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IIJCIIIIII, BUCURII...
Din noianul de scrisori so
ite în ultimele zile la re- 
iacfie multe sîrrf trimise de 
^respondent ii noștri din 
colite de pe întreg cuprin
șii țării. Din fiecare rînd 
ăzbal vești despre copilă- 
'iia fericită, despre bucuriile 
«leilor vacanței de primă- 
'ară, în care sportul le-a 
osf elevilor, mai mul! ca 
rricînd, nedespărțit. Și în- 
r-adevăr, cîte și cîte saîis- 
aejii n-a oferit sportul celor 
nai mici prieteni ai săi în 
icest început de primăvară: 
wimele întreceri de atletism 
de anului în aer liber, at- 
noslera sărbătorească și 
rucuria victoriilor în îrdrece- 
ile vru disputate între clase 
i școli la baschet, volei, 
iandbal sau fotbal, priveliș
te feerice ale munților în- 
ăpezifi, scăldați de razele 
oaretui de primăvară — lo- 
:ul urtor pasionante con- 
:ursuri interșcolare de schi. 
Xpoi impresii și amintiri din 
>rașele și șantierele ind'us- 
riale vizitate — multe de 
rîrstă chiar mai fragedă de
al a lor. Și cîte și mai cîte...

Reținem din multele vești 
srimiie cîteva... In orașul de 
a poalele Tîmpei, încă în 
>rima zi a vacanței elevii 
e< fiilor de baschet ale șco- 
llor sportive de la Ploiești 
i Brașov și-au disputat aprig 
n+îielalea. Victoria la tete a 
event ploieștencelor, iar la 
răieți — gazdelor. Scoruri 
trînse, galerie numeroasă.

Caracal elevii școlii e- 
Bl^ktare nr. 5 din localitate 
il-au disputat întîietatea la 
saschet. Un adevărat cam- 
stonaî al vacanței între po- 
esorii mediilor 9 și 10, la 
:are au participat nu mai 
>u|in de 14 echipe — 8 de 
băieți și 6 de fete — toate 
din această școală. Cîștigă- 
orii unei finale strașnice — 
îlevii clasei a Vlll-a.

Pe culmile înzăpezite ale 
Jucegilor, un reușit concurs 
de schi între elevii unor 
școli din Brașov, Sinaia și 
Jușteni. "La categoria juniori- 
or mici au învins elevii

VIRGIL ALBESCU
După corespondențele 

primite de la : Matei 
T^u, C. Gruia, G. Don- 

(C^linuare in pag. a 2-a)
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Praga, prin telefon de la

Noile campioane ale lumii la tenis de masă: 
Japonia (fete) și R. P. Chineză (băieți)

EEMIN1NĂ A R. P. ROMlNf 
CLASAT PE LOCUL II 

trimisul nostru special, C. Comarnischi

Geta Pitică, Ella Constantinescu și Maria Alexandru, componentele echipei noastre 
la „mondialele* de la Praga

Marți seară au luat sfîrșit 
11a Praga întrecerile pe echipe 

ale celei de a 27-a ediții a 
campionatului mondial. Forma- 

® (ia noastră feminină a reușit 
I frumoasa performanță de a o- 

oupa locul II în ierarhia celor 
» 37 de reprezentative naționale

prezente la competiție. Titlul 
mondial la femei a fost cîști- 
gat de echipa Japoniei, iar la 
băieți de echipa R. P. Chi
neze. De remarcat este și fap
tul că Europa a fost repre
zentată în finale, numai de se
lecționata R. P. Romine !

Partidele din semifinale au 
fost așteptate cu un deosebit 
interes. Peste 10.000 de specta
tori au luat loc în tribunele 
Palatului Sporturilor din Praga 
pentru a asista la confrunta
rea dintre cele patru echipe 
feminine, un adevărat meci 
Europa — Asia.

r

R. P. ROMlNA — 
R. P. CHINEZA 3—2 !

JUNIORII NOȘTRI AU PLECAT LA TURNEUL
U.E.F.A.

Miercuri dimineața a pă
răsii Capitala, pe calea ae
rului, lotul de juniori al 
tării noastre, care participă 
la Turneul U.E.F.A., organi-

UN NOU TURNEU DE 
ȘAH ÎN CAPITALA
Luni începe in Capitală 

un interesant turneu de 
șah, la care participă patru 
jucători fruntași : A. Guns- 
berger, M. Pavlov, D. Dri- 
mer și V. Ciocîltea. După 
cum se știe, aceștia au o- 
cupat locurile 2—5 la ulti
mul campionat al R.P.R. 
Turneul are ca scop desem
narea unui al doilea repre
zentant al țării noastre (ală
turi de campion, Fl. Gheor
ghiu) la viitoarele turnee zo
nale din cadrul campionatu
lui mondial de șab. Tur
neul se va juca iur-retur, 
in fiecare după-amiază, in 
sala Progresul din str. Lip
scani 16.

zat in Anglia. Din lot fac 
parte : Haidu, Sueiu, Lupes- 
cu, Grăjdeanu, Filimon, 
Mihăileseu, Mihăilă, Pleșa, 
Doneiu, Pavlovici, Dumi
tri u II, Popa, Nagbi, Co- 
dreann, Sorin Avram, Mă- 
nescu. Antrenorii lotului 
sint N. Dumitrescu și Ște
fan Covaci. Delegația este 
condusă de tov. FI. Tănă- 
sescu, secretar general al
F.R.F.

ECHIPA BRAZILIANĂ 
FLAMENGO SUSȚINE 

DOUA MECIURI 
ÎN ȚARA NOASTRĂ

Echipa de fotbal braziliană 
Flamingo din Rio de Janeiro 
își începe turneul în Europa 
susfihind două jocuri in țara 
noastră.

Primul meci se dispută du
minică 21 aprilie, la Constan
ța, unde oaspeții vor primi re
plica echipei locale Farul.

La 24 aprilie, Flamengo va 
evolua la București, în compa
nia lotului nostru olimpic.

SCRIMERII PARTICIPĂ LA CRITERIUL MONDIAL 
AL TINERETULUI

Este greu să vă descriu ten
siunea care a domnit în sală 
în dimineața zilei de marți, 
în timpul meciului feminin 
R. P. Romînă — R. P. Chi
neză. A început prima întîl- 
nire. Reprezentanta noastră, 
EJla Constantinescu apără la 
început foarte bine, cu sigu
ranță, mingile trase de Sun 
Mei-m. Ella se remarcă apoi 
prin cîteva atacuri fulgerătoare 
și conduce cu 8—i, apoi cu 
11—8 și 12—10. Sun Mei-in e- 
galează însă situația: 12—12. 
De aici sportiva romînă atacă 
în continuare variat și conduce 
cu 17—15 și cu 20—16. Dar se
tul nu s-a terminat. Sun Mei- 
in riscă mai puțin. Ea își pre
gătește atent atacurile și, ho- 
tărită să remonteze handica
pul, trage puternic. Scorul este 
20—19. Ella Constantinescu se
sizează situația. Ea acționează 
calm. își plimbă adversara 
dintr-un colț în celălalt al

Azi dimineață părăsesc 
Capitala scrimerii noștri ju
niori. Ei vor participa la 
întrecerile Criteriului mon
dial al tineretului de la 
Gând. Din lot fac parte :

Ana Ene, Marina Stanca, 
Ileana Gyulayi, Ionel Drim- 
bă, Mihai Tiu, Andrei Vîl- 
cea antrenor și Florin Pa- 
naitescu conducătorul dele
gației.

(Continuare in pag. a l-a)

TNTILNIRI INTERNAȚIONALE LA BASCHET
In ziua de 23 aprilie se 

va disputa la Craiova me
ciul internațional de bas-

CONCURS DE COBORÎRE PE VALEA LUI CARP
Sîmbâtă și duminică, iubitorii schiului vor asista la ultimul 

concurs cu caracter republican din această lună. Este vorba de 
tradiționala întrecere dotată cu „Cupa federațieiM la care vor 
lua startul cei mai buni schiori ai țării, invitați de F.R.S.B. pe 
baza performanțelor realizate în acest sezon. Printre concurenți 
se vor afla campionii republicani Cornel Tăbăraș, Ion Zangor, 
llona Micloș, Mihaela Stoenescu, precum și Kurt Gohn, Gh. 
Bălan, Ion Secui, Mircea Enache, Dan Focșeneanu, Marin Foc- 
șeneanu, Mihaela Casapu, Magdalena Bîră, Liana Blebea și alți 
schiori fruntași.

cbet dintre reprezentativele 
feminine ale R. P. Polone 
și R. P. Romine.

Orașul Cluj va găzdui in 
zilele de 26, 27 și 28 aprilie 
un interesant turneu de 
baschet, la care vor par
ticipa reprezentativele mas
culine ale R. P. Bulgaria, 
R. S. Cehoslovace, R. P. Po
lone și R. P. Romine.

Atletismul—la ordinea zilei
0 inițiativă frumoasă a secției de învățămînt 

a regiunii Argeș

I
n urmă cu cîteva zile a avut loc Ia Pitești ședința de 
analiză a activității desfășurate pe tărimul atletismului in 
regiunea Argeș și a muncii comisiei regionale de specia

litate. Tovarășul ing. ION MANESCU, vicepreședinte al F.R.A., 
care a asistat la lucrările ședinței, ne-a informat asupra dis

cuțiilor purtate cu acest prilej și despre obiectivele propuse 
pentru continua dezvoltare a activității atletismului in această 
regiune.

Un lucru foarte interesant de la această ședință a fost 
materialul prezentat de secția de invățămint a Sfatului popular
al regiunii Argeș (șeful secției, tov. ION RADU, inspector me
todist, tov. TANASE DIMA). Este vorba de o adresă a acestei 
secții de invățămint către organele sale din sfaturile populare 
raionale din regiunea Argeș, prin care se trasează sarcini 
concrete în ceea ce privește dezvoltarea atletismului.

Cereetind cu atenție conținutul acestei adrese — care re
prezintă o inițiativă lăudabilă — am găsit o serie de lucruri 
foarte importante. Spicuim citeva din acestea, cu gindul că și 
secțiile de invățămint din celelalte regiuni ar putea lua un 
bun exemplu. Roadele unor astfel de acțiuni vor fi dintre cele 
mai bune pentru atletismul nostru.

