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Hunedsara-Beva \
toate t.wle, vnjțivA! Despre

a Spartachiada de vară I primăvară.

a tineretului! I
dă startul 
SPARTA-

I l 15 wpriHc în întreaga țară, »e 
I în marea competiție de mase 
I-*  CHIADA DE VARĂ A TINERETULUI. 
Re de mii de tineri și tinere de la orașe și 
■? se vo>r avînta în întrecerile programate de 
L 14 ramurj sportive care figurează în regu- 
Irentiil actualei ediții. Pentru sate întrecerea 
I fi dotată cu „Cupa Agriculturii". Spartachiada 
laretului constituie o adevărată sărbătoare pen- 
I masele de amatori ai sportului din țara noas- 
1 un important prilej de a se traduce în viață 
■cina trasată de partid și guvern mișcării spor- 
fc, aceea de a cuprinde in întreceri mase tot 
li largi de oameni ai muncii, întregul tineret, 
brganeîe și organizațiile sportive au desfășurat 
■intensă muncă de popularizare a competiției, 
litrii ca încă de la primele întreceri să vină 
I starturi un număr cit mai mare de partici- 
mți. Pentru buna lor pregătire vor fi organi- 
le numeroase centre de inițiere în sport. în oare 
leretui să poată învăța primele noțiuni 
mura 
feduse 
fetești, profesori de educație 
Butași 
lei. De 
fe îndruma pe particiipanți, le vor da indicații 
ețioase în pregătire, pentru a putea realiza per- 
Imanțe de valoare. Cu acest prilej vor ieși 
feigur la iveală noi elemente talentate eare să 
Igune secțiilor pe ramură de sport cadrele ti- 
Ire necesare.
lActuala ediție a Spartachiadei de vară a fine
tului constituie în același timp și un 
I pentru realizarea de noi recorduri, 
bciațiilor sportive, în prima etapă, și 
pFS, în etapele superioare, vor trebui 
pscă și să omologheze recordurile pe asocia- 
I, comună, oraș, raion sau regiune, doborîte cu 
K’ejul întrecerilor Spartachiadei, să-i popu- 
I Szeze pe realizatorii performantelor. Printr-o 
mă pregătire, partieipanții la întrecerile Spar- 
pbiadei vor reuși, fără îndoială, să imbunătă- 
B®că substanțial actualele recorduri și să 
Le chiar rezultate de valoare națională. 
lAmenajînd terenuri simple de întrecere, 
kd din vreme și popularizînd temeinic 
Irsurile, consiliile asociațiSlor sportive vor 
Ieri sutelor de mii de participant! posibilită
ți de a se întrece 
Ble. Spartachiada de 
I trebuie să însemne 
Lre organizatorică a 
lațe și sate.
URAM TUTUROR
PARTACHIADA DE

din 
sportivă îndrăgită. Aceste centre vor fi 
de antrenori pricepuți, de instructori 

fizică, sportivi 
și vor funcționa pe toată durata eompe- 

asemenea, antrenorii și tehnicienii ii

bun pri- 
Consiliile 
consiliile 

să urmă-

reali-

anun- 
con- 

putea

in eompetiții frumoase și 
vară a tineretului poate 

un nou prilej de consoli- 
asociațiilor sportive de la

LIN SUCCES ÎN

PARTICIPANȚILOR LA 
VARA A TINERETULUI 

ÎNTRECERI !
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Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Spart din R. P. Romînâ

Anul XIX — Nr. 4220 # Simbătă 13 aprilie 1963 @ 8 pagini 25 bani

Azi și mine, concursul republican al Juniorilor

Ce așteptam la „premiera" atletica de primăvara?

— Și spui că mă săr
bătoresc ?

— Exact, dragă Primă
vară. Incepînd de azi, în 
cinstea venirii tale, cei 
mai buni atleți juniori 

s din țară se vor întrece 
într-un mare concurs 
republican care îți poartă 
numele.

— Ei, asta intr-adevăr 
e o surpriză plăcută! 
Nu promit, dar am să 
caut să fiu cât mai 
frumoasă...

— Ah, rochia aceea al
bastră de april te prin

de de minune! Toți at- 
leții vorbesc despre ea.

numără... 
urmări, 

stadionu- 
evoluția 
care se 
și mîi- 

zgură

-Așadar — ca în fie
care din ultimii ani — 
primăvara se 
juniorii! Vom 
din tribunele 
lui Republicii 
atleților-juniori 
întîlnesc, astăzi
ne, pe pista de 
sau la sectoarele de a- 
runcări și sărituri, la o 
adevărată premieră atle
tică de primăvară. Și, 
vom consemna cu bucu
rie prezența 
lor" 
cum 
rile 
țiile

debutanți- 
alăturl de cei oare- 
familiairdzați cu ma- 
concursuri, cu emo- 
și surprizele lor.

Așteptăm ca actuala 
ediție a tradiționalului 
concurs republican al ju
niorilor să exprime 
munca acestora și a an
trenorilor care s-au pre-’ 
gătit in lunile de iarnă, 
să prilejuiască constatări 
îmbucurătoare cu privire 
la preocuparea cit mai 
multor centre pentru 
„schimbul de mîine" al 
atletismului nostru. Este, 
desigur, un examen pen
tru tinerii atleți dar și 
pentru profesorii lor. 
Notele cele mai bune vor 
reveni, firește, celor 
care au muncit cu nă
dejde, cu dragoste și pa-

Primăvara : Start concursulin

De performanțe
- cum spunem

Primă- 
frumos, 
Fii a-

saune și care în aceste 
două zile de întreceri vor 
lupta eu toate forțele 
lor pentru victorie. Do
rim ca la acest impor-

să
Și

Prin telefon de la trimisul nostru special, V. Grădinarii

ZI ÎNCEPE LA LONDRA a XVI-a EDIȚIE 
A TURNEULUI U.E.F.A.

Meciul R.P. Rominâ — B. R. s. așteptat cu mult Interes, 
va li televizat de B.D.t. și transmis pc posturile noastre de radio

I Cu data de 13 aprilie, 
I Londra încep întilnirile 
le fotbal din cadrul celei 
L a XVI-a ediția a Tur
cului U.E.F.A., competi- 
|e rezervată speranțelor 
kbalului european, La a- 
L-astă ediție s-a înscris 
n număr record de țari: 
f. Aceasta a făcut ne
pare jocuri preliminare, 
Ltrucît la turneul final 
Iu pot lua parte decît 
p echipe. Dintre partici- 
lantele de anul trecut 
bsesc Portugalia, Turcia, 
Ipania, Polonia, Austria, 
l.D.G. și Iugoslavia 
kalistă în 1962. 
chimb, sînt prezente 
leția, Olanda, Scoția, 
hnda și, pentru prima 
lată, Suedia.
I Pentru echipa noastră 
hrneul se anunță destul 
le dificil ținînd seama de 
trupa în care ne-au tri
ps sorții, grupă unde 
khipa Angliei are un 
tuvînt greu de spus. Dar 
înainte de a intra în 
unănunte în ceea 
rește turneul, vă 
pteva aspecte 
Călătoria noastră 
Ha rea Britanie.

Am plecat din 
pești miercuri dimineața 
l*u  un turbopropulsor „IL 
18“. Zborul pînă la Viena 
a fost destul de frumos 
5i plăcut. La Frankfurt 
pe Main, însă, a trebuit 
să așteptăm mai bine de 
30 de minute, în aer, dis
poziția de aterizare. Apoi 
la Bruxelles, ca urmare 
a lipsei de legătură, a 
xebuit să staționăm mai

orei 
ateri-

ne-a

mult de 6 ore pe marele 
aeroport. In jurul 
21, ora locală, am 
zat la Londra.

Capitala Angliei
primit cu o ploaie mărun
tă și rece. Bucuria sosirii 
și a terminării — în sfîr- 
șit — obositorului drum, 
a fost de scurtă durată 
pentru că organizatorii 
ne-au comunicat că echi
pa își va continua călă-

toria cu autobuzul la Bog- 
nor, localitate situată la 
peste 100 km de Londra.

Bognor se află în sudul 
Angliei, în ducatul de 
Sussex, pe malul așa- 
numituiui English Chan
nel. Lotul nostru, ca ți 
celelalte formații partici
pante : a fost cantonat 
la Bultin’s Holiday Com-

(Continuare in pag. a 8-a)

tinereții...
Desen de Neagu Rădulescu

ce pri- 
relatez 
privind 

spre

PE LOCURI, 
FIȚI GATA!

,Să întîmpinămCrosul „
1 Mai**  este în aceste zile 
întrecerea care atrage cel 
mai mult atenția iubito
rilor sportului. Se cunosc 
de acum mulți învingă
tori. Cit de mîndri și de 
bucuroși sînt tinerii care 
au reușit să sosească pri
mii, cucerind faima celor 
mai iuți.

Dar cum la 
®e dă startul 
competiție de 
Spartachiadei 
n-au fost puțini 
care au profitat de între
cerile crosului pentru a 
se antrena pentru viitoa
rele starturi. O bună pre
gătire fizică te ajută la 
orice disciplină, iar în 
programul Spartachiadei 

sint cuprinse nu mai pu
țin de 14.

Așa au făcut și micii 
sportivi de la Palatul Pio
nierilor. Aleile parcului 
lor minunat te îmbie să 
pornești în goană, sint un 
loc idea] de antrenament 
și de concurs. Deocamda
tă se aleargă în „tempo 
moderat” și în grup, pen
tru punerea ]a punct a 
rezistenței și. bineînțeles, 
pentru... tatonare de for
te. Dar în momentul cind 
starterul va da oficial 
plecarea și cînd pe cei 
mai buni îi vor aștepta 
mult doritele diplome și 
cupe, atunci... să te ții ! 
Lupta va fi aprigă...

Așadar, copii : Pe locuri, 
fiți gata !

tant concurs 
te „corigenți" 
principal de 
constituie, făiră îndoială, 
performanțele.
tăm ca 
manțe să 
creșterea 
letismului 
ridice la nivelul cerințe
lor, al condițiilor de pre
gătire de care s-au 
bucurat tinerii atleți ți 
al preocupării sporite pe 
eare o manifestă în ul
tima vreme cluburile și

nu exis- 
criteriul 

apreciere îl

Aștep- 
a ceste perfor- 
contribuie la 

valorică a at- 
nost.ru, să se

asociațiile sportive pen
tru dezvoltarea acestei 
discipline sportive.

Așteptăm, în concluzie, 
•o „premieră" atletică de 
primăvară cu cit mai 
multe promisiuni pentru 
sezonul dim acest an !

★
Programul întrecerilor 

de astăzi începe la ora 
9 și continuă după- 
amiazâ, de la ora 15 iar 
miine — de Ia ora 9 — 
se vor disputa ultimele 
probe.

De ea și de tine, bine
înțeles. De ce crezi 
că s-au adunat aici ju
niorii și junioarele?

— Ca să discute, știu 
eu, partea tehnică a în
trecerilor de azi.

— îți spun eu: ca să 
discute despre 
vară! Despre 

<tespne viață...
tentă :

— ...Eu consider venirea 
primăverii, ceva foarte 
important in viața unui 
tinăr. Ea inspiră, stimu
lează, e creatoare de fru
mos... ~ 
mari 
noi atleții. Drumul spre 

această performanță insă, 
este anevoios. Întocmai 
ca un drum din basmele 
lui Creangă, in care e- 
roul ca să ajungă la 
țintă trebuia să fie pu
ternic, cinstit, cu multă 
ambiție și încredere in 
sine!...

— Cine e tînărul care 
a vorbit așa frumos?

— Campionul regiunii 
Oltenia, la lungime, 
dragă Primăvară. II 
cheamă Ilie Zamfirescu, 
este mecanic auto și ur
mează cursurile fără

VASILE TOFAN

(Continuare in pag. a 2-a)

15 aprilie 
în marea

mase a 
de vară, 

aceia

In campionatele mondiale de tenis de masă

întreceri pasionante pentru calificarea 
in semifinalele și finalele competiției

Trimisei nostru special la Praga, C. Comarnischi, ne transmite prin telefon
Bengtsson cu 3—0. Alt® 
rezultate înregistrate în 
această zi la bărbați: 
Amelin (Uniunea Sovie
tică) - Hrbud (R. S. F. 
Iugoslavia) 3—2; Wan 
Ci-liang (R.P. Chineză-

Campionatele mondiale de ienis de masă continuă 
în mijlocul aceluiași interes general. In Pala+ul Spor
turilor din parcul „Julius Fucik" vin zi de zi mii de 
spectatori pentru a asista la partide spectaculoase, 
dîrz disputate. Sportivii din Asia se impun și la pro
bele individuale așa cum au făcuf-o și în cele pe 
echipe. In lupta cu jucătorii din R. P. Chineză și Ja
ponia sportivii europeni își fac tot mai greu ioc spre 
părțile superioare ale competiției. Pină acum dintre 
băiefii noștri trei au reușit să se califice pentru lurul 
IV : Negulescu, Rethi și Giurgiucă. La fete turul II 
(in care s-au calificat Marla Alexandru, Catrinel Folea, 
Ella Constantinescu și Geta Pitică) se joacă noaptea 
tîrziu. Meciul ^Aariei Alexandru va începe aproape de 
miezul nopfii I La dublu fete, Maria Alexandru și 
Geta Pitică vor întîlnt dublul din R. P. Chineză for
mat din Cen Min-ci și Lin Hui-cin, iar Ella Consfan- 

avea de luptat cu un dublu 
calificare.

Maria Alexandru evoluind 
în meciul cu campioana 
mondială Ciu Ciun-hui 
(R. P. Chineză).

TELEFOTO

I.Foto : I. MIHAICA

(Continuare tn pag. a 8-a)

AGERPRES

Bucu-

. fe s

hnescu ți Folea vor 
ce mai joaca la această oră pentru 
sfirțM, la dublu băieți vor juca simbătă Giurgiucă 
Cobîrzan.

Cete ma; importante Întreceri pentru calificarea 
semifinale ți finale vor avea loc simbătă. Sperăm 
sportivii noștri se vor comporta la înălțimea renume- 
lui pe care tenisul de masă romînesc ți l-a creai în 
arena internațională.

Joi, sportivul nostru 
Adalbert Rethi l-a în
trecut in primul tur al 
competiției individuale 
pe Turner (Jersey) cu 
3-0 (6, 16, 12). După 
cum arată scorurile la 
seturi Rethi n-a avut 
prea mult de „furcă" cu 
adversarul său. In con
tinuare el a jucat cu 
francezul Chergui. Și 
de această dată Rethi 
a învins cu 3—0, numai 
că întîlnirea a fost mult

mai pasionantă. Repre
zentantul nostru a cîști- 
gat la 18, 18 și 19. Giur- 
giucă a obținut in acea
stă zi și el două victorii. 
In turul I l-a întrecut 
pe vietnamezul Bin Hui 
cu 3—0 (15, 12, 9) și in 
cel de al doilea pe 
Michalek (R. F. Ger
mană) tot cu 3—0 (8, 
12, 8). Cobîrzan a pier
dut întîlnirea cu iugo
slavul Korpa cu 3—0. iar 
Sentivani la suedezul

Fahazi (R.P. Ungară) 
3—0; Kimura (Japonia)- 
Su Kuo-si (R.P. Chineză) 
3—2; Brodski (Uniunea 
Sovietică) - Merrett (An
glia) 3-1; Li Fu-iung 
(R.P. Chineză) - Viebig 
(R.D. Germană) 3—0; 
Ogimura (Japonia) - Mi
les (S.U.A.) 3-0; Cian 
Si-lin (R-P. Chineză)- 
Arndt (R.F. Germană) 
3-1.

nost.ru


Experiența dobînditâ - un
Organele UCFS din regiunea Ma

ramureș se pregătesc intens pentru 
întrecerile marii competiții sportive de 
mase, Spartachiada de vară a tinere
tului. Experiența pozitivă dobînditâ 
în organizarea ediției de iarnă a 
Spartachiadei va fi un ghid prețios 
pentru organele UCFS din regiune 
in competiția care va începe în cu- 
rînd. Publicăm mai jos cîteva din as
pectele pozitive ale Spartachiadei de 
iarnă din regiunea Maramureș.

Deși, la început, organizarea în
trecerilor Spartachiadei de iarnă a 
lăsat de dorit, ulterior, datorită mă
surilor luate de comisia regională de 
organizare a Spartachiadei si de că
tre consiliul regional UCFS Mara
mureș, lucrurile s-au îndreptat și 
după încheierea marii competiții bi
lanțul a devenit pozitiv : 148 940 par
ticipa a ți față de 137 854 membri 
UCFS existenți în regiune.

Ca urmare a intensei munci des
fășurate. cu prilejul întrecerilor Spar
tachiadei s-au ia ființat in asociațiile 
aportive din regiune 58 de noi secții 
pe ramară de sport (șah ÎO. tir IX 
schi 9, tenis de masă 7, trintă X co* 
misii de turism X haltere 2. gimnas
tică U. iac 15 secții au fost afiliate 
la federațiile de specialitate. în acest 
interval au fost legitimați 72 de spor
tivi și 4 au obținut normele de cla- 
oifioare sportivă.

La reușita întrecerilor Spartaehîa- 
dei și-au adus contribuția 244 de ca
dre tehnice, antrenori, profesori de 
educație fizică, instructori voluntari 
și sportivi fruntași. Toți aceștia an 
dat un ajutor de preț in special aso
ciațiilor din orașele Kala Mare, Cărei 
și Satu Mare. Secția de lupte a aso

Trei tinere atlete din regiunea Maramureș, care au debutat în sport cu prilejul 
întrecerilor de cros ale Spartachiadei de iarnă a tineretului. De la stingă la 
dreapta: l'iorica Mure șan (Tg. Lăpuș), Maria Sojronici (Leordina, raionul l ișeu) 

și Ileana Lazăr (Pelroiia., raionul Vișeu).

DESPRE PRIMĂVARĂ..
(Urmare din pag. 1)

frecvență la liceul seral din Craiova. 
Peste cîțiva ani va fi ingineri Fii a- 
tentă, acum vorbește alergătoarea 
de garduri Margareta Costin, din 
Oradea. ,

— ...Cam așa văd și cu ctrwmmt 
spre atingerea telului propus in vintâ. 
Mi-aș permite, insă, să merg puțin 
mai departe cu imaginația si si 
înzestrez pe „eroul nostru din po
veste" cu un cal înaripat, care dacă 
îl hrănești cu focul primăverilor tale, 
te duce "'sigur spre succes, iți dă 
cele mai mari satisfacții in viață... 
Aceasta este MUNCA, durată din pa- 
«iune, perseverență și elan.

— Si eu (acum a intervenit re
cordmana la lungime Gabriela Ra
dulescu) am să țin firul povestirii. 
Concret: mie nu-mi plac acei „Fe(. 
frumoși" tunși „plastic", cu panta
loni e.vtra-strimți, care își vinturâ 
toată ziua „Sabena" sau „Air-France"- 
ul prin holurile cinematografelor. Nu 
sînt de acord nici cu acele „Cosinzene" 
bretonate. îmbrăcate dintr-un metru 
de stofă. Uite Primăvara ce fru
mos se poartă! In linii zvelte, ele
gante, in ton cu miile de construc
ții. Modernă totuși, dar in culori 
de pastel. ,

— Fiindcă tot sintem la capitolul 
Primăvară, vreau să spun și eu cî
teva cuvinte despre... dragoste.

— Foarte interesant subiect! Cine-i 
fata ?

— Aruncătoarea de disc Rozalia 
iioțiu, din Timișoara. Te anunț insă, 
dragă Primăvară, că fata n-a impli- 
mt încă 18... primăveri 1

— Nu-i nimic. Există și alte dra
goste. Uite, cu cită pasiune vor

SFOFTUt POPULaE
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ciației Chimistul (antrenor Gr. Po- 
povixsi), a dat un sprijin deosebit unor 
asociații sportive din Baia Mare, care 
au organizat întreceri de trintă și 
haltere.

