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Veți spune, desigur, că ti
tlul ales reprezintă o mare 
greșeală.

Veți pomeni de sfere care se 
întrepătrund. De marea sferă 
a spotului care cuprinde sfera- 
molvcitlă a atletismului. Teo
retic aveți dreptate. Dar pînă
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După încheierea campionatelor mondiale de tenis de masă

entarii favorabile la adresa sportivelor noastre
zece zile de întreceri, 

ai grele din istoria cam- 
tlor mondiale de tenis 
ta, s-au încheiat. Câștiga

se întorc acasă cu satis- 
victoriei, învingi cu spe- 
în succesele viitoare. 
Praga au triumfat 

jucătorii chinezi și 
iar reprezentanții 
con.ti-nen«t nu le-au

3 rezistență — ca 
rinduri — decit prin

roimînce. într-adevăr, nu- 
Maria Alexandru și Ella 
antincscu au reușit să în- 
i pe jucătoarele chineze, 
1 cele japoneze au luptat 

egal la egal. Maria Ale
'll a fost învinsă doar de 
ori — de Sun Mei-in, la 

e (dar ea și-a luat apoi 
lucită revanșă în semâfi- 
probei de simplu, ciști- 
cu 3—0) și de MaLsuzaki, 

► finală memorabilă. Ma- 
Jexandru este a doua ju

din 
japo- 
bătrî- 
putut 
și în 
spor-

cătoare din 
stantinescu 
a pierdut decit două partide, 
ambele in fața campioanei lu
mii, Kimyo Mateuzaki.

Așadar, eu aceste do-uă per
formanțe in probele indivi
duale, plus cu aceea realizată 
la echipe femei — locul secund 
pe glob — Republica Populară 
Romină este din nou singura 
pară din Europa și din alte 
continente care a putut face 
față iureșului asiatic in tenisul 
de -masă.

Duminică, seara tirziu, la 
multe ore după terminarea fi
nalelor, cind participanții s-au 
reunit in cadrul festivității de 
premiere și de rămas bun, in 
centrul comentariilor se afla 
dramatica și pasionanta finală 
de simplu femei dintre Matsu- 
zaki și Maria Alexandru. An
trenori, ziariști, jucători, dife
riți comentatori erau de pă
rere că această intilnire a fost

lume, iar Ella Con- 
a treia. Ultima nu

oncursul tinerilor atleti

Re-stadionul

cea mai interesantă din 
finalelor și poate chiar din 
tregn.il campionat.

Schimburile dinamice 
mingi, desele răsturnări 
scor a-u făcut ca miile de spec
tatori prezenți în Sala sportu
rilor din Praga să urmărească 
cu răsuflarea întretăiată aceas
tă partidă. Comportarea demnă 
de toată lauda a Măriei Alexan
dru, care a fost la un pas de 
a o infringe pe japoneza Mat- 
suzaki, cuceritoare a titlului 
suprem și acum patru ani la 
Dortmund, a atras aprecieri 
unanime.

„Felicit cu toată căldura pe 
jucătoare le Romi ri iei, spunea 
cunoscutul antrenor suedez 
Lulu Hammerlund. pentru per
formanțele obținute. De altfel 
și pentru viitor speranțele con
tinentului nostru se rezumă 
cam tot la ele. Stilul jucătoa
relor romince este cel mai bun 
și mai adecvat împotriva spor
tivelor japoneze și chineze. Ele 
nu pot fi depășite decit prin- 
tr-o apărare „tăiată", bine diri
jată și combinată cu atacuri 
din ambele părți. Noi am în
cercat la băieți, unde avem 
jucători tineri, să imprimăm o 
notă de exclusivă ofensivă. La 
Fraga, insă, am constatat că

ziua 
in-

Maestrul emerit al sportului 
Horațiu Nicolau atacă ștacheta 
înălțată la 1,70. Gipsul de la 
mina dreaptă nu este un motiv 
de absență pentru sportivul care 
n-a lipsit niciodată la 
trenament.

Duminică dimineața, pe 
pista-pui a complexului „23 Au
gust4 s-a desfășurat un foarte 
interesant concurs de atletism. 
S-au întrecut loturile olimpice 
și republicane. Campionul olim
pic Dumitru Pîrvulescu a aler
gat alături de înotătorul Cor
nel Georgescu, Horațiu Nicolau 
a aruncat greutatea alături de 
penta>ulonâstul (modern) Tomiuc, 
iar Julieta Namian a sărit in 
lungime alături de voleibalista 
Enculescu.

întrecerile au avut un far
mec decsebit, dar nu numai 
atit...

Pe podiumul învingătorilor 
— voleibaliștii. AHeții fileului 
au învins pe toată linia. La 
lungime, Aurel Drăgan, fără 
cuie și fără semne de control

IOAN CHIRILA

(Continuare în pag. a 3-a)

s*

vreun an-

CONSTANTIN COMAKNISCHI

(Continuare in pag. a 8-a)

ca astăzi 
atletism, 

sau mai exact de la pregătirea 
atletică. Toate celelalte sporturi 
izvorăsc din atletism. Și chiar 
dacă cutare jucător de 
va zimbi, la urma urmei 
atletismul va decide și 
„maratonul** Botvinnik — 
irosi an.

la un punct. Pentru 
totul pornește de la

șah 
tot 
în 

Pe-

MUNCA
E D U GĂTI VA
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Jocuri de vcriiicarc
ale fotbaliștilor fruntași

Fotbaliștii noștri fruntași, can' 
St află în preajma unor impor
tante întîlniri internaționale, sus
țin în această săptămînă noi jocuri 
de verificare.

Așa cum am anunțat, lotul nos
tru olimpic va avea joi ca parte
ner de antrenament puternica e- 
chipă iugoslavă Jelesniciar din 
Sarajevo, clasată actualmente pe 
locul al treilea în campionatul 
R.S.F. Iugoslavia. Partida se va 
desfășura la Constanța. Lotul nos
tru, care a suferit unele modifi
cări, sc prezintă astfel:

Portari : Sfetcu și Datcu; Fun
dași : Popa, Georgescu (Știința 
Tim.), Motroc, Greavu; Mijlo
cași : Petru, Koszka, Nunweiller 
IV ; înaintași : Pîrcălab, Varga,

A început Spurtuchiadu de vară a tineretului!

juniori au inaugurat, prin întrecerile de pe 
icii, activitatea competițională oficială din acest sezon. Această 
gurare a prilejuit o serie de concluzii pozitive asupra muncii 
âșurate în unele secții de atletism din cluburi și asociații și ne 
să privim cu încredere întrecerile viitoare.
; imaginea noastră, cîțiva dintre participau ții la concursul de pri- 
îră. Rîndul de sus : Ana Beșuan, I. Nae, V. Raica, Mihaela 
jș, M Zavalni, V. Sticiu ; rîndul de jos : C. Perju, Gabriela Ră- 
scu, T. Călănescu, C. Bloțiu și Gh. Cătineanu, răzuti de cari ca
tul NEAGU RÂDULESCU.

Duminică și luni s-a dat în întreaga țară 
startul în cea mai importantă competiție 
de mase a sezonului : SPARTACHIADA 

DE VARĂ A TINERETULUI. Zeci de mii de ti
neri și tinere, de la 
în entuziaste întreceri 
primele zi4e marea competiție de 
bucură de un succes 
lor de iubitori ai sportului. Programul celor 14 
ramuri sportive este foarte atractiv 
jui dispute pasionante.

. Consiliile asociațiilor sportive au 
grijă startul acestei întreceri. în 
asociații sportive noua competiție

| cu frumoase festivități. Numeroși sportivi frun
tași au luat parte, alături de participanții ia 
Spartachîada, la deschiderea întrecerilor. Ei au 
dat sfaturi participanților, au arătat practic di-

orașe și sete, s-au prins 
arați nd astfel că încă din

mase se 
deosebit în rîndul mase-

și va prile-

pregătit cu 
numeroase 
a început

renților despre necesitatea antre-namenTului în 
ridicarea măiestriei sportive.

Antrenori și tehnicieni cu experiență au luai 
parte la organizarea întrecerilor asigurînd pâr
tie ipanților condițiuni optime de concurs. De 
acum și pînă la 15 iunie asociațiile sportive 
vor avea posibilitatea să organizeze în cadrul 
primei etape frumoase întreceri care să cu
prindă în desfășurarea Sparfachiadei de vară 
mase largi de oameni ai muncii, întregul tine
ret. Eșalonîndu-le de-a lungul întregii perioade, 

ca 
li- 
o

asociațiile sportive vor crea posibilitatea 
amatorii de sport să fie cuprinși, în timpul 
ber, în întreceri și să îndrăgească astfel 
ramură sportivă sau alta.

Deci, începînd de duminică masele de iubi
tori ai sporrului din țara noastră își dispută 
Tnt îi etatea în cadrul popularei competiții, Spar-

Constantin, Manolaclie, Grorgrsm 
(Rapid), Raksi, llaidu. Ti
tularul postului de stoper, Nun- 
wcilter 111, nu s-a refăcut dopă 
contuzia suferită în meciul cu 
Slovan Bratislava. Lotul nos
tru face antrenamente az4 ?i 
mîine la Constanța. Oaspeții 
iugoslavi, care deplasează cea mai 
bună garnitură, sînt așteptați s* 
sosească azi în Capitală, urmînd 
să-și continue drumul spre Con
stanța.

In deschiderea meciului Lotul 
olimpic-Jelesniciar, o selecționată 
a Bucureștiului, care se pregă
tește în vederea unui turneiț «le 
două meciuri în Danemarca în pri
mele zile ale lui mai, va jura 
în compania echipei locale Farul. 
Lotul bucureștean cuprinde pe « 
Niculescu, Mîndru, Ioniță. Cojo- 
cam, Ștefan, Langa, Jenei, Crișan, 
Balint, Ene II, Ionescu, Țîrcovni- 
cu, Tătaru.

Tot joi, echipa de tineret a 
țării noastre susține un joc de ve
rificare în R. P. Bulgaria. Fot
baliștii romîni vor întîlni la Ruse 
echipa Dunav. Sub conducerea an
trenorilor Marian și 01a vor face 
mîine deplasarea următorii jucă
tori : Adamache, Urziceanu, Iiăl- 
niăgeanu, Pctescu, Coc Dan, Ră- 
celescu, Ștefănescu, Pescaru, 
Neșu, Năsturescu, Matei, Frățilă, 
Adam, Harșani, Năftănăilă. Crăi- 
niceahu.

(Citiți amănuntele în pag. a 3-a)

Prin telefon de ia trimisul nostru specia!, V Grădinaru

Turneul de juniori U.E.F.A.
Anglia—Rominia 3—0 (3—0)

tilnirea formației de ju- 
l a Romîniei cu cea a 
Hei era așteptată cu viu 
■es. Aceasta, atit pentau 
j! că echipa noastră este 
lătoarea cupei pe anul 
, cit și pentru că în prima, 
idă. cu Uniunea Sovietică, 
pa romină își făcuse un 
it promițător. în al doilea 
, specialiștii britanici și 
tatorii doreau să-și vadă 
ucru propria lor echipă 
tuită din jucători aparți- 
l marilor cluburi profesio- 
; engleze. Cu două zile înar- 
ziarul „Daiily Herald", an- 

iînd victoria echipei engleze 
>ra noastră, publica unmă- 
ea declarație a antrenoru- 

maghiar Josef Hoffer: 
•văd in finală meciul An-

între echipa Angliei care a 
evoluat anul trecut la noi și 
cea pe care am văzut-o eu 
aici pe stadionul Arsenal, este 
o diferență ca de la cer la pă- 
mînt. Nu vreau să scuz în
frângerea suferită de echipa 
noastră, care nici de astă dată 
n-a jucat la valoarea ei reală, 
dar echipa engleză este o for
mație care poate juca cu orice 
echipă de tineret. Jucătorii en
glezi sint inalți, bine dotați 
fizic, cu serioase cunoștințe 
tehnice. Ei aleargă rapid pe 
terenul cleios, în apărare joa
că prudent iar în atac practică 
un joc cu deschideri largi pe 
extreme, cu pase precise, știu 
să protejeze bine mingea cu 
corpul. Sînt buni la jocul dd 
cap și tot atit de pricepuți 
la „jocul tare", chiar dur, pe 
care l-au copiat aidoma de la 
cei mai mari.

(Continuare in pag, a 8-a)

Duminică dimineața pe stadionul „1 Mai" din Slatina a avut loc deschiderea festivă a întrecerilor Spartachiadei de vară a tineretu., 
lui. La această festivitate au luat parte peste 1 500 de tineri și tinere. Au urmat primele concursuri, In fotografie, un aspect din curs^ 

de 400 m a junioarelor, Fotoț lihiereau^

tregn.il
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CM,
— O inițiativă valoroasă, care trebuie extinsă Participanta iau cuvîntul..

Tn Salutul Comitetului Central al P.M.R., Consiliu
lui de Stat și Consiliului de Miniștri al Republic» 
Populare Romine adresat Conferinței pe fără a UCFS 
se arată că „Organizațiile sportive sînt chemate sa 
desfășoare o intensă și permanentă activitate de edu
care a sportivilor tn spiritul dragostei nemărginite 
fa|ă de patria socialistă, al atitudinii juste față de 
muncă și bunurile obștești, al respectului față de co
lectivul în care-și desfășoară activitatea profesională 
și sportivă și fa(ă de publicul spectator, al deplinei 
corectitudini sportive, al hotărîrii de a munci cu per 

t severentă și a lupta cu îndîrjire pentru a obține re- 
• zuitate tot mai valoroase In întrecerile sportive — 
I interne și internaționale"*.

neJor și organizațiilor de partid, cu spri
jinul organizațiilor U.T.M., al sindica
telor și al altor organizații de mase, ac
tivitatea de cultură fizică din orașul 
lași s-a îmbunătățit mult față de anii 
precedenți șî îndeosebi după Conferința 

țară a UCFS — a subliniat în refe
ratul pre*, ntat, tov. P. Ștefănescu, prim- 
■sccretar al comitetului orășenesc U.T.M 
lași. Organele si organizațiile sportive 
din orașul nostru se preocupă de îm
bunătățirea conținutului muncii șî forme
lor de cuprindere a maselor largi de oa- 

. m- ni ai muncii in practicarea sistematici 
‘ți organizată a exercițiilor fizice. In 
-ocașnl Iași — a arătat vorbitorul —— 
-există un număr de 103 asociații spor
tive care cuprind peste 27 000 de m» m- 

. bri UCFS. Nuaiiml sportivilor clasi- 

. ficați est* de 379, dintre care 6 maeștri 
ai spcrtalai. ÎS de categoria 1. 100 de 
categoria a ll-a. 99 de categoria a IlI-a 
ți 99 de juniori.

Rr ferind use la sportivul de tip non, 
'-vorbitorul a arătat că principala sa tră
sături morală, proprie întregului nostru 
tineret, profund devotat cauzei con-lmi
rii socialismului, este comportarea m 
piară Tn muncă, la învățătură, în socie
tate. Sportivii noștri știu că temriia so
lidă pe care își clădesc performanțele

• o constituie contribuția entuziastă la re- 
•x<4varea sarcinilor de producție, pregăl*- 
‘Tea teme:nică pentru examene, atitudinea 
•piini de răspundere față de avutul ob- 
țțtesc, participarea la acțiunile social- 
»«uîtura!e ș.a.

Comportarea în producție șî Ia învă
țătură a sportivilor ieșeni interesează tot 
călit de mult ca și comportarea lor pe te
rr en uri le de sport. Fiecare din noi cu
noaște atitudinea plină de stimă cu care 
«oamenii muncii din orașul nostru îi în
conjoară pe sportivii care desfășoară o 
□nuncă sîrguincioasă și dimpotrivă, dez
aprobarea față de acei sportivi care nu-și 
respectă obligațiile ce le revin în produc
ție, la învățătură, care chiulesc, sau um
blă după căpătuială, care duc o viață 
dezordonată.

Una din preocupările importante ale 
sportivilor ieșeni este însușirea învățătu
rii marxist-leniniste. In întreprinderi, în 
■școli sau facultăți, un număr însemnat 
de sportivi participă cu regularitate la 
învățământul politic de partid și U.T.M.

