de Natație participă echipele 
regiunilor Banat, București (cu 2 echipe, 
dintre care una de juniori), Cluj și 
Mureș-Autonomă Maghiara.

Cercetînd listele participanților, re
marcăm prezența următorilor înotători și 
înotătoare fruntașe: Cornel Georgescu, 
Alex. Popescu, D. Caminschi, Alex. 
Schmaltzer, Emil Voicu, Alex. Bata, Zoe 
Reznicenco, Sanda Iordan-Grințescu, Mă
ciuca Rotaru, Cristina Balaban, Ingrid 
Ungur, Anca Trohanl (reg. Buc.), Ivan 
Bănet, Nicolae Tat, Heinrich Pi schi, Gisl 
Ligner, Radu Bâncilă, loan Colța, Adrian 
Serdineanțu, Codruța Sala, Natalia Cava- 
liotl, Ileana Bâncilă, Heidi Waltz, Sma- 
randa Lupuțiu, Lucia Nemeș, Geta Ca
lotă (reg. Banat), Ștefan lonescu, Ti-

Primele jocori din retur
(Urmare din pag. 1) 

clujean. Știința a acționat tot timpul 
individual (Albu Vizi și Stroe exce
lează in această privință), fără să 
schițeze măcar o acțiune colectivă.

Chiar și în alcătuirea formației 
E. Sarosi a greșit, ținîndu-1 mult 
timp pe Bugnariu (care se dovedise 
în formă bună) pe banca rezervelor, 
în timp ce Stroe, pe teren, era evi
dent depășit de importanța meciului.

Iată cum a reușit echipa campioa
nă și cea de a treia victorie în tur
neul final, ea conducînd acum de
tașat în clasament. Știința Cluj, 
Știința Timișoara și Dinamo Bucu
rești par a fi de forțe sensibil egale, 
ceea ce ne lasă să prevedem in retur 
o luptă foarte disputată pentru locu
rile 2—4.

Studenții timișoreni au condus 
aproape 30 de minute in întîlnirea 
din retur, cu formația bucureșteană 
Steaua. în acest timp baschetbaliștii 
militari, care nu au luat meciul in 
sertO6, au fost incomodați de acțiu
nile pline de elan ale sportivilor de 

beriu Rînea, Gavril Moraru, Vasile Hor
vath, Ladisluu Daroczi, Ștefan Varfulvi, 
Ildiko Csordas, Iudith Irosz (reg. Cluj), 
Zoltan Szabados, Valeriu Buclai, Al Un 
Lorincz, Ioan Szasz, Maria Kloss. Lva 
Nagy, Maria Mathe, Eva Naftali. Mariana 
Pastor (reg. Mureș-Autonomă Maghiară).

Sînt prezenți la aceste întreceri (în 
afară de concurs) și înotătorii sibienî 
Dan Boierescu, Mihai Herman, Detlef 
Glos și Fr. Negler.

Competiția se desfășoară astăzi și 
mîine, dimineața și după-amiaza, după 
următorul program : AZI (ora 10) : 400 
m mixt (m), 400 m mixt (f), 100 m bras 
(m), 100 m bras (f). 1500 m liber (m); 
ora 18,30 : 100 m liber (m), 400 m liber 
(f), 100 m spate (m), 100 m spate (f), 
100 m liber (fetițe). 100 m bras (băieți), 
100 m fluture (fetițe), 100 m spate 
(băieți), 4x200 m liber (m), 4x100 ni mixt 
(f). MÎINE (ora 10) : 100 ni fluture (m), 
100 m fluture (f), 4x100 m mixt (băieți); 
4x100 m mixt (fetițe), 4x100 m liber (m), 
ora 17 : 200 m spate (m). 100 m liber (f), 
400 m liber (m), 200 m bras (m). 20o m 
bras (f), 200 m fluture (m), 100 m liber 
(băieți), 100 m bras (fetițe), 100 m flu
ture (băieți), 100 m spate (fetițe), 4x100 
m mixt (m), 4x100 m liber (f).

la Știința. Numai în ultimele 10 mi
nute jucătorii b-jcureșteni și-au pre
gătit acțiunile cu mai multă atenție 
și după ce au egalat (65—65 în min. 
31) au luat conducerea pe care nu 
au mal cedat-o ptnă la sfîrșit. Scc^. 
final: 90-83 (45-42).

Au condus corect V. Popescu (Buc.) 
și E. Hotya (Oradea). Au marcat j 
Cimpeanu (9), Niculeecu (8), Diaco- 
nescu (10), Nedef (6), Nosievici (10); 
Valeriu (17), Fodor (25), Cimpoiaș 
(5) pentru Steaua, Pușcașu (12), Viciu 
(32), Hoffman (15), Popovici (14); 
Leonte (2), Ivanici (4), Spătaru (4) 
pentru Știința.

In cel de al doilea meci al serii. Ști
ința Cluj a învins pe Dinamo București 
cu 91—77 (41—33) datorită unei pre
cizii mai bune în aruncările de la semi- 
distanfă. Au marcat: Albii (20), Demiaa 
(26), Vizi (14), Stroie (17), Bugnariu 
(12), lonescu (2), pentru Știința și 
Spiridon (20), Giurgiu (12), Visner 
(25), Vasilescu (4). Dudescu (2), Scar- 
fescu (8), Antonescu (2), Kiss (3) și 
Negoită pentru Dinamo. Au condus bine
I. Deac și A. Balaș din Tg. Mureș.
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...c6—c7. Albul amenință transfor
marea pionului, tncordare. Mutarea 
pare decisivă pentru finalul partidei. 
Dar, poate că mai există o soluție. 
Spectatorii urmăresc în liniște. Nu 
se aude decit zgomotul... motoarelor. 
Sintem la bordul avionului care 
zboară peste pământurile arse, cără
mizii, ale Anatoliei. Am lăsat in 
urmă Ankara cind Vamoș făcea pri
mele mutări, dind serios de furci 
antrenorului Iovănescu, și iată-ne 
acum încercind să deslușim, în în
serare, țărmul asiatic al Bosforului. 
Se aprind luminile Uskudarului. La 
adăpostul turnurilor, caii se odih
nesc pe tabla de șah, jocul a fost 
uitat in fața atracției Istanbu
lului, pe care-l privim — cei mai 
mulți pentru prima oară — înainte 
de a ateriza la Yeșilkoy.

Prima seară la Pera Palace... Așa
dar, vom locui in cartierul european 
Beyoglu, aproape de „perla“ Istan- 
bulului—Cornul de aur, golful pe 
care cele mai felurite vase îl stră
bat continuu de la Kakdy-Eminonu 
pină la Galata. Delegația atleților ro- 
mini este înconjurată cu multă sim
patie. Ne intilnim cu fondiștii turci 
și cu cei greci și, mult înainte ca 
steagurile celor cinci țări balcanice 
să fie ridicate la Ayazaga — cartie
rul unde se va desfășura crosul — 
mîinile se intind prietenește și cea 
de a VIII-a ediție a tradiționalelor 
întreceri devine subiectul discuției 
generale, la care se vor adăuga — 
firesc — și atleții bulgari și sîrbi, 
sosiți a doua zi.

E noapte. Luminile vitrinelor în
cepură să se stingă, pe Istiklai — ar. 
tera comercială principală a Istan
bul ului. E ora cind hamalii fără nu- 
"dr de pe nesfîrșitele cheiuri ale 

Cornului de aur se odihnesc după 
o zi de muncă istovitoare. Plictisit, 
probabil, după o urmărire de două 
ceasuri prin mlaștini, șeriful s-a ho- 
tărit să-l împuște pe ocnașul hărțuit 
și ecranele cinematografelor rămin 
întunecate. „Dolmușul", sistem spe
cific oriental de transport cu taxiuri 
care ziua gonesc cu „ciți încap-, nu 
mai are căutare la această oră. Pen
tru că, cei care — urmăriți de pri
virile jinduitoare ale ultimilor vin- 
zători de ziare — se duc spre Taxim 
Belediye Gazinosu s-o aplaude pe 
Inci Birol, excelentă interpretă de 
dansuri orientale, sint puțini și pot 
fi lesne recunoscuți după mașinile 
luxoase pe care le conduc grăbiți 
dinspre renumita piață Taxim. în
cepe viața de noapte a Istanbulului, 
toț atit de plină de contraste, de 
bucurii și necazuri; aceeași ca șt 
in ceasurile cind soarele scaldă în
treg orașul așezat pe două continente.

...Ne hotărim cu greu să încheiem 
discuțiile despre posibilitățile și șan
sele noastre, despre principalii ad
versari, Ivanovici, DalkUic sau Da- 
nailova, despre orașul care avea să 
găzduiască această prietenească întil- 
nire a sportivilor din Bulgaria, Ro
mânia, Turcia, Grecia și Iugoslavia, 

împăturesc „Milyetul" care vor
bește elogios despre sportivii romini, 
Mîine e recunoașterea traseului și 
apoi... startul!

■ir
16 atleți romîni, 16 kilometri la 

Ayazaga '.... Asocierea cifrelor în
seamnă dorința unanimă ca întreaga 
noastră delegație să formeze o sin
gură echipă, puternică. Cine mai dă 
atenție vînzătorilor care fac. gălă
gios, reclamă portocalelor... Wasing- 

ton sau chiar vestitelor baclavalei 
acum cind Bloțiu, Perju, Bota și 
ceilalți juniori romîni așteaptă star
tul in prima probă a Balcaniadei de 
cros ? Pentru juniori — ediție inau
gurală. Nu cunoaștem valoarea ad
versarilor. Băieții noștri sînt însă 
bine pregătiți și avem mari speranțe. 
Conduce Mehmet Ay, apoi Florov și, 
poate pentru că a așteptat prea mult, 
Bloțiu nu trece linia de sosire — cu 
toate epuizantele eforturi depuse pe 
ultima parte a traseului — decit al 
treilea. II căutăm cu privirile pe
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Bota, dar înaintea lui sosește Perju 
(5), apoi Ene (8) și Tatu (12). Cu mica 
diferență de patru puncte pierdem 
locul I pe echipe. Antrenorii au în
vățat din desfășurarea acestei curse, 
dar dacă Mircea Bota va rămîne tot 
așa de „supărat" ca atunci cind, la 
înapoiere, l-am văzut citind cronica 
noastră de luni, nu e bine...

După proba fetelor, dl. Xiruhakis, 
secretarul permanent al Jocurilor 
Balcanice, ne felicită călduros: 
„Aveți o echipă mare ; atlete cu o 
pregătire excelentă și o extraordi
nară voință de luptă”. Intr-adevăr, 
comportarea fetelor a fost impre
sionantă. Florica Grecescu a ridicat, 
pur și simplu, „tribunele" in picioare 
luptind pentru victorie cu o dirzenie 
demnă de admirat, depășind-o pe 
Danailova pe ultimii metri, pe o 
porțiune de urcuș unde numai o 
mare atletă putea ciștiga teren Eli
sabeth Teodora/, Florentina Staacu 

și Victoria Cosa au ocupat locurile 
3, 4 și 5 — aducindu-șl contribuția 
și la cîștigarea titlului pe echipe cu 
un punctaj excelent (8). A învins 
echipa cea mai bine pregătită dar și 
cea mai hotărîtă să lupte — o re
marcă specială pentru Elisabeta Teo- 
dorof — pentru fiecare din locurile 
fruntașe ale clasamentului.