Unul din obiectivele urmărite a 
fost și întărirea bazei materiale în 
asociațiile sportive. Cu prilejul or
ganizării Spartachiadei o serie de a- 
sociații și-au completat inventarul 
sportiv procurind echipamente și 
materiale sportive din comerț sau 
confecționîndu-le prin muncă volun
tară. în întreaga regiune s-au con
fecționat 2300 de perechi de schiuri, 
4200 de patine populare, 1752 de să
niuțe, 25 de mese de tenis, 112 gar
nituri de șah și s-au amenajat 10 
pîrtii de schi. In fruntea acestei fru
moase acțiuni au stat o serie de a- 
sociațiî sportive sătești ca cele din 
comunele Vad (raionul Sighet), Borșa 
Sat, Dragomirești (raionul Vișeti), 
unde s-au confecționat 370 de 
schiuri, 380 de patine și 260 de să
niuțe. Centrele de antrenament și 
de pregătire a concurenților (în nu
măr de 35) care au funcționat in 
majoritatea raioanelor, au fost deo
sebit de folositoare. Rezultate pozi
tive s-au înregistrat în special Ia 
eentreie de antrenament de Ia Si- 
gbet.

Dintre comisiile raionale pe ramu
ri de sport, un ajntor efectiv în pre
gătirea participanților la Spartachia- 
dă aa acordat cele din Satu Mare 
(lupte, tenis de masă). Cărei (tenis 
de masă), Vtșeu și Sighet (schi).

Printre asociațiile care au muncit 
biae și au obținut rezultate mai mul
țumitoare se numără Mondiala Satu- 
Mare (1864 participant, întregul ti
neret din fabrică). Chimistul Baia 

bește despre dragostea ei pentru li
teratură, pentru sport, pentru culo
rile clubului! Dacă te întreb cine a 
organizat această frumoasă discuție, 
sint indiscretă?

— De loc. Ei au organizat-a, cu 
sprijinul antrenorilor de față: Vasile 
Dumitrescu, Alexandru Stoenescu. 
Ion Vintilă și Gheorghe Teștt. Nu 
vrei să rămii să asculți și citeva cu
vinte despre prietenie?

— Cu plăcere. îmi plac tinerii care 
vorbesc deschis, din toată inima!

„CUPĂ GOSPODĂRIILOR
AGRICOLE DE STAT“•

Incepind din luna iunie și pină 
la sfârșitul lunii noiembrie, sporti
vii din gospodăriile agricole ale Trus
tului Gostat pentru aprovizionarea 
Capitalei își vor disputa întâietatea in 
cadrul unei competiții denumită „Cu
pa gospodăriilor agricole de stat". 
Inițiativa organizării acestei compe
tiții. aparține asociației sportive
G.A.S. Pantelimon. Vor avea loc în
treceri la fotbal, volei, atletism, po
pice, tenis de masă, șah, ciclism, tir, 
călărie și trintă. Fetele vor partici
pa la volei, atletism, șah și călărie.

Alături de inițiatoare® acestei com
petiții, se contează pe participarea 
G.A.S.-urilor: Bragadiru, Dudu, Mo- 
goșoaia. Popești Leordeni, Popești Se
re, Roșia, Alba, Voluntari, Afumați, 
30 Decembrie.

„Cupa gospodăriilor agricole de 
stat" este transmisibilă. Eâ va fi câș
tigată definitiv de asociația sportivă 
care o cucerește 2 ani consecutiv 
sau trei ana alternativ.

FGPA FLORIAN-eorcsp.

bun de preț
Mare, asociațiile sportive din comu
nele Vad (Sighet), Boxavlea (VI- 
șeu), Domănești (Cărei), Ard ud (Satu 
Mare) etc.

Dar din păcate au fost și organe 
UCFS care au lăsat treburile în voia 
soartei, îndrumînd superficial aso
ciațiile în organizarea Spartachiadei. 
Printre aceste organe se află con
siliile raionale UCFS Oaș, Somcuta, 
Lăpuș și C.S.O. Baia Mare. Au fost 
aproape 20 de asociații sportive din 
regiune care nu au organizat de loc 
etapa întîi a Spartachiadei. Prin
tre acestea Sînt asociațiile sportive 
de la întrep. minieră Herja (CSO 
Baia Mare), cele din comunele Bene- 
sat și Sălățig (raionul Cehu-Silva- 
niei), Bistra și Săliște (raionul Vi- 
șeu), Flacăra-Drăghia și Recolta-Do- 
bric (raionul Lăpuș).

★
Stind de vorbă cu tov. Victor Fe- 

chete, vicepreședintele consiliului re
gional UCFS, am aflat o serie de 
aspecte ale muncii organelor UCFS 
din regiune, care peste cîteva zile 
va trece la organizarea ediției de 
vară a Spartachiadei. Experiența pozi
tivă acumulată cu ocazia Spartachia
dei de iarnă va fi folosită din plin în 
țoale raioanele, tn primul rînd se 
va pune un accent deosebit pe or
ganizarea etapei pe asociație a com
petiției, vor fi folosite in mai mare 
măsură cadrele tehnice, antrenorii, 
profesorii de educație fizică, instruc
torii voluntari, sportivii fruntași, se 
va organiza un număr mare de cen
tre de învățare a diferitelor ramuri 
sportive în toate raioanele regiunii. 
In curînd vor lua ființă centre de | 
inițiere a tineretului în practicarea 
sportului în localitățile Baia Mare, 
Satu Mare, Cărei, Vișeu, Sighet, 
Seini, Baia Sprie etc. Se va a- 
corda o atenție specială raioanelor 
rămase în urmă în precedentele com
petiții de mase ca Somcuța, Oaș, Lă
puș și C.S.O. Baia-Mare. Pentru o 
mai bună reușită în mobilizarea ma
selor de oameni ai muncii, a întregu
lui tineret în aceste competiții se 
va îmbunătăți colaborarea cu orga
nizațiile de mase și în primul rînd 
cu organizațiile U.T.M. și sindicale.

TOMA RABȘAN

„Cupa orașului București “ 
la tenis de masă

Mîine,
Așadar, Europa a fost reprezentata la 

finalele pe echipe ale „mondialelor1* de 
la Praga numai de tenisul de masa 
romînesc. Specialiștii străini, desigur, 
au recunoscut încă o dală forța tenisului 
nostru de masă pe plan mondial. O forță, 
care își are izvorul în baza de mase pe 
care sportul cit mingea, de celuloid, ca și 
celelalte ramuri sportive, o are în țara 
noastră.

O ilustrare convingătoare: mîine, sala 
Iloreasta găzduiește finala „Cupei ora
șului București*  la tenis de masă. La 
startul acestei frumoase competiții re
zervată școlarilor din Capitulă au luat 
parte mii de elevi și eleve din școlile 
elementare, profesionale și medii ale 
orașului București. întrecerile au fost 
mai intri pe clase, apoi pe școală. S-a 
jucat atent, pentru fiecare punct și cei 
mai buni au riști gat.-

I mala de duminica se va disputa la 
12 mese ! Aceasta pentru că rntine, vor 
avea loc doar întrecerile... individuale. 
Ne&basiții organizatori ai „Cupei orașu 
lui București*  au fost nevoi fi să amine 
întrecerile pe echipe, duminica cealaltă, 
din cauza numărului mare de partici- 
panfi: peste 300 de fina li ști ! Adică, 
vor participa doar cel mai bun jucător 
și jucătoare de tenis de masă din școa
la respectivă !...

Intr-un cuvînt. deschiderea festivă 
care ta avea loc la ora 3,30. va alinia 
în fața iubitorilor mingii de celuloid, p»‘ 
reprezentanții tenisului de masă din

PANTA TERENULUI ESTE 1Z DC 
LA, CENTRU SPRE MARGINI.

ELEVELE
DIN BACĂU...

VEȘTI DIN TARĂ
„CINE ȘTIE, CIȘTIGĂ"

La Tîrnăveni a avut loc un intere
sant concurs „Cine știe, cîștigă" pe 
teme sportive. Au participat repre
zentanți a cinci asociații din locali
tate. Răspunsurile au dovedit că toti 
concurenții s-au pregătit cu multă 
seriozitate După totalizarea puncta
jului a fost stabilit următorul clasa
ment : 1. Vasile Medeșan (Școala me
die nr. 1), 2. Teodor Dinu (Școala 
medie nr. 2), 3. Otto Berthold (Chi
mica), 4. Nlcolae Schiau (Sticla), 
5. Alexandru Coșa (Voința).

ION HASAȘIU -coresp.

CAMPIOANA TARII LA POPICE 
ÎNVINSA

Echipa feminină Hidromecanica din 
Brașov a reușit — in cadrul unei în

finala!
aproape 150 de școli bucureștene ! Din
tre ele, finaliștii tuturor școlilor ele
mentare din raionul „30 Decembrie*,  
..soliștii*  școlii profesionale T. Vla- 
dimirescii, cei de la Școala medie nr. 
11 ș.a.

Prin grija organizatorilor, ^individua
lele*  din cadrul „Cupei orașului Bucu
rești*  la tenis de masă, vor fi condu so 
de cei mai buni arbitri din Capitală 
In sală. t or fi prezenți, de asemenea, 
profesori, antrenori, specialiști ai teni
sului nostru de masă.

V. T.

Cum se amenajează un
Pentru iubitorii handbalului in 7 

din asociațiile sportive care doresc 
să amenajeze — cu posibilități locale 
- un teren de joc, vom arăta modul 
de realizare a acestuia, cu un con
sum de material și efort minim.

Se va alege un teren cit mai drept, 
fără denivelări, de preferință intr-un 
loc agreabil, lipsit de umezeală și 
cit mai departe de surse de fum sau 
mediu nepotrivit. Cel mai simplu te
ren, din pămint bătut, se realizează 
prin săparea superficială a stratului 
de pămint nivelat pe o adincime de

Timp de trei zile îi 
sala de sport a Școli 
medii din Bacău s-ai 
desfășurat întrecerile dii 
cadrul etapei regional 
a campionatului republi 
can școlar de volei. E< 
fete, cea mai bună s-a 
dovedit a fi echipa Șea 
Iii medii nr. 1 din ora 
șui Bacău. Elevele prof 
Ion Costandache au cu 
cerit locul I șl au lăsat 
o frumoasă impresie, dir 
rândurile lor remarcirr 
du-se Elena Nour și Eu. 
genia Hulub, tinere cit 
frumoase perspective. Ir 
fotografie, reprezentativi 
Școlii medii nr. 1 Bacău 
Rindul de sus, de la stin
gă la dreapta : Ivona Be- 
jan, Georgeta Enache, 
prof. I. Costandache, Lu- 
cia Muj și Angela Gînțu 
Rindul de jos : Claudia 
Ilie, Elena Nour — că- 
pitana echipei, Eugenia 
Hulub, Cernica Săpunaru 
și Adriana Zbiru.

Text:
E. TEIRAU — coresp.

Foto :
prof. V. BOGDANEJ

tâlniri amicale — să învingă formația 
campioană a țării Voința Constanța, 
la o diferență de 69 p.d. De la în
vingătoare s-au remarcat Stela Mâr- 
gineanu care a doborît din 100 bile 
mixte 437 p. Viorica Orghidan
(383 p.d.), Margareta Grozea (380 p.d.) 
iar de la oaspete cel mai mare re
zultat l-a înregistrat Ecaterina Anto- 
novici marcată cu 397 p.d.

P. DUMITRESCU-coresp.

NOI TERENURI SPORTIVE

• Sportivii asociației Voința din 
Baia Mare și-au terminat recent te
renurile de volei, baschet și handbal 
în 7 pe care se vor desfășura o serie 
de competiții organizate în cinstea 
zilei de 1 Mai.

De asemenea, au fost încheiate lu
crările de finisare a sălii de gim
nastică a complexului sportiv din 
Baia Mare și s-a amenajat o cameră 
pentru păstrarea echipamentului spor
tiv. In sala sus-amintită vor avea 
loc, în zilele ce urmează, întreceri 
de tenis de masă și șah.

V. SASARANU, coresp. reg.
• La Brăila a fost dată în folosiJ 

ță, într-un cadru festiv, noua arenă 
de popice, cu două piste, aparținînd 
asociației sportive Laminorul. Cu a- 
cest prilej s-a desfășurat un meci 
amical între echipele asociațiilor 
sportive Stînca și Laminorul, cîștigat 
de jucătorii primei formații cu sco
rul de 1010—949 p. d.

GR. RIZU-coresp.

In ajutorul consiliilor asociațiilor sportive

teren de handbal în 7
5 cm și apoi prin baterea sau tă- 
vălugirea suprafeței de pămint. Da
că este posibil se va așterne un strat 
— tot de 5 cm — din argilă ameste
cată cu nisip.

Liniile de marcaj au o lățime de 5 
cm și se realizează cu var sau praf 
de cretă.

Porțile — avînd dimensiunile din 
schiță — pot fi fixe sau mobile si 
vor fi prevăzute cu plase din sfoară 
cu ochiuri de 8x8 cm.

ing. C- NOANĂ
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Returul campionatelor republicane 
este așteptat cu mare interes

I întrecerile campionatelor republi
cane de handbal în 7 vor fi reluate 
Imiine. In Capitală și în întreaga 
țară, echipele noastre fruntașe se 
vor prezenta cu forțe proaspete în 
fața miilor de iubitori ai acestui 
sport, pentru jocurile celei de a doua 
părți a celei mai importante com
petiții interne.

Aceste întreceri, care de la en la 
■ui cunosc o popularitate tot mai 
«nare, stârnesc un mare interes. Și

Azi și miine

In campionatul de calificare 
și de juniori

Paralel cu echipele — masculine 
și feminine — din prima categorie la 
handbal în 7, astăzi și mîine reintră 
în activitate și formațiile participante 
la campionatul de calificare și în 
competiția rezervată juniorilor și ju
nioarelor.

După cum am anunțat, în campio
natul de calificare începe etapa inter- 
regiuni, in cadrul căreia azi și miine 
eu ioc cîteva partide interesante. La 
băieți se întâlnesc Metalul Rădăuți 
și Politehnica lăți, pe terenul primei 
formații, iar la fete au loc jocurile: 
Voința Odorhei - S.S.E. Buzău, Lo
comotiva Teiuț - Voinfa Craiota și 
.Știința Babeț - Bo.'pm Cluj - Voința 
Baia Mare. Reamintim că aceste me
niuri se dispută tur (azi) — retur 
(mîine), în aceeași localitate.

Faza interregiuni a campionatului 
republican de juniori programează 
și ea, dar numai miine (partidele 
fiind simple eliminatorii) intreceri a- 
tractive :

La juniori : S.S.E. Constanța - Știin
ța Călăreți, C-S.O. Brăila - S.S.E 
Ploiești, Unirea Cehul Silvaniei-S-S-E. 
Timișoara, SJS-E. Craiova - Știința 
Petroșani și Luceafărul Bnțov-Ind. 
Sirmei C. Turtii.

La junioare : S.S.E. Ploiești-Știința 
Galați, Victoria Oltenița - S.S.E. 
Constanța și Știința Cărei - Banatul 
Timișoara. 

cu siguranță că și în returul aces
tui campionat vom «isista la partide 
de bună calitate, care să ducă la 
dezvoltarea handbalului nostru. Pen
tru aceasta însă, fiecare echipă va 
trebui să acorde toată atenția unei 
pregătiri multilaterale, care să le 
permită creșterea nivelului valoric. 
In același timp, conducerile secțiilor 
care au echipe în categoria A au da
toria aă depună toate străduințele 
pentru a oferi formațiilor respective 
condiții de participare cit mai bune 
în această competiție. Așadar, la lu
cru !

PROtiRAMIL COMPLET 
AL PRIMM ETAPE

BUCUREȘTI: Dinamo — Dinamo
Bacău (m); Ștăteța — CS.MJS. Iași

întrecerea luptătorilor a început
cu o... alergare

Startul în campionatul republican de 
lupte libere a fost luat, de da*a  aceas
ta. în afara saltelelor pe o_ pistă de 
atletism La comanda pistolului ccn- 
curenții »u pornit vijelios. într-o aler
gare de sprint pe W de metri. Rezis
tența a măsurat-o cursa de 800 metri, 
iar forța — halterele și tracțiunile în 
brațe.

Probele de control, desfășurate ieri 
în parcul sportiv Dinamo, au avut 
menirea să constate gradul pregătirii

(m) ; Confecția — Tractorul Brașov (f); 
Progresul — SJS.E. Ploiești (f) ; Ves
titorul — Mureșul Tg. Mureș (f) ; 
SIGHIȘOARA : Faianța — Rapid 
București (f); CONSTANȚA: S.SJE.
— Știința București (f) ; PETROȘE- 
NI: S.S_E. - C.S.M. Sibiu (f); ti
mișoara : C.S.Ș.. Banatul — Știința 
Timișoara (f); Tehnometal — Știința . 
Petro^eni (m) ; Știința — C.S.M. Re
șița (m); BRAȘOV : Tractorul — 
Steaua (m); TELEAJEN : Rafinăria
— Rapid București (m) ; TG. MUREȘ: 
Rapid - Voința Sibiu (m) ; ORADEA: 
Favorit — Constructorul Timișoara 
».

Citiți la rubrica „Unde mergem ?“ 1 
locul și orele de desfășurare a meciu- ’ 
rilor din Capitală.

fizice a celor care dispută medaliile 
de campioni. Un examen util și grăitor 
al conștiinciozității și perseverenței fie
căruia. Iar începind de astăzi luptăto
rii Iși vor măsura măiestria pe saltea. 
Campionatul se anunță mai interesant 
ca niciodată. Iubitorii sportului celor I 
agili și puternici vor putea urmări in < 
sala Dinamo întreceri atractis’e, foarte 
spectaculoase.

Tuturor participauților — succes de
plin !

Se mișcă
O psaană perioadă de pregătire (ba

za fe«nei .sportive) * feet străbătută 
de înotătorii noștri fruntași. Cele două 
concursuri desfășurate în luna mar
tie au marcat un oarecare reviri
ment.

Să ne oprim puțin asupra rezulta
telor și sa începem «a craniul, unde 
cifrele sint edificatoare. atit la băieți 
cât și la fete. La 100 m, Em. Voicu 
a realizat 58.9. Cornel Georgescu 59,1, 
iar Fr. Fiihbp 59,6. C. Georgescu ne-a 
oferit o nouă dovadă a marilor lui 
posibilități de a se număra curând 
printre fruntașii sprintului european. 
Două lungimi de bazin le-a parcurs 
intr-un timp excepțional : 36.8. întor
când insă defectuos, la 66 m. și avind 
mai puține resurse pe ultima porțiu
ne, ei a ratat (ne-o spun timpii inter
mediari) un rezultat de 57 secunde. 
Cete patru componente ale ștafetei 
4x180 m liber. Balaban, M. Rotaru, Un
gur și V. Rotaru, au obținut cu tim
pul de 4:39.7 to medie de sub 1:10.0) 
un nou record in bazin de 33.33 m. 
Desâgur. la ora actuală, o medie de 
1:10.0 nu valorează prea mult pe plan 
internațional, dar fiecare dintre cele 
-patru sprintere sint capabile de se
rioase ameliorări. Frumoase posibili
tăți de progres a demonstrat și ti- 
mișoreanca Codruța Salla, cronometra
tă la afirșstul probe: 100 m liber in 
1:11,0. Pentru a ajunge insă la re
zultate pe măsura talentului ei. Codru
ța va trebui să se pregătească pe în
treaga durată a anului ! In sfioși t, 
Cristana Balaban. tootind 5520 pe 400 
m liber, s-a apropiat foarte imit de 
cea mai bună performanță a sa (5:19.0) 
la sfunitul anului trecu:. .în perioada 
de ..virf. Onstina este capabeă aă 
amelioreee recordul (5:145), cu condi
ția să-ci mai îmbunătățească tehnica. 
Ajunși la acest capitol se cuvine a ti 
deschisă o paranteză pentru a apiau- 
da inițiativa colegiului de antrenori 
care a apreciat și apoi, premiat, pe ti
nerii concurent: în primul rird după 
CRITERIUL TEHNICĂ șt apoi după 
rezultat. »

Și la celelalte procedee retaliate le 
sint promițătoare. Beținem. oscam- 
dată, timpurile obținute de Zoe Rezni- 
cenco (3:82.3 - 200 m bras). Al.

ceva, dar...
Schmaltzer (1:14,9 — 100 m b"-as), H. 
BiscW (1:05,6 - 100 m fluture), Al. 
Bata (1:08,3 — 180 m spate). Ingrid 
Ungur (1:17,0 — 100 tn spate), toți ju
niori, cu excepția lui Schmaltzer și 
I. Ungur.