* Profesorii de educație fi
zică trebuie să acorde o aten
ție deosebită practicării atletis
mului in școlile medii, profe
sionale, tehnice, de meserii și 
de 8 ani. Pentru aceasta se re
comandă ca din totalul orelor 
de educație fizică prevăzute pe 
trimestrul III,' 75% să fie lec
ții de atletism, asigurîndu-se 
pregătirea fizică multilaterală, 
prin dezvoltarea calităților fi
zice de bază și specifice. în 
cadrul acestor lecții se vor trece 
normele de control (30 m, lun
gime, înălțime, aruncarea min
gii de oină — pentru elevii 
din clasele V—VII; 50—60 m, 
lungime, înălțime, greutate, 
300—500 m (fete) și 800—1000 m 
(băieți) — pentru elevii din 
clasele VIII—XI). Din totalul

normelor de control, două vor 
fi din atletism și a treia din- 
tr-un joc sportiv.
• Fiecare profesor trebuie 

să întocmească documente de 
planificare pentru activitatea 
secției respective de atletism.

Orele de activitate sportivă; 
fixate pe cicluri de clasă, se 
vor desfășura pe stadioane, fo- 
losindu-se pista și celelalte 
instalații pentru atletism. Se 
dă indicația ca elevii din cla
sele VIII—XI să lucreze pe 
grupe (din cîte 15 elevi) spe
cializate pe probe de sprint, 
semifond, sărituri și aruncări.
• începînd de la 16 aprilie, 

in fiecare comună și oraș din

(Continuare in pag, a 2-a)

ÎNTÎLNIREA TINEREȚII

PE STADIONUL REPUBLICII

Stadionul Repu
blicii este gata 
să primească ia
răși oaspeți, pe 
prietenii lui atle
ta. Este vorba 
de tinerii pârtiei- 
punți la tradițio
nalul concurs re
publican de pri
măvară al juniori
lor, care vor evo
lua simbătă șl du
minică in Capi
tală.

După calcule 
preliminare făcute 
de organizatori 

(F.R.A.), la întreceri 
vor lua parte vreo 
300 de atleți ?i at
lete, dar sintem 
convinși că pină 
la urmă numărul 
concurenților va fi 
cu mult mai ma
re, așa cum s-a 
intimplat de fieca
re dată la această 
competiție... Este 
și aceasta o dova
dă a interesului pe 
care întrecerile 
concursului repu
blican de primă
vară il stirnesc 
in rindurile tine
rilor noștri atleți, 
ale antrenorilor lor.

Gabriela Radulescu, una din favorite la 
lungime și la 80 m

Concursul de pe stadionul 
Republicii este așteptat de toți 
cu cel mai viu interes. Și 
este și firesc să fie așa, din 
moment ce, in urma rezultate

lor ce vor fi înregistrate, se va 
trece la formarea lotului re
publican de juniori. Este — 
practic ț- primul „examen*

(Continuare în pag. a 2-a) .

Multe surprize în16-imile Cupei R.P.R.
Șase echipe

din categoria A

au fost eliminate
0 fază din meciul de ieri de la 
Ploiești: Prahoia marchează din 
11 metri golul cu care a eliminat 

pe Farul Constanța

Foto: P. Stan

Citiți amănunte asupra meciu
rilor în pagina a 3-a.
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Spartachiada de vară a tineretului
Cum se organizează întrecerile de atletism și gimnastică

Pină la începerea primei etape 
a Spartaehiadei de vară a tine
retului (15 aprilie) au mai rămas 
puține zile. Datorită acestui (apt 
și munca de pregătire și organi
zare a competițiilor este mai in
tensă. Pentru a veni în ajutorul 
consiliilor asociațiilor sportive 
vom publica amănunte asupra 
modului cum trebuie initiate în
trecerile. Astăzi 
pre atletism și

ATLETISM, 
rate iubitorilor 
fi organizate pe două categorii 
de virstă: 14—19 ani și de la 
20 de ani în sus. In prima ca
tegorie (14—19) sint programate 
la blieti probele de 100 m. 400 
m, săritura in lungime, săritura 
In înălțime, aruncarea greutății 
(6 kg) și ștafeta 4x100 m, iar la 
fete — 100 m, 200 m, săritura 
In înălțime, săritura In lungime, 
aruncare» crea tatii (4 kg) și șta
feta 4*100 m. Pentru a doua ca
tegorie, rezervată celor care au 
depă-it vîrsta de 20 de ani. sint 
programate la băieți întreceri la 
100 m. fM> rt pleu, 1500 m plat, 
săritura M lungime, săritura tn 
înălțime, aruncare* 
(7 3250 kg), șlajeta 
3000 m cros, iar la 
de 100 m, 400 m. 
lungime, săritura tn 
runrarea greutății (4 __
4*100 m. Special pentru întrece
rile ce se desfâ.șoară in asocia
țiile sportive sătești se ra orga
niza proba de aruncare a mingii 
de oină. Clasamentele la aceste

vom vorbi des- 
gimnastică.

întrecerile rezer- 
atletismului vor

i gmtății 
4*100 m și 
fete probele 
săritura la 
înălțime. a- 
kg). ștafeta

Ion Cosma, învingător în prima etapă
a „Cupei F. R. O

întreceri se vor face separat atît 
pentru fiecare categorie de vîrstă, 
cît și pentru băieți și fete.

GIMNASTICĂ. In toate eta
pele întrecerii competițiile de gim
nastici vor fi organizate pe e- 
chipe, cu clasamente separate 
pentru băieți și fete. Echipele 
participante vor executa opt e- 
xerciții de gimnastică tip învio
rare. începtnd din etapa a Il-a 
(pe grupe de asociații sportive) 
echipele de băieți vor executa și 
două piramide la alegere, iar cele 
de fete, tot la alegere, exerciții 
de gimnastică artistică (cu obiec
te). Pe baza rezultatelor obți
nute fiecare asociație sportivă iși 
va selecționa la sfîrșitul etapei I 
echipe de cîte 10 (atît la băieți 
cit și la fete) care vor participa 
la etapa a Il-a. Exercițiile vor 
fi executate tn ansamblu, fie după 
muzică, fie după numărătoare. A- 
preeiere® comportării echipelor în 
timpul concursurilor va fi făcută 
de o comisie formată din trei ar* 
bitri.

★
reușita întrecerilor pe 
este necesar ca consi-

Pentru 
asociație 
liile asociațiilor sportive să pro
grameze din timp antrenamente la 
ea re să participe viitorii concu
rent!. Pregătirea va trebui să fie 
asigurată de antrenori și instruc
tori eotnpetenți, 
sportivi 
tant în 
măr de 
belor îl 
tiere in

precum și de 
fruntași. Un rol impor- 

mobi liza rea unui mare nu- 
concurenți la startul pro- 
joacă și centrele de ini- 
sport.

Dinamo conduce in clasamentul pe echipe
din 
să 

în- 
re-

Iubitorii sportului cu haltere 
orașul Galați vor avea prilejul 
urmărească, în această săptămînă, 
trecerile finale ale campionatului 
publican de haltere pe echipe. Spec
tatorii gălățeni vor vedea evoluînd 
pe podium halterofili din 11 echipe: 
Steaua, Dinamo Obor, Olimpia și Ra
pid. din București, Steagul roșu Bra
șov, Petrolul Ploiești, Rapid Oradea^ 
Știința Cluj, C.S.M. Cluj, C.S.M.S. 
Iași și Siderurgistul din localitate.

Campionatele se desfășoară pe ca
tegorii. Vineri vor lua startul spor
tivii din categoriile cocoș și pană, 
simbătă cei de la „ușoară, semimij- 
locie și mijlocie”, iar duminică, „se
migreii și greii“. întrucît campionate
le de la Galați sint și o serioasă 
verificare a membrilor lotului repu
blican pentru „Cupa Dunării*, sperăm 
că rezultatele lor vor fi din cele 
mai bune.

NOI COMPETIȚII
• De azi pină duminică, cele mai 

“bune echipe de juniori și junioare 
<dn țară iși 
•drui etapei
republicane, 
campioane
Ș-S.E. 1 Pitești. Ș.S.E. Piatra Neamț, 
Unirea Mediaș, Știința Roșiori de 

"Vede, Farul Constanța, Speranța Ga
lați, Voința Iași, Ș.S.E. 1 Ploiești, 

.Ș-S.E. Arad Clubul sportiv școlar 
Cluj. Ș.S.E. Oradea. Ș.S E. Alba Iu- 

"ha, înainte Baga Mare. Ș.S.E. Tg. 
-Mure» S.S.E. Craiova, Ș.S.E. Cimpu
lung Moldovenesc ; FEMININ : Ș.S.E. 
Km. Vilcea, Știința Moinești, Lucea- 
firui Brașov. Victoria Oltenița, Ș.S.E. 
Constanța, Speranța Galați, Școala

dispută intiietatea in ca
de zonă a campionatelor 

Participă următoarele 
regionale : MASCULIN :

medie nr. 2 Iași,
ȘS-E. Arad, Zalău, Ș.S.E, O-
radea. Ș.S.E. Deva, Ș.S.E. Satu Mare, 
Harghita Tg. Mureș, Ș.S.E. Craiova 
și Ș.S.E. Cimpulung Moldovenesc. în
trecerile se vor disputa in orașele 
Baia Mare și Roman, 
și Sibiu, la fete.

• Vineri, simbătă 
sala sporturilor din 
găzdui ultimele întreceri ale campio
natului republican pentru seniori. 
Echipele Progresul București, Voința 
Iași, A.S. Roman și Farul Constanța 
vor susține un turneu pentru locurile 
13—16 in campionatul republican. 
Formațiile clasate pe locurile 15 și 16 
vor retrograda.

Ș.S.E. 1 Ploiești,

la băieți, Zalău

și duminică, 
Constanța va

BUCURII, BUCURII...
prin

Ion Cosma ciștigă etapa în timp ce G. Moiceanu și N. Ciumete continuă lupta 
pentru locul II

adevărat 
la prînz 
F.R.C.".

★
In campionatul orașului București 

(cat. B) Viitorul a dispus cu 6—0 de 
Mătasea populară. Iată primii clasați 
în ordinea categoriilor (cu excepția 
cat. grea) : Gh. Dumitrescu, Al. Men
del, V. Dumitrescu, N. Amzuică, I. 
Georgescu și Gh. Diamandi.

Bena Cristea de Ia Brașov și Nieotae 
Bogdan din Sinaia, care de-ab>a au 
becul pragul primului deceniu de 
■viață. Elevii școlii nr. 26 din Capi
tală au participat la o frumoasă e»- 
oarvie, in cadrul căreia au vizitat o- 
veșele Brașov, Bacău, Onești, Piatra 
Neamj, Sinaia și Azuga, hidrocentrala 
'V. I. Lenin de la Bicaz,

îfi amintești cititorule vîrsinic, de 
zilele copilăriei tale, de mingea im-

provtzafă din cîrpă și alergată . 
hîrtoapele ma danelor. Au dispărut o 
dată pentru totdeauna și maidanele 
cu gunoaie, și sfăpînii din timpurile 
de atunci. ~" 
ielor noastre 
compefifii sportive 
renuri de sport, au 
pament și material 
murise fericite ale 
luminate de soarele strălucitor al re
gimului democrat-popular.