Și, din nou, după cursa seniorilor, 
privim cu mîndrie steagul țării noas
tre, ridicat pe culmea de la Aya
zaga, Băieții au cîștigat întrecerea 
pe echipe la o diferență mai mult 
decit semnificativă: 1. R.P. Romînă 
14; 2. Turcia 41; 3. R.P.F. Iugosla
via 46; 4. R. P. Bulgaria 50; 5. Grecia 
59. Am cucerit astfel cel de-al trei
lea titlu. Grecescu (2), Barabaș (3), 
Lupu (4), Vamoș (5), Dăndărău (8) 
și Veliciu (21) au mers bine, au res
pectat indicațiile tactice — care n-au 
prevăzut insă marea surpriză „Dal- 
kilic", viu comentată in cercurile 
specialiștilor — dar, se pare, că tre
buia mai mult insistat pe pregătirea 
de cros făcută în țară de fondiștii 
noștri. Și mai este ceva: toată lu
mea a fost de acord că Dalkilic 
nu trebuia lăsat să se distanțeze atit 
de mult în speranța că nu va re
zista ritmului și dificultăților aces
tui traseu de care s-a vorbit atit. 
Oricum, să le mulțumim băieților 
pentru titlul pe echipe — o victorie 
pe cit de frumoasă, pe atit de pre
țioasă.

ir
Străbatem malul european al Bos

forului și privim — asemenea celor 
care își sorb în liniște eeaiul pe 
băncile din preajma palatului Romeli 
Hisar ridicat de cuceritorul Constan- 
tinopolului — acest imens drum pe 
apă Pe care-l străbat zeci șt zeci de 
vase sub cele mai diferite pavilioane. 
Mai tirziu, conducătorul delegației, 
Victor Firea, sportivii Barabaș, Eli
sabeta Teodorof și doctorul Ciortea 
pășeau, primii, monumentala poartă 
a palatuui Dolmabahce, reședința 
ultimilor sultani. Am reținut ima

ginea impresionantă a candelabrulul 
de cristal din sala unde aveau loc 
marile serbări, ca și precizarea ghi
dului că la ornamentarea pereților 
și a diferitelor obiecte s-au între
buințat peste 14 tone de aur, și fără 
voie, ne-am amintit de acea mul
țime fără număr a hamalilor din cheiu
rile Cornului de aur... Soții Gre
cescu, Veliciu, antrenorii Stânei și 
Rugină, Florentina Stancu, Victoria 
Cosa Și juniorii Bloțiu și Perju ză
bovesc privind picturile de o mare 
valoare artistică. Trecem prin vesti
tele salamalîcuri (săli in care stă- 
pinii imperiului otoman organizau 
recepții fastuoase) și căutăm să me
morăm cit mai mult din cele văzute 
în acest palat unde orologiile, bă
tute în pietre scumpe, din toate cele 
peste 320 de camere stau oprite la 
9,05, ora cind s-a stins din viață 
Ataturk, „părintele" turcilor. Vizi
tăm apoi biserica Sf. Sofia, cunos
cută în lumea întreagă. Moscheea 
albastră cu cele șase minareturi, car
tierele orientale ale Stanbulului și 
— ca orice străin — marele Bazar, 
un adevărat babilon comercial al 
Istanbulului pe care-l părăsești, des- 
curcindu-te cu greu prin labirintul de 
străduțe șt mulțimea de dughenej 
păstrînd încă in urechi zgomotul 
amețitor, vacarmul făcut de puzde
ria de negustori care își strigă cea
suri întregi marfa pentru a atrage 
clienții. Cumpărăm, fiecare, cite o 
amintire din această lume în care 
amestecul oriental și occidental este 
mai pregnant ca oriunde, dar cea 
mai frumoasă amintire rămîne, desi
gur, întrecerea prietenească care a 
reunit la Istanbul pe cei mai va
loroși alergători de fond din Balcani 
la o competiție care contribuie tot 
mai mult la strîngerea relațiilor 
de prietenie dintre sportivii celor 
cinci țări.

Steagurile, pe care le-am văzut 
la Ayazaga, în drumul spre aero
portul Yeșilkoy. își vor undui din 
nou flamurile M anul, in București..,

DAN GiKLEȘTEANU



Un nou gol inserts de timișoreni. (Fază din meciul de categorie /» dintre C.F-R. Timișoara și Unirea Dej disputat 
duminică).

Foto: V. Grioșteanu

București și Steaua - favorite in cuplajul din Capitală
0 etapă cu multe meciuri,.tari" in provincie • (iicva „jocuri cheie" șl in categoria B

De astă dată, spre deosebire de du- 
inica trecută, provincia are „partea 
ului", în ceea ce privește partidele 
îportante ale etapei de categoria 
. Spectatorii bucureșteni au totuși 
1 program suficient de atractiv pen- 
u a umple stadionul Republicii. In- 
resul pentru cuplajul bucureștean 
:te justificat in primul rînd de fap- 
1 că evoluează două din cele mai 

formă echipe ale noastre la ora 
tuală, Dinamo București și Steaua, 
> altfel deținătoare ale primelor 
Kiă locuri in clasament In al doi- 
a'^frid. este de așteptat ca cele 
>uă formații provinciale care le vor 
i „asaltul", Dinamo Bacău și Stea- 
U roșu, 6ă lupte din toate puterile 
întru o comportare și un rezultat 
t mai bun. Băcăoanii pentru că si- 
ația în clasament îi obligă să de
ms toate eforturile în lupta pen- 
u evitarea retrogradării iar brașo- 
snil pentru a rupe o tradiție care 
i-i măgulește de loc, aceea că nu 
>t juca bine la București.
Cum se vor prezenta cele patru for- 
ații ?
Să începem cu primul meci. Dina- 
oviștiî bucureșteni au o indisponi- 
litate majoră: Nunweiller III. Sto-

Clasamente■■■

Clasamente...
RETUR

Dinamo București (11) 3 2 1 0 8:2 5
Steaua (10) 3 2 1 0 9:6 5
U.T.A. (3) 3 2 0 1 8:5 4
Steagul roșu (8—9) 3 2 9 l 5:4 4

-fl. Știința Cluj (1) 3 1 1 1 4:2 3
-6. Rapid (4) 3 1 1 1 8:4 3
Minerul (15) 3 1 1 1 2:2 3
Știința Timișoara (2) 3 1 1 1 2:3 3
Progresul (5) 3 1 1 1 4:7 3
C.S.M.S. (o) 3 1 1 1 3:6 3
Petrolul (8—9) 2 1 0 1 5:S 2
Crisana (13) 2 0 1 1 2:4 1
Dinamo Bacău (14) 3 0 1 2 3:6 1
Farul (12) 3 0 0 3 0:6 0

n paranteze, locurile echipelor după
mele trei etape ale turului.

CLASAMENT
INTERBUCUREȘTEAN

Ftapid 4 2 2 0 9:7 6
Steaua 4 13 0 10:8 5
Dinamo 4 0 3 1 4:5 3
progresul 4 0 2 2 5:8 2

Curierul nostru

perul echipei noastre reprezentative 
s-a accidentat in cursul meciului cu 
Slovan Bratislava și după toate pro
babilitățile va fi indisponibil timp de 
2—3 săptămîni. Fără îndoială, e o pier
dere simțitoare pentru defensiva e- 
chipei campioane, pierdere pe care 
va căuta s-o suplinească Constanti- 
nescu. Acesta, de altfel, a făcut față 
cu succes și în restanța de la Timi
șoara. O altă soluție pe care o dis
cută dinamoviștii este aceea a înlo
cuirii lui Nunweiller III cu fratele 
său Nunweiller IV, urmînd ca in li
nia de mijloc să joace Țircovnicu iar 
in atac să reintre Frățilă. Dinamo 
ar fi rezolvat mai ușor problema dacă 
Ghergheli n-ar fi în continuare in
disponibil. In ceea ce privește forma
ția băcăoană nu se anunță schimbări 
față de jocul de la Arad. Cu un atac 
în care figurează jucători ca Eftimie, 
Public, Harșani, echipa din Bacău 
poate da de lucru apărării bucureș- 
tene.

Steaua menține, probabil, „unspre- 
zecele" din jocul cu Progresul. Sin
gurele discuții se poartă asupra pos
turilor de fundaș stingă și extrem 
dreapta, pe care s-ar putea să re
apară Ivănescu și Cacoveanu. Brașo
venii s-au antrenat joi în compania 
echipei locale „Cauciucul", tema prin
cipală a jocului constituind-o trasul 
la poartă. In privința formației, bra
șovenii l-au „recuperat" pe Năftănăilă 
(care n-a jucat din cauza accidentu
lui din prima etapă) dar nu-1 vor pu
tea folosi pe rapidul Haidu, care a 
suferit miercuri, la București, o în
tindere musculară. In aceste condi
ții, Seredai va juca... extrem stingă, 
într-un compartiment al atacului care 
va arăta astfel : Hașoti, Năftănăilă, 
Necula, Meszaroș, Seredai.

Și acum despre jocurile din țară. 
Cel mai interesant ni se pare cel de 
la Timișoara : Știința - Rapid. Forma 
excelentă a rapidiștilor precum și 
faptul că tradiția invincibilității Știin
ței pe teren propriu a fost întreruptă 
de Dinamo, ne face să acordăm șanse 
egale ambelor echipe. Nu mai puțin 
atractivă este și partida dintre Mi
nerul Lupeni și UT A în care se in- 

pregătire tehnică și disciplinară, fapt 
ce a' dus uneori la disputarea meciu
rilor intr-o atmosferă nesănătoasă, in 
timp ce alte formații (Energia, Pe
trolul, Tăcerea) au neglijat aproape 
complet procesul de instruire. In a- 
ceastă direcție, lipsa instructorilor ca
lificați a constituit o piedică serioasă. 
Lipsurile semnalate, precum și altele, 
s-au datorat în mare măsură insufi
cientei preocupări organizatorice in 
cadrul secțiilor de fotbal. Tov. Călțun 
încheie astfel: „Analiza activității 
fotbalistice in orașul Onești, scoaterea 
la iveală a lipsurilor și propunerile 
făcute de participanții la discuții, vor 
duce — fără îndoială — la îmbunătă
țirea muncii in domeniul fotbalului 
in acest oraș nou".

• Despre măsurile luate în vederea 
îmbunătățirii activității fotbalistice 
din Tg. Mureș ne-a scris tov. prof. 
VALERIU FARCAȘ, secretar tehnic 
al C.S.O. Mureșul. După ce se ocupă 
de problemele ridicate de participarea 
formației Mureșul în categoria B, au
torul scrisorii își îndreaptă atenția 
spre schimbul de miine al fotbaliști
lor de azi — juniorii. Urmînd această 
linie, C.S.O. Mureșul s-a preocupat 
în ultima vreme în mod deosebit de 
creșterea elementelor tinere și a or
ganizat, cu sprijinul consiliului re- 
ginal UCFS, un centru de antrena
ment pentru copii.

tilnesc două formații aflate in plină 
ofensivă pentru... a se îndepărta de 
razele lanternei roșii. CSMS Iași a- 
pare, în mod normal, favorită a în- 
tilnirii pe care o susține pe teren 
propriu cu Progresul. Ieșenii n-au 
pierdut in acest campionat nici un 
meci pe teren propriu iar duminică 
au învins cu 2—0 pe Steagul roșu, 
ceea ce îi recomandă îndeajuns. Nu 
trebuie neglijat insă nici faptul că 
Progresu; a marcat un frumos reviri
ment în partida cu Steaua. O altă 
partidă de mare atracție, la Ploiești: 
Petrolul _ Știința Cluj. Echipa care 
pierde în acest med pierde în același 
timp și contactul cu lupta pentru 
titlul de campioană. In fine, cel de-al 
șaptelea meci al etapei, Farul-Crișana. 
va aduce probabil constănțenilor nu 
numai... primul gol marcat în retur 
(pină acum au pierdut de trei ori la 
zero!) ci și două puncte.

★
Și în „B“, miine, citeva jocuri im

portante.
In prima serie, lupta pentru pri

mul loc se poate simplifica, pentru 
că Siderurgistul Galați joacă acasă 
cu Rapid Focșani, in timp ce princi
palii urmăritori ai gălățeniloe, metalur- 
giștii tirgovișteni, au un joc greu în 
deplasare, la Cimpina. Un alt med 
„tare" in serie: Prahova Ploiești-
Știința Galați, echipe clasate pe locu
rile 3 și 4. In seria a doua, etapa 
de miine pare mai favorabilă sibieni- 
lor, in lupta pentru primul loc cu 
Dinamo Pitești. Ei joacă acasă cu 
Știința Craiova, în timp ce Dinamo 
se deplasează la Roșiori. In seria a 
III-a, un adevărat derbi: CSM Cluj 
și Crișul, aflate la egalitate de puncte 
Pe locurile 1 și 2, se intîlnesc la 
Oradea.

1X2X1X21
Mai stăruie in memoria iubitorilor fot

balului din țara noastră clipele petrecute 
pe stadioanele din țara noastră urmă
rind intilnirile din cadrul Turneului 
UEFA desfășurat anul trecut în țara 
noastră. Vă amintiți desigur că s-au 
organizat, cu acest prilej, concursuri 
suplimentare Pronosport care au mărit 
considerabil interesul pentru meciurile 
vizionate.

Anul acesta, după cum se știe. Turneul 
final UEFA, la care participă și repre
zentativa țării noastre, se dispută în 
Anglia.