★

Sint, așadar, evidente eforturile 
tehnicienilor noștri de a repune no
tația pe ... linia de plutire. Se mișcă 
ceva — Numai, că sarcinile acestea 
discipline sportive de bază, a-a cum 
decurg ele din Hotărârea Conferinței 
pe țară a UCFS, sân.t mult mai 
mari și mai cuprinzătoare, țintind 
epre o dezvoltare armonioa=ă. spre 
un sad: calitativ care să adu-ă no
tația noastră ia nivelul disciplinelor 
sportive fruntașe. Cum se vor putea 
realiza toate acestea — ne întrebăm 
— cind la un concurs cu caracter re
publican, ..Cupa selecționatelor de re
giuni”, se prezintă doar patru re
prezentative ? NU ESTE ÎNCĂ LIM
PEDE PENTRU TOATA LUMEA CA 
PERFORMANȚA ESTE DE NECON
CEPUT DACA ÎN SPORTUL RES
PECTIV NU EXISTA O PUTERNI
CA BAZA DE MASE ? A trecut timp 
suficient de la Hotărârea Conferinței 
pe tară a UCFS care a tra
sat sarcini precise în acest sens 
și totuși consiliile UCFS regiona
le, raionale, orășenești, nu înțeleg «ă 
acorde notației atenția -cuvenită. Nu 
se întreprinde nimic pe linia întări
rii cu oameni competenți a actlvidus 
obștesc din diferitele comisii.

Sint reale posibilități ca la 
viitoarea ediție, din 1964. a con
cursului să reunească selecțio
nate din regiunile București. Banat, 
Brașov, Cluj, Crișana. Galați. Ploiești 
și Mureș-Autonomă Maghiară (deci 
8 și nu... 4), pentru ca an de an nu
mărul lor să sporească cu reprezen
tative și dan Oltenia, Iași, Maramu
reș etc. Și atunci pe bună dreptate 
concursul selecționatelor de regiuni, 
binevenit și util, iși va justifica pe 
deplin denumirea.

G. NICOLAESCU

RAID-ANCHETA PRIN CITEVA SCOLI DIN TARA
La începutul lunii martie, în Ca

pitală a fost introdusă în școlile 
medii și elementare, o nouă formă 
de activitate de destindere : „recrea
ția organizată”.

Ziarul nostru a publicat diferite 
materiale, scoțind in evidență unele 
inițiative și metode menite să îmbu
nătățească continuu această formă de 
activitate și, bineînțeles, pentru a 
fi însușite și de alte școli. Recent, 
ne-am deplasat în cîteva școli din 
țară pentru a constata felul cum 
prinde viață „recreația organizată” 
în școli.

ÎNCEPUT PROMIȚĂTOR-

De la primele discuții purtate cu 
profesoarele de educație fizică de Ia 
școala medie nr. 2 din Buzău ne-am 
dat seama că aici s-au făcut primii 
pași în introducerea „recreației orga
nizate”. Cadrele didactice și în spe
cial profesorii de educație fizică au 
privit cu simț de răspundere această 
obligație și fără să piardă timp au 
trecut la organizare. Au fost in- 
struiți învățătorii care predau ore la 
clasele I—IV, s-au recrutat cu grijă 
instructori din rîndul elevilor eviden- 
țiațl la învățătură și sport. După o 
pregătire prealabilă a acestora, s-au 
stabilit clasele de care urmează să 
răspundă fiecare instructor, s-au ales 
locurile cele mai bune de desfășurare 
(pe timp nefavorabil — in sălile de 
clasă și pe culoare, pe vreme fru
moasă — in spațioasa curte a școlii). 
Au trecut mai bine de două săptă- 
mîni de atunci și cele 5—7 minute 
de gimnastică constituie astăzi o ac
tivitate plăcută, care se bucură de 
toată atenția, de tot interesul elevi
lor din această școală. Este, fără 
îndoială, meritul entuziastelor profe
soare de educație fizică Viorica Teo- 
dorcscu, Marcela Popa și Ecaterina 
Suciu, care au reușit să-și formeze 
un activ priceput, în rîndul căruia se 

numără profesori de cultură gene
rală ca Lucia Moisescu (matematici) 
și N. Ionescu (caligrafie), învățătoa
rele Elena Stoian, Stela Zlatovici și 
Nela Dumitru.

în același oraș, „recreația organi
zată” și-a format încă de pe acum 
mulți simpatizant! și în rîndul elevilor 
de la Școala pedagogică. Un prețios 
ajutor la traducerea în viață a aces
tei sarcini a acordat organizația 
U.T.M. De altfel, ir.tre conducerea 
școlii (director, prof. N. Țane). con
siliul asociației sportive și organizația 
U.T.M. există o strinsă colaborare. 
Trebuie să evidențiem, pentru rezul
tatele promițătoare obținute pini în 
prezent, pe prof. Ioana Coste*  — se
cretară a comîtetulni U.T.M. prof. 
C. Căpățină și prof. Mirtet*  Barbu.

MUNCA CONCRETĂ ȘI.. PROIECTE 
FĂRĂ TERMEN

După cum ne-a informat colecti
vul nostru de corespondenti din ora
șul Brașov, în aproape toate cele 15 
școli de 8 ani din acest oraș, .re
creația organizată*  reprezintă un fapt 
împlinit. La școala de 8 ani Nr. 2, 
de pildă, unde este profesoară de 
educație fizică tovarășa Elena Jânase, 
in fiecare zi la ora 10,10, elevii — 
însoțiți de profesori și învățători — 
ies în curtea școlii (atunci cind tim
pul permite), executind diverse exer
ciții cu caracter de destindere. La 
școala de 8 ani Nr. 12 (prof, de edu
cație fizică Mircea Gabor), „recreația 
organizată” cuprinde peste 500 de co
pii. Ea se desfășoară sub îndrumarea 
elevilor mai mari, care au fost pre
gătiți după un program bine stabi
lit ce se schimbă săptămînal. Exem
ple asemănătoare ne servesc și șco
lile de 8 ani Nr. 6 (prof, de educație 
fizică Valeria Strat uiat și Hermann 
Goes). Nr. 15 (prof. Victoria Pitea și 
Ana Demeter). Ceea ce rămîne de re
zolvat la școlile de 8 ani din Brașov 

este necesitatea continuității acestei 
activități și schimbarea la timp a 
programelor. De asemenea, extinde
rea „recreației organizate” la clasele 
care învață după-amiaza (unde ac
țiunea pare a fi neglijată—).

La școlile medii din localitate, pinâ 
acum s-au întocmit doar— proiecte. 
Deși a.u existat instrucțiuni precise 
in acest sens, nu s-a trecut Încă la 
Înfăptuirea acțiunii. Proiectele ur
mează a fi apbcate — după cum ni 
s-a spus — după vacanța de primă
vară. Se impune ca acest termen să 
nu mai fie prelungit. Cadre de spe
cialitate sint suficiente, interes din 
partea elevilor există. Urmează doar 
să se treacă la o muncă concretă.

.AȘTEPTĂM INSTRUdirNI--

Iată răspunsul pe care — spre sur
prinderea noastră — l-am primit «lin 
partea ur.or directori de școli și pro
fesori de educație f rică Ls C5m- 
pina, spre exemplu, profesorii oe 
educație fizică au luat cunoștință de 
această acțiune prin intermediul zia
rului nostru. De întreprins insă, 
n-au întreprins nimic. Nici o iniția
tivă personală, mei măcar o discuție 
în cadrul cercurilor pedagogice ale 
școlilor. La școaia medie Nr. 1 
„N. Grigorescu”, atunci cind am în
trebat pe tovarășa directoare Elena 
Buhai, dacă aici s-a introdus „re
creația organizată*  sau care sint 
perspectivele acestei acțiuni, ni s-a 
răspuns :

— La fiecare 50 de numite, elevii 
au 18 minute de recreație, așa eă 
aleargă, se joacă...

Același „interes" l-am găsit și Ia 
școala medie Nr. 2 din Cîmpina (pro
fesor de educație fizică Rodica Pre
dau, directoare, prof. Marcela Bun- 
gordeanu). Desigur că această lipsă 
de interes față de „recreația organi
zată" se datorește și prol. Vladimir 
Gavriliță, responsabilul cercului pe

dagogic al profesorilor de educație 
fizică.

La Predeal există o școală medie 
tn care sportul, in Renere. s-a bucu
rat de o frumoasă tradiție. Fără în
doială că „recreația organizată*  ar 
fi îmbrățișată cu mult interes de că
tre eievii de aici. Numai că. pir.ă 
acum, nu au sosit instrucțiuni, iar 
conducerea școlii (director, prof. Ion 
Borte*)  nu a încercat să facă aceasra 
din proprie inițiativă. Aceiași lucru 
se iniimplă și cu profesori: de edu
cație fizică de aici (I- Store*  și T. 
Tatu) care nu vor să mai aibă o 
„sarcină” in plus. Atlta timp cit n-au 
primit diieetîve.-

— Recreați*  ecranizat*  ? — ne-a 
întrebat foarte surprins prof. AL Eer- 
m*.  directorul școlii medii Nr. 1 „AL 
Vlahuță” din Rm. Sărat. Poate vă 
referiți la cele 5 minute de control 
igienic ?_ Și foarte amabil, ne-a pre
zentat o broșură editată de Ministe
rul Sănătății și Prevederilor So
ciale pe această temă. Cum 
era și firesc, aceasta nu are nici o 
legătaBă cu acțiunea la care ne re
ferim.

Focșani Obiectivul nostru : școlile 
medii Nr. 1 fi 2. și Centrul școlar 
agricol. Trei școli in care învață 
peste 2 500 de elevi, dar în care, deo-

J« școlile medii £n orașele Bra- 
țor ji Focșani .recreația or- 
ganitalu*  nu a fost încă intro

dusă

Elevii — Se vede cern 9
— Da! Se lucrează iiuâ la proiect!

cmncalA „recreația organizată” este 
o.„ necunoscută. La școala medie Nr. 1 
„Unirea- spre exemplu, prof. Gh. Du
mitrescu ne spunea că s-a încercat 
să se facă ceva. Concret insă nimic. 
Profesorul Dumitrescu n-a fost de 
acord ca cele 5—7 minute de gim
nastică să se desfășoare in sălile de 
clasă sau pe coridoare. Și el ca și 
«ăilalți colegi de specialitate. Hori*  
Dulchcm și Stemnnd Lupu așteaptă 
să sosească_  vara, cu zilele senine,
pentru a ieși cu elevii in curte și 
acolo să realizeze un program cum... 
nu s-a ma: văzut ! Se gindea ca în 
fiecare zi să execute un grup de exer
ciții pe care să Ie pregătească intr-un 
mod cit mai științific. Și așa, tot 
gincLndu-se la soluții_  strașnice, pro
fesorii «ie aici n-au reușit să înceapă 
această treabă nici pină la ora ac
tuală !

★
Am oprit aici raidul nostru. El 

cuprinde multe aspecte pozitive dar 
și multe negative. Acolo unde s-a 
muncit cu dragoste, unde s-a mani
festat spirit «ie inițiativă din partea 
cadrelor didactice, s-au făcut primii 
pași, s-au obținut rezultate îmbucu
rătoare. In alte părți însă — și este 
eu totul regretabil, fiindcă e vorba 
<fe școli în care învață mii și mii 
de elevi — rezultatele sint cu totul 
nesatisfăcătoare. Conducerile unor 
școli încă așteaptă dispoziții, instruc
țiuni, invocă diverse motive cum ar 
fi lipsa de spațiu sau faptul că nu 
există recreație mare (de ce nu o 
organizează, fiind vorba de un de
calaj doar de 10 minute al progra
mului ? D- In alte cazuri „recreația 
organizată” pare o activitate deosebit 
de dificilă, de complexă, cînd în 
fond, cele 5—7 minute de gimnastică 
trebuie să cuprindă exerciții simple, 
ușor de însușit de către toți elevii.

A sosit primăvara, cu zile însorite. 
Și deci condiții pentru practicarea 
„recreației organizate” sint dintre 
cele mai bune. Să le folosim din 
plin !

CONSTANTIN ALEXE 
TIBERIU STAMA
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Să muncim cu mai multă pasiune, tovarăși profesori!
Secția de învățămînt a regiunii Ba

nat, în colaborare cu consiliul regional 
al UCFS, a avut lăudabila inițiativă de 
a convoca într-o ședință dc lucru pe 
profesorii de educație fizică și pe direc
torii unor școli din regiune. în fața a 
peste 200 de invitați, a fost prezentată 
expunerea „Contribuția profesorilor de 
educație fizică din regiunea Banat kt 
realizarea sarcinilor ce reies din docu
mentele Conferinței pe (ară a UCFS*.

Referatul prezentat de tov. ION BU- 
DIȘAN, vicepreședinte cu probleme teh
nice în consiliul regional al UCFS, a 
scos în evidență aportul deosebit pe 
care unii profesori de educație fizică îl 
aduc zi de zi, prin munca lor neobosită, 
la dezvoltarea continuă a activității de 
cultură fizică în cadrul acestei regiuni.

Una din sarcinile importante trasate 
de documentele Conferinței pe țară a 
UCFS este ț»i aceea cu privire la activita
tea de educație fizică și sport în școlile 
de toate gradele. în această direcție Ho- 
tărîrea Conferinței precizează că: „acti
vitatea de educație fizică în școli și 
institutele de învățămînt superior tre
buie să joace un rol important în edu
carea tinerei generații. Organele UCFS 
ln colaborare cu organizațiile UTM vor 
sprijini asociațiile sportive școlare tu 
munca de cuprindere a tuturor elevilor în 
activitatea sportivă, pentru a le forma 
încă de pe băncile școlii deprinderea 
practicării cu regularitate a exercit iilor 
fizice*.  Trasîndu-ni-se această sarcină, a 
spus vorbitorul, ni s-au indicat și direc
țiile în care trebuie orientată activitatea, 
printre care și practicarea largă a spor
turilor dc mare însemnătate pentru dez
voltarea fizică multilaterală cum sînt 
gimnastica, atletismul, natația și tu
rismul.

Pentru munca desfășurată pe tărîmul 
atletismului pot fi citați următorii pro
fesori de educație fizică : Emil Grozescu, 
Ion II ill man (Timișoara), llie Pătruică, 

(Reșița), Nicolae Olaru 
Ion Mitscluuig (J inibo- 
(Arad) etc.

prof. VICTOR FIREA 
din secția tehnică a Consiliului 

General al UCFS

Modificări ale regulamentului de care trebui

Daniel Maier 
(Caransebeș), 
iia). 11. Turna

★

După ce am ascultat cu toată atenția 
referatul preyenlat și discuțiile pe mar- 
g*ne>  lui. n«*-am  format părerea că ac
tivitatea desfășurată de numeroși profe
sori dc educație fizică nu este de loc 
rea așteptată In stabilirea acestei con
cluzii pornesc de la rnai multe fapte 
concrete, printre care «i aceea generală 
a situației atletismului școlar din re
giunea Banat. I ață de posibilitățile exis
tente *i  față de condițiile create, valoa
rea reală a atletismului 
a atletismului bănățean 
este de loc în măsură să mulțumească. 
In regiune există doar 
Jetism în cele 76 de 
școlare. Numărul lor ni se 
dreptul infim, finind seama că in Banat 
sini di de școli medii și profesionale 
și alte 3*2  de școli de 8 ani ! Mai tre
buie să adăugăm că în aceste școli sînt 
încadrați mai bine de 300 de profesori 
de educație fizică. Și pentru a avea ta
bloul complet, să vă dăm o singură 
cifră : 2% dc atleți legitimați (nici
măcar cît numărul profesorilor !!...), 
deși numărul total al elevilor din cele 
peste l.>0 de școli este de ordinul zecilor 
de mii. I‘ață de această situație, avem 
tot dreptul să ne declarăm total nemul
țumiți, chiar dacă juniorii bănăfeni dețin

școlar, și implicit 
în ansamblu, nu

12 secții de at- 
asociații sportive 

pare de-a

5 titluri de campioni republicani, alți 
4 sînt recordmani ai țării și 25 fac 
parte din loturile republicane ? Noi 

credem că nu, deși acestea reprezintă 
totuși ceva !

Să nu uităm nici o clipă că din cele 
12 secții, numai într-una sau două se 
desfășoară o activitate mai organizată, 
mai concretă. Raportul și cei care s-au 
înscris la cuvînt au vorbit, pe alocuri, 
despre formalism în muncă, despre su
perficialitate în activitate, despre co
moditatea de care dau dovadă unii din 
profesorii de educație fizică, adică toc
mai aceia 
de fapt 
Iată, de 
Deși este 
competiții 
ei să nu 
tism, totuși campionatul de atletism al 
asociației sportive n-a avut loc decît 
în puține școli, dar și acolo fără ca pro
fesorii de educație fizică să urmărească 
aspectul de continuitate al activității, 
munca organizată, în perspectivă.

Un alt aspect legat direct de munca 
profesorilor de educație fizică. Progra
ma de educație fizică, elaborată în 
1960 de Ministerul Invățămintului, 
prevede clar (pag. 4, aliniatul 2): Mij
loacele de baza ale educației fizice șco
lare prevăzute în programă sînt GIMNAS
TIC A t ATLETISM! L și jocurile sportive 
care se folosesc împreună cu factorii 
naturii: aerul, soarele și apa, în con
dițiile cerute de regulile igienice* ... 
Este cît st poate de clar că în școală, 
profesorii de educație fizică trebuie să 
se ocupe și să predea elevilor lor lecții 
de gimnastică și atletism și nu numai 
de jocuri sportive, așa cum procedează 
în marea lor majoritate ! Programa de 
învățămînt este OBLIGATORIE pentru 
fiecare profesor de educație fizică și 
nu înțelegem de ce nu este respectată.

Ce părere au despre această pro
blemă tovarășii de la secția regională, 
de la secțiile raionale de învățămînt, 
directorii școlilor respective ? Cum 
înțeleg dînșii să controleze aplicarea 
normelor stabilite chiar de Ministerul 
ÎnvățJmîntului ? Dar aceasta încă n-ar fi 
totul... Mai grav ni s-a părut faptul că 
unii dintre profesorii de educație fizică 
nici nu știu de existența unei asemenea 
programe de educație fizică!...

De asemenea, se cunosc în prea mică 
măsură sarcinile care izvorăsc din do
cumentele Conferinței pe țară a UCFS. 
După cum știm. în Salutul C.C. 
al P..M R-, Consiliului de Stat și Con
siliului de Miniștri, se spune: „LCIS 
împreună cu Ministerul Invățămintului 
sînt datoare să asigure cadrele nece
sare dezvoltării continue a educației fi
zice și mișcării sportive, să se ocupe te
meinic de 
punzâtor de 
antrenori și 
ramurile de 
asigure folosirea mai rațională a cadre
lor sportive existente* . Numai necunoaș
terea acestei sarcini explică slaba acti
vitate desfășurată de unii profesori, ca 
și faptul că ei nu ajută la munca co-

misiilor locale de atletism limitîndu-se 
strict la obligațiile (!) catedrelor pe ©arc 
le au (P. Sforăilă, P. Sibîteanu-Arad, 
A. Gherghina, V. Munteanu-Reșița, G. 
Popa-Lugoj, M. Lugojan, G. Reiter, 
Gh. Vulcănescu-Timișoara etc.). Nimeni 
nu la poate cere profesorilor de educație 
fizică să scoată, pe băncile școlii, re
cordmani mondiali sau campioni euro
peni, dar li se poate pretinde să organi
zeze concursuri simple, inter-clase și in- 
ter-școli, campionatele asociațiilor res
pective, din care vor apare, desigur, 
sumedenie de elemente talentate care, 
apoi, pregătite în școli sportive și clu
buri sportive școlare, vor putea ajunge 
atlețî de frunțe ai țării. Pentru aceasta 
trebuie însă și mai 
mai mult sprijin din 
de școli.

să se țină seamă ini procesul de instruire

multă 
partea

înțelegere, 
directorilor

care ar trebui să constituie 
„motorul*  întregii activități, 
pildă : campionatul asociației, 
cunoscută importanța acestei 
și sarcina ca din programul 
lipsească întrecerile de atle-

pregătirea numărului cores- 
profesori de educație fizică, 
alți specialiști pentru toate 
sport și în același timp să

★

ședințe aacestei
Sintem convinși că în 
purtate se va schimba 
atletismului școlar din 
Și schimbarea aceasta

pornească tocmai de Ia pro- 
educație fizică ! Mii și mii 
îndrăgostiți de mișcarea în 
dornici să-și otelească trupu-

Idcea organizării 
fost binevenită, 
urma discuțiilor 
ceva în treburile 
regiunea Banat, 
trebuie să 
fesorii de 
de elevi, 
aer liber,
rile, să se întreacă pe stadioane, aș
teaptă numai un cuvînt din partea pro
fesorilor lor. Rostiți-1, tovarăși profesori, 
ce mai așteptăm !...