Rezultatele pozitive obținute de marea 
majoritate a sportivilor ieșeni, în activita
tea lor dovedesc influența hotărâtoare 
pe care o are însușirea teoriei marxist- 
leniniste, studierea temeinică a documen
telor de partid și de stat. In orașul 
îași există mulți sportivi care prin felul 
«uin știu să împletească îndatoririle 
^profesionale cu munca de instruire și

Preocupat de rezolvarea sarcinilor ce-i revin în do- 
ț meniul muncii educative, consiliul regional UCFS lași 
ț în colaborare cu comitetul orășenesc U.T.M, și consi- 
; iiul C.S.M.S. a organizat săptămîna trecută o adunare
< cu tema: „Să fim fruntași în producție, la învățătură
< și în sport". La adunare au participat muncitori, 
« elevi, studenți, sportivi, antrenori, arbitri, profesori de 
4 educație fizică și activiști sportivi din orașul Iași.

In deschiderea adunării, tov. Petre $fetănescu, prim 
1 secretar al Comitetului orășenesc U.T.M. lași a pre- 
1 zentat un referat cu privire la organizarea și rezul- 
« țațele muncii educative cu sportivii din localitate.

Au urmat discuții, la care au participat numeroși spor
tivi și activiști sportivi. în încheiere, tov. A. Lăptoiu, 
vicepreședinte ai Consiliului General al UCFS, a sub
liniat principalele concluzii reieșite din discuțiile pur
tate, sarcinile ce revin organelor locale ale UCFS 
și activiștilor sportivi în vederea îmbunătățirii conți
nutului și sporirii eficienței muncii de educare a spor
tivilor.

în continuare, participant» la adunare au vizionat 
un interesant program artistic susținut de un colectiv 
de actori ai Teatrului Național din lași, în cadrul 
căruia au fost satirizate manifestările negative ale 
unor sportivi în producție și pe terenul de sport. 
De asemenea, a fost prezentată o gală de filme 
sportive. Cu acest prilej, cei de față au putut vedea 
Olimpiada de la Roma, campionatul mondial de fot
bal — ediția 1958, și meciul de atletism U.R.S.S. — 
SU.A.

In dorința de a generaliza experrența pozitivă din 
domeniul muncii educative și de a ajuta organele 
UCFS din celelalte regiuni și orașe în organizarea 
unor acțiuni similare cu cea de la lași, care și-a do
vedit pe deplin utilitatea și importanța, redacția noa
stră publică în rîndurile ce urmează extrase din refe
ratul prezentat în adunare, discuțiile purtate și con
cluziile desprinse din acestea.

SÂ FIM PRINTRE PRIMII ÎN PRODUCȚIE, EA ÎNVĂȚĂTURĂ, ÎN SPORT

Un aspect din sala Casei de Cultură unde a avut loc adunarea sportivilor 
din orașul Iași

Foto: G. Lupu — Tașî

antrenament și-au atras stima, respectul 
tuturor. Oamenii muncii din localitate 
apreciază în mod deosebit o serie de 
sportivi în frunte cu maeștrii sportului 
Gh. Gilcă, I. Negroiu și V. Țurcanu, 
atleții Viorel Suciu, Gh. Catrinescu și 
Maria Stănescu, trăgătorii N. Cojocaru, 
Tr. Cogut, Adr. Mititelu, baschetbalistul 
Ifragoș Dragomir (integralist anul III 
Medicină, cu note numai de 10), gimnas
ta Geta Taran, fotbaliștii V. Danileț, I. 
P'»p, V. Moțoc și Gh. Faur, rugbistul 
Gh. Drobotd, voleibalistul M. Suciu și 
mulți alții.

In contrast cu marea majoritate a 
sportivilor care reprezintă un exemplu 
demn de urmat, în orașul Iași se întîl- 
nesc și cazuri de sportivi certați cu mun
ca, ,,ași“ în... restanțe și corigențe, ne
disciplinați, tineri care nu duc o viață 
ordonată. Printre aceștia se află boxerul 
Gh. V'ieru, care absentează din produc
ție sau vine la serviciu deseori în stare 
de ebrietate, fotbaliștii V. Călin și V. 
Lunga, a căror goană după avantaje, 

Sportivii au datoria de cinste să țină pasul 
cu marile realizări ale oamenilor muncii

Inițiativa organizării acestei adunări 
cu tineretul sportiv din orașul Iași este 
deosebit de lăudabilă — a spus în 
încheierea adunării tov. Avram Lăptoiu, 
vicepreședinte al Consiliului General al 
UCFS. Am avut prilejul să cunoaștem, 
prin puterea exemplelor date, tineri spor
tivi cu care orașul Iași se poate mîndri, 
oameni de nădejde la care spiritul de 
muncă și de disciplină se împletesc or
ganic în felul lor de a fi. Dar s-au auzit 
și exemple de sportivi care nu muncesc 
bine, care așteaptă totul de la societate, 
care se sustrag de la cele mai elementa
re îndatoriri, sportivi cu tendință spre 
vedetism, care umblă după căpătuială. 
Ce-i drept, această categorie de tineri 
se află în minoritate. Și sîntem convinși 
că, în curînd, și acești tineri, ajutați de 
colectivul lor de muncă, de antrenori, 
de tovarășii lor de sport, vor ajunge 
oameni capabili, pe care societatea să 

:poată pune bază.

după căpătuială, a ajuns proverbială, 
baschetbalistul Horațiu Chioreanu, stu
dent, codaș la învățătură, dar fruntaș 
la chefuri și scandaluri, componenții e
chipei de fotbal „Țesătura", în frunte cu 
căpitanul ei, L. C ovali qp, suspendați pen
tru repetate abateri săvîrșite pe terenurile 
de sport. Un caz unic: anul trecut, din cei 
14 fotbaliștii de la „Țesătura", 11 au 
fost sancționați pentru indisciplină. Un 
alt fotbalist, Gh. Voica de la C.S.M.S., 
se evidențiază prin repetate absențe ne
motivate de la facultate ca și de la an
trenamente, iar colegul său de echipă, 
Viorel Popescu, își irosește nopțile în 
chefuri și jocuri de noroc.

Subliniind că trebuie făcut totul pen
tru ca acești sportivi să fie readuși pe 
drumul cel bun — și aceasta, bineînțe
les, cu sprijinul colectivului — vorbito
rul a spus în încheiere: ,,Sportul, prin 
conținutul său social, îl pune pe tînăr în 
situația de a-și da seama, în mod con
cret, că la baza oricărei reușite stă spi
ritul colectiv, munca perseverentă".

In condițiile minunate create de par
tid, cînd tineretul își poate împlini și 
cele mai înaripate visuri, și date fiind 
cerințele pe care le impune construirea 
socialismului, avem nevoie de oameni cu 
o înaltă calificare, care privesc munca 
ca pe o chestiune de onoare. Fiecare 
notă obținută la examene sau noile cu
noștințe dobândite în procesul muncii, 
să nu fie privite ca un scop în sine, ci 
ca acumulări prețioase care vă vor ajuta 
să vă pregătiți temeinic, să aduceți o 
contribuție din ce în ce mai mare la con
struirea noii societăți socialiste.

Sîntem convinși că, pentru îndreptarea 
tinerilor criticați în această adunare vor 
munci atît organizațiile U.T.M. din care 
aceștia fac parte, cît și antrenorii și to
varășii lor de sport. De asemenea, con
siliul asociației sportive, masa largă 
de membri ai asociației sportive respec
tive vor trebui să-și aducă o contribuție 
însemnată în această direcție. Este știut

Referatul prezentat a constituit punc
tul de plecare pentru discuții. Cei care 
au luat cuvîntul au scos în evidență 
importanța și necesitatea desfășurării 
unei munci educative cit mai rodnice în 
rîndul sportivilor. Printre participanții 
la discuții au fost și sportivi ; unii, 
fruntași — care au împărtășit din expe
riența ’ muncii lor, alții codași, criticați 
în referat, care și-au analizat autocri
tic în fața adunării, cauzele greșelilor 
săvîrșite și s-au angajat să se îndrepte.

MUNCA DE EDUCAȚIE CU SPORTIVII 
ÎN CENTRUL PREOCUPĂRILOR 

NOASTRE

Iată ideea dezvoltată de tov. GH. LU- 
CACHE, președintele asociației sporti
ve Penicilina. „Succesele, realizările 
sportivilor de la „Penicilina* *4 — a spus 
vorbitorul — se datoresc sprijinului și 
exemplului pe care ni-1 dau comuniștii, 
interesului acordat muncii de educație 
de către consiliul asociației sportive, de 
organizațiile U.TJVÎ. din fabrică. Pre
zența sportivilor la învățământul poli
tic și de stat, participarea lor la diver
se conferințe avînd ca temă felul com
portării în viață, în societate, au con
tribuit mult la crearea unei atmosfere 
sănătoase de muncă, la instaurarea unui 
spirit de disciplină. Exemplul pozitiv al 
unor tinere muncitoare, ca laborantele 
Mariana Perna, Greta Marcu sau Eca- 
terina Niță, fruntașe în producție și vo
leibaliste talentate, însuflețește pe toți 
tinerii din fabrică. Munca de educație 
cu sportivii va sta totdeauna în cen
trul preocupărilor noastre, ea consti- 

i tuind o garanție a rezultatelor bune în 
producție și pe terenurile de sport**.

ANTRENORII $1 ARBITRII — 
PEDAGOGI

Arbitrul, a spus dr. MIHAI GRADI- 
NARU, membru în lotul republican de 
arbitri al F.R. Fotbal, are datoria de a 
menține disciplina pe terenul sau în 
sala do sport. Aceasta este o sarcină im
portantă, cu un bogat conținut educa
tiv. Numai că procesul de educație are 
o sferă mai largă, origina Iui trebuie 
căutată în familie. Apoi se continuă in 
școală, se îmbogățește în producție, în 
activitatea sportivă. In cazul sportivi
lor, un rol precumpănitor revine antre
norului. El trebuie să-și cunoască te
meinic sportivii, să și-i apropie, să-i în
drume în viață. Numai că, în realitate, 
nu toți antrenori sînt și educatori, pe
dagogi. in goană după rezultate ime
diate, unii antrenori din orașul nostru 
trec cu vederea abaterile sportivilor pe 
care îi pregătesc, ale așa-ziselor „ve
dete**,  mai ales. Și mai grav este că a- 
tunci cind se iau hotărâri privind sanc
ționarea unor sportivi nedisciplinați, de 
multe ori chiar antrenorii sînt cei care 
intervin primii pentru ridicarea sanc
țiunii... Este o atitudine total greșită, 
care face ca în unele secții pe ramură 
de sport procesul educativ să sufere, 
să nu aibă — realmente — nid o efi
ciență. Asemenea stări de lucruri tre
buie lichidate cit mai grabnic.

RECORDURI Șl „RECORDURI"...

„Am fost deseori întrebat ce a stat la 
baza succeselor mele în sport — a spus 
ING. GH. DROBOTA, asistent la Insti
tutul Agronomic, rugbist la C.S.M.S. și 
component al lotului reprezentativ. 
Mulți voiau să știe cum de am realizat 
„recordul**,  ca în trei rânduri consecu
tiv, să fac parte din echipa țării noastre 
care a înfruntat redutabila garnitură a 
Franței. Tuturor le-am dat același răs- 
pus : acest „record**  se datorește serio
zității acordată pregătirii, atmosferei să
nătoase statornicită în echipa din care 
fac parte, antrenorului care s-a impus 
nu numai ca tehnician ci, in aceeași 
măsură și ca pedagog, conducerii sec
ției de rugbi, care ne-a ajutat să res
pectăm disciplina, să manifestăm exi
gență față de noi înșine, să cultivăm 
prietenia în rîndul echipei. Prietenie 
însă principială, fiindcă în caz contrar, 
s-ar fi ajuns la alt gen de „recorduri**,  
de pildă ca acelea pe care le stabilește 
vecinul meu de apartament, fotbalistul 
Gh. Voica. Recent, după meciul cu 
Steagul roșu, Voica a venit acasă la 3 

, dimineața in stare de ebrietate, a făcut 
I scandal, ridicând în picioare întregul 
bloc... M-aș bucura mult dacă la vi-

doar că în munca de educație, un rol 
covârșitor îl are colectivul.

Ne manifestăm convingerea că în mun
ca de educație cu sportivii desfășurată 
în orașul Iași se vor înregistra noi suc
cese, care să se reflecte și în rezulta
tele bune obținute pe terenurile și în să
lile de sport. Am dori să vedem cît mai 
des sportivi din orașul dv. care să facă 
parte din loturile republicane, tineri ca
pabili șă reprezinte cu cinste culorile 
țării în marile confruntări internaționa
le, la viitoarele Jocuri Olimpice, cam
pionate mondiale sau europene. Dar pen
tru aceasta este nevoie de muncă perse
verentă, stăruitoare. Sportul, la fel ca 
și arta, cere pasiune, dăruire. Sportivii 
ieșeni au datoria de cinste de a ține pa
sul cu marile realizări dobîndite de po
porul nostru sub conducerea partidului, 
pe plan economic, social și cultural, în 
procesul complex al desăvîrșirii construc
ției socialiste în patria noastră.

itoarele adunări cu sportivii vor fi a 
mintite numai exemple de tineri cu < 
comportare demnă de societatea now 
Pe care o făurim*̂

CÎND NU ȘTlf SĂ-ȚI ALEGI 
PRIETENII

A urcat apoi la tribună unul dintn 
sportivii criticați, baschetbalistul HO 
RAȚIU CHIORJEANTJ. „Critica ce mi-î 
fost adusă aici, a spus el, este întemeia 
tă. Ea mă mobilizează pe drumul în 
dreptării mede. M-am făcut vinovat d 
abateri grave. Am frecventat localurile 
am băut uneori peste măsură, am pro 
vocat șl scandaluri. M-am lăsat atra 
într-un cere de așa-zâși prieteni car 
urmăreau distrugerea mea — sufleteas 
că și fizică. De aici rezultatele proast 
la învățătură^ aportul meu necorespun 
zător în sinul echipei, fiindcă actual; 
poziție codașă a echipei de basche 
Voința Iași se datorește în bună part 
și comportării mele. Vreau să asigur a 
coastă adunare că voi face totul pen 
tru a redeveni un sportiv și un studen 
fruntaș. Nu este vorba de un angaja 
ment formal, ci de un proces profum 
de conștiință care m-a trezit din som 
nodența în care căzusem și mi-a arăta 
că n-am știut să-mi aleg prietenii. Tim 
pul și faptele vor demonstra că pot f 
un tînăr care să se afle la înălțime; 
îndatoririlor sale de student, sportiv ș 
cetățean**.

CAUZA GREȘELILOR MELE
In continuare a luat cuvîntul un al 

sportiv criticat,' boxerul GH. VIERU 
„Recunosc că am dus o viață dezordo 
na>tă, a spus ci, m-am complăcut li 
mijlocul unor tmeri, care după orele <1 
producție mergea.» la băutură. Am foe 
lipsit de voință. Fiindcă deși acest lu 
cru îmi făcea rău, ajungînd să ni. 
scoată din formă, iar la locul de mim 
că m-a făcut să nu mal dau randamen 
tul necesar, totuși n-am reușit să pără 
sesc acest drum. Ajutorul tovărășes' 
dat de această adunare mi-a arătat 
prin criticUe aduse, ce am de făcut îi 
viitor. Mă angajez să redevin un mun 
dtor și un sportiv serios,- cu simț, «1: 
răspundere. Mă angajez totodată să Im 
pregătesc temeinic, In așa fel incit si 
mă aflu cît de curînd printre boxeri 
fruntași al țării".

VA TREBUI SĂ SPRIJINIM MAf MUL1 
MUNCA DE EDUCAȚIE CU SPORTIVI

- <
Tovarășa VAUERIA NICA,- secretara 

organizației U.T.M. de la fabrica Țesă 
tura a subliniat în cuvîntul ei condi 
țiile minunate pe care le are rmeretu 
din fabrică pentru a muncii, a învăța 
a practica sportul, „Cum răspund îns^ 
fotbaliștii noștri, de pildă, grijii ce le-x 
acordă colectivul ?... Bilanțul acestei e 
chipe nu este de loc strălucit — pe d< 
o parte perspectiva retrogradării, pe d< 
altă parte numeroase abateri pe tere 
nul de sport. Echipa noastră deține re 
cordul de neinvidiat de a fi avut. ît 
anul trecut, cel mai mare număr d*  
jucători suspendați .’ Hotărit lucru, 
trebui să sprijinim mai mult munca d< 
educație cu sportivii, eu fotbaliștii îr 
primul rînd. Șă ajungem Ia situația d< 
a avea în mijlocul nostru numai tineri 
ca Valentin Țurcanu, care este un exem
plu de conștiinciozitate profesională 
totodată un sportiv cunoscut și aj 
cia-t. îmi manifest convingerea că 
criticați în adunarea noastră de azi 
face toate eforturile pentru a 
drepta, pentru a deveni tineri 
dejde, la înălțimea sarcinilor 
trasate de partid**.