Și cu acest prilej se organizează un 
concurs suplimentar Pronosport, pentru 
care depunerea buletinelor se va face 
între 8—13 aprilie a.c., adică paralel cu 
concursul obișnuit (nr. 15).

Trebuie reținut că și Ia acest concurs 
suplimentar se atribuie din fond spe
cial premiul de 50 000 lei pentru varian
tele cu 12-f-l rezultate. Deci, în săptă- 
mîna următoare participanții beneficiază 
de două premii speciale de 50 000 lei 
(unul la concursul obișnuit și celălalt 
la concursul suplimentar).

lată acum programul acestui concurs 
suplimentar ;

1. R.P. Romînă — Anglia (grupa G 
— 15 aprilie).

2. R.P. Bulgaria — R.P. Ungară 
(grupa B — 15 aprilie).

3. U.R.S.S. — Olanda (grupa 0 — 
15 aprilie).

Pregătirea și educarea coordonatorului de joc
Fotbalul ține seama de im

portanța și rolul din ce în ce mai mare 
al coordonatorului de joc. In fiecare 
reprezentativă sa* *i  echipă de club, unul 
dintre jucători, datorită calităților sale 
deosebite, ar? sarcina de a coordona 
jocul coechipierilor săi. De pilda, Con
stantin (Steaua), Nunweiller III (Dina
mo București), Ozon (Rapid). Seredai 
(Steagul roșu). Georgescu (Știința Cluj), 
SmârAndescu (Progresul). Floruț (U.T.A.), 
Radulescu (Dinamo Bacău) — pe plan 
intern, Nettn (U.R.S.S.). Gorocs (R.P.U.), 
Kolev (R.P.B.), Kvasniak (R.S.C.), Kopa 
(Franța). Cieslik (R.P.P.) — pe plan ex
tern.

a Ultimele insuccese ale Farului au 
:ut ca pe adresa ziarului să sosească 
sumedenie de scrisori din Dobrogea. 
ă, de pildă, ce ne scrie tov. GEAFER 
IZULA din Medgidia : „Noi, sus- 
ătorii echipei Farul, pe cit de sa- 
făcuți am fost în toamnă, pe atit 
tem de dezamăgiți de comportarea 
ută pină acum de această echipă 
retur. Tov, antrenor Augustin Bo- 
cu declara intr-un interviu pe care 
acordat ziarului „Sportul popular* 

echipa iși va păstra locul de frun- 
ă și va practica in continuare un 
bal de calitate. Din păcate, rea- 
itea este deocamdată alta. Noi 
tem încredințați insă că zilele in- 
lecate vor dispare și „Farul* va 
lina cit mai departe".

• O voluminoasă scrisoare ne-a țri- 
i din Onești tov. CĂLȚUN FLO- 
?A. In paginile sale se ocupă de 
tenta analiză a activității fotba- 
ice din Onești, unde este organizat 
campionat orășenesc la care parti- 

ă 13 echipe. După ce vorbește de- 
e organizarea campionatului de 
iii și progresul înregistrat de echipa 
imia Onești, participantă in cam- 
natul regional, corespondentul no- 
x ne arată o serie de aspecte ne- 
ive care au ieșit la iveală de-a 
gul campionatului. Astfel, nu toate 
sipete au dat dovadă de o bună

Din capul locului trebuie să subliniem 
necesitatea completării profilului de 
fotbalist al coordonatorului de joc, cu 
elemente avansate din domeniul teoriei 
și pedagogiei specifice antrenorului. A- 
ceasta presupune unele înclinații și ap
titudini (in orice caz asentimentul fără 
rezerve și dragostea coordonatorului) 
pentru postul pe care-1 are in echipă, 
iar după terminarea activității de ju
cător pentru aceea de antrenor. De 
exemplu : Nicușor, fost jucător la Di
namo București actualmente antrenor 
la același club, maestrul emerit al spor
tului Iosif Petscbovski la U.T. Arad, 
maestrul sportului Ștefan Onisie la 
Steaua, Nicoiae Prora la Steagul roșu 
au avut roiul de coordonatori, devenind 
apoi antrenori ai echipelor respective.

Reiese ded clar că jucătorul cu rol 
de coordonator trebuie să fie un fotba
list cu mare personalitate. Majoritatea 
acestora devin antrenori.

Dar care sint calitățile ce se cer unui 
fotbalist ca să ajungă coordonator de 
joc ?

Mai indi. se cere ca acesta să fle un 
element disciplina*,  devotat. exemplu 
in producție ca și pe terenul de sport, 
sportiv cu o educație superioară și cu
noștințe dezvoltate iu materie de fot
bal. Datorită faptului că el este ajuto
rul direct al antrenorului in munca de 
educație, este necesar să aibă un ni
vel politic, ideologic și culturii ridicat 
si pe care trebuie să și-1 dezvolte per
manent.

Este recomandabil ca viitorul coordo
nator să joace pe cit posibil pe un post 
central in echipă, de pildă stoper, mij
locaș. inter sau centru înaintaș. După 
ce respectivul jucător a acceptat a- 
eeastă responsabilitate, el va fi lămurit 
asupra sarcinii pe care urmează să o 
îndeplinească la antrenamente si in spe
cial la jocuri, unde răspunde direct fată 
de antrenor (acesta neavind destule po
sibilități să dirijeze echipa in timpul 
desfășurării meciului) atit de disciplina 
cit și de comportarea generală a echi
pei pe teren.

Pregătirea coordonatorului de Joc re
prezintă un proces instructiv-educativ 
destui de Îndelungat. El se desfășoară

ȘTIRI...w

• Singurul meci de categoria B 
din București se dispută azi, ince- 
pind de la ora 15,30 pe terenul Glo
ria (tramvaiul 23 pină la uzinele Re
publica): Metalul _ Chimia Făgăraș.

• Iată alte rezultate din campiona
tul republican de juniori: A.S.M.D. 
Satu Mare - Stăruința Saionta 2—1 
(2—0), Minerul Baia Mare - Voința 
Oradea 3—0 (2—0).

LOTUL DE TINERET — LOTUL 
U.E.F.A. 3—3 (î—1|

Miercuri, în Capitală, lotul de ti
neret s-a antrenat la două porți in 
compania lotului de juniori U.E.F.A. 
După un joc în care inițiativa a a-

4. R.S. Cehoslovacă — Irlanda de Nord 
(grupa D — 15 aprilie).

5. Grecia — Elveția (grupa A — 15 
aprilie).

6. R.F.O. — Scoția (grupa A — 15 
aprilie).

7. Italia — Franța (grupa B — 15 
aprilie).

8. Suedia — Belgia (grupa B — 15 
aprilie).

9. U.R.S.S. — Anglia (grupa G — 
17 aprilie).

10. R.P. Bulgaria — Italia (grupa 
B — 17 aprilie).

11. Franța — R.P. Ungară (grupa 
B — 17 aprilie).

12. Belgia — R.S. Cehoslovacă (grupa 
D — 17 aprilie).

Sp. Olanda — R.P. Romînă (grupa • 
— 17 aprilie).

it
Vă facem cunoștință și cu programul 

concursului Pronosport de săptămina 
viitoare (nr. 15 din 14 aprilie) :

1. Petrolul — Dinamo București (cam
pionatul cat. A).

2. U.T.A. — Steaua (camp. cat. A).
3. Progresul — Știința Timișoara 

(camp. cat. A).
4. Dinamo Bacău — CSMS Iași (camp, 

cat. A).
5. Rapid — Farul (camp. cat. A)
6. Steagul roșu — Cri.șana (camp, 

cat. A).
7. Știința Cluj — Minerul (camp cat 

paraiei cu antrenamentul restului ochi- 
pei.

<■ oordonatorul de joc, invitat de an
trenor, participă la elaborarea planului 
tactic special pentru fiecare joc pe caro 
echipa urmează să-l susțină. După dis
putarea lui. antrenorul va invita din 
nou pe ooordonator să ia parte la pre
gătirea materialului de analiză a par
tidei. din care nu trebuie -*  lipsească 
discutarea jocului prestat «e coordona
tor. De asemenea, acesta participă la 
elaborarea materialului de analiză a 
activității și comportării echipei la ter
minarea turului și a returului campio
natului.

Din cele arătate pină acum reiese clar 
că pregătirea coordonatorului de joc 
îmbracă tot mai mult caracterul de pre
gătire a viitorului instructor și. ulte
rior, antrenor de fotbal. In indicațiile 
de pregătire a coordonatorului de joc 
specificăm că antrenorul va trebui să-l 
cointereseze pe acesta în munca meto
dică. ' Astfel, coordonatorul de joc va 
participa treptat la elaborarea lecțiilor. 
Ulterior, antrenorul va expune ideea 
metodică urmînd ca coordonatorul de 
joc să elaboreze exercițiile necesare, in 
continuare, coordonatorul va trece prac
tic la conducerea acestor exerciții, diri- 
jînd sau conducând activitatea unor 
„ateliere" din cadrul lecției sau indivi
dualizarea în pregătirea unora dintre 
sportivi.

Coordonatorul trebuie să fie un exem
plu de urmat pentru ceilalți colegi de 
echipă, în fața cărora trebuie să se im
pună, să-și ciștige prestigiul nu numai 
datorită calităților lui de fotbalist șl 
darviziunii arătate in joc, ci și dato
rită atenției permanente pe care o a- 
cordă activității lui politice și obștești, 
dezvoltării nivelului său cultural.

Relațiile dintre antrenor și coordona
torul de joc trebuie privite cu grifă, 
pentru a nu se crea în echipă impre
sia unui regim preferential. Pentru a-i 
întări autoritatea, curajul opiniei, ati
tudinea creatoare și combativitatea, co
ordonatorul de joc va fi tras la răs
pundere de către antrenor și pentru 
greșelile comise în timpul jocului, pri
vind tactica sau disciplina în joc

Coordonatorul de joc are un rol im
portant. ajuțind efectiv pe antrenor, pe 
conducători și pe jucători în îndeplini
rea sarcinilor lor. El reprezintă echipa 
în toate ocaziile în care antrenorul lip
sește.

Ca încheiere vreau să arăt că persoa
na conducătorului de joc e bine să coin
cidă pe cit posibil cu aceea a căpita
nului echipei. In caz contrariu, antre
norul va veghea ca între cei doi jucă
tori (conducătorul de joc și căpitanul 
echipd) să existe relații principiale de 
colaborare în conducerea echipei.

COLOMAN BRAUN-BOGDAN
antrenor la Știința Timișoara 

REZULTATE...
parținut rind pe rind ambelor for
mații partida s-a încheiat cu scorul 
de 3—3 (2—2). Au înscris Adam (2) 
și Frățilă pentru lotul de tineret, 
Popa (2) și Pavlovici pentru lotul de 
juniori.

Iată formațiile folosite:
Lotul de tineret: Adamache ( frri- 

ceanu)-Hăimăgeanu, Petescu, Răce- 
lescu (Coe Dan)-Ștefănescu (Pescara), 
Coe Dan (Neșu)-Năsturescu (Matei), 
Frățilă (Tomeș), Adam, Neșu (D. Po
pescu), Harșani (Creiniceanu).

Lotul de juniori U.E.F.A. : Haidu- 
Lupescu, Grăjdeanu, Filimon-Mihăilă, 
Pleșa-Pavlovici, Dumitriu II, Popa, 
Nagy, Codreanu.

8. Rapid Focșani — Știința Galați 
(camp. cat. B).

9. Poiana Cîmpina — Flacăra Moreni 
(camp. cat. B).

10. Chimia Făgăraș — CSM Sibiu 
(camp. cat. B).

11. Progresul Alexandria — Unirea 
Rm Vîlcea (camp. cat. B).

12. CFR Timișoara — Jiul Petrila 
(camp. cat. B).

Sp. Știința Craiova — Metalul Bucu
rești (camp. cat. B).

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT Nr. 13 din 31 martie g.e.

Categoria 1 97,40 variante a 889 lei 
fiecare; Categoria a H-a » 1855.80 va
riante a 56 lei fiecare; Categoria a 
IlI-a 13.709,80 variante a 11 lei fiecare.

LOTO CENTRAL

La tragerea Loto-central din seara zi- ■’ 
lei de 5 aprilie 1963 au fost extrase din 
urnă următoarele numere : 45 90 3 73 
42 7 20 54 38 55. Premiul Special A: 
90 38 3; Premiul Special B : 45 7 55; 
Premiul Special C : 20 54 42.