Congresul Federa
ției internaționale 
de atletism, ținut la 
Belgrad în septem
brie 1962, a aprobat 
raportul comitetului 
tehnic din I.A.A.F. privind unele modi
ficări și completări aduse regulamentu
lui internațional de atletism.

Intrucît aceste reguli vor fi aplicate 
din acest sezon, găsim necesar să discu
tăm puțin pe marginea lor.

ART. 27 — Plecarea și sosirea, la re
gulile existente se adaugă următorul 
paragraf : „La comanda GATA, toți con- 
curenții vor lua, fără întârziere, poziția 
de plecare completă ” '
această prevedere nu 
tr-un timp rațional, 
startul a fost greșit".

Această adăugire a 
faptul că, pînă acum, mulți alergători 
— după comanda „gata“ — se mișcau 
destul de încet pînă își luau poziția 
finală, astfel că țîșnirea, la focul de pis
tol, era aproape o continuare a mișcării 
lor inițiale. Acest fapt era în ajutorul 
concurenților respectivi șl îngreuia apre
cierea starterului dacă plecarea a ‘ 
bună sau greșită.

Prin această completare se poate 
șora și timpul care se scurge, în 
obișnuit, între comanda „gata" și pocne
tul ’ pistolului. După unele cercetări în
treprinse în această direcție s-a stabilit 
câ viteza de reacție a sprinterului de
vine optimă atunci cînd această pauză 
este de 0,7—1 sec. Cum regulamentul nu 
precizează cit trebuie să fie această 
pauză, unii starteri depășesc 1 secundă, 
fapt care duce la starturi greșite.

Cînd este vorba de plecarea din pi
cioare, obișnuită la cursele de semifond 
și fond, alergătorii — după comanda 
„gata" — încep să se încline înainte, 
printr-o mișcare lentă dar continuă, cu 
intenția ca pocnetul pistolului să-i sur
prindă într-o poziție cit mai favorabilă

GHEORGHE ZTMBRESTEANU
antrenor federal

și finală. Dacă 
este respectată in
se va aprecia că

fost impusă de

fost

mic- 
mod

Orașul Cluj găzduiește prima etapă
a campionatului republican pe echipe

Timi- 
Con-

La sfirșitul săptâminli viitoare — 
simbâtă 20 și duminică 21 aprilie — 
va avea loc la C3uj prima etapă a 
campionatului republican pe echipe 
la care, at.it în întrecerea feminină 
cit și in cea masculină, participă cite 
9 formații. De la startul întrecerii nu 
vor lipsi componenții loturilor re
publicane și olimpice. De altfel, iată 
echipele care pornesc In lupta pen
tru cucerirea titlurilor de campioane 
ale țării : femirun : Dinamo, Olimpia, 
Știința I, Știința II, — toate din Bucu
rești, selecționatele orașelor 
șoara. Reșița și Cluj. Farul
stanța și echipa Școlii sportive de 
elevi din Constanța; masculin: Di
namo București, Steaua, Politehnica, 
Știința I, Știința II — toate din Bucu
rești. U. V. Arad, precum și selec
ționatele orașelor Timișoara, Cluj și 
Brașov. Remarcăm prezența în con
curs a unor gimnaste ca Emilia Liță, 
Elena Tutan. Mariana Hie. Viorica 
Pleavă. Rozalia Baizat. NicuJina Gheor- 
ghe ș.a.. in întrecerea feminină, ca 
și a gimnaștilor fruntași Frederic 
Orendi. Al. Szilagyi. Petre Miclăuș, 
Gh. Stanciu, Aurel Gruin ș.a. — in 
cea masculină.

Atit la masculin cit si feminin se 
va concura cu exerciții liber alese. In 
orașul Cluj se fac intense pregătiri 
ca prima etapă a campionatului re
publican pe echipe să cunoască un 
deplin succes.

NE VIZITEAZĂ DIN NOU GIM- 
NAȘTI DIN JAPONIA

membri ai loturilor 
numele vicecampio-

sportivi japonezi, 
olimpice, reținem 
nul ui mondial Yukio Endo, precum 
și a unor gimnaști ca Shuji Tsuru- 
mi, Kato Takeshi (masculin) și Ginko 
Abukawa, Tsuji Hiroko, Yumiko Shi- 
rota ș.a. (feminin). Lotul japonez va 
fi însoțit de cunoscuta arbitră inter
națională Nateu Yoshida.

ACTTVITATEA COMPETITION AL A 
IN CAPITALA

Astăzi, incepind de la ora 19, în sa
la Recolta se va desfășura prima eta
pă a campionatului Capi taleri, rezer
vat juniorilor de categoria L Mîine 
dimineață, de la ora 9, tot la sala 
Recolta este programată finala, cam
pionatului Capitalei pentru copii.

ACTUAL
MlINE, ETAPA ECHILIBRATA

IN CATEGORIA A

momentului stări 
lui. Prin comple 
rea adusă regui. 
mentu lui, acest l 
cru nu mai trebu 
să se întîmple, sta 
greșit.tul fiind considerat

In ceea ce privește comenzile de pl 
care, pînă acum ele erau trei : ,1 
locuri"... „gata"... pocnetul pistolul 
dar prin adăugirea adusă nu mai s 
necesare declt două ; „pe locuri-ga 
șl pocnetul pistolului.

ART. 31 — Alergările de ștafeta, 
paragraful 2 se modifică astfel : _Se 
trage linii de var cu 10 m inainlt. 
după fiecare linie de mijloc, pentru 
se marca zona de schimbare a bățul 
liniile fiind cuprinse In această m 
In cursele pînă la 4x220 yarzi (4x200 
membrii unei echipe, cu excepția 
mulul concurent, pot să Înceapă 
alerge de la maximum 10 m din extt 
rul acestei zone de schimb".

Această importantă modificare a n 
lei de desfășurare a probelor de șta 
duce In mod direct la o situație de < 
vor trebui să țină seama toți antren 
noștri : componenții 
4x100 m, de exemplu, vor 
ge In plin efort — primul 
ultimul schimb — 120 m 
— cîte 130 ml

unei echipe 
trebui să a 
schimb 110 
și ceilalți

e începutul \ 
spaTiulu' are \ 
schimb 1

_ Mijlocul Sf>e
J țiului

~ Sfirșitul

Zona efe 
bsfepf&re a 
ce fu/ ce pry-
mes te ââ iu/

Cu excepția primului schimb, ceiLal 
alergători își măresc astfel cu cite 10 i 
distanța de parcurs, ceea ce implică 
și mai bună rezistență din partea fi' 
cărui concurent, o antrenare și mai pn 
cisă a modului în care se efectueas 
transmiterea bățului de ștafetă.

ART. 40 — Reguli generale : eioca. 
greutate, disc, suliță — la paragraful 
se adaugă următoarea frază : „Ln boa 
probele de aruncări din cerc atletul tr 
buie sâ-și inceapă aruncarea dintr-o p> 
ziție statică".

Aceasta completare trebuie interpr» 
tată astfel : după intrarea în cerc, atb 
tul se va opri. Apoi va putea înceți 
mișcările preliminare ale aruncări 
Precizarea adusă regulamentului urm*'  
rește să împiedice pe acei atleți cargj 
începeau elanul chiar din afara 
lui și care aveau un serios avantaj di 
aceasta.

Noile reguli și completări aduse negi 
lamentului internațional trebuie studia 
cu atenție și antrenorii, în primul rfn 
trebuie să țină seama de ele în proces 
de instruire a elevilor lor.

I T Ă T I..<

CONCURSURI...
Pe stadionul 1 Mai din Constanța 

a avut loc recent primul concurs at
letic în aer liber din acest sezon. La 
întreceri au luat parte 50 de atleți 
de la Farul și S.S.E. Deși pista a fost 
foarte grea totuși citeva din rezul
tatele obținute sînt mulțumitoare. 
FETE: 80 m: El. Stoian 11,1; 200 m: 
D Vințan 29,1 ; 500 m: M. Paul 1:32,0: 
lungime: M. Fulga 5,01; P. Mărgâ- 
ritescu 4,91; BĂIEȚI: 80 m: L. Le-

REZULTATE...
vonian 9,6; V. Fuior 9,9; 100 m: N. 
Humis 12,0; 200 m.‘ T. Vișinescu 
25,8; 300 m: L. Levonian 39.6; 1000 
m: N. Mangiurea 2:50.0; lungime: ; 
G. Luchian 6,15; T. Vișinescu 6.10: • 
greutate (6 kg): G. Luchian 14.72: 
disc (1,5 kg): A. Ștefănolu 37.14: 
disc (2 kg): Gh. David 42,78: ciocan 1 
(5 kg): V. Serghei 43,56; ciocan (6 
kg): V. Camil 43,62. (E. PETRE- ; 
coresp.

Iată o veste care va bucura, desi
gur. pe iubitorii gimnasticii : in luna 
aceasta vom avea din nou prilejul 
să admirăm înalta măiestrie a gim
naștilor japonezi. Timp de o săptă- 
mînâ, intre 25 aprilie și 1 mai. la 
invitația federației noastre de specia
litate, un grup de gimnaste și gim- 
naști din Japonia ne va vizita țara. 
In principiu, Federația romină de 
gimnastică intenționează să organizeze 
trei demonstrații: una în Capitală și 
două în orașul Iași. Din grupul de

De data aceasta, o etapă completă 
cu partide echilibrate, în care este 
greu de prevăzut rezultatul. Unirea 
— care nu a realizat pînă acum nici 
o victorie — întâlnește formația dina- 
moviștilor bucureșțeni într-un meci 
așteptat cu mult interes. Tot la Bucu
rești se va disputa și jocul dintre 
Steaua și Farul Constanța, echipă cu 
multe posibilități, precum și partida 
Progresul—Știința Timișoara, în care 
bucureștenii păstrează prima șansă. 
Campionii au de susținut o partidă 
dificilă în compania studenților clu
jeni ; Știința Petroșeni va primi vizi
ta rugbiștilor de la C.S.M.S. Iași și, 
in ultima partidă de mîine. la Birlad, 
Constructorul joacă cu Gloria — în 
formă bună in acest început de cam

Prima etapă programează următo 
rele partide : SERIA I : Progr. R. S 
rat — Petrolul Pitești; C.S.O. Brăila 
Metalul Buzău ; Precizia Săcele 
USAS Năvodari; Cimentul Medgidia 
Constructorul Ploiești. SERIA A II-j 
A.S. Tecuci —• stă ; Laminorul R 
man — Viitorul Săvinești ; Anco 
Galați — Constructorul IUT laț 
Constructorul TRC Suceava — Pi 
greșul Bacău. SERIA A III-A : CI 
mica Tîrnăveni — CSM Sibiu; Ji 
Petroșeni — Minerul Lupeni ; Eh 
troputere Craiova — CSO Timișoai 
Metalul T. Severin — Minerul Vi 
can ; Siderurgistul Hunedoara—Mei 
Iul Reșița.

Ce stadionul din Ploiești a avut loc un interesant concurs. în fotografie, plecarea în cursa de ÎiOO m rezervată copiilor. 
Ciștigălorul probei (X) a fost Ștefan Săvulescu. elev in clasa a Pila.

pionat.
Iată, de altfel, cum arată clasa

mentul categoriei A înaintea jocuri
lor de duminică :
1. Progresul Bibcurești
2. Știința Cluj
3. Gloria București
4. Grivița Roșie
5. Steaua București
8. Farul Constanță
7. Dinamo București
8. Știința Petroșeni
9. Rulmentul Birlad

10. C.S.M.S. Iași
11. Unirea București
12. Știința Timișoara

3300 34:14 9
3 2 1 0 20: 9 8
3 2 1 0 18: 9 8
2 2 0 0 59: 3 6
2 2 0 0 14: 3 6
3 111 5:14 6
2 1 1 0 17: 6 5
3 0 0 3 15:23 3
3003 11:58 3
2002 6:12 2
2002 3:14 2
2 0 0 2 6:31 2

ÎNCEPE campionatul 
DE CALIFICARE

Mîine se dispută și primele jocuri 
din cadrul campionatului republican 
de calificare — competiție care dorim 
ca și în acest an să-și aducă contri
buția la creșterea numărului de rug- 
biști, la pregătirea a cit mai multor 
jucători care să completeze loturile 
formațiilor de categoria A.

PREGĂTIRI PENTRU 
„CUPA PĂCII"

In cadrul pregătirilor pentru edil 
din acest an a „Cupei Păcii" care 
va desfășura, in luna mai, în ța 
noastră, săptămîna viitoare vor av 
loc primele jocuri de antrenament a 
loturilor de seniori șl tineret, 
ceea ce privește lotul de seniori 
care, desigur, poate fi completat i 
alți jucători ce se vor evidenția 
partidele de campionat — el are 
cum următoarea înfățișare : înaintași 
Teofilovici, Drobotă, Grun. Stol 
Baciu, Ionescu, Căpușan, Iordăchea 
Iatan, Vasile Rusu, Preda, Oel< 
Graur, Roibu, D. Barbu, Moraru, M 
cea Rusu, Demian, Iliescu, Zlăto 
nu, Tuțuianu, Căi iman, Morome 
Bărbătău ; mijlocași : Stăncscu, M 
teescu, Leonte, Pilă, Chiriac, Gi 
giuc, M. Niculeseu ; centri : Irimesea 
Wusek. Rahtopol, Nica, Oblemenoo 
Cordoș ; aripi : Sava, Ciobănel, Teo- 
dorescu. Popa, Balean. Țihuleac ; fun
dași ; Penoiu, Nedelcu, Aiexandrescu



După primele 4 etape ale returului IN CATEGORIA A

Joi, la sediul F.R.F. s-a firnuif o ședință de lucru cu antrenorii echipelor 
de categoria A, în cadrul căreia s-a discutat asupra felului cum s-au desfă
șurat jocurile returului. în nndurile de mai jos, publicăm cîteva din pro- 

și de discufiile purtate.btemele ridicate de raportul prezentat
Returul campionatului categoriei A a 

avut un început promițător care a dat 
speranțe iubitorilor acestui sport. Dar 
dacă primele trei etape au satisfăcut, 
desfășurarea celei de a patra a arun
cat o umbră neplăcută asupra celorlalte 
prin nivelul în general slab al jocurilor.

Mal întîi să ne oprim asupra unor as
pecte pozitive. Chiar de la prima etapă 
®-a putut constata că majoritatea echi
pelor au o foarte bună pregătire fizică, 
ceea ce a făcut ca majoritatea întâlni
rilor să se desfășoare în viteză, cu un 
ritm de joc îmbunătățit. Aproape la fie
care echipă s-au văzut posibilități de a 
juca dinamic, cu o mai mare elastici
tate. Din evoluția echipelor în aceste 
4 etape putem cita ca exemple pozitive 
pe Rapid, Steagul roșu. Știința Cluj; 
Progresul. U.T.A., Crișana, care au a- 
rătat mai pregnant trăsăturile unui fot
bal evoluat. De bune aprecieri se bucu
ră în special Rapid care — făcînd une
le remanieri în formație — a reușit să 
presteze jocuri bune, orientate pe prin
cipiile fotbalului modern, atât în Bucu
rești cît și în deplasare.

Dar se pot face o serie de constatări 
mai puțin îmbucurătoare și anume :

— continuă să se manifeste incon
stanță, chiar numai în 4 etape ;

— se urmărește obținerea punctelor în 
detrimentul calității jocului ;

— ideea jocului în apărare domină 
majoritatea echipelor, mai ales cînd 
sînt în deplasare.

In afara acestor lipsuri cu caracter 
aproape general s-au manifestat și alte
le, de care ne vom ocupa mai jos.

Astfel, unii jucători consumă mult prea 
multă energie pe teren și fac aceasta 
pentru a-și suplini deficiențele tehnice 
și de gin dire tactică. Unele echipe (Fa
rul, C.S.M.S., Petrolul, Dinamo Bacău) 
deși au atins un nivel de pregătire fizi- 
că superior nu și-au îmbunătățit cores
punzător ritmul în zona de finalizare. 
In legătură cu problema ritmului de 
joc s-a constatat că adesea el a depășit 
posibilitățile tehnice ale multor jucători. 
De aceea va trebui ca Ia antrenamente 
să se insiste mai mult asupra procedee
lor tehnice, în special asupra celor spe
cifice posturilor, din mișcare, în condi
ții de joc.

Starea terenurilor șl condițiile atmos
ferice au cerut jucătorilor execuții teh
nice corespunzătoare acestora, dar pe 
cane mulți au dovedit că nu le cunosc. 
Antrenorii trebuie să-1 convingă pe ju
cători în primul rînd că fotbalul se joa
că alergind și nu din poziție statică, 
cu oprirea fiecărei mingi. (Din acest 
punct de vedere echipa Slovan Bratis
lava a fost un exemplu concludent). Noi 
avem mulți jucători cu posibilități, 
membri ai loturilor reprezentative, car© 
practică un joc discontinuu, cu multe 
opriri sau preluări, cu conduceri inuti
le de balon. Putem cita aici pe FI. Vo4- 
nea, Oaidă, Petru, Pîrcălab, Kraus, frații 
Munbeanu etc.

Majoritatea jucătorilor noștri n>u se 
descurcă pe spații mici, nu folosesc exe
cuțiile tehnice corespunzătoare acestei 
situații (pasă cu ricoșare, pasă directă, 
dribling, fentă). Printre cei puțini care 
fac față acestor situații cităm pe Varga, 
Constantin, Necula, Matei, Sasu, Haso- 
ti, I. ionescu. Ivansuc. Și apărătorilor 
li se cere să se înarmeze cu un ma* * 
mare bagaj tehnic. Deseori ei sînt a- 

k tacați de înaintașii adverși și puși în 
situația de a dribla sau pasa din poziții 
dificile și de aceea trebuie să stăpineas- 
că aceste procedee.

E-om vărul ieri pe Nunweiller 
IU. In ,35*. .Ve-om urcat la Dinamo. 
Foarte amabil, m-a învățat »ă cum
păr bilet. (Debutam in autobuzul cu 
casier automat).

ciștigători de la tragerea specială Loto- 
central a revelionului. Iată numele câ
torva excursioniști din cele 3 grupuri: 
Constantin Dobrescu strungar din Med
gidia, Eugen Hadnagy mecanizator 
S.M.T. din Bîrlad, Tatiana Baciu mun
citoare din București, Vasile Crăciun, 
inginer din Constanța, Gheorghe Crin- 
tea sudor din Moinești, Floarea Stoi
ca farmacistă din Cîmpina, Gheorghe 
Bucur ajustor din Brașov, Ștefan 
Kiss profesor din Aiud, Ion Georges
cu doctor din Arad, Iosif Varga lăcă
tuș , din Timișoara.

• Participantul Ti beri u Georgescu 
din București str. Serg. Donici nr. 4 
a obținut la concursul- Pronoexpres din 
6 aprilie cu 6 din 8 un premiu de 
50.000 lei.