Tinerele vlăstare ale zi- 
participă la adevărate 

desfășurate pe te
ta îndemînă echi- 
sportiv. Sint vre- 
copiiăriei de azi,

Pe o vreme splendidă — cu 
de primăvară — s-a dat ieri 
startul în prima etapă a „Cupei 
Bucurcștenii au avut ocazia să-i vadă 
pe cci mai buni cicliști ai noștri cu pri
lejul startului festiv care a avut loc 
în Piața Universității. La ora 14,30 s-a 
dat plecarea tehnică de la km 7. La 
întrecere au fost prezenti 46 de rutieri. 
Au lipsit — fiind reținuți de antrenor 
și de specialiștii care supraveghează 
pregătirea lotului pentru „Cursa Păcii*
— alergătorii Constantin Dumitrescu, 
Gh. Rădulescu, Ion Stoica și Ion Arde- 
leanu.

Pe prima parte a cursei desfășurată 
pe șoseaua București — Oltenița, deși 
s-a rulat în pluton, cicliștii au făcut 
eforturi, reușind să ajungă la km 47 
(punctul de întoarcere) exact cînd cro- 
nometrele marcau o oră de la plecare. 
Media orară era deci de 40 km. Acest 
lucru înseamnă că rutierii noștri și-au 
sporit viteza. Pe cea de a doua parte 
am înregistrat cîteva tentative de eva
dare, dintre care le notăm pe cele efec
tuate de Constantin Moiceanu și Grigore 
Nicolae, Gabriel Moiceanu și Gh. Cal- 
cișcă. Ele n-au avut însă sorți de iz- 
bîndă, deoarece plutonul n-a lăsat să-i 
scape ocazia de a remonta. Astfel că
— în general — această etapă se poate 
numi de „studiu*, o întrecere în care 
alergătorii din cele două loturi (pentru 
„Cursa Păcii* și „olimpic*) s-au tatonat 
între ei.

Finalul întrecerii a dat loc unei lupte 
dîrze între cei peste 40 de alergători 
care aspirau la primele locuri. Ion Cos
ma — care în general s-a ^mișcat* bine 
în această etapă — a reușit să cîștîge în 
disputa directă cu Gabriel Moiceanu. 
Dc altfel, acesta a fost întrecut și de 
tinărul N. Ciumete, chiar pe linia de 
sosire... Clasamentul etapei : 1. Ion
Cosma (Dinamo) a parcurs 80 km în 
2h. 01:27, 2. N. Ciumete (Voința), 3. 
G. Moiceanu (Dinamo), 4. D. Munteanu 
(Olimpia), 5. S. Duță (Steaua). 6. P. 
Dulu (Dinamo) — același timp. Echipe: 
1. Dinamo, 2. Voința. 3. Olimpia, 4. 
Steaua — toate la egalitate de timp. 
Astăzi la ora 14 se dă de la km. 11.500 
(șoseaua București — Urziceni) startul 
în etapa a H-a 
nometru — 30 
8,30 plecarea în 
șoseaua Buftea)

(individual contra-cro- 
km), iar mîine la ora 
ultima etapă (km 8 — 

București — Ploiești.

HRISTACHE NAUM

ATLETISMUL - LA ORDINEA ZILEI
(Urmare din pag. 1)

regiune se vor organiza concursuri de 
atletism — gen divizie — cu mai 
multe etape, pe cicluri de clase.
• în cadrul orelor de curs și a 

diferitelor concursuri, depistarea și 
pregătirea elementelor talentate, pe 
baza unor planuri individuale, tre
buie să devină o sarcină de frunte 
in activitatea fiecărui profesor de 
educație fizică.

Pentru aceasta se vor lua măsuri 
de amenajare a cite unei baze spor
tive simple pentru atletism în curțile 
fiecărei scoli. De asemenea, 
pune ca fiecare școală să-și 
secție de atletism 
ției sportive 
dotată cu un 
echipamente 
atletismului.

© Profesorii 
indiferent de 
o au, sint obligați să respecte linia 
metodică în predarea și in conduce
rea lecțiilor de atletism. în cadrul

se im- 
facă o 
asocia- 
să fie

in cadrul 
respective, care 
minim de materiale și 
necesare practicării

de educație fizică, 
specializarea pe care

cercului pedagogic va fi ținut un 
referat despre „Metodica predării 
atletismului** și o lecție practică spe
cială avînd ca sarcină „însușirea pro
cedeelor tehnice**, în concordanță cu 
ultimele cerințe (săritura in înăltaM| 
prin rostogolire ventrală, 
greutății cu spatele înainte etc.).
• Se vor stabili și se va păstra evi

denta recordurilor fiecărei școli, no- 
tindu-se rezultatele fiecărui concurs 
într-un registru special.
• Se recomandă organizarea de 

concursuri duminicale între clase, 
luînd măsuri pentru formarea de ar
bitri și instructori la nivelul fiecărei 
școli.

De asemenea, se recomandă ca în 
fiecare școală să fie prelucrat arti
colul „Să acordăm o atenție 
bită practicării atletismului", 
în „Sportul popular" din 12 

în traducerea în viață a 
sarcini, direcțiunile școlilor, 
sorii de educație fizică trebuie să 
colaboreze în permanență cu orga
nele UTM și ale UCFS.

deose- 
apărut 

martie, 
acestor
profe-

-- ------------------------------------ -----------------------

Intîlnirea tinereții pe stadionul Republicii
(Urmare din pag. 1)

an ai secțiilor de

Alături de concursul Pronosport obiș
nuit, în această săptămînă a fost orga
nizat un concurs suplimentar, cu oca
zia desfășurării în Anglia a Turneului 
TJJS.F.A.

Sîmbătă
“vînzarea . ____  ________ _____ r_
mentar U.E.F.Â. — în ziua în care^se 
desfășoară prima etapă din cadrul se- 
xiilor. în etapa concursului suplimen
tar Pronosport figurează meciuri care 
se vor desfășura în zilele de 15 și 17 
•aprilie a.e., deci, ultimele două etape 
din cadrul seriilor.

Jucătorul Gergeli — un bun cunos
cător ai echipelor de tineret din lume 
ca unul din jucătorii de bază ai echi
pei țării noastre care a cucerit anul 
trecut trofeul U.E.F.A., ne-a indicat 
următoarele pronosticuri pentru con
cursul suplimentar din această săptă-

1
i 2

1 
-Nord 1 

X 
X

1
2
1
1
2
2
2

13 aprilie a.c. se închide 
șl_ pentru concursul supll-

mină :
1. R.P. Romînă—Anglia

*9. R.P. Bulgaria—R.P. Ungară 
M. U.R.S.S.—Olanda
M. R.S. Cehoslovacă—Irlanda-] 
£S. Grecia—Elveția
'C R.F.G.—Scoția
*** Italia—Franța 

Suedia—Belgia 
U.R.S.S.—Anglia 
R.P. Bulgaria—Italia 
Franța—R.P. Ungară 
Belgia—R.S. Cehoslovacă

X

2
n.

'9.
MO.
“11.
u.______ __ ___ ___
Sp. Olanda—R.P. Romînă j
Meciurile disputîndu-se în cadrul ~-~- 

Ttilor, sistem turneu este posibilă apa
riția tuturor semnelor : 1, X, 2.

acest concurs suplimentar se a-

X
2 

X

se-

cordă premiul special de 50.0M lei 
pentru variantele cu 12+1 rezultate. In 
cazul cînd nu se vor înregistra varian
te cîștlgătoare la una sau mai multe 
categorii, cotele categoriilor respective 
se vor reporta pentru concursul ~ 
nosport din 28 aprilie.

Pro-

REZULTATELE 
CONCURSULUI 

,SPORTEXPRES“ DIN
TRAGERII 
SPECIAL 
31 MARTIE

0885 ; cite 156 lei, toate biletele avînd 
terminația 880 ; cite 100 lei, toate bi
letele avînd terminația 254 : cite 50 lei, 
toate bilețele avînd terminația 091 ; 
cite 25 lei, toate biletele avînd termi
nația 02 și 28.

PRONOEXPRES

oficial din acest 
atletism din cluburi și asociații, care 
trebuie să reflecte preocupările lor 
pentru continua dezvoltare 
tații atletice (același lucru 
spune și despre consiliile 
și regionale ale UCFS).

•ir
In vederea acestui important con

curs, simbătă și duminică a avut loc 
la Cluj prima competiție a anului in 
aer liber. Au luat parte peste 100 de 
concurenți, inregistrindu-se 52 de re
corduri personale, ceea ce spune su
ficient pentru acest început de sezon. 
După cum ne-a informat coresponden
tul nostru Petre Nagy 
ceri au 
(Sanda 
Rieger, 
Leonid 
etc.) ale căror nume au figurat foar
te rar sau chiar de loc pe foile de 
concurs. Aceștia sint cițiva tineri 
remarcați cu ocazia acțiunii întreprin
se de FRA pentru punerea in eviden
ță a elementelor celor mai talentate 
și angrenarea lor intr-o activitate 
continuă, organizată.

a activi- 
se poate 
raionale

la tntre- 
luat parte și o serie de tineri 
Tănase, Petre Ivanyi, Rolf 
Traian Bocu, Sergiu Botezan, 
Decanovici, Cornelia Costin

rezultatele tnregis- 
prilej : SENIORI: 

200 m :
acest

V. Midvichi 11,4;
1500 m : Fr. Saban 

O. Viscopoleanu

Iată cîteva din
trate cu
100 m :
Midvichi 23,1 ; 
4:08,8 ; lungime :
6,68 ; înălțime : V. Păltineanu 1,85 ; 
prăjină : R. Rieger 3,60; greutate : I. 
Dazăr 14,29 ; suliță : K. Sokol 57,10; 
SENIOARE: 80 mg: V. BELMEGA- 
VISCOPOLEANU 12,3; suliță: E. Ma- 
tî/as 31,95; greutate: A. Bugnariu 11,12; 
JUNIORI I: 100 m: S. BOTEZAN 11,3; 
200 m: BOTEZAN 23,3; 400 m: G. Plă- 
cintaru 53,2; L. Decanovici 55,6; 
lungime : B. Schuster 6,15 ; prăjină : 
T. Bocu 3,40; greutate (6 kg) : ~
CSANAKY 15,41; disc (1,5 “ 
Georgescu 44,75; JUNIOARE 
m : A. Beșuan 13,1 ; 200 m : 
27,3; I. Palocsay 27,9 ; 400 
Plăcintării 64,2 ; disc : C. Costin 26,73; 
JUNIORI II: 80 m : I. Negruțiu 9,8 ; 
300 m: R. Juga 40,4; lungime : F. 
Moldovan 5,73; înălțime : A. Sepși 
1,65; prăjină : B. Bocu și A. Bartali 
3,00; suliță: P. Ivanyi 44,66; JUNI
OARE II: 80 m : J. Santha și M. 
Imecs 11,9; 300 m : G. Nagy 46,7; 
60 mg : M. Crișan 10,8 ; lungime : S. 
Tănase 4,95 ; înălțime : S. TANASE 
1,45 ; suliță : M. îmreh 27,05.

c.
kg): G.
I: 100 
Beșuan 
m : A.

