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R. P. Romînă—R. P, Chineză și R. P. Ungară—Japonia in semifinale • Finalele an loc tot astăzi •
□OOCTJOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCJOOOC

° DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚIVÂ!

^ntra/ă

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R.P.Romînd

*Anul XIX-Hr. 4218 Marți 9 aprilie 1963 8 pagini 25 bani★
I Apropierea fazelor decisive 
L campionatului mondial de 
Liis de maeă a produs efer- 
Lscență aitît în rândul partici- 
Lnților la competiție, dt și în 
Iadul spectatorilor. Și în timp 
U „Praga de Aur“ se pregă- 
Iște să-i sărbătorească marți 
p primii campioni mondiali ai 
Ulei de a 27-a ediții, pe me- 
Isle învăluite în lumina puter- 
lică a becurilor se dă o luptă 
perbă pentru cucerirea drep- 
ului de a porta cununa su- 
Lemă. în această puternică în- 
prdare se află și sportivele 
loastre. Ele au terminat în-vin- 
lătoare întrecerea din grupa A 
L după ce au depășit categoric 
Lrmațiile S.U.A, Scoției, Da- 
lemarcci, Austriei, R. P. Po
me și R. S. Cehoslovace — 

acum, in di pa cind citiți 
peste rânduri, se pregătesc 
exitru marea confruntare a se- 
lifinalelor. Maria Alexandru, 
feta Pitică și Ella Constanti- 
escu vor intilni astăzi după- 

eiază pe redutabilele jucă- 
ltc ale formației R. P. Chi-

E5e vor juca cu toată ho- 
rirea. vor arunca în luptă 

forțele, pentru a aduce 
rii noastre calificarea in fi- 

ală. în cazul cind 
inge — și noi dorim 
ă acest lucru — ele 
ne meciul final cu

vor în- 
din ini- 
vor sus- 
invingă-

Maria Alexandru tn plini acțiune.
Foto: T. Roibu

semifinală
Japonia), 

foarte di-

IN'CA două victorii 
PENTRU FETELE NOASTRE

Pină la turneele finale

Antract in lupta echipelor
noastre de volei fruntașe

AȘADAR, în seriile ediției din 
t an a campionatelor republi- 

de volei de categoria A, 
upta a luat sfârșit. Cu o extrem 
le pasionantă etapă, desfășurată
în atmosfera de puternic interes 
care a caracterizat duminică de 
duminică majoritatea disputelor 
din eonfruntarva pe 1962/1963 a 
celor mai bune echipe de volei 
romînești.

Lista calificărilor în turneele 
finale exprimă satisfacțiile de di
verse mărimi ale unora, dar, de
sigur, și amărăciunile altora. Din 
prima categorie, în care bineîn
țeles se încadrează înainte de toate 
echipele ce vor lupta pentru titlul 
de campioană republicană (în tur
neul final 1—8), trebuie notate 
în mod special bucuriile puțin 
sperate în două, trei eazuri și 
procurate cîtorva formații mai 
mult de... joaca cifrelor din cla
samente, în urma etapei de du-

Trei noi recorduri de sulă în concursul de înot
„Cupa selecționatelor de

minică. Ne referim în primul rînd 
la Progresul București și la Știin
ța Timișoara, lansate în plutonul 
primelor opt echipe masculine 
fruntașe de neașteptatele infrin
ger! suferite de echipele Steaua la 
Baia Mare și Fulgerul la Suceava. 
Cît privește campionatul feminin, 
ne gîndim de 
mulțumirile pe 
torește, pentru 
cipalul turneu 
de la Craiova, 
listele Voinței

bună seamă la 
care C.P.B. le da- 
calificarea în prin- 
final, „3—2“-ului 
De acolo, voleiba- 
s-an alăturat eehi-

(Continuare In pag. a 4-a)
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Luni echipa noastră feminină 
a susținut ultimele două întâl
niri din grupe. Primul med al 
acestei zile a adus o netă vic
torie echipei noastre: R. P. 
Română — Scoția 3-0. în pri
mul med Ella Constantînescu 
a dispus categoric de Hawkins 
(2—0) atacând cu regularitate și 
nepermițindu-i adversarei să-și 
impună jocul. Maria Alexandru 
a adus cei de al doilea punct 
echipei întredr.d-o pe Robert
son cu 2—0. Jucătoarea noas
tră este din ce în ce mai si
gură. La dublu Maria Alexan
dru și Ella Constantinescu n-au 
lăsat nici o șansă adversarelor 
(Hawkins—Robertson) depășiri - 
du-le cu 2—0.

A urmat, în cursul după- 
amiezii, meciul cel mai im
portant, cu formația R.S. Ceho
slovace. Publicul, care își în
curajează frenetic echipa, s-a 
pregătit intens să-și susțină fa
voritele. Dar în primele două 
meciuri n-au putut aplauda ce- 
cit pe... jucătoarele noastre. Ele 
au făcut o adevărată demonstra
ție. In primul med Maria 
Alexandru a câștigat ușor cu 
2—0 in fața cehoslovacei Bosa, 
iar in cei de al doilea Wa 
Const antineecu s-a impus cu

Inotători și înotătoare din 
patru regiuni ale țării (încă 
mult prea puține...) s-au întil- 
nrt simbătă și duminică la star
tul primului concurs de am
ploare al anului: „Cupa selec
ționatelor de regiuni". Cum 
era de așteptat, trofeul a re
venit bucureștenilor care au 
prezentat un lot mai numeros 
și mai omogen ca valoare. îno
tătorii reșițeni — forța regiu
nii Banat în proporție de 99% 
— au reprezentat, din nou, cu 
succes natația bănățeană, dasin- 
du-se, la sfirșitul competiției, 
pe locul secund, înaintea clu
jenilor. Zelos și priceput în 
munca pe care o depune, an
trenorul Ioan Schuster a pre-

zentat o garnitură puternică de 
tinere demente, copii, net su- 
peritoară celei aliniate de... 
București.

Pe foile de concurs au fost 
înregistrate trei noi recorduri 
de sală. Astfel, componentele 
ștafetei 4x100 m liber, din se
lecționata Bucureștiului, Cris
tina Balaban (1:10,4), Măriuoa 
Rotaru (1:09,6), Ingrid Ungur 
(1:10,3), Vasrlica Rotaru (1:09.4), 
au parcurs cele patru schim
buri în timpul de 4:39,7 (deci 
cu o medie de sub 1:10,0), timp 
care constituie un nou record 
de sală. Vechiul record: 4:47,4.

Celelalte două recorduri, a- 
mîndouă de juniori, au fost ob
ținute într-o singură probă :

Schimb de ștafetă tntr-o probă rezervată fetițelor

100 m fluture. Al. 
cîștigătorul probei, 
spre record pe tinerii H. 
Pischl și M. Zager. Primul (so
sit la 5 zecimi de secundă de 
Al. Popescu) a fost cronome
trat în timpul de 1:05,6 — 
nou record de sală juniori ca
tegoria I, iar 
înregistrat în 
cord de sală 
goria a II-a.

Din. ansamblul 
subliniem (în ordinea 
pe cele realizate de: 
nicenoo (3:02,3 la 200 
Al. Schmaltzer (1:14,9 
bras), Cornel Georgescu (59,1 
la 100 m liber în primul schimb 
al ștafetei 4x100 m liber).

Popescu, 
a purtat 

tinerii

M. Zager a fost 
1:10,1 — nou re
de juniori eate-

rezultatelor 
valorilor) 
Zoe Rez- 
m bras), 
la 100 m

G. NICOLAESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

Mîhitî,
„șaisprezecimile*4

Cupei R.P.R. la fotbal

(Continuare in pag. a 8-a)

După numeroase concursuri de verificare tinerii noștri at- 
leți participă la sfișitul acestei săptămîni la întrecerile oficiale 
ale tradiționalului concurs republican de primăvară. Concursul 
se va desfășura pe stadionul Republicii, simbătă (de la ora 9

Deși lucrează împreună numai de un an, Liliana 
Georgescu și Dan Săveanu, ctștigătorii concursului re
publican la perechi cat. 11—12 ani, au progresat de 
la o competiție la alta. Iată-i tn finalul programului 

prezentat simbătă scara.

și de la ora 15) și duminică (de la ora 9).
La întreceri vor lua parte cei mai buni 

atleți juniori din întreaga țară. Pe baza re
zultatelor obținute cu acest prilej va fi al
cătuit lotul republican de juniori, chemat 
să participe în 
întîlniri foarte 
juniorii bulgari,

acest sezon la o serie de 
importante cu colegii lor 

polonezi, iugoslavi etc.

Foto: V. Bageac

Cit mai multe terenuri sportive simple
in curțile școlilor

tism, o groapă pentru sărituri 
sau un portic de gimnastică.

Din numeroase orașe și sate 
ne sosesc Știri despre amena
jarea terenurilor sportive simple 
in curțile

Pe teme 
aciuate

alergări și

Venirea primăverii deschide 
noi perspective activității spor
tive școlare. Sălile de gim
nastică care au restrîns parti
ciparea elevilor la activitatea 
sportivă in perioada de iarnă, 
trec de acum pe 
planul doi. Activi
tatea sportivă în 
aer liber va per
mite unui număr 
mare de elevi să-ți 
măsoare forțele la
sărituri, la aruncarea greutății 
sau a discului, in întreceri pasio
nante de volei, fotbal, baschet 
sau handbal. Pentru aceasta tre
buie amenajate din timp tere
nuri sportive simple in curtea 
fiecărei școli, astfel incit nici 
una să nu fie lipsită de un 
teren de volei, de handbal in 
7, de o pistă redusă de atle-

S-a tras cortina la patinoarul „23 August"
O puzderie de fete și băieți au for

mat simbătă seara, pe gheața artifi
cială a stadionului de iarnă din par
cul „23 August", un tablou multicolor. 
In rînduri frumos aliniate, hocheiștii, 
viteziștii și patinatorii artistici ascul
tau cu atenție scurtul bilanț prezen
tat de tov. Ilie Turcu, membru în 
biroul federației de specialitate, la 
închiderea oficială a sezonului com- 
petițional 1962—1963. Pregătindu-se 
conștiincios și metodic, hocheiștii au 
avut o comportare onorabilă în multe 
întîlniri internaționale și în special 
la recentele campionate mondiale iar 
tinerii patinatori au făcut pași 
pe drumul consacrării.

Luîndu-și rămas bun de Ia 
cărații lor suporteri, sportivii
oferit acestora o seară plăcută. Pe 
gheață au evoluat cei mai talen- 
tați patinatori. Adriana Preda, Cris
tina Oană, perechea Beatrice Huștiu- 
Paul Gr ecu, C. Tulpan, E. Tăuj an,

mari

înflă- 
le-au

Cristina Formagiu, M. Stoenescu, Le- 
tiția Păcuraru, cuplurile Liliana Geor
gescu - Dan Săveanu, Dana Gheor
ghiu - D. Sandu și Aurica Ion au 
făcut reușite demonstrații. Dar cele 
mai multe aplauze le-au cucerit mi
cuța Beatrice Huștiu, în vîrstă de nu
mai 6 ani, Crenguța Cumbari, Sandu 
Dragoș, Nicolae Belu, Carol Hertl 
și actualii campioni la seniori Elena 
Moiș, Radu Ionian și perechea Cris
tina Patraulea - R. Ionian. Privindu-i 
pe acești tineri sportivi (vînsta lor 
medie nu depășește 13 ani) care a- 
cum câțiva ani de-abia își țineau echi
librul pe gheață, remarci cu bucurie 
că, grație patinoarului artificial, ei au 
progresat văzind cu ochit In încheierea 
programului s-a desfășurat un „meci 
fulger" între tineri hocheiști, tot din 
generația patinoarului „23 August", 
de la echipele bucureștene Unirea și 
Voința.

I. TRAIAN

școlilor prin munca 
voluntară a elevi
lor mobilizați de 
conducerile școlilor, 
de comisiile aso
ciațiilor sportive, 

de organizațiile

de 
și

au

U.T.M. și de pionieri.
Astfel, la școala medie „Tu- 

dor Vladimirescu" din Roșiori 
de Vede s-a amenajat din ini
țiativa consiliului asociației 

sportive (președinte — profeso
rul Victor Velea) terenuri 
volei, handbal in 7, baschet 
o groapă pentru sărituri.

Terenuri sportive simple
mai fost amenajate și la alte școli 
din raionul Roșiori de Vede, 
ca școala din comuna Măldti- 
ieni, cea din comuna Bălțați, 
precum și la casa regională de 
copii de la Săliștea (director 
Ion Costea). Avind condiții ma
teriale asigurate, elevii acestor 
școli desfășoară o bogată acti
vitate sportivă.

(Continuare in pag. a 3-a)

Mîine, echipele de fotbal din 
categoria A vor apărea din nou 
în arenă. De data aceasta, parti- 
cipînd la partidele programate în 
etaoa șaisprezecimilor de finală 
ale „CUPEI R.P.R.".

Aruncînd o privire asupra 
gramului, se poate observa că 
în această etapă s-au calificat nu
mai echipe din categoria B, în 
timp ce, în anii trecuți, au fost 
prezente și formații din campio
natele regionale. Astfel că vom 
asista la un pasionant meci Ca
tegoria A —Categoria B.

Echipa Siderurgistul Galați nu 
are adversar în această etapă și 
se califică fără joc în cea urmă
toare. Dar iată programul : Cea
hlăul Piatra Neamț—C.S.M.S. Iași, 
I.M.U. Medgidia—Rapid București, 
Carpați Sinaia—Steaua București, 
Prahova Ploiești—Farul Constan
ța. Metalul București -Petrolul 
Ploiești, C.F.R. Roșiori -Dinamo 
București, Dinamo Pitești—Pro
gresul București. Știința Craiova— 
U.T. Arad, C^S.M. Reșița—Știința 
Timișoara, A-S. Cugir— Minerul 
ILupeni, Gaz Metan Mediaș—Stea
gul roșu Brașov. Minerul Baia 
Mare—Crișana Oradea, A.S.M.D. 
Satu Mare—Știința Cluj. Industria 
Sir mei Cîmpia Turzii—Arieșul 
Turda, Știința Galați—Dinamo 
Bacău. Siderurgistul Galați sta. 
După cum se vede, meciuri in
teresante, mai ales că terenul 
propriu spune de obicei un cuvînt 
greu.

Singurul meci din Capitală șe 
dispută mîine pe terenul Gloria 
(iîngă uzinele Republica) și opune 
formației Metalul București echi
pa ploieșteană Petrolul. Partida 
începe la ora 16. la fel ca toate 
celelalte jocuri din această etapă. 
Motivul : în caz de egalitate după 
90 de minute, jocurile se prelun
gesc cu două reprize a cite 15 
minute. Dacă și după 120 minu
te de joc rezultatul se menține 
egal, echipa care a jucat în de
plasare se califică pentru etapa 
următoare, optimile de finală, 
programată la 15 mai. In conti
nuare, F.R.F. a stabilit următorul 
program al „Cupei R.P.R.“ : sfer
turile de finală la 26 iunie, semi
finalele la 10 iulie și finala la 21 
iulie.

Mâine începe

Cursa ciclistă „Cupa F. R. C.“
Miercuri se dă startul în 

cea mai importantă competi
ție ciclistă de primăvară, 
„Cupa Federației Romine de 
Ciclism". La această întrecere 
participă cei mai buni aler
gători din țara noastră prin
tre care și membrii lotului 
care se pregătește 
de-a XVI-a ediție 
Păcii". Programul 
este următorul:

ETAPA I: miercuri, ora 
13.30 m start festiv din Piața

pentru cea 
a „Cursei 

concursului

Universității (start tehnic la 
ora 14.30 de la km 6 pe șo
seaua București—Oltenița) — 80 
km ; ETAPA a II-a : joi la ora 
14, de la km 11,500 pe șoseaua 
București—Urziceni, 30 km in
dividual contra-cronometru ; E- 
TAPA a IlI-a: vineri, la ora 
8,30 de la km 8 pe șoseaua 
Buftea, cicliștii urmînd să par
curgă 130 km — pină la Ploiești 
și înapoi (la ducere pe șoseaua 
Buftea, ia întoarcere pe șoseaua, 
principală).



în salutul C.C. al P.M.R., Consiliului de 
Consiliului de Miniștri, adresat Conferinței pe țară a 
Uniunii de Cultură Fizică și Spori Se spune 
eltele că U.C.F.S. va trebui „...Sâ introducă Și 
tindă în toate întreprinderile gimnastica în producție, 
care s-a dovedii a fi un mijloc eficient pentru recon- 
fortarea și întărirea sănătății oamenilor muncii".,

Organele și organizațiile sportive din regiunea 
Ploiești și-au îndreptat atenția spre îndeplinirea a-

Sfat și

printre 
să ex-

cestui obiectiv. Ele s-au angajat ca pî-ng la sfîrșitul 
acestei luni să introducă gimnastica în produefie în 
toate întreprinderile și instituțiile din regiune. Pînă 
acum au realizat importante succese. Pentru a putea 
face prin intermediul ziarului un util schimb de expe
riență publicăm în pagina de față o serie de mate
riale ale unor activiști de partid și ai UCFS, pre
cum și ale unor muncitori din întreprinderile plo- 
ieștene.

Angajamentul va fi îndeplinit!
TEODOR CONSTANTINESCU 
președintele Consiliului regional 

UCFS-Ploiești
Organele șl organizațiile sportive din 

regiunea noastră au pus în a- 
ceastă perioadă în centrul acti

vității lor introducerea șl extinderea 
gimnasticii în producție. Avînd în față 
sarcina trasată de partid șl guvern 
mișcării sportive de a introduce această 
formă de practicare a exercițiilor fizice 
în toate întreprinderile șl instituțiile, 
consiliul regional UCFS Ploiești — con- 
sultîndu-se cu consiliile raionale și cu 
o serie de consilii ale asociațiilor spor
tive — a hotărît să desfășoare o in
tensă activitate, astfel ca pînă la 30 
aprilie să se Introducă gimnastica în 
producție în toate întreprinderile și in
stituțiile din regiune. La baza acestui 
angajament a stat convingerea tuturor 
activiștilor noștri sportivi asupra uti
lității și 
ducție în 
muncii și 
muncă.

eficiențel gimnasticii în pro- 
întărirea sănătății oamenilor 
în sporirea capacității lor de

MERE U ÎN FRUNTE!
Si rein a trx&ală de partid și gu

vern de a se introduce în toate 
întreprinderile și instituțiile 

gimnastica in producție * constituit 
și pentru comitetul de partid din 
Urinele Mecanice Sinaia o preocupare 
importantă. Comitetul de partid și-a 
propus sâ sprijine prin organizațiile 
de bază acțiunea de introducere a 
gimnasticii in producție. Pentru >- 
ceasta s-a trasat sarcină secretarilor 
organizațiilor de partid sâ ajute gru
pele sportive in stabilirea celor mai 
indicați tovarăși care sâ devină ins
tructori obștești pentru conducerea 
programelor, in fixarea orelor indi
cate pentru desfășurarea pauzei de 
gimnastică și in popularizarea efec
telor binefăcătoare pe care gimnas
tica în producție le are asupra în
tăririi sănătății și a creșterii capaci
tății de muncă. împreună 
nizatorii grupelor sportive, 
tarii organizațiilor de bază 
eu comitetele sindicale de 
fost analizată situația din

CONSTANTIN I. NEAGOE 
secretar al comitetului de partid 

al Uzinelor Mecanice Sinaia

tor. După ce medicul Petre Dumitru 
a stabilit microclimatul adecvat s-a 
trecut la realizarea practică a intro
ducerii 
cr etani 
sectorul 
sectorul 
sectorul 
și alții
permanență modul

Noi iubitori

Mircea Șandru (rectifîca- 
Ferentz (rectificator), Vie- 
(contabil), Victo-r Goran

ca orga-
cu secre-
U.T.M. și
secție a

fiecare sec-

gimnasticii în producție. Se- 
organizațiil^r de partid de la 
A — tov. Dumitru Peteu. 
scul arie — tov. David Popa, 
C — tov. Constantin Pin ța 

au controlat și îndrumat in 
cum se desfă

șoară acțiunea de introducere a gim
nasticii în producție. Acolo unde s» 
întâmpinau unele greutăți ei au dat 
sprijinul necesar rezolvării în bune 
condițiuni a situației. Agitatorii din 
organizațiile de partid din urină au 
discutat cu muncitorii reușind să cre
eze o opinie de mase favorabilă prac
ticării gimnasticii în producție. Demn 
de relevat în acest sens este și fap
tul că datorită

ai sportului
Din anul 1959, în fiecare 

zi, în frunte cu directorul 
întreprinderii noastre, exe
cutăm exercițiile progra 
mului de gimnastică în pro
ducție. Și în întreprinderea 
noastră — ca și în celelalte. 
— practicarea gimnasticii 
în producție a avut urmăr» 
favorabile: numărul zile
lor de scutire medicală a 
scăzut foarte mult, planul 
de producție se îndeplinește 
și sc depășește cu regula
ritate etc. Dar în afară 

remarc un lucru.de aceasta aș vrea să mai ______ ___ ______
Înainte de a se introduce în întreprinderea noastră a- 

•eeastă formă simplă de practicare a exercițiilor fizice, 
numărul celor care practicau cu regularitate sportul era 
foarte mic. După puțin timp însă, cam prin anul I960, 

-a început să se simtă o afluență deosebită la competițiile 
de mase. Datorită practicării cu regularitate a cxerci- 
tiilor fizice, muncitorilor noștri li s-a deschis gustul 
pentru sport. La startul întrecerilor din cadrul spartachia- 
delor, campionatelor pe asociație și al altor întreceri se 
Înregistrează acum sute de 
sînt numeroși atlcfi, jucători 
liști etc.