PREMIILE CONCURSULUI PRONO
SPORT

NR. 14 DIN 7 APRILIE 1963
Categoria a n-a 23,8 variante a 4140 

lei.
Categoria a III-a 342,2 variante a 428 

lei.
LOTO CENTRAL

La tragerea Loto-central din seara zilei 
de 12 aprilie 1963 au ieșit din urnă ur
mătoarele numere :

51 41 59 88 80 22 90 29 65 40 
A B C

59 88 90 40 65 51 41 22 80
Fond de prem'i : 641.946 lei

Rubrică redactată de Lolo-Pronosport

Jocul colectiv se manifestă mai mult 
în apărare și mai puțin in atac unde 
înaintașii nu sînt susținuți sau urmăriți 
de coechipieri, pentru a se colabora în- 
tr-o măsură mai mare. Din acest motiv 
apar și combinații Intr-un număr nesa
tisfăcător. In altă ordine de idei, con
siderăm că este de datoria antrenorilor

Note...
PROGRAMUL DE MflNE 

DIN CAPITALA

CATEGORIA A : stadionul „23 Au
gust “, ora 14,45 : Progresul — Știința 
Timișoara ; ora 16,30 : Rapid — Fa
rul.

CATEGORIA B : stadionul C.A.M. 
Belvedere, ora 10,45 : Știința Buc. — 
C.F.R. Roșiori ; stadionul Dinamo, 
ora 11 : Dinamo Obor — Tractorul 
Brașov.

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE 
JUNIORI : stadionul Progresul, teren 
I, ora 11 : Progresul București — 
Progresul Brăila; teren Voința, ora 
11 : Voința București—Centrul „23 
August" ; teren Știința (Ted), ora 
10,30 : Știința București — C.S.S. 
București ; stadionul Dinamo, teren I, 
ora 9,15 : Dinamo Obor — Ș.S.E. 2 
București; stadionul ,,23 August" te
ren II, ora 11 : Metalul București — 
Ș.S.E. 1 București ; teren Steaua 
(Gheneea), ora 11 : Steaua — Electro- 
puiere Craâova.

REPROGRAMAREA MECIULUI 
CRIȘANA — PETROLUL

Meciul Crișana — Petrolul, amînat 
din cauza partidei susținute de Pe
trolul cu Ferencvaros Budapesta la 
Ploiești, se va disputa miercuri 24 
aprilie la Oradea

★
Miercuri, 17 aprilie a. c., ora 18, la 

sediul F. R. Fotbal va avea loc tra
gerea la sorți a meciurilor din cadrul 
optimilor de finală ale „Cupei 
R.P.R." ediția 1962—1963. Totodată, 
va avea loc stabilirea terenurilor 
neutae pe care se vor disputa me
ciurile. Sînt invitați să participe de
legații echipelor calificate, inclusiv 
Siderurgistul Galați, calificată fără 
joc. 

și a jucătorilor să colaboreze mai mult 
pentru rezolvarea unui deziderat de mare 
importanță în fotbalul nostru ; contribu
ția per.so oală a jucătorului, inițiativa sa 
în joc.

Forma de așezare a jucătorilor la ma
joritatea echipelor este aceea cu 4 fun
dași. Totuși în cadrul acestei așezări 
funcțiile jucătorilor diferă de la echipă 
la echipă, aceștia nu cunosc în suficien
tă măsură sarcinile pe posturi, caracte
risticile și cerințele noului sistem. De 
aceea apar unele deficiențe și confuzii: 
4 fundași marchează numai 2 atacanți, 
extremele nu-și limitează jocul în apă
rare sau chiar omit să mai acționeze în 
atac, jocul mijlocașilor este deficitar, 
cele două vîrfuri de atac nu colaborea
ză îndeajuns iar coordonatorul nu-și cu
noaște bine sarcinile. Multe din echipe
le noastre se organizează pentru jocul 
de apărare, în detrimentul celui de atac. 
Se poate juca temporar în apărare, fo- 
losindu-se mai mulți jucători, dar a lăsa 
să se întrevadă ca o trăsătură caracte
ristică preocuparea pentru apărare con
stituie o mare deficiență.

★
In cele patru etape ale returului, în 

privința pregătirii și formei sportive a 
jucătorilor selecționabili s^au constatat 
următoarele :

— antrenorii nu au arătat o preocu
pare specială pentru pregătirea indivi
duală a jucătorilor selecționabili ;

— ei n-au ținut o legătură permanentă 
cu antrenorii federali și nu au informat 
asupra formei jucătorilor de lot pe ca- 
re-i au în echipe ;

— cu excepția cluburilor din Bucu
rești. antrenorii n-au alcătuit și trimis 
F.R.F. fișele individuale și programele 
de antrenament individual al jucătorilor 
de lot.

Iată cum se prezintă, după aprecierile 
Colegiului central de antrenori, jucăto
rii selecționabili :

Bine : Popa. Frățilă, Dan Coe. Năstu- 
rescu. ștefănescu, Greavu, Georgescu, 
Adamache, Pescaru, Haidu.

Mulțumitor : Nunweiller UT, Nunweil- 
ler IV, Varga. Constantin. Jenei, Motroc. 
Kraus. Nedelcu, Petescu, Răcelescu, Ma- 
nolache. Adam. Petru Emil. Koszka. Co- 
man, Neșu. Harșani.

Slab : Ivan. Pîrcălab, GherghefL, Seti- 
mesi n, Hălmăgeanu. Erexnia, Raksi. 
Mîndru. Ioniță. Urziceanu, Georgescu 
(Șt. Tim.), Seredai. Năftănăilă, Dridea 
I, Sfetcu, Badea, Pal.

Dat fiind faptul că ne găsim la nu
mai o lună de primul joc internațional 
interțări (la 12 mai, cu R.D. Germană) 
stadiul de pregătire al unor selecționa
bili este necorespunzător.

★
Din această ședință s-au desprins și o 

serie de concluzii privitoare la felul cum 
se desfășoară antrenamentele. Acestea 
sînt satisfăcătoare sub aspect cantitativ 
dar suferă sub aspectul calitativ (se 
face prea multă alergare și prea puțină 
tehnică in mișcare). Durata și intensita
tea antrenamentelor nu este corespunză
toare, în cadrul lecțiilor se fac pauze 
mari, nu se organizează jocuri ajutătoa
re, în cadrul cărora să se urmărească 
sarcini precise. Deși La ultimele două 
cursuri cu antrenorii s-au predat mul
tiple exerciții fizice, tehnice și tactice se 
folosesc tot exercițiile vechi. Cantitatea 
de repetări este foarte mică. Elemente 
care ar trebui să fie dominante in munca 
de instruire la cluburi cum ar a in
dividualizarea șl specializarea pe postun) 
nu sînt folosite în măsura cerințelor. 
De asemenea, preocuparea pentru orga
nizarea jocului se rezumă încă la in
dicațiile tactice, neexersindu-se princi
piile de bază. In procesul de instruire 
nu a fost aprofundată ideea tactică de 
joc a fiecărei echipe, prin prisma carac
teristicilor orientării de joc.

In cadrul acestei analize au fost pre
lucrate ou antrenorii noile probe și nor
me de control aie fotbaliștilor de cate
goria A.

1X2X1X21
81431 lei REPORT LA PRONOSPORT pentru concursul nr. 15 din 14 aprilie 1963
• Azi este ultima zi in care se mai 

pot depune buletinele pentru con
cursul suplimentar Pronosport — 
U.E.F.A. (conform programului afișat 
de fiecare agenție).

• Tot azi se închide vînzarea și la 
concursul obișnuit Pronosport care 
cuprinde meciuri din cadrul campio
natului de fotbal al R.P.R., categoriile 
A și B.

• Prin acordarea la ambele con
cursuri a premiului special de 50.000 
lei pentru variantele cu 12-J-l rezul
tate, participanții la Pronosport bene
ficiază în această săptămînă de un to
tal de 100.000 lei alocați din fond su
plimentar.

• Pentru săptămînă viitoare se a- 
nunță, de asemenea, o interesantă eta
pă Pronosport.

Iată programul concursului Pro
nosport nr. 16 din 21 aprilie a.c. :

1 Steaua—Rapid (A)
2 Dinamo București—Progresul (A)
3 Crișana—Dinamo Bacău (A)
4 C.S.M.S. Iași—Știința Cluj (A)
5 Știința Timișoara—U.T.A. (A)
6 Minerul—Petrolul (A)
7 Arieșul Turda—C.S.M. Cluj (B)
8 Știința Galați—Progresul Brăila (B)
9 Prahova Ploiești—Fl. Moreni (B) 

10 C.S.M. Reșița—Dinamo Pitești (B)

Petrolul — Dinamo București și U.TJL — Steaua 
cele mai importante partide ale etapei a XIX-a
în etapa a XlX-a a campionatului 

categoriei A, privirile amatorilor de 
fotbal sînt îndreptate în special spre 
meciul Petrolul Ploiești — Dinamo 
București care domină programul 
duminical. întotdeauna meciurile Pe
trolul—Dinamo, fie că au avut loc 
La Ploiești, fie că s-au disputat în 
Capitală, au fost viu disputate, intere- 

hfanolache (tricou iargat) a depășit apărarea adversă fi marchează primul gol 
al trUilairii Știința Timișoara — Rapid București (2—2). Portarul N icul eseu nu 

reușește să blocheze balonul.

sânte. Așa va fi și de data aceasta ? 
Răspunsul nu-1 vom putea cunoaște 
decit după consumarea celor 90 de 
minute de întrecere. In orice caz, 
echipele s-au pregătit in mod special 
pentru această partidă. Petrolul insă, 
care miercuri in meciul de cupă cu 
Metalul București a întâmpinat mul
te greutăți in alcătuirea formației din 
cauza numărului mare de jucători 
accidentați, nu și-a definitivat for
mația. Atît joi, cit și ieri și astăzi, 
ploieștenii au avut și au antrena
mente. La Dinamo, nu vor juca Nun
weiller III și Țlrcovnicu, ambii acci
dentați. Meciul cu Dinamo Bacău ■ 
ridicat unele probleme : înaintarea nu 
a dat randamentul obișnuit De «- 
ceea, antrenorii Tr. Ionescu și Nicu- 
șor au lucrat in mod special cu acest 
compartiment.

Cuplajul din Capitală, programat 
pe stadionul „23 August*,  ai cărat 
gazon sa refăcut după derbiurBe 
bucureștene de acum două săptămini, 
programează apariția pentru prima 
dată anul acesta in Capitală a forma
ției studențești din Timișoara, adver
sara Progresului. Este interesantă a 
tît apariția Științei cit și a Progresu-

11 C.F.R. Arad —Crișul Oradea (B)
12 Unirea Dej—Ind. S. C. Turzii (B) 
Sp. Farul — flamengo (Brazilia)

• Și de această dată concursul spe
cial Sportexpree, a cărui tragere a 
avut loc la 31 martie a.c. a împărțit 
un mare număr de premii importante.

De cîteva zile au început să se 
prezinte ciștigătorii acestor premii. 
Astfel a fost inminat unul din autotu
rismele „Moskvici" participantei Ev- 
dochia Bădin din Galați str. Războieni 
nr. 95 posesoarea unuia din cele 4 bi
lete cu numărul 836.051.

De asemenea la acest concurs au 
fost acordate 4 motociclete „M.Z.*  
250 cmc. biletelor cu nr. 283.793, 4 
motociclete „M.Z.“ 125 cmc, bilete
lor cu nr. 483.627, 4 motociclete „Jawa*  
Î25 cmc. biletelor cu nr. 200.456, 40 de 
frigidere „Fram" și 40 de mașini de 
spălat rufe „Crinul" biletelor avînd 
terminația 65.837, 40 de excursii în 
U.R.S.S. pe itinerarul Kiev—Lenin
grad — Moscova biletelor avînd ter
minația 43.667 și alte numeroase pre
mii în bani și obiecte însumînd un 
total de 93.816 premii în valoare de 
6.000.000 lei.

• In zilele de 3, 5 și 8 aprilie au 
plecat în excursie pe itinerarul Kiev— 
Leningrad—Moscova 3 grupuri de 

lui care se pare că a pornit pe un 
drum nou. Jocul și mai ales rezulta
tul înregistrat duminică la Iași îi 
recomandă foarte mult pe bucureș- 
teni. Desigur, ei nu vor dori decît 
să confirme acest lucru.

Rapid, la ora actuală cea mai în 
formă echipă bucureșteană, întîlnește 
pe Farul Constanța intr-un meci în

Foto: V. Crioșteanu-Timișoara

care feroviarii pornesc favoriți. Con- 
stănțenii au făcut joi antrenamente 
individuale pe baza sarcinilor ce le-au 
fost trasate de antrenori, iar vineri 
un antrenament in comun. Ei vor a- 
linia formația : Ghibănescu — Buzea, 
Tîlvescu, Gref (Florescu) — Stancu, 
Neacșu — Moroianu, Biikossi, Cio- 
sescu, Dinulescu, Vasilescu. Să nu 
uităm că Farul a realizat de multe 
ori meciuri frumoase în Capitală și 
că la începutul acestui sezon, intr-un 
meci amical, a învins pe Rapid chiar 
in Ciulești.

1.-a Arad, un alt meci important al 
etapei : U.T.A.—Steaua. Elevii Iui Pe- 
tschovski, angajați pe drumul evită
rii retrogradării au făcut marți un 
antrenament la Craiova unde miercuri 
au disputat partida de cupă cu Știin
ța, iar joi și vineri s-au antrenat pe 
terenul lor. După cum ne spunea an
trenorul secund C. Șiboteanu, singura 
problemă o ridică postul de por
tar pentru că atît titularul Coman 
cît și tînărul Ion Vasile sînt în for
mă la fel de bună! In rest, echipa 
obișnuită. Steaua, în urma insuccesu
lui din partida cu Steagul roșu a fă
cut unele modificări în apărare (Co- 
jocaru va reocupa postul de stoper, 
Hălmăgeanu va juca fundaș stingă în 
locul lui Staicu, iar Jenei și Crișan 
au făcut schimb de locuri). Cu această 
formație modificată. Steaua a învins 
miercuri la Sinaia, în jocul de cupă.

Un joc important (in special pentru 
ultima clasată) se dispută la Bacău 
intre formația locală Dinamo și 
CJS.M.S. Ambele echipe s-au pregătit 
cu grijă. în timp ce Dinamo nu a 
anunțat schimbări, antrenorul Tr. Ior- 
dache de la C-S.M.S. ne-a transmis 
următoarea formație și următoarea 
așezare: Ursache (Ojoc) — Smărăn- 
deecu II, Țapu, Danileț, Dragomirescu,
— Alexandrescu, Vornicu — Matei, | 
Consta ntinescu, Vpica, Milear Ded 
,1—4—2—4*.

ta sfîrșit, la Brașov, Steagul roșu 
tntilnește Crișana, iar la Cluj Știința 
pe Minerul Lupeni. Partide în care
— în mod normal — gazdele pot cu
ceri cele două puncte.

★

întrecerea continuă și în categorial 
B cu jocuri deosebit de interesante, 
în prima serie, la Galați, se vor în
trece primele două clasate: Siderur- 
gistul și Prahova Ploiești, în seria a 
II-a se distinge partida Chimia Fă
găraș—C.S.M. Sibiu, iar in cea de al 
IU-a jocul de Ia Timișoara dintre 
CJ\R. și Jiul Petrila.

-----------------------------------ț

INSTANTANEE

Ia „35”
- Ce faci. Nelulef
— Mulțumesc, vrosL Nu joc 

mintea.
— Te mai doare constat
— Ca pe Adam.
— Ce „vezi*  la Ploiești?
— X
— Și la Arad?
— Idem.
— Deci, itatu-quo...
— N-am ce face. Aș fi dat 2 și U 

Ploiești și la Arad, dar am rezerve. 
Deocamdată, la noi la Dinamo, apă
rarea luptă să nu primească nici un 
gol, in speranța ci atacul va înscrie 
unul. La Steaua, dimpotrivă, atacul 
trebuie să marcheze trei, in speranța 
că apărarea nu va primi decît... două.

— Ești sever...
— Cu o singură excepție: Vasile 

Zavoda, a cărui valoare crește mereu 
de vreo 13 ani. Am nn sentiment de 
respect față de „nea Vasile'

-Am coborit. Fug spre redacție. 
Aș vrea să-l prind pe caricaturist. 
Dacă nu-l găsesc, scriu...

IOAN CUIRILA)

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

zare biletele pentru cuplajul de fotbal 
PROGRESUL—ȘTIINȚA TIMIȘOARA și 
RAPID —FARUL CONSTANȚA din 14 
aprilie de pe stadionul August”.

Casele din str. Ion Vidu și Prono
sport, cal. Victoriei nr. 2, vînd și bi
lete pentru gala de box METAT.UL 
BUC. _ STEAUA din 13 IV. de la sala 
Floreasca.

Bilete se pot procura și prin cola
boratorii voluntari din asociațiile spor
tive. Informații Ia telefon 11.79.70 in
terior 116 sau 186.

★
Procura ți-vă din vreme bilete pen

tru competițiile sportive spre a evita 
aglomerațiile și pierderile de timp.
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Cupa Dinamo
aspectul general al poligo-

IATA REZULTATELE:

poligonului pen- 541 p;

stadionul 
Ghencea

A. 
M.

Be- 
pe

participa * 
pasionantă

precizie și M. 
armă liberă ca-

redus 
culcat: 
288 p;

3.

cura 9, se 
liberă ca-

3X30
1.

2.
p; 3. A.

284 p;

dotat cu

vineri s-au desfășurat pro- 
pistol precizie, armă liberă 

juniori și 
pistol vi-

AUA
Mîine dimineață la ora*  

10, pe pista special ame
najată de la 
Steaua din bd. 
din Capitală, se va desfă
șura concursul motociclist 
de obstacole 
„Cupa Steaua“.

Și-au anunțat 
rea la această 
întrecere motociclistă, aler
gători fruntași din Capi
tală și provincie: M. Dă- 
nescu, E. Keresteș (Steana), 
Cr. Doviț, E. Seiler, St. 
1 uneori ri și T. Popa (Me
talul), M. Pop și Tr. Ma- 
carie (Dinamo). Puia Ori- 
diu (St. roșu Brașov) și 
alții.

Concursurile molocielisle 
de obstacole și-au cucerit 
o binemeritată faimă pen
tru spectaculozitatea între
cerilor.

O fază ca aceasta nu se 
uită ușor...

Foto : Gh. Arnz-a

Start bun în
Joi dimineața, pe poligonul Tunari, 

au început întrecerile din cadrul tra
diționalului concurs de tir dotat cu 
„Cupa Dinamo". Deși timpul a fost 
neprielnic, vînt și frig, o parte dintre 
concurenți au avut totuși o compor
tare remarcabilă. Merită a fi scos în 
evidență îndeosebi trăgătorul G. 
Maghiar, care a realizat un rezultat 
bun la pistol precizie (557 p) care 
depășește cifra obținută anul trecut 
la campionatul republican. De aseme
nea, o importare meritorie au avut 
E. Hai ca la pistol 
Axente (Olimpia) la 
libru redus.

Modificările aduse 
tru a îngreuia condițiile de concurs 
(au fost demontate paravinturile la 
poligonul de armă liberă calibru re
dus) au constituit — firește — un 
serios impediment pentru trăgătorii 
începători.

Noua administrație a poligonului 
și-a insușit critica făcută de ziarul 

nostru și l-a însărcinat cu gospodări
rea acestei baze sportive pe trăgătorul 

P. Mccuță, care manifestă o deose
bită grijă pentru întreținerea în cele

mat bune condițiuni a instalațiilor și 
pentru 
nului.

Joi și 
bele de 
calibru redus 3x30 focuri 
junioare, prima manșă la 
teză și la talere (șanț).

Astăzi, cu începere de la 
desfășoară proba de armă 
libru redus 3x40 focuri seniori.

Sibiu)
851 p; 40 focuri in 
Axente 277 p; 2. D. 
S. Alerhand (CFR

Olimpia
E.