1963
Cîștigă cite un autoturism „MoskvicT* 

toate biletele cu numărul 836051 ; cîte 
o motocicletă „M.Z.” 250 cmc., toate
biletele cu numărul 283793 ; cîte o mo
tocicletă „M.Z.U ]25 cmc., toate biletele 
cu numărul 483727 ; cite o motocicletă 
„Jawa^ 125 cmc,, toate biletele cu nu
mărul 200456 ; cite un frigider „Fram” 
și una mașină de spălat rufe „Crinul", 
toate biletele avînd terminația 65837 ; 
cîte una excursie in U.R.S.S., toate bi
letele avînd terminația 43667 ; cîte una 
mașină de cusut „Ileana", toate bile
tele avînd terminația 60476 ; cîte un 
aragaz cu 4 focuri și butelie, toate bi
letele avînd terminația 55031 ; cîte un 
aragaz cu două focuri și butelie, toate 
biletele avînd terminația 23310 ; cîte 
3 m stofă costum bărbătesc (280 lei 
m) și un ceasornic deșteptător „UMF“, 
toate biletele avînd terminația 0467 ; 
cîte un aparat radio cu tranzistori 
(925 lei) și un ceasornic deșteptător 
„UMF", toate biletele avînd terminația 
3894 ; cîte una bicicletă „Carpați”, toa
te biletele avînd terminația 6680 ; cite 
500 lei, toate biletele avînd terminația

La tragerea Pronoexpres din 10 apri
lie a. c., au fost extrase din urnă ur
mătoarele numere : 5 31 33 S3 29 42. Nu
mere de rezervă : 48 47. Fond de premii: 
412.361 lei.

Tragerea . ___ . _  ___ , __
miercuri 17 aprilie a. c., la Baia Mare.

următoare va avea loc

LOTO CENTRAL ÎNTREGIPREMULE
ȘI SFERTURI DIN 5 APRILIE 1963
Special A: 1 x 31.«9 lei și 1 x 7.759 

lei ; Special C : 1 x “— “ -----
lei ; Categoria I : 6 
2.092 lei ; Categoria 
lei și 15 x 817 Lei : 
14 x 3.803 lei și 23 
ria a IV-a : 36 x , __ ...
lei ; Categoria a V-a : 68 x 928 lei și 
53 x 232 lei ; Categoria a Vl-a : 97 x 
602 lei și 113 x 150 lei ; Categoria a Vil-a: 
126 x 480 lei și 124 x 120 lei ; Categoria 
a VUI-a : 189 x 321 lei și 182 x 80 lei.

Premiul special A a fost obținut de 
participantul Neagoe Die din Craiova.

8.622 lei și 2 x 2.155 
x 8.368 lei șl 10 x 
a Il-a : 18 x 3.270
Categoria a m-a : 
x 957 lei ; Catego- 

1.764 lei și 27 X 441

Rubrică redactată de LOTO-PRONO- 
SPORT.

Primele meciuri de
De luni după-amiază, terenu

rile de la Progresul găzduiesc 
meciurile de tenis din cadrul 
concursului de selecție al lotu
lui republican de seniori.

Luni, Bosch l-a întrecut în trei 
seturi pe Serester (6—2, 6—3, 
9—7) iar Bardan a fost tot atît 
de rapid în fața lui Năștase 
(6—4, 6—2, 6—4). Mai dificil 
a fost debutul lui Mărnmreanu, 
care a cedat primul set lui D. Vi- 
ziru, dar le-a cîștigat convingă
tor pe celelalte : 3—6, 6—2,
6—4, 6—3.

în. schimb, marți după-amiază, 
Mărmureanu a fost primul în
vingător, el întrecîndu-1 pe Năs-

selecție la tenis
tase cu 6—1, 6—2, 8—6. După 
o luptă de uzură, în care am a- 
sistat însă și la reușite atacuri 
la fileu, Bosch l-a întrecut în 
patru seturi pc D. Vizirii : 6—3, 
6—3, 1—6, 6—2. Un meci dîrz 
disputat a fost și cel dintre Bar- 
dan și Serester, primul cîștigînd 
cu 1—6, 6—3, 6—2, 6—0.

Ieri după-amiază s-au disputat 
jocuri de dublu, iar azi și mîine 
gontinuă concursul de selecție. 
Iată programul de azi (ora 
15,30) : Bosch — Bardan, Măr* 
murean.u — Serester, Vizirii — 
Năsta.se. Mîine se întîlnesc Bosch 
■— Năstase, Mărmureanu — Bar
dan, Serester — Viziru.

gontînuă concu:
Iată programul



CRIȘANA, U.T.A., MINERUL, STEAGUL ROȘU, ȘTIINȚA CLUJ ȘI FARUL ȘTIRI... ȘTIRI...

METALUL BUCUREȘTI — PETROLUL 
PLOIEȘTI 0—2 (0—0, 0—0]

Petrolul n-a putut trece peste Me
talul București decît în prelungiri, 
prin două goluri înscrise în urma a 
tot atitea lovituri libere : în min.
104, Anton Munteanu execută prima 
dintre ele la Moldoveanu, care, scă
pat de sub supravegherea lui Szabi, 
trage pe sub portarul metalurgist Ni- 
culeseu ; patru minute mai tîrziu, tot 
A. Munteanu execută o altă lovitură 
liberă de Ia 16 metri, direct în gol.

Pînă la marcarea celor două puncte, 
inițiativa in joc aparținuse în special 
bucureștenilor. De remarcat că petro
liștii au tras primul șut pe spațiul 
porții abia in min. 54 ! Partida a fost 
de slabă factură tehnică.

Meciul a fost condus de arbitrul 
C. Petrea — București. El s-a agitat 
foarte mult pe teren dar a condus cu 
nesiguranță. In plus a fluierat sfîrși- 
tul prelungirilor cu cinci minute mai 
devreme. (M. T.).

INDUSTRIA SIRMEI CÎMPIA TURUI- 
ARIEȘUL TURDA 1—0 (0—0]

CÎMPIA TURZII, 10 (prin telefon). 
Miza meciului, precum și timpul fru
mos, au atras la această întîlnire 
peste 4000 de spectatori, care au ur
mărit jocul cu viu interes. Partida a 
lăsat insă de dorit din punct de ve
dere tehnic. Singurul gol a fost marcat 

in min. 50, din 11 metri. A 
bine A. Galamboș (Baia Mare). 

(F. Tonea — coresp.).
PRAHOVA PLOIEȘTI — FARUL CON

STANȚA 1-0 (1—0)
PLOIEȘTI, 10 (prin telefon). Cei 

peste 5 000 de spectatori au fost deza
măgiți de nivelul tehnic scăzut al 
jocului. Cele două echipe și în spe
cial oaspeții au practicat un fotbal 
slab, fără faze dinamice caracteristice 
meciurilor de cupă. Unicul gol al par
tidei a fost înscris în min. 41, dintr-o 
lovitură de la 11 m, de către Asan 
(fundașul constănțean Gref a comis 
henț în careu. (Â. Vlăsoeanu și M. 
Popescu — coresp.).

C.S.M. REȘIȚA - ȘTIINȚA TIMIȘOARA 
0—2 [0—0]

S
'A, 10 (prin telefon). Peste 
spectatori au asistat la un joc 

utat, de un bun nivel tehnic.

echipe au avut perioade e- 
dominare, insă multe ocazii 

de a înscrie au fost ratate. Punctele 
învingătorilor au fost marcate de 
Sețu (min. 57) și Manolache (min. 85). 
Reșițenii au ratat trei ocazii în min. 
43, 70 și 84. A arbitrat corect Mircea 
Bâdulescu (Oradea). (I. Plăvițiu — 
coresp.).

MINERUL BAIA MARE — CRIȘANA 
ORADEA 2—0 (1—0)

BAIA MARE, 10 (prin telefon). 
Gazdele au dominat majoritatea 
timpului și au construit faze frumoa
se la poarta oaspeților, mult aplau
date de publicul spectator. Golurile 
au fost marcate de Trifu (min. 25) — 
care a driblat întreaga apărare (in
clusiv portarul !) și de Șoo în min. 51. 
(V. Săsăranu — coresp.).

CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ - 
C.S.M.S. IAȘI 0—3 (0—1)

PIATRA NEAMȚ, 10 (prin telefon). 
Jocul a fost de bună factură tehnică. 
S-a jucat în viteză, reușindu-se — 
de ambele părți — frumoase combi
nații. Ieșenii au jucat mai calm și au 
cîștigat pe merit prin golurile mar
cate de Constantinescu (min. 28 și 
51) și Voica (min. 80). Localnicii au 
ratat prin Toma (bară în min. 65), 
Mungiu și Mihalache. A condus bine 
arbitrul Al. Pîrvu — București. (C. 
Nemțeam! — coresp.).

GAZ METAN - STEAGUL ROȘU 
BRAȘOV 2—1 (0—0)

MEDIAȘ, 10 (prin telefon). Oaspe
ții au prezentat o formație în care 
apăreau numai doi titulari (Mesza- 
roș și Seredai). Localnicii au jucat 
mai bine, au concretizat mai mult și

DE EA I.E.B.S.
La casele obișnuite s-au pus în vîn- 

zare biletele pentru cuplajul de fotbal 
PROGRESUL—ȘTHNȚ A TIMIȘOARA și 
RAPID—FARUL CONSTANȚA din 14 
aprilie de pe stadionul „23 August*.

Casele din str. ion Vidu și Pronosport, 
calea Victoriei nr. 2 vînd și bilete pen
tru gala de box METALUL BUC., 
STEAUA din 13 IV. de la sala Floreasca.

Bilete se pot procura și prin colabo
ratorii voluntari din asociațiile sporti
ve. informații la telefon 11.79.70 interior 
116 sau 13G.

Procurați-vă din vreme bilete pen
tru competițiile sportive spre a evita 
aglomerațiile și pierderile de timp.

ELIMINATE BIN „CUPA R.P.R."!

Lupta pentru bulon între Moldoveanu (trieou alb) de la Petrolul fi Szabi, fun
dașul dreapta metalurgist. (Fază din meciul Metalul Buc.—Petrolul Ploiești 

0—2)
Foto: V. Bageae

s-au infiltrat deseori în apărarea bra- 
soveană. Au înscris : Feurdean (min. 
63) și Noian (min. 65) pentru Gaz 
Metan, respectiv Seredai (min. 78). 
A arbitrat corect Dumitrescu Budești 
— București. (Dan Vintilă-coresp.).