în- 
nă-

NICI UN JUCĂTOR SUSPENDAT 
PE ANUL 1963

Acest angajament l-a rostit sportivu1 
LUDOVIC COVALIOV, căpitanul echi
pei de fotbal „Țesătur***.  El a recunos
cut că în rîndul echipei s-a creat o at
mosferă nesănătoasă, o atitudine pro
testatară la deciziile arbitrilor, o atitu
dine nejustă față de publicul spectator. 
„Așa s-a întâmplat la Huși, în mediii 
cu Progresul, ca șj în alte cazuri. Chiai 
eu personal m-am făcut vinovat de a- 
bateri, vociferînd Ia arbitri și dînd ast
fel un prost exemplu tovarășilor mei de 
echipă. Critica pe care mi-au făcut-c 
tovarășii de muncă, la fel ca și aduna
rea de față, m-au determinat să văd 
altfel lucrurile, să apreciez cum se cu
vine puterea colectivului**.

SPORTUL M-A CĂLIT $1 M-A

lotul
„In activitatea mea, a spus 

sportului N. COJOCARU din 
publican de tir, am ținut 
seama de părerile colectivului, ale to
varășilor mei de muncă, ale comuniș
tilor în primul rînd. Sportul nu numai 
că m-a călit, dar m-a și educat, m-o 
ajutat să-mi îmbunătățesc stilul de 
muncă, m-a stimulat să învăț, să-mi 
completez studiile.

Am îndrăgit un sport practicat altă
dată doar de fiii celor avuțL Astăzi 
însă, tirul a căpătat un caracter do 
mase. EI este practicat de tot mai mulți 
oameni ai muncii. Pentru a ajunge Ia 
măiestrie și perfecționare, unui sportiv 
nu i se cere decât să muncească cu se
riozitate și perseverență, să dea dovadă 
de modestie. Procedînd așa am avut 
satisfacții dintre cele mai mari : am a- 
juns să reprezint culorile patriei în nu
meroase concursuri internaționale în 
țară și peste hotare, am stabilit recor
duri republicane și am fost răsplătit cu 
titlul de maestru al sportului.

Ca sportiv mai vîrstnic, recomand tu
turor tinerilor care au îndrăgit sportul, 
să caute calea spre consacrare printr-o 
muncă cinstită, stăruitoare, printr-o 
conduită morală demnă de omul nou, 
care construiește și desăvârșește socie
tatea noastră socialistă**.



■

Progres general fată de 1962!
® Participare masivă © Performanțe superioare la 
fete și la băieți @15 concurente la 1,40 m la înălțime 
© Cu aproape 6 metri mai mult ia ciocan © Preocu

pare pentru selecție • Absențe nemotivate

Instantanee

TINERI PE PODIUM

Fiarei Suciu a ctșligat cu autoritate ambele probe de 
garduri (110 și 200 m) dovedind frumoase aptitudini

generală pentru 
importante dis- 

Consta țările sint

înaintea oricăror altor comentarii, 
este desigur necesar să răspundem 
la întrebarea : în ce măsură concursul 
de primăvară al juniorilor a expri
mat nevoile actuale ale atletismului 
nostru, orientarea 
dezvoltarea acestei 
cipline sportive ?
îmbucurătoare. Ne-a bucurat nu nu
mai faptul că am înregistrat o par
ticipare masivă, capitol la care se 
cuvine să evidențiem in mod deose
bit regiunile Brașov și Dobrogea, 
care au prezentat 
atleți în plus, dar și 
a probelor și a celor 
tre rezultate.

Și, pentru că în 
reprezintă criteriul cel mai obiectiv 
de apreciere, vom sublinia citeva lu
cruri care, după părerea noastră, 
oglindesc convingător saltul valoric 
realizat de foarte mulți dintre tine
rii noștri sportivi :

• Cu o singură excepție (săritura 
în înălțime) probele junioarelor s-au 
încheiat cu rezultate superioare ce
lor înregistrate la ediția de anul tre
cut a acestei competiții. La băieți 
aceeași situație in 13 probe față de 
18 (anul trecut au fost programate și 
-alte două probe 400 mg și 5 km 
marș).

• Cei mai mulți dintre ciștigătorii 
din acest an au marcat creșteri în
semnate în rezultatele lor, depășind 
cifrele anului 1962 cu zeci de centi
metri și multe zecimi de secundă. 
Un singur exemplu: la aruncarea 
ciocanului ciștigătorul probei a ob
ținut 58,13 m (rezultat cu care ar 
fi fost pe locul 6 în ierarhia mon
dială a juniorilor din 1962!). Anul 
trecut s-a ciștigat cu 52,68 m — deci

cite 49—50 de 
valoarea însăți 
mai multe din-

atletism cifrele

o diferență de aproape 6 
metri. Este interesant să 
arătăm că media rezulta
telor primilor 6 clasați la 
actuala ediție este de... 
52,57 m !

• La săritura in înăl
țime fete, probă in care 
exemplul Ioiandei Balaș 
devine tot mai „molipsi- 
tor", 15 concurente juni
oare au trecut peste șta
cheta înălțată la 1,40 m. 
Este un fapt remarcabil, 
dar ne-ar fi plăcut să ve
dem pe cele mai multe 
dintre ele folosind una 
din variantele moderne 
ale procedeului prin ros
togolire și nu depășitul 
stil al „pășirii".

Explicațiile succeselor 
obținute nu trebuie can
tate prea mult. Accentul 
pus in ultimii ani pe 
dezvoltarea atletismului 
firesc roadele. Apar, 

i mai mulți tineri, dar 
este deosebit de impor-

pe care de fa-pt ar fi trebuit să și-o 
pună și antrenorii din aceste regiuni: 
cind și cum iși vor selecționa și pre
găti atleții pentru marele concurs, 
campionatul republican pe echipe 
reprezentative de regiuni ?

Așa cum aminteam, începutul acti
vității oficiale a marcat un frumos 
succes. Ne-am dat insă seama nu 
numai de progresele realizate d și 
de marile posibilități ce pot și tre
buie să fie folosite pentru ca, încă 
în acest sezon, statisticienii să ope
reze cit mai des schimbări in ta
belele de recorduri și ale perfor
manțelor 
cit mai 
național.

juniorilor, notind rezultate 
apropiate de nivelul inter-

Fiecare probă și-a avut marile ei momente, diferite poate doar prin jocul 
cifrelor, al emoțiilor din serii și calificări. In rest, același peisaj entuziast 
care a animat „galeriile*, aceeași dorință de a dărui, In primul rînd, antre
norului prilejul să culeagă primele flori de primăvară după o iarnă de migă
loasă muncă de pregătire.

Păstrînd însă cadrul ,Instantaneelor* noastre vom reda doar citeva din 
sumedenia de imagini ale acestui film tineresc care a ,,rulat* pe pista și gazo
nul stadionului Republicii. Ne amintim de o „secvență* tu care, după ce greu
tatea a zburat peste 1,3 metri, tinăra brașoveancă Litia Orosz era gata-gata să 
sară gardul împrejmuitor p-mtru a-și împărtăși bucuria antrenoarei sale Irina 
Tacorian. Liria a aruncat duminică cu 65 de centimetri mai mult decit arunca
se Irina pe vremea ciad era recordmană de senioare a țării!...

Cred că s-au bucurat tovarășii din brigadă ! Și colegii de la seral! La 
ei s-a gindit Ion Nae, tinichigiu la I.T.B., atunci ctnd craitvcul concursului 
i-a anunțat prima victorie tatr-un concurs de asemenea amploare. Rămlne să 
rezolve o problemă : 400 m plat sau 
trebuie să învețe insă să ..aloce* și

Ce înseamnă ca un atlet fruntaș 
încă în orașul de la poalele Tîmpei, 
gean — pregătea recordul personal al partenerului său de antrenament, junio
rul Ion Samoșca...

Tineri pe podium... Am ales citeva nume la tntimplare și cu convingerea 
că Ana Beșuan, Viorel Suciu. Victor Raica și alți tineri atleți cu bogate ,,pal- 
marese“, nu se vor supăra. De dula aceasta ne-am oprit mai mult asupra citar
ea din cei care an făcut — poate pentru prima oară — 
diurnul învingătorilor. Și ne am amin tit că aici, pe treapta 
pășit de-a lungul anilor, mulți dintre cei mai mari atleți 
căror glorios drum de succese năzuiesc toți tinerii pe care 
căldură, două zile, tribuna stadionului Republicii.

garduri, sau... amindouă. Pentru garduri 
cu știu gal
să nu stea de o parte! Ctnd iama stăruia 
campionul țării la disc — Vasite Sălă-

cunoștință cu po
cea mai înaltă au 
ai lumii, spre al 
i-am aplaudat cu

iși arată 
nu numai 
ceea ce < 
tant, mulți dintre ei au calități fi
zice remarcabile, ceea ce arată în 
primul rind îmbunătățirea substan
țială a muncii de depistare și selec
ție. Abundența rezultatelor mai mult 
decit promițătoare este desigur și 
rezultatul unei înțelegeri mai com
plete a sarcinilor care le revin, unei 
munci mai concrete pe care antre
norii și profesorii de educație fizică 
o desfășoară în procesul instructiv- 
educativ cu juniorii. Ne este greu 
să enumerăm pe toți tehnicienii care 
muncesc cu pasiune in această di
recție. Vom aminti doar citeva exem
ple : Ak Stoenescu, I. Ptrplețan, Z. 
Ignișca* N. Visulescu, Gh. Stâne seu, 
Gh. Stânei (București), L. Deac, L. 
Mereuță, soții Tacorian (Brașov), S. 
Blaga (Bacău), N. Teșu, I. Puică (Iași), 
A. Szolnai și L. Kiss (Oradea).

Așteptînd noi confirmări, subli
niem plăcuta surpriză oferită de lo
turile regiunilor Brașov, Bacău, Iași 
ș.a. Ca și în anii trecuți bucureș- 
tenii au dominat cu autoritate pro
bele concursului și putem spune că 
am asistat la o adevărată întrecere 
a antrenorilor din Capitală care s-au 
străduit — și au reușit — să pre
zinte echipe bine pregătite, cu multe 
elemente talentate. (Din schița ală
turată reiese, de altfel, preocuparea 
fiecărei regiuni in parte pentru pre
gătirea participanților la acest con
curs inaugural).

O notă discordantă de la acest an
samblu de plăcute impresii și con
cluzii a făcut absența nejustificată 
a 
Și

juniorilor din regiunea București 
Suceava. Ne punem întrebarea,

SOMEO VILARA 
DAN GlRLEȘTEANU

ATLETISMUL ȘI SPORTUL
(Urmare din pag. 1)

pista de elan, a sărit 6.65 m. UnPe
valoros record personal, la 94 de cen
timetri de recordul lui Calnieov. La 
Înălțime, Schreiber, blocind cu maxi
mă prudență (gheata de baschet), s-a 
rostogolit ușor peste ștacheta inăl-

țață la 1,75, urmat de Chezan (1,70) 
și de Horațiu Nicolau (1,65). La gre
utate — același Horațiu, 12,40. Pla
sați — Drâgan și Grigorovici. în 
sfirșit, la „sută”, din nou Drâgan 
(12,3) la „fotografie” ou pentatlonistul 
Pușcașu. La triatlon, de departe Dra
gan. După cum se vede, 
pion jo ane- Drăgan 
ci din atletism.

„Prea multă grație la atletism și prea 
puțin atletism la gimnastică”. Iar 
Viorica

vestitele
nu vin din senin

nu e singura.
★

lonescu, antrenoarea de gim- 
eercetează cu glas tare fl- 
concurs : „Mă uimește rezul-

Răsfoind filele de rezultate
JUNIORI : 100 m : V. Raica (Din.)

11,2 ; V. Porojan (S.S.E. II) 11,3 (11.2) ; 
N. Manolescu (Din.) 11,3 (11,1) ; I. Mol- 
doveanu (S.S.E. II) 11,4 (11,2) ; P. 
banu (Din.) 11.5 ; S. —-----
Cluj) 11,5 ; 200 m: V. 
Nae (Din.) 23,1 ; R.
Bv.) 23,2 ; M. 
V. Porojan 23,3 ;
400 m : I.
51.4 ; M. izuașescu 
(Din. Bacău) 52,8 ; 
Reșița) 54,6 ; D. ~
55.4 ; 800 m : C. 
Gh. Ene (C.S.S. 
bescu (Viitorul) 2:00,6 ;
(C.S.M. Sib.) 2:01,4 ; Gh. Glodea (Olim
pia) 2;02,G ; I. Bălașa (Prog.) 2:03,9 ; 
1500 m : C. Bloțiu 4:03,2 ; M. Baltes (Vi
itorul) 4:19.2; Gh. Glodea 4:21,1; I. 
Toth. (St. Cluj) 4:213 ; T. Pricop (Din. 
Bv.) 4:23,0 ; N. Baba (C.S.M. Sibiu) 
4:24,6 ; 3000 m : C. Perja (C.S.S. Timiș.) 
8:51,7; C. Tatu (C.S.S. Buc.) 8:53,0 ; 
M. Bota (C.S.S. Timiș.) 9:05,7 ; L Că- 
praru (C.S.M. Cluj) 9:10,5 ; I. Moraru 
(Din. Bv.) 9:18,4 ; D. Săve6cu (C.S.S. 
Timiș.) 9:21,7 ; 110 mg : V. Suciu (S.S.E. 
Iași) 14,9 (14,4) ; H. Ilieșu (S.S.E. I)
15,0 (14,9) ; T. Salomon (C.S.O. Huned.)
15.5 ; Ad. Schneider (C.S.S. Timiș.)
15.5 ; H. Mălușel (Prog.) 15,6 ; F. Ricz- 

. „, ; 200 mg :
F. Riczman 27,0 ; Ad. 
T. Salomon 27,1 ; C. 

Gh. Steriu 
„ 1500 m 

i. Moraru 
I. Căpraru 

. . ___ ____________ Cluj) 4:39,4;
M. Balteș (Viitorul) 4:43,0 ; ’ '
Th. C“‘“ __ ------- “ ‘
Bădini (Șt.
6,74 ; E. ~ 
6,71 ; F. îviarcu ți._ 
Zamfirescu (C.S.O. 
M. Zavalni (C.S.S. 
Cătănescu 13,64 ; E.
V. ~

. Cio- 
11.5 ; S. Botezan (C.S.S. 

200 m : V. Raica 23,1 ; I. 
23,1 ; R. Mamina (Din. 

Izbășescu (Prog.) 23,2 ; 
. N. Manolescu 23,6 ;

Nae 50,9 ; I. Osoianu (Din.) 
Izbășescu 52,2 ; Gh. Luncan 

” " 3 ; N. Protocil (S.S.E.
Di lancea (C.S.S. Buc.) 
Bloțiu (Rapid) 1:56,1 ; 
Buc) 1:56,5 ; I. Șer- 

A. Vlădoianu

Fr. Bauer 
: C. Szasz 

Gh. Catrinescu 
Gh. Vanghelescu

Schuster (Șt. Cluj) 13,08 ; 1
(Șt. Timiș.) 13,06 ; înălțime: 
(C.S.O. Ord.) 1,85 ;
(S.M. 2 Iași) 1,85 ;
(C.S.S. Buc.) 1.80 ; E. Ivan (C.S.S. Bv.) 
1.80 : FI. Hofman (S.S.E. PI.) * ~ 
prăjina : D. Piștalu (S.S.E. II) 
Gr. Oprișescu (C.S.S. Buc.) 3,60 ;
Onișor (C.S.S. Buc.> 3,60; D.
(Rapid) 3,40 ; Al. Cristea (C.S.S. Buc.) 
3,40 ; G. Trandafilov (C.S.S. —
3,40 ; greutate (6 kg) .• 
(C.S.S. Cluj) 14.69 ; “ 
C-ța) 14,58 ; “ '
14,18 ; _ “
13,72 ;

FL 1,80 ;
3,95 ; 

D. 
Marin

A. Petrescu (S.S.E. II) 13,1 ; V. 
(Din.) 13,2 ; 200 m : A. Beșuan

V. Furdui (Șc. sp. UCFS Roman) 
M. Filip (Șc. sp. UCFS Roman) _ __ ---- .. Țicu R

D.