Unde mergem
In CAPITALA

AZI
stadionul Republicii:

CAMPIONATUL JUNIORILOR
BRAILA lî (prin telefon de la tri- 

■Bisul nostro). D-> miercuri seara, în lo
calitate se desfășoară turneul final 
tie box ai campionatelor republicane 
individuale de juniori. 64 de tineri 
pugiliști din aproape toate colțurile 
țării dau ultimele asahuri pentru cu
cerirea celor 12 titluri de campioni.

In prima semifinală. disputată 
■uereuri. spectatorii brâileni au avut, 
totuși, prilejul să asiste Ia dispute de 
o calitate ceva mai bună decît în me
ciurile din gala a doua. Cei mai te
meinic pregătiți e-au dovedit a fi 
1. Costea (Tr. Severin), N. Lieă (Brăi
la), O. Gorea (Tg. Mureș), P. Nicules- 
eo (București). A. Zoltan (Tg. Mureș) 
și P. Muea (Timișoara). De altfel par- 
tideie tn care au evoluat acești boseri 
au fosi și cete mai atractive.

In semifinala de joi aaecăurite au 
avut, in generat un nivel scăzut. Am 
reținu: doar ritma nume : C. Stanev 
(Bneurest:). I. Grăjdean (Bocarești). 
GK Chivăr «C. Twzi:) și V. Pândi rzi 
(C. x urzii), boxeri cu o tehnică des
tul de avansată care pot atinge, in 
scurt timp, o valoare superioară, sta
nev. CfeMr, P. Nieuleaeu și P. Moea 
pot concura cu șanse mari la ocupa- 

ech:pa reprezentativă

bune. Bri- 
Vietor Po- 
oficialii C.
Grosu, I.

rea unui «oc

care va imilni in curind, formația 
R.P. Bulgaria.

Despre arbitri ae pot spune — deo
camdată — numai lucruri 
gada condusă de arbitrul 
pescu (și în care au intrat 
Bocirnea, C. Tiidase, Gh.
Mihăilescu, I. Mitică și V. Teodorul 
au dat decizii bune, fapt care dove
dește că întrecerile finale ale juniori
lor sini privise cu multă răspundere.

Rezultate tehnice: Gala de 
MIERCURI : Hirtie: L Costea (Tr. 
Severin) b.p. Gh. Cristea (Buc.); O. 
Gorea (Tg- Mureș) b.p. I. Apahidean 
(Ctaj) ;Coeoț : N. Lină (Brăila) b. dese. 
III F. Faraschiv (Buc.); AL Popa 
(Cluj) bj>- T. Suciuc (Iași) : Semiașoa- 
râ: P. Niculescu (Buc.) b.p. N. Anton 
(Medgidia) ; A. Zoltan (Tg. M.) b.p.
C. Voinescu (Brăila); Sraiiraijtarie : 
M. Chiriac (Tg. M) bab. L N. C recea 
Medgidia); P. Muca (Timiș.) b.p. Gh. 
Frunză (Brăila) ; Mijlocie : V. Tecu- 
eeanu (Giurgiu) b.p. A. Ionici (Iași);
D. Ghrzdavu (Buc.) b.p. C. Nazira 
(Medgidia). Gala de JOI: Minimă . Gh. 
Drubâ (Bv.) b.p. A. Rusneac (B. Mare) 
C. Cocirlea (Brăila) b.p. V. Kiss (Cluj): 
Muscă: C. Stanev (Buc.) b.p. Gh. 
Ghiță (Brăila); I. Grăjdean (Buc), b.p.

A. Simion (C. Lung Muscel); Pană: 
Gh. ~
(C.
Ill
Gh.
(Brăila) ; V. Ddndoczi (C. Turzii) b.p. N. 
Kuicsar (B. Mare) ; Mijlocie mică: T. 
Panaschiv (Buc.) b.p. I. Cîrcoaie (Ba
cău) ; Gh. Chivăr (C. Turzii) b.p. Al. 
Ciurea (Alexandria).

Simbătă seara se dispută finalele 
la cele 12 categorii de greutate.

R. CALARAȘANU

Victor (Brăila) b. ab. III N. Bubău 
Turzii) ; C. Negulescu (Buc.) ab. 
Gh. Fieraru (Suceava); Ușoară:
Palanga (Buc.) b.p. Gh. Bunea

Pistol precizie: 1. G. Maghiar (Di
namo) 557 p; 2. E. Harea (Dinamo) 
549 p; 3. V. Manciu (Steaua) 
pe echipe: Dinamo 2181 p.

Armă liberă calibru 
focuri juniori, poziția 
Dumitrescu (Olimpia) 
Axente (Olimpia) 287 
linschi (Voința 
echipe : Olimpia 
genunchi: 1. M. 
Becea 274 p; 3.
Arad) 269 p; pe echipe: 
799 p. 40 focuri in picioare: 1.
Alsany (Steaua) 253 p; 2. M. Ariciu 
(S. S. E. 1) 248 p; 3. D. Becea 48 p; 
pe echipe: Steaua 715 p. Pe irei po
ziții: 1. M. Axente 806 p; 2. D. Becea 
804 p; 3. E. Alsany 788 p. Pe echipe: 
Olimpia 2363 p. Junioare, 40 focuri 
culcat: 1. Cristina Dumitriu (Metalul) 
292 p; 2. Georgeta Șelrban (CSMS 
Iași) 290 p; 3. Petruța Tîlvănescu 
(Metalul) 285 p.; pe echipe: CSMS 
Iași 859 p. 40 focuri in genunchi: 1. 
Georgeta 
Dumitriu
(Olimpia)
Iași 791
1. Aritina Pir joi (Steaua)
Cristina
Marșic 
echipe : 

iții: 1-

ATLETISM :_____________„_____ .
de la ora 9 și de la ora ÎS : Con
cursul republican de primăvară •!> 
juniorilor

BOX : sala Floreasca. de la «na ÎS: 
Metalul—Steaua (campionatul pe e- 
chipe)

LUPTE : sala Dinamo, de la ors>. 11 
și de Ia ora 17 : campionatele repu
blicane de lupte libere.

MHNE
ATLETISM : stadionul Republicat, 

de la ora 9 : concursul repubMcan 
de primăvară al juniorilor

NATAȚIE : bazinul Floreasca, de la 
ora 9 : etapa a IV-a a campionaiiuăui 
Capitalei (inot copii), in eontinuare 
jocuri de polo (campionatul de copi*  
și juniori)

HANDBAL : campionatul categ. A: 
terenul Progiesul (str. dr. Staicorito), 
ora 10 : Vestitorul—Mureșul Tg. Mu
reș (I) ; oca 11,05: ConJecția—Tracto
rul Brașov (f) ; ora 12,10 : Progresul— 
—SSE Ploiești <f) : teren Dinamo, «ra 
15,45 : Știința—C.S.M.S. Iași (oft) ; 
ora 17: Diiianw—Dinamo Bacău (tio)

MOTO: stadionul Steaua, ora 10: 
concurs de obstacole

RUGBI : teren Steaua, ora 9 : Steaua 
—Farul C-ța ; teren Unirea, ora 11 : 
Unirea—Dinamo ; teren Progresul, 
ora 10 : Progresul-Constructorul Bir- 
lad.

BOX : stadionul Voința (Pipera), 
ora 10,30 ; Voința—Constructorul Hu
nedoara (campionatul pe echipe)

LUPTE: sala Dinamo, ora M : fi
nalele campionatelor de lupte litie
re.

CĂLĂRIE : baza hipică din cel. 
Plevnei, de la ora 10 : concurs orga
nizat de clubul Știința (participă că
lăreți din lotul republican și de la 
cluburile Știința, Steaua, Dinamo).

Astă-seară, la Floreasca,

Steaua - Metalul
Etapa a doua a campionatului re

publican pe echipe programează astă- 
eeară. de la ora 19. o întâlnire care 
se mintă foarte disputată. Este vor
ba de confruntarea dintre puternicele 
eriii bjeureștene, Steaua și Meta
lul. MMalurgiștii se var prezenta pe 
ringu de la Floreasca cu următorul 
„rece": C. Dined, M. Cristea, A. Ol
teana, D. Enache, D. Minea, N. Că
lită. D. Enuț, P. Cimpeanu, Ghețu 
Velv-u și T. Basardb. Din formația

Turneele finale

ale campionatelor în categoria A
Săptămîna viitoare începe între

cerea în turneele finale ale campio
natelor republicane de categoria A. 
Startul îl iau mai întîi echipele femi
nine, care intre 19 și 28 aprilie vor 
lupta la Constanța în cadrul turneu
lui final pentru locurile 1—8. Tur
neul masculin 1—8 se va desfășura de 
la 25 aprilie la 4 mai în Capitală, 
turneele masculine pentru locurile 
9—16 le va găzdui Cîmpia Turzii între 
10 și 12 mai, iar cele feminine pen
tru locurile 9—16 se vor disputa, tot 
<ie la 10—12 mai, la Craiova.

teri )a Iași C.S.M.S.—Rapid București 
1-3 (15-12, 7-15, 13-15, 12-15). Cu acest re
zultat echipa bucureșteană a trecut pe 
primul loc în seria I ac ampionatului 
categoriei A (masculin.).

GH. VASILIU — coresp.

militarilor nu var lipsi C. Ciucă, 
N. Mindreanu, H. Leov și M. Gheor- 
ghioni.

Mîine dimineață^ amatorii boxului 
vor avea prilejul să asiste la prima 
evoluție în Capitală a pugiliștilar de 
la Constructorul Hunedoara. Oaspeții 
vor primi replica tinerei formații 
Voința (antrenor Sandu Ion). întâlni
rea se dispută 
sau (în caz de 
sala Gutenberg.

în rest, etapa 
mătoarele partide: 
mo — Progresul Brăila ; Galați: Con
structorul I.C.O.R. — Dinamo Buc.; 
Constanța: Farul — Progresul Buc. ; 
Ploiești: Petrolul — A.S.A. Bacău; 
Iași: C.S.M.S. — Muscelul Cîmpu- 
lung ; Tg. Mureș : Mureșul — C.S.O. 
Timișoara; Cluj: C.S.M. — C.S.O. 
Sibiu; Bocșa: Metalul — Casa Ofi
țerilor Brașov ; Bala Mare : C.6.O.—' 
Crișul Oradea.

pe stadionul Voința 
timp nefavorabil), în

a doua cuprinde ur- 
Craiova: Dina-
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Șerban 281 p; 2. Cristina 
272 p; 3. Mariana Vaideanu 
271 p.; pe echipe : C.S.M.S.

picioare:
250

3.
p-;

trei

„Cupa federației44
p. 40 focuri in

Dumâtriu 246 p;
(C.S.MB. Iași) 239
Metalul 714 p. Pe 
Cristina Dumitriu 810

p; 2.
Irina 

pe 
pozi- 
p; 2.

Georgeta Șerban 808 p; 3. Petruța 
Tîlvănescu 781 p; pe echipe: Meta
lul 2365 p.

Azi și mîine, Bucegii găzduiesc tra’, 
diționalul concurs dotat cu „Cupa fede
rației", la care vor participa cri mai 
buni schiori ai țării, invitați de F.R.S.B. 
pe baza performanțelor realizate în acest 
sezon. Azi are loc proba de slalom spe
cial, iar mîine spectaculoasa probă de 
coborîre pe Valea lui Carp. în ediția 
trecută a competiției, primele două 
locnri au fost ocupate de C. Tăbăraș și 
Gh. Bălan, înregistrați cu același timp.

Ion Cosma—învingător în cea de a Vl-a ediție a „Cupei f.LC.“
Dinamo

Ultima întrecere de verificare — 
în țară — a alergătorilor noștri care 
se pregătesc pentru „Cursa Păcii" a 
avut loc în cadrul celei a Vl-a ediții 
a tradiționalei competiții „Cupa 
F.R.C.". întrecerea a fo<st cîștigată 
de maestrul spartului Ion Coama. A- 
cest rutier cu un bogat palmares în 
întrecerile interne și internaționale 
nu a evoluat în acest început de se
zon la nivelul așteptărilor. Miercuri, 
joi șl vineri el a arătat o surprin
zătoare revenire de formă. A muncit 
mult în prima etapă și — mai ales — 
în cea de a doua cînd s-a dovedit cel 
mai bun în alergarea contra-crono- 
metru.

Etapa a Il-a desfășurată joi după- 
amiază pe șoseaua București—Urzi- 
ceni le-a oferit pariicipanților posi
bilitatea să-și dovedească în mod 
concret stadiul de pregătire de-a lun
gul celor 30 tai contra-cronometru. 
Așa cum arătam, Ion Cosma s-a com
portat bine. G. Moiceanu l-a secun
dat onorabil, iar Bădără și Cristescu 
l-au urmat la mai puțin de 2 min. 
Slab au mers N. Grigore și Simion 
Ariton. Clasamentul etapei: 1. I. 
Cosma (Dinamo) 43:12 (medie orară 
41,666 km) ; 2. G. Moiceanu (Dinamo) 
43:34 ; 3. Gh. Bădără (Dinamo) 44:18; 
4. FI. Cristescu (Voința) 44:50 ; 5. M. 
Voinea (Dinamo) 45:17 ; 6. Gh. Neagoe 
(Steaua) 45:21 ; 7. E. Rusu (C.S.M. 
Cluj) 45:26; 8. N. Niculescu (Steaua) 
45:43; 9. W. Ziegler (Dinamo) 46:01: 
10. C. Ciobanu (Voința PI) 46:05

a ciștigat întrecerea pe echipe
(Steaua) 47:17; ... 
(Voința) 47:59. 
etapă a întrecerii 

po

24—25. N. Grigore 
31. Simion Ariton

Cea de a treia 
s-a desfășurat vineri dimineață
ruta București—Ploiești (la ducere pe 
șoseaua Buftea)—București (la întoar
cere pe șoseau principală). Deși vre
mea era rece și ploua, grație acțiu- 
rilor unor alergători startul a fost 
asemănător celor din 
foarte rapid. Primul 
este Ion Braharu, 
urmează- Ciocan, 
nea, Ciumele,

Meciuri decisive în
Meciurile de selecție au continuat 

pe terenurile de la Progresul^ ofe
rind dispute interesante. Joi s-au 
întâlnit doi jucători neinvinși pînă 
atunci, Bosch și Bardan. A ciștigat 
Bosch în trei seturi, dar după o lup
tă dîrză: 6—2, 7—5, 8—6. După ce a 
cedat primul set, Mărmureanu a dis
pus cu relativă ușurință de Serester 
(3—6, 6—1, 6—1, 6—4). Cel mai mult a 
durat partida dintre D. Viziru și C. 
Năstase, primul cucerind victoria în

4-6,
ttirneul de selecție
cinci seturi : 6—3, 1—6, 6—3,
6—4.

Ieri, într-un meci foarte disputat, 
s-au întîlnit Măirmureanu și Bosch. 
Primul conduce cu 4—6, 6—3, 4—6, 
6—3, 5—4 (întrerupt). în celelalte 
jocuri : Bardan — Viziiru 7—5, 6—2, 
6—1 ; Năstase — Serester 6—4, 6—8, 
12—10 (într.).

Azi (de la ora 15,30) se dispută ul
timele întîlniri.

„Cursa Păcii": 
care atacă 

pe care îl 
Ciobanu, M. Voi-
G. Moiceanu și 

alții. Din cauza șoselii ude se produ
ce o busculadă în care sînt angre
nați Ciumele, Zanoni etc. După a- 
ceste evenimente în fruntea cursei se 
instalează un grup de 11 alergători; 
Ion Cosma, N. Grigore, M. Voinea, 
I. Braharu, Gh. Neagoe, S. Mihălțea- 
nu, C. Bariu, FI. Cristescu, C. Moi
ceanu, Gh. Bădără și C. Ciobanu. 
Deși la intrarea în Ploiești o barieră 
reține primul pluton 2:15 situația nu 
se precipită. în acel moment urmări
torii se aflau (după 60 km de alerga
re) la 5 min! Această diferență va 
fi în curînd refăcută. Pînă la Bucu
rești mai înregistrăm doar căderea 
lui Gh. Neagoe, care s-a petrecut la 
Băneasa. După aceasta plutonul în
cepe să-și pună proMema sprintului 
final. încearcă I. Braharu (care, Den' 
tru cit a muncit, poate ar fi meritat 
să cîștige) dar în mod nejustificat se 
oprește din acțiune crezînd că dina- 
moviștii îl vor urma. Cosma se ata
șează apoi de ei și printr-o manevră 
tactică reușită îi dă drum liber lui M. 
Voinea. Protejat de colegii de club 
acesta reușește să cîștige etapa. Iată 
clasamentul: 1. M. Voinea (Dinamo) 
a parcurs 
die orară 
(Steaua) 3 
namo) ; 4.
I. Braharu (Voința); 6. 
(Voința PI) ; 7. Gh. Bădără 
8. C. Moiceanu (Olimpia); 
ciu (Steaua) — în aceiași 
Gh. Neagoe (Steaua) 3 h. 
S. Mihălțeanu (Steaua) 
timp. Clasamente genetrale: 
d ual:

1. ION 
07:03 ; 2. 
08:09 ; 3.

i 08-41 ; 4. 
103:58; 5.

09:20 ; 6. C. Ciobanu (Voința PI) 6 
09:56 ; 7. C. Bariu (Steaua) 6 h. 10:29 ; 
8. I. Braham (Voința) 6 h. 11:05; 9. 
N. Grigore (Steaua) 6 h. 11:08 ; 10. C. 
Moiceanu (Olimpia) 6 h. 11:56 ; Simion. 
Ariton și W. Ziegler au abandonat. 
Echipe : 1. DINAMO 18 h. 22:27 ; 2. 
Steaua I 18 h. 28:52 ; 3. Voința 18 h. 
39:18; 4. Olimpia 19 h. 16:37. ’

★
Lotul de ciclism pentru „Cursa 

Păcii" format din alergătorii I. Ar
deleana, I. Cosma, FI. Cristescu, C. 
Dumitrescu, Gh. Neagoe, Gr. Nico- 
lae, Gh. Rădulescu, A. Simion, I. 
Stoica și W. Ziegler pleacă astăzi 
la Budapesta pentru a concura 
la competiția dotată cu premiul „Că
pitan Ostapenko". Vor participa două 
formații sub numele de Dinamo I și 
Dinamo II. De la Budapesta ririietiii 
noștri au fost invitați pentru cîteva 
competiții în R. S. Cehoslovacă.

HRISTACHE NAUM

ț
Citiți Nr. 7 al revistei |

ISPORT

129 km în 3 h. 22:14 (me- 
38,272 km); 2.
h. 22:24 ; 3. I.
FI. Cristescu

N. Grigore 
Cosma (Di- 
(Voința) ; 5. 
C. Ciobanu 

(Dinamo); 
9. C. Ba- 
timp; 10. 
22:32; 11. 

același 
indivi-

Din cuprins: Z
— TREI SUTE DE CATARGE IN ( 

BAZINUL FLOREASCA... j
— în obiectiv : echipa națională > 

de volei — fete. j
— Buletin olimpic (7) : echitația ( 

academică.
— Internaționalul de volei Aurel { 

Drăgan ovaționat la... spalier.
FOTBAL. A revenit Greavu I j 

Franța — Anglia, sau bătălia din- | 
ire vechi și nou. însemnările lui ) 
Helenio Herrera (2). Recordmanii . 
echipelor naționale : Jozsef Bozsik. J 
ÎN PLINĂ CURSĂ (Fotoreportajul | 
etapei a XVIII-a a campionatului ( 
categoriei A).

i— Se întrec fetele din Cluj.
— Campioană republicană la 

ani : Elena Moiș.
— Fotoreportajul finalei 

baschet de la Cluj.
— Magazin sportiv etc. etc.
Găsiți acest interesant număr

toate chioșcurile de difuzare a pre-

11 I

dej

j
la ACOSMA (Dinamo) 

Gh. Bădără (Dinamo) 
FI. Cristescu (Voința) 
M. Voinea (Dinamo) 
Gh. Neagoe (Steaua)



sănătății

In mijlocul
prietenilor

deo-

rod- 
des-

Microstatistică U. E. F. A.
edi- 

în

An-

In total, în U.R.S.S. 
trăiesc 21.708 oameni in 
vîrstă de 100 și peste 
100 de ani, dintre care 
5 432 bărbați și 16 276 
femei.