A. S. CUG1R — MINERUL LUPEHI
4—2 11—M

CUGIR, 10 (prin telefon). La capă
tul unui mec» în care ambele echipe 
au ratat numeroase ocazii, A. S. 
Cugir a reușit să elimine din compe
tiție pe Minerul Lupeni. Gazdele au 
deschis scorul chiar în primul minut 
de joc. Au marcat : Ha.la.sz (min. 1), 
Mihai (min. 51), Szekeli (min. 57) și 
Staudt (min. 82 autogol) pentru gaz
de și Băluțiu (min. 50 și 62) pentru 
Minerul. S-au remarcat: Tîmăveanu, 
Munteanu și Szekeli (A. S. Cugir), 
Costin, Izghireanu, Cotroază și Bălu
țiu (Minerul). A condus bine arbitrul 
G. Osiak — Timișoara, (M. Vîloeanu 
și T. Siropol-coresp.).

Despre frecvența și precizia șuturilor la poartă în etapa de duminică
Cea de-a XVKI-a etapă a campionatului categoriei A a 

fost deficitară in ceea ©e privește frecvența și precizia în 
trasul la poartă.

Finalizarea este problema cea mai importantă în jocul de 
fotbal și totuși jucătorii nu-i dau atenția necesară la antre
namente, fapt ce se reflectă în mod negativ în joc.

Fiecare echipă, fiecare jucător, mai ales cei din compar
timentul atacului, cunosc cauzele care frînează finalizarea 
acțiunilor ofensive și totuși din partea lor există o slabă 
preocupare pentru inlăturârea deficiențelor. Jucătorii exer
sează prea puțin șutul la poartă, nu se corectează indivi
dual, iar cind trag la poartă pun accentul pe forță și nu 
pe precizie, așa cum este indicat din punct de vedere meto
dic. Ei folosesc exerciții simpliste, izolate de joc, iar in 
jocurile ajutătoare și în jocurile școală nu caută să aplice 
ceea ce au exersat. Joacă la întâmplare, caută prea mult 
poziția favorită, nu dau atenție orientării acțiunilor, dez
voltării gindiriî tactice etc.

Ori dacă asemenea aspecte se petrec la antrenamente, nu 
putem culege alte roade la jocuri. Mai ales acum, cind se 
joacă cu patru fundași în apărare, ba chiar și cu apărări 
supraaglomerate, trasul la poartă trebuie folosit IN CON- 
D1ȚH DE LIPSA DE TIMP ȘI DE SPAȚIU, așa cum spune 
antrenorul sovietic emerit B. Tirik. Astăzi, jucătorii de fotbal 
trebuie să fie convinși de următorul principiu : NU MAI 
EXISTA MINGE GREȘIT TRANSMISA IN FOTBAL. Un ju
cător bine pregătit poate folosi orice minge transmisă, în 
orice poziție s-ar afla el. Deci, dacă un atacant primește 
o centrare prea înaltă pentru a putea șuta cu piciorul, ©1 
va trebui să găsească în fracțiunea de secundă indicată, 
un alt procedeu tehnic cu care să rezolve faza : foarfecă, 
lovitura cu capul, șutul din săritură etc... JUCĂTORUL TRE
BUIE SA STAPÎNEASCA MINGEA, NU SA SE LASE 
EL STAPINIT DE EA.

In etapa trecută, liniile de atac ale 
majorității echipelor noastre s-au com
portat siab. Să facem cîteva exempli
ficări :

La București, în jocul Dinamo Buc. 
—Dinamo Bacău, se poate spune că s-a 
jucat fără a se urmări finalizarea. Deși 
atacanții bucureșteni au ajuns de ne
numărate ori în situații bune de a șuta, 
totuși ei au ratat, dovedind lipsuri teh
nice.’ Pîrcălab nu vine pregătit la min
ge și de aceea oprește fiecare pasă sau 
deschidere. Nu trage la poartă direct 
din alergare și consumă timp prețios 
în execuție. Nu joacă pe poartă, cu pă
trunderi. In acest joc a tras de trei 
ori la poartă. Varga, jucător cu posi
bilități de finalizare, nu a finalizat 
nici o acțiune. Aceasta a făcut-o și în 
alte jocuri, datorită faptului că folo
sește mișcări suplimentare și nu se o- 
rientează în raport cu desfășurarea 
jocului. Ene II a tras o singură dată la 
poartă, în timp de 45 minute. El nu 
numai că nu-și creează poziții favora
bile, dar folosește forța, în detrimentul 
preciziei. Frățilă, înlocuitorul lui Ene 
H, a tras de trei ori dar... mult peste 
bară, dovedind lipsă de adaptare a e- 
xecuției tehnice la faza de joc. Țîrcov- 
nicu a finalizat de trei ori în 90 minute 
ceea oe este prea puțin, iar David nu
mai de două ori. La cele 17 corner© e- 
xecutate, atacanții bucureșteni nu au 
găsit nici o soluție să finalizeze. Oare 
ce așteaptă întreg atacul ? Să li se 
„șoptească14 de pe margine cum să pro
cedeze ?

Dinamo Bacău a finalizat mai puține 
acțiuni, dar acestea au fost periculoase 
a ratînd o bună promptitudine și parti
cipare ia fază. A șutat de opt ori în 
repriza întîi, dintre care patru șuturi 
pe poartă șl de cinci ori. în cea de-a 
doua repriză, dintre care numai două 
pe poartă.

In jocul Steaua—Steagul roșu s-au scurs 
multe minute pînă cînd, în fine, s-a tras 
primul șut : Neoula în minutul 24. 
Steagul roșu a tras mai mult La poartă 
decît Steaua (15 față de 10) dar mult 
prea puțin față de cerințele jocului. 
Singur Mesaroș a dat dovadă că este 
pregătit să șuteee atunci când se află 
în zona de finalizare. Ceilalți, în frun
te cu Seredai, își complică situația, aleg 
greșit momentul finalizării, nu sînt pe 
fază. Seredai a comis greșeli elemen
tare de execuție tehnica în lovirea min
gii cu piciorul, mai ales cînd poarta

ȘTIINȚA GALAȚI - DINAMO BACĂU 
0—3 (0—1)

GALAȚI, 10 (prin telefon). Dina- 
moviștii au insistat mai mult în fața 
porții Și au înscris de trei ori. Au 
marcat Vătafu și Meder (2). 
(Gh. Arsene și D. Ghițescu — coresp.).

I.M.U. MEDGIDIA — RAPID 
BUCUREȘTI 0—3 (0-2)

Au înscris: Georgescu, Năsturescu 
Si Balin t

ȘTIINȚA CRAIOVA — U. T. ARAD
3-1 (0-1)

CRAIOVA, 10 (prin telefon). In fața 
a peste 8000 de spectatori, gazdele 
au cîștigat pe merit. Știința a domi
nat, ratînd multe ocazii. Rapoirt de 
co mere : 9—1 pentru studenți. Au 
înscris : Țîrlea (min. 19) pentru 
U.T.A., respectiv, Preda (min. 55), 
Anton (min. 60) și Koszka (min. 90) 
— autogol. (Ion Cetățeann-coresp.).

era neapărată. Or, la experiența și 
nivelul lui de pregătire, o asemenea 
comportare nu este admisibilă, și totuși 
aceasta se repetă. (Așa a fost și la Iași 
în etapa trecută). Atacanții Steagului 
roșu au tras în prima parte a meciului 
o singură dată în poartă și au marcat ; 
în rest, puțin și peste poartă sau alături 
de poartă. In repriza a doua, ei au fi
nalizat mai mult ca în prima, reușind 
să găsească poarta numai de patru ori. 
Jucători ca Hașoti, Năftănăilă au tras 
numai cîte un șut în tot jocul !

Atacanții echipei Steaua au tras și ei 
puțin și slab la poartă : trei șuturi în 
prima repriză pe lîngă poartă și șapte 
în cea de a doua, dintre care numai 
unul pe poartă. Sînt atacanți care nici 
nu încearcă finalizarea : Cacoveanu,
Raksi, Tomeș. Se constată de la un timp 
că portarii au devenit culegători de 
mingi și că mai rar apără șuturi trase 
la poartă. Atacanții echipei Steaua, ca 
și ai Steagului roșu, au posibilități 
multiple de a finaliza, dar își complică 
jocul sau nu se pregătesc corespunzător 
pentru aceasta.

La Iași, finalizarea a fost cantitativ 
bună. în prima repriză, Progresul s-a 
impus mai mult și a tras de 17 ori la 
poartă (majoritatea șuturilor din afara 
careului de 16 m,) în timp ce C.S.M.S. 
a tras numai de cinci ori. In repriza 
a doua, raportul s-a schimbat în favoa
rea echipei C.S.M.S. car© a finalizat de 
10 ori. iar Progresul numai de patru 
ori. Din aceasta rezultă că după pauză 
echipele și-au schimbat orientarea tac
tică în joc, ceea ce a fost determinant. 
De subliniat că jucătorul Oaidă a șutat 
de nouă ori în repriza primă, ceea ce 
demonstrează că se poate trage la poar
tă, cînd există preocupare pentru a- 
ceasta. C.S.M.S. Iași a finalizat 15 
acțiuni, repartizate astfel : 5 în repriza 
întîi, dintre care numai 2 pe poartă, 
și 10 în repriza a doua, dintre care nu
mai 4 pe poartă. Progresul a finalizat 
21 de acțiuni. In prima parte 17 șuturi, 
dintre care numai 6 pe poartă, iar în 
repriza a doua 4 șuturi și numai două 
pe poartă, părăsind ideea jocului ofen
siv. De subliniat că s-a jucat „cu vîntul“ 
și că jucătorii echipei Progresul s-au 
orientat corespunzător, folosind trasul 
la poartă de la distanță.

La Constanța, echipa Farul a finalizat 
17 acțiuni, astfel : 7 în repriza I din
tre, care numai 3 pe poartă, iar în re
priza a doua din 10 șuturi, numai 5 pe

DINAMO PITEȘTI — PROGRESUL 
BUCUREȘTI 1-1 (1—1, 1—1)

PITEȘTI, 10 (prin telefon). Intîl- 
nire viu disputată, cu multă risipă de 
energie și numeroase faze spectacu
loase. Dinamoviștii au făcut un joc 
frumos, creînd multe faze de gol. In 
prelungiri, bucureștenil au tras de 
timp pentru a menține rezultatul 
egal și a se califica astfel. Au mar
cat : Mateianu (min. 13) pentru Pro
gresul și Dumitrescu (min. 24) pMtru 
Dinamo. (Dorel Stefănesou-coresp.).