Acest lucru a pus însă o
«are necesar atunci cînd practici cu regularitate sportul 
să participi la programul de gimnastică în producție ? 
Răspunsul l-au dat chiar muncitorii noștri: ESTE ! Chiar 
dacă participi cu regularitate la antrenamentele unei sec
ții pe ramură de sport simți nevoia reconfortării după 
parcurgerea unei jumătăți din programul de producție. 
Mai mult. Numeroși muncitori practică acum acasă și 
gimnastica de înviorare. Și se simt mai puternici, bine 
dispuși. Iată deci că legătura dintre muncă și sport devine 
indisolubilă.

participări. Astăzi la noi 
de tenis de masă, voleiba-

nouă problemă : mai este

EMIL SOMEȘEANU
mecanic dc precizie Ia Întreprindere»

Carotaj-Perforări Ploiești

muncii desfășurat* 
de agitatori, prin
tre cei care au în
tâmpinat cu deose
bită căldură intro
ducerea gimnasti
cii in producție 
s-au numărat și 
muncitoarele. Tot 
sub îndrumarea și 
cu sprijinul orga
nizațiilor de par
tid din sectoare au 
fost recrutați cei 
mai apți muncitori 
pentru a conduce 
programele. Astfel, 
printre instructorii 
obștești pe care-i 
avem in uzină sc 
află comuniștii Gh. 
Buștuc
Cristea

(rodor), 
Dumitru

(lăcătuș), 
tor), Atita 
tor Miloș 
(controlor tehnic) și alții. Ei se află 
Întotdeauna in fruntea instructorilor 
atît în ceea ee privește pregătirea 
periodică cit și in mobilizarea munci
torilor la practicarea exercițiilor pro
gramului de gimnastică in producție.

Dacă Ia început — în noiembrie 
1962 — au mai fost muncitori (pu
tini la număr ce este drept) care nu 
vedeau importanta practicării gim
nasticii în producție, astăzi după 5 
luni de activitate in acest domeniu 
toți muncitorii întreprinderii s-au 
convins de marea ei utilitate. Peste 
1 000 de muncitori din uzina 
așteaptă cu interes 
tică zilnică.

Ce a determinat 
mul rind 
exercițiile fizice ei 
tați, apoi 
ea are un efect puternic asupra în
tăririi sănătății, călirii organismului, 
măririi randamentului în producție. 
Edificator în acest sens este faptul 
că indicele de îndeplinire a planului 
la producția globală față de luna oc
tombrie 1962 (cind gimnastica in pro
ducție nu se practica in mod organi
zat in uzina noastră) a crescut 
ianuarie 1963 eu peste 5 la sută. Fi
rește, gimnastica in producție și-a a- 
dus și ea contribuția Ia realizarea a- 
cestei substanțiale creșteri a procen
tului de depășire a sarcinilor de plan.

Comitetul de partid va acorda în 
continuare aceeași atenție deosebită 
gimnasticii în producție, îndrumînd 
și sprijinind permanent consiliul a- 

sportive. Prin comuniștii din 
sectoare organizația noastră 
va avea un sprijin perioa

pauza de

faptul că

noastră
ginina»-

în pri- 
pra etică

aceasta ? 
după ce 

se simt reeonfor-
pentra că s-au convins că

în luna

sociației 
secții și 
sportivă 
nent.

Sub îndrumarea comitetului regional 
de partid și cu sprijinul larg al sindi
catelor, al organelor și organizațiilor 
U.T.M., consiliile raionale UCFS au 
pornit serios la treabă. în această di
recție ne-am bucurat și de sprijinul 
efectiv al Consiliului General al UCFS, 
al cărui ajutor s-a concretizat în tri
miterea în regiunea noastră a unor 
metodiști cu gimnastica în producție, 
pentru a ne orienta în muncă.

Practicarea gimnasticii în producție 
nu constituia un element nou pentru 
mișcarea sportivă din regiunea noastră. 
Cînd am pornit — la 1 februarie — să 
traducem în viață angajamentul nostru, 
situația în «eea ce privește introduce
rea acestei forme simple de practicare 
a exercițiilor fizice era următoarea : 
se practica în 107 întreprinderi și insti
tuții, de către 23.200 de oameni ai mun
cii, programele fiind conduse de că
tre 619 instructori obștești. Se punea 
deci problema continuării acestei acțiuni 
în așa fel ca în prima etapă — pînă 
la 30 aprilie — gimnastica în producție 
să fie introdusă în toate întreprinderile 
și instituțiile din regiune și să cuprin
dă peste 90.000 de participant, iar în 
etapa a Il-a să extindem această for
mă astfel ca toți oamenii muncii din 
regiunea Ploiești să participe la pro
gramele de gimnastică în producție 
sub forma pauzei de gimnastică sau 
a gimnasticii de angrenare.

Rezultatele pe care le-am obținut în 
această perioadă se datoresc, în pri
mul rînd, ajutorului prețios pe care 
l-am primit din partea organelor și 
organizațiilor de partid, a comuniștilor 
din întreprinderi și instituții, care s-au 
situat în permanență în fruntea acțiunii. 
Stimulați de munca desfășurată de co
muniști, numeroși activiști sportivi ob
ștești și-au adus contribuția, astfel că 
la sfîrșitul lunii martie în regiunea 
noastră gimnastica în producție era 
practicată de peste 52.000 de oameni 
ai muncii din 189 de întreprinderi și 
instituții. Numărul instructorilor a cres
cut în această perioadă la peste 1.300. 
Important este însă faptul că în aceas
tă perioadă s-au creat largi posibili
tăți pentru ca în următoarele două 
săptămîni numărul practicanților gim
nasticii în producție să crească cu 
sută la sută. Este vorba de faptul că 
s-au stabilit cu conducerile întreprin
derilor și cu medicii, secțiile în care 
se poate introduce această activitate, 
au fost popularizate în rîndul salaria- 
ților efectele pozitive ale gimnasticii 
în producție, au fost pregătiți instruc
torii obștești nece
sari etc. Munca or
ganizatorică desfă
șurată în această 
perioadă va asigu
ra deci îndeplini
rea angajamentului 
la termenul stabilit.

Pentru realizarea 
obiectivului propus 
comisia de gimnas
tică în producție a 
regiunii noastre și-a 
alcătuit un plan 
de activitate eșalo
nat în timp și re
partizat judicios pe 
fiecare membru. 
Astfel atît activiș
tii salariați cit și 
cei voluntari au 
primit sarcina de a 
se ocupa de cite un 
raion, iar metodiș- 
tii și-au adus con
tribuția muncind e- 
fectiv < 
organele 
raionale 
siliile

sportive. Un ajutor prețios l-au acor
dat activiștii obștești, din rîndul cărora 
scoatem în evidență activitatea depusă 
de tovarășii Constantin Slujitoru (Rm. 
Sărat), Mihai Sima (raionul Ploiești), 
Petre Căpățînă (Buzău), Ilie Dinu (o- 
rașul Ploiești) etc.

Rezultatele obținute se datoresc și 
faptului că multe dintre conducerile 
administrative ale întreprinderilor și 
instituțiilor — convingîndu-se pe de-| 
plin de utilitatea practicării gimnasticii 
în producție — au acordat un sprijin 
deosebit organelor și organizațiilor 
sportive, pentru a duce la bun sfîrșit 
sarcinile pe care le aveau. Exemple 
în acest sens sînt tovarășii directori 
Aurei Boghici și Vasile Păstrămoiu (U- 
zinele Mecanice Sinaia), Vasile Ulmeanu 
(Fabrica de becuri Fieni), Dumitru Ale- 
xiu (ITAU Ploiești) și alții.

Demn de subliniat este faptul că ra
ionul Ploiești (președinte al consiliului 
raional UCFS — tov. Ion Panait) și-a 
îndeplinit angajamentul luat de la J a- 
prilie, •
ducție 
tuțiile. 
ion au 
aceea 
astfel ca toți oamenii muncii să pro^^ 
tice aceste exerciții fizice.

Munca desfășurată de majoritatea ac
tiviștilor sportivi a dat așa cum am 
arătat — roade bogate. Rezultatele ob
ținute puteau fi însă și mai valoroase 
dacă unii activiști salariați din cadrul 
consiliilor raionale UCFS n-ar fi pri
vit cu ușurință îndeplinirea acestei sar
cini. Astfel, președintele consiliului ra
ional UCFS Cîmpina, tov. Gh. Pițigoi, 
mergînd pe linia celei mai ușoare rezis
tențe, a preferat să introducă gimnas
tica în producție doar acolo unde toate 
condițiile erau create. în întreprinde
rile și instituțiile unde era necesar să 
se rezolve anumite probleme, să se dea 
dovadă de inițiativă și perseverență 
în muncă, respectivii activiști au pre
ferat să declare că nu se poate intro
duce gimnastica în producție, găsind 
pentru aceasta motive de cele mai 
multe ori neîntemeiate. Cu aceeași lipsă 
de simț de răspundere a muncit și 
tehnicianul consiliului raional UCFS Bu
zău, Gh. Gomoiescu. Firește, spre aceste 
locuri își 
deosebit, 
activiștii 
Ploiești.

Popularizînd metodele bune și 
cind intens pentru eliminarea lipsurilor, 
activiștii sportivi din regiunea Ploiești, 
conduși și îndrumați de către organele 
și organizațiile de partid și avînd spri
jinul sindicatelor și al organizațiilor 
U.T.M., vor reuși să îndeplinească și 
să depășească angajamentul pe care și 
l-au luat.

introducînd gimnastica în pro- 
în toate întreprinderile și insti- 
Activiștii sportivi din acest ra- 
pășit de acum în etapa a doua, 
a extinderii acestei activități.

vor îndrepta atenția în mod 
în perioada care urmează, 
consiliului regional

călim organismul

alături de 
• sportive 

șl de oon- 
asociațiilor

întreprinderea noastră — 
„Dorobanțul“-Ploiești — se 
numără printre primele care 
au introdus gimnastica în 
producție. Și astăzi, la 

trei ani după acest eveni
ment, putem să spunem că 
toți salariații au îndrăgit 
această activitate de prac
ticare a exercițiilor fizice. 
După patru ore de lucru 
simțim o adevărată plăcere 
să executăm complexele de 
exerciții indicate de in
structori. Ele ne reconfor- 

îneît după cele cîteva minute

La fabrica de ciorapi din Cimpina muncitoarele execută cu plăcere reconfortantele 
exercifii ale pauzei de gimnastică.

Fotoț T. Chioreanu

tează, ne alungă oboseala, î __
de gimnastică ne sim|im din nou gata de muncă, aproape 
la fel ca la începutul zilei. Schimbarea regulată a com
plexului de «exerciții face să dispară — dacă se poate 
spune așa — rutina, alungă monotonia și plictiseala. Dar 
cei trei ani de practicare a gimnasticii în producție sub 
forma pauzei 4e gimnastică nu nc-au adus numai aceste 
binefaceri. In acest timp în secția noastră (repansat) 
numărul zilelor de scutire medicală — și așa foarte pu
ține —• au scăzut considerabil. Eu, de pildă, n-am lipsit 
nici o zi de la lucru. La fel ca mine pot vorbi și munci
toarele Zoia Duță, Safta Pitaru, Paraschiva Pricopie și 
multe altele. Aceasta se datorește faptului că gimnastica 
în producție contribuie efectiv la întărirea sănătății oame
nilor muncii. Ea ne călește organismul, îl face mai rezis
tent și în acest fel îl apără de diferite boli.

O altă latură pozitivă a practicării gimnasticii în pro
ducție este mărirea capacității de muncă. Așa cum spu
neam, după practicarea exercițiilor ne simțim reconfor
tate, apte pentru realizarea sarcinilor dc producție. In 
acest fel secția noastră — ca și întreaga întreprindere —- 
realizează 
producție.

Firește, 
se bucură 
patie.

continuu importante depășiri ale planului de

pentru toate acestea, gimnastica în producție 
în întreprinderea noastră de o deosebită sim«

ECATERINA VLAȘCEANU 
muncitoare la întreprinderea textilă 

„Dorobanțul" Ploiești



Trei noi recorduri de sală
în concursul dotat 

Cupa Selecționatelor de regiuni"
(Urmare din pag. 1)

Voieu (59,5 la 100 
mitru Caminschi (2:27,5 
te), Ingrid Ungur (1:17,0 la 
te), AI. Bota (1:08,3 la 
te) și Cristina Balaban 
m liber), 
intre tinerii concurențl 
o impresie deosebită:

. Anca Mărdăresou, Anca Andrei, 
rnelia Secui, Zeno Giurasa, Alexa 
in, Valentin Costea și Ion Kende. 
ezultate tehnice. MASCULIN: 
m mixt individual: Șt. Ionescu

uj) 5:35,1; D. Nagy (Buc.) 5:44,9;
Budai (Mureșul) 6:20,4; 100 m

s: Al. Schmaltzer (Buc.) 1:14,9; 
Rînea (Cluj) 1:18,4; Gh. Lowenfeld
nat) 1:19,8; în afară

. Ștefan (Buc.) 1:17,3;
(Buc.) 

20:05,3;

liber), 
200 m
100 m 

100 
(5:22.0

m 
la

m
Ia

lă-ne-au 
Eva Naf-

de concurs:
1500 m 11-
19:51,1; G. 

VI. Moraru
Silberleitner 
liber: Em.

r: C. Mocanu 
ngner (Banat) 
uc.) 21:19,0; I. 
:16.7; 190 m
uc.) 59.5; V Horvath (Cluj) 

tantin Georgescu (Buc.) 
afară de concurs: Fr. Fiilftp 

,6; Cornel Georgescu (Buc.) 
m spate: Gh. Trohani

(Cluj) 
Voicu 
1:00.6; 
1:06,5; 
(Buc.) 
1:00,1; 
(Buc.)

Șt. Varfalvl (Cluj) 1:11,8; L. 
rea (Buc.) 1:14,2; în afară de con- 

: Al. Bota (Buc.) 1:08,3; 100 m 
(copii): I. Kende (Buc.) 1:21.2; 

. Curuță (Banat) 1:26,6; R. Petrescu
uc.) 1:29.3; 100 m spate (copii) Z. 
iurasa (Banat) 1:19,1 ; C. Enache 
uc.) 1:24,7; V. Katona (Cluj) 

Bădiță (Buc.) 1:28,5; 4x200 
r: București (Căprărescu, 

inschi, Mocanu) 9:173;
at, Pischl, Baneț, Lingner) 
luj 9:49,1 ; 100 m flatare : Al.

u (Buc.) 1:05,1; H. Pischl (Banat) 
05,6; M. Zager (Buc.) 1:10,1; 4x106 

liber : Cluj (V. Horvath, P. Aron, 
r. Surianu, Șt. Ionescu) 4:19,0; Ba- 
at 4:22,0; 4x106 m mixt (copii):
anat (Giurasa), Curuță, Băin, Vas- 
or) 5:22.2; București: 5:30,4; Cluj 
:53,2; 200 m spate: D. Caminschi
uc.) 2:27,5; Al. Bota (Buc.) 2:34,6; 

. Morar (Cluj) 2:40,6; 400 m liber: 
. Căprărescu (Buc.) 4:53,0; I. Bănet 
anat) 5:16,5; A. Chitta (Cluj) 5:23,4;

00 m bras: Al. Ștefan (Buc.) 2:49,7; 
. Soos (Cluj) 2:52,3; Gh. Malarciuc 

Buc.) 2:54,9; în afară de concurs: 
1. Schmaltzer (Buc.) 2:47,5; 200 m 

luture : v. Medianu (Buc.) 2:38,2; Tr. 
urianu (Cluj) 3:00,0; în afară de 
ncurs: Al.

m liber
at) 1:12,8;
t. Lakatos 
ure (copii):
. Moraru (Buc.) 1:32,8; Gh. Kovacs 

Cluj) 1:35,7; 4x100 m mixt: Bucu- 
ești (Caminschi, Schmaltzer, Popeș
ti, Voicu) 4:28,2; Banat 4:45,7; Cluj: 
:46,0.

In cursa de duminica

N. Niculescu (Steaua) învingător într-un spectaculos duel

1:25.6; 
m li- 
FiilOp, 
Banat 
931.6;

Po-

Popescu (Buc.) 2:33,9; 
(copii): Gh. Vascor (Ba- 
V. Costea (Buc.) 1:13,6; 
(Cluj) 1:14,4; 100 m flo- 
Al. Băin (Banat) 1:22,3;

CPflRflȘUTISM I

Etapa regională
a campionatului

a- 
viație și a aeroclubului central de a 
organiza campionatul republican de 
parașutism pe faze regionale (Ploiești, 
Galați, Iași, Cluj și București) este 
binevenită. Această nouă formă de 
disputare a campionatului republican 
satisface dorința tinerilor din regiu
nile respective de a practica sportul 
cu parașuta, de a avea o continuitate 
în antrenamente, de a-și ridica nive
lul pregătirii.

Astfel, de curînd, în orașul Ploiești 
s-a desfășurat prima etapă regională 
din cadrul 
parașutism 
luna iulie), 
favorabil a
trecerilor. Totuși, rezultatele înregis
trate la această primă etapă sînt me
ritorii. Iată cîștigătorii fazei regionale 
de la Ploiești : Gheorghe Negoiță, Ion 
Nedelcu, Ion Mihai, Gheorghe Mano- 
lache.

De ramarcat preocuparea deosebi
tă a consiliului regional Ploiești al 
UCFS, pentru buna organizare și des
fășurare a acestei prime faze din 
campionat.

Inițiativa federației romîne de

campionatului R.P.R. de 
(finala va avea loc in 

Păcat, insă, că timpul ne
stingherit desfășurarea în

FEMININ: 400 m mixt ind.: II. 
Csordas (Cluj) 6:43,4; Sm. Lupuțiu 
(Banat) 7:17,2; 100 m bras: Sanda 
Iordan-Grințescu (Buc.) 1:25,6; M. 
Klosz (Mureșul) 1:30,3; N. Cavalioti 
(Banat) 1:30,3; în afaTă de concurs: 
Zoe Reznicenco (Buc.) 1:24,5; 400 m 

(Buc.) 5:22,0, M.
6:05,4; 100 m spate: 
1:17,0; A. Trohani 

m liber (fetițe): E. 
1:17,7; M. Muntea-

Balaban 
(Buc.) 
(Buc.)

liber: C. 
Zarchevici 
I. Ungur
(Buc.) 1:18,8; 100
Naftald (Mureșul)
nu (Buc.) 1:18,5; 100 m fluture (feti
țe): A. Sterner (Buc.) 1:33,8; C. Secul 
(Banat) 1:43,8; 4x100 m mixt: 
reștî (Balaban, M.
cenco,
Cluj 6:00,9; 100 m 
taru (Buc.) 1:18,1;
(Buc.) 1:29,3; 4x100 
București 6:04,0; 100 
taru (Buc.) 1:09,2;
1:11,0; în afară de 
taru (Buc.) 1:10,0;
Reznicenco (Buc.) 3:02,3; M. 
(Mureșul) 3:17,8;
3:23,2; în afară 
Iordan-Grințescu 
bras (fetițe): R.
1:35,1; A.