In S.U.A., în rindurile 
„populației albe" trăiesc 
2 005 oameni de 100 
de ani și mai mult, iar 
în rindurile „populației 
negre" 2 470.

In Anglia trăiesc 310 
oameni de peste 100 de 
ani. In Franța numărul 
lor este și mai mic — 
261. Cifrele sint și mai 
mici in Japonia, unde la 
o populație mare, care 
depășește 90 000 000, tră
iesc doar 97 de oameni 
de 100 de 
mult.

...Marele 
grec Sofocle 
90 de ani, 
vîrstă de 
„Oedip Rege”, iar „Oedip

aai și mai

dramaturg 
care a trăit 
a scris la 

75 de ani

In patru rînduri
Concursul școlar de 

gimnastică de la Ga
lați s-a desfășurat ta- 
tr-o sală neincălzită.

O gimnastă întrebată 
Care-i proba preferată,
A ținut să-mi spună știrea: 
— De-astă ’ "dată... „încăl- 

zirea**  î

★

jocuri voleiba- 
de ia 

Poligrafic
In 14 .

listele junioare 
Combinatul "l „ . 
București n-au cîștigat 
nici măcar un set.

Dacă voi citi vreodat’ 
Că un set au cîștigat 
îmi voi spune așadar: 
O... greșeala de tipar !

I. CHIVU

★

In ultima etapă a ca
tegoriei A. fotbaliștii 
au înscris puține go
luri.

Nu ne pare prea deșartă 
Explicația, parol.
Au marcat puțin in poartă 
Că mai mult șu.-ui in.„gol.

V. D. POPA

Colonna
„.vestitul pictor 
Tizian și-a ter- 
faimosul tablou,

italian 
minat 
„Bătălia de la Lepanto' 
în vîrstă 
Iar la 97 
ceput să 
podopera 
de pe cruce" ; „.marele 
ginditor și poet german 
Goethe și-a incheiat 
opera cu adevărat 
numen talâ ., Faust"
vîrstă de 83 de
sau 
Verdi a scris
„Othelo” la 73 
„Falstaff" la 80 
iar măreața sa 
peră „Requiemul' 
de ani.

In vara anului 
Expoziția agricolă 
nală a fost vizitată de 
cunoscutul legumicultor 
din R.S.S. Azerbaidjană, 
Mahmud 
vîrstă de 
miat cu 
Moscova 
că a avut 500 de zile 
muncă intr-un

In studierea 
da viață al i 
care au trăit mult gă
sim numeroase date deo
sebit de interesante cara 
confi rmă importanța ex
cepțional de mare a 
muncii 
eițiilor 
ni rea 
ture.

Printre cauzele care 
accelerează apariția bă- 
trmețîi se numără edu
cația călduță, de seră, 
lipsa călirii organismu
lui, viața sexuală timpu
rie, desfrînarea, lăcomia, 
consumul de alcool, 
trîndăvia și lenea, lipsa 
activității de muncă și 
a celei fizice, starea ne-

de 95 de
de ani a 

lucreze la
sa „Coborirea

ani, 
in
ca-

mo- 
la 

ani, 
vestitul compozitor 

opera 
de ani, 
de ani, 
capodo- 

“ la 85

1955, 
unio-

Eivazov, în 
147 de ani, pre- 
o călătorie la 
pentru faptul

i an... 
modului 

oamenilor

de mare 
fizice și a exer- 
fizice în preve- 

bătrineții prema-

satisfăcătoare a sistemu
lui nervos central.

...Unul din factorii 
principali ai longevității 
la femei este modul de 
viață mai corect, pro
centul neînsemnat al a- 
matoarelor de băuturi 
spirtoase, al fumătoare
lor, al celor care încalcă 
bazele elementare ale 
igienei alimentației, som
nului etc.

In zilele noastre, 
„campionul absolut al 
lumii" in ceea ce pri
vește consumul de bău
turi spirtoase este Fran
ța, unde la fiecare lo
cuitor revin 28 litri al
cool curat pe an, și 
unde în fiecare oră mor 
din cauza beției 
meni.

Pe locul doi 
Franța se găsește 
— țară în care

Fa- 
lo-
pu- 
ti-

de naștere, dorin - 
in același timp ca 
an să-i aducă și 
de campion mon-

2 oa-

după. 
S.U.A.

este 
concentrat cel mai mare 
număr de psihopați din 
lume. In S.U.A., ja fie
care locuitor se consu
mă 8,8 litri de alcool pe 
an. S.U.A. numără peste 
5 000 000 de alcoolici.

AI doilea dușman care 
scurtează viața noastră 
și care este sursa celor 
mai grave și mai va
riate boli este fumatul. 
Abuzul de mîncare, dez
voltarea 
de asemenea, una 
cauzele multor boli.

In Roma 
un suprem 
mormîntul 
mart 
ani a fost săpată o sin
gură frază : „El a mîn- 
cat și a băut cu mă
sură”.

Exercițiile 
sportul sint 
după spusele lui 
fan, să pună 
bătrîneții și să 
piedice să intre 
omului.

Vizita campionului ță
rii, maestrul internațio
nal FLORIN GHEOR
GHIU, în mijlocul șahiș
tilor din Bușteni a că
pătat o semnificație 
sebită în acest an.

Ca o apreciere a 
nicei activități ce o
fășoară continuu secția 
de șah a asociației spor- 

Caraimanul, maes- 
internațional FLO- 
GHEORGHIU a ți- 
să aniverseze Îm

plinirea a 19 ani în mij
locul bunilor săi prie
teni.

Simbătă 6 aprilie, în 
sala de cultură a 
bricii de Hîrtie din 
calitate, un numeros 
blic l-a felicitat pe
nărui campion cu ocazia 
zilei 
du-i 
acest 
titlul
dial de juniori.

In continuare, tînărul 
maestru a demonstrat 
participanților partide 
de la ultima finală a 
campionatului țării, după 
care a susținut un si
multan cu cei mai buni 
19 șahiști din localitate. 
Rezultat : -|-17 = 2 (Con
stantin Iacob și Ion Pop) 
în favoarea campionu
lui.

• Iată lista meciurilor 
finale ale celor 15 
ții disputate pînă 
prezent:

1948 (8 echipe)
glia — Olanda, 3-2 la 
Londra ;

1949 (7 echipe) Fran
ța — Olanda, 4-1 la Rot
terdam ;

1950 (6 echipe) Aus
tria — 
Viena;

1951 (8 
slavia — 
Cannes ;

1952 (6 echipe) Spa
nia — Belgia, 0-0 la Bar
celona ;

1953 (16 echipe) Unga
ria — Iugoslavia, 2-0 la 
Bruxelles ;

1954 
nia — 
2-2 la

1957 
tria — 
Madrid ;

1958 (18 echipe) 
lia — Anglia, 1-0 la 
xemburg ;

1959 (17 echipe) 
garia — Italia, 1-0 
Sofia ;

1960 (16 echipe) Un
garia — Romînia, 2-1 la 
Viena ;

1961 (13 echipe) Por
tugalia — Polonia, 4-0 la 
Lisabona ;

1962 (19 echipe) RO-
MÎNIA - Iugoslavia, 4-1 
la București. _

In anii 
turneul a 
de Spania, 
averaj mai 
în cadrul turneelor res
pective.

• In anii 1955 și 1956 
turneele n-au avut fi-

Franța, 3—2 la

echipe) Iugo- 
Austria, 3-2 la

(18 echipe) Spa- 
R. F. Germană, 
Koln ;
(15 echipe) Aus- 
Spania, 3—2 Ia

1952 
fost 
cu 
bun

obezității este, 
din

antică, 
omagiu 

unui

ca
pe 

bâtrîn 
in vîrstă de 112

fizice și 
chemate, 

Aristo- 
„zăvor” 
o im- 

in casa

(Din broșura 
ți-tâ sănntnlea“ 
SARKIZOV 
apărută 
UCIS).

„Pășiră- 
de I. M 

- SERAZINl, 
in Editura

I

Ita- 
Lu~

Bul-
la

și 1954 
cîștigat 

un gol- 
realizat

VICTOR ZBARCEA

C. NEMET și N. PO- 
POVICI, ALBA 1ULIA. — 
Iată formațiile pe 
le-am aliniat în 1959, 
cele două meciuri 
U.R.S.S.. din cadrul 
limlnariilor turneului 
limpic de fotbal : la Mos
cova (scor 0—2) :

— Popa Călinoiu,
— Alexandru Vasile,
weiller IU 
sile. Constantin, Ene 
Meszaroș, Babone ; 
București (0—0) : Todor
— Popa, Carlcaș, Macri — 
Alexandru Vasile, Nunweil
ler — Oaidă, Constantin, 
Alexandrescu, Meszaroș, 
Tătaru.

Todor 
Macri 
Nun- 

Anghel Va- 
L 
la

nale, competiția termi- 
nindu-se o dată cu dis
putarea meciurilor din 
grupe. Acest sistem de 
desfășurare a fost aban
donat în anul 1957. Iată 
cîștigătorii grupelor: in 
anul 1955 (turneul or
ganizat în Italia cu 19 
echipe) Romînia, Italia, 
Bulgaria, Ungaria și 
Cehoslovacia, iar în anul 
1956 (turneul organizat 
în Ungaria cu 16 echipe 
participante) Ungaria, 
Rominia, Italia și Ceho
slovacia.

N. 
Ma. 

Dridea L ?■ 
Motroc, Ivansuc, 

Nunweiller IV,

• Din cercetarea lis
tei de mai sus rezultă că 
in cazul juniorilor avan
tajul terenului a consti
tuit în majoritatea edi
țiilor un „atu" hotâri- 
tor. Astfel, din cele 13 
ediții, cînd a avut loc 
meci final, echipele gaz
de au fost prezente in 
meciul final de 9 ori 
(aproape 76%) din care 
de 6 ori au și cîștigat 
Cupa (48. 50, 52, 59, 61 
și 62).

• Turneul U.E.F.A. a 
fost și rămine cel mai 
bun prilej pentru afir
marea talentelor noi atît 
de necesare progresului

fotbalului. Acest lucru 
este subliniat de urmă
toarea listă a citorva ju
cători care s-au afirmat 
tocmai în aceste turnee 
devenind ulterior jucă
tori de clasă ai primelor 
reprezentative și anima
torii marilor competiții 
internaționale :

Rominia : Ene II. 
Georgescu. Sfetcu, 
teianu, 
Emil, 
Raksi,
Ivan, Pircălab și Gher- 
ghely.

Ungaria : Tichy, G6- 
rocs. Albert. Belgia : 
Coppens, Huysmans, Ver- 
biest, Hanon, 
Iugoslavia : 
Sekularac 
R. F. 
Seeier 
Spania : 
Glaria. 
letti, Corso 
Franța : Goujon. 
Tylinski

.nglia : 
slovacia : Bomba și Lala. 
Bulgaria : Iakimov și
Sokolov. R. D. Germană: 
Fritsche, Noldner și 
Ducke II.

Jurion.
Miluti novici, 
și Galici. 

Germană : Uwe 
și Schnellinger. 
Suarez, 
Italia :

Și

Guillot.
Castel- 

Riviera.
Heutte,

și Sauvage. 
Greaves. Ceho-

FR. MOISES

Buletinul meteorologic
al... categoriei A ia fotbal

Dinamo București — vreme relativ calmă spe
cifică marilor altitudini.

Steaua București — averse din regiunea de munte.
Știința Cluj — temperatura în creștere.
Steagul roșu — vînt de... înnoire cu tendințe 

de intensificare.
Rapid — precipitații puternice indicînd schim

bări în... clasament.
Știința Timișoara — temperatura staționară.
Farul Constanța — pe litoral după o depre

siune... atmosferică se semnalează liniște.
Petrolul — înnourări — sperăm !... — trecătoare.
C.S.M.S. — vreme instabilă de la... o etapă la alta. 
Progresul București — timpul cu perspective 

de stabilizare în urma „încălzirii" din ultimele 
săptămîni.

U.T.A. — înseninări parțiale mai ales în jumă
tatea de... nord (apărarea).

Minerul Lcpeni — vînt slab. Nu sint de sem
nalat schimbări simțitoare.

Crisana Oradea — lapoviță și îngheț în... ini
mile suporterilor.

Dinamo Bacău 
categoriei B.

vînt puternic în direcția..
I. COZMIN

care 
in 
cu 

pre-

în primul meci cu Spania 
din cadrul „Cupei Europei". 
Este Mircea Georgescu de 
la Știința Timișoara. In 1958 
juca la Prahova Ploiești, 
la... înaintare. Din 1960 joa-

la 5 aprilie 2» de ani. Este 
originar din București. T- 
nainte de a veni la Rapid, 
a jucat la Tarom și la Ști
ința București. — 2) Așa 
cum ați văzut, citind for
mația pe care a atiniat-o 
Progresul in meciul de du
minica trecută cu C.S.M.S. 
Iași, Viorel Mateianu, joa
că acum la Progresul. S-a 
întors, cum se spune, 
prima dragoste...

un maestru ai șahului care 
„vede" cu 10 mutări îna
inte primejdia ce planează 
asupra unui pion, are 
nevoie să t se atragă a- 
tenția că regina este „în 
priză" ? Asta se intimplă 
doar în inflăcăratele par
tide dintre începători, care

— Vă rog, etnii 
pleacă Rapidul la 
Clu j.

— Peste 4 etape.
Desen de V. SOȚII» 

miner, Petrila

ll>F » A CHTBT O O R

Cu gtndul la fotbal

IOAN STl'BZ, MARGHI- 
TA. — 1) In meciurile ofi
ciale nu se anunță „gardă". 
De altfel, credeți dv. că

Ora de istorie

— Elevul Ionescu, ce popoare au mai dus lupte 
cu turcii ?

— Italienii, tov. profesor, în „Cupa Europei" !

cauza aceasta ajung 
nu-și mai vorbească, 
precizăm: pină la 

partida viitoare. V-o spun 
din experiență ! 2) Nu este 

obligator să spui ,,mat“. 
Nu contează ce spui, ci... 
ce faci t — 3) Să fad des
chiderea cu două piese ? 
Nu este permis așa ceva.

GH. MANOLACHE. PLO
IEȘTI. — 1) Laszlo Papp a 
împlinit la 25 martie 37 
de ani. El a concurat la 
trei Olimpiade (1948 : Lon
dra. 1952 : Helsinki, 1956: 
Melbourne) și de fiecare 
dată a cucerit medalia de 
aur. n vom vedea și cam
pion mondial ? Poate că 
da ! — 2) ..Ce jucător do 
fotbal s-a ridicat de la ju
niori, jucînd apoi in cate
goria A și nu s-a transfe
rat la alte echipe, rămi-

știința Timișoara. 
Iată și celelalte date ceru
te: este născut în comuna 
Pucheni. regiunea Ploiești, 
și va împlini în iulie 25 de 
ani. Dacă știa șeful de gară 
din Ploiești, simpatizant, 
firește, al Petrolului, că va 
ajunge un fundaș atît de 
bun, i-ar fi spus că nu mal 
sint locuri pentru accelera
tul de Timișoara ț.

*

Ora de geografie

— Elevul Istcate, spune dumneata 
petrolifer în țara noastră.

— Dridea I, tov. profesor.

Diverse ore

un centru

★

— Elevul Georgescu, ce știi 
Gama ?

— Vine la vară în Europa, 
Elevul Iliescu, cunoști un 
a constituit una din cele 7 minuni ale lumii î

— Farul Constanța, în tur, tov. profesor.

despre Vasco de

tov. profesor, 
far celebru, care

ION ROBITANU, BOTO
ȘANI. — Săritorul peste 
garduri Gheorghe Stânei 
a abandonat activitatea 
competițională. El este an
trenor lâ Rapid și totodată 
pregătește lotul de juniori.

TUDOR DUMITRU, CON- 
STANȚA. — Am mai arătat 
acest lucru : finala cam
pionatului mondial din 
1354, de la Berna, n-a a- 
vut prelungiri. In finală, 
echipa R.F. Germane a 
învins cu 3—2 formația 
R.P. Ungare, după ce 
ceasta a condus la 
moment dat cu 2—3.

nind la același club pină 
la retragerea din viața 
sportivă 2“ Să vă spunem 
drept : nu ne-am gîndlt să 
ținem o astfel de eviden
tă. Credem, de altfel, că 
ne-ar fi rămas registrul 
neatins !

G. PELLA, BOCȘA II. 
— Care dintre cei trei...
Georgescu, de la Rapid, 
Știința Cluj, sau Știința Ti
mișoara, a jucat la Madrid

POPA CRISTIAN,
— Ștefănescu, noul 
caș al Rapidului, a 
parte din lotul nostru de 
juniori. El s-a remarcat la 
Dinamo Pitești, unde a 
jucat pînă în primăvara 
trecută.

IAȘI, 
mijlo- 
făcut

a- 
un

GHEOBGHE BĂNICĂ. 
BUCUREȘTI . — Ion IO- 
neseu, centru atacant al 
echipei Rapid, a împlinit

C. VLAJ3ULESCU, VA- 
ItAȘTI. — Progresul Bucu
rești n-a cîștigat niciodată 
campionatul țării la fotbal. 
In ultima vreme, cel pu
țin, mai mult a avut emoții 
să nu retrogradeze ! Vă 
închipuiți că numai. la 
titlul de' campioană nu s-a 
gindit... La anul, poate ! 
Progresul a reușit însă să 
cîștige o dată Cupa R.P.R.: 
ediția 1959—1960. Finala : 
Progresul —Dinamo Obor 
2—0.

ION POSTAȘU

Ilustrații: N. CLAUDIU



IOLANDA BALAS ȘI MARIA DIACONESCU 
PRINTRE SPORTIVELE CUBANE

i într-o după-amiază, pe stadionul 
L,Pedro Marrero" din Havana. Aici se 
desfășoară o intensă activitate. Atle- 
țrn boxerii, trăgătorii se pregătesc 
cu multă rîvnă. Anul acesta îi așteap
tă multe întreceri internaționale, 
printre care și Jocurile Panamericane 
de la Sao Paulo.

în această zi însă, animația este 
mai' mare ca de obicei, iar spectatorii 
mai ! numeroși. Printre ei se remarcă 
foarte mulți ziariști, care urmăresc 
cu multă atenție antrenamentul atle- 
ților.' Lucrul este explicabil. în mijlo
cul sportivilor cubani se află două 
reprezentante ale sportului din 
R.F. Romînă : atletele IOLANDA BA
LAȘ, recordmană mondială la săritu
ra în înălțime, și MARIA DIACO
NESCU, aruncătoare de suliță. Venite 
în Cuba în cadrul unui schimb spor
tiv/Jhtre Romînia și Cuba (recent, 
scnmera Mireya Rodriguez a urmat 
un curs de două luni în Romînia), 
celei rjouă atlete împărtășesc din ex. 
periența lor sportivelor cubane și co
laborează la pregătirea lor în vederea 
Jocurilor Panamericane.

Cea -'mai mică pauză este folosită 
de ziariști pentru a pune o avalanșă 
de ini rebări atletelor romîne. Și cu
riozitatea le este satisfăcută imediat, 
lolanda âalaș consideră, de pildă, că 
factorul esențial în atletism îl con
stituie calitățile naturale, iar în al 
doileă rînd intră în funcție antrena
mentul, tehnica, perseverența. „Exer
cițiile fizice, cursele scurte, exerci
țiile-, usoăre cu greutăți ți gimnastica 
figurează in programul meu de antre
nament" — a spus lolanda Balaș. 
Ciți.nd exemplul atletului sovietic Va
leri /Bfumel, Balaș a subliniat că e- 
testa aleargă 100 m în 10,8, pe 110 mg 
realizează 16,2, sare cu prăjina 
3,90 m.. în lungime 7,27 m. și aruncă 
{răutatea la 14,61 m. „Așadar — a 
rubiiniăt lolanda — Brumei este un 
atlet complet".

Creioanele ziariștilor alunecă repe
de ,^e filele blocnotesurilor, aco- 
perindn-le cu alte noutăți :

— Cele două atlete romîne vor lua 
parte ia „Universiada" din acest an 
de la Porto Alegre, în Brazilia.