Fond de premii 646 738
Tragerea următoare va avea loc vineri 

12 aprilie 1963 în București.
Rubrică redactată de Loto-Prono- 

sport.

SPORTUL POPULAR
Nr, 4216 osq 3 5-a



" a revenit
Școlii sportive de elevi nr. 2 București

Ir. aceste zile cu vreme rece și mo- Navroțki-Mulfoy 6—1, 6—0; R. Ivan- 
horitâ. terenurile Centrului de antre- Cisnodia 6—2 6—0; Epifan-G. Ionescu 
naraent nr. 2 au trăit totuși atmosfera 6—4, 6—2; Ovici-Călin 6—0, 
sărbătorească a concursurilor. 102 ti
neri jucători de tenis in treninguri 
aibastre s-au întrecut in cadrul fru
moasei competiții rezervate școlilor 
sportive de elevi.

Pe echipe, intiietatea a revenit Șco
lii sportive de elevi nr. 2 din Bucu
rești. După ce in semifinală elevii 
bucureșteni intrecuseră cu 17—0 pe 
colegii lor din Tg. Mureș, in ultimul 
mec ei au terminat învingători cu 12—5 
in fața clubului sportiv școlar „Har
ghita” Tg. Mureș. Dintre rezultatele 
individuale ale meciului, notăm vic
toria cu 6-2, 6-1 a lui C. Constantin 
asupra Iui L Bețaga, ca și întîlnirea 
de dublu foar:e disputată Constantin, 
Burtea-Pretup. Bețaga 3—& 3—6. 6—3.

lată celelalte două rezultate ale 
turocșriuî pe echipe: Harghita Tg. Mu
reș - S.S.E. nr. 2 II 13-4. S.S.E. nr. 2 
H . S.S.E. Tg. Mureș 15-1 „Cupa 
S.P.C." revine primei echipe a Școlii 
sportive de e’evi nr. 2 București. Pe 
locul doi. clubul sportiv școlar „Har- 
gbi’a Tg. Mureș*.

Astăzi u-mează să ia sfirst Si com
pete ia individuală. Rezultatele inre- 
gist-ate in sferturi de finală an fost 
următoarele: BĂIEȚI cat. 13—14 ati.-

6—4, 6—2; Ovici-Călin 6—0. 6—2 ;
'cat. 15—16 ani: R. Niculescu-Blidărescu 

6—1, 6—0; Surcel-Precup 6—3,
Rozenzveig-Graliu 6—4, 
Balogh-Budoiu 6—0. 6—1; 
ani: Bunea-Strulovici 6—0, 
stantin-Săbău 6—0, 6—1;
Cristescu 6—4, 7—9, 8—6; 
grea 6—1, 6—0. FETE cat.
Una Precup-Iovănescu 6—0, 6—0; Stă- 
noiu-Sommer 6—0, 6—2;
Kirschner 6—1, 6—0; cat. 
Berca-Blidaru 6—1, 6-0; 
ani: Dimitriu-Săvulescu 
Buzudzi-Susmeneanu 6—2,

ECHIPELE

Start în campionatul
republican

Astăzi se dă „startul" în cea 
XiII-a ediție a campionatului 
b can. ia care participă toate 
pe e din țară. Competiția se va des
fășura în 4 etape; pină la 25 mai 

mase, 
mai 
jocurile din 

1 Si 20 sep-

de a 
repu- 
echi-

in
avea Ioc faza de
raioane, între 25 

ie sînt programate 
,pa regională între 
-nbrie au Ioc întrecerile dintre echi- 
e campioane pe regiuni, iar în 
: e de 18, 19 și 20 octombrie se va

CtopS
și 15

va 
I*  
iui 
•as 
te- 
P- 
zF, 
c pută turneul final. Ia care se ca- 
F' ?â 9 echipe. Primele 3 etape se 
desfășoară sistem turneu, tur și retur, 
iar îaza finală se va disputa turneu, 
numai tur.

Zilele acestea, federația de specia
litate a fixat și programul etapei a 
II l-a. faza interregiuni, care se va 
ceri, șura in 4 zone. Astfel, la BAIA 
FARE se vor intrece echipele cam
pioane ale regiunilor Crișana, Cluj, 
Banat, Mureș-Autommiă Maghiară și 
Maramureș ; in regiunea BRAȘOV 
iși vor d..sputa inthetatea echipele re
giunilor Hunedoara. Oltenia, Brașov 
si orașul București ; in regiunea 
BUCUREȘII vor participa echipele 
regiunilor Debrogea. Ploiești, Argeș 
și București ; la IAȘI vor avea loc 
jocurile dintre formațiile campioane 
ale regiunilor Suceava, Bacău, Galați 
și Iași. Din fiecare zonă se califică 
pentru turneul final echipele clasate 
pe primele două locuri ; deci 8 echi
pe, iar a 9-a formație va fi campioa
na Spartachiadei militare, ediția 1963.

In regulamentul actualei ediții a 
campionatului republican de oină 
este prevăzut că pot să se înscrie 
la etapa de mase, faza raională, toate 
echipele afiliate la F.R.O. ca și cele 
neafiliate, ultimele urmînd să-și facă 
formele necesare pe parcursul com
petiției. 4

6—3;
6-1 ;
17-18
Con-

3-6, 
cat.
6-0;
Tipar escu- 
Fodor-Ne- 

13-14 ani;

Frangopol- 
15-16 ani: 
cat. 17-13 
6-1.

6-3.
6-0;

RD. V.

începe returul campionatului Iu handbal în 7
• PROGRAMUL JOCURILOR DIN BUCUREȘTI • PRIMELE PARTIDE DE JUNIORI SI 

JUNIOARE LA'14 APRILIE

Pentru activitatea internă la handbal 
în 7, de săptămîna viitoare se va sfîrși, 
ca să spunem așa, vacanța. Se va relua 
campionatul republican și vor începe 
jocurile din faza interregiuni a campio
natului de calificare și campionatul re
publican de juniori. Deci, o activitate 
intensă care va stîrni, fără discuție, un 
mare interes printre numeroșii iubitori 
ai handbalului in 7.

PROGRAMUL JOCURILOR 
DIN BUCUREȘTI

Returul campionatului va începe la 
14 aprilie, după programul stabilit pen
tru tur (echipele oaspe de atunci vor 
găzdui acum partidele). Pentru Bucu-

rești, federația a stabilit următorul 
program :

FEMININ, teren Progresul (organi
zator Progresul), ora 10: Vestitorul — 
Mureșul Tg. Mureș; ora 11.05: Confec
ția — Tractorul Brașov; ora 12.10: Pro
gresul — S.S.E. Ploiești.

MASCULIN, teren Dinamo (organizi- 
tor Dinamo), ora 15.45: Știința — 
C.S.M.S. Iași; ora 17: Dinamo — Di
namo Bacău.

Echipele participante vor lua toate 
măsurile pentru pregătirea în bune con
diții a terenurilor de joc și a echipa
mentului și materialelor sportive nece
sare.

JUNIORII 1ST ÎNCEP ÎNTRECEREA 
TITLUPENTRU

In Bucurați și in 8 orașe din provincie.

FRUNTAȘE TRAG CORTINA RETURULUI>

Sala Floreasca și cea din Giulești găzduiesc etapa bucureșteană

Tot la 14 aprilie 
primele jocuri din 
regionale a campionatului republican de 
juniori:

Campioana reg. Bacău — C.S.M.S. 
lași (A); Campioana reg. Argeș — 
C.S.S. București (B): S.S.E. Constanța
— Știința Călărași (C); C.S.O. Brăila
— S.S.E. Ploiești (D); Unirea Cehul Sil- 
vaniei — S.S.E. Timișoara (E); S.S.E. 
Craiova — Știința Petroșeni (F): Lu
ceafărul Brașov — Ind. Sîrmei C. Turzii 
(G); Campioana reg. Crișana — Har
ghita Tg. Mureș (II).

sînt programate și 
cadrul fazei inter-

Echipele învingătoare în aceste partide 
se vor întîlni Ia 28 aprilie în a <fo«a 
etapă, după programul: B cu A. D cu 
C, F cu E și G cu II.

La junioare se vor disputa următoa
rele întîlniri :

14 aprilie: Unirea Bîrlad — Campi
oana reg. Bacău (A); S.S.E. Ploiești — 
Știința Galați (8); Victoria Oltenița — 
S.S.E. Constanța (C); Știința Cărei — 
Banatul Timișoara (E); Luceafărul 
Brașov — Campioana reg. Argeș (II).

21 aprilie: S.S.E. nr. 2 București — 
Voința Odorhei (D); Locomotiva Teiul 
— S.S.E. Tg. Jiu (F); Știința Babeș- 
Bolvai Cluj — Campioana reg. Crișana 
(G).

28 aprilie, echipele învingătoare 
■ jocurile de la 14 și 21 aprilie: “ 
C cu D, E cu F și G cu II.

Toate jocurile de juniori și 
programate la datele de mai 
simple și eliminatorii. In caz 
Iitate, ele vor fi prelungite, iar dacă e- 
galitatea se va menține, se va califica 
echipa mai tîrrără (calculul se va face 
pe ani, luni, zile). Echipele victorioase 
la 28 aprilie vor juca 
10—12 mai la Bacău 
troșeni (junioarele).

Comisiile locale de 
pcle participante au datoria să 
jească din timp de amenajarea 
întreținere a terenurilor de joc, 
larizarea acestor întreceri, i 
reușita lor și a competiției.

ta
B ca A,

ii mioare 
sus sfat 
de cjra-

în turneul finali 
(juniorii) și Pe-

handbal cchi- 
îngri- 
bttna 

popu-

și
se

i si
de

a sictirind

Alte rezultate din „zoneic“ campionatuîmi
handhal in nrciHiWican fle

Cu o singură excepție (București), 
s-au încheiat toate jocurile „zonelor" 
campionatului republican de handbal 
în 11, astfel că se cunosc formațiile 
calificate pentru turneele finale. Iată 
ultimele rezultate :
FEMININ

• La Petroșeni : Progresul Bucu-
rești-S.S.E. Petroșeni 5—0 (4—0) ;
S.S.E. - Voința Craiova 10—3 (8-2) ; 
Progresul - Voința 23—0 (10—0). Cla
samentul : 1. Progresul 4 p; 2. S.S.E. 
2 p.; X Voința 0 p.

• Restanța de la Sighișoara, Ra
pid - Vestitorul, s-a disputat la 
București. Rezultat: 11—4 (5—4) pentru 
Rapid. Ordinea în clasament: 1. Ra
pid; 2. Tractorul Brașov; 3. Vestitorul 
Buc.; 4. Faianța Sighișoara. 
MASCULIN

• Zona de la București : 
Iul Buc. - Știința Buc. 
Petrolul - Rapid Buc. 
Rapid - Știința 11—10 
ceastă zonă mai sînt de 
ciurile echipei Dinamo

• SIBIU : Chimia Făgăraș - Voința 
Tg. Jiu 15—3 (4—3); Voința Sibiu-

14—4 (5-3); Voinfa
J. 17-6 (11-2); Chi- 

(8—4); Chimia-

Știinta Petroșeni 
S. - Voința Tg. 
mia - Știinta 16—9 
Voinfa S. 13-12 (5—6); Știința . Vo
ința Tg. J. 18-10 (11—4). Clasament; 
1. Chimia 6 p.; 2. Voința S. 4 p.; 3. 
Știința 2 p.; 4. Voința Tg. J. 0 p.

• Meciurile din zona Brașov, Trac- 
torul-Dinamo Brașov și Tractorul-Ind. 
Sirmei C. Turzii, fiind contestate, au 
fost date pierdute cu 6—0 echipei Trac
torul. Astfel că ordinea în clasament 
s-a modificat astfel : 1. Dinamo; 2. 
Ind. Sîrmei; 3. Tractorul; 4. Știința 
Tg. Mureș.In mare parte, de la blocajul Progresului se așteaptă „cheio“ meciului de mîine 

dimineață de la Floreasca al echipei bucure.șlene cu C.S.M.S. lași.
l’oto: T. Chioreanu

W CAMPIONATUL MASCULIN, se
ria a Il-a: 6—7. Farul Constanța — 
Dinam o București (1—3): 3—7. Dinamo 
oraș Dr. Petru Groza — Olimpia Ml U. 
București (3—1) ; 8—5. Fulgerul Su
ceava — Știința Timișoara (1—3) ; 
2—4. Tractorul Brașov — Petrolul Plo
iești (2—3). Cu excepția meciului de 
la Constanța și într-o oarecare măsură 
a celui din orașul Dr. Petru Groza, 
nu vom greși considerînd normale vic
toriile gazdelor.