Ad. Schneider (C.S.S. 
H. Mălușel (Prog.) 15,6 ; 

man (C.S.O. Ord.) 15,8 (15,1) 
v. Suviu 25,8 - -------
Schneider 27,1 , __ _____
Grangure (Șt. Timiș.) 27,6 , 
(Șc. sp. UCFS Roman) 27,9 
obst. : C. Perju 4:26,2 ; 
4:30,4 ; C. Tatu 4:31,7 ; 
4 £38,8 ; Gh. Șzabo (Șt.

★
emerit al sportului 
a concurat cu un

Maria 
nastică, 
șele de 
tatul Elenei Tuian la greutate. Nu
mă așteptam in nici un caz la o ci
fră ații de bună. 9 metri... Pină acum 
Elena acuza lipsă de forță. Iată că 

e cheia. Acest binevenit 
îmi dă de gindit. Și corec- 
vor intîrzia să vină”.
ce era de demonstrat...

★
Cupa Galea !“ Antrenorul 

îl anunță pe Dron... Urmează 
Dron : 5 metri ! Se

nu aici 
concurs 
(iile nu

Ceea

N.B. Maestrul 
Horațiu Nicolau 
bandaj de gips la mină. (La 1,70, în
văluirea nu i-a reușit din cauza gip
sului)...

Gipsul de la mina atletului Horațiu 
este atributul sportivului adevărat. 
„Forfait“-ul e pentru cei neautentici.

★
Ideea organizării unui asemenea 

concurs trebuie aplaudată. Zecimea 
de secundă în plus sau in minus pe 
„sută” e mai mult decit o fișă radio- 
grafică pentru Mihai Mitrofan, 
trenorul Zoei Reznicenco. Iar 
de greutate poate decide asupra 
nei in echipajul de 84-1...

★
La înălțime-fete, surpriză, 

nasta Elena Tutan a sărit 1,40, 
tindu-și recordul personal cu— 
Autorevelație !

★
Și acum, o imagine mai cenușie. 

Mulți dintre concurenți manifestă o 
mare stingăcie chiar în elementele de 
tehnică atletică. Se simt absențele 
nemotivate de pe pista copilăriei și 
a adolescenței. Nu cumva e aici sursa 
atitor neimpliniri sportive în ramura 
aleasă ?

Viorica Pleavă din lotul de gim
nastică părea o „prințesă mofturoasă” 
în momentul în care încerca să arun
ce greutatea. Iulia Podoreanu o ta
china spunînd că folosește tehnica 
„mazurcilor” sau a „polonezelor”. Nu 
se poate !

Citez reflecția doctoriței lotului de 
gimnastică, prezentă la concurs:

13,0 ; 
Ticu
26.7 ;
27.8 ;
27,2 ; ______ _______ _
Mecu 27,9 ; 400 m : L. Frunză (Rapid) 
59.2; ------ ~
Gîță (Speranța Gl.) 60,1 ;
614 ‘ .....................
623 ._________ _________ -
2:14,6 ; A. Eftimie 2:23,1 ; M. Nicoară 
(Rapid) 2:27,6 : C. Boicescu (Din.)
2:27,9 ; M. Gheorghe (Din.) 2:28,6 ; El. 
Zamfira (Voința) 2:30,4 ; 80 mg:
Costin (C.S.O. Ord.) 12.0 ; V. “ 
(Din. .. ..................... ................
(C.S.S. 
(Speranța 
(S.S.E. Bv.) 
(S.SJE. C-ța) 
lescu (C.&S. ...
(Șt Buc.) 5,32 ; El. Scarciu (S.S.E. II) 
5,21 ; Ec. Potoroacă (Șt Buc.) 5,17 ; 
A. Dincă (C.S.S. Buc.) 5.06 ; A. Vrîn- 
ceanu (C.S.S. Buc.) 4.85 ; înălțime : 
El. Vîrlan (C.S.S. Buc.) 1,55 ; N. Balea 
(S.S.E. Br.) 1,55 ; S. Dăscălescu (C.S.S. 
Buc.) 1,48 ; I. Tomescu (C.S.O. Cv.)
I, 48 ; C. Toma (S.S.E. Ord.) 1,48 ; 
greutate : L. Orosz (S.S.E. Bv.) 13,19 ; 
M. Peneș (C.S.S. Buc.) 12,15 ; C. Gurău 
(Prog. Buc.) 11,66 : M. Ciurea (S.S.E. 
Bv.) 11,14 ; L. Doczi (S.S.E. Tg. M.)
II, 10 ; C. Stan (Voința) 10.44 ; disc : 
R. Moțiu (C.S.S. Timiș.) 39,61 ; C. Stan 
37,92 ; El. Prodan (Voința) 37.09 ; C. 
Gurău 36,08 ; El. Micu (C.S.S. Bv.) 
33,45 ; I. Nagy (S.S.E. Ord.) 32,03 ; 
suliță : M. Peneș 42,48 : El. Neacșu 
(Șc. sp. UCFS C-lung) 40.82 ; M. Ciurea 
36.00 ; S. Stov (S.S.E. Bv.) 33,42 ; R. 
Ștefănescu (Farul C-ta) 33,35 ; EI. Tur- 
can (Voința) 31.81 ; 4 X 100 m : Dinamo 
Buc. 51.8 ; C.S.S. Buc. 52,5 ; C.S.S. 
Brașov 53,4 ; S.S.E. II Buc. 53,5 ; Pro
gresul Buc. 54,0 ; C.S.S. II Buc. 54,2.

Cifrele dintre paranteze sînt rezul
tate obținute în cursele preliminarii.

G. Moga 27,3; V.

. S
M. Flllp

„Sare 
Cobzuc 
Ilie Năstase... 
simte un pic de școală. Dron e stu
dent în anul I la I.C.F.

Slab Mărmureanu. Lipsă de coordo
nare... Alonja lui impune un 6 me
tri. Mai e de lucru cu dalta.

Secretarul federal Gheorghe Viziru 
privește gînditor: '
tism pentru jucătorii 
nată idee 1 La 16 ani 
să joc cu avocații de

★
întrecerea s-a încheiat, dar mulți 

din concurenți iși acordă încercări 
suplimentare. Gimnastul Miclăuș 
vrea să-și demonstreze că numai în
călzirea superficială l-a privat de un 
loc pe podium, iar voleibalistul Gan- 
ciu caută să găsească, în sfârșit, pra
gul ideal la lungime.

Se nasc dispute. „Cred și eu... Voi. 
cei de la volei...” Sau : „Tehnica iee- 
fiștilor e mai bună. Drăgan... Hora
țiu... Mersi”.

Dar atletismul nu se învață doar 
la I.C.F. Pentru că este baza tuturor 
sporturilor. E axioma de care trebuie 
să țină seama toți sportivii fruntași 
și mai ales cei care vor să ajungă.

V. Gabor _(Din^ Bv.) 59,8
(Speranța Gi.) 60,1 ; M. Imp 
A. Eftimie (Șc. sp. UCFS Roman) 
V. Furdui 63,1 : 800 m : V. Gabor 
; A.----- * -------Buc.) 

V. Csacani 
G. Luchian (S.S.E. 

V. Teodorescu (Prog.) 
I. Grigorescu (C.S.M.S. Iași) 

, V. Pătrașcu (Șt. Buc.) 13,63; I. 
Samoșca (Tract. Br.) 13,13; disc (1-5 
kg) : I. Samoșca 49.41 ; I. Nagy (C.S.S. 
Tg. Mureș) 48,15 ; Gh. Georgescu (Șt. 
Cluj) 44.66; T. Pantici (C.S.O. Ord.) 43,72; 
A. Nagy (S.S.E. Ord.) 41,96; Șt. Pacot 
(S.S.E. Ord.) 41,53 ; suliță : S. Căti- 
neanu (S.S.E. Cv.) 54,99 ; T. Achiței 
(S.S.E. II) 50,63 ; Gh. Zbora (S.S.E. Cv.) 
50,54 ; R. Zai (C.S.S. Bv.) 50,07 ; * *
Nohotz (Prog.) 49,99 ; A. Kapas (C.S.S. 
Buc.) 48.42 ; ciocan (6 kg); Gh. Costa- 
Che (C.S.S. Buc.) 58,13 ; V. Tîbulschl 
(Șc. sp. UCFS C.lung) 56,42 ; M. Oro- 
veanu (C.S.S. Buc.) 50,75 ; R. Popovict 
(S.S.E. Ord.) 50,65 ; I. Chirilă (S.S.E. D 
49,93 ; N. Ezechil (C.S.S. Timiș.) 49.54 : 
10 km marș : L. Caraiosifoglu (Din.) 
51:23,0 ; D. Bogdan (Din.) 52:19,6 ; V.
Ilie (Met.) 52:27,6 ; Gh. Constantin (Din.) 
52:48,4 ; T. Brătan (Din.) 52:53,8 ; I.
Pop (C.S.O. B. Mare) 53:23,2 ; 4X100m: 
S.S.E. II Buc. 44,6 ; Dinamo Buc. 45,0 ; 
Știința Timiș. 46,0; S.S.E. Craiova 
46,5 ; S.S.E. C-ța 47,0 ; Progresul Buc. 
473 4X400 m : Dinamo Buc. 3:30.2 ; 
Viitorul Buc. 3:37,3 ; Știința Timiș. 3:40,9; 
C.S.S. Buc. 3:42,2; S.S.E. H Buc. 3:43,1; 
Știința Cluj 3:45,5.

JUNIOARE : 100 m : A. Beșuan (Șt. 
Cluj) 12,7 (12,5) ; R. Mecu (Din.)
12,9 (12,7) ; V. Mărculescu 13,0
(123) ; G. Moga (Șc. sp. UCFS C-lung)

Zai (C.S.S.

S.

Al.

M.
Bufanu 

El. Vast 
S. Enache 

S. Anghelescu 
P. Mărgăritescu 

lungime : G. Rădu-

Bacău) 12,1 (11.8)
Timiș.) 12,3 (12,1)

GL) 124 ; ~ 
12,8 
12,8 .
Buc.) 5.57 ; FI. Davidovici

D.w— , £bl.
Potoroacă

I.

an- 
cifra 
ordi-

Gim- 
corec- 
20 cm.

.Concurs de atle- 
de tenis. Minu- 

eu eram dator 
la AMA“.

lungime : 
2.22; d.
Mălușel 
Bacău) 

6,71 ; I.

Cătănescu (C.S.S. Buc.) 6,88 ;
’ Buc.) 6,88; “ -----

Pereteatcu (S.S.E.
Marcu (Met. Buc.) ____ _

_ ;_____ Cv.) 6,49 ; triplu:
' -------- Buc.) 13,86; Th.

Pereteatcu 13,41 ; 
Dumitrescu (Olimpia) 13,34; B.

H.
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ÎN SPATELE „BUTURILOR
DESPRE JOCURILE DE DUMINICĂ

Confirmând părerile exprimate de 
mulți specialiști la începutul acestui 
campionat, etapa de duminică »—■ in
firmat multe pronosticuri și a pro
dus modificări substanțiale în clasa
mentul categoriei A. Iată, de altfel, 
câteva relatări dc la partidele 
minică :

PROGRESUL — ȘTIINȚA 
ȘOARA 13—0 (0—0). După o 
„albă", cele două formații au 
să deschidă jocul, oferind nu numai 
o luptă a înaintărilor ci șl destule 
acțiuni spectaculoase pe linia de trei- 
sferturi. Punind in valoare forța șl 
valoarea tuturor compartimentelor, 
Progresul își impune superioritatea 
în a doua parte a jocului și reali
zează 13 puncte (P. Niculescu — lo
vitură de pedeapsă, V. Georgescu — 
încercare transformată de P. Nicu- 
lescu, V. Georgescu — încercare, din 
nou, transformată de P. Nieulesen). 
Timișoreni- au făcut în general un 
joc curajos, incercind contraatacuri 
Care ar fi putut duce la mortificarea 
scorului dacă Progresul n-ar C știut 
să se organizeze cu promptitudine în 
apărare. (D. G-).

UNIREA — DINAMO 3—6 (0—3). 
După aspectul primelor 10 minute de 
joc se părea că Dinamo va realiza o 
victorie la scor. Dinamoviștii iau con
ducerea în min. 6 după o frumoasă 
pătrundere în dispozitivul de apă
rare care prilejuiește lui Niea oca
zia de a culca balonul în spațiul de 
țintă. Dar, spre surprinderea generală 
dinamoviștii nu mai insistă și iniția
tiva este preluată de Unirea. La re
luare, Unirea transformă o lovitură 
de pedeapsă prin Tuțuiaau (de la 
40 m). In ultimele 15 minute ambele 

• echipe se angajează intr-un joc de 
uzură, epuizant. Dinamoviștii ișj asi- 
gură victoria abia în ultimul minut 
de joc prin Giugroc, care transformă 
dintr-o poziție dificilă, o lovitură de 
picior căzută. (T. St.).

ȘTIINȚA CLUJ — GRIVTTA RO
ȘIE 8—6 (5—3). întâlnirea a fost foar
te disputată, studenții luptind cu 
toate forțele loc pentru victorie. 
Bucurestenii au părut oarecum obo
siți în această partidă In care n-au 
reusrt să pună în valoare posibili
tățile multor jucători. în min. 34.

de du-

TIMI- 
repriză 
început

Cordoș a interceptat balonul de la..j 
Irimescu înscriind o încercare trans
formată de Gheraslm. Reduce scorul
— printr-o lovitură de pedeapsă — 
Țîbuleac (min. 38). Gri vița preia con
ducerea prin Wusek (lovitură de pi
cior căzuta), dar în min. 70 Cordoș 
realizează o nouă încercare care a- 
duce Științei o victorie meritată. 
(V. Oacoveanu-coresp.).

STEAUA — FARUL 49—8 (23—3). 
Farul a jucat deschis, plăcut și, în 
ciuda scorului, a lăsat o frumoasă 
impresie spectatorilor. Steaua a fă
cut — în aceste condiții — o ade
vărată demonstrație de rugbi domi- 
nînd copios. (V. Hosu, coresp.).

ȘTIINȚA PETROȘENI — C.S.M-S. 
IAȘI 9—3 (6—3). în revenire de for
mă, localnicii au cîștigat pe merit 
Au înscris: Rimniccanu, ChVriac (cîte 
o încercare), și Manolache (Iov. ped.), 
pentru Știința și, respectiv, Gîdeî 
(lovitură de picior căzută). (N. Tău tu
— coresp.).