Bucu-
Rotaru, Rezni- 

Ungur) 5:10,3; Banat 
fluture: M. Ro- 
G.
m 
m 
C.
concurs:
200 m

5:44,7;

Tărnăuceanu 
mixt 
liber: 
Sala

(fetițe): 
V. Ro- 
(Banat) 

M. Ro
ti ras: Z. 

Pastor 
(Buc.) 
Sanda 
100 m 

(Buc.) 
136,1;

M. Marin 
de concurs: 
(Buc.) 3:03,5;

Uschersohn
Mă rd ăr eseu (Buc.) 

A. Tana (Mureșul) 1:37,0; 100 m spate 
(fetițe): E. Botezatu (Buc.) 1:293; A. 
Andrei (Banat) 132,0; S. Tudora 
(Buc.) 1:32.2; 4x180 m liber: Bucu
rești (Balaban, M. Rotaru, L Ungur, 
V. Rotaru) 4:39,7; Banat 5:12,8; Bucu
rești (junioare) 5:13,4.

în clasamentul general: 1. BUCU
REȘTI (seniori) 
p., 3. Cluj 116 
niori) 99 p.,
Maghiară 54 p.

182 p., 2. Banat 136 
p., 4. București (ju- 
5. Mureș-Autonomă

STEAUA — DINAMO 4—3,
In campionatul capitalei

LA POLO

știința și Rapid își 
cu ajutorul campio- 
al Capitalei. Duml- 
la sfîrșitul probelor

Peste trei săptămîni, mai precis 
la 28 aprilie, începe campionatul re
publican de polo. în vederea acestei 
importante competiții echipele noas
tre fruntașe se pregătesc în funcție 
de condițiile pe care le au fiecare 
la dispoziție. Formațiile bucureștene, 
Steaua, Dinamo, 
rodează loturile 
natului de sală 
nlcă dimineața,
de înot, s-a disputat derbiul Steaua 
— Dinam». Meciul a fost viu dispu
tat șl a luat sfîrșit cu victoria pri
mei echipe cu scorul de 4—3 (2—1, 
1—0, 0—1, I—1). Fiind vorba de o 
întîlnire între cele mal puternice for
mații ale țării atragem atenția asu
pra greșelilor tehnice (destul de nu
meroase) ca și asupra deselor Iregu
larități. A condus cu competență H. 
Iacobini.

Nicolae Niculescu (Steaua) învingătorul cursei, conduce plutonul prin orașul 
Urziceni.

Foto: Gh. Amuza

des- 
mai
Ni-
Mi-

Ultima verificare a cicliștilor bucu- 
reșteni în vederea «Cupei F.R.C." a 
avut loc duminică dimineața in con- 
dițiuni excelente. Timpul a fost admi
rabil iar organizatorii, clubul raio
nal Gloria, au ales un traseu bun 
pe șoseaua București-Urziceni In plus, 
rutierii din Capitală au avut adver
sari redutabili in cei cițiva alergă
tori ploieșteni.

Ca și în precedentele curse din 
noul sezon, s-au făcut, încă de la ple
care, tentative de evadare, anihilate

însă de acțiunile prompte ale grosu
lui plutonului. Astfel că cei 59 de a- 
lergători care au luat startul in cursa 
avansaților întorc împreună spre 
București. Dar după cîțiva kilometri, 
la o busculadă produsă de Neacșu și 
Drăgan, este lansat atacul botăritor:

M. Voinea urmat de I. Braharu, Gh.' 
Bădără și G. Moiceanu sprintează sec, 
pe rind, făcînd ca plutonul să sa 
„rupă“ în două. Cei 13 alergători 
prinși de pluton printre care se 
aflau N. Grigore, L. Zanoni, N. 
culescu, tinerii N. Ciumeti, S.
hălțeanu, C. Ciocan, C. Ciobanu ș. a. 
își măresc din ce in ce mai mult a- 
vansul. Se pănea că aceștia își vor 
disputa sprintul final. Nu este însă de 
acord Gh. Bădără care la intrarea în 
comuna Afumați demarează secun
dat de N. Niculescu. In apropierea 
liniei de sosire cei doi fugari ne o- 
feră un final de studiu, spectaculos, 
ciștigat de N. Nicu'escu (Steaua) cro- 
nomentrat — la capătul a 92 de km
— cu 2h46:23,0, urmat in ordine de 
Gh. Bădără (Dinamo) același timp,
N. Grigore (Steaua) 2hl6:53. I. Braharu 
(Voința). N. Ciumeti (Voința). G. 
Moiceanu (Dinamo), C. Moiceanu 
(Olimpia), S. Mihălțeanu (Steaua), C. 
Baciu (Steaua), L. Zanoni (Dinamo), 
C. Ciobanu (Voința Ploiești), M. Voi
nea (Dinamo) și C. Ciocan (Voința 
Ploiești) toți același timp cu N. Gri
gore.

Iată învingătorii în celelalte probes 
jun. cat. I. (30 km) — D. Panaitescu 
(Steaua) 45:38: jun. cat. a II-u (20 km)
— T. Dobre (Steaua) 35:07; biciclete 
semicurse (12 km.) — Gh. Mursâ 
(Steaua) — 22:18; biciclete de oraș 
(6 km) — M. Oniga (Steaua) 14:21.

TR. IOANIȚESCU

Cit mai multe terenuri sportive
simple in curțile școlilor

(Urmare din pag. 1)

Din păcate, aceste exemple nuDin păcate, aceste exemple nu sînt 
urmate de conducerile tuturor școli
lor din orașul și raionul Roșiori de 
Vede. La școala nr. 1, la școala nr. 2 
precum și la școala profesională de 
confecții din Roșiori, la școlile din 
comunele Ciolănești și Peretu nu s-a 
amenajat nici un teren de sport deși 
există suficiente posibilități pentru 

aceasta. Este necesar ca secția de în- 
vățămint a sfatului popular raional 
Roșiori de Vede și consiliul raional 
UCFS să ia, in colaborare, măsuri pen
tru a asigura cit mai neinttrziat a- 
menajarea unor terenuri sportive sim
ple in curțile tuturor școlilor din oraș 
și din comunele raionului. O dată 
cu venirea primăverii elevii fiecărei 
școli să aibă posibilitatea si practice 
atletismul și jocurile sportive, să-și 
sporească forțele bucurindu-se de 
influența binefăcătoare a aerului cu
rat și a soarelui. Nici o curte de școală 
fără terenuri sportive simple — aceasta 
constituie sarcina actuală de mare 
portanță pentru organizarea unei 
gate activități sportive școlare in 
liber.

im- 
bo- 
aer

JUCĂTOR!! NOȘTRI FRUNTAȘI SE PREGĂTESC
după-amiază, te-Incepînd de ieri 

nismanii lotului republican de seniori 
susțin un nou concurs de verificare 
pe terenurile bazei sportive Progre
sul din str. Dr. Staicovid. Parti
cipă: A. Bardan, G. Bosch, P. Măr- 
mureanu, C. Nâstase, V. Ser ester și 
D. Viziru. N-a fost inclus în între
cere campionul țării, 1. Țiriac, care 
se resimte încă după gripa contrac
tată in cursul turneului de la Cairo.

Concursul are ca scop, firește, ur
mărirea formei jucătorilor din lot, 
în preajma viitoarelor confruntări in
ternaționale, dintre care cea mai a- 
propiată este cea cu reprezentativele 
Uniunii Sovietice. După cum se știe, 
dubla întîlnire R.P. Romînă - U.R.S.S. 
este programată la București, înce- 
pind de la 21 aprilie. Pentru amă
nunte in legătură cu această intere
santă întrecere, ne-am adresat tova
rășului GH. VIZIRU, secretarul F.R.T., 
care ne-a făcut următoarea declarație: 
„Așteptăm cu deosebit interes această 
a doua confruntare pe terenurile de 
tenis cu reprezentativa Uniunii So
vietice. Atit pentru noi, cit și pentru 
prietenii noștri sovietici, ea consti
tuie o importantă verificare de forțe 
înaintea meciurilor din „Cupa Davis", 
obiectivul nostru principal. Tenismanii 
sovietici au debutat anul trecut în

Antrenorul trebuie să fie și un bun pedagog
M unea de ediu*are a sportivilor noștri 

fruntași constituie una dintre preocupă 
rile de seamă ale antrenorilor de Ia 
cluburi și asociații sportive. A devenit 
de mult un lucru cunoscut faptul că 
rezultatele valoroase realizate de o echi
pă sau de un sportiv depind și de aten
ția pe care antrenorii șt tehnicienii o 
acordă educării sportivilor, de măsura 
in care ei reușesc să fie nu numai buni 
tehnicieni, ci și pedagogi competenți. 
Disciplina pe terenurile de aport, munca 
conștiincioasă în producție și la antre
namente, ea și comportarea în societate 
stat aspecte legate nemijlocit de modul 
In care antrenorii se preocupă de pro
cesul de educare a sportivilor.

La clubul Rapid, de pildă, se pot în
tâlni multe exemple care denotă că an
trenorii acordă o deosebită atenție ace
stei probleme. In majoritatea secțiilor, 
antrenorii nu se mărginesc a fi doar buni 
tehnicieni, ci se preocupă activ și de 
cealaltă latură a procesului de instruire : 
educația sportivilor. în echipa de hand
bal feminin, de exemplu, pregătită de 
antrenorul Gabriel Zugrăvesctt, disciplina 
tuturor jucătoarelor este la... înălțime. 
Punctualitatea la antrenamente, împle-

tită cu preocupările pentru o viață fami
lială cît mai închegată, ca și partici
parea conștiincioasă ta producție sînt 
și urmarea muncii tem-inice de educație 
dusă de antrenorul secției de handbal. 
Toate handbalistele de la Rapid 
urmat cursurile școlii de calificare.

Și în echipa de fotbal munca de 
educare a sportivilor sa îmbunătățit 
simțitor. To;i fotbaliștii participă cu 
însuflețire la cursurile tavățămîntului 
politie, frecvența ea și modul cum se 
prezintă la seminarii fiind îndeaproape 
urmărite de antrenorul Victor Stăncu- 
lesen. De altfel, ttaărnl antrenor el Ra
pidului a reușit să organizeze multe 
acțiuni menite 
sportivilor pe 
tele la Muzeul 
la gospodăriile
București (peotru popularizarea jocului 
cu balonul rotund), și la spectieole stat 
doar o parte dintre acțiunile inițiate de 
antrenori pentru 
Iată și explicația 
s-a cimentat între 
echipei.

Din păcate.
de care vorbeam mai sus nu este urmat

să deschidă orizontul 
care-i pregătește. Vizi- 
de istorie a partidului, 
colective din regiunea

educarea 
legăturii 
sportivi

exemplul

• ••

competiție cu un rezultat promiță
tor și vor, desigur, să-și confirme 
posibilitățile și la actuala ediție. La 
prima lor apariție în acest sezon ei 
s-au dovedit redutabili, ciștigind toate 
titlurile puse in joc la turneu inter
national pe teren acoperit din fe
bruarie, la Moscova. Și-au anunțat 
sosirea la Bucure ști, multiplul cam
pion unional Tomas Leius, apoi S. 
Lihaciov, I. Metreveli și M. Mozer. 
Pe primii doi nu i-am mai văzut la 
București din 1957, cind erau juniori. 
In acești ani ei au progresat mult. 
Ne pregătim cu atenție pentru această 
intilnire. Echipele noastre, A și B, 
vor fi formate în funcție de rezulta
tele concursului de selecție care a 
început. Sperăm să ne prezentăm în 
cea mai bună formă in meciul cu re
prezentativele Uniunii Sovietice".

și-au încheiat întrecerea

-î-

fotbaliștilor, 
trainice care 
și antrenorul

antrenorilor

de către toți tehnicienii eare activează 
Ia acest club. Unii dintre antrenori con
tinuă să manifeste lipsuri în munca și 
comportarea lor, deși se știe că exemplul 
antrenorului constituie o condiție de bază 
în activitatea sa, pe linia educării spor
tivilor. Lipsa repetată a antrenorilor sec
ției de box — Gh. Lungu și L. Romano 
— de la lecțiile de învățămînt politic, 
au devenit de acum proverbiale. Nu mai 
vorbim de slaba lor participare la discu
ții sau de prezența la ședințele profe
sionale de pregătire. Ce pretenții pot să 
mai aibă acești antrenori de la elevii lor, 
cînd ei înșiși dovedesc lipsă de preocu- 
I are pentru ridicarea nivelului pre
gătirii politîco-idcologice și profesiona
le ? Pe de altă parte, sînt foarte rare ca 
zurile ta care antrenorii de box de la 
clubul Rapid se interesează de situa
ția școlară a boxerilor sau iau măsuri 
pentru întărirea disciplinei în secție, 
lată nna din cauzele pentru care pugiliș- 
fii rapidiști — deși au la dispoziție con
diții excelente de lucru, nu realizează 
rezultate superioare în competițiile oii- 
ciale.

Simbătă, în ultima zi de vacanță 
școlară, tinerii participanți la con
cursul școlilor sportive de elevi au 
trăiț emoțiile meciurilor finale. Ca 
rezultat, șase din cele opt titluri in
dividuale, puse în joc, au revenit 
echipierilor Școlii sportive de elevi 
nr. 2 din București (antrenori Eva 
Stăncescu și Gh. Cobzuc) care con
firmă astfel și victoria din competi
ția pe echipe.

Iată rezultatele ultimelor jocuri 
semifinale și finale: BĂIEȚI 11—12 
ani: A. Sarău - G. Turcu 6—1, 6—2; 
13—14 ani : Navroțki - R. Ivan 6—0, 
6—1, T. Ovici — Epifan 6—1, 6—2, Ovici 
(„Harghita" Tg. Mureș) - Navroțki 
6—3, 6—2; 15—16 ani: R. Niculescu- 
Precup 6—4, 6-2, Balogh - Rozen- 
zweig 6—3, 6—2, R. Niculescu - A. 
Balogh 2-6, 7-5, 7-5; 17-18 ani !
Fodor - Tipărescu 6-1, 6—3 Bunea- 
Constantin 9—7, 1—6. 6—4, A. Fodor 
(„Harghita" Tg. Mureș)—Bunea 6—1, 6—0 
FETE 11 — 12 ani: Liliana Ccbzuc-EL 
Cotur.a 6—2, 3—6, 6—5; 13—14 anii 
Hasnaș—Frangopol 6—0, 6—1, Stăndiu- 
Precup 6—5, 3-6, 6—5, Mariana Stă- 
noiu-Andrea Hasnaș 6—3 6 — 1; 15-16 
ani: Berea - Strulovicl 6-3, 6—1,
Voinescu - Stancu 6—1, 6—0, Gabriela 
Voinescu - Valeria Berea 6—3, 6—1; 
17—18 ani: Tanko - Dimitriu 6—2, 6—0; 
loanid - Buzudzi f. j.; Doina Ioanid- 
Agneta Tanko 5—7, 6—4, 6—3.

SPORTUL POPULAR
Pag, a 3-a



(Urmare din pag. 1)

pelor masculine Steaua București și Pe
trolul Ploiești, împărtășind împreună 
cu acestea necazul în urma nădejdilor 
spulberate de etapa a XlV-a. Tristețile 
sînt într-adevăr mai amare pentru cei 
care au sperat, pentru că puteau, dar 
n-au reușit 
din primele 
cei pe care 
o rm:nune“ 
7—«...

Aceasta,
Pentru ceea 
numai rezultatul, ci și desfășurarea me
ciurilor de acum două zile, să comple
tăm cronica de ieri cu cîteva din ideile 
pe care cronicile apărute nu le-au putut 
cuprinde.

să termine seria pe unul 
patru locuri, decît pentru 

în etapa de alaltăieri doar 
îi putea scăpa de locurile

vorbind despre clasament, 
ce a scos în evidentă nu

CP București — Voința București 
(f) 3—0: învinsele, de data aceasta 
ta formație completa, au manifestat însă 
ea și în alte rînduri scăderi importanțe 
în ceea ce privește gindirea tactică. Din 
această cauză nu valorifică aproape de 
loc prețioasele lor resurse fizice, iar ta 
neeiul de alaltăieri n-an putut repre
zenta nici măcar o clipă pentru C.P.B. 
ceea ce se numește .un adversar*.

Metalul — Tractorul Brașov (f) 
(3—2): admirând calitățile cîtorra din
tre voleibalistele Tractorului (ta primul 
rând Olimpia Iamandi. â lorica Goia si 
fosta internațională Veronica Cost in), 
ne-am gândit Ia elementele cu perspec
tive din cealaltă echipă feminină divizio
nara 
neam 
de ce 
în loc 
valorile locale divizate, 
categoria A, prin comasarea celor două 
existente, o singură reprezentativă, 
puternică și capabilă să aducă o 
tributie demnă de luat ta seamă la 
vohârea voleiului nostru feminin ?
blema credem că va trebui să preocupe 
Federația și mai ales pe cele două for
mații brașovene, dacă vor scăpa de 
retrogradare. Spunem aceasta, tatrucît 
Brașovul poate deveni și e păcat să nu

Lrasoveanâ, Partizanul roșu. Ș1 
pus in mod firesc întrebarea : 

oare orașul de la poalele Tîmpei, 
de două echipe feminine slabe, eu 

n-ar ivea ta

dar
ron
dez- 
Pro-

Atarul Săniei Niculescu, una dintre principalele realizatoare ale Metalului in 
jocul de duminică, este intimpinat de blocajul efectuat de Mariana Vișinoiu 

(Tractorul Rrașov), dublată de coechipiera sa Olimpia lanuindi.
Foto: V. Bageac

ECHIPELOR DE JUNIOARE
—

Duminică «ie duminică, într-un ano 
nimat aproape total, în sălile de sport 
de la Palatul Pionierilor și de la Școa
la medie nr. 12, se întâlnesc cele 12 
echipe de Junioare participante la cam
pionatul de calificare al orașului Bucu
rești, Deși sînt considerate cele mai 
bune formații de junioare din Capitală, 
nivelul de joc al unora dintre ele este 
foarte scăzut. Explicația acestor jocuri 
neinteresante, pe care le-am urmărit la 
două «tape de campionat, nc-a dat-o 
tov. Vladimir Chislin, din cadrul comi
siei orășenești de volei : „Nici nu e de 
mirare că nivelul de joc este atlt de scă
zut. din moment ce cluburile și asocia
țiile nu dau nici un fel de atenție aces
tor echipe-.

Intr-adevăr, regulamentul campionatu
lui republican de volei prevede la punc
tul 5: „Asociațiile (cluburile) sportive 
participante la campionat, vor trebui să 
ia parte in campionatul local de juniori 
ru o echipă de juniori sau junioare, 
tub sancțiunea eliminării din campio-
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ajungă mai repede un centru de bază în 
voleiul feminin, așa cum este 
masculin.

și în cel

CONSTANTIN FAUR

BucureștiDinamo 
forte al Științei, 
3—0, a fost ata- 
și Ana Mocanu),

CLUJ: Știința — 
(f) 3—2 1 Punctul 
care putea cîștiga cu 
cui (Doina Tărășan 
excelent servit de Maria Dima. (ȘT. 
TAMAȘ — coresp.).

BRAȘOV: Tractorul — Petrolul Plo
iești (m) 3—1: supraestimarea forțelor 
proprii de către Tractorul explică pier
derea primului set. (C. GRUIA — 
coresp. regional).

Partizanul roșu — Farul Constanța 
(f) 0—3: gazdele au făcut numeroase 
greșeli la preluări și din servicii. (PE
TRE DUMITRESCU — coresp.).

SIBIU: C.S.M. — Știința București 
(f) 3—2 : studentele, acționînd crispat, 
n-au reușit să primească multe dintre 
serviciile «muscă* 2 * 4 * * 7 ** ale sihiencelor. (M. 
LUPUȚIU — coresp.).

Campionatele de baschet pentru ju
niori ale orașului București s-au în
cheiat cu victoria echipelor Școlii 
sportive de elevi nr. 2, atît la băieți 
(antrenor prof. M. Stănculescu), cit 
și la fete (antrenor prof. I. Georges
cu).

Ca o remarcă asupra acestei com
petiții, vom sublinia tendința de apli
care a unui joc simplu, în viteză, 
folosirea contraatacurilor, utilizarea 
apărării agresive, îmbogățirea pro
cedeelor tehnice etc. Din păcate, aces- 

trebui să impună cluburilor și 
ilor bucureștene cu echipe de 
categoria A să se preocupe mai 
echipele lor de junioare. In al doilea 
rînd, este necesar ca acestora să li se 
pună la dispoziție materiale, echipa 
montul adecvat și săli de antrenament la 
ore convenabile tinerelor jucătoare.