IN CAMPIONATUL FEMININ, seria 
I : 6—8. C.P. București — Voința Bucu
rești (3—1) ; 5—4. Voința Craiora — 
Progresul București (2—3); 2—1. Ști
ința Cluj — Dinamo București (0—3); 
7—3. Partizanul roșu Brașov — Farul 
Constanța (0—3). Cea mai importantă 
intîlnire se dispută la Craiova, unde 
o victorie a echipei Progresul i-ar putea 
asigura acesteia calificarea în turneul 
final 1—8.

IN CAMPIONATUL FEMININ, seria 
a Il-a: 2—3. C.S.M. Sibiu — Știința 
București (1—3); 1—6. Rapid București 
— Voința M. Ciuc (3—1); 5—7. Me
talul București — Tractorul Brașov 
(3—2); 4—8. C.S.M. Cluj — C.F.R. 
Timișoara (3—0). O etapă finală ceva 
mai calină aici, disputele și scorurile 
sale meritînd oarecum atenție numai 
pentru situația din mijlocul și coada 
clasamentului, unde totuși e greu de 
crezut 
se va 
mîine 
pentru 
lalte...

Care echipe vor lupta în turneele finale 
pentru locurile 1—8, care pentru 9—12 
și care se vor strădui, în cele pentru 
13—16. să „Tenteze" retrogradarea ? Să 
încercăm, împreună cu dumneavoastră, 
să întrevedem aceasta, analizind pro
gramul integral al ultimei etape a retu
rului.

Înaintea partidelor sînt notate locurile 
deținute deocamdată in clasamente, iar 
între paranteze, rezultatele din tur.

IN CAMPIONATUL MASCULIN, se
ria I : 7—4. Minerul Explorări B. Mare 
— Steaua București (0—-3); 5—3.
Progresul București — C.S.M.S. Iași 
(3—2); 2—6. Știința Cluj — Știința 
Galați (3—1). Meciurile etapei în a- 
ceastă serie se joacă la București, dar 
și la Baia Mare, de unde Steaua tre
buie să revină neapărat cu o victorie, și 
cît mai categorică, pentru a se putea 
menține în plutonul primelor patru. în 
caz contrar, și numai dacă C.S.M.S. Iași 
va pierde mîine dimineață în sala Flo
reasca, victoria băimărenilor va servi... 
Progresului.

Petro- 
(5-4) ; 
(2—2); 
In a-

11-8
5-4 

(5-4). 
disputat me- 
București.

Ultima verificare

Prima etapă a campionatului 
de calificare

BOX. Sala Floreasca, de la ora 19: 
Steaua—Dinamo Craiova.

NATAJIE. Bazinul Floreasca, di
mineața, de la ora 10 și după-amia
ză. de la ora 18,30: „Cupa selecțio
natelor de regiuni".

FOTBAL. Teren Gloria, ora 15,30: 
Metalul București — Chimia Făgă
raș (cat. B).

TENIS DE CÎMP. Centrul de an
trenament nr. 2 (Calea Plevnei), ora 
15.30: finalele individuale ale con
cursului școlilor sportive de elevi.

PATINAJ. Patinoarul „23 August", 
de la ora 19: închiderea festivă a 
sezonului de hochei-patinaj.

MUME

NATAȚ1E.
nea ța, de la

Bazinul Floreasca, dimi- 
ora 10 și după-amiază,

de la ora 17; „Cupa selecționatelor 
de regiuni".

FOTBAL. Stadionul Republicii, ora 
14,45: Dinamo București — Dinamo 
Bacău; ora 16,30: Steaua — Steagul 
roșu Brașov.

RUGBI. Teren Progresul, ora 9 : 
Progresul — Rulmentul Bîrlad; te
ren Gloria, ora 12: Gloria — Știin
ța Petroșeni (jocuri în campionatul 
categoriei A).

VOLEI. Sala i 
pid — Voința 
sala Floreasca, 
Voința București 
torul Brașov 
C.S.M.S. Iași (m) — meciuri în ca
drul ultimei etape a returului cam
pionatelor de categoria A.

CICLISM: Șoseaua
Urziceni, km 11,500, de 
concurs deschis tuturor 
de alergători.

BOX. Sala Dinamo, de
Dinamo—FrogresuL

că actuala ordine a echipelor 
schimba. Să așteptăm însă, pînă 
seară, rezultatele. Cu rezolvări 
seria aceasta, ca și pentru cele-

in vederea „Cupei F.R.C.“
Concursurile duminicale continuă. 

Cicliștii fruntași din București și Plo
iești participă mîine la un nou con
curs organizat, de data aceasta, de 
clubul sportiv Gloria, pe șoseaua 
București-Urziceni. In program figu
rează probe pentru toate categoriile 
de alergători : avansați — 100 km ; 
juniori cat. I — 30 km ; juniori cat. 
a II-a — 20 km; biciclete semicurse 
— 12 km; biciclete de oraș — 6 km. 
Plecările și sosirile vor fi marcate 
în dreptul bornei kilometrului 11,500. 
Primul start se va da la ora 10.

Rutierii bucureșteni și ploieșteni 
s-au pregătit intens pentru acest con
curs care constituie o ultimă verifi
care în vederea „Cupei F.R.C.", pro
gramată între 10—12 aprilie.

Mîine se desfășoară prima clapă a 
campionatului de calificare la lupte cla
sice și libere pe echipe. Programul în
tâlnirilor este următorul : Viitorul
București — Unirea București: Voința 
Baia Mare — Sănătatea Siglwt; Cons
tructorul Baia Mare — Topi tor ul Baia 
Mare; Spicul Pitești — Metalul Tlr- 
goviște; Cimentul Bicaz — Progresul 
Brăila; C.S.M.S. Iași — l.M.U. Med
gidia-, Metalul Bocșa Romînă — Jiul 
Pelrila. Intîlnirile se desfășoară de la 
ora 10, excepție făcînd cele de la Pi
tești și Baia Mare care au loc la ora 
15 și respectiv 16. Primele echipe sini 
organizatoare.

De la I. E. B. S.

Giulești, ora 10: Ra- 
Miercurea Ciuc (f); 
ora 8,30: C.P.B. — 

i (f), Metalul — Trac- 
ff), Progresul —

București — 
la ora 19: 
categoriilor

ia ora 10 :

Restanță în „Cupa Primăverii"
Poligonul Tunari a găzduit duminică 

dimineața, pe standurile de pistol viteză, 
concursul dotat cu „Cupa Primăverii41, 
probă restanță de săptămîna trecută, din 
cauza unor defecțiuni tehnice la aparate. 
Vremea nefavorabilă, ploaie și frig, n-a 
împiedicat pe trăgători să înregistreze 
performanțe bune. Cel mai bine s-a com-

584portat V. Atanasiu care a obținut 
puncte, urmat de M. Dumitriu 579 p. și 
G. Maghiar 578 p. Pe locurile urmă
toare, la egalitate de puncte (577), s-au 
clasat Ștefan Petrescu și 1. Tripșa.

După centralizarea rezultatelor din 
țară, V. Alaiuriu este declarat cîștigă- 
tor al „Cupei Primăverii" la proba de 
pistol viteză.

Pentru gala de box STEAUA BUC. *-  
DINAMO CRAIOVA de azi ora 19 de la 
sala Floreasca sînt valabile următoarei*  
legitimații UCFS :

Roșii și maro în piele, albastre în der- 
matin, gri în dermatin cu ștampila 
„BOX“, gri în dermatin ale maeștriloi 
și antrenorilor emeriți ai sportului 
verzi în demartin însoțite de delegații 
în limita locurilor rezervate fiecăru 
ziar la masa presei, precum și legiti 
mațiile bej cu ștampila „BOX“, antre
norii și arbitrii de box cu legitimați 
eliberate de Consiliul orășenesc UCFS

Da casele obișnuite se găsesc bilet*  
pentru cuplajul de fotbal DINAMC 
BUC. — DINAMO BAC AU și STEAUA 
— STEAGUL ROȘU BRAȘOV de dumi 
nică 7 aprilie de la stadionul Republicii

Casele de bilete din str. Ion Vidu 
agenția Pronosport cal. Victoriei nr. 
și agenția C.C.A. din b-dul 6 Mart^ 
vînd bilete și pentru întîlnirea de bo: 
de azi ora 19 de la sala Floreasca.

Pentru închiderea festivă a sezonulu 
de hochei și patinaj de azi ora 19 â 
la patinoarul artificial, cit și pentr 
concursul republican de înot de azi ș 
mîine de la bazinul Floreasca, bilete! 
se găsesc la casele bazelor respective.

Astăzi, biletele de intrare la patinoai 
sînt valabile și pentru patinaj publK

Mîine este ultima zi pentru patinaj*  
• public la patinoarul artificial, tiare v 
| fi deschis intre orele 10—13 și 15—11



D. POPA

Micro-statistică U. E. F. A

sînt dure, 
fie moale.

Reflecția 
nor.

unui antre-

La turneul școlar de 
baschet de la Iași pro
fesorul Mihai Zaharia 
vocifera la deciziile 
arbitrilor.

Gindea în sală spectatorul 
Cînd l-a văzut pus pe 

scandal : 
— De ce dorește profesorul 

fie tare la... oral ?
Arbitrul francez Cal- 

met a fost prea îngă
duitor cu brutalitățile 
comise de rugbiștii de 
la Beziers în meciul 
cu Grivița Roșie.

După chibzuinti mature 
A găsit așa cu cale : 
Dacă gazdele
Barem d sâ

• In 1948, la inițiati
va federației britanice, 
la Londra a avut loc 
primul turneu interna
țional de juniori, des
chis tuturor echipelor de 
juniori din lume.

• Din anul 1955, 
turneul internațional Ini
țiat de englezi devine 
european, iar din 1957 
organizarea acestuia re
vine U.E.F.A.

e La cele 
ale Turneului 
au luat 
ționale 
în 1953 
cipat și 
peană:

O La Turneul U.E.F.A. 
se pot înscrie oricît de 
multe țări, în turneul 
final însă nu sint admi
se decit 16 țări, împăr
țite în 4 grupe. Deoare-

15 ediții 
U.E.F.A. 

parte echipe na- 
din 27 de țări, 
și 1951 a parti- 
o țară neeuro- 

Argentina.

Prea mult...
temperament
Boxa tribunalului din 

Livorno (Italia) de-abia 
a putut cuprinde numă
rul rntr-adevăr neobiș
nuit de... locatari care 
au luat loc în ea, cu 
puțin timp în urmă. Erau 
jucătorii echipei de fot
bal din liga a TV-a, 
Acurazzia, care, cu doi 

. ani în urmă, cu prilejul 
unui meci susținut cu 
formația Sardinia-Calan- 
gianus, nu numai că au 
tăbărit asupra arbitrului 
și a jucătorilor adverși, 
ceea ce n-ar fi fost un 
fapt chiar atît de rar în- 
tîlnit pe terenurile de 
fotbal din Italia, dar i-au 
luat la bătaie și pe... po
lițiștii care interveniseră 
să-i despartă.

Procesul care a urmat 
s-a tot amînat, dar in 
cele din urmă 9 din cei 
11 fotbaliști ai echipei 
Acurazzia au fost con
damnați la cite 4 luni 
de închisoare.

în- 
mai 
ne-

care 
în pro- 

care au 
Pe pie 
„șalanj"

ce anul acesta s-a 
scris un număr 
mare de țări a fost 
voie de meciuri prelimi
narii.

• Ia cadrul Turneului 
U.E.F. A. tuturor j ucăto- 
rilor echipei cîștigătoare 
li se atribuie medalii dfc 
aur. In același timp e- 
chipei i se înmînează o 
cupă „șalanj" (care se 
păstrează un an de zile, 
pînă la ediția următoa
re) și o „cupă pu: 
rămîne definitiv 
prietatea celor 
cîștigat titlul, 
destalul Cupei
se gravează numele e~ 
chipei cîștigătoare, anul, 
data și locul de desfă
șurare a ediției respec
tive.