A.S.M.D. SATU MARE — ȘTIINȚA 
CLUJ 2—0 (1-0)

SATU MARE, 10 (prin telefon). 
Gazdele au reușit o performanță fru
moasă, întrecînd pe Știința, după un 
joc interesant, dinamic, cu numeroase 
acțiuni ofensive. Știința nu a putut 
pune în pericol poairta A.S.M.D., din 
cauza jocului său steril, cu prea 
multe combinații. Punctele au fost 
realizate de Ferenczi (min. 16) și 
Ștefănescu (min. 49). Partida a fost 
condusă de Alexandru Bauer — Satu 
Mare, deoarece arbitrul delegat nu 
s-a prezentat. (M. Dumitrașcu și A. 
Verba.coresp).

C.F.R. ROȘIORI — DINAMO BUCU
REȘTI 1—3 (0-2)

ROȘIORI, 10 (prin telefon). In pri
ma repriză, dinamoviștii au acționat 
bine în cîmp, concretizîndu-și supe
rioritatea prin golurile marcate de 
Unguroiu (min. 1) șl Nunweiller IV 
(min. 36). Frățilă majorează scorul la 
3—0 (min. 60). In min. 76 Leahevici 
reduce scorul dintr-o lovitură de la 
11 metri. (T. Negulescn-coresp.).

CARPAȚI SINAIA — STEAUA BUCU
REȘTI 1—2 (1—1)

SINAIA, 10 (prin telefon). După ce 
a ratat două ocazii, Carpați a des
chis scorul în min. 4, prin Focșenea- 
nu. Militarii au reușit să egaleze în 
min. 12, prin Constantin. După pauză 
jocul s-a menținut egal pînă în min. 
56, eînd Raksd a înscris al doilea gol. 
(M. Bota și V. Sbareea-coresp.).

poartă. Dintre aceste șuturi, subliniem 
loviturile libere, executate cu precizie 
și intensitate de Biikosi și Stancu. De 
altfel jucătorul Biikosi s-a evidențiat și 
în joc prin șuturile trase pe poartă, fie 
din pase primite, fie din conducerea 
mingii. Crișana a finalizat 10 acțiuni, 
dintre care opt în prima repriză, reu
șind să obțină 5 lovituri pe spațiul por
ții, iar în repriza a doua numai 2 șuturi, 
din care unul și-a atins ținta. Calitatea 
acestor șuturi a fost slabă, cu mici ex
cepții (Szakacs III, Sziics). De subliniat 
că numai golul marcat de Dinulescu a 
fost finalizat în urma unei combinații 
ceea ce arată că atacanții ambelor echi
pe nu joacă colectiv și nu se susțin 
în atac.

In jocul de la Lupeni dintre Minerul și 
U.T.A. calitate®, ca și precizia trasului la

poartă, a fost slabă. Din cele 16 șuturi ale 
echipei Minerul numai cinci pot fi luate 
în considerație. De subliniat oa un fapt 
rar, ratarea celor două lovituri de 11 
m într-un singur joc de către Drăgoi 
și Costin, ceea ce denotă că nu există 
o preocupare deosebită pentru executa
rea acestei importante lovituri, care 
poate aduce victoria. Și U.T.A. a fina
lizat tot 16 acțiuni, dintre care numai 
7 au fost corespunzătoare, iar cinci din 
ele și-au atins ținta. Ambele echipe au 
căutat să finalizeze mai mult din afara 
careului de 16 m. Din centrări nu a fi
nalizat nici un atacant, aceasta ca o

TURNEU INTERNAȚIONAL 
LA TIMIȘOARA

In zilele de 1 și 2 mai se va des
fășura la Timișoara un turneu Ia 
care participă echipa iugoslavă Ve- 
lej Mostar, echipa maghiară Vasas 
din Gyor și două formații romîneșM : 
Știința Timișoara șj U.T.A.

DOUĂ PARTIDE INTERESANTE 
LA CONSTANTĂ

Joi 18 aprilie se dispută la Cons
tanța meciul dintre Lotul olimpic al 
R.P.R. și Jelezniciar Sarajevo. In 
deschidere se vor întîlni Farul Cons
tanța și selecționata Bucureștiului, 
care se pregătește pentru turneul 
din Danemarca

ANALIZA PRIMELOR ETAPE 
ALE RETURULUI

Astăzi, la ora 10, la sediul fede
rației de fotbal se ține o ședință de 
analiză a comportării echipelor în 
primele patru etape ale returului. 
Participă antrenorii principali și se
cunzi ai formațiilor de categoria A<

CUPLAJUL DE DUMINICĂ
Partidele de categoria A oln Ca

pitală se dispută duminică pe stadio
nul „23 August", după următorul pro
gram: ora 14,45: Progresul — Știința 
Timișoara, ora 16,30 : Rapid — Farul 
Constanta.

ALTE REZULTATE
DIN CAMPIONATUL REPUBLICAN 

DE JUNIORI
Seria a n-a: Progresul București 

— Prahova Ploiești 5—5 (2—3).
Seria a IV-a: Portul Conrtanța —i 

Centrul 23 August București 1—0 
(1—0), C.S.Ș. București — I.M.IL 
Medgidia 3—0 (3—0), Electrica Cons
tanța — Dinamo Obor 2—1 (0—OL
Voința București — Farul Constanța 
0—3 (0—2), Ș.S.E. 2 București — Me
talul București 4—2 (1—0), Ș.S.E. 1,' 
București — Știința București 0—4 
(0—1).

Seria a V-a: Victoria Caracal —• 
Progresul Alexandria 3—1 (1—0), E- 
lectroputere Craiova — Rapid Bucu
rești 2—2 (1—0), Oltul Slatina — Di
namo Pitești 0—3 (0—1), Steaua
București — C.F.R. Roșiori 14—B 
(7-0).

Seria a VIII-a: Gloria Bistrița —; 
Industria Sîrmei Cîmpia Turzii 1—0 
(1—0).

-j

consecință a orientării jocului pe cen
trul terenului în majoritatea timpului.

La Ploiești, echipa Petrolul deși a fi
nalizat 23 de acțiuni (9 în repriza I și 14 
în repriza a Il-a) nu a reușit să marche
ze nici un gol, datorită jocului compli
cat, prestat de atacanții săi. Dintre fi
naliza tori s-a remarcat A. Munteanu^ 
care a avut 4 șuturi puternice de la 
20—25 m de poartă. Știința Cluj a tras 
de 13 ori la poartă (6 în repriza I și 
7 în cea de a doua) dar numai cinci au 
fost bine executate de Adam și Ivan- 
suc.

La Timișoara, Știința a finalizat nu
mai 14 acțiuni, 4 în repriza I și 10 in 
repriza a doua, cînd a și dominat spre 
sfîrșit. In repriza I se poate arăta că 
cele 4 șuturi au fost trase din minutul 
5 pînă în minutul 30. Aceasta demons
trează jocul slab prestat de atacanți' 
în prima parte, ca apoi să-și revină și 
să acționeze mai bine, cu execuții di
recte. din combinații» din interceptări j 
la sfîrșitul reprizei a doua. Rapid, avînd 
inițiativa o bucată de timp mai mare, 
a avut și posibilitatea să-și impună jo
cul său caracteristic : în viteză, dina
mic, cu execuții tehnice directe. A fi-' 
nalizat 12 acțiuni, majoritatea din corn-1 
binații, după depășirea apărării adver
se. Demarcările simultane și participa
rea colectivă la acțiunile de atac au adus 
un plus de eficacitate jocului. D© altfel; 
la Timișoara s-au marcat 4 goluri, mai 
multe ca la celelalte jocuri din această 
etapă.

Numărul de 10 goluri marcate în a- 
oeastă etapă este mult prea mic și nu 
poate fi comparat cu nici o altă etapă. Nu
mai în cuplajul de pestadionul ,,23 Au
gust* din etapa a Il-a s-au marcat 10 
go-luri iar în toată etapa 25 !

★
Din cele relatate se observă că avem 

mulți atacanți care trag foarte rar ia 
poartă și nici nu caută să facă eforturi 
pentru a finaliza : Pîrcălab, Varga, Rak
si, Cacoveanu, R. Lazăr, Suciu, Dridea 
TI, Badea, Hașoti etc. Unii folosesc 
mișcări suplimentare în zona de finali
zare și dau posibilitate adversarului 
să-i deposedeze (Voinea, A. Munteanu; 
Ivansuc, Voica, Sasu, Drăgoi, Ciosescu 
etc.) sau îmbină în mod greșit jocul 
individual cu cel colectiv la finalizare 
(Ene II, Tătaru, Dinulescu, Harșani, Bă
luțiu etc).

Trasul la poartă nu este dependent 
numai de execuția tehnică, ci și de 
modul în cane echipa accelerează jocul 
în zona de finalizare, de demarcările 
simultane executate, de calitatea paselor 
pregătitoare șutului, de atenția necesară' 
rezolvării acțiunilor și de simțul de 
răspundere ăl jucătorului. Eficacitatea 
depinde de orientarea tactică a echipei 
și a jucătorilor luați individual, de 
acțiunile lor tactice întreprinse în sco
pul de a depăși adversarul prin pase 
simple, directe, centrări în viteză sau 
dribling etc, care măresc posibilitatea 
de a finaliza.

ANGELO NICULESCU
antrenor federal



8 echipe in turneul final

al campionatului mondial de fotbal?
„Cupa Europei" se va transforma intr-un campionat european

Recent, la Amsterdam, în cadrul 
unei ședințe a Comitetului executiv 
UEFA, au fost discutate cîteva pro
bleme legate de sistemul de desfășu
rare a campionatului mondial și de 
transformarea „Cupei Europei" in
tr-un campionat european de fotbal.

La turneul final al campionatului 
mondial de fotbal ar urma să par
ticipe doar 8 echipe (în loc de 16) 
dintre care: 4 din Europa, 2 din 
America de Sud, 1 calificată în urma 
unor jocuri de baraj interțări din 
America Centrală, Africa și Austra
lia și 1 calificată de drept (câștigă
toarea ultimei ediții a C.M.). în ceea 
ce privește perioada de disputare a 
viitoarelor ediții ale campionatelor 
mondiale se propune organizarea din
3 în 3 ani (în loc de patru cum s-a 
desfășurat pînă în prezent).