Dar iată care este clasamentul în
tocmit după etapa a 14-a : 1. C.S.Ș, 
(antrenor: T. Niculescu) 27 p (40:6),
2. Ș.S.E. 2 (antrenor : N. Humă) 26 p
(39.5), 3. Rapid (antrenor : Sonia Col-
ceriu) 25 p (38:11), 4. Ș.S.E. 1 (antre
nor: Ștefania Bogea) 24 p (35:14), 5. 
A.S. Palatul Pionierilor (antrenor: D. 
Tănăsescu) 24 p (34:15), 6. Dinamo
(antrenor: Doina Ivănescu) 21 p (28:18),
7. Știința București (antrenor: Ana Clai-
ci) 21 p (21:25), 8. Progresul (antre
nor: Mariana Bunescu) 17 p (14:28),
9. Metalul (antrenor: Dinu Nicolau) 
17 p (12:35), 10. Voința (antrenor : 
Magda Niculescu) 15 p (7:37), 11.
C.P.B. (antrenor: FI. Grecu) 13 p 
(0:42), 12. Electronica (antrenor: Ion 
Tilea) eliminată din campionat pentru 
două neprezentări.

ORAȘUL DR. P. GROZA : Dinamo — 
Olimpia M.I.U. București (m) 3—2: joc 
nervos la ambele echipe și, în seturile
I—IV, comportarea localnicilor sub ni
velul lor obișnuit. (MIHAI DOMITIAN 
— coresp.).

CONSTANȚA : Farul — Dinamo Bucu
rești (m) 2—3: în ciuda aparențelor, 
Dinamo a cîștigat fără prea multe emo
ții (CH. GOLDENBERG — coresp.).

SUCEAI'A : Fulgerul — Știința Timi
șoara (m) 2—3! Fulgerul, mult sub 
valoarea 
men la re 
ALEXA

BAIA
Steaua (m) 3—2! Victorie obținută de 
băimăreni mulțumită calmului și relaxă
rii din seturile IV și V, caracterizate 
printr-o acerbă confruntare la capitolul 
combativității. (V. SÂSÂRA'IU — co
resp. reg.),

CRAIOVA : Voința — Progresul Bucu
rești (!) —2- criiovencele au fost 
mai bune în jocul la fileu și au știut să 
speculeze la maximum perioadele de 
cădere ale oaspetelor (R. SULȚ — co
resp. reg).

sa normală, a comis erori ele- 
la preluări și la blocaj. (C. 
și R. MUNTEANU — coresp.). 
MARE: Minerul Explorări —

natul republican a echipei de categoria 
A după două neprezentări ale formației 
de juniori-. Majoritatea cluburilor și 
asociațiilor bucureștene și-au alcătuit 
echipe numai datorită acestei prevederi 
și singura preocupare a secțiilor respec
tive de volei este ca formațiile de ju
nioare să se prezinte la jocuri. Pregă
tirea lor este lăsată însă în totul pe 
planul al doilea. Și de aceea se întîmplă 
ca unele echipe (C.P.B., Voința, Meta
lul) să piardă seturi la 0 și să aibă, 
în generai, o comportare foarte slabă. 
Un amănunt semnificativ: în 14 jocuri, 
echipa de junioare a Combinatului Poli
grafic București (antrenor: Florin
Grecii) nu a cîștigat nici un set (?!) 
și a realizat doar 44 de puncte !

Asta nu înseamnă că nu sînt și echipe 
mai bine pregătite. Este vorba în spe
cial de C.S.Ș., Ș.S.E. 2, Rapid, Ș.S.E. 1, 
A.S. Palatul Pionierilor, care, în gene
ral, se prezintă la o valoare destul de 
bună. De asemenea, o valoare în creștere 
a demonstrat în retur formația Pro
gresul.

Cc ar trebui făcut pentru curmarea 
acestei situații de nctolerat în campio
natul de calificare al orașului București? 
Iu primul rînd, credem că F.R. Volei ar

STEAUA BUCUREȘTI
Din nou, Horia Demian (Știința Cluj) in fruntea coșgeterilor

pentru a 7-a oară drumul 
Steaua din București.

un astfel de turneu, în care 
au fost supuși unui examen

După ce Albu, unul din favoriții 
„galeriei" clujene, a marcat pentru 

> Știința coșul victoriei în partida cu 
Steaua, cortina s-a lăsat peste Cea 
de a 14-a ediție a campionatului re
publican masculin de baschet. Cu a- 
ceastă victorie, singura din cele 5 
meciuri directe cu echipa campioană, 
Știința a oferit pasionaților suporteri 
doar o satisfacție morală. Tri
courile și medaliile de campioni însă, 
au luat 
clubului

După 
favoriții 
din cele mai dificile (9 meciuri în 
11 zile), carnetul de reporter este, firește 
plin de însemnări. Desigur, cele mai 
proaspete aparțin ultimei zile de în
treceri, în care am consemnat două 
rezultate oarecum surprinzătoare.

La început, Știința Timișoara și-a 
luat o strălucită revanșă în fața dina- 
moviștilor bucureșteni, în ciuda fap
tului că a prezentat pe teren o for
mație din care lipseau Hoffman, 
Wilvert, iar lone seu (bolnav) nu a 
putut fi folosit decît 15 minute. Bucu- 
reștenii au pornit foarte deciși în a- 
ceastă ultimă partidă, care avea ca 
miză locul III în clasament, anunțînd 
ca și în meciul din tur, o victorie 
facilă. Totul a decurs normal pînă în 
min. 25, ci nd pe tabela de marcaj 
scorul era de 41—36 pentru Dinamo. 
Din acest moment însă, Știința a dez
lănțuit o serie de atacuri fulgeră
toare, concretizate de Pușcașu, Io- 
nescu, Popovici și Viciu (excelent și 
în acest meci), care au întors radical 
rezultatul partidei. Dinamoviștii, ca un 
boxer în situația de groggy, au în
ceput să primească coș după coș fără 
să reacționeze cîtuși de puțin. Și în 
numai 6 minute, scorul a devenit 
54—41 în favoarea studenților! Soarta 
jocului era pecetluită. Știința a obți
nut un meritoriu Ioc III, iar echipa 
dinamovistă — pe linia jocurilor slabe 
din acest turneu — a plecat la Bucu
rești cu ultimul loc (IV).

Și acum despre ultima manșă a 
derbiului Steaua - Știința Cluj, par
tidă care va rămîne mult timp în 
amintirea spectatorilor clujeni. In- 
tr-atît de mult au luptat studenții în 
acest meci pentru victorie, îneît lo
cul doi ocupat de formația lor în cla
samentul general este pe deplin me
ritat. Și totuși — deși clujenii au făcut 
de data aceasta cea mai bună partidă 
din turneu — nu a lipsit mult ca echipa 
Steaua să cîștige la limită și această 
întilnire, și în felul acesta să ter-
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CRISTIAN POPESCU — coresp.

Steaua București — campioană republicană și in acest an. De la stingă la dreapta, 
sus : S. Tudosi, Gh. Valeriu, A. Fodor, prof. C. Herold, M. NedeJ, M. Cimpeanu, 
D. Nosievici; jos: C. Suciu, I. (fimpoiaș, R. Diaconescu, A. Folbert, M. Diman- 

cea și E. Niculescu.

mine „maratonul'* clujean fără înfrîn- 
gere.

Deși localnicii au avut inițiativa 
în majoritatea timpului, baschetbaliștii 
militari, datorită experienței lor su
perioare, precum și jocului bun pre
stat de tînărul Diaconescu, Fodor și 
Nosievici, au restabilit echilibrul în 
final. Și numai o neatenție a lui 
Nosievici a făcut ca balanța să atîme 
în cele din urmă de partea gazdelor. 
Rezultatul final trebuie pus și în 
seama faptului că jucătorii de la 
Steaua, cu diplomele de campioni „în 
buzunar** încă de sîmbătă, și-au per
mis să joace destul de relaxat și, 
în plus, ei au fost din nou lipsiți 
de aportul destul de prețios al lui 
Niculescu și Folbert.

Indiferent însă de acest rezultat, e- 
chipa antrenată de prof. C. Herold 
merită felicitări pentru modul în care 
a luptat pentru acest nou titlu de 
campioană. Echipa a avut de făcut 
față, de data aceasta, unor dificultăți 
destul de mari: a trebuit să se în- 
tîlnească cu principala ei rivală, 
Știința Cluj, de patru ori pe terenul 
propriu al studenților, a avut cîteva 
indisponibilități serioase și. să nu 
uităm și de lipsa lui Novacek, care a 
pus echipa bucureșteană în situația 
de a nu avea pe teren un pivot de 
„meserie". Ei bine, baschetbaliștii 
militari au trecut cu maturitate peste 
toate aceste 

te aprecieri
tru cîteva echipe (Clubul sportiv șco
lar și Tînărul dinamovist la băieți, 
Ș.S.E. 1 și Rapid Ia fete, precum și 
echipele campioane). în rest, se ob
servă că unii antrenori conduc două 
sau chiar trei formații, din care cau
ză pregătirea tehnică și tactică lasă 
de dorit. Ca urmare, numărul jucăto
rilor promovați în echipele din cate
goria de calificare este foarte redus, 
în general, se poate spune că preo
cuparea comisiei orășenești de baschet 
pentru asigurarea unei bogate activi
tăți a juniorilor și junioarelor a lăsat 
de dorit, fapt scos în evidență de în
săși desfășurarea competiției, care a 
avut o serie de lacune din punct de 
vedere organizatoric.

In ___ .... _____
școlilor sportive s-au întrecut și la bas
chet. Teatrul de desfășurare a partide
lor a fost orașul Sibiu, în zilele de 29 
martie—3 aprilie. Asistența a urmărit 
întilniri, în general, de un bun nivel 
tehnic. In legătură cu acest turneu, tov. 
prof. M. Stănculescu ne-a dat cîteva a- 
mănunte interesante.

La competiția feminină au luat parte 
7 echipe S.S.E., care și-au disputat în
tâietatea într-o singură serie. Intre<^- 
rile au fost dominate de S.S.E. Ploiești 
și S.S.E. nr. 2 București, care au fost 
cele mai bune formații ale acestui tur
neu, al " ' _
zintă astfel : 1. Ploiești 12 p. ;2. 
nr. 2 București 10 p. ; 3. Si" ' 
Brașov 6 p.; 5. Rm. Vilcea 
2 p.; 7. C_____  . __
meci : S.S.E. Ploiești—S.S.E. 
rești (2G—23), iar cele mai 
toare au fost : " ‘ ..
(Ploiești). Cristina Savu și Mihaela Da- 
mi triu (S.S.E. Nr. 2 București), care 
prin comportarea avută justifică selec- 

cărui clasament final se pre-- —_ar_ .. _ S S E
Sibiu 8 p. ; 4. 

p., a. iwu. vilcea 4 p.; 6. Cluj 
Craiova 0 p._ Cel mai frumos

' ‘ s Nr. 2 Bucu-
bune jucă- 
Vartipniuc

care și-a înscris pentru a 
numele în palmaresul c

bine în mod armonios calitățile fi 
cărui baschetbalist în jocul echipei 
Pentru prima oară am văzut echip 
Steaua acționînd cu precizie în fie
care schemă tactică. Și i-am admira 
Pe campioni pentru modul în car 
fiecare jucător a gîndit pe teren, și- 
subordonat capacitatea tehnico-tactic
în folosul acțiunilor colective. Acum 
nu rămîne decît ca echipa campioan 
să redevină și pe plan internațional 
formația 
facții.

Echipa 
7-a oară
pionilor cuprinde pe: maestrul emeri 
al sportului Andrei Folbert, maeștrii 
sportului Mihai Nedef, Alexandru To
dor, Dragoș Nosievici, Emil Niculescu, 
Ion Cimpoiaș și jucătorii Mircea 
Cimpeanu, Radu Diaconescu, Gheorghe 
Valeriu, Mihai Dimancea, Șerban 
Tiidossy. Din lot mai fac parte Con
stantin Suciu, care n_a fost folosit 
în turneu și maestrul sportului Ar
mand Novacek, aflat în perioada de 
convalescență după accidentul suferit.

Și acum iată 
turneului :

La sfîrșitul întrecerilor, 
organizare a premiat cele patru echip" 
precum și pe antrenorii 
menea au mai primit 
cătorii Radu Diaconescu 
(o adevărată revelație), 
tînăr baschetbalist din 
a participat efectiv la meciurile echi
pei sale, Nicolog Viciu (Știința Timi
șoara) singurul jucător din turneu 
care a jucat în toate cele 6 partide 
cîte 40 de minute (!), Marian Spiri
don (Dinamo București) pentru cel 
mai bun procentaj (93%) realizat la 
aruncările 
coșgeterul 
Acest din 
continuare

2. N, Viciu (Știința Timișoara) 131 
p; 3. M. Albu (Știința Cluj) 130 p; 4. 
D. Nosievici (Steaua) 126 p; 5. A. Fo
dor (Steaua) 105 p;
(Dinamo) 93 p; 7. D. Pușcașu (Știinta 
Timișoara) S3 p; 8. A. Popovici (Știin
ța Timișoara) 78 p; 9. Gheorghe Va
leriu (Steaua) 77 p; 10. P. Visner 
(Dinamo) 71 p. etc.

ționarea lor în lotul republican de ju
nioare.

Turneul masculin a întrunit 9 echi
pe participante, care au fost împărțite 
în două serii, ia,r finalele (în ordinea 
locurilor ocupate de echipe în cele două 
serii — 1 cu 1, 2 cu 2 etc.) au determi-, 
nat următorul clasament final : 1. p/
Neamț ; 2. Timișoara ; 3. S.S.E. nr. 2 
București ; 4. Sibiu; 5. Ploiești; 6. Cra
iova; 7. Cluj; 8. Rm. Vîlcea; 9. Brașov. 
Lupta pentru primul loc s-a dat de fapt 
între S.S.E. P. Neamț și S.S.E. nr. 9 
București (care au făcut parte din a- 
ceeași serie), echipele cele mai bune 
și care au și furnizat cel mai specta
culos joc al turneului, încheiat cu sco
rul de 76—74 (30—43) în favoarea primei 
echipe. Și această competiție a scos în 
evidență câteva elemente de viitor, ca : 
N. BăJăneseu (P. Neamț) — 17 ani, 1,90 
m — A<1. Bader (Timișoara), T. Gheor
ghiu (Brașov), I. Breza și Al. Oprescu 
(S.S.E. Nr. 2), V. Chiriachide (Sibiu).

In general, o competiție care și-a a- 
tins scopul.



Din carnetul de impresii 
al redactorilor noștri
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FAPTE MĂRUNTE, DAR NUMAI ÎN APARENȚA...

• în meciul cu Rapid, Petescu și mai 
ales Țurcan s-au întrecut în a da sfa
turi colegilor, i-au și mustrat cînd aceș
tia au greșit și uneori, prin gesturi, se 
declarau nemulțumiți de jocul echipei. 
Numai că, preocupați să-i „dăscălească" 
pe alții, cei doi fotbaliști au cam uitat 
ei să joace. în special Țurcan. De 
exemplu, Ia faza în care Rapidul a ega
lat, Dinu și Balint se aflau în fața a 
5 apărători timișoreni. Tocmai în aceste 
momente Țurcan încerca să dea „indi
cații" fundașilor. Văzînd că Țurcan 
are această „treabă", Dinu și Balint și-au 
„făcut jocul" exact pe centru, au pro
fitat de ezitarea lui Petescu și Geor
gescu, de neatenția lui Țurcan și au 
marcat.

E cazul ca antrenorul echipei timișo
rene să se orienteze pentru a acorda rolul 
de coordonator unui jucător bine pregătit, 
modest și disciplinat. In nici un caz 
Țurcan, jucător cu posibilități tehnice 
modeste dar cu înclinații spre joc dur. 
In acest meci, cînd a văzut că rolul de 
.„dirijor* al echipei nu-i merge, a început

DIN NOU DESPRE INEFICACITATEA ATACULUI PETROLIST
La sfîrșitul tntilnirii Petrolul — Ști

ința Cluj, antrenorul Ilie Oană era su
părat. Și avea motive. Cu toate că echipa 
sa a dominat copios majoritatea timpu
lui, totuși n-a reușit să ctșlige. In mod 

care sini 
a lui Bin- 
atacanților 
perspectivă 
al gazde-

firesc se naște întrebarea: 
cauzele ? Forma foarte bună 
gheanu, imprecizia șuturilor 
vclrolișli sau jocul fără 
prestat de cvintetul ofensiv 
lor ?

Antrenorul Ilie Oană ne-a 
meci că „Petrolul n-a meritat mai mult 
față de jocul prestat". Are dreptate. îna
intarea ploieștenilor a arătat, de două 
ori la un interval de ctteva zile, că nu 
știe să se descurce tn fața unei apărări 
supraaglomerate. In partida disputată 
duminică, ploieștcnii au încercat pe cen
trul terenului să creeze breșe in dispo
zitivul de apărare clujean. Dar toate

spus după

marcat foarte puține goluriIn etapa de duminică. înaintările au

Mută fără grijă. Nu ne deranjează nimeni !
Desen de Neagu Radulescu

CUM AU FOST ACORDATE CELE DOUĂ LOVITURI DE LA 
11 M LA LUPENI?

prezenți la

cadrul unei 
a schimbat

In minutele 55 și 77 arbitrul A. 
lentu (București) a acordat localnici
lor două lovituri de la 11 m. Aceste 
sancțiuni au constituit subiectul unor 
discuții între specialiștii 
Reci. Și iată de ce :

La prima, Koszka, în 
'aze petrecute în careu, 
lirecția balonului cu pieptul, trimi- 
îndu-1 în corner. Arbitrul A. Bentu 
i declarat, după meci, că mijlocașul 
irădean a lovit balonul și cu mina 
Ireaptă. Noi, urmărind foarte atent 
aza, n-am văzut pe jucătorul în 
auză făcînd acest gest. De aceea, 
onsiderăm că decizia arbitrului n-a 
ost justă. După părerea noastră ea 
i avut mai mult un caracter compen- 
atoriu, avînd în vedere o fază din 
nin. 48 în care Koszka efectiv atin- 
ese balonul cu mîna în careu și cînd 
u fusese acordată o lovitură de la 
1 metri.

A doua sancțiune a fost acordată 
i urma unei faze pline de peri- 
eții. In fața careului de 16 metri, 
celași Koszka, în luptă cu Nicolau. 
-a reușit să respingă balonul, care 
trecut peste ei. Ambii jucători s-au 

itors fulgerător spre poarta apărată 
e I. Vasile iar Koszka avînd impre- 
ia că nu va mai putea ajunge min- 
ea a ridicat mîna, comițînd henț. 
liscuția a avut ca obiect locul unde 
î afla balonul în momentul comi
cii infracțiunii: în afara sau în in- 
iriorul careului ? Arbitrul Bentu și 
:ușierul“ I. Triștu au susținut că el

ȘÎsă „controleze" picioarele lui Balint 
Năsturescu.

• In prima repriză Rapidul s-a evi
dențiat printr-un j'oc tehnic, simplu, cu 
pase directe. Iată însă că în minutul 30, 
la 0—0, Motroc primește balonul la 25 
de metri de propria-i poartă. Și în loc 
să-l degajeze „dintr-o bucată", cum de 
altfel făcuse pînă atunci, lasă mingea 
să mai sară o /dată, să-i „vină" mai 
bine. De această ezitare profită Mițaru 
care are timp să intervină ia balon, și 
să-l trimită înainte, de unde Manolache 
a înscris. Iată deci că o întîrziere de o 
fracțiune de secundă (mai ales pentru 
un apărător), o mișcare în plus a dus la 
primirea unui gol ce ar fi fost foarte 
ușor de evitat prin atacare directă a ba
lonului. La prima vedere acesta ar fi 
un fapt mărunt, dar incă o dată s-a con
firmat că faptele mărunte pot stabili 
uneori rezultatul partidei.