• Bilanțul echipei de 
juniori romine este ur
mătorul: în 1955 șl 1956 
cîștigătoare de grupă; in 
1957 loeul 3 în grupă: 
în 1958 locul 4 în cla
samentul general; în 1959 
looul 2 in grupă; la Vie- 
na, in 1960, eu o echipă 
a cărei caracteristică 
era ofensiva am obținut 
locul 2 în clasamentul 
general. Două greșeli în 
apărare și un 11 m ra
tat de extrema stingă, 
lacob, ne-au privat de 
cîștigarea titlului. După 
cum au scris însă ziare
le vieneze, Romînia a 
fost ciștigătoarea morală 
a Turneului. în 1961 
Lisabona, am oeupat 
oul 2 in grupă.

Mult Ticnitul titlu 
cea mai bună echipă
ropeană de juniori l-am 
cîștigat în 1962, pe sta
dionul „23 August", 
fața a aproape 
de spectatori.

Sîntem convinși 
niorii noștri vor 
cu tot elanul lor
ediția actuală a Turneu
lui U.E.F.A. pentru a-ți 
îmbogăți palmaresul cu 
noi victorii.

• De-a lungul ediți
ilor, cei mai evidențiați

presa 
fost: 

Renie, 
Raab, Ma- 

I, Sur- 
Badea, 

Gane, Pîrcălab, Motroc, 
Ivansuc, Ghergheli.

• In acest an se dis
pută a 16-a ediție a Tur
neului și ea coincide eu 
aniversarea a 100 de ani 
de la înființarea federa
ției din Anglia. Toți par- 
ticipanții vor locui în- 
tr-o tabără la Bognor, în 
sudul Angliei. Meciurile 
se vor disputa pe tere
nuri situate pe o rază 
de 100 km de Bognor.

• Cîteva întîlniri se 
vor juca în nocturnă, pe 
terenurile unor cunoscu
te cluburi londoneze ca 
Arsenal și Tottenham 
Hotspur.

• Semifinalele celei 
de a 16-a ediții (noi am 
căzut intr-o serie difici
lă, cu U.R.S.S., Anglia și 
Olanda) vor avea loc la 
Southampton și White 
City (Londra), iar me
ciul pentru locurile 3 și 
4 la Portsmouth. Finala 
va avea loc la 23 apri
lie pe stadionul Wembley 
din Londra.

la 
lu-

de 
eu-

în 
100 000

că ju- 
lupta 
și la

jucători de către 
internațională au 
Stancu, G. Ene, 
Petru Emil, 
teianu, Dridea 
dan, Copil III,

SUSPENDAT
Jucătorul Carlos Germa

no de la clubul Comunica- 
ciones din Buenos Aires 
s-a făcut vinovat de lovi
rea arbitrului cu crosa, 
astfel incit acesta din 
urmă a fost făcut k.o. in 
mijlocul terenului.

„Nu regret de fel ges
tul meu — a declarat spor
tivul bătăuș. Cineva trebu
ia să se ridice împotriva 
unei asemenea nedreptăți" 
(arbitrul îl eliminase de 
pe teren n.r ).

Această „explicație" a 
fost reținută de comisia de

De cinci ani și mai 
bine două nume domină 
total întrecerile de să
ritură in lungime : Ralph 
Boston și Igor Ter-Ova- 
nesian. Marele lor duel 
sportiv a oferit nu nu
mai neuitate dispute pe 
pistă, dar a împins îna
inte recordul mondial al 
acestei probe de tortă și 
viteză, încremenit 25 de 
ani încheiați la cei 8,13 
m ai performanței lui 
Jesse Owens. A trebuit 
să treacă un sfert de 
veac pînâ cînd doi ti-

neri talentați, un negru 
și un alb, au reușit să-i 
vină... de hac. Acum re
cordul este 8,31 m și a- 
parține lui 
Rezultatul 
măsoară cu 
puțin.

Palpitante 
tîlnirile
ași ai săriturii 
gime desfășurate 
ceastă iarnă. Igor 
tîlnit pe Ralf în 
turneului pe care
treprins în S.U.A. In 3 
manșe victoria a fost tot

Ovanesian. 
Iui

3
Boston 

cm mai

au 
dintre

fost în- 
cei doi 
în lun- 

in a-
1-a în
cadrai 
l-a în-

de atîtea ori de partea 
atletului sovietic. Boston 
a promis că-și va lua 
revanșa la Moscova, cu 
prilejul tradiționalului 
„Meci al giganților" — 
U.R.S.S.—S.U.A. Rămine 
de văzut...

Iluzie ! Te duci ea fumul 
Și constatăm in urma ta 
Că scurt — din A in B— 

e drumul 
tare lung din B în A.Și

Scurt interviu.
Tu, poartă, ce părere ai 

X-uiescu *r — 
Val, 

bine crescut : 
mine nici un 

șut.

De centrul
F. un băiat 
n-a tras in

FLORIN IORDĂCHESCU

Caleidoscop pugilistic
• Sonny Liston și 

Floyd Patterson nu se 
vor mai întîlni, așa cum 
fusese stabilit, la 10 apri
lie, în meci revanșă pen
tru campionatul lumii la 
toate categoriile. Intîlni- 
rea a trebuit să fie ami- 
nată „sine die" din cau
za unui accident la ge
nunchi pe care l-a su-

ferit 
unui

PE.., 99 DE ANI
disciplină a federației și 
Ccmiano a fost suspendat 
pe... 99 <fe ani. în acest 
timp el nu are voie: să 
joace sau să asiste la un 
îneci de hochei; să dețină o 
funcție Intr-un club de ho
chei și nici 
cupe postul 
de bilete la 
nurilor.

Carlos Germano 
prezent 25 de ani. 
rea lui pe terenul 
chei ar urma deci 
loc la vîrsta de... 
ani !

măcar să o 
de controloi 
porțile tere

are îo 
Reintra - 
de ho- 

să aibă 
124 de

Balada spectatorului de fotbal
MOTO: Cuplajul de duminica trecută

Mi-am zis cînd ma; ședeam acasă : 
— „Ei, astăzi, gata, nu mă duc. 
Că plouă-nhuna, ploaie deasă. 
De ce să plec? Doar nu-s năuc".
Mi-am zis cînd mei ședeam acasă.

Dar... îmbrăcai ciorapi de lînă
Și-am scos piciorul din papuc,
Și-am luat galoșii-n mînă:
— „Ce ploaie I Știu eu? Să mă duc?' 
Și-am luat galoșii-n mînă.

Liston, cu prilejul 
meci de... golf.

Boxerul belgian Gil- 
Lavoine deținea in 
lui un mic record: 
ai virstei tirzii la 
a urcat pentru pri- 

oară treptele ringu- 
la 28 de ani ! Acum, 
acest record nu-i 

aparține. El a fost 
urmă de „mif- 

englez Georges 
care a debutat, 
în box, avind 

40 de ani. 
este tatăl

beri 
Jelui 
acel 
care 
TTLa 
lui: 
nici 
mai 
lăsat in 
lociul*  
Barnes, 
recent, 
virsta de... 
Barnes, care 
a 5 copii, a și repurtat 
3 victorii prin K. O. și 
el speră să facă... ca
rieră, conducindu-se după 
un dicton englez, care 
spune că „viața începe 
la 40 de ani*.

9 Se pare câ italienii 
s-au grăbit poreclindu-1 
pe De Picolli, campionul 
olimpic de la 
categoria grea, 
Carnera nr. 2“. 
repurtat, este 
de 
dar în 
meci a 
jucărie în fața pugilis- 
tului american 
necunoscut, Wayne Bet- 
her. pierzînd prin K. O. 
în repriza a IV-a. De 
Picolli se consolează to
tuși, spunîndu-și Că e la 
fel de... înalt ca Primo 
Camera.

G. PETRE. BUCUREȘTI, 
ADRIAN POPA, TIMI
ȘOARA, CRISTIAN CO- 
CHILA BUCUREȘTI. — 1) 
Vomescu este acum la 
punct cu antrenamentul și 
nu-i exclus să-l vedem in. 
poarta echipei Steaua 
chiar miine. in meciul cu 
Steagul roșu. 2) Steaua și 
Dinamo București s-au în
tâlnit pină acum in cam
pionat de 29 de ori. De 
11 ori a învins Dinam-o, 
de 7 ori Steaua, iar cele
lalte 11 meciuri s-au ter
minat la egalitate. Tov. 
Cochilă ne mărturisește că 
ține cu Steaua. N-avem 
nimic împotrivă. Totuși nu 
stă in puterea noastră să 
modificăm palmaresul, pen
tru a-i face o plăcere ! 
3) Scorurile cele mai 
nete : Dinamo—Steaua 6-2 
(1951) si Steaua — Dinamo 
4-0 (1956). 4) In jocurile
dintre aceste două echipe 
fruntașe a existat si un 
scor de 3-3 : in 1959.

FLORIN CODARCEA, 
BUCUREȘTI. — Campio
nul de șah al țării noas
tre, Florin Gheorghiu (bă
nuiesc că îl simpatizați nu 
numai pentru că vă este... 
tiz !), va mai participa la 
o ediție a campionatului 
mondial de juniori. La a- 
ceasta ii dă dreptul virsta: 
19 ani (născut in 1944). Și.

și apoi La C.S.A. Câmpu
lung Moldovenesc, C.C.A. 
și U.T.A.

GHEORGHE OENE3AM, 
COMUNA B1RCHIS. — 
Iată „escalele**  fotbalistice 
ale lui Constantin Dinu- 
leseu : Știința Timișoara— 
Progresul București — Fa
rul Constanța.

HARRY GOLDNER, IAȘI. 
1) Recordul mondial ia 
proba de 100 m bărbați 

de 10 se«c și are doi

Roma la 
„Primo 

Acesta a 
drept, 25 

victorii consecutive, 
cel de al 26-lea 
fost o simplă

aproape

deținători : Harri
Germană) și Jerome (Ca
nada). 2) Vreți să cunoaș
teți părerea noastră dară 
echipa C.S.M.S. Iași ră
mîne sau nu in A 2 Eu 
zic că da I Este necesar 
insă să se antreneze te
meinic. Dacă contează nu
mai pe... asigurările mele, 
nu face nimic !

M. MEDINTU, COMUNA 
SMIRDIOASA. — Era și 
greu să vă orientați, din 
moment ce. deși nu sint 
frați și nici măcar rude, 
au absolut același nume : 
Mircea Costache unul, Mir
cea Costache celălalt. SI 
amindoi handbalist i ! Cel 
născut în comuna Smir- 
dioasa. raionul Zimnicra, 
este Mircea Costache II.

in-

Cură de slăbire
Era în casă cald și bine...
Nu, astăzi nu mă duc la meci I 
Nevasta se uita la mine :

că ou le duci și... pleci" I 
cald și bine...

— „Ziceai 
Era în casă

Afară ploaia
— „La meci
Voi fi eu singur, pare-mi-se“
Și ne-am frezit... cincizeci de mii I 
Afară ploaia se-nfețise.

se-ntefise. 
nici dracu n-o veni

Chiar de ploua, ploua întruna. 
Și vîntu-n pale ne-nvelea. 
Vibra de-aplauze tribuna
Și jocul vostru ne-ncălzea. 
Chiar de ploua, ploua întruna.

— Lasă mi-o mie și fugi înainte !
— Intii spune parola, să văd dacă ești de-ai 

noștri !! !

Cînd
Dragi
Cu și
Să nu ieșim cumva... „plouați" 
Cînd vremea bună o să fie.

vremea bună o să fie, 
fotbaliști, voi să jucați 
mai multă măiestrie.

nu ieșim cumva...

MIRCEA BONDA

Recent și-a încheiat ca
riera de fotbalist, la virsta 
de 45 de ani, jucătorul 
Sylve Lusgard de la clu
bul suedez I.F. Falskoga. 
La întrebarea unui ziarist 
cum a putut să joace atlt 
de mulți ani și să se an
treneze cu sîrguinfâ de mai 
multe ori pe sâptumînâ, 
Sylve a răspuns : 
că am o soție 
încă în urmă cu zece ani 
nu am mai avut chef să 
joc, dar, după ce am re
nunțat la fotbal, în șase 
luni m-am îngrășat cu 10 
kg. „Nici nu se pune pro- 
blema — a spus soția mea 
— vel juca mai departe 
fotbal. Și, cu am jucat...“

— Și acum nu mai mer
ge ? a întrebat ziaristul 
curios.

— Aș fi putut continua, 
dar, vedeți, acum soția 
mea nu mai este așa de 
interesată să ramîn zvelt !a

. Pentru 
energică.

pentru a vă furniza o 
formație absolut exactă, 
voi adăuga că ii... împli
nește astăzi. Ce preferă ? 
Prăjiturile !