— Folanda Balaș n-a mai sărit de 
anul trecut, de la 30 septembrie, cînd 
a participat la Jocurile Balcanice de 
la Ankara.

„lama in Romînia este foarte as
pră" L la spus lolanda Balaș și, a- 
runeîndu-și privirea asupra palmieri
lor care înconjoară stadionul, a a- 
dăugai 3 „Dv. aveți aici o climă mi
nunată". Și după o scurtă pauză: 
„Aici voi efectua prima mea săritură 
pe 2903"...

...Ziariștii sint numai ochi. lolanda 
execută cîteva exerciții de gimnas
tică, apoi cîteva scurte alergări și— 
iat-o zburînd de 4—5 ori peste șta
chetă. Curind este admirată trecind 
1,70 m. cu o uluitoare dezinvoltură. 
Pentru azi ajunge...

lolanda nu uită, însă, să însoțeas
că săriturile ei cu sfaturi pentru 
noua ei prietenă, atleta cubană Hilda 
Fabre, căre i urmărește atentă miș
cările. li arată distanța de la care 
trebuie să înceapă elanul, îi spune că
V-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UZI ÎNCEPE LA LONDRA A XVI-a EDIȚIE
A TURNEULUI U. E. F. A.
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pany, o stațiune de vacanță a școla
rilor.

Joi, ziarul britanic „Times" a publi- 
pat, un amplu material în legătură cu 
dpsfăș'jTarea competiției, iar în „Dailly 
Worker" a apărut un mare articol in
titulat „Stelele viitorului evaluează 
faa parada fotbalului", împreună cu o 

! fotografie pe trei coloane a echipei 
' noastre de juniori.

In legătură cu adversarii, țin să vă 
; relatez următoarele: formația Uni- 
[ unii Sovietice este bine pregătită, bine 
dezvoltată ca fizic și dornică de afir- 

i mare. Ea a sosit la Bognor în cursul 
j zilei de joi. Cel mai important adver
sar al nostru în grupă rămine echipa 
gazdă. Juniorii englezi, foarte iuți și 
bund trăgători la poartă, se pregătesc 
lin octombrie anul trecut sub îndru
marea unei comisii și a binecunoscu
tului internațional Billy Wright. Toți 
jucătorii britanici fac parte din echi
pe profesioniste din prima ligă ca 
Chelsea, Arsenal, Liverpool, Manches
ter United etc.

Intr-o discuție avută joi la Fede
rația Engleză de Fotbal cu reprezen
tanți ai comisiei de organizare a tur
neului, aceștia ne-au declarat : „Evo
luția echipei romînești e așteptată cu 

trebuie să evite cea mai mică încli
nare spre stingă, să nu se arunce 
înapoi, într-un cuvînt îi atrage aten
ția asupra acelor defecte care o îm
piedică să obțină rezultate mai bune. 
Hilda ii urmează imediat sfaturile.

In vizită la cunoscutul alergător pe 
Balaș și-a făcut o nouă prietenă:

Repetă săritura la 1.30 m de 5. de 10, 
de 15, de 20 de ori. cu scurte pauze 
pentru odihnă. De cîte ori atinge 

ștacheta cu genunchiul, lolanda îi 
spune : „Nu-i nimic. Acum sint im

portante alte lucruri: alergarea, băta
ia, rostogolirea..."

In acest timp, în alt sector al 
stadionului, la 50 m distanță, Maria

Norme de selecție pentru „olimpicii* 4 sovietici

• în primul meci Feyenoord — 
Benfica, din cadrul semifinalelor 
„Cupei campionilor europeni", dis
putat miercuri la Rotterdam, s-a în
registrat un rezultat de egalitate: 
0—0. Returul : la 8 mai la Lisabona.

• Campionatul nord-centru ameri
can s-a încheiat cu victoria reprezen
tativei Costa Rica. în finală, aceasta 
a învins pe Honduras cu 2—1. La 
acest campionat au luat parte : Hon
duras, Panama, Guatemala, Nicaragua, 
Costa Rica, Curațao, Mexic și Ja
maica.

• Universidad din Santiago, cam
pioana statului Chile, a învins, în
tr-un meci amical, pe Panerol (Uru
guay) cu 6—1 !

• Optimile de finală ale „Cupei 
Europei” se vor disputa între 1 apri
lie și 31 octombrie 1963.

• Pentru meciul cu Bulgaria, din 
cadrul „Cupei Europei", Franța a 
propus datele : 22 sau 29 septembrie 
1963 la Sofia și 20 sau 27 octombrie 
1963 la Paris.

• La 17 aprilie, echipa națională 
a Bulgariei va susține un joc de 
antrenament în compania formației 
iugoslave OFK Beograd.

C Peste o săptămînă își va înce

pe turneul în Europa echipa Brazi
liei, campioană mondială. In acest 
turneu vor fi folosiți următorii jucă
tori : Gilmar și Manga — portari} 
Dias, Mauro, Lima, Eduardo, Rildo,- 
Altair, Dario și Dj. Santos — fundași} 
Zito, Mengalvio, Zequinha și Gersori 
— mijlocași; Coutinho, Pele, Pepe, 
Marcos, Nei, Garrincha, A marii do, 
Zagalo — înaintași. Cei mai mulți 
jucători li dă Santos (8), urmată de 
Botafogo (5) și Corinthians (3). Primul 
meci al Braziliei va avea loc la Li
sabona. cu Portugalia, la 21 aprilie.

Principalul eveniment sportiv al 
anului 1963 îl constituie in Uniunea 
Sovietică cea de-a 3-a Spartachiadă 
a popoarelor U.R.S.S. Concomitent 
cu participarea la Spartachiadă, spor
tivii sovietici se vor pregăti pentru 
Jocurile Olimpice din anul 1964. în 
vederea alcătuirii echipelor olimpice, 
în U.R.S.S. au fost elaborate și pu
blicate norme de control a căror 
îndeplinire va da dreptul sportivilor 
6ă participe la selecționarea în lotu
rile olimpice. Iată normele de con
trol pentru ATLEȚI: sporitei pină 
la 21 de ani: 100 m 10,6 (2); 200 n> 
21,5 (2); 400 m 48,5 (2); 800 m 1:51,0 
(2); 1500 m 331,0 (2); 110 mg 14,7 (2); 
200 mg 24,2 (2); 400 mg 53,8 (2); 3000 m 
obstacole 930,0 (1); înălțime 2 m 
(2); iunpime 7,40 m (2); triplusalt 
15,50 m (2); prăjină 4,30 m (2) ; disc 
50 m (2); suliță 66 m (2); ciocan 

mult interes, deoarece ea este dețină
toarea cupei pe 1962. Noi, britanicii, 
sperăm ca aicî, acasă, să vă smulgem 
această cupă. Va fi însă foarte greu".

Pentru meciul de azi cu formația 
Uniunii Sovietice, antrenorii noștri 
Ștefan Covaci și Nicolae Dumitrescu 
s-au gîndit să utilizeze formația : 
Ilaidu — Lupescu, Grăjdeanu, Fili- 
mon — Mihăilescu, Pleșa __ Codrea-
nu, Nagy, Popa, Dumitriu II, Pavlo- 
vici.

In cadrul lotului nostru, care a fă
cut joi un ușor antrenament, domnește 
buna dispoziție. Meciul Romînia 
— U.R.S.S., din cadrul grupei C, 
se va desfășura azi, sîmbătă, la 
ora 15 ora locală pe stadionul Brent
ford Football Club și va fi televizat 
de B.B.C. Pentru Rominia, meciul va 
fi transmis la radio în jurul orei 16,50, 
ora Bucureștiului. Partida va fi con
dusă de K. G. Aston (Anglia) ajutat la 
tușă de H. Faucheaux (Franța) și 
R. O. Hounsell (Anglia).

Iată programul celorlalte jocuri : 
GRUPA A : Grecia—R.F. Germană, 
Elveția—Scoția ; GRUPA B : Italia— 
R.P. Ungară, Franța — R.P. Bulgaria ; 
GRUPA C ; Olanda—Anglia ; GRUPA 
D : Irlanda de Nord—Belgia, Suedia— 
R.S. Cehoslovacă.

Diaconescu îndrumă pe Hilda Rami
rez, campioana Americii Centrale la 
suliță. Maria Diaconescu o pune să 
alerge cu sulița și să execute cîteva 
aruncări. Din cînd în cînd intervine 
cu corectări.

110 m.g.; Lazaro Betancourt, lolanda 
pe micuța fiică a atletului cuban.
Telefoto : Prensa Latina—Agerpres

Curind, antrenamentul ia sfîrșit și 
grupul de atlete părăsește stadionul, 
in mijlocul ziariștilor și spectatorilor, 
care nu mai contenesc cu comenta
riile și, bineînțeles- cu întrebările.

RICARDO AGACINO 
comentator sportiv ai agenției 

PRENSA LATINA

58 m (2); greutate 16 m (2); decatlon 
6400 p (1); sportivi peste 21 de ani: 
100 m 10,4 (2) ; 200 m 21,2 (2); 400 m 
47,6 (2); «00 m 1:48,0 (2) ; 1500 m
3:46,0 (2) ; 5000 m 14:05.0 (1); 10 000 m 
29:40,0 (1); 110 mg 14,3 (2); 200 mg 
23,4 (2); 400 mg 52,5 (2) ; 3000 m ob
stacole 8:50,0 (1); înălțime 2,05 (3) ; 
lungime 7,60 (2) ; triplusalt 15,90 (2); 
prăjină 4,50 (2); disc 54 m (2); suliță 
73 m (2); ciocan 62 m (2); greutate 
17,50 m (2); decatlon 7000 p (1); 
FEMININ : sub 21 de ami: 100 m 
11,8 (2); 200 m 24,8 (2); 400 m 56,5
(2) ; 800 m 2:10,0 (1); 80 mg 11,1 (2); 
lungime 5,70 (2); înălțime 1,60 (2); 
greutate 14,60 (2); disc 46 m (2); suliță 
46 m (2); pentatlon 4200 p (1); peste 
21 de ani: 100 m 11,6 (3); 200 m 
24,3 (2); 400 m 55,5 (3) ; 800 m 2:08,0 
(1); 80 mg 10,8 (3); funpitne 6 m (3); 
Indlțimc 1,65 m (3); greutate 15 m
(3) ; disc 50 m (3); suliță 50 m (3); 
pentatlon 4500 p (1). Cifrele din pa
ranteze indică de cite ari trebuie ob-, 
ținută performanța respectivă.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
• Federația de ciclism a U.R.S.S. a 

confirmat participarea selecționatei so
vietice la Turul Franței rezervat amato
rilor, care se va desfășura între 30 iu
nie—14 iulie. Din echipa UJi.S.S. vor 
face parte Gainan Saidhujin și Iuri Meii- 
hov, cîștigători ai ultimelor două ediții 
ale „Cursei Păcii1* *,  Alexei Petrov. Ana
toli Olizarenko și Anatoli Cerepovici.

• In cadrul unui concurs internatio
nal de atletism desfășurat la Natchito
ches (statul Louisiana), atletul american 
John Pennel a stabilit un nou record 
mondial la proba de săritură cu prăjina 
realizînd 4,97 m. Vechiul record în aer 
liber era de 4,95 m și aparținea tot lui 
Pennel, care-1 stabilise la 23 martie 
anul acesta

• Incepînd de la 23 aprilie, Ia Palatul 
sporturilor din Moscova se va desfășu 
ra un turneu internațional de volei cu 
participarea selecționatelor U.R.S.S., 
R.S.F.S. Ruse și R. P. Bulgaria. După 
cum a declarat antrenorul reprezentativei 
Uniunii Sovietice, aceasta este prima 
etapă de pregătire a voleibaliștilor so
vietici pentru campionatele europene din 
R. P Romînă

• Baschetbalistele poloneze se pregă
tesc intens pentru meciurile cu echipa 
R P, Romine de la 23 aprilie (la Cra
covia) și 24 aprilie (Ia Rzeszow). Di«

(Urmare din pag. 1)

La dublu bărbați cuplul nostru 
Negulescu - Rethi a fost eliminat 
de perechea Kuo Ciun-kun — Cen 
Ciun-aien (R. P. Chineză) cu 3—1 
(-16, 12, 11, 16).

In competiția rezervată fetelor 
Geta Pitică a depășit în primul tur 
pe Crosby (Noua Zșelandă) cu 3—0 
(15, 6, 9). Ella Constantinescu a în
vins-o pe americănca Chotras cu 
3—0 (12, 10, 7). In amindouă meciu
rile sportivele noa6tre au condus tot 
timpul jocul, dovedindu-se net supe
rioare. Catrinel Folea a cîștigat prin 
neprezentare la Holman (R. D. Ger
mană). Un meci deosebit de atractiv 
au furnizat Maria Alexandru și Cen 
Min-ci (R.P. Chineză). Maria Alexan
dru a atacat mai bine reușind să se 
impună în fața adversarei. Primul 
set s-a încheiat cu scorul de 21—15 
pentru sportiva noastră. In setul II 
ea a cedat însă inițiativa și a pier
dut la 9. Mobilizîndu-se și punîndu-și 
in valoare toate cunoștințele, Maria 
Alexandru a reușit să încheie victo
rioasă celelalte două seturi (7 și 13). 
Franțuzoaica Le Bras a întrecut-o pe 
tînăra noastră reprezentantă Mihalca 
cu 3—2 (—18, 8,, —15, 18, 18). In aceste 
întreceri s-a produs și o mare sur
priză. Vicecampioana lumii Eva Foldi 
(R.P. Ungară) a fost eliminată în 
primul tur de Li Ho-nan (R.P. Chi
neză) cu 3—1. Japoneza Matauzaki a 
cîștigat la Kristova (R.P.. Bulgaria) 
cu 3—0. Alte rezultate: Beli (Anglia)- 
Rubestein (SUA) 3—0; Lian Li-een 
(R.P. Chineză) - Rudnova (Uniunea 
Sovietică) 3—0; Karlikova (R.S.C.)- 
Shannon (Anglia) 3—2; Seki (Japo
nia) a cîștigat prin neprezentare la 
Skrivanou (Grecia); Grinberg (Uniu
nea Sovietică) - Kalweit (R.D. Ger
mană) 3—0.

Vineri la simplu băieți Negulescu a 
jucat cu englezul Harrison, pe care 
l-a întrecut cu 3—2 (20, 14, —24, —16, 
17) într-un meci spectaculos, mult a- 
plaudat de publicul spectator. Negu
lescu a atacat variat creind faze de 
înalt nivel. Rethi a jucat cu sportivul 
din R.P.D. Coreeană — Cion Doc Ci. 
El a cîștigat cu 3—1 (20, —22. 10, 18) 
contrindu-și în permanență adversa
rul pe rever. Giurgiucă s-a calificat 
ușor în turul IV depășindu-1 pe bel
gianul Cussac cu 3—0 (14, 13, 16). S-a 
înregistrat și o surpriză : cehoslova
cul Șvab l-a întrecut pe fostul cam
pion al lumii lung Kuo-tuan (R. P. 
Chineză). La dublu băieți Cobîrzan— 
Giurgiucă au cîștigat prin neprezen- 
tarea cuplului Barsumian — Arsuma- 
nian.

Frumoase au fost și întrecerile des
fășurate in proba de dublu mixt. Cu
plul nostru Sentivani—Mihalka a în
trecut în primul tur dublul danez 
Lindwald—Ramberg cu 3—1 (16, —11, 
12, 16). Apoi a jucat cu perechea el
vețiană Bayer—Jaquet cîștigind cu 
3—0 (15, 16, 20). In următorul meci 
sportivii noștri s-au întilnit cu cuplul 
din R. P. Chineză alcătuit din Cian 
Si-lin — Cen Min-ci și eu cedat cu 
scorul de 3—0 (15, 13, 9).

Negulescu — Marla Alexandru au 
jucat mai întîi cu englezii Merret — 
Carrington și au cucerit ușor victoria: 
3—0 (13, 13, 16). Partida următoare a 
fost de-a dreptul dramatică. Negules
cu —- Alexandru au jucat cu Hu 

lot fac parte: Urbaniak, Stein, Majde 
(AZS AWF), Dalewska, Szydlowska, 
Wojtal, Szaflikowa (Wisla), Twardosz, 
Szostakowna, Krlowna (Wawel), Bogdv- 
nowicz (Gwardia), Sarna (Sleza), Ostans- 
ka (Olimpia) și Jaworska (Polonia)

• Pugiliștii maghiari își continuă pre 
gătirile în vederea campionatelor euro
pene de la Moscova (26 mai—2 iunie). 
Echipa maghiară va întîlni la 19 aprilie 
în orașul Le Mans echipa Franței. A 
ceasta este prima întîlnire dintre boxerii 
celor două țări. Apoi, pugiliștii ma
ghiari vor întreprinde un turneu în Aus 
tria și Finlanda.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

SCRIMEHUL DOMIN ION DRlMBĂ PE LOCUL II
LA CRITERIUL MONDIAL AL TINERETULUI

Vineri a început la Gând (Belgia) Criteriul mondial al tineretului la 
scrimă. Proba de floretă băieți, la oare au participat 62 de sportivi, din 25 
de țări, a revenit sorimerului sovietic Andriadze. Un frumos succes a ob
ținut reprezentantul nostru ION DlilMBA, care s-a clasat pe locul II.

Tao-pen — Ti Ciuan-hua (R. P. Chi
neză). După ce au pierdut primul set 
la 18 sportivii noștri l-au cîștigat pe 
următorul la 19. In setul III s-a dat o 
luptă acerbă. Pînă la urmă au cîști- 
gat sportivii chinezi cu 23—21. Setul 
XV a revenit romînilor cu 21—17, iar 
setul V cuplului Hu Tao-pen — Ti 
Ciuan-hua cu 21—15.

Rethi și Folea au reușit cîteva vic
torii frumoase. In primul tur au eli
minat cuplul cehoslovac Svarc — 
Schwarzova cu 3—0 (11, 12, 13), în 
cel de al doilea perechea iugoslavă 
Teran — Petrac cu 3—2 (19, —20, 
—19, 11, 18), iar în cel de al treilea 
pe sportivii maghiari Kovacs — Poor 
cu 3—1 (—21, 21, 5, 6). In turul IV au 
întîlnit însă puternicul cuplu japonez 
Ogimura — Itoh și au cedat cu 3—0 
(9, 17, 7).

Giurgiucă — Constantinescu au lup
tat în această zi cu multă ardoare. 
In turul I au jucat cu indonezienii 
Djaya — Akip și au cîștigat cu 3—0 
(15, 12, 17). In turul II au eliminat 
perechea cehoslovacă Chmelik — Kar
likova tot cu 3—0 (15, 12, 17). Dar... 
Un nou meci cu reprezentanții conti
nentului asiatic : Dorin Giurgiucă,
Ella Constantinescu — Iu Cian-ciun, 
Li Ho-nan (R. P. Chineză). Deși au 
luptat extraordinar, sportivii noștri 
n-au reușit să treacă mai departe. 
Victoria a revenit sportivilor din 
R. P. Chineză cu scorul de 3—2 (18,- 
25 !, —19, —17, 18).

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI am 
primat următoarele rezultate: dublu 
bărbați: Giurgiucă, Cobîrzan — Alser, 
Hrbud (Suedia, Iugoslavia) 3—2 (13, 
—13, —9, 16, 16); simplu fete: Geta 
Pitică — Petrak (Iugoslavia) 3—0 (17; 
12, II), Ella Constantinescu — Ti 
Cian-hua (R. P. Chineză) 3—1 (19, 
—12,13,12), Maria Alexandru - Karls
son (Suedia) 3-0 (12, 12, 17) ; dublu 
femei: Alexandru, Pitică — Cen
Min-ci, Lin Hui-clu (R. P. Chineză) 
3-2 (16, 16, -16, -16, 14); Constan
tinescu, Folea — Kasanova, Uhrinova 
(R.S.C.) 3-0 (17, 14, 10).

1

g g Redacția administrația: str. Vasile Conta ut. 16, lelelon 11.10.05, interurban 72, nr. 1—2. întreprinderea Poligralică Sir. 2, str. Brezoianu 23—25