C. ALEXE

încercările personale sau combinațiile pe 
tripletă ale lui Tabarcea, Dridea I și 
A. Munteanu s-au dovedit inutile. După 
pauză, aefiunile ofensive s-au desfășu
rat pe un front mai larg, folosind mai 
mult extremele. Și aceste încercări au 
fost zadarnice. De ce ? Pentru că a- 
proape tot timpul tn careul Științei a 
fost o masă de jucători printre care 
mingea, doar printr-o minune, s-ar fi pu
tut strecura tn poarta apărată cu brio 
de Bingheanu. De asemenea, ocaziile 
favorabile de a înscrie, tn care unii 
dintre înaintașii Petrolului au avut 
„culoar", șuturile acestora au fost im
precise, multe dintre ele nemergtnd 
nici măcar pe spațiul porții.

Deci, linia de înaintare petrolistâ a 
avut două obstacole de trecut : apărarea 
supraaglomerată a Științei Cluj și.., 
propria-i ineficacitate.

POMPILIU VINTILĂ

depășise linia care marchează mar
ginea suprafeței de pedeapsă. Jucă
torii arădeni au protestat la această 
decizie. Fiind așezați pe o direcție 
oblică pe linia careului n-am avut 
posibilitatea de a stabili precis locul 
infracțiuni. Și cum cei doi arbitri se 
aflau în apropierea fazei, este proba
bil că au fost în măsură să aprecieze 
mai bine unde s-a petrecut infrac
țiunea.

, VALENTIN PĂUNESCU

Campionatul republican de juniori
Iată o serie de rezultate din cea 

de a 13-a etapă a campionatului re
publican de juniori:

Seria I: Textila Buhuși - Ceahlăul 
P. Neamț 7—2 (2—2), Moldova Iași— 
Dinamo Bacău 1—1 (0—1), Rulmentul 
Bîrlad - CFR Pașcani 6—0 (2—0),
Steaua roșie Bacău - Foresta Fălticeni 
5-1 (1—1).

Seria a Il-a : Rapid Focșani - Știința 
Galați 1—0 (0—0), Progresul Brăila- 
Dinamo București 2—6 (0—6), Ancora 
Galați - Siderurgistul Galați 0—3 
(0—0), Ș.S.E. Ploiești - Flamura roșie 
Tecuci 1—2 (1—2). La meciul Unirea 
Ploiești - Laminorul Brăila s-a înre
gistrat neprezentarea ambelor echipe.

Seria a Ill-a: C.S.M. Sibiu - Car
pați Sinaia 1—3 (1—2), Textila Sf.
Gheorghe - Steagul roșu Brașov I—7 
(0—1), Luceafărul Brașov — Poiana

Cîmpina 5—2 (3—1), Metalul Sighi
șoara - Tractorul Brașov 2—2 (1—1), 
Flacăra Moreni - Chimia Făgăraș 2—1 
(1—1), Gaz Metan Mediaș - Petrolul 
Ploiești 2-3 (2-1).

Seria a V-a: Metalul Tîrgoviște- 
Știința Craiova 3—2 (2—0), Minerul 
Cîmpulung Muscel—Unirea Rm. Vilcea 
2—2 (2-0).

Seria a Vl-a: Vagonul Arad - Știin
ța Timișoara 1—1 (0—1), Banatul Ti
mișoara - U.T. Arad 0—4 (0—2), Pro
gresul Timișoara - C.S.M. Reșița 
1—0 (0—0), Ceramica Jimbolia-CFR
Timișoara 0—4 (0—2).

Seria a Vil-a: Crișul Oradea- 
Știința Cluj 0—4 (0—1), Topitorul Baia 
Mare - Crișana Oradea 0—0, Voința 
Oradea - Recolta Cărei 4—0 (2—0).

Seria a VIII-a : Mureșul Tg. Mureș- 
A S. Cugir 1-1 (0-1).

O șarjă ca la rugbi ! Fază din meciul de categorie B dintre Prahova Ploiești și Știința Galati: ploieșteanul Babone por- I 
nește la atac.

Totoî T. Mihăică j

Scoruri strinsc in etapa de duminică a categorici B i
Seria I

SIDERURGISTUL GALAȚI — RA
PID FOCȘANI (1—4). Meciul a fost 
de slabă factură tehnică. Gălățenii 
nu s-au descurcat în fața apărării 
supranumerice a oaspeților și, deși 
au dominat majoritatea timpului, nu 
au reușit să înscrie decît o singură 
dată prin Militaru (min. 89). (A.
Schenkman — coresp.).

FORESTA FĂLTICENI — C.F.R. 
PAȘCANI (3—0). în ciuda unei pre
siuni insistente, atacul gazdelor n-a 
reușit, în primă repriză, să-și con
cretizeze superioritatea. De-abia în 
repriza secundă localnicii organizează 
acțiuni mai clare încheiate cu șuturi 
precise la poartă. Cele trei goluri 
au fost înscrise de Pavel (min. 68), 
Ioniță (min. 75) și Giosanu (min. 80). 
(Lazăr Negru — coresp.).

POIANA ClMPINA — METALUL 
TlRGOVIȘTE (1—0). Cei 5 000 de 
spectatori au asistat la o luptă dîrză. 
Din punct de vedere tehnic însă, 
întîlnirea nu a corespuns așteptărilor. 
Victoria gazdelor este pe deplin me
ritată pentru că ele au dominat mai 
mult și au inițiat atacuri mai peri
culoase. Unicul punct al partidei a 
fost înscris de la 16 m de Nisipeanu, 
în minutul 80. în min. 25 Bălăceanu 
(Metalul) a părăsit terenul fiind ac
cidentat iar Georgescu (Metalul Tîr- 
goviste) a fost eliminat de pe teren 
(min. 79), pentru lovirea intenționată 
a adversarului. La sfîrșitul meciului, 
antrenorul echipei Metalul, Valentin 
Stănescu, a avut o atitudine neco
respunzătoare, insultînd pe arbitrul 
jocului, Ladislau Israel. (C. Vîrjo- 
ghe — coresp.).

PRAHOVA PLOIEȘTI — ȘTIINȚA 
GALATI (2—1). Cele două formații 
au oferit un joc de bună factură teh
nică. Atacul localnicilor a funcționat 
bine, mai ales în prima repriză cînd 
Prahova a dominat majoritatea tim
pului. tn repriza secundă, gazdele și 
oaspeții au avut perioade egale de 
dominare. Au marcat: Asan (min. 25), 
Gh. Marin (min. 35) din lovitură li
beră pentru învingători și, respectiv, 
Neagu (min. 60). (Șt. Ionesco și M. 
Popescu — coresp.).

FLACĂRA MORENI — CARPAȚI 
SINAIA (2—1). Cu o formație rema
niată, localnicii au jucat mai bine 
decît în precedentele meciuri. Cele 
două goluri ale gazdelor au fost o- 
pera jucătorului Staicu (min. 38 și 
82). Pentru Carpați a marcat Marin 
<min. 66). (Gh. Ilinca — coresp.,.

FLAMURA ROȘIE TECUCI — 
CEAHLĂUL P. NEAMȚ (1—0). A 
fost un joc specific de campionat, în 
care echipele au luptat cu ardoare 
pentru victorie. Vîntul le-a împiedi
cat însă să desfășoare un joc mai 
tehnic. Golul gazdelor a fost înscris 
de Lehăduș (min. 13) din 11 m. (V. 
Doruș și C. Filiță — coresp.).

I.M.U. MEDGIDIA — PROGRESUL 
BRĂILA (1—1). Localnicii au domi
nat mai mult, au atacat insistent, 
însă brăilenii s-au apărat cu îndîr- 
jire, uneori în 9—10 oameni. Au 
înscris: Negrea (min. 37) pentru oas
peți și Călin (min. 53) pentru I.M.U.M. 
(Radu Avram — coresp.).

Seria a Il-a

C.S.M. SIBIU—ȘTIINȚA CRAIOVA
(2—0). Meciul a avut o desfășurare plă
cută cu numeroase faze la o poartă și 
la cealaltă. Sibienil au dominat mai mult 
șl au avut mai multe ocazii, da. nu au 
înscris decît de două ori prin Baban 
(min. 51) și Topay (min. 66). Craiovenii 
s-au bazat pe contraatacuri. (M. Lupu- 
țiu-coresp.)

METALUL BUCUREȘTI—CHIMIA FA- 
GARAȘ (4—0). In intenția de a realiza 
un meci nul, Chimia se apără cu în- 
dîrjire (uneori prea dur) incă din pri
mele minute și, în același timp, „trage" 
de timp. De o parte șl de alta (Oancea, 
Maxim și Bălcăeeanu de la Chimia, 
Malschl și Buzatu de Ia Metalul) se 
comit o serie de neregularități. In min. 
40 arbitrul M. Vasiliu-Ploiești elimină 
pe Maxim (Chimia) pentru proteste re
petate și injurii. După pauză, spiritele 
se liniștesc, Chimia iese la atac și jocul 
devine interesant. Au marcat : Protopo- 
pescu (min. 32), Dumitrlu I (min. 38) din
tre lovitură liberă de la 22 m„ Lazăr 
(min. 39) și N. Anton (min. 72). S-au re
marcat : Dumitrlu I, Szabi (Metalul), Biș
niță. Feher (Chimia). (A. Zamfirescu- co
resp.).

CFR ROȘIORI—DINAMO PITEȘTI (0—1.) 
5 000 Uc spectatori, dintre care peste 
800 veniți de la Pitești, au asistat la 
un joc în care feroviarii au dominat 
neț și în care Dinamo s-a apărat in 
9 și chiar 10 oameni. Oaspeții au jucat 
dur in apărare unde s-a „remarcat" V. 
Alexandru. Jucătorul Lovin (care a în
scris unicul gd al meciului in min. 28) 
a avut o comportare nesportivă față de 
public și de jucătorul Iliescu (C.F.R.) 
pe care l-a lovit cu mingea în față. A 
arbitrat bine I. Ferenczi—Timișoara. 
(T. Negulescu-coresp.).

ALEXANDRIA—META- 
a

Au marcat : Totan
(min. 75) din 11 metri 
Ghinea (min. 59 
Metalul. (P. ~ ‘

PROGRESUL 
LUL TR SEVERIN (2— 1). Progresul 
meritat victoria, 
(min. 50), Riplea 
pentru Progresul, 
11 metri) pentru 
resp.).

din
Baicu-co-

BRAȘOV -
Deși a

ȘTIINȚA 
dominat 

n-a putut
TRACTORUL 

BUCUREȘTI (2—1). ____
îndeosebi in repriza secundă. .
ciștiga decît la limită intllnirea cu ști
ința București- Numeroasele ocazii cla
re ratate de gazde au făcut ca scorul 
să nu la proporții. Studenții au jucat 
bine in apărare și in cirnp însă acțiuni
le lor ofensive s-au încheiat de obicei la 
linia de 16 m. Au înscris : Frincu (min. 
1 și 40) respectiv Dumitrescu (mtn. 20). 
(C. Gru ia-coresp. reg.).

UNIREA RM. VTf.CEA—DTNAMO OBOR 
(2—1). Joc de factură mediocră, datorită 
luptei pentru rezultat. Au marcat : Ma
rin (min. M și 72) pentru Unirea, Geor
gescu (min. 70) pentru Dinamo. Arbitrul 
Ștefan Brassay-Tg. Mureș care a condus 
slab, a eliminat in min. 52 pe “ 
(Unirea) și Stoenescu (Dinamo), 
șianu-coresp.).

Lambm 
(D. Ro-

REȘIȚAGAZ METAN MEDIAȘ—C.S.M.
(2—2). 3or viu disputat. In prima repriză 
C.S.M. joacă mai calm și în min. 15 
Sporea înscrie primul gol cu concursul 
apărării medîesene. In a doua parte a 
jocului, Gaz Metan are inițiativa, ega
lează prin Matei (min. 50) și' înscrie încă 
un gol prin Zcnca (min. 65). In plină 
dominare a ech*pei locale, oaspeții con
traatacă și Var.a egalează in min. 80. 
(Gh. Briotă și Z. Rișnoveanu-coresp).

Seria a IlI-a

A.S. CUGIR—JIUL PETRILA (1-0). 
în fața a peste 5 000 de spectatori, 
gazdele au repurtat o victorie meri
tată prin golul înscris de Munteanu 

(min. 79). 
echipe au 
de-a doua
goric (raport de comere 11—2 pentru 
A.S.C.) avînd și două bare. (M. Vâl- 
ceanu și T. Siriopol — coresp.)

în prima repriză ambele 
jucat crispat, dar în cea 

A.S. Cugir a dominat cate-

ARIEȘUL TURDA - C.F.R. IRTA 
ARAD (3—1). Meci de factură modes
tă. Au marcat: Ivan (min. 18 și 78) 
și Pirvu (min. 83) pentru Arieșul, res
pectiv Sereș (min. 30) din lovitură' 
liberă (I. Pataki și P. Lazăr — co- ’ 
resp).

ce, ca urmare 
min. 30 și Ganga 
toriei în min. 44.

•
VAGONUL ARAD - INDUSTRIA 

SÎRMEI C. TURZII (2-1). După ce 
oaspeții înscriu în min. 4 prin Lungu, 
echipa locală forțează ritmul, practi
că un joc plin de însuflețire și efica- 

Toma egalează in 
înscrie punctul vic
iat. Iacob — coresp.).

MUREȘ-RECOLTAMUREȘUL TG.
CĂREI (2—0). Luptînd pentru evitarea 
periferiei clasamentului, Mureșul a 
obținut o victorie meritată prin go
lurile marcate de Vegh (min. 34) și 
Fodor (min. 51). Recolta a pus ac
centul mai mult pe apărare. (V. Ka- 
dar — coresp).

UNIREA DEJ - MINERUL BAIA 
MARE (2—0). Echipa locală a cîștigat 
în urma unei partide de bun nivel 
tehnic, desfășurată în prezența a pes
te 5 000 de spectatori dintre care 
2 000 de turiști din Baia Mare. încă 
de la început Unirea pune stăpînire 
pe joc dar nu poate deschide scorul 
decît în min. 43 prin loja. Imediat 
după gol, Bandi centrează în careu 
la Avramescu, acesta trimite lui Ma
tei și... 2—0 în min. 44 ! După pauză* 
Minerul joacă mai organizat dar apă
rarea Unirii respinge toate atacurile.? 
Raport de comere : 6—2 pentru Mi
nerul (A. Kontrai și O. Guțu — co
resp.).

A.S.M.D. SATU MARE - C.F.R. 
TIMIȘOARA (0—0). Joc frumos, dis
putat, în care gazdele ar fi meritat 
victoria deoarece au dominat cu in
sistență majoritatea timpului, lucru 
ce reiese și din raportul de comere : 
15—0 pentru A.S.M.D. în min. 89, 
după un corner, Ștefănescu (A.S.M.D.) 
înscrie un gol neacordat de arbitru 
pe motiv de ofsaid. Au asistat 12 000 
de spectatori. (M. Dumitrașcu — co
resp.).

avut 
Bona 

(Cri șui) 
depășit

ieșiri nesportive, 
(C.S.M.), Boroș și 
au practicat un 

limita regulamen- 
Popa-București a

CRIȘUL ORADEA - C.S.M. CLUJ 
(l—0). Derbiul seriei a IlI-a, disputat 
pe stadionul Crișana, a suscitat un 
interes deosebit, dovadă cei 11000 
de spectatori dintre care 1 000 de 
turiști veniți de la Cluj. Miza impor
tantă a partidei și-a lăsat amprenta 
pe nivelul de joc. Pe alocuri, ambele 
echipe au 
Chircoșa Și 
Georgescu 
joc care a 
tului. Arbitrul M. 
intervenit prompt temperind jucătorii. 
Unicul gol al meciului este înscris 
in min. 14 din 11 metri : la un atac 
al Crișului, Stanciu (Cr.) comite o 
infracțiune asupra lui Fodor (C.S.M.) 
în careul clujenilor. Arbitrul acordă 
lovitură liberă, dar mingea nu e de
gajată spre centru, ci portarul Miil- 
ler îi pasează lui Fodor aflat pe linia 
de 16 metri. Acesta retrimite balonul 
spre portarul clujean, dar Stanciu 
interceptează balonul. Miiller, căzut 
la pămint, îl prinde de picior pe 
Stanciu și arbitrul acordă penalti. 
Kunkuti transformă și... 1—0 pentru 
Crișul. (Ilie Ghișa, Paul Lorincz —
coresp.).
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concursul de la Galați

specialiștilor prezenți.

PETRE HEN’T

IN PALTOANE, 
TREMURlND DE FRIG

„LA POMUL LAUD AT.

Steaua și cei de la Dinamo 
au abandonat scrima pugi- 
înlocuind-o cu „bătaia".
Ciucă, N. Mindreanu, Fi. 

și mai puțin C. Bogdan ar

Este vorba despre partida Steaua- 
Dinamo Craiova. Spectatorii au aș
teptat cu interes acest derbi al pri
mei etape a campionatului republican 
de box pe echipe. Cu atît mai mare 
a fost decepția celor prezenți care la 
sfirșitul celor zece meciuri și-au a- 
dus aminte de cunoscutul proverb 
„La pomul lăudat să nu te duci cu 
sacul mare", cu cît se întîlneau două 
formații fruntașe ale sportului cu 
mănuși din țara noastră.

Cu foarte puține excepții, sportivii 
de la 
Craîova 
listică.
Dacă C.
Păbrașcu 
putea primi note bune, ceilalți 15(H) 
participant la întrecere au evoluat ca 
niște începători, care nu au apucat 
să facă încă cunoștință cu cele mai 
elementare noțiuni despre box. Și, cul
mea. chiar oficialii, care în ring ar fi 
putut influența în bine partidele, s-au 
lăsat ...furați de „spectaculozitatea" 
disputelor privind cu prea multă in
dulgență obstrucțiile. Cunoscutul ar
bitru I. Boamfă, de exemplu, în me
ciul dintre Ion Marin și Ovidiu Baciu, 
uluit pur și simplu de numeroasele 
neregularitâți ale celor doi boxeri, a 
scăpat partida din mînă. Deși atit 
Marin cit Și Baciu meritau avertis
mente pentru desele lor obstrucții, 
arbitrul a dat un avertisment numai 
lui Marin Ion. Urmarea? Această 
partidă, desfășurată sub semnul per
fectei egalități între cei doi sportivi, 
a avut totuși un învingător: Ovidiu 
Baciu.

O surpriză neplăcută pentru cei pre
zenți a constituit-o campionul Con
stantin Anton. Intr-un declin îngri
jorător, Anton a pierdut în fața unui 
boxer puțin cunoscut, craioveanu! 
Constantin Bogdan. Anton, care ne 
obișnuise cu un stil curat, de la di
stanță. a boxat de această dată timo
rat, obstrucționind, agățîndu-se tot 
timpul de adversar. O adevărată de
cepție a constituit și colegul său de 
echipă, Virgil Badea. Fostul campion 
s-a bătut în adevăratul înțeles ai cu- 
vîntului, unica intenție filndu-i a- 
ceea de a-și scoate cu orice preț ad
versarul din luptă. Rezultatul: a re
cepționat extrem de multe lovituri 
dure care l-au pus serios in dificultate. 
Arbitrii i-au dat totuși o satisfacție. 
L-au declarat învingător intr-un meci

pe care, după părerea noastră, îl 
pierduse.

Și încă o greșeală de arbitraj. De
venind, inexplicabil, admiratorii sti
lului „bătăios", oficialii reuniunii de 
simbătă au dat o decizie de egali
tate în partida dintre Mihai Gheor- 
ghioni și Ștefan Panduru. Gheor- 
ghioni insă a fost superior din toate 

“punctele de vedere boxerului craio- 
vean și merita pe deplin victoria.

Sperăm că la reuniunile următoare 
se va produce o cotitură radicală atît 
în ceea ce-i privește pe boxeri, de 
la care așteptăm evoluții de un nivel 
tehnic ridicat, cît și pe oficiali care 
au datoria să apere stilul curat și să 
facă totul pentru a înlătura bătaia 
de pe ringurile noastre.

Și o întrebare. Ce părere au antre
norii celor două formații despre fe
lul in care au avoluat elevii lor?

ETAPA A II-A: Metalul Buc. 
Steaua; Dinamo Craiova — Progre
sul Brăila; Constructorul I.C.O.R. 
Galați — Dinamo Buc.; Progresul 
Buc. — Farul; Petrolul Ploiești — 
A.S.A. Bacău; C.S.M.S. Iași — Mus
celul Cîmpulung; Voința Buc. — 
Constructorul Hunedoara; Mureșul 
Tg. Mureș — Vulturii U.M.T. Bega 
Timișoara; Unirea 
Reșița; C.S.M. Cluj 
Metalul Bocșa — 
Brașov; C.S.O. Baia 
Crișul Oradea.