MARIN MELALIU. CHI
TITĂ. — 1) Dumitru Cio- 
botaru s-a întâlnit de două 
ori cu pugilistul sovietic 
Soțikas. In primul meci, 
disputat la Moscova, So
țikas a cîștigat la puncte. 
Cel de al doilea meci s-r 
Încheiat insă cu viuoria 
prin K.O., în prima re
priză, a l«i Ciobotaru. In- 
tilnirea a avut loc pc sta
dionul Giulești. 2) Atit cu 
Franța cit și cu Anglia, 
ne-am întîinit o singură 
dată la fotbal. Meciurile 
au avut loc în București. 
Rezultatele ; 6-3 cu Fran
ța și 0-2 cu Anglia. En
glezii erau insă atunci o 
„mare putere**  în fotbal.

PETRU IZGHIKEANU, 
FĂGET. — 1) A mari 1<R> a 
renunțat la proiectul de 
a veni la un club italian. 
El a rămas in Brazilia. 2) 
După cum ați văzut, Grea- 
vu a reapărut in forma
ția Rapidului. Presupun 
deci că sinteți mulțumit !

AL. BOTICAS, TASN’AD. 
— Dintre echipele din pro
vincie, cele mai bune re
zultate in întâlnirile sus
ținute în Capitală, in ul
timii ani. le-a obținut for
mația de fotbal 
Cluj. Din 1959 și pină 

fotbaliștii

Știința 
a- 

clujeni

IOSIF VALEK, COMUNA 
ROȘIA-MONTANA. — Li- 
viu Coman, portarul echi
pei U.T.A., are 31 de ani. 
N-a făcut parte nici
odată diit lotul național 
de fotbal. Acum, e
tru prima oară ! Dar, vor
ba aceea, mai bine mai 
tlrziu decit niciodată.
a jucat intii la C.F.R. Si
biu, de unde a trecut ia 
C.F.R. (Rapid) București

pen-

suferit decit două 
lnfringeri, la limită, 1-0, 
in fața Rapidului. Cu ce
lelalte echipe bucureștene, 

și Pro- 
fie me- 
victorii, 
întrecut 
cu 1-0.

E1

Steaua, Dinamo 
greșul, au realizat 
ciuri egale, fie 
iar pe Rapid i-au 
de două ori tot 
„Baiul**  este că studenții 
clujeni nu joacă numai in 
București !

ION POSTAȘU
Desene de N. Ctaudiu



Patru luptători romîni 
au plecat în Polonia

In cinstea celei de a patruzecea 
aniversări a federației de lupte din 
R. P. Polonă, la Varșovia, se orga
nizează un turneu de lupte la care 
participă mai multe echipe. Federa
ția noastră a trimis un număr de 
patru sportivi care vor lua parte 
la întreceri. Au făcut deplasarea 
C. Nistc-r, I. Alionescu, P. David și 
M. Bolocan.

Arbitri romini de popice 
peste hotare

Federația internațională de popice a 
delegat alți doi arbitri romîni să con
ducă meciuri interțări. Astfel, Dumitru 
Stoica va arbitra jocul dintre reprezen
tativele de juniori ale Ungariei și Aus
triei care va avea loc la Budapesta iar 
Petre Tudoran va conduce dubla întil- 
nire dintre echipele R. S. Cehoslovace 
și R. D. Germane, programata la Bra
tislava.

! Buletinul Turneului U. E. F. A.
Una din cele mai importante com

petiții internaționale de juniori, Tur
neul U.E.F.A., va începe peste o săp- 
tămînă în Anglia (13-23 aprilie). A 
16-a ediție a acestui veritabil cam
pionat european a cunoscut un mare 
succes ca participare : 27 de țări în
scrise, ceea ce constituie un record 
în materie. Valoarea echipelor parti
cipante asigură un succes din punct 
de vedere tehnic.

Ce noutăți sînt în legătură cu Tur
neul U.E.F.A., în care echipa noastră 
reprezentativă va avea de apărat tro
feul cucerit în mod strălucit anul 
trecut? lată citeva din ele.

• O serie de meciuri, printre care 
semifinalele și finalele, ee vor disputa 
în nocturnă. Astfel, partida R.P. Ro- 
mînă-Olanda, programată la 17 apri
lie la Guildford, se va juca la lumina 
reflectoarelor (ora 19.30, ora noastră 
21.30). De aceea, în programul de pre
gătire a juniorilor noștri sînt prevăzute 
antrenamente și in nocturnă.

• Partenerii noștri din seria C 
(U.R.S.S., Anglia, Olanda) se anunță

foarte puternici. Ei s-au pregătit și 
se pregătesc cu multă grijă. U.R.S.S., 
de pildă, a făcut mai multe antre
namente și a susținut cîteva jocuri 
în R. P. Bulgaria.

• Anglia, spre deosebire de anul 
trecut, va beneficia de serviciile ju
niorilor care activează în cadrai clu
burilor profesioniste. Recent, juniorii 
englezi au disputat două jocuri cu 
Elveția la Geneva și Winterthur, 
cîțtigînd de ambele dăți : cu 3—0 și 
7—1. Ceea ce spune suficient. Iată 
lotul folosit de Anglia : Cowan 
(Chelsea) și Roper (Bradford! — por
tari; Badger (Sheffield Utd), Chat- 
terly (Aston Villa), Winstanley (Barns
ley) și Shaw (Sheffiled Utd) — fun
dași ; Smith (Liverpool), Harris 
(Chelsea) — mijlocași; Pleat (Not

tingham Forest), Sadler (Manchester 
Utd), Sammels (Arsenal), Britt (West 
Ham), Owen (Watford), Sisson (West 
Ham), French (Shrewbury Town), 
Whittacker (Arsenal).

• Juniorii olandezi s-au calificat 
pentru turneul din Anglia jucînd cu 
Tara Galilor; ei au cîștigat pe teren 
propriu cu 2—0 și au pierdut cu 1—2

Legia Varșovia - 
in semifinalele

Voleibaliștii de la Rapid București 
se întîlnesc — mîlne la Varșovia, în 
semifinalele „Cupei campionilor eu
ropeni" — cu Legia, campioana R. P. 
Polone.

Cele două semifinaliste vor începe 
probabil jocul în următoarele for
mații :

LEGIA VARȘOVIA : Markusevski, 
Sperling, Schlief, Rutkovski, Jozwiak, 
Siers uldski.

MllNE, IN CAPITALA POLONIEI,

-Bapid București 
„C.C.E“ la volei

RAPID BUCUREȘTI : Nicolau, Min- 
eev, Plocon, Ardelea, Drăgan, Grigo- 
roviei.

Intîlnirea va fi condusă de arbitrul 
cehoslovac I. Kettner.

Cit privește cealaltă semifinală mas
culină, ea va opune campioanei 
U.R.S.S., Ț.S.K.A. Moscova, pe cam
pioana R. P. Bulgaria, Ț.D.N.A. So
fia.

Campionatul mondial de tenis de masă

Corespondență din Paris

F. S.

în deplasare. Duminica trecută, olan
dezii au susținut un meci de pregătire 
cu Elveția la Lucerna. Intîlnirea s-a 
terminat la egalitate : 4—4 (1—2j.

profesionist din Franța este 
în prezent de numeroase 
Cicliștii au fost nevoiți să 
împotriva patronilor pentru

numeroase dificultăți.

Sportul 
frămintat 
probleme 
acționeze
a evita perspectiva șomajului. Fot
baliștii. și-au propus să recurgă la 
grevă, neputînd obține altfel de la 
conducătorii abuzivi satisfacerea drep
turilor elementare privind salariile, 
accidentele, retragerea din sport. 
Spoitul amator condus de federații 
se zbate în
rezultind din insuficiența creditelor 
acordate, din 
Tocma: în ;
poate aprecia mai bine interesul, uti
litatea și rolul Federației sportive 
muncitorești — F.S.G.T.

Se poate spune despre F.S.G.T. că 
este mereu în progres. în ultimii cinci 
»m. numărul membrilor ei a crescut 
cu 30 000, ea grupînd actualmente 
aproape 200 000 de sportivi. Sînt cu- 
nc.cute unele dintre importantele ac
țiuni organizate de F.S.G.T., cum ar 
fi Crosul „L’Humanite" sau Marele 
Premiu ciclist internațional pe care 
l-au cîștigat anul treeut romînii. Dar, 
F S.G.T încearcă. înainte de toate, 
să dezvolte sportul de mase.

în comitetele sale regionale, prin
tre care cele mai puternice coincid, 
Cresc, cu marile regiuni industriale 
(Ile de France, Nord, Lyonnais, Gurile 
Ronului și, de asemenea, Coasta de 
Azur), există două feluri de cluburi: 
cluburi de întreprindere, organizate 
direct în uzine și fabrici, precum și 
cluburi municipale sau de cartiere. 
Acestea din urmă se dovedesc foarte 
importante în centura de periferie a 
Parisului, în municipalitățile munci
torești ca Saint Ouen, Ivry, Saint 
Denis, 
treuil, Romainville in special.

lipsa de echipament, 
aceste circumstanțe se

Aubervilliers, Bagnolet, Mon-

COMPET1ȚII... COMPETIȚII...

F.S.G.T. organizează în domeniul 
fotbalului două întreceri de cupă : 
„Cupa Delaune" și „Cupa Vie Ou- 
vriere". „Perifericii" parizieni din 
Ivry și Malakoff au cîștigat ultimele 
ediții La ciclism, în numeroase pro
be se atribuie diplome pentru tineri, 
iar în natație sînt posibilități pentru o 
bună dezvoltare. în domeniul basche
tului se desfășoară o activitate in
tensă iar campioana națională F.S.G.T. 
Auboue (centru minier al bazinului 
loren), evoluează în prima divizie a 
Federației franceze de baschet 
(F.FB.B). La atletism, în întrecerile 
pentru Crosul „L’Humanite" au par
ticipat peste 30.000 de tineri, băieți și 
fete din toate 
ței. Reamintim că Martinage, 
a fost selecționat alături de 
Bernard, Bogey pentru crosul 
national San Sebastian a fost 
pion național de juniori al F.S.G.T.

Aspectul cel mai interesant și cel 
mai nou este, fără îndoială, efortul 
făcut în favoarea schiului. în Franța, 
exceptînd centrele muntoase, schiul 
— din cauza preturilor ridicate ale 
echipamentului șl a deplasărilor — 
este un sport pentru bogați. F.S.G.T. 
a întreprins însă cîteva acțiuni pen
tru a înlesni muncitorilor și copiilor 
lor accesul la schi. La fiecare sfîr- 
șit de săptămînă 7—800 de muncitori 
părăsesc Parisul, în special ce! de 
la marile uzine ca Hișpano-Suiza, 
S.N E C M A., Air France, Renault.

colțurile Fran- 
care 

Jazy, 
inter- 
cam-

Grație finanțării de către comitetele 
de întreprindere precum și a sub
vențiilor acordate de către munici
palități, acești parizieni pleacă pen
tru 48 de ore în stațiunile Jura sau 
Mont Dore, fără ca aceasta să-i coste 
mai mult de 5 000 franci vechi. Mal 
amintesc de acțiunile denumite „Joile 
zăpezii". Ele au fost inițiate de clu
burile F.S.G T. din Săte, Tarbes și 
Pau. în fiecare joi, practic gratuit, 
aceste cluburi asigură pentru copiii 
între 10—12 ani excursii și concursuri 
în stațiunile de schi învecinate.

• Reprezentativa Ungariei a făcut 
recent o verificare serioasă. întîlnind 
la Tata echipa R. D. Germane. Ju
niorii maghiari au cîștigat cu 3—1 
(2—1).

• Suedezii, care participă pentru 
prima dată Ia Turneul U.EF.A. (s-au 
calificat după un joc preliminar cu 
Finlanda, 2—0), s-au pregătit cu toată 
seriozitatea. 37 de juniori au fost 
tonați în localitatea Bjuv. In 
zent, lotul cuprinde pe cei 16 
vw face deplasarea în Anglia.

can-
pre-
care

(Urmare din pag. 1)

In grupa A, din „Cupa Corbillon", 
unde jucăm noi, în afară de jucă
toarele din Grecia nu participă nici 
cele din Singapore. Așa că reprezen
tativa R. P. Romine are de susținut 
două meciuri mai puțin.

Tot în „Cupa Corbillon", dar în 
grupa B, nu se prezintă Ghana.