De asemenea, s-a discutat reorgani
zarea „Cupei Europei" sub forma 
unui campionat european, care să 
constituie în același timp și <un cri
teriu de calificare pentru turneul fi
nal al campionatului mondial (preli
minariile zonei europene). Proiectul 
prevede ca echipele reprezentative 
să fie împărțite în grupe de cite 4, 
în cadrul cărora să se dispute me
ciuri tur-retur, iar primele două echi
pe clasate în fiecare grupă să se 
califice pentru turul următor. In a- 
ceastă fază, echipele vor alcătui alte 
două grupe. Primele două clasate in 
aceste grupe urmează să se califice 
in turneul final al campionatului 
mondial. Tn continuare insă, aceste
4 echipe vor juca — pe teren neu
tru — pentru titlul de campion al 
Europei, după următorul sistem : pri
ma din grupa A cu a doua din gru

Campionatele mondiale de tenis de masa
(Urmare din pag. 1)

mesei, o scoate din ritm, și cu o 
minge bme plasată încheie setul vic
torioasă 21—19 ! Începe cel de al doi
lea set. Sun Mei-in conduce cu 5—1, 
8—3, 11—4 și sportiva din R. P. Chi
neză cîștigă în cele din urmă cu 
21—15. Urmează setul decisiv. La 
3—3 Ella trage un puternic rever și 
preia conducerea. Face încă două puncte 
consecutive (6—3) și scorul evolu
ează astfel: 7—4, 7—5, 8—5, 10—7,
12—8. Ella Constantinescu atacă me
reu, fără să-i dea adversarei răgaz 
de odihnă. Este 16—9, apoi 17—11,, 
18—13 și 20—14. O ultimă... emoție 
și Ella o prinde pe picior greșit pe 
Sun Mei-in : 21—14. ESTE, DECI,
1—0 PENTRU R. P. ROMlNĂ.

La masă se prezintă Maria
Alexandru și' campioana mon
dială Ciu Ciun-hui. Meciul n-a cons
tituit însă o problemă pentru spor
tiva noastră. Ea a atacat permanent, 
-a apărat fărtă greșeală, a condus jo
cul cu măiestrie și a cîștigat deta- 

“șat cu 2—0 (9, 7). SCORUL ESTE 
"ACUM 2—0, PENTRU R. P. RO- 
, MINA
• In cel de al treilea meci al 
partidei se confruntă dublurile 
Maria Alexandru, Ella Constanti- 
Bescu și Sun Mei-in, Wang Sien. 
Primul set dă loc unei lupte încor
date. Ella punctează mai mult prin 

. atacuri ferme. Totuși adversarele reu- 
. șeșc mingi decisive care fac ca sco
rul să evolueze în favoarea lor. Spor
tivele din R. P. Chineză conduc cu 
<4—2. 5—3. 9—5, 10—6 Un efort al 
reprezentantelor noastre și situația 
se egalează la 10 Este din nou rîn- 
dul adversarelor să conducă: 17—14, 
18—15 și 19—i7 Romîncele se regă
sesc, egalează la 19 și conduc cu
20— 19 Dar adversarele pun cîteva 
stopuri și la preluare fetele noastre 
ridică mingea dîndu-le posibilitatea 
să tragă decisiv: 20—20, 20—21, 20— 
22... In setul II scorul a evoluat ast- 
fel: 7—2. lb—3. 11—4, 14—9, 19—10,
21— 10 pentru R P. Romînă. în setul 
III, pînă ,1a schimbarea terenului. 
Sun. Mei-in și Wang Sien reușesc să 
acumuleze uit avails substantial: 
10—6 Deș: fac eforturi, sportivele 
noastre nu mai pot remonta si pierd 
cu . 21—18 REZULTATUL ESTE A- 
CUM DE 2—1.

In meciul următor se întîlnesc Ma
ria Alexandru si Sun Mei-in Jucâ- 
toarea noastră n-a atacat suficient și, 
mai ales, n-a făcut-o de la începu
tul seturilor, permițind adversarei 
să-și impună jocul. Aceasta și-a 
schimbat tactica, liftînd serii întregi 
de mingi pînă cînd se crea momen
tul potrivit pentru, atac. în acest mod, 
Maria Alexandru, deși cîștigă primul 

pa B și a doua din grupa A cu pri
ma din grupa B. învingătoarele se 
vor întîlni în finala campionatului 
Europei, iar învinsele își vor disputa 
locurile :3f-4.

Aceste propuneri urmează să fie 
studiate și de federațiile naționale, 
după care vor fi supuse F.I.F.A.-ei.

Dintre hotărîrile luate (în afară 
de cele pe care le-am publicat în 
legătură cu organizarea Turneului 
de juniori UEFA) menționăm urmă
toarele : în cursul unul an, o echipă 
de club poate participa doar la o 
competiție organizată de UEFA (de 
pildă, aceeași formație de club nu 
poate lua parte la „Cupa campionilor 
europeni" și „Cupa orașelor-tîrguri") ; 
organizarea cu regularitate a unor 
cursuri de specializare pentru antre
nori și arbitri, sub îndrumarea comi
siei tehnice din UEFA (această comi
sie va elabora și articole tehnice, 
privind metodele de joc, problemele 
de arbitraj, spre a fi publicate în 
presă).

în sfîrșit, comitetul executiv s-a 
declarat împotriva organizării unui 
meci Europa-selecționata lumii, pen
tru că implică multe dificultăți.

IERI, EA
„CUPA CUPELOR" — Semifinală: 

F.C. Nurnberg—Atletico Madrid 2—1 
(1—1). Returul: la 24 aprilie la Ma
drid.

set cu 21—19 (după ce a avut 20—15) 
pierde seturile următoare la 18. 
SCORUL DEVINE 2—2.

Meciul decisiv, Ella Constantinescu
— Ciu Ciun-hui, a început într-o în
cordare maximă. Servește Ciu Ciun- 
hui și Ella atacă direct din servlci: 
1—0 pentru sportiva noastră. Scorul 
evoluează astfel: 3—3, 8—3 (pentru 
Ella), 11—5, 12—7, 13—9, 15—11, 16— 
12, 19—13, 20—13. Ciu Ciun-hui a- 
tacă dezlănțuit și face trei puncte. 
Ella se concentrează și plasind cu 
finețe o minge încheie setul cu sco
rul de 21—16 ! In cel de-al doilea 
set romînca greșește cîteva puncte și 
scorul este 10—1 pentru Ciu Ciun- 
hui. Ella joacă acum în atac pentru 
a „intra în mină". Pierde setul la 
9. Ultimul set care decide meciul și 
întreaga partidă, hotărînd astfel cine 
se va califica în finală. 1—1, 2—2, 
3—3, 5—5, 8—8, 10—10, 12—12. Joc 
de nervi. Cea care cedează este Ciu 
Ciun-hui. Se grăbește să tragă și 
greșește. 16—12 pentru Ella, apoi 
20—16. încă un punct ! Ciu Ciun-hui 
nu și-a spus însă ultimul cuvînt. Ea 
face un bun joc tactic și scorul de
vine 20—19. Ella dă 5—6 mingi tă
iate și apoi înalță o minge ne tăiată. 
Ciu Ciun-hui trage, însă afară. 
ESTE 3—2 PENTRU REPUBLICA 
POPULARĂ ROMlNĂ !!! Zeci de an
trenori, sportivi și ziariști vin să ne 
felicite pentru această performantă. 
Fetele noastre se îmbrățișează, se să
rută. Sînt momente de înaltă emoție.

JAPONIA — R. P. UNGARĂ 3—0

In formă mai slabă sportivele din 
R P. Ungară n-au reușit să reziste 
japonezelor. Rezultate tehnice: Seki
— Eva Foldi 2—0, Matsuzaki — 
Heirts 2—0, Seki, Matsuzaki — Foldi, 
Heirts 2—0. Meciul a durat 35 de 
minute.

JAPONIA — R. P. ROMlNĂ 3—0

In finala campionatului mondial 
feminin pe echipe formația Japoniei 
a reușit să depășească echipa noas
tră cu 3—0. Trebuie spus că în acest 
mecij .echipa japoneză a fost mai 
bună, a acționat tactic mâi bine. Ju
cătoarele noastre care s-au resimțit 
după meciul de 2 ore și jumătate cu 
R. P Chineză n-au atacat suficient 
așteptînd să greșească adversarele 
Si acestea au greșit... foarte puțin. 
Rezultate tehnice: Matsuzaki — Cons- 
tantjnescu 2—4) (17, 19); Seki — Ma
na Alexandru 2—0 (16, 17), Matsu
zaki, Seki — Alexandru, Pitică 2—0 
(17, 12). După teirminarea finalei a 
avut loc festivitatea de premiere. Pe 
locul I Japonia, 2. R. P. ROMlNĂ, 
3. R. P. Chineză și R. P. Ungară.

întrecerile internaționale 
ale luptătorilor

• Cu prilejul celei de a 40-a ani
versări a înființării Federației de 
lupte din Polonia, la Varșovia a avut 
loc un concurs internațional, la care 
reprezentantul țării noastre I. Alio- 
nescu a ocupat primul loc la cat. 
57 kg.

* Azi dimineață a părăsit Capitala 
un lot de luptători romîni care va 
participa la a doua ediție a concur
sului memorial „Ivan Podubnîi" care 
va avea loc vineri, simbătă și dumi
nică la Moscova. Au făcut deplasa
rea sportivii Alionescu, Bolocan, Mo
ca, Gh. Popovici și Martinescu.

Actualități
ATLETISM. Cursa de maraton re

dus desfășurată la Dușanbe (U.R.S.S.) a 
fost câștigată de Ivan Suvorov, care 
a parcurs 30 km in lh44:17.

BASCHET. La Budapesta: R. P. 
Ungară — Belgia 92—75 și R. P. Un
gară — Elveția 92—52. La Helsinki: 
Finlanda — R. P. Polonă 75—69 și 
88-89.

BOX. Echipa R. P. Polone — Sel. 
olimpică japoneză 6—3 (din echipa po
loneză au pierdut Oleg, Zydacek și 
Kielich). La Roma, campionul euro
pean profesionist la cat. semigrea, 
italianul Rinaldi, a terminat la egali-

FOTBAL
TURNEUL BALCANIC. — Returul fi

nalei Levski Sofia—Olimpiakos Pireu 
fixat pentru 10 aprilie, a fost amînat 
pentru o dată nefixată încă.

LA BĂIEȚI,
R. P. CHINEZĂ — JAPONIA 5—1

In semifinalele probei de băieți 
R. P. Chineză a întrecut R. F. Ger
mană cu 5—1, iar Japonia a depășit 
Suedia cu 5—0. Finala a dat cîștig 
de cauză echipei R. P. Chineze care 
a cîștigat în fața Japoniei cu scorul 
de 5—1. Rezultate tehnice : Ciuan
Tze-tun (R, P. Chineză) — Kimura 
(Japonia) 1—2; Cian Sih-lin (R. P. 
Chineză) — Miki (Japonia) 2—0 ; Sun 
In-sin (R. P. Chineză) — Ogimura 
(Japonia) 2—0 ; Cian Sih-lin — Ki
mura 2—0 ; Ciuan Tze-tun — Ogimu
ra 2—0 ; Su Iu-sin — Miki 2—0.