De la F,

Buc. — C.S.O. 
— C.S.O. Sibiu; 
Casa Ofițerilor 
Mare — A.S.A.

R. Box

BELA I. E. B. S.
Pentru Jocurile de baschet din cadrul 

cupei Voința care se desfășoară la sala 
Floreasca azi șl miine intre orele 19—22 
bilete se găsesc la casele sălii.

Comisia de competițQ a Federației 
romi ne de box, anali zi nd etapa I a 
campionatalui republican de box pe 
echipe, a omologat întâlnirea dintre 
Steaua București și Dinamo Craiova 
cn rezultatul de 23—15 in Ioc de
22—18. Aceasta, datorită faptului eă 
Dinamo Craiova a ntilizat pe boxerii 
C. Buzoliuc și N. Moț care fiind le
gitimați la C.S.M. Reșița și, respectiv, 
la C.S.O. Timișoara, nu puteau boxa 
pentru un alt club. Pentru aceleași 
motive (întrebuințarea boxerilor L. 
Cimpoieșu și N. Biedl, fără a fi în
scriși in competiție), echipa gălățeană 
Constructorul LC.O.R. a pierdut în
tâlnirea ou 
(în 
rii 
de 
(Și
anterior).

Farul cu 
25:15), iar 
Timișoara 
Buc. ca

scorni de 25:14 
formația Vultu- 
a fost învinsă 
scorul de 23:15

loc de
U.M.T.
Voința
nu cu 21:18, așa cum s-a anunțat

Rozalia Baizat (Cluj) prima clasată la categ. maestre, 
evoluind la blmă.

Foto: Gh. Amuza

Nu greșim cîtuși de puțin dacă a- 
flrmăm că, urmărind un concurs de 
gimnastică al sportivilor din școlile 
medii cu program special de educa
ție fizică, asistăm la o trecere în re
vistă a viitorului gimnasticii noas
tre. într-adevăr, aceste școli sînt o 
pepinieră de cadre pentru sportul 
nostru de performanță, ele furnizind 
în mod continuu elemente talentate 
pentru loturile noastre republicane.

LUCRURI ÎMBUCURĂTOARE

Concursul republican desfășurat 
săptămina trecută la Galați, cu par
ticiparea celor mai buni gimnaști și 
gimnaste din școlile medii cu pro
gram special de educație fizică din 
întreaga țară, este edificator în acea
stă privință. Timp de două zile, cei 
ir.ai mulțl din cel peste 80 de con- 
curenți prezenți în întrecere au fă
cut dovada unei bune pregătiri teh
nice, a unei preocupări evidente pen
tru creșterea nivelului calitativ 
execuției mișcărilor. Comparativ cu 
competițiile similare din anii tre- 
cuți, concursul de Ia Galați repre
zintă un vizibil și îmbucurător pro
gres, ilustrat atît de nivelul — în 
general — mai ridicat al întrecerii, 
cit și de saltul serios înregistrat în 
preocuparea unor școli, avem In ve
dere, în primul rînd, elevii și ele
vele de la Școala medie nr. 2 din 
Brașov (prof. Ileana Diaconescu și

al
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Șerban), gimnastele 
din Galați (prof. Dră
guța Manolescu), precum 
și cele din Tg. Mureș 
(prof. Francisc Barabaș 
și Marcos Francisc).

Timpul relativ scurt 
pe care sportivii l-au a- 
vut la îndemînă pesitru 
pregătirea noilor exerci
ții impuse — aproxima
tiv trei luni — ridica 
înainte de concurs multe 
semne de întrebare. în
trecerea ne-a arătat însă 
că, în ciuda programu
lui încărcat prevăzut în 
campionat, în școli s-a 
muncit mult, că exerci
țiile impuse au fost, în 
general, bine însușite și 
bine interpretate de că
tre marea majoritate a 
concurenților. în această 
direcție însă federația de 
specialitate ar putea 
veni și mai mult în spri
jinul gimnaștilor, făcînd 
unele precizări 
conținutului
Cit privește 
liber alese, 
corespuns în cea mai 
cerințelor de dificultate

antrenori, pot oricînd ocupa un loc 
în reprezentativele țării. S-au impus 
pnintr-o bună comportare: Baizat 
(Cluj), Adorjani (Tg. Mureș), Zoia 
Știrbu și Chiriță (București), Popescu 
(Galați), Handler (Timișoara) la fete, 
Păunescu și Mutu (Craiova), Potco- 
varu și Mihăiuc (București), Teofil 
Blaj (Brașov), Șelaru și Sebu (Timi
șoara) la băieți, cu o mențiune spe
cială pentru Păunescu care, la vîrsta 
de 15 ani, dovedește o foarte bună 
pregătire. La Galați el a prezentat o 
săritură prin răsturnare înainte în 
echer pe capătul apropiat, care s-a 
bucurat de o bună apreciere din par
tea

asupra 
exercițlilor. 

exercițiile 
acestea au 

cea
mare parte
ale categoriilor de clasificare la care 
s-a concurat. Mai puțin realizată a fost 
însă legătura dintre elementele exer- 
cițiilor. Această lipsă a fost, ca să 
spunem așa, un fenomen general. 
Este necesar ca pe 
profesorilor să fie 
mai mare măsură, 
astfel se va putea 
tea firească și necesară 
lui. Faptul că competiția 
sibilitatea să constatăm 
participanțli a progresat 
cuției mișcărilor, că s-a
mod considerabil bagajul de mișcări 
al tinerilor noștri gimnaști este, de
sigur, îmbucurător. De asemenea, e 
grăitor în ce privește progresul în
registrat 
senioare 
și că la 
gimnaste 
evoluînd
la această categorie. Aceasta arată 
că gimnastica noastră dispune de ca
dre tinere, talentate care, bine pre
gătite și îndrumate de profesori și

viitor imaginația 
activizată într-o 

pentru că numai 
realiza cursivita- 

a exercițiu- 
ne-a dat po- 
că la toți 

tehnica exe- 
îmbogățit în

la categoria I 
26 de sportive 
din cele cinci
In ultimul an,

și faptul că 
au concurat
„maestre" 4 
s-au format 

la Galați pentru prima oară

Felicitîndu-i pe tinerii gimnaști 
pentru rezultatele obținute, trebuie, 
de asemenea, să-i evidențiem pen
tru... curajul de care au dat dovadă, 
concurînd în condiții improprii. 
Ne referim aici la unele aspecte pri
vind organizarea întrecerii de la Ga
lați. Școala medie nr. 4 din Galați, 
care a primit din partea Ministerului 
Invățămîntului această sarcină, a ră
mas... corigentă la capitolul organi
zării. îndeosebi în prima zi de con
curs, sala prezenta mai degrabă as
pectul unui „teren acoperit" pentru 
hochei pe gheață sau patinaj, nu pen
tru un concurs de gimnastică. O 
sală complet neîncălzită, cu oameni 
în paltoane care, stînd locului, tre
murau de frig, cu arbitri care în 
scurtul răgaz ce se ivea între exer
ciții se îndreptau în grabă spre... 
sobe (din 8 doar în trei se făcuse 
ceva foc I). Ce să mal spunem de 
sportivi, care concurau... fără pal
toane ? în asemenea împrejurări, cu 
toate lipsurile șl scăderile concuren
ților, apar totuși explicabile foarte 
multele căderi de la bîrnă (36 din 
42), evoluția slabă de la paralele feta 
(îndeosebi la liber alese) și la sări
turi, unde multe gimnaste au fost 
cotate cu „zero". Apreciem, de ase
menea, că s-a greșit atunci cînd s-au 
programat în aceeași zi aparate cu 
exerciții impuse și libere, mai ales 
că la baza acestei programări nu a 
stat — după părerea noastră — nici 
un temei logic.

prof. NICOLAE VIERU
CONST. MACOVEI

PROGRAMUL PRIMEI ETAPE A CAMPIONATULUI

După cum ați aflat din rubrica de 
sîmbătă, în cursul acestei săptămîni 
participant!! vor avea o „activitate” in
tensă : concursul PRONOSPORT obiș
nuit șl concursul suplimentar UEFA.

Să facem mai întîl o scurtă trecere 
în revistă a concursului obișnuit:

1. Petrolul — Dtnamo București. La 
Ploiești se cîștigă greu, dar dinamoviș- 
tii ne-au demonstrat că pot răsturna 
previziunile bazate pe avantajul tere- 
nului. Pronostic 1, 2.

2. U.T.A.—Steaua. Cu tot insuccesul 
de duminică, Steaua râmîne principala 
adversară a dinâmoviștilor bucureșteni 
în lupta pentru titlu. La Arad indicăm 
„X” dublat de un ,.2“.

3. Progresul — Știința Timișoara. De 
două etape Progresul „merge” minunat. 
Ii acordăm si acum prima șansă. Nu 
trebuie sâ neglijăm însă „X“-ul.

4. Dinamo Bacău—C.S.M.S. Băcăoanii 
nu joacă chiar atît de prost în cîmp. 
Locul ocupat în clasament se datorește, 
în special, lipsei de finalitate. Pronostic 
1, 2.

5. Rapid—Farul. Nu numai forma, dar 
și moralul celor două formații pare să 
se deosebească la ora actuală. Deci, 
pronostic „1”.

6. Steagul roșu—Crișana. Pronostic „1”.
7. Știința Cluj—Minerul. De aseme

nea „1“.
8. Rapid Focșani—Știința Galați. In 

prima etapă a returului, focșănenii au 
pierdut pe teren propriu (1—2 cu Pra
hova). Știința Galați este o echipă tare, 
dar nici rapidiștii nu pot pierde în- 
tr-una. Pronostic 1, X.

9. Poiana Cîmpina—Flacăra Morenl. 
Pentru a scăpa de „zonă” Poiana tre
buie să cîștige puncte serioase. Dumi
nică a dispus de Metalul Tîrgoviște, așa 
că nu-i este greu să obțină două punc
te și de la Flacăra Moreni.

10. Chimia Făgăraș — C.S.M. Sibiu. 
Pronostic X, 2.

11. Progresul Alex.—Unirea Rm. Vil- 
cea. întărită cu Dungu, Olaru etc.,

echipa din Alexandria are toate șan
sele să scape de ultimele locuri. Pro
nostic „1” dublat însă de un „X".

12. C F R. Timișoara—Jiul. Pronostic 1. 
Sp. Știința Craiova — Metalul Bucu- 

• “ • — - • - - douărești. Un meci fără miză, între 
echipe de valoare egală.

★
Și acum, despre CONCURSUL 

PLIMENTAR „UEFA" :
e Concursul se va desfășura __ _ .

regulamentul actualmente în vigoare 
al concursurilor obișnuite Pronosport, 
adică 12+1 meciuri, cu atribuirea pre
miului special de 50.000 lei și trei ca
tegorii (12, 11 șl 10 rezultate exacte).
• Depunerea buletinelor se face în- 

cepînd de astăzi 8 aprilie pînă slmbătă 
13 aprilie (Inclusiv).

e Concursul suplimentar UEFA or
ganizat anul trecut a distribuit premii

Importante. Reamintim astfel, că va
riantelor cu 19 rezultate le-a revenit 
cite 3.549 lei, sumă destul de Impor
tantă pentru un premiu de categoria 
a IlI-a.

A treia competiție de handbal in 7, 
care-și va începe — la sfîrșitul aces
tei săptămîni — o etapă importantă, 
este campionatul de calificare mascu
lin și feminin. Această etapă, inter- 
regiuni, se va desfășura în două faze: 
1) echipele campioane de regiuni se 
vor întîlni intre ele, în meciuri tur- 
retur 
tive ; 
fază 
fiind 
formații. Echipele 
promova în categoria A (masculin și 
feminin).

Programul primei faze a fost alcă
tuit. El se prezintă astfel :

rești — campioana reg. Bacău ; Ra- 
Timișoara ;
Odorhei.

pid Oradea — Mecanica 
Voința B. Mare — A.S.M.

FEMININ

Odorhei

su-

după
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Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria

a 
a

I 1 variantă a 50.000 
n-a 4 variante a 13.706 
nr-a 
rv-a
V- a
VI- a

lei ; 
iei ; 
lei ; 
lei ; 
lei ;

31 variante a 1904
263 variante a 288
919 variante a 82
4467 variante a 23 lei.

de 50.000 lei a fost obținutPremiul 
de GEORGESCU TIBERIU ALEXAN
DRU din București, str. Serg. Donici 
nr. 4.

Rubrică redactată de LOTO-PRONO- 
SPORT.

disputate în două zile consecu- 
2) cele opt calificate din prima 
vor participa la turneul final, 
împărțite în grupe de cite patru 

cîștigătoare vor

MASCULIN

13—14 aprilie : Metalul Rădăuți — 
Politehnica Iași.

27—28 aprilie : Știința Galați — cîș- 
tigătoarea meciului Metalul Rădăuți— 
Politehnica Iași; Portul Constanța— 
Știința Galați ; Proiectantul Deva — 
Știința Cluj ; Voința Tg. Jiu — Pe
trolul Ploiești ; Luceafărul Pitești — 
Voința Sighișoara; Metalul Bucu-

13—14 aprilie : Voința
S.S.E. Buzău ; Locomotiva Teiuș — 
Voința Craiova ; Știința Babeș-Bolyai 
Cluj—Voința B. Mare.

27—28 aprilie : Campioana reg. Ba
cău — Șc. Pedagogică Suceava ; An
cora Galați — Politehnica Iași ; Știin
ța Curtea de Argeș—Rulmentul Bra
șov ; Spartac Constanța — Industria 
Urziceni; TIPO Oradea—ILSA Timi
șoara.

In caz de egalitate, meciul al doi
lea va fi prelungit. Dacă egalitatea se 
va menține, atunci jocurile se vor re- 
juca pe terenul echipei care s-a de
plasat la primele două. In eventua
litatea că și 
se vor afla 
tul prevede 
mai tînără.

Turneul final, la băieți și fete, va 
avea loc la 17—19 mai, în orașe neu
tre care urmează sâ fie stabilite de 
federație.

de 
la 
ca

data aceasta echipele 
egalitate, regulamen- 
să se califice echipa

Echipele calificate in turneele finale
la handbal in 11

Cititorii noștri au luat cunoștință 
de rezultatele „zonelor" campionatu
lui republican de handbal în 11, ale 
cărui turnee finale se vor desfășura 
— după cum se știe — în luna au
gust. Iată cum se prezintă lista echi
pelor calificate pentru cele patru tur
nee finale :

FEMININ. Locurile 1—5 : Rapid
București, Progresul București, Știin
ța București, Mureșul Tg. Mureș, 
Constructoul Timișoara; locurile 
10 : Confecția București, Banatul Ti
mișoara, Tractorul Brașov, S.S.E. Pe
troșeni, C.S.M. Sibiu ; locurile 11—15: 
S.S.E. Ploiești, Știința Timișoara. Ves
titorul București, Voința Craiova, 
Știința Cluj ; locurile 16—18 : S.S.E.

6—

Constanța, Favorit Oradea; Faianța 
Sighișoara.

MASCULIN. Locurile 1—5 : Steaua 
București, Dinamo Brașov, C.S.M. Re
șița, Chimia Făgăraș ; locurile 6—10': 
Dinamo Bacău, Ind. Sîrmei C. Turzii, 
Tehnometal Timișoara, Voința Sibiu; 
locurile 11—15 : C.S.M.S. Iași, Trac
torul Brașov, Știința Timișoara, Știin
ța Petroșeni ; locurile 16—20 : Rafină
ria Teleajen, Știința Tg. Mureș, Uni
rea Sînnicolaul Mare, Voința Tg. Jiu.

Celelalte patru echipe vor fi Dina
mo București, Petrolul București, Ra
pid București și Știința București, în 
funcție de locui pe care-1 vor ocupa" 
in clasamentul „zonei" de la Bucu
rești,



TRIBUNA SCHIMBULUI DE EXPERIENȚAa

Aruncarea suliței este una din pro
bele atletice care solicită în cea mal 
mare măsură articulațiile corpului și 
în special articulațiile mari ale membru
lui superior (a umărului și a cotului).

In timpul aruncării, aceste două arti
culații sînt supuse unor tracțiuni de or
dinul a zeci de kilograme. Cel mai mult 
au de suportat în timpul „efortului fi
nal" (atunci cînd se produce azvîrlirea) 
ligamentele care fac legătura între oa
sele articulare.

In articulația cotului, înainte de lan
sarea suliței^ mai precis atunci cînd 
aruncătorul ,,trece“ în poziția „arcul 
încordat", ligamentele sînt supuse unui 
efort considerabil, datorită „biciuirii e- 
fectuate de braț", care se manifestă la 
nivelul ligamentelor prin tracțiuni foar
te puternice.

Din această cauză, în timpul concursu
lui sau în timpul antrenamentelor, cînd 
se face un număr mare de aruncări (bi
ciuirile fiind repetate) aceste ligamente 
— în special ligamentul colateral cubi
tal — se pot „dezlipi" de pe locul unde 
se insera pe os, se pot rupe sau în 
cazul cel mai fericit se întind.

Asupra aruncătorului de suliță o în
tindere are drept consecință un repaus 
de două săptămîni pînă la o lună, iar 
o smulgere sau o rupere a ligamentului 
îl fac inactiv un sezon întreg.

Repausul face ca articulația cotului, 
în genera], și ligamentele în special, 
să-și piardă capacitatea de rezistență 
acumulată în antrenamente, iar acciden
tele se pot repeta apoi cu mai multă 
ușurință.

Aruncătorii noștri de suliță, începînd 
de la juniori și pînă la cei din lotul 
reprezentativ de seniori, se plîng de du
reri în articulația cotului și mai ales la 
nivelul ligamentului amintit. Iată și cî
teva exemple : Dimitrie Marian, Rodica 
Bucea, Ion Cristea, Gheorghe Popescu 
etc.

Din constatările noastre, principala 
Muză o constituie faptul că în antre- 
^Whentele ce se desfășoară de-a lungul 
anului nu se lucrează special pentru în
tărirea acestei articulații, nu se folo- 

I sesc exerciții speciale prin care liga
mentele și întreaga articulație să fie 
[prelucrate de așa manieră, incit sâ re- 
iziste la biciuirile și la tracțiunile repe
tate ce se produc în timpul aruncărilor 
și mai ales la aruncările executate de
fectuos (cazuri frecvente de accidentare 
în special la începători).

Este cunoscut faptul că rezistența ar
ticulațiilor la diferiți factori mecanici, 
se datorește nu numai ligamentelor pa
sive, ci și mușchilor periarticulari, care 
se comportă ca ligamente active. Nume
roase accidente (mai ales cele cu dez
lipiri) se datoresc uhei forțe insuficient 
dezvoltată a mușchilor periarticulari. De 
aceea în procesul de antrenament, și 
în mod deosebit în perioada pregătitoa
re, trebuiesc găsite și aplicate metode 
de întărire atît a ligamentelor articulare 
cît și a mușchilor periarticulari.

Nu toți antrenorii, chiar și cei spe- 
Icialiști în această probă, dau impor
tanța cuvenită acestei probleme, lăsînd 
lea ea să se rezolve pe baza exercițiilor 
Ic^^se folosesc în antrenamente pentru 
kflMtirea fizică generală și specială, 
Iprin exercițiile de forță sau de tehni- 
Ică. Acest lucru nu este însă suficient. 
[Articulației cotului trebuie să i se dea 
Io importanță deosebită ; prelucrarea ei 
En scopul prevenirii accidentelor trebuie 
[făcută separat și mai ales din timp, prin 
[folosirea în lecțiile de antrenament a 
[unei game de exerciții care să se adre- 
fceze direct ligamentelor și mușchilor 
periarticulari.
f Antrenorul și atletul trebuie să ma
nifeste o preocupare continuă în vede
rea prelucrării acestei articulații, să gă
tească noi exerciții și aparate menite 
fă rezolve cu succes această problemă. 
■Multă grijă trebuie acordată începători
lor care sînt mai ușor expuși accidente
lor amintite, din cauza aruncărilor de-

fectuoase (prin lateral) și mai ales a 
slabei rezistențe ce o posedă articulația 
cotului, în general, și ligamentele, în 
special.

Aruncătorul de suliță are absolută ne
voie de integritatea articulației cotului 
și, ca atare, antrenorul trebuie să pri
vească această problemă ca o sarcină 
de mare răspundere în pregătirea spor
tivului.