In proba echipelor masculine, do
tată cu „Cupa Swaythling", singura 
schimbare s-a produs în grupa A, 
prin absența formației Singapore. 
înaintea festivității de deschidere, 
care a avut loc vineri seara, am avut 
ocazia să schimb citeva cuvinte cu 
fostul campion al lumii, în prezent 
antrenor federal al R. P. Ungare, 
Ferenc Sido. Acesta ne-a delarat în 
legătură cu campionatele: „Numărul 
record de participanți arată din nou 
popularitatea de care se bucură teni
sul de masă in toate țările. Cred că 
după fotbal, sportul nostru ocupă lo
cul II. în privința competiției care a 
început vineri, Ferenc Sido consi
deră că, „la băieți lupta pentru titlu 
se va da între chinezi și japonezii 
care sînt mari favoriți. Doar la fete 
sînt șanse pentru noi europenii și; 
aici, indic, in primul rind. echipa 
R. P. Romine",

După festivitatea de deschidere • 
avut loc întâlnirea feminină R. P. Ro» 
mână — Danemarca.

Net superioare, reprezentantele 
noastre au obținut victoria cu 3—05 
Ella Constan tinescu — Ramberg 2—0 
(15, 11); Maria Alexandru — Jergeei- 
sen 2—0 (12, 9); Maria Alexandrul 
Geta Pitică — Ramberg, Jergensen 
2—0 (14, 14). Alte rezultate din grupa 
A: Danemarca — Scoția 3—0, Austria— 
Scoția 3—0, Polonia — Austria 3-0, 
Polonia - S.U.A. 3-0, R. S. Ceho
slovacă — Danemarca 3—0.

Pentru prima oară în istoria cam
pionatelor mondiale, se aplică regula 
activizării.

Iată programul echipelor noastre i 
„CUPA CORBILLON". Slmbătă, ara 
17 (ora București ului): R. P. Romînă-*  
Austria ; ora 22: R. P. Romînă —J 
S. U. A. Duminică, ora 22: R PJ 
Romînă — R. P. Polonă.

„CUPA SWAYTHLING". Simbătdl 

ora 10: R. P. Romînă — Brazilia }1 
ara 20: R. P. Romînă — R. F. Ger
mană. Duminică, ora 10: R. P. Roi 
mână — R. P. Ungară; ora 15: R. P.l 
Română — Franța; ora 20: R. P. Ro-4 
mină — Australia.

BĂTĂLIA SUBVENȚIILOR

F.S.G.T. continuă de asemenea lup
ta împotriva decretelor arbitrare ale 
guvernului pentru a smulge subvenții. 
Eforturile au fost recompensate de 
restabilirea subvenției care fusese su
primată în 1952. din motive politice. 
Desigur, această subvenție are mal 
mult aspectul unei pomeni : 1 500 000 
de franci (vechi bineînțeles), în timp 
ce în 1951 era de 6 500 000. Dar, vic
toria de principiu va fi completată. 
In momentul în care ne aflam în 
biroul lui Renâ Napoleoni, secretar 
general al F.S.G.T., un „telefon*  ne 
confirma luarea de poziție în acest 
sens a 100 de cluburi de întreprin
dere ale Societății de Electricitate 
Gaz din Franța (reunind 30 200 
sportivi).

în lupta sa pentru ca dreptul
sport să devină pentru toți o rea
litate, F.S.G.T. găsește mereu spri
jin, din ce în ce mai larg. Ea pro
gresează continuu, șl ca efectiv, și 
ca influență.

ROBERT BARRAN 
corespondentul ziarului „Sportul 

popular*  la Paris

^«S^jiiiiiiniiuii ituniiE

șl 
de

la

SEMIFINALELE „CUFEI ORAȘELOR- 
T1RGURI*

Miercuri seară s-a disputat returul 
partidei 
în tur), 
scoțieni 
calificat 
mo — Bayern Miinchen 0—0 (în tur: 
4-1).

Comisia de organizare a competiției 
a stabilit următorul program al semi
finalelor : A. S. Roma — Valencia și 
Dinamo Zagreb — Ferencvaros Buda
pesta.

Hibernians — Valencia (0—5 
De data aceasta, fotbaliștii 
au învins, cu 2—1, dar s-a 
Valencia. La Zagreb: Dina-

BOLIVIA — CAMPIOANA 
AMERICII DE SUD

In lipsa echipelor Uruguay și Chile 
și cu o formație secundă a Braziliei, 
campionatul de anul acesta al Ame- 
ricii de Sud — desfășurat recent în

Actualități internaționale
ATLETISM

• Cehoslovacul Tomașek a sărit la 
Helsinki 4,60 m la prăjină.

• Sportivul congolez Elende a să
rit 2,10 m la înălțime.

• La disc, atletul Mild (R.D.G.) a 
aruncat în aer liber 58,12 m.

• într-un concurs de sală la Lyon
echipa Franței a învins R. F. Ger
mană cu 67—55. Iată cîteva rezultate: 
1000 m: Jazy (F.) 2:22,4; 3000 m
Bernard (F.) 8:08,8 ; lungime : De- 
laune (F) 7,50 m; prăjină: Houvion 
(F) 4,60 m; triplu : Battista (F) 15,63; 
greutate: Urbach (R.F.G.) 17,54 m.

• La Tokio, 
R. Woodhouse a
concurs în sală — proba de săritură 
în înălțime cu 1,75 m. In același con
curs, americanul Ch. May a 
lungime 7,59 m.

BOX — Brazilianul Jofre 
parat cu succes titlul de 
mondial la cat. cocoș. învingîndu-1 la 
Tokio prin k. o. în rundul trei pe 
japonezul Katsutoschi Aoki

HOCHEI. — în campionatul unio
nal de hochei pe gheată, TSKA Mos
cova a învins pe SKA Kalinin cu 
10—0, iar Lokomotiv cu 4—2 pe E- 
lektrostal.

atleta australiană 
cîștigat — într-un

sărit in

si-a n- 
campion

CICLISM. — A 7-a ediție a tradi
ționalei competiții Anvers — Ougree 
(203 km) a fo6t cîștigată de belgianul 
Beheyt. cu timpul de 5h 06’.

ȘAH. — Marele maestru maghiar 
La jos Portisch este noul lider al tur
neului internațional de la Sarajevo. 
El a cîștigat partida 
Simaghin și 
5,5 p.

Federația 
tuit echipa 
și 29 aprilie 
feminină a R.P. Romîne. Printre cele 
10 șahiste selecționate se află cunos
cutele maestre Vera Nedelkovici, 
Katarina Jovanovici, Milunka Laza- 
revici, Tereza Stadler si Rajka Ki- 
tonici

POLO PE APA. — Italia — R. F. 
Germană 4—1 (la Napoli).

TENIS. • In turneul de la Cannes, 
la simplu bărbați, Gulyas (R.P.U.) a 
învins în sferturi pe Drobny (Anglia) 
cu 6—4. 4—6, 6—3. în semifinale, pe 
Merlo (Italia) cu 6—1, 6—4, dar a ce
dat în finală lui Lunqvist (Suedia) cu 
6—1, 3—6. 6—3, 8—6. La dublu băr
bați, perechea Gulyas, Sikszai (R.P.U.) 
a învins pe Mc Kenzie, Keller (Au
stralia) cu 6-1, 10-8. • In turneul fe
minin de la Caracas : Bueno (Brazi
lia) — Turner (Australia) 7-5, 8-6.

întreruptă cu
totalizează după 8 runde

iugoslavă de șah a alcă- 
care va întîlni între 27 
la Timișoara selecționata

Bolivia — a revenit Boliviei, care a 
terminat neînvinsă competiția. Ulti
mele rezultate : Bolivia — Brazilia 
4—3 (2—0), Ecuador — Columbia 4-2 
X3—0), Paraguay — Argentina 1—1 
(1—0). Iată clasamentul final :

.OLIMPICII" CEHOSLOVACI 
SE PREGĂTESC

1. Bolivia
2. Paraguay 

Argentina 
Brazilia 
Peru 
Ecuador

7. Columbia

3.
4.
5.
*6.

6-5-1-0-19:13 
6-4-1-1-13: 7 
6-3-1-2-15:10 
6-2-1-3-12:13 
6-2-1-3- 8:11 
6-1-2-3-14:18 
6-0-1-5-10:19

11
9
7
5
5
4
1

In cadrul pregătirilor pentru pr^ 
minariile turneului olimpic, lotul c 
hoslovac a susținut miercuri la Ks 
Marx Stadt un meci amical cu s 
lecționata orașului. Fotbaliștii ceh 
slovaci au învins cu 3—1 (2—0).

IN CAMPIONATUL INTERBRITANH

O FINALA BRAZILIANA

Miercuri la Belfast, o mare sur
priză : Irlanda de Nord — Țara Ga
lilor 1—4 I Astăzi are 
partida Anglia-Seoția.

loc la

Pentru desemnarea campioanei Bra
ziliei s-au întîlnlt cunoscutele echipe 
Santos — Sao Paulo și Botafogo — 
Rio de Janeiro. Desfășurarea acestei 
finale a atras atenția cercurilor fot
balistice din lume. In primul joc, la 
Sao “ 
deși 
nici 
dat
Botafogo. In schimb, colegul lui Pele, 
Pepe, a fost în mare vervă șl a în
scris 3 goluri (al 4-lea a fost opera 
lui Amarildo). In retur, la Rio, Pele 
a jucat din nou slab, iar Santos a 
fost învins cu 3-1 de Botafogo. Cum 
regulamentul campionatului nu pre
vede luarea în considerare a golave
rajului, ci disputarea unui al treilea 
joc, în cazul cînd fiecare echipă rea
lizează cîte o victorie, Santos și Bo
tafogo s-au întîlnlt din nou. De data 
aceasta Pele a fost... Pele, a marcat 
două goluri și a creat alte trei, ast
fel că Santos și-a luat o strălucită 
revanșă cu 5—0 (!) șl și-a păstrat 
titlul de campioană a Braziliei.

Paulo, Santos a învins cu 4-3, 
Pele a jucat slab și n-a marcat 
un gol, iar Garrincha — suspen- 
— a lipsit din formația echipei

ALTE REZULTATE Șl ȘTIRI

miercuri.• Meciuri amicale, 
Viena : Vienna — Dinamo Fraga 0-1 
(0-0), Austria — T.D.N.A. Sofia 0-1 
(0-2). Au marcat Kolev I și Kolev II

• In campionatul Angliei : Bir] 
mingham — Bolton 2-2, Leyton -J 
Leicester 0-2, Sheffield Utd. — Ma.nl 
Chester City 3-1, West Bromwich AB 
bion — Wolverhampton 2-2.

• Programul turneului echipei An 
gliei pe continent : la 29 mal li 
Bratislava cu R. S. Cehoslovacă; li 
2 iunie la Leipzig cu 
și la 5 iunie la Basel

R.D. German 
cu Elveția.

FINALA TURNEULUI BALCANIC

La Atena, miercuri s-a 
meci al finalei turneului balcanic, întn 
cîștigătoarele celor două serii, Olimpid 
kos Pireu și Levski Sofia. Olimpiaka 
a cîștigat cu 1—0 (1—0) prin gold 
marcat de Sideris (min. 37). Returul V 
avea loc la 10 aprilie la Sofia.

disputat primi

Rugbiștii de la Grivița Roșie
joaca astâzi la Auch

Ora tîrzie la care am obținut legătura 
telefonică cu Grenoble nu ne-a permis 
să anunțăm decît rezultatul celei de a 
doua partide susținute de rugbiștii de 
la Grivița Roșie în cadrul turneului din 
Franța. In această întîlnire, rugbiștii 
romîni au jucat bine, au atacat mai mult 
și an avut numeroase ocazii de a înscrie. 
Ineficacitatea liniei de treisferturi a 
făcut însă ea rezultatul să se mențină 
egal. Grivița Roșie a folosit următoarea

formație : Șerban, Manole, Radulescu ■ 
Stoenescu, Mircea Rusu — Morar 
Demian, Iliescu — Stănescu, O. Râd 
lescu (Oblemenco) — Teodorescu, JF 
sek, Irimescu, Țtbuleac — Penciu. S-1 
remarcat: Șerban, Manole, Mircea Rus 
Moraru, Demian și Stănescu.

Astăzi, rugbiștii romîni susțin ultin 
partidă a turneului, întiliiiud echipa d 
Auch.
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