★

In Palatul sporturilor au început 
întrecerile individuale. Iată cîteva 
rezultatele înregistrate miercuri: Ne- 
gulescu — Bernhard (Suedia) 3—1 
(21—12, 16—21, 21—15, 21—12) ; Ma
Ciu-pao (R. P. Chineză) — Tokar 
(R.S.C.) 3—0; Kowalski (R.P.P.) —
Ratto (Peru) 3—2; Seliga (R.S.C.) — 
Uhlik (R.S.C.) 3—2; Pecora (S.U.A.) — 
Purkart (Franța) 3—1.

LA LEIPZIG s-au constituit pînă în 
prezent 46 de comitete, în vederea pre
gătirii celei de a IV-a ediții a marelui 
Festival de Gimnastică și Sport din 
R.D. Germană. In circumscripția sudică 
a orașului s-au format astfel de comitete 
în 14 uzine.

U.E.F.A., în colaborare cu A.I.P.S. a 
inițiat „Luna jocului sportiv** (Fair play), 
care privește toate competițiile fotbalis
tice ce se desfășoară în Europa in tim
pul lunii aprilie. întrecerea este dotată 
cu un premiu : o minge de bronz.

UN INDIAN autentic din podișul cen
tra] brazilian va aprinde în orașul 
Brasilia flacăra simbolică a celei de a 
IV-a ediții a Jocurilor Panamericane 
frecînd... două bucăți de lemn. O dată 
aprinsă, torța va ii transmisă de pre
ședintele Braziliei, Jao Goulart, pre
ședintelui senatului, care o va preda 
apoi celorlalți miniștri brazilieni. Primul 
alergător care va purta flacăra spre o- 
rașul Jocurilor Panamericane, Sao Paulo, 
o va primi din mîinile ministrului 
sporturilor.

CU PRILEJUL unui concurs atletic 
desfășurat săptămîna trecută la Nashville 
(S.U.A.) atletul american de culoare 
Ralph Boston a obținut la săritura în 
lungime performanța de 8,43 m. Rezul
tatul nu va putea fi omologat ca bou 
record mondial, deoarece Boston a... 
depășit pragul !

IN R.P. POLONA a luat sfîrșit cel de 
al cincilea campionat al... amatorilor de 
sport. Titlul de campion a revenit pen
tru a doua oară iui Miroslaw Szuda, 
montator la o uzină de produse elec
trice. Campionatul a constat în întrebări 
privind toate evenimentele sportive care 
au avut loc în anul 1962.

Kanidbaliștîi bucureșteni învingători la Paris
După finala „Cupei campionilor eu

ropeni" echipa de handbal Dinamo 
București a susținut un meci amical 
cu formația franceză „Stcflla Sport"

ATLETISM: Crearea „Cupei Europei44 interțări
ROMA 9 (Agcrprcs).
Comitetul european de pe lingă Fede

rația internațională de atletism, întrunit 
la Roma, a aprobat crearea unei „Cupe 
a Europei" interțări. Această nouă com
petiție va avea rolul de a contribui la

internaționale
tate cu americanul Boțea. Cu cîteva 
zile în urmă, Boțea învinsese prin 
k.o. pe De Piccoli, fost campion 
olimpic.

CICLISM. Belgianul Emil Daems 
a câștigat cursa Paris — Roubaix 
(266 km) în 7h03:33,0.

HALTERE. Viktor Liah (U.R.S.S.) 
a depășit recordul lumii la stilul îm
pins (cat. semimijlocie), ridicînd 
160 kg.

POLO PE APĂ. In turneul de la 
Szolnok, Partizan Belgrad a ocupat 
primul loc, totalizând 4 p. Iată cîteva 
rezultate: Partizan — Dozsa Eger
I— 0, Partizan — Dozsa Szolnok 2—2, 
Honved (Budapesta) — Partizan 2—2.

ȘAH. Lajos Portâsch (R.P.U.) a cîș
tigat turneul internațional de șah 
de la Sarajevo cu 7 p., urmat de 
marii maeștri Simaghin (U.R.S.S.), 
Gligorici și Ivkov (Iugoslavia), Uhl- 
man (R.D. Germană) cu cite 6,5 p.

TENIS. La Nisa: Pierre Daemon 
(Franța) — Gulyas (R. P. U.) 8-10, 
6—3, 6—2, 7—5 (finala la simplu băr
bați), Lehane (Australia) — Lleffrig 
(Franța) 7—5, 6—2 (finala la simplu 
femei). Turneul din Florida: Santana 
(Spania) — Emerson (Australia) 6—4, 
6—4, 6—8, 3—6, 6-3 (finală-simplu băr
bați) și Maria Bueno (Brazilia) — 
Lesley Turner (Australia) 6—2, 11—9, 
(finală simplu femei).

VOLEI. în C.C.E. (sferturi de fi
nală feminin) Levski Sofia — A.Z.S. 
Varșovia 3-2 (15-11, 9-15, 15-9,
II- 15, 15—7).

UMOR STRĂIN

Antrenorul:
— Cred că asta e cea mai bună variantă de apărare...

(Desen de E. Treskin din revista „Futbol")
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UN NUMĂR de 13 țări — U.R.S.S.,
Anglia, Canada, S.U.A., Iugoslavia, Me
xic, Franța, italia, Uruguay, Peru, Por
to Rico, Japonia și Brazilia — și-au a- 
nunțat participarea la campionatele mon
diale de baschet masculin care se vor 
deschide la 10 mai pe stadionul Mara- 
canazinho din Rio de Janeiro. Meciurile 
eliminatorii vor avea loc în orașele 
Curitiba (statul Parana), Belo Horizonte 
(statul Minas Gerais) și Niteroi (statul 
Rio), urmînd ca turneul final să se 
desfășoare între 16 și 25 mai la Rio de 
Janeiro.

IN CADRUL apropiatului turneu în 
vechiul continent, reprezentativa de fot
bal a Braziliei va veni in Europa cu 
toate vedetele ei în afara a 5 jucători. 
Aceștia sînt t , Djdi, portarul Gilmar, 
fundașul Nilton Santos, centrul atacant 
Vava și extremul stingă Zozimo. In lo
cul lor antrenorul Moreira a selecționat 
în lot jucători tineri luați în considerare 
în vederea campionatelor mondiale din 
anul 1966.

ECHIPA Djurgarden. Stockholm, una 
dintre cele mai vechi formații de hochei 
pe gheață din Suedia, a cucerit anul 
acesta pentru a zecea oară titlul de 
campioană a țării.

UN SPORT care a început să ia o 
mare dezvoltare în America de Sud și 
mai ales în Argentina, este handbalul. 
Cunoscutul club River Plata, în repetate 
rînduri campion al țării la fotbal, de
ține din 1957 și titlul de campioană a 
Argentinei la handbal.

DE CITEVA zile soții Conolly sînt fe- 
riciții părinți a doi copii gemeni, născuți 
recent în Finlanda. Olga Fikotova-Conolly 
și soțul ei Harold se află de cîtva timp 
la Tampere, unde predau un curs de 
atletism. 

întărită cu câțiva dintre cei mai buni 
jucătorii de la alte cluburi pariziene. 
Handbal iștii romîni au repurtat vlc« 
toria cu scorul de 29—16 (15-6).

dezvoltarea atletismului european și la 
extinderea colaborării sportive interna
ționale. De asemenea, s-a hotărît ca vi* 
itoarele campionate europene de atletisirt 
să se desfășoare la Budapesta, între 30 
august—4 septembrie 1966. Următoa* 
rea reuniune a comitetului va avea loff 
la 17 noiembrie 1963, la Lisabona.

DE POLO DINAMO 
EVOLUEAZĂ LA MAGDEBW

Ieri dimineață a plecat în R. D.1 
Germană echipa de polo a clubului 
Dinamo București. Sportivii dinamo- 
viști vor participa Ia Magdeburg la 
un turneu (care se desfășoară vineri/ 
simbătă și duminică) alături de cîteva 
echipe din U.R.S.S.; Iugoslavia, R. P,’ 
Ungară și bineînțeles din R. D. Ger-< 
mană. Au făcut deplasarea, printre 
alții, Zahan, Kroner, Grințescu, Al. 
Popescu, B. Mihăilescu etc.
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Meciul Botvinnik - Petrosian

A 9-a partidă a fost amin^g
MOSCOVA 9 (Agerpres).
Marți a fost continuată Ia Moscova 

cea de-a 8-,; partidă a meciului pentnl 
titlul mondial de șah dintre Botvinnila 
și Petrosian, care fusese întreruptă la 
mutarea a 42-a. Partida s-a încheiat cu 
un rezultat de remiză la mutarea 55-a. 
Scorul este de 4,5—3,5 puncte în favoa-' 
rea lui Petrosian. Cea de-a 9-a partidă, 
programată pentru miercuri seara, a lost 
amînată din cauza îmbolnăvirii lui Mihail 
Botvinnik.

IN URMA morții tragice a lui Davey 
Moore și a altor boxeri profesioniști* 
federațiile de specialitate din Occident 
au început să se preocupe de luarea 
unor măsuri de securitate. In Suedia 
s-a pus chiar problema interzicerii bo
xului profesionist. In Italia s-a prepus 
ca înaintea fiecărui meci să fie obliga
toriu examenul eleetro-encefalografic al 
boxerilor. De asemenea, s-a ridicat .pro
blema reducerii numărului de întâlniri 
de la 4 la cel mult 2 pe lună. Ceea «e 
să recunoaștem, nu rezolvă problema.

CAMPIONATELE FEROVIARE de lupte 
se vor desfășura anul acesta între 1 și 
5 mai, la Plovdiv, în R.P. Bulgaria. Vor 
participa 12 reprezentative : U.R.S.S.*
R.P. Polonă, R.P. Ungară, Finlanda, 
R.D.G., R.F.G., R.P. Romînă. Elveția; 
R.S. Cehoslovacă, Iran, Austria și R.P. 
Bulgaria.

FEDERAȚIA franceză de handbal, în 
scopul de a asigura echipei Franței un 
nivel de pregătire ridicat în vederea 
campionatului mondial din 1964 (februa
rie, în Cehoslovacia) a perfectat câteva 
întâlniri internaționale. Es’/e vorba de 
trei meciuri de handbal în 7 : Franța- 
Suedia la 30 noiembrie, Franța—Rornînia 
la 19 decembrie și Franța—R.F.G. la 18 
ianuarie.

CU PRILEJUL victoriei echipei Vasas 
Budapesta în Cupa Europei Centrale, pe 
care a cucerit-o pentru a treia oară 
(în 1956, 1957 și 1962), a fost emisă o 
marcă în 6 culori, în valoare de 14-2 
fonnți. Desenul reprezintă emblema clu
bului Vasas, Cupa (pe care sînt scriși 
anii de mai sus) și o minge de fotbal. 
Pe două din laturi este înscrisă denumi
rea competiției : „Kozepeuropai Kupa— 
Coupe de l’Europe Centrale".
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