In materialul de față dăm cîteva exer
ciții accesibile tuturor aruncătorilor de 
suliță, exerciții care se adresează di
rect ligamentului colateral cubital, muș
chilor periarticulari 
ția cotului.

Iată exercițiile șl
1. — O minge de

mă șl strînsă repetat prin închiderea și 
deschiderea pumnului, apăsînd în spe
cial cu degetul mijlociu și inelar.

2. — Un aparat, simplu de 
nat avînd ca parte principală 
dintr-o sîrmă oțelită cu două 
capete care se stringe de mai
prin închiderea șl deschiderea pumnu
lui.

Aceste două exerciții au avantajul că 
aparatele fiind mici pot fi purtate în 
buzunare șl lucrul se poate efectua ori- 
cind.

șl întăresc articula-

aparatele respective: 
tenis ținută în pal-

Concursuri...
• Pe terenul centrului de antre

nament „23 August" din Capitală a 
Lvuț loc duminică un concurs orga
nizat de Viitorul. Au participat peste 
0 de tineri concurenți, care au înie- 
fistrat o serie de rezultate promiță
toare. JUNIORI : 100 m: Tr. Potop 
2,0 ; 200 m: E. Marin 24,6 (H.C. - 
. Nae 23,8) ; 400 m : E. Marin 54,3 ; 
00 m: M. Gîndilă 2:15,5 (H.C. - I. 
ferbescu 2:05,3) ; 1 500 m : M. Balteș 
1:22,5; 200 mg: I. Gheorghe 28,3 (H. 
b. — I. Nae 26,5) ; lungime: E. Ma- 
fn 6,07. JUNIOARE : 100 m : V. Ale- 
u (născută 1948) 13,6 ; G. Cîrstea 
B,7 ; 200 m : V. Alecu 28,4 ; D. Ursa- 
Ihe (1948) 28,7 ; 400 m: T. Vulpeanu 
B,3; lungime: B. Sternheim 4,70; 
Ireutate: D. Ionescu (1947) 8,02.
I • în vederea participării la con- 
lursul republican de primăvară, Ciu
lul sportiv școlar din București a 
Irganizat, pe stadionul Tineretului, 
In concurs pentru aruncători. Rezul- 
Ite remarcabile a înregistrat tînărul 
IH. COSTACHE (născut în 1946) la 
kuncarea ciocanului : 58,96 m (6 kg) 
I 52,52 m (7,257 kg). Alte rezultate: 
IăIEȚI : greutate (6 kg) : M. Vizitiu 
1,86; disc (1,5 kg): S. Hodoș 38,72; 
IzZiță A. Rapas 47,07; ciocan (6 kg): 
t Oroveanu 49,92; I. Chirilă 46,84 ; 
IetE : disc: Rozalia Moțiu (C.S.Ș. 
lîmiș.) 36,02 ; suliță : Georgeta Nicu- 
Iscu 39,33 ; Mihaela Peneș 39,20.
I • Pe stadionul Dinamo a avut loc 
liminică un concurs de verificare 
li cadrul căruia au fost obținute cî- 
tva rezultate satisfăcătoare: BĂIEȚI: 
BO m: I. Moldoveanu (Din.) 11,3; P. Cio- 
lanu (Din.) — 1947 — 11,3; 150 m: 
L. Stamatescu (Steaua) 16,8 ; I. Rățoi 
pin.) 17,5; 300 m: Gh. Zamfirescu 
Bteaua) 35,8 ; Șt. Nițu (Din.) 26,1 ; 
L Zahaichievici (Din.) 36,1 : FETE:

Se înfige sulița vertical în pă- 
mînt. Apucînd cu ambele mîini de 
manșon, picioarele fiind ușor depărtate, 
executantul se înclină înainte lăsînd 
greutatea corpului in spre sol (exten
sie) și apoi se ridică prin forța brațe-

confecțio- 
o spirală 
minere la 
multe ori

Fig. 1

ex erei țiu se poate 
la fringhie sau la

Contracții izometrice :
3. — Pe un plan dur care să fie cu 

puțin peste înălțimea executantului (e- 
xemplu partea superioară a tocului unei 
uși) se apasă cu efort maxim in sus cu

pe o masă sau 
(cu pumnul în-

înfipt în perete

pumnul închis sau semiînchis, 6—8 se
cunde (fig. 1).

4. — Din poziția stîr.d sau șezînd, a- 
păsare cu efort maxim 
pe lada de gimnastică 
chis).

5. — Cu virful suliței
(priza normală pe manșon) cu cealaltă 
mină apucat de o șipcă de la scara fixă 
(sau alt punct fix din perete) tracțiune 
în axul suliței, 6—8 secunde (poziția de 
aruncare).

6. — Din poziția culcat de-a lungul 
băncii de gimnastică la capăt, ridicarea 
unei haltere mici 20—25 kg cu două 
mîini și cu o mină (fig. 2).

rezultate...
100 m: Rodica Mecu (Din.) 12,8; 
Viorica Mărculescu (Din.) 12,9; 300 
m: Sanda Giță (Speranța Galați) 
44,7. (AD. IONESCU - corespondent).

• Peste 50 de alergători de la 
Voința, Rapid, Olimpia, Vulcan au 
luat startul în întrecerile competiției 
de cros dotată cu „Cupa Voința“. 
Concursul s-a desfășurat duminică di
mineața în împrejurimile stadionului 
Voința de la Pipera. Cîteva rezultate : 
JUNIOARE I — 700 m : El. Țurcanu 
(Voința) 2:18,7; T. Oarfă (Ol.) 2:21,0; 
I. Chiuaru (Rap.) 2:23,0 ; JUNIOARE 
II — 500 m: El. Zamfira (Voința) 
1:33,0; S. Drăghici (Voința) 1:35,0; 
M. Nicoară (Rapid) 1:36,0. JUNIORI I 
— 2 000 m: Gh. Glodea (Ol.) 6:44,8; 
T. Elefterie (Voința) 6:58,2; C. Stan 
(Voința) 6:58,4; JUNIORI II — 
1000 m: N. Pința (Voința) 3:01,6; 
Em, Misai (Rap.) 3:05,0; L Cristian 
(Rap.) 3:05,5 ; SENIORI — 2 000 m: 
M. Braboveanu (Vulc.) 7:15,0; C. 
Bucur (Vulc.) 7:37,5 ; N. Frîncu (Vulc.) 
8:07,2.

în urma desfășurării probelor, cla
samentul general pe echipe este ur
mătorul : 1. Voința 48 p ; 2. Rapid 
51 p; 3. Olimpia 80 p; 4. Vulcan 
89 p. (NIC. D. NICOLAE — cores
pondent).

• în vacanța de primăvară a ele
vilor, pe stadionul Petrolul din Plo
iești, a avut loc un concurs pentru 
desemnarea celui mai bun alergător, 
săritor și aruncător din Șc. medie 
nr. 6 (clasele V—VIII). La întreceri 
au participat peste 80 de tineri, 
mulți dintre ei dovedind frumoase ca
lități. Cu acest prilej se cuvine să 
subliniem activitatea desfășurată de 
profesorii de educație fizică FI. Stoe~- 
nescu, Olga Luță și Șt. Stuparu). 
(GH. MOISE — corespondent).

lor (fig. S). Același 
executa foarte bine 
prăjina din sala de gimnastică.

8. — Din poziția specifică efortului fi
nal (.arcul încordat") se execută trac
țiuni repetate cu un elastic legat de 
scara fixă sau de un alt punct fix din 
perete. Aceiași exercițiu se poate exe
cuta șl la aparatul cu scripeți.

9. — Exercițiu pe perechi : partenerii 
stind cu coatele sprijinite pe o masă, 

în față, sau culcați pe gazon, a- 
brațele îndoite din articulația co
la un unghi de 90- se prind reci

proc de mîini și-și opun rezistență.
10. — Din sprijin culcat, îndoiri și în

tinderi de brațe (flotări) avînd palmele 
orientate cu degetele spre interior ; ridi
carea se face pînă la virful degetelor.

IOAN SABAU 
asistent la catedra de atletism 

a LC.F. i

Cu cîteva zile în urmă, comentînd 
performanțele înregistrate de juniorii 
noștri la campionatele de la Ploiești, 
ziarul nostru menționa faptul că ti
nerii campioni au progresat cu 90 de 
kilograme. Pe de' altă parte, Fiți- 
Balaș și Lisias Ionescu au obținut 
rezultate remarcabile (355 kg și res
pectiv 382,5 kg).

Cum se explică aceste progrese ? 
Care este „secretul" acestor perfor
manțe bune ale acestor halterofili ? 
Firește, răspunsul trebuie căutat în 
metoda de antrenament folosită, în 
cantitățile imense de kilograme ri
dicate, în munca lor asiduă și per
severentă.

Să răsfoim filele calendarului și 
să intrăm în 
prima parte a 
terofililor noștri fruntași a pus un 
accent deosebit pe dezvoltarea fizică 
generală. De la 12 la 27 decembrie 
1962, deci în mai puțin de două săp- 
tămîni. 6 dintre halterofilii noștri 
au ridicat peste 400 000 de kg ! (Z. 
Fiat 42 500 kg, A. Toma 53 050 kg, 
Marton 69 794 kg. Balaș Fiți 74 595 kg, 
Gh. Mincu 75 590 kg, L. Baroga 
99 360 kg). In partea a doua a pre
gătirilor (3—31 ianuarie 1963) suma 
totală a greutăților ridicate aproape 
s-a dublat (Fiat 86 000 kg, Toma 
106 380 kg, Marton 113 920 kg, Balaș 
122 495 kg, Mincu 115 650 kg și Ba
roga 131 645 kg). Prin urmare, în 42 
de zile de antrenament, cei 6 halte
rofili au ridicat peste 1 milion de 
kilograme.

De notat că aceste antrenamente 
au fost alternate: unul principal cu 
altul secundar (cite 3 pe săptămînă), 
suma kilogramelor la un antrenament 
principal fiind aproape dublă față de 
un antrenament secundar. Iată aceste

domeniul cifrelor. In 
pregătirilor, lotul hal-

cifre : Mincu : 5400-9000, Fiți : 5200— 
8600 ; Fiat : 3400—6400 ; L. Ionescu : 
4500-9500 ; Baroga : 5000-10 000 !

Prin urmare, pentru un progres în 
sportul halterelor - ca de altfel în 
orice disciplină sportivă - se cere 
multă muncă, multă perseverență. 
Acest lucru ii știu prea bine halte
rofilii. Pentru a progresa cu cîteva 
kilograme este necesar să ridici la 
antrenamente sute de mii și chiar 
— într-un timp mai îndelungat —... 
milioane de kilograme. Pentru dez
voltarea generală a forței halterofilii 
noștri exersează mult smulsul direct, 
ridicarea la piept fără fandare, fac 
genuflexiuni, aplecări, tracțiuni cu 
bara, împins (îngust, larg) etc. Dar 
în afară de aceste exerciții, haltere- 
filii fruntași nu au neglijat alergă
rile, săriturile, exercițiile acrobatice, 
flotările la paralele ș. a. Deci, antre
namentul la haltere nu constă numai 
în ridicarea greutăților, ci cuprinde 
un complex de exerciții ajutătoare 
menite să le perfecționeze elastici
tatea și tehnica. Varietatea mare da 
mijloace în pregătire, intensitatea cu 
care se lucrează, contribuie fără în
doială la creșterea performanțelor.

La Centrul de pregătire și cerce
tări științifice „23 August", unde se 
antrenează majoritatea halterofililor 
noștri fruntași există cele mai bune 
condiții de lucru. Sala de haltere 
este excelent amenajată.

Antrenîndu-se cu 
perseverență, 
vor realiza

seriozitate 
tinerii noștri 

și alte succese 
nate, la întrecerile din acest 
cadrul „Cupei Dunării" și la 
treceri internaționale.

sportivi 
însem- 
an din 
alte in-

ȘTEFAN PETRESCU
antrenor emerit

ION OCHSENFELD

Cel mai bun aruncător de greutate din școală
Recent, profesorii de educație fizică 

de la Școala profesională a uzinelor 
„Vulcan** au luat inițiativa de a organiza 
un concurs de atletism: „cel mai bun 
aruncător de greutate*. Competiția a 
trezit un viu interes în rîndurile elevilor 
acestei școli. Pe foile de concurs s au 
înscris 800 de elevi ai școlii.

Profesorii Cornel Negulescu și Gheor- 
ghe Pandrea ne-au relatat că la anul II-C 
și 1-H, aproape toți elevii și-au exprimat 
dorința de a dovedi... cit de departe pot 
arunca greutatea. Este desigur chezășia

succesului de care se 
concurs. Cei mai buni 
apoi urmăriți îndeaproape, astfel ca din 
rindurile lor să poată fi selecționați re
prezentanții școlii la această probă at
letică, pentru diferite competiții atletice.

Fără îndoială, inițiativa asociației 
sportive a Școlii profesionale .Vulcan" 
merită să fie continuată și în alte școli.

va bucura acest 
aruncători vor fi

AUREL CRIȘAN
corespondent

Pe Valea lui Carp,

C. Tabâraș, M. Focșeneanu si 
au ciștigat ambele curse de

Vremea capricioasă care caracterizează această primăvară 
nu s-a dezmințit nici la sfîrșitul săptăminii trecute, cînd 
s-au desfășurat în Bucegi două curse de slalom uriaș con- 
tind pentru „Cupa Valea lui Carp* și „Cupa R.P.R.*. Sîm- 
bătă. Valea lui Carp a fost acoperită cu o ceață care a în
greuiat vizibilitatea schiorilor. Duminică, în schimb, a fost 
o zi excepțional de frumoasă, care a răsplătit eforturile nu
meroșilor spectatori veniți să urmărească evoluția celor mai 
buni schiori ai țării.

După cursa de slalom uriaș de duminică a putut fi alcătuit și 
clasamentul „Cupei R. P.R.*. Pe primul loc se află echipa schio
rilor de la Dinamo Brașov (antrenor Gh. Roșculeț), care 
au luptat cu multă combativitate în toate probele, cucerind 
astfel o frumoasă victorie. Dinamo a realizat 252 p. Re
marcabilă e și comportarea schiorilor de la Caraimanul Buș
teni, clasați pe locul secund cu 299 p. Carpați Sinaia, cîț. 
tigătoarea ediției trecute a cupei, s-a prezentat ceva mai slab 
și drept consecință a pierdut trofeul. Carpați a totalizat 
352 p. Urmează în clasament: 4. St. roșu Brașov 413 p;
5. Combinata Luceafărul — Casa Ofițerilor Brașov 438 p;
6. Voința Sinaia 481 p ; 7. Casa Ofițerilor Brașov 644 p.

Iată acum clasamentele individuale ale curselor de slalom 
uriaș (traseu marcat din Vf. Furnica pînă la Cota 1400) ; 
SIMBĂTĂ, seniori: 1. C. Tăbăraș (Carpați Sinaia) 1:44,5; 
2. I. Zangor (C.O.B.) 1:47,4; 3. C. Bălan (C.Q.B.) 1:50,1;
4. Dan Focșeneanu (Voința Sinaia) 1:51,5; 5. M. Bucur 
(Carpați) 1:53,1 ; 6. K. Gohn (Dinamo Brașov) 1:56,0 (a 
căzut și s-a întors la o poartă) ; 7. E. Șandru (Caraimanul 
Bușteni) 1:56,3 ; 8. N. Șuteu (C.O.B.) 1:57,0 ; senioare : 1. 
Ilona Micloș (Dinamo) 1:30,0; 2. Edith Șuteu (C.O.B.) 
2:08,1; juniori: 1. Marin Focșeneanu (Carpați) 1:20,5; 2. 
I. Pitiș (Dinamo) 1:26,0; 3. M. Ene (Voința) 1:29,8; 4. 
V. Brenci (St. roșu) 1:32,2; 5. N. Moldoveanu (Caraimanul) 
1:32,6; 6. N. Apostol (St. roșu) 1:33,0; junioare: 1. Mihaela 
Casapu (S.S.E. Predeal) 43,3 ; 2. Cizela Mores (Luceafărul) 
44,4; 3. Liana Blebea (Luceafărul) 45,0; 4. Liliana Foc
șeneanu (Carpați) 45,3; 5. Rodica Stoian (Luceafărul) 46,2; 
DUMINICĂ, seniori; 1. C. Tăbăraș 1:44,4; 2. K. Gohn 
1:45,4; 3. I. Zangor 1:48,0; 4. N. Pandrea (C.O.B.) 1:49,2;
5. C. Bălan 1:52,1; 6. I. Secui (Caraimanul) 1:56,2; 7. 
E. Șandru 1:56,3; 8. M. Enache (Caraimanul) 1:56,4; 
senioare: 1. Ilona Micloș 1:30,1; 2. Liana Blebea 1:45,0; 
juniori: 1. M. Focșeneanu 1:21,2; 2. I. Pitiș 1:27,2; 3.

Ilona Miclos 
slalom uriaș

Juniorul M. Focșeneanu a cîștigat detașat cele două 
curse de slalom uriaș disputate pe Valea lui Carp.

Foto : prof. I. Matei

Munteanu (Luceafărul) 1:27,9; 4. D. Apostol 1:30,1 ; S.-
B. Ilaidu (Dinamo) 1:32,0; 6. N. Andreescu (Voința) 1:34,0; 
junioare: 1. Liliana Focșeneanu 42,6; 2. Cizela Mores 44,0.

Ml HAI BOTA, corespondent



întilnirea prietenească a primului ministru Cuban, dr. Fidel Castro, 
cu atletele noastre lolanda Balaș și Maria Diaconescu

înainte de plecare la Londra

Un ultim antrenament a! juniorilor noștri
HAVANA, 8. — Atletele romîne 

lolanda Balaș și Mafia Diaconescu, 
care se află la Havana ca invitate ale 
Institutului cuban de educație fizică și 
recreare, au asistat la încheierea 
campionatului național de basebal. 
înainte de începerea partidei, sporti
vele romîne au fost prezentate pu

Echipa feminină a R.P. Romîne s-a calificat în semifinalele 
campionatului mondial care se desfășoară astăzi

(Urmare din pag. 1) 

siguranță și a cîștigat tot cu 2—0 la 
Kariikova Jitka.

întâlnirea de dublu ne-a dat cîteva 
emoții. Nu atît pentru soarta acestui 
meci, cât pentru evoluția <Mn eemi- 
finaile. Maria Alexandru — Ella Con- 
stantinescu n-au făcut o partidă stră- 
liulcită în compania jucătoarelor Lu- 
znva — Kariikova Jernla, și aiu cîști- 
gat dificil cu 2—1.

BĂIEȚII AU PIERDUT CEA DE A 
TREIA ÎNTÎLNIRE

Meoiul echipei noastrel masculine 
desfășurat în compania formației 
R.P.D. Coreene - deși a fost foarte 
frumos și mult aplaudat de public 
—■ ne-a produs o deziluzie. Ca și în 
întfflnirile anterioare ei nu s-au con
centrat suficient și din cauza lipsei 
de finalizare au cedat cu 3—5 (este 
cea de a treia uitîlnire pe care o 
pierd). Din această cauză ei ocupă

Meciul pentru titlul mondial de șah
—-—-—————------------------------------------------------------------

Șalengerul marchează puncte...
Citul. după o luptă dîrză și prelun

gită. n treia partidă a meciului s-a în
cheiat ea remiză la mutarea 86, multi 
dintre spectatori și-au spus: „Gata, pe 
Botvinnik ntt-l poți clinti din loc numai 
cu tehnica !...“

Cum să treci de un asemenea colos ? 
I’oale numai unui jucător de atac dez
lănțuit, cum este Tal, ti este dat aceas
ta... Dar Petrosian nu iubește atacul. 
El este un jucător pozițional prin exce
lență. virtuos al tehnicii, poate cel mai 
mare tehnician al șahului contemporan. 
Este suficient aceasta tn fața lui Bot
vinnik ?

Piuă la partida a 5-a a meciului, în
cepusem să ne îndoim de aceasta. A 
urmat insă primul șoc. Campionul a 
trebuit să se incline in fața finețelor 
strategice ale șalengerulni. Scorul tn 
meci s-a egalat: 2l/2—2l/2.