In așteptarea turneelor finale,

Cîteva clasamentea realizat mai multe puncte (eu 10) 
decît toate celelalte cinci cîștigătoare. 
Ce ne spune, deci, acest raport de ci
fre fără jocul Steaua — Farul ? în pri
mul rind, că se merge încă pe linia 
unor scheme tactice care să „asi
gure" o victorie și apoi păstrarea 
scorului favorabil, indiferent de va
loarea și frumusețea jocului (Rul
mentul — Gloria). De asemenea, a- 
pare mai mult decît evidentă lipsa 
de formă a unor compartimente cu 
mari posibilități (linia de treisferturi 
a Griviței Roșii în jocul cu Știința 
Cluj). Unele echipe se pun greu „pe 
picioare" (Progresul) iar altele „cad" 
o dată cu prima încercare sau lovi
tură de pedeapsă realizată de ad
versar (Știința Timișoara). Nu a fă
cut, oare, mai bine formația cons- 
tănțeană care — văzînd că nu poate 
echilibra partida cu Steaua — a pre* 
ferat să joace deschis, plăcut chiar 
dacă a primit cele mai multe puncte 
în această etapă ? Firește, jocul îna-

O nouă Încercare realizată derugbiștii militari (fază din jocul 
Steaua—Farul Constanta )

Dat la ușă turneele finale 
pentru desemnarea echipelor ocu
pante ale locurilor 1—8 în ierarhia 
pe 1962/1963 a voleiului nostru de 
categoria A. Vineri, la Constanța, iau 
startul in ultima fază a luptei pen
tru titlul de campioană republicană 
formațiile feminine, iar joi 25 apri
lie, la București, echipele masculine. 
După cum se știe, finalele încep cu 
două turnee de calificare în turneul 
pentru locurile 1—4, care sînt o con
tinuare a disputei din serii și în 
cadrul cărora se aplică sistemul adl- 
țiunii punctelor nou obținute cu cele 
din tur și cu cele din retur. Cum 
s-ar spune, acum se plătesc scăde
rile de atenție, imprudențele comise 
de echipele fruntașe în prima sau 
în cea de a doua parte a campionate- 
loț. Să vedem cum își găsește 
ceasta ilustrarea în clasamentele 
la care va începe confruntarea 
turneele finale. Mai

CAMPIONATUL 
SERIA

Dinamo București 
Știința Cluj 
Farul Constanța 
Comb. ---- - " —

nat cu victoria Rapidului, a încheiat 
situația... contabilă și 
cărei clasament arată 
tul returului:

(2) Rapid București
(1) Știința Cluj
(3) Progresul București
(4) C.S.M.S. Iași
(5) Steaua București
(6) știința Galați
(7) Minerul Explorări

Baia Mare
(8) C.S.M. Cluj
Iar clasamentele de

care vor începe calificările în tur
neele finale masculine și care sînt 
alcătuite, ca și in întrecerea femi
nină, numai cu rezultatele întîlniri- 
lor dintre ele ale primelor 
echipe din serii, arată

I

în seria I, al 
astfel la capă-

Foto : Șt. Ciotloș

întîi.,.. 
FEMININ 
I

fi
de 

din

1. 
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Poli grafic Boc. 
SERIA A D-A 

București 
Sibiu 
București
Cluj

CAMPIONATUL :

rs 117:
6 4 2 13:

6
8

6 3 3 10:12
6 0 6 4:18

11 
10
9
6

11
9
8
8

MASCULIN,

651 17: 6 
6 3 3 13:14 
624 11:15 
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REAMINTIM că, după 

colege din serii își vor
țele pentru a treia oară, primele 
două clasate din seria I împreună 
cu primele două din seria a Il-a 
vor lupta în turneul final (tur-retur) 
pentru locurile 1-4.
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Întreceri pasionante în primul concurs al anului
Duminică dimineață iubitorii sportu

lui cu motor din Capitală au asistat 
la pasionantele întreceri oferite de 
primul concurs al anului : „Cupa 
Steaua" organizată pe terenul de la 
Ghencea de clubul sportiv Steaua 
București. La sfîrșitul competiției am 
putut trage concluzia că în acest an — 
cu mici excepții — motocicliștll sînt 
bine pregătiți. Aceasta este o urmare 
firească a faptului că antrenorii — 
conformîndu-se indicațiilor federației 
— au făcut intense antrenamente de 
pregătire fizică multilaterală și spe
cifică în timpul iernii. Putem spera 
deci că nivelul întrecerilor republicane 
din acest an se va situa la un nivel

superior șl că aceasta va influența 
bine evoluția motoclcliștilor noștri 
marile întreceri Internationale, 

întrecerea de duminică a scos 
evidentă, în special, forma bună
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Este vorba despre eficacitatea și... 
ineficacitatea echipelor în partidele 
de duminică. „Recordul" de puncte 
înscrise nu poate fi însă... omologat 
dacă ținem seama că numai Steaua

intărilor este tot atît de pasionant, 
de spectaculos, dar cu condiția ca 
această luptă să nu se încheie fără 
concretizarea atacurilor.

Așadar, cum să privim
88—26 de duminică ? După părerea 
noastră, ca un punct de plecare în 
aprecierea viitoarelor partide în care, 
de multe ori, raportul punctelor în
scrise și primite poate oferi o ima
gine reală a stilului de joc al unei 
echipe sau alta, al orientării spre 
un joc deschis — problemă princi
pală pentru rugbiul nostru — sau 
spre un joc strict de apărare, 
ineficace și lipsit de spectaculozitate

Concurs de selecție
în Capitală

IH CAMPIONATUL DE CALIFICARE

Ancora 
ruT 
TRC 
3—6 
talul

Galați — Constructorul 
Iași 21—3 (6—0); Constructorul 
Suceava — Progresul Bacău 

(0—3); Cimentul Brăila — Me- 
Buzău 8—3 (8—3); Siderurgis- 

Hunedoara Metalul Reșița
(0-0).

de 
In

Ieri a început în Capitală concursul 
selecție al șahiștilor noștri fruntași, 
urma indisponibilității maestrului spor
tului A. Giinsbergcr, locul său în între
cere a fost luat dc maestrul internațio
nal Theodor Ghițescu. Iată rezultatul 
tragerii la sorți, care a avut loc ieri di
mineața la sediul F.R.Ș. : 1. M. Pavlov, 
2. D. Drimer, 3. V. Ciocîltea, 4. T. Ghi
țescu.

Rundele au loc în fiecare după-amiază 
la sala Progresul din str. Lipscani 16.

în 
------------- — . _ __ .— ____  a 
alergătorilor de la clasa 250 cmc. Da
torită valorii sensibil egale a moto
clcliștilor Erwin Seiler, Mihai Dănescu, 
Vasile Szabo șl Cr. Dovitz cursa a 
fost deosebit de pasionantă, cu multe 
răsturnări de situații. In final victo
ria a revenit ' '_______ ' '
Seiler, urmat __ _____ ______..
(Steaua) și E. Keresteș (Steaua). Și 
la 350 cmc spectatorii au putut asista 
la dispute dîrze. Duelul Miliai Dd- 
nescu — Gh. Ion a dat naștere la multe 
faze dinamice. Mihai Dănescu și-a luat 
revanșa pentru înfrîngerea de la 250 
cmc șl a ocupat locul I. Gh. Ion — 
restabilit după accidentul suferit anul 
trecut — este In accentuată revenire 
de formă. La 125 cmc, dinamovistul 
Traian Macarie n-a avut un adversar 
care să-i solicite eforturi deosebite sl 
a cîștigat detașat. Mihai Pop (Dinamo) 
rămîne același alergător talentat. El 
a cucerit primul loc la clasa 175 cmc. 
fără să-l dea vreo speranță metalur
gistului St. lancovici.

O notă bună pentru clubul sportiv 
Dinamo ------ - --------- * • -
Steaua" ___ _____________________ t_____ _
Aceasta dovedește o lăudabilă grijă 
pentru creșterea tinerelor cadre. Iată 
de altfel rezultatele înregistrate în în
trecerile sportivilor începători : I. V. 
Solomon (Dinamo), 2. F. Nagy (Di
namo), 3. C. Buzică (Steaua), 4. C. 
Sirbu (Dinamo), 5. Gh. Ștefan (Poiana 
Cimpina), e. M. Anghel (Poiana Cim
pina).

Clasamentul final pe echipe a fost 
următorul : 1. Steaua 38 p; 2. Meta
lul București ÎS p; 3. Dinamo Bucu
rești 17 p ; 4. Voința București 7 p.

I. DUMITRESCU

metalurgistului Erwin 
de Mihai Dănescu

care a prezentat la „Cupa 
mulțl motocicliști începători.

, lăudabilă grijă

mai îndrăgit
MNRST

„Un sport tot
ultimele scrisori primite 

de la corespondenții 
observai că multe dintre

Răsfoind 
la redacție 
noștri, am 
ele — mereu mai multe — se referă 
ia gimnastică. Parcă ințelegindu-se, 
cei mai mulți dintre corespondenții 
care scriu ziarului numesc gimnastica 
„UN SPORT ÎNDRĂGIT, PRACTI
CAT TOT MAI MULT LA NOI“. Iar 
„LA NOI“ inseamnă intr-o uzină, 
intr-o fabrică, intr-o nouă instituție, 
pretutindeni acolo 
sportive privesc cu 
acest frumos sport, 
ția cuvenită.

„Gimnastica are 
practicanți la Cimpia Turzii 
scrie corespondentul PETRU ȚONEA 
— zeci de tineri și tinere din uzină 
au început să îndrăgească tot mai 
mult acest spart și să-1 practice cu 
pasiune. Tânăra. ingineră Lia Mol
dovan nu-și precupețește eforturile 
pentru angrenarea tineretului în prac- ’ GAVRIL, președintele comisiei raio

nale de gimnastică. In scrisoarea sa 
el arată că „concomitent cu desfă
șurarea întrecerilor Spartachiadei, în 
sala de gimnastică a Școlii medii nr. 1 
din localitate un număr de 17 echipe 
cuprinzând peste 100 elevi și eleve 
s-au întrecut pentru cucerirea unui 
loc cît mai bun la cea de a doua 
ediție a campionatului raional de 
gimnastică al școlilor de 8 ani. Buna 
pregătire a echipelor participante a 
dovedit că in întreg raionul nostru 
gimnastica a devenit un spart pojpu-

unde asociațiile 
toată răspunderea 
și-i acordă aten-

tot mai mulți 
ne

(locul 1 atît la băieți cit și la fete), 
iar la individual locul I a revenit 
elevei Maria Bucur (fete) și Dan 
Nemeș (băieți). Celei mai tinere con
curente, Carolina Muntean», în vîrstă 
de 8 ani, i s-a înmînat o plachetă 
pentru cel mai bun, rezultat la in- 
vățătură".

Corespondentul nostru din Cimpia 
Turzii însoțește rindurile sale și da 
3 fotografii, care 
pe care o 
nasticii din 
intr-adevăr, 
nastica este 
git.

Din orașul Sf. Gheorghe ne-a scris 
profesorul de educație fizică FEKETE

ilustrează munca 
desfășoară iubitorii gim- 
localitate; ele atestă că, 
la Cimpia Turzii gim- 
un sport tot mai indră-

ticarea acestei discipline. Alături 
de tinerii din uzină au fost atrași 
în practicarea gimnasticii și copiii 
muncitorilor de la Industria Sîrmei, 
elevii cu aptitudini, pentru care a și 
fost organizată „Cupa orașului" in- 
terșooli.

La această competiție au partici
pat toate școlile din localitate, atît 
la individual cît și pe echipe. Fina
lele a-u reunit în concurs peste 80 
de concurenți. Cele mai bune rezul
tate le-a obținut Școala medie mixtă

Iar, îndrăgit de elevi, practicat 
un număr tot mai mare de fete 
băieți". Tovarășul Fekete ne furni
zează o cifră care e, intr-adevăr, 
grăitoare: la întrecerile de gimnastică 
In raionul Sf. Gheorghe au partici
pat peste 4200 de tineri și tinere.

Corespondentul EMANOIL STE- 
RESCU din Curtea de Argeș ne re
latează In scrisoarea sa despre „Cupa 
orașului 
întrecere 
gimnaști 
tare din 
cinate. O bună, pregătire au dovedit 
echipele Școlii medii din Curtea de 
Argeș (profesor de educație fizică 
Stelian Malacca), iar la individual 
pionierii Gh. Mihalache și Mărioara 
Lăcureaou, din Curtea de Argeș, elevi 
fruntași la învățătură".

<fi

Curtea de Argeș**. „Această 
a angrenat pe cei mai buni 
din școlile medii și eletmen- 
localitate și comunele înve-

PREGĂTIRI PENTRU PRIMA ETAPA 
A CAMPIONATULUI

• Pentru prima etapă a campio
natului republican pe echipe, pro
gramată sîmbăță și duminică la Cluj, 
cei mai buni gimnaști și gimnaste 
din țară s-au pregătit în mod temei
nic. Echipa feminină Olimpia, de 
pildă, este hpțăriță, ca șl anul tre

cut, să aibă o comportare meritorie, 
să obțină un rezultat bun. Intr-o 
discuție avută cu antrenoarea for
mației, tovarășa Herșcovici, aceasta 
ne spunea că echipa sa se află in
tr-un evident progres. Dacă în toam
nă gimnastele sale au concurat la 
trei categorii diferite (una la „mae
stre", două la cat. I și trei la cat. 
II), prin-tr-o muncă asiduă s-a ajuns 
ca astăzi întreaga echipă să evolueze 
cu exerciții pentru cat. maestre, așa 
cum cere regulamentul campionatu
lui. în ultima perioadă antrenamen
tele au devenit mai intense — cîte 
4 sau chiar 5 pe săptămînă — și deși 
toate gimnastele se prezintă cu exer
ciții absolut noi la toate aparatele, 
antrenoarea speră că prima etapă 
va consemna și un prim succes al 
echipei Olimpia. Viorica Pleavă, Ele
na Nenciu, Magdalena Ianculescu, 
Georgeta Pană, Ana Vilan și Maria 
Căpraru sînt cu toate în formă bună 
și așteaptă cu încredere întrecerea 
de la Cluj.

• Federația de gimnastică a sta
bilit ca prima etapă a campionatului 
pe echipe să se desfășoare după ur
mătorul program : simbătă de la ora 
16: sărituri, bîrnă (feminin), sol, cal, 
inele (masculin); duminică, de la ora 
9: sol, paralele (feminin), sărituri, 
paralele, bară (masculin). Reamintim 
că se concurează numai cu exerciții 
liber alese.
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Manolache (Șt. Tim.) șutează la poartă printre Panait și lancu
Foto : V. Bageac

SERIA I

Galați — Prahova 
în cel mai important 
victoria a revenit la

golul înscris de Cristian,

Dinamo București, Steaua și Cri
șana sînt performerele unei etape 
care n-a adus clasamentului catego
riei A nici clarificări, nici prea multe 
schimbări în acele părți asupra că
rora stăruie totdeauna privirile citi
torilor ziarului nostru de luni : frun
tea și periferia. învingătoare în de
plasare, în jocuri la fel de dificile, dacă 
le privim prin prisma nevoii acute 
de puncte și dorinței de reabilitare a 
echipelor pe care le-au întîlnit, Di
namo București și Steaua se mențin 
în întrecerea directă pentru titlu. 
Principalele urmăritoare ale celor doi 
protagoniști, Rapid și Știința Cluj, au 
cîștigat și ele în această etapă (este 
drept, mai puțin concludent, pentru 
că au realizat scoruri minime în dau- 
na unor formații 
în fața cărora, în ________________
mod normal, trebu
iau să se i 
mai ușor) așa _ ______ _
în prima parte a 
clasamentului, dis- ———--- ——
tanțele au rămas 
aceleași. Doar Steagul roșu a „cla
cat" : făcînd doar 1—1 cu Crișana, 
performerii etapei precedente se află 
acum la 5 puncte de lider. La perife
rie, situație, deocamdată, neschim
bată. Jocurile imediate surîd însă 
larg orădenilor (îi așteaptă trei par
tide la rind, acasă, în interval de opt 
zile, Qi Dinamo Bacău, Petrolul și 
Progresul) și se anunță „furtunoase" 
pentru U.T.A. care a ratat duminică 
o „evadare" și pe care o așteaptă 
două meciuri în deplasare, la Timi
șoara și la București, cu Dinamo.

★
Am așteptat cu interes întîlnirile de 

Buminică, pentru a vedea cum vor 
reuși echipele noastre să soluționeze 
problema eficacității, la care în ulti
mele etape au stat foarte slab. După 
un total de 25 și 24 de goluri marcate 
în primele două etape ale returului, 
cifra 
14 în 
patra 
acest 
duminică. Mult prea puțin! Nici mă- 

Un 
1-1, 
gol, 
Ti- 

n-au reușit să 
un punct. Și să 
realizarea cifrei de 
copioasă contribuție 

clasamentului, dina- 
care au înscris 

de 
că 
că 
la 

în-

COMENTARII

punctelor înscrise a scăzut la 
etapa a treia, la 10 în cea de-a 
și a urcat (dacă se poate folosi 
termen!) la... 12 în etapa de

car un gol de fiecare echipă... 
meci s-a încheiat cu rezultatul de 
în alte două s-a înscris cîte un 
iar în meciul Progresul — Știința 
mișoara înaintașii 
marcheze nici 
nu uităm că la 
12 și-au adus o 
tocmai codașii 
moviștii băcăoani, 
25% din golurile etapei ! Ce aveți 
gînd, tovarăși antrenori ? Credeți 
lucrați îndeajuns cu înaintașii, 
finalizarea și precizia șuturilor 
poartă ocupă un loc suficient de 
semnat în planul dv. de antrenament? 
Cum justifică Ciosescu pasa laterală 
dintr-o poziție din care singurul lucru 
ce-i rămînea de făcut era să împingă 
mingea in poartă ? Biikosi a trimis 
peste bară o minge primită ideal, la 
cîțiva pași de poartă, Mateianu a 
șutat spre... nori în cea mai simplă 
situație de gol, Tătaru și Voinea au 
fost la Arad adevărați „ași" ai rată
rilor iar Știința Cluj, deși a șutat 
la poartă de 36 de ori n-a marcat 
decît două goluri. Petrolul — ca și 
U.T.A. — este la al doilea 
care nu înscrie nici un gol, 
București se mulțumește cu 
minime, Farul continuă să 
cu un singur gol marcat după cinci 
etape din retur, iar Steagul roșu a 
trebuit să aștepte un penalti, în mi
nutul 88, pentru a marca Crișanei, pe 
care de altfel a dominat-o net.

★ 
că

meci în 
Dinamo 
„porții" 
rămînă

Este evident 
stăm mult mai 
vește disciplina 
rea sportivă a 

.destul de mult

am început să 
în ceea ce pri- 

teren, comporta- 
Spune

rare bună sub acest aspect și jucă
torii, antrenorii, conducerile de secții 
pot fi felicitați. Atenție însă ! Se pare 
că unii jucători încep să-și stăpî- 
nească mai greu nervii, uită una din 
îndatoririle lor principale : aceea de 
a fi, ca jucători de prima categorie a 
țării, exemple de comportare corectă 
și de sportivitate. La Ploiești, Florea 
l-a lovit pe Pîrcălab cu intenția vă
dită de a-1 scoate din joc; cîțiva din 
apărătorii de la Progresul au dovedit 
că nu cunosc linia de demarcație 
dintre jocul atletic și cel dur; Ion 
Ionescu, „enervat" de accidentarea lui 
Kraus, l-a lovit intenționat pe Ghibă- 
nescu, pentru ca apoi — în conti
nuarea meciului — să simuleze pri
mirea unor lovituri ; iar cîțiva ieșeni 

au protestat într
una la deciziile ar
bitrului, la

Este bine 
sîntem în 
de a da aici
mai lungă. Și mai 
bine ar fi însă da

că duminica viitoare nu va mai fi 
nevoie 6ă vorbim de loc despre așa 
ceva. Iar Federația trebuie să veghe
ze ca să nu dăm înapoi de pe un 
drum bun. E în interesul tuturor_

Bacău. 
că nu 

situația 
o listă.

★
Și arbitrajele acestui retur sînt In 

evident progres calitativ. Măsura a- 
ducerii de arbitri străini la unele 
„meciuri-cheie" își dovedește din plin 
utilitatea iar arbitrii noștri conduc și 
ei cu competență și autoritate. într-o 
recentă analiză, Colegiul central al 
arbitrilor remarca, în această privin
ță, buna comportare a lui A. Maco- 
vei, C. Nlțescu, V. Pădureanu, G. 
Pop, Mihai Popa, P. Sotir, A. Pîrvu și 
alții, subliniind însă și lipsa de curaj 
a lui Mircea Cruțescu (care n-a acor
dat un 11 metri la Lupeni împotriva 
echipei Minerul), maniera nesatisfă
cătoare și lipsa de fermitate a lui 
I. Gheorghiță, prezentarea fizică și 
tehnică necorespunzătoare a lui R. 
Sabău, tendința de a favoriza echipa 
gazdă a lui A. Bentu. Cele două 
jocuri de duminică din București, 
ne-au oferit și ele două exemple de 
lipsă de curaj a arbitrilor. La meciul 
din deschidere, Al. Toth-Oradea n-a 
sancționat un fault clar în careu, pen
tru ca după cîteva faze să sancțio
neze „energic" un fault mai puțin 
grav, la mijlocul terenului. Iar plo
ieșteanul Denghel a fluierat un fault 
comis la cel puțin un metru în inte
riorul careului, pentru ca — apro- 
piindu-se de locul infracțiunii — să 
indice executarea loviturii din afara 
suprafeței de pedeapsă. Să nu uităm: 
fermitatea, consecvența, linia unitară 
în aprecierea și sancționarea infrac
țiunilor sînt primele atribute ale unui 
bun arbitraj.

RADU URZICEANU

Siderurgistul 
Ploiești (1—0). 
meci al seriei 
limită (1—0) echipei locale în urma 
unui penalti ! Spectatorii (6 000) au 
fost nemulțumiți de calitatea jocului, 
care nu s-a ridicat nici un moment 
la nivelul unor formații care aspiră 
la categoria A. Gazdele au dominat 
mai mult dar n-au periclitat poarta 
adversă.

Prahova Ploiești — fără să fi stră
lucit — trebuie evidențiată pentru jo
cul ofensiv, deschis, pe care l-a prac
ticat în condițiile unui meci „cheie" 
susținut în deplasare.

In prima repriză gazdele — ajutate 
de vîntul din spate — domină mai 
mult, dar steril. O șansă mare o au 
însă oaspeții : G. Marin trage puter
nic dintr-un unghi dificil. Apoi, Da
vid — scăpat singur — trimite peste 
poartă.

După pauză jocul devine mai vioi. 
In min. 69 David este faultat în po
ziție de gol de Drăgan și Militaru 
execută penaltiul : mingea ricoșează 
din muchia barei în plasă.

Arbitrul Gh. Olteanu (Buc.) a con
dus bine următoarele formații :

SIDERURGISTUL : Cimpeanu —
Lupea, HULEA, Stătescu — Drago- 
mir, Oprea — Militaru, Gheorghe, 
DAVID, Matei, COMAN L

PRAHOVA: MOCANU — Cristache, 
CEPOLSCHI (min. 46 NEACȘU), Ba
geac — Neacșu (MAKER din min. 46), 
Ghiță Maxim — Zinculescu, Babone, 
Asan, Drăgan, G. MARIN (I. O.)

Poiana CSmpina — Flacăra Moreni 
(3—4). Derbiul raional a atras pe sta
dion circa 4 500 de spectatori și s-a 
încheiat cu victoria clară a localnici
lor. Aceștia s-au prezentat mai bine 
puși la punct cu pregătirea și au tras 
la poartă mai mult decît adversarii 

’lor. Au marcat : Nanu (min. 5), Du- 
mitran (autogol in min. 29) și din nou 
Nanu (min. 70). (E. Stroe — coresp.).

Metalul Tirgoviște — Carpați Si
naia (2—0). Diferența de goluri este 
prea mică pentru a exprima superio
ritatea metalurgiștilor. Aceștia au 
dominat mult însă apărarea oaspeților 
a rezolvat cu succes o bună parte din 
aceste acțiuni periculoase. Jocul a 
fost disputat in limitele sportivității, 
excepție făcind jucătorul Vilceanu 
(Carpați) care l-a lovit pe Iordache 
(Metalul). Cele două goluri au fost 
marcate de Cazacu (min. 32 și 60). 
(Mișu Avana — coresp.).

C.F.R. Pașcani — Flamura roșie 
Tecuci (2—1). Echipa din Tecuci a 
opus o dirză rezistență feroviarilor 
și a jucat destul de bine. Au marcat : 
Rozorea și P. Panait pentru C.F.R., 
Jack pentru FI. roșie. (C. Enea — 
coresp).

Ceahlăul P- Neamț — I.M.U. Med
gidia (4—2). Echipa locală și-a impus 
superioritatea de-abia în ultima parte 
a jocului. Au marcat: 
(min 15), Mangalagiu (min. 65, 
pentru Ceahlăul, Coicea (min. 
Dogan (min. 72 din 11 m) 
I.M.U.M. (P. Covrig).

Progresul Brăila — Foresta 
ceni (5—2). Prima victorie obținută 
pe teren propriu in retur de Progre
sul a coincis cu un joc bun, de nivel 
tehnic ridicat, Ia care au 
ambele echipe. Au marcat: 
(min. 6), Asiminoaie (min.
Călin (min. 62), și Negrea (min. 68) 
pentru Progresul, Ioniță (min. 73) și 
Greșeanu (min. 83) pentru 
(L Baltag — coresp.).

Rapid Focșani — Știința 
G—0). Feroviarii au cucerit 
în urma unui meci de slabă 
tehnică și în care echipa studenților 
din Galați a fost mai bună. Rapid a

cîștigat prin 
care a șutat prin surprindere de la 
16 m în min. 49. în mln. 89 Venturini 
(Știința) a fost eliminat pentru pro
teste repetate la deciziile arbitrului 
Anton Nicolae — București. (Gh. Sa- 
moilă — coresp.).

SERIA A II-a

Dinamo Obor—Tractorul Brașov (1-0). 
Avantajul terenului are de multe ori un 
cuvînt hotărîtor. Așa a fost și duminică 
dimineața, cînd Dinamo Obor a reușit 
să întreacă formația brașoveană numai 
datorită acestui ,,atu“. Intr-adevăr, oas
peții meritau să plece din București cel 
puțin cu un punct. Spunem aceasta 
ghidîndu-ne nu numai după superiori
tatea tehnică manifestată de ei, dar și 
după numeroasele ocazii ratate : în 
două rînduri atacanții brașoveni s-au 
găsit față în față cu portarul și au în- 
tîrziat... o fracțiune de secundă, hotă- 
rîtoare. Spre sfîrșitul partidei, Dinamo 
revine în atac, dar nu poate mări di
ferența atît datorită greșelilor atacanți- 
lor bucureșteni, cît și apărării pe care 
au avut-o în față. Unicul gol al meciu
lui a fost marcat de M. Stoenescu (min. 
60). Arbitrul V. ' ' — -
norat complet legea avantajului și a 
fluierat fault la 
Ion. (M. T.).

Dinamo Piteșd — Gaz Metan Mediaș 
(4-0). Gazdele au făcut unul din cele 
mai bune jocuri din actualul campio
nat. Scorul putea fi și mai mare, dar 
portarul Cerneanu a apărat bine, iar 
dinamoviștii au slăbit ritmul în ulti
mele 25 de minute. Punctele au fost 
realizate de Constantinescu (min. 30), 
Lovin (min. 36), C. Ionescu (min. 39) și 
Nicol eseu (min. 63). (Al. Momete, co
resp. reg.).

Știința București—C.F.R. Roșiori (1-0). 
Partida a plăcut numai în prima repri
ză, cînd, după o scurtă perioadă de ta
tonări, Știința a dominat, dar nu a reu
șit să marcheze datorită impreciziei a- 
tacanților. in repriza a doua, s-a jucat 
nervos, s-au comis multe durități, ceea 
ce a obligat pe arbitrul Ion Mucă să 
întrerupă jocul de cîteva ori și să eli
mine pe Mihai (C.F.R.) pentru lovirea 
intenționată a adversarului. Unicul gol 
al partidei a fost înscris de Tusz din- 
tr-o lovitură de la 11 m. (A. Zamfirescu, 
coresp.).

C.S.M. Reșița—Metalul Tr. Severin 
(7-1). victorie categorică, datorită unui 
joc bun prestat de localnici. S-a remar
cat tripleta Pătrașcu, Varga, Sfîrlogea. 
Au înscris ; Sfîrlogea (min. 34, 44, 70),

Paladescu-Galați a ig-

orioe luptă pentru ba-

ȘTIRI
MECIURI DE SELECȚIE 

A JUNIORILOR
Azi și mîine, Federația organizează 

jocuri de selecție pentru juniorii 
bucureșteni, în vederea alcătuirii e- 
chipei reprezentative a țării care va 
juca la 2 iunie cu selecționata de ju
niori a R. P. Polone. Pentru azi, la 
ora 15,45 pe terenul Laminorul, sînt 
convocați următorii jucători: Bum- 
bescu (TUG), Constantinescu (Progre
sul), Seceleanu, Mihalăche (Centrul 
„23 August"), Deleanu, Marinescu 
(Steaua), Dobre, Ion Constantin (Me
talul), Angelescu (Dinamo), Mateescu, 
Bogdan, Tuțuianu, Dumitrîu (Rapid)* 
Marian (S.S.E. 2). Mîine, la aceeași 
oră, pe terenul Gloria,! sînt convo
cați jucătorii: DiaconeScu (Steaua)* 
Arghhescu (Rapid), Păciulete, Crăciu-

Mibalache 
70, 78) 
20) și 
pentru

Fălti-

contribuit 
T. Vasile 
27 și 47),

Foresta.

Galați 
victoria 
factură

ȘTIRI...

caru. (Bucur Stoiciu și Tr. Lancea, co
resp.).

știința Craiova—Metalul București (2-0). 
Oaspeții s-au apărat supranumerlc. Stu
denții au ratat foarte multe ocazii. Au 
marcat : Semeneseu (min. 77) șl Mi- 
hăescu (mln. 82). (Romică Schultz, 
resp. regional).

Progresul Alexandria—Unirea Km. Vîl- 
cea (0-0). Gazdele au dominat aproape 
tot timpul _ meciului, dar ineficace. Uni
rea s-a apărat cu 6—7 jucători și a res
pins toate atacurile gazdelor. Raport de 
comere : 9—2 pentru Progresul. (P. Bai- 
cu, coresp.).

SERIA A III-a

A. S. Cugir — Arieșul Turda (4—0). 
Echipa din Cugir, care se află la a 
treia victorie consecutivă, a avut în 
această partidă o superioritate per
manentă. Oaspeții, cu toate că au pri
mit multe goluri, au jucat bine în 
cîmp. Au marcat: Niculescu (min. 15 
dintr-o lovitură liberă de la 16 m), 
Mihai (min. 35 și 46) și Szekely (min. 
60). (M. Vilceanu — coresp.).

Recolta Cărei — Unirea Dej (1—0). 
Un meci specific de campionat, în 
care gazdele au muncit foarte mult ; 
pentru cele două puncte. Unicul gol 
al partidei a fost înscris în minutul1 
76 de Petz I. Unirea Dej a jucat mai 
mult în apărare. Bun arbitrajul lui 
D. Munteanu (București). (Tr. Silaghi
— coresp.).

Industria Sîrmei Cîmpia Turzii — 
A.S.M.D. Satu Mare (1—1). Ambele 
formații au jucat frumos. Localnicii 
au dominat majoritatea timpului dar 
nu au putut trece de apărarea bine 
pusă la punct a fotbaliștilor 
reni. Pentru Cîmpia Turzii a 
Copil din 11 m (min. 50) iar 
oaspeți Szilagyi (min. 81). (P.
— coresp.).

C.F.R. Timișoara — Jiul
(2—1). Ambele echipe au comis gre
șeli. Feroviarii au muncit mult și au 
meritat victoria. Jiul a practicat mal] 
mult un joc de apărare. De mențio
nat că atacantul Jiului, Gabor, a 
ratat o lovitură de la 11 m în mi
nutul 26. Golurile timișorenilor au 
fost înscrise de Dragoș (min. 13 din 
11 m și min. 64) ; pentru învinși a 
marcat Peronescu (min. 46). (P. Velța-n 
și Șt. Marton — coresp.).

sătmă- 
înscris 
pentru 
Țonea

Petrila j

1

Atac al studenților la poarta echipei C.F.R. Roșiori. (Fază din meciul Știința , ■, 
Bucul ești—C.F.R. Roșiori 1—0)

Varga (min. 48), Apro I (min. 53 din 
11 m), Hednic (mln. 75), Pătrașcu (min. 
86), respectiv, Jimboreanu (min. 78 din 
11 m.). (I. Plăvițiu, coresp.).

Chimia Făgăraș — C.S.M. Sibiu (3-1). 
Chimia a obținut o victorie meritată. 
Gazdele au combinat mult și frumos 
chiar din primele minute și au reușit 
să deschidă scorul în mln. 9, prin Mo
canii. pînă la pauză, localnicii ridică 
scorul la 2-0, prin Feher (min. 43). In 
partea a doua a meciului, aspectul jo
cului rămîne același. Chimia domină și 
scorul devine 3-0 in min. 57, prin punc
tul înscris de Gh. Vasile. 
duc din handicap în mln.

Oaspeții re- 
89 prin Vă-

ȘTIRI
nescu, Rotaru, Cosma, Chelu (Cen
trul „23 August"), Stoichițoiu, Goleac, 
Gațu, Ene III, Cristoloveanu (Dina
mo), Popa (Steaua), Ghiță (Progre
sul), Contardo (Sirena). Toți juniorii 
vor aduce echipament complet, mai 
puțin tricouri.

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE JUNIORI

Th etapa de duminică s-au înregis
trat rezultatele :

Seria I: Steaua roșie Bacău — Mol
dova Iași 1-1 (1-1), Chimia Suceava — 
Laminorul Roman 3-0 (neprezentare), 
Textila Buhuși — C.F.R. Pașcani 2-0 
(2-0), C.S.M.S. Iași — Unirea Botoșani 
3-0 (neprezentare).

Seria a II-a : Laminorul Brăila — 
S.S.E. Ploiești 0-1 (0-1), Prahova Plo
iești— Ancora Galați 4-0 (1-0), Știința 
Galați —Dinamo Buc. 1-0 (1-0).

Seria a IlI-a : Steagul roșu Brașov —• 
luceafărul Brașov 3-0 (2-0), Poiana

Cîmpina — Gaz Metan Mediaș 1-1 (1-0), 
Carpați Sinaia — Flacăra Moreni 5-1 
(3-1), Metalul Sighișoara — Textila Sf. 
Gheorghe 4-0 (2-0), Tractorul Brașov — 
Petrolul Ploiești 2-1 (0-0).

Seria a IV-a : Dinamo Obor — Ș.S.E. 2 
Buc. 1-0 (1-0), Portul Constanța — Elec
trica Constanța -2-1 (0-0).

C.F.R. Roșiori — Oltul 
Știința Craiova — Mi- 
Muscel 5-0 (2-0).

C.F.R. Timișoara — 
(2-0), Știința Timi- 
Jimbolia 9-0 (3-0).

Seria a V-â : i 
Slatina 3-0 (1-0), 
nerul Cîmpulung

Seria a Vl-a : 
Jiul Petrila 2-0 
șoara — Ceramica ________ _ . ____

Seria a Vtl-a : A.S.M.D. Satu Mare— 
Topitorul Baia Mare 3-0 (2-0), Crișana 
Oradea — Voința Oradea 7-3 (6-0), Mi
nerul Baia Mare — Unirea Dej 9-1 (5-1), 
Recolta Cărei — Știința Cluj 2-0 (1-0), 
Stăruința Salonta — Crișul Oradea 1-0 
(0-0).

Seria a VlII-a : Voința Tg. Mureș — 
Mureșul Tg. Mureș 1-0 (1-0), A. S.
Cugir — C.S.Ș. Cluj 5-2 (1-0), Ind. Sîrmei 
C. Turzii —A. S. Aiud 3-1 (1-0), Har
ghita Tg. Mureș — Siderurgistul Hune
doara 2-2 (0-2).

Crișnl Oradea — Mureșul Tg. Mu
reș (1—0). întîlnirea a prilejuit o 
luptă dirză dar în limitele sportivi
tății. Orădenii au jucat mai legat, a- 
tacînd continuu dar nu au putut trece I 
de apărarea mureșenilor decît în mi- j 
nutul 89, cînd Stanciu a înscris uni
cul gol al meciului. S-au remarcat 
jucătorii Lenart, Kunkuti și Bakoș 
de la Crișul, precum și Tuzson, Va- 
kares și Vegh de la Mureșul. (I. Ghișa 
și I. Oprea — coresp.).

C.S.M. Cluj — Vagonul Arad (2—0). 
Jocul nu s-a ridicat la nivelul unei 
întilniri de categorie B, echipele prac- 
ticînd un fotbal confuz, cu pase la 
adversar și cu multe șuturi impre
cise la poartă. Primul gol al clujeni
lor a fost marcat de Treabă (min. 21), 
dintr-o pasă primită de la un apără
tor arădean. Al doilea (mln. 89) a ■ 
fost opera portarului de la Vagonul 
care a plonjat neatent la o mingej 
centrată de pe partea dreaptă și ba-j 
Ionul a intrat în gol pe sub el. Dupșjj 
aspectul jocului, scorul de 2—0 este! 
prea sever. (Gh. Toma — coresp.).

Arad — Minerul
Comportîndu-se

C.F.R. I.R.T.A. 
Baia Mare (0—1).
din nou slab, jucînd fără convingere, 
feroviarii arădeni au suferit a treia 
înfrîngere consecutivă. în această par
tidă, localnicii au practicat doar un 
sfert de oră un fotbal cît de cît ac
ceptabil. în rest joc steril, fără efica
citate. Băimărenii, care „trăgeau" pen
tru meci egal, au reușit să înscrie în 
min. 86 prin Soo și să cîștige partida. 
(Șt. Iacob — coresp.).
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• GH. CHIVĂR Șl GH. PALANGĂ — CEI MA! BUNI FINALIȘTI • MAI 

MULTĂ ATENȚIE TEHNICII 0 C-S.O. BRĂILA A RĂMAS DATOR-,

Cele 12 titluri de campioni ai țarii, 
pe care și le-au disputat, de-a lungul 
cîtorva luni de zile un mare număr 
de boxeri juniori, au fost cîștigate 
de următorii pugiliști: minimă: Con
stantin Cocirlea (Brăila — antrenor 
C. Petcu); hirtie: Ovidiu Gorea (Re
ghin — antrenor M. Pop); muscă: 
Constantin Stanef (București — an
trenori T. Niculescu și M. Bădescu); 
cocoș: Nicolae Lică (Brăila — antre
nor C. Dobrescu); pană: C. Negoescu 
(București — antrenoT M. Doculescu); 
semiușoară: P. Niculescu (București
— antrenori T. Niculescu și M. Bă- 
descu); ușoară: Gh. Palangă (Bucu
roșii — antrenor Sandu Ion); semi- 
mijlocie: Mihai Chiriac (Tg. Mureș
— antrenor Al. Balogh); mijlocie mică: 
Gheorghe Chivăr (C. Turzai — an
trenor Al. Podara); mijlocie: Daniel 
Ghizdavu (București — antrenori T. 
Niculescu și M. Bădeocu): semigrea: 
Eugen Naghi (Cluj — antrenor E. 
Douda); grea: Gh. Sîrbu (Gheorghieni
— antrenor I. Bora).

Turneul final al juniorilor, disputat 
săptămîna trecută la Brăila, a scos 
in evidență pregătirea superioară a 
boxerHoc bucureștenl, care au cîști- 
gat 5 din cele 12 titluri puse in joc. 
Alături de aceștia s-au Impus tinerii 
pugUiști din Brăila, preaenți in în
trecerile finale cu 7 reprezentanți, 
dintre care 2 au cucerit titlurile de 
campioni republicani. De asemenea, 
merită evidențieri boxerii din regiu
nea Mureș-Autonomă Maghiară, pen
tru cele 3 victorii finale și, deși 
n-au cucerit titluri de campioni, ti
nerii I. Oastea (Tr. Severin), L Grăj- 
dean (Bacău) și V. Tecucean» (Giur
giu).

Trebuie spus însă că multe par
tide din acest turneu n-au satisfăcut 
Nu mai departe decît la turneul final 
de anul trecut, de la Tg. Mureș, ti
nerii boxeri au dat loc unor dispute 
de o calitate mult superioară. La 
Brăila însă, cu excepția eitorva me
ciuri din finala competiției, nu 
putut vedea decît luptă. In care 
nica a fost trecută pe planul 
In prima și a doua semifinală, 
jocitatea meciurilor au purtat 
pcenta unei combativități, rău 
lese, in care s-au 
loviturile decisive.

In reuniunea finală am putut ve- ■ 
dea însă „dueluri" de o calitate ceva

am 
teh- 
dot 
ma- 
am- 

ințe- 
urmărit numai

ȘTIRI
în zilele de 16. 17 și 18 aprilie au 

loc la Casa de Cultură a tineretului 
din raionul Gri vița Roșie întîlniri de 
box dotate eu „Cupa 1 Mai", în or
ganizarea clubului Rapid. Participă 
boxeri ai tuturor secțiilor din clubu
rile și asociațiile sportive din Capi
tală.

De la I. E. B. S.
Ineepind de miercuri 17 aprilie, la 

casele obișnuite, se pun in vinzare 
biletele pentru cuplajul intertiucureș- 
tean DINAMO — PROGRESUL șl RA
PID—STEAUA din 21 aprilie de pe 
stadionul „23 August", 
ciorilor, demonstrații

Casele din str. Ion 
Pronosport din cal. 
vînd și bilete pentru 
națională de volei 
VARȘOVIA (Cupa câmp, europeni) de 
duminică 21 aprilie ora 18,30 de la 
sala Floreasca.

Bilete se pot procura șl prin cola, 
boratorii voluntari din asociațiile spor
tive. Informații la telefon 11.79.70 In
terior 116 sau 186.

In pauzele me
de călărie.
Vidu și Agenția 
Victoriei nr. 2, 
intîlnirea inter- 
RAPID — LEGIA

Manuela Bogza a cîștigat „Cupa Primăverii"
Pregătirile lotului republican de obstacole

mai bună, 
și Dragă, 
lescu—Antal și Palangă-Dondoczi au 
primit din partea oficialilor, ca și a 
spectatorilor, cele mai bune califi
cative. Au impresionat în mod deose
bit tinerii Gh. Chivăr și Gh. Palangă, 
care practică un box matur și care, 
îndrumați, in continuare, cu compe
tență, pot atinge in scurtă vreme o 
clasă superioară.

Trebuie spus, ca o concluzie, că 
antrenorii care pregătesc boxeri ju
niori, au datoria să acorde și mai 
mare atenție elementelor de tehnică, 
mai ales ca aceasta poate fi mult 
mai ușor însușită de către juniori.

In ceea ce privește organizarea 
turneului final la Brăila, considerăm 
că forul de specialitate nu s-a orien
tat îndeajuns. La cele trei reuniuni 
au fost prezenți foarte puțini spec
tatori, iar sala in care s-au disputat 
meciurile nu a corespuns nici pe 
departe. Clubul organizator, C.S.O. 
Brăila, a dovedit puțin interes față 
de aceste finale de campionat repu
blican și, în general, nu a asigurat 
condiții corespunzătoare pentru buna 
desfășurare a întrecerilor.

întîlnirile dintre Cocîrlea 
Stanef—Grăjdeanu, Nicu-

R. CĂLARAȘANU

In decorul plăcut al parcului „16 Fe
bruarie", cei mai valoroși călăreți bucu- 
reșteni și-au dat întîlnire duminică di
mineața cu prilejul primului concurs în 
aer liber din acest sezon.

„Cupa Primăverii", cu care a fost do
tată proba de obstacole juniori și fete 
din cadrul acestui concurs organizat de 
clubul Știinla, a revenit sportivei Manue
la Bogza (Știința) cu Arcaș, care a ter
minat parcursul cu 0 p. penalizare, timp 
1:31.1. Pe locurile următoare: Elena 
lonescu (Știința) cu Ghidran 1:26,9; 
Vasile lonescu (Steaua) cu Gerilă 1:26,10; 
Angliei Donescu (Steaua) cu Nușa 1:22 
și Eugen Dobrogeanu (Știința) cu Fra
ga. Keavltatele tehnice din celelalte pro
be: proba de obstacole „regularitate* — 
categoria semiușoară : 1. A. Longo (Di
namo) cu Melchior 0 p. 1:26; 2. V. Tu
dor (Steaua) cu Leandru 0 
3—4. Gh. luja (Steaua) cu 
Puiu (Dinamo) cu Giovani 0 
Proba de obstacole rezervată 
lor: 1. A. Valentin (Steaua) 
0 p. 1:25,9; 2. G. Sabău (Steaua) cu 
Nușa 0 p. 1:25,9; 3. V. Bratu (Steaua) 
cu Mefisto 0 p. 1:21.

Duminică, în cadrul acestor întreceri, 
lotul republican de obstacole și-a conti
nuat probele de antrenament — începute 
vineri — cu o probă de categoria grea,

Performanțe valoroase în
In ultimele două rile de concurs 

din cadrul „Cupei Dinamo", am a- 
sistat la o luptă deosebit de strînsă, 
lucru care a făcut ca la mai multe 
probe primii clasați să poată fi sta
biliți numai în urma barajelor. Tre
buie să remarcăm, de asemenea, va
loarea bună a rezultatelor, cu toate 
că, așa cum am anunțat, condițiile 
de concurs au devenit mai grele prin 
scoaterea paravînturilor din 
nul de armă calibru redus, 
talele lui Tr. Cogut (CSMS 
I. Sîrbu (Steaua), de pildă, 
certă valoare internațională.

poligo- 
Rezul-

Iași) și 
sînt de 

O re
marcă în plus merită și concurenții 
V. Atanasiu (Steaua) și G. Maghiar 
(Dinamo), care au realizat, la pistol 
calibru mare, cite 580 p. Organiza
rea bună asigurată de clubul Dina
mo a contribuit și ea la frumosul 
succes al acestui tradițional concurs.

Paralel cu întrecerile din cadrul 
.Cupei Dinamo" s-a desfășurat și un 
alt concurs, la talere 
cu „Cupa Olimpia".

Iată rezultatele : 
mare: 1. V. Atanasiu 
(la baraj 294), 2. G. Maghiar (Di
namo) 580 p (la baraj 290 p), 3. M. 
Dumitriu (Steaua) 575 p. Pe echipe:
1. Dinamo 2286 p; 2. Steaua 2273 p; 
3. Olimpia 2159 p. Pistol viteză: 1. I. 
Tripșa (Dinamo) 530 p (la baraj 142);
2. G. Maghiar (Dinamo) 580 p (la 
baraj 135 p); 3. M. Dochilită (Steaua) 
580 p (la baraj 134 p). Pe echipe: 
L Dinamo 2313 p; 2. Steaua 2293 p;
3. Olimpia 2059 p. Armă liberă cali
bru redus 3x30 focuri senioare, 40 
focuri culcat : 1. Jaqueline Zvonevschi 
(Dinamo) 293 p; 2. Tereza Quintus 
(CFR Arad) 293 p; 3. Teodora Nae 
(Dinamo) 292 p; pe echipe: 1. Di
namo 873 p; 2. CFR Arad 858 p; 3. 
Olimpia 856 p. 40 focuri în genunchi:
1. Eva Hudema (CFR Arad) 282 p;
2. Iudith Moscu (Dinamo) 281 p; 3. 
Maria Otz (Olimpia) 280 p; pe echipe:

și skeet, dotat

pistol calibru 
(Steaua) 580 p

Pe malul Herăstrăului

Crosul canotorilor - „preludiul”
întrecerilor de sporturi nautice

Duminici dimineața, pe malul lacului 
Herăstrău, s-au întîlnit cîteva sate d<- 
iubitori ai sporturilor nautice — de data 
aceasta însă participant nu la specta
culoasele întreceri pe apă, ci la tradițio
nalul cros de primăvară al canotorilor, 
preludiul competițiilor inaugurale ale 
sezonului. A fost un fel de repetiție 
generală, o dispută pe „uscat- în care 
~ cu alte valori decît la canotaj — 
cifrele au confirmat, sau nu, pregătirea 
din timpul iernii. De subliniat masiva 
participare a canotorilor la acest cros 
(în special la probele de juniori), lată 
de altfel cîteva din rezultate: juniori 
1000 m (130 participant): 1. /. Pe- 
trache (Știința), 2. A. Stănică (S.S.E.

Pe
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2), 3. D. Popescu (S.S.E. 2).
echipe: 1. S.S.E. 1 și 2—9 p; 2. Știin
ța 20 p; 3. Metalul 25 p. La junioare 
distanta a măsurat 400 m și a prile
juit victoria sportivei C. Angliei (O- 
limpia), urmată de colegii ei de club 
A. Tome seu și 0. Rateu. Pe echipe: 
1. Olimpia 6 p; L Steaua 29 p; 3. Vo
ința 30 p. Proba seniorilor — desfășu
rată pe 2000 m — a revenit cunoscutu
lui canotor Ștefan Pocora (Steaua). Pe 
locurile următoare 0. Feher (Steaua) și 
Barbu (Știința) Clasament pe echipe : 
1. Steaua 9 p; 2. Voința 30 p; 3. 0- 
limpia 47 p. Senioarele s-au întrecut 
pe un traseu de 800 m. Cel mai bun 
rezultat (3:39) l-a realizat Cornelia Si- 
deci (Steaua) care a întrecut în finiș 
pe Hilde Lauer și
echipe: 1. Steaua 6 p ; 2. Olimpia 21 p.

E. Mihăilescu. Pe

p. 1:24; 
Stix și V. 
p. 1:23, 5. 
începători- 
cu Scufița

desfășurată în două manșe 
(1,50 m și 1,70 m). Am 
consemnat cu bucurie fap
tul că, deși timpul nu a 
fost prielnic pregătirilor în 
aer liber, călăreții noștri 
fruntași s-au prezentat mul
țumitor. Dintre cei care 
peste cîteva zile vor con
cura la marile întreceri hi
pice de la Nisa și apoi la 
Roma și Neapolc, s-a im
pus Vasile Pinciu, care în 
ultima zi a concursului a 
terminat fără greșeală pri
ma manșă a probei de ca
tegorie grea. El a obținut, 
de altfel, cele mai bune re
zultate și în primele două 
zile de întreceri (vineri și 
sîmbătă). O formă bună a 
arătat și tînlrul călăreț C 
Vlad (cu Nel a) care a ter
minat, de asemenea, ultima 
probă cu 0 p. penalizare

Intre cele două „manșe* 
am cerut maestrului spor 
tului Vasile Pinciu părerea 
despre acest ultim concurs 
de verificare înaintea apro
piatelor întîlniri interna (io-

Vasile Pinciu va trece și acest obstacol fără greșeală, 
termini nd proba cu 0 puncte penalizare 

Foto; I. Mihăică

1. Dinamo 834 p; 2. Olimpia 825 p; 
3. CFR Arad 817 p. 40 focuri în pi
cioare: 1. Jaqueline Zvonevschi 264 
p; 2. Tereza Quintus 253 p; 3. Ana 
Goretti (Olimpia) 253 p; pe echipe: 
1. Dinamo 765 p; 2. Olimpia 738 p;
3. CFR Arad 736 p. Pe trei poziții: 
1. Jaqueline Zvonevschi 833 p; 2. 
Tereza Quintus 820 p; 3. Ana Go
retti 820 p; pe echipe 1. Dinamo 
2459 p. Armă liberă calibru redus 
3x40 focuri seniori, 40 focuri în ge
nunchi: 1. Tr. Cogut (C.S.MJS. Iași) 
386 p; 2. I. Sîrbu (Steaua) 385 p; 3. 
M. Ferecatu (Dinamo) 375 p; pe e- 
chipe: 1. Steaua 1473 p; 2. Dinamo 
1472 p; 3. Olimpia 1467 p. 40 focuri 
în pieioare: 1. Tr. Cogut 365 p; 2. 
I. Sîrbu 363 p; 3. I. Văcaru (Di
namo) 359 p; pe echipe: 1. Steaua 
1413 p; 2. Dinamo 1381 p; 3. C.S.M.S. 
Iași 1362 p. Pe 
Cogut 1140 p; 2.
M. Ferecatu 1121 
Steaua 4390 p; 2. 
C.SM.S. Iași 4332
libru redus G0 focuri culeat, seniori:
1. M.
588 p; 
p; pe 
Știința 
Talere
Cupa Olimpia): 1. I. Dumitrescu (Di
namo Obor) 189 t. (la baraj 25 t);
2. Gh. Enache (Steaua) 189 t. (la 
baraj 24 t); 3. D. Trăistaru (Steaua) 
175 t. Skeet (100 buc.): 1. V. Caiom- 
firescu
R.P.R. 
(S.S.E. 
pia) 90

nale ale echipei noastre de 
obstacole: „N-a fost o
simplă verificare. Concursul 
a fost foarte greu și fiecar*
dintre noi l-am privit cu toată seriozi
tatea. Firește, tom căuta să înlăturăm 
cit mai mult posibil lipsurile încă exis
tente în pregătire, astfel incit să putem 
reedita la Nisa, Roma și Neapole rezulta
tele bune de anul trecut. Este dorința în 
tregii noastre echipe!*. Ultimele partide

trei pozifii: 1. Tr. 
I. Sîrbu
p; pe
Dinamo
p. Armă

1137 p; 3. 
echipe: 1. 
4346 p; 3. 
liberă ca-

Ferecatu 589 p; 2. I. Sîrbu
3. C. Antonescu (Olimpia) 588 
echipe: 1. Steaua 2344 p; 2.

2310 p; 3, Olimpia 2300 p. 
aruncate din șanț (pentru

(Steaua) 97 t. — record 
egalat; 2. Gh. Sencovicl 

1) 94 t; 3. N. Ștefan (Olira- 
t.

G. G.

DOUA PREMII A
Concursul de 

furnizat cîteva 
lor la Pronosport, datorită, in primul 
rînd echipei din Brașov care a făcut 
primul meci egal acasă.

Etapa concursului Pronosport nr. 
16 din această săptămînă anunță în- 
tîlniri deosebit de interesante. Ea con
ține toate întîlnirile din cadrul cam
pionatului categoriei A, 6 meciuri din 
categoria B și o întîlnire internațio
nală.

Iată o scurtă trecere în revistă a 
acestui concurs :

1. Rapid — Steaua. Așa cum a do
vedit și etapa din 31 martie a.c., la 
derbiuri este riscant să se indice pro
nostic dintr-un singur semn. De 
aceea considerăm necesar X, 2, 1.

2. Dinamo București — Progresul. 
Același pronostic : 1, X, 2.

3. Crișana — Dinamo Bacău. Ți- 
nînd cont de ultimele rezultate obți
nute de aceste echipe, rămine să a- 
cordăm prima șansă echipei gazdă. 
Deci pronostic 1.

4. C.S.M.S. Iași — Știința Cluj. Ie
șenii se vor strădui să nu piardă încă 
un meci acasă. Pronostic 1, X.

5. Știința Timișoara — U.T.A. Ti
mișorenii sînt mai buni și au pierdut 
destule puncte în retur. Acasă ei vor 
lupta pentru victorie. Pronostic 1.

6. Minerul — Petrolul. Jocurile

săptămîna trecută a 
surprize participanți-

I i M-î! ro

A. $. Roman și Progresul București 
au retrogradat

Sala sporturilor din Constanța a găz
duit timp de trei zile întrecerile echipelor 
masculine de baschet Voința lași. Farul 
Constanța, Progresul București și A. S. 
Roman care aveau să desemneze ocupan
tele locurilor 13—-16 în campionatul re
publican. După, o serie de meciuri via 
disputate, spectaculoase, pc primul loc 
în acest turneu s-a clasat Voința lași, 
care a învins formațiile Progresul și 
Farul. Pe locul second s-a clasat Farul 
Constanța care, ca și Voința, a reușit 
sl evite retrogradarea din categoria A. 
Pe locurile 3 și 4 în turneu și deci 15— 
16 în campionatul republican s-au clasat 
Progresul București și A. S. Roman, 
care vor activa din toamna acestui an 
în campionatul de calificare.

Iată rezultatele înregistrate: Farul— 
A. S. Roman 69—56, Voința—Progresul 
81—59, Farul—Progresul 63—46, A. S. 
Roman—Voința 61—59, Voința—Farul 
42—35, Progresul'—A. S. Roman 77—67 
Clasament t

1. Voința Iași
2. Farul Constanța
3. Progresul Buc.
4. A. S. Roman

3 2 1 182—158 4
3 2 1 167—144 4
3 1 2 187—211 2
3 1 2 182—205 2

CORNEL POPA-coresp.

ale turneului de selecție
Tenismanii lotului republican, care 

se pregătesc în vederea apropiatei 
întîlniri cu reprezentativa Uniunii So
vietice, au avut sîmbătă ultima lor zi 
de întrecere. Numai două meciuri 
s-au disputat, partida Bosch — Năs- 
tase fiind aminată din cauza acciden
tării primului.

Printre rezultate, o surpriză. Măr- 
mureanu, învingătorul din ajun al Iui 
Bosch, a cedat în patru seturi în fața 
lui Bardan. Scor : 6—3, 4—6, 6—2, 
6—1 pentru Bardan. în celălalt meci, 
D. Viziru l-a întrecut clar pe Se- 
rester : 6—2, 6—2, 6—1.

CU PRILEJUL ANIVERSĂRII
CLUBULUI DINAMO <

La 14 mal se împlinesc 15 ani de 
la înființarea clubului sportiv Di
namo București. In vederea acestui 
eveniment, clubul Dinamo organi
zează o serie de competiții interne la 
tir, tenis, atletism, box, ciclism și 
fotbal. Pe plan internațional va fi or
ganizat la București, între 8 și 11 
mai, un mare turneu de box. La 19 
mai pe clasicul traseu de la șosea se 
va disputa o competiție internațio
nală de motociiclism pe circuit.

(Agerpres)

50000 LEI FIECARE
Minerului acasă și situația din cla
sament ne determină să indicăm pro
nostic 1; X.

7. Arieșul Turda — C.S.M. Cluj. 
Arieșul știe să joace bine acasă, dar 
clujenii au nevoie de puncte pentru 
a se menține în lupta pentru primul 
loc. Pronostic X.

8. Știința Galați — Progresul Brăila. 
Ambele echipe joacă deschis. Totuși 
Știința Galați are o șansă în plus ju- 
cînd acasă. Pronostic 1.

9. Prahova Ploiești — Flacăra Mo- 
reni. Ultimele meciuri ale Prahovei 
și situația din clasament ne-o indică 
favorită. Pronostic : 1.

10. C.S.M. Reșița — Dinamo Pitești. 
Un joc în care șansele sînt de partea 
reșițenilor. Pronostic 1, X.

11. C.F.R. Arad — Crișul Oradea, 
în meciul dintre extremele clasamen
tului seriei a IlI-a nu putem neglija 
nevoia arădenilor de a urca în cla
sament Pronostic X, 2.

12. Unirea Dej — Ind. Sîrmei C. 
Turzii. Unirea dispune de un lot în
tărit, dar Industria Sîrmei poate scoa
te un punct. Pronostic 1, X.

Sp. Farul — Flamengo (Brazilia)
în primul meci al turneului euro

pean Flamengo joacă la Constanța 
unde echipa locală va căuta să satis-

LA PROROEXPRES
facă dorințele suporterilor săi. Pro
nostic X.

★
La concursul Sportexpres din pri

mul trimestru al acestui an au fost 
împărțite numeroase premii impor
tante.

Participanta Evdochia Bădin din 
Galați, str. Războieni nr. 95, pose
soarea unuia dintre cele patru bilete 
Cu seria 836.051 a ciștigat unul din 
autoturismele „Moskvici“ acordate la 
acest concurs.

PREMIILE PRONOEXPRES
Concurs nr. ÎS din 16 aprilie 1963

Categoria 1: 1 variantă de 50.000 lei : 
Categoria a n-a: 1 variantă de 50.000 
lei; Categoria a III-a: 28 variante de 
2.061 lei; Categoria a IV-a : 234 variante 
de 317 lei; Categoria a V-a: 682 variante 
de 108 lei; Categoria a Vl-a 4194 variante 
de 25 lei.

Premiul de categoria I tn valoare de 
50.000 lei a fost obținut de participantul 
Lica Ion din Timișoara str. Irlanda nr. 
5, pe o variantă cu 6 din 8.

Premiul de categoria a II-ă îh valoare 
de 50.000 lei a fost obținut de partici
pantul Pîrcălăbescu loan din București 
str. Tutunului nr. 16, pe o variantă cu 
5 din 6.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.



Un „campionat al tineretului**...
poate H denumită actuala 
campionatului republican de 

echipe^ în care prima

...așa 
ediție a 
haltere pe 
vioară au fost tinerii. Bilanțul ple
dează din plin în favoarea acestora: 
un record mondial de juniori la ca
tegoria ușoară (autor: Balaș Fiți
360 kg) și 4 recorduri republicane 
de juniori la categoria semigrea (au
tor : Cornel Chelemen). Progrese 
remarcabile au realizat. ȘÎ ialți tineri 
ca P. Roșea (270 kg - la cat. pană, 
cu 12,5 kg mai mult decît la cam
pionatele 
Zakarias, 
Toma (cu 
„Premiul 
(Steaua)
C.S.M.S. Iași. . . '

Este deosebit de îmbucurător fap
tul că antrenorii echipelor noastre 
se conving tot mai mult de utili
tatea promovării elementelor tinere. 
Este cazul să evidențiem 
Știința Cluj, C.S.M. Cluj; 
Iași, Dinamo Obor, Steaua 
rurgistul Galați. Ar fi însă 
ca forurile competente (cluburi, aso
ciația comisii orășenești) să acorde 
condiții cît mai bune de pregătire 
acestor tineri cu perspective. După 
cum ne-au informat antrenorii Gh. 
Tescu, Fr. Szatmari și T. Roman, la 
Iași și la Cluj, tinerii halterofili și 
secțiile de haltere nu se bucură de 
sprijinul cuvenit (săli de antrena
mente și aparate corespunzătoare 
etc.). O altă chestiune legată tot de 
împrospătarea cadrelor se referă la

juniorilor de la Ploiești), 
Foia, Marton (Cluj), A. 
7,5 kg mai mult decît la 
Moscovei”), D. Dolofan 

și componenții echipei

echipele 
C.S.M.S. 
și Side- 
necesar

echipele! Rapid și Olimpia București, 
unde pînă acum, promovarea tinere
tului este 
mai apar 
dii, fără 
De ce Z

In continuare; cîteva 
pre concurenți. Tînărul nostru re
cordman mondial Balaș Fiți a reali
zat cu acest prilej — la totalul cdor 
3 probe cel de al 6-lea record al 
lumii la juniori. (4 la cat. pană și 
2 la 
care 
țara noastră; dar posibilitățile sale 
sînt 
greutatea sa a fost cu 4 kg sub limi
ta maximă (67,5 kg) n-a lipsit mult 
ca Fiți să fi. totalizat — la Galați — 
372,5 kg; o performanță valoroasă 
și la seniori. Lisias Ionescu a con
firmat forma bună și sperăm ca în 
viitor să dea „asaltul" la 400 kg la 
„semimijlocie".

In fine; printre participanți âm 
remarcat și pe aruncătorul de ciocan 
C. Drăgulescu. El a ridicat 150 kg — 
performanță care nu stă la îndemîna 
oricărui halterofil și cu atît mai pu
țin a unui atlet! „Ca sport ajutător 
pentru atletism; practicarea haltere
lor îmi este deosebit de folositoare" 
— ne-a spus duminică C. Drăgulescu. 
In fond, el are pe deplin dreptate. 
Marii campioni la atletism și îndeo
sebi aruncătorii (Rudenkov, Piat
kowski, Rut, Szecseni, Gubner) sînt 
și foarte buni halterofili...

ION OCHSENFELDț

deficitară. In 
halterofili cu 

perspective

aceste echipe 
rezultate me
de progres.

cuvinte Hes-

ușoară). Este, firește, un succes 
face cinste mișcării sportive din

cu mult mai mari. Cu toate că

După primele jocuri...
• ACEASTA ESTE VALOAREA LUI DINAMO BUCUREȘTI ? • TN CAMPIONATUL FEMININ 
~ TOATE ECHIPELE-GAZDĂ ÎNVINSE ! @ CLASAMENTELE DUPĂ JOCURILE DE DUMINICĂ

(Sampioana țării noastre, Dinamo Bucu
rești, echipa care dă formației reprezen
tative nu mai puțin de 10 jucători, a ter
minat la egalitate (24—24) cu Dinamo 
Bacău, o echipă cu posibilități mult mai 
reduse. Și aceasta pe propriul teren, în- 
tr-un meci în care bucureștenii au con
dus la un moment dat și cu 7 goluri di
ferență !

Este drept, atacul gazdelor nu a avut 
probleme cu apărătorii băcăoani și a 
marcat cînd a vrut. Dar numai cînd a 
vrut ! In schimb, apărarea campionilor 
a fost de nerecunoscut, ușurînd în mare 
măsură atacanților din Bacău sarcina de 
a pătrunde la semicerc și de a marca 
în finalul meciului gol după gol. In ge
neral, echipa nu a luptat cu convingere 
(așa cum avea datoria s-o facă) pentru 
victorie.

Nu este prima oară cînd handbaîiștîî 
bucureșteni nu acordă întreaga importan
ță unui meci, nu se concentrează în mod 
suficient pentru a-și pune în valoare mul
tiplele lor posibilități. Și lipsurile 
dovedite de ei în meciurile din campionat 
se reflectă în mod nemijlocit și în evo
luțiile lor în jocuri internaționale. De 
altfel unele din rezultatele obținute de 
handbaliștii dinamoviști pe tărîm inter
național în acest sezon confirmă din plin 
acest lucru.

Este timpul ca această situație să ia 
sfîrșît. Atît jucătorii și antrenorul dina- 
moviștilor, cît și conducerea