A urmat o „pauză", remiza din partida 
a 6-a. Și apoi, din nou l-am văzut pe 
„liniștitul" Petrosian devenind... teribil, 
prin for (a extremă a jocului său po- 
âțional. A 7-a: o deschidere engleză. 
Curios, acum o joacă Petrosian, după 
Ce Botvinnik a folosit-o inofensiv cu 
albul in a patra partidă. Dar șalengerul 

'tncepe să dea pe față felul excepțional 
tn care s-a pregătit pentru meci. Din nou 

lo inovație în deschidere l-a pus pe de- 
[ținătorul titlului tn situația neplăcută 
,'de a rezolva Za tablă ceea ce partenerul 
a pregătit in multe ore de studiu, acasă... 
Negrul a intrat tn poziție proastă. Un 
sacrificiu de calitate, care avea de scop 
obținerea de șanse de remiză, a fost fin 
respins de Petrosian. Pentru specialiști, 
aprecierea poziției nu mai era un secret. 
Șalengerul și-a mărit constant avanta
jul, Irecind — la întrerupere — tntr-un 
final de turnuri net cîștigat. Scor:
4—3 pentru Petrosian !

APABABBA GRUNFELD
T. Petrosian M. Botvinnik

A 5-a partidă a meciului
1. c4 g6 2. d4 Cf6 3. Cc3 dî 4. Cf3 Ng7 

5. c3 o—0 6. Ne2 d : c4 („De gustibus non 
dlsputandum" — și in materie de des
chideri... Am impresia totuși că întărirea 
centrului prin c7—c6 sau e7—e6, urmat 
de bî—b6 șl Nb7, oferea negrului posi
bilități mai bune) 7. N:e4 c5 8. d5 es 
(Altfel 9. e4. In continuare, schlmbînd 
damele, Botvinnik rămîne cu un pion 
izolat la e6. Dezavantaj microscopic, 
dar suficient pentru ca Petrosian să-l 
facă decisiv...) 9. d :e6 D:dl_t_ 10. R: 
dl N: rt 11. N:e« f:e« 12. Re2 Cc« 13.Tdl 
TadS 14. T: d8 T:d8 15. Cg5 Te« 16. Cge4 
C:e4 17. C:e4 b6 18. Tbl Cb4 19. Nd2 Cd5 
(Albul ar fi stat perfect după 19... C:a2 20. 
Tal Cb4 21. N: b4 c:b 22. Ta7 N:b2 23. Tb7) 
20. al TC8 21. b3 Nf8 22. Tel Ne7 (Poate mai 
multe șanse de rezistență oferea 22... a6 23 
b4 c4. chiar dacă după 24. b5, pionul 
ț,c“ al negrului ar fi rămas de asemenea 
Slab) 23. b4 ! C4 (La 23... Rf7 24. b:c) 24. 
b5 Rf7 25. Nc3 Na3 26. Tc2 CîcS-ț- (A- 
menințarea 27. Cd2 obligă pe negru să 
se despartă de cel mai bun ostaș : ca
lul din d 5) 27.T:e3 Nb4 28. Tc2 Re7 29. 
Cd’ c3 (Finalul de turnuri după 29... N : 
d2 30. R:d2 și 31. Rc3 este de asemenea 
dezavantajos negrului) 30. Cc4 Na5 31. 
Rd3 Td84- 32. Rc4 Tdl (32...Td2 33. Rb3) 
33. C:c3 Thl 34. Ce4 ! (Regele alb va porni 
acum la asediul direct al lagărului ad
vers) 34... T:U2 35. Rd4 Rd7 (Altfel 36. 
Tc74-) 34. g3 (Și 37. g4, dar ca totdeauna 

blicului cuban care le-a primit cu vii 
aclamații.

Cu acest prilej, lolanda Balaș și 
Maria Diaconescu s-au întîlrut cu dr. 
Fidel Castro. Primul ministru al Cubei 
a avut o convorbire prietenească cu 
sportivele romîne.

doar locul IV în grupa B, loc — evi
dent — siub posibilitățile pe care le 
au. Iată rezultatele tehnice: Cobîr- 
zan — Ciong Kil Hua 1—2, Giurgiucă 
— Cion Doc Ci 2—1, Negulescu — 
Pak Sin II 2-0, Giurgiucă - Ciong 
Kil Hua 1—2, Cobirzan. — Pak Sin II 
0—2, Negulescu — Cion Doc Ci 2—1, 
Giurgiucă — Pak Sin II 0—2, Negu
lescu — Ciong Kil Hua 1—2

PREGĂTIRI PENTRU SEMIFINALE

Semifinalele campionatului mondial 
pe echipe se dispută astăzi. Fetele 
var juca ineepînd de la ora 10,30 (ora 
R.P.R.). R. P. Romină întilnește 
R. P. Chineză, iar R- P. Ungară pe 
Japonia. Antrenorii romini au urmă
rit îndeaproape jocul sportivelor din 
R. P. Chineză. în același timp de cîte 
ori juca Maria Alexandru numeroși 
antrenori și tehnicieni chinezi notau 
de zor diferite amănunte asupra jo
cului campioanei noastre. Pentru 
această semifinală echipa noastră va

Petrosian nu vrea să lase adversarului 
nici o contrașansă) 34... Nb4 37. Re5 
ThS-j- 38. R16 Neî-J- JS. Rg7 e5 40. Tc4 ! 
Thl (In această poziție fără speranță 
pentru negru, partida s-a întrerupt și a 
rost reluată a doua zi în sala Clubului 
central de șah din Moscova) 41. Rri (Mu
tarea din plic) 41...Tal 4». Te4 NdS 43- 
Tds — Rc8 44. Res (Regele alb demons
trează o minunată mobilitate) 44... Nc7 
45. Tc6 Tdl (Se pierde o piesă după 45... 
T:a4 46. Ce3 și 47. Cd5) 4S Cg5 Td8 47. 
Rf7 Tdl4- 48. RgS și aci — pentru prima 
oară în acest meci — campionul mon
dial a trebuit să se recunoască învins.

Comentării de I. NEI ST AD 
maestru al sportului din U.R.S.S. 

pentru „Sportul popular"

Moscova, aprilie 1963.
★

Partida a opta s-a întrerupt intr-o 
poziție în care Petrosian are șanse 
mai bune.

U.R.S.S.:
DUPĂ ETAPA A DOUA

învingătoare și în cea de a doua 
etapă a campionatului U.R.S.S., e- 
chipele Spartak Moscova și Dinamo 
Tbilisi au acumulat 4 puncte fiecare, 
aflîndu-se pe primele locuri ale cla
samentului. Iată rezultatele etapei a 
doua : Moldova Chișinău — Spartak 
Moscova 0—3, Dinamo Tbilisi — Ari
pile Sovietelor Kuibîșev 1—0, Ararat 
Erevan — Zenit Leningrad 3—4, Șah- 
tior Donețk — Dinamo Moscova 
0—0, Pahtakor Tașkent — Dinamo 
Leningrad 7—0, S.K.A. Rostov — 
T.S.K.A. 1—1.

R. P. BULGARIA :
LEVSKI — PERFORMERA RETURULUI

Cîștigînd 9 din cele 10 puncte po
sibile în retur, formația sofiotă 
Levski este performera campionatu
lui. Duminică, ea a întrecut cu 2—1 
pe Spartak Sofia, deși n-a avut în 
formație trei din oamenii de bază. 
De remarcat că toate cele trei go
luri au fost înscrise din lovituri de 
pedeapsă. Alte rezultate : Lokomotiv 
Sofia — Rakovski 2—1, Marek — 
Ț.D.N.A. 1—1, Dunav — Slavia 2—0, 
Spartak Pleven — Lokomotiv Plov
div 4—1, Cerno More — Beroe 1—0, 
Botev — Spartak Varna 6—0, Do- 
brudgea — Spartak Plovdiv 0—3. 
în clasament: Spartak Plovdiv șl Lo
komotiv Sofia — cite 27 p., Levski, 
Botev, Lokomotiv Plovdiv — cite 
24 p., Spartak Sofia 23 p, Ț.D.N.A. 
21 p.

R. P. UNGARĂ : FERENCVAROS 
DIN NOU ÎNVINGĂTOARE

Intr-unui din cele mai importante 
meciuri din campionatul maghiar, 
Ferencvaros — confirmînd forma 
bună din ultima vreme — a dispus 
de liderul campionatului, Ujpesti 
Dozsa cu 2—0, trecînd astfel în plu

întreaga presă cubană publică in
formații și fotografii de la sosirea în 
Cuba a reprezentantelor sportului ro
mi nesc și de la întîlnirea lor cu 
Fidel Castro.

(Agerpres)

fi formată la simplu din Maria Ale
xandru și Ella Constantinescu. Cuplul 
pentru meciul de dublu va fi format 
după a doua întîlnire de simplu 
(regulamentul permite acest lucru) și 
va avea alcătuirea Maria Alexandru— 
Geta Pitică sau Maria Alexandru — 
Ella Constantinescu. Echipa R. P. 
Chineze va fi formată din campioana 
mondială du dun-hui și jucătoarea 
Wang Sien. Campioana mondială a 
pierdut recent două seturi (unul la 
sportiva din R. D. Germană, Karl- 
weiss, iar celălalt la sovietica Pai- 
siarv) și după părerea specialiștilor 
este mai puțin în formă decit colega 
sa Wang Sien.

Semifinalele băieților, pentru care 
s-au calificat echipele R. F. Germane, 
— R. P. Chineze și Japoniei — Sue
diei, încep Ia ora 15.

Finalele campionatului mondial pe 
echipe suit programate la ora 20 
(fete) și 20,30 băieți. Tot mîine vor 
începe și întâlnirile preliminare ale 
campionatelor mondiale individuale.

ULTIMELE REZULTATE DE LUNI 
SEARA

Ultimul meci desfășurat de echipa 
I R. P. Romîne a avut loc în compa

nia Indoneziei. Deși a cîștigat cu 
scorul de 5—1, formația noastră nu 
și-a îmbunătățit poziția in clasamen- 
tul grupei.

Iată rezultatele tehnice : Negulescu— 
Kasmara 2-0, Giurgiucă — Djaja2—0, 
Rethi — Alwi 1—2, Negulescu — Djaja 
2—0, Rethi—Kasmara 2-1, Giurgiucă— 
Alwi 2—0.

Tot aseară, Suedia a întrecut R. S. 
Cehoslovacă cu 5—1. După 4 ore de 
joc, la ora cind efectuăm convorbirea 
telefonică, in meciul R. P. Ungară— 
R. F. Germană scorul este de 4—4, 
suficient pentru ca echipa R. F. Ger
mane să se califice în semifinale.

tonul echipelor fruntașe din clasa
ment. Celelalte rezultate : Vasas — 
Salgotarjan 1—1, Debrecen — Pecs
2—4, Gyer — Tatabanya 1—0, Dorog 
—Szombathely 0—0, Komlo — M.T.K. 
2—1 și Szeged — Honved 0—0. Cla
sament: Ujpesti Dozsa 20 p., Honved 
20, Ferencvaros 20 etc.

R. S. CEHOSLOVACĂ ;
BANIK OSTRAVA 

CONTINUĂ SĂ CONDUCĂ
In campionatul cehoslovac s-au 

desfășurat cinci meciuri: Banik Os
trava — C.K.D. Praga 2—2, Slovan 
Bratislava — Spartak Sokoiovo 1—1. 
Tatran Presov — Jednota Trencfn 
0—0, Dinamo Praga — Slovnaft Bra
tislava 0—4, S.O.N.P. Kladno — Spar
tak Plsen 3—1. Clasament : Banik 
25 p., Dukla Praga 23 p. etc.

IUGOSLAVIA :
DINAMO ZAGREB PE PRIMUL LOC

Etapa a 18-a s-a caracterizat prin 
rezultate strînse: patru meciuri nule, 
două victorii cu 1—0 și una cu 2—0. 
Iată, de altfel, bilanțul acestei e- 
tape: Rijeka — Dinamo Zagreb 0—2, 
Voivodina — Partizan 1—1, Jeleznl- 
ciar — Velej 1—1, OFK Beograd — 
Novisad 1—1, St. roșie — Radnicki 
1—0, Buducinost — Haiduk 0—0 și 
Sloboda — Sarajevo 1—0. Acum, în 
clasament conduce Dinamo Zagreb 
cu un punct avans (30). Urmează;
2. Partizan 29 p.; 3. Jelezniciar și 
OFK Beograd cîte 21 p. etc.; pe ul
timele locuri: 12. Rijeka 13 p., 13. 
Haiduk 13 p., 14. Buducinost 12 p.

Ieri, în nocturnă, pe stadionul Re
publicii, a avut loc ultimul antrena
ment al lotului nostru de juniori în 
vederea participării la Turneul 
U.E.F.A. Echipa de juniori a întîlnit 
o selecționată dinamovistă, alcătuită 
pe scheletul echipei Dinamo Obor, 
întîlnirea a durat două reprize a cîte 
40 de minute fiecare și a fost cîști- 
gată cu 2-1 de juniori. Scopul aces-

Buletinul Turneului U. E. F. A.
Mai sînt cinci zile pînă la începerea 

celei de a 16-a ediții a Turneului In
ternațional de Juniori U.E.F.A. Echi
pele se pregătesc de plecare în Anglia, 
unde se vor desfășura jocurile acestei 
importante competiții.

Ce noutăți sînt în legătură cu ea 7 
Iată cîteva.

• Echipele vor fi cantonate în lo
calitatea Bognor, din imediata apro
piere a Londrei. 
De aici ele vor 
pleca spre orașele 
unde vor avea loc 
partidele din cele 
patru grupe : la 
Hastings. Tunbrid
ge, Brentford, Bour
nemouth, Aiders
hot, Brighton, Rea
ding, Guildford, 
Southampton, Port
smouth, Londra.

• Durata parti
delor va fi de 80 
de minute (2 re
prize a 40).

• In cazul cînd 
două sau mai multe 
echipe vor fi la e- 
galitate de puncte 
(in grupe), atunci 
se va lua în con
siderare golavera- 

Cupa cu care este dotat Turneul U.E.F.A.

jul, stabilit nu prin împărțirea golu
rilor date la cele primite (cum se o- 
bișnuia pînă acum), ci prin scădere. 
Această hotărîre a fost luată recent, 
la ședința U.E.F.A. de la Amsterdam. 
Dacă echipele vor fi la egalitate și 
la golaveraj, atunci comitetul de or
ganizare va putea decide —1 pentru 
departajarea echipelor — un meci 
suplimentar de 20 de minute sau 
va lua o altă hotărire, obligatorie 
pentru echipe. In semifinale, dacă 
jocurile se termină la egalitate, 
ele vor fi prelungite (2x10 minute),

FRANȚA: 
SEDAN ÎNVINSĂ PE TEREN PROPRIU

în campionatul Franței s-au înre
gistrat mal multe rezultate surprin
zătoare. Sedan a fost învins pe te
ren propriu de Rouen cu 1—0, Ra
cing a pierdut la Paris cu 4—2 în 
fața echipei Angers, Bordeaux a 
pierdut acasă la Vallenciennes 0—2. 
Alte rezultate: Monaco — Montpe
lier 3—1, Lyon — Marseille 2—1, 
Reims — Nancy 2—0, Nimes — Nice 
6—3, Toulouse — Stade Francais 
5—2, Lens — Rennes 2—4, Grenoble 
— Strasbourg 3—3. Clasament: Mo
naco 43 p., Bordeaux 39 p., Sedan 
38 D-, Lyon și Reims cite 37 p. etc.

ITALIA : JUVENTUS ÎNVINSĂ 
DE CATANIA LA TORINO I

Mare surpriză In etapa a 28-a 1 
Juventus a pierdut pe teren propriu 

în fața echipei Catania (1—0) ! In 
schimb, liderul Internazionale a cîs- 
tigat cu 1—0 meciul cu Fiorentina. 
Alte rezultate : Mantova — Milan 
1—3, Palermo — Venezzia 2—1, Mo
dena — Spăl 1—0, Roma — Torino 
5—0, Lanerossi — Napoli 0—0, Bo
logna — Sampdoria 4—1, Genoa — 
Atalanta 2—1. Clasament: Internazio
nale 42 p., Juventus 38 p., Bologna 
37 p., Milan 36 p. etc

AUSTRIA : ADMIRA
$1 F. C. AUSTRIA IN FRUNTE

Wienner Sport Klub — Austria 
Salzburg 7—2, W.A.C. — Vienna 2—0,
S.V.S. Linz — Wacker 1—0, F. C. 
Austria — Sohwechat 1—0, Grazer 
A. C. — Linzer A.S.K. 1—1, Sim
mering — Austria Klagenfurt 1—0, 
Admira — Rapid 0—0. Clasament: 

tui ultim antrenament a fost acela de 
a acomoda echipa cu lumina reflec
toarelor, deoarece unde partide var 
fi susținute în nocturnă. Echipa noas
tră de juniori s-a mișcat bine în te
ren, manifestind multă poftă de joc.

Miercuri dimineața lotul de juniori 
va pleca spre Anglia. Primul meci, 
la Londra, echipa îl va susține cu 
reprezentativa de juniori a U.R.S.S, 

urmînd ca sorții să decidă în cazul 
cînd egalitatea se va menține. Fi
nala nu se prelungește; vor fi de
clarate câștigătoare ambele echipe.

<4 După cum am mai scris, ju
niorii sovietici s-au pregătit un timp 
printr-un turneu în R.P. Bulgaria, 
unde au susținut trei jocuri: 2—3 cu
Sofia, 1—0 cu Minior Dimitrovgrad și 
1—1 cu R. P. Bulgaria. Ei au folosit 

următorul lot: Kra
marenko (Jozsa)— 
Ștepliakov (Skvor- 
țov), Sergheev, 
Bruhtii — Șarib- 
janov (Șcebliakov), 
Uhanov — Erio- 
min (Bogdanov), 
Sidorov, Avruțkii 
(Soloviov), Șcerba- 
kov, Zabrodin 
lexandrov).

• Italienii au 
în lot trei din ju
niorii folosiți și 
în ediția 1962 : 
Ferrante (Fioren
tina), Gianfranco 
și De Bernardi 
(Pro Patria), iar 
francezii doi: Geor
ge Lech (Lens) 
și Sernus (OGC 
Nisa).

• In loturile italian și francez fi 
gurează mulți juniori aparținind clu
burilor profesioniste: Garbarini, Salvi 
(Sampdoria), Bovari (Internazionale), 
Bercellino (Juventus) — Jacky, Bon- 
zanini (Nimes), Kula (Racing Cj4țl 

Paris), Herbert (Sedan), Loubed (St.' 
Francais).

• In drum spre Londra, echipa 
Greciei a jucat în Austria, la Schwe- 
chat unde a învins selecționata lo
cală de juniori cu 12-0.

Admira 24 p., Austria 24 p., Rapid
23 p., W.S.K. și L.A.S.K. cite 15 p. 
etc

ANGLIA: DUELUL 
TOTTENHAM — LEICESTER CONTINUĂ

In campionatul englez conduc® 
Tottenham cu 47 p., urmată de Lei
cester, cu același număr de puncte. 
Sîmbătă, din cauza meciului Anglia
— Scoția, nu s-a desfășurat o etapă 
completă : Arsenal — Notingham 
0—0, Ipswich — Birmingham 1—0, 
Bolton — Blackpool 3—0, Burnley — 
Aston Villa 3—1, Everton — Black
bourne 0—0, Fulham — Vest Ham 
United 2—0, Sheffield United — 
West Bromwich Albion 2—1.

SPANIA :
REAL MADRID IN SERIE.^

Real Madrid, virtuală campioană, a 
obținut o nouă victorie, cu 2—1, în 
jocul cu Majorca, avînd acum un a- 
vans de 10 puncte față de Atletico 
Madrid. Alte rezultate: Valencia — 
Oviedo 5—0, Sevilla — Valladolid
3—2, Atletico Madrid — Elche 1—1, 
Saragosa — Malaga 4—0, Barcelona
— Cordoba 2—1, Bilbao — Coruna 
3—1.

ALTE REZULTATE

• El Salvador : Costa Rica — Ja
maica 6—0 și Curacao — Mexic 
2—1(1)

• Selecționata diviziei C Italia — 
Luxemburg 2—0 (1—0).

• St. Louis: Aarhus (Danemarca)
— Sei. S.U.A. (olimpică) 5—1 (2—1); 
Chicago : Aarhus (Danemarca) —i 
Sei. S.U.A. (olimpică) 3—2 (3—0).

• Primul meci din cadrul semifi
nalelor „Cupei campionilor europeni^ 
se dispută mîine la Rotterdam: Fe- 
yenoord —, Benfica (returul la 24 
aprilie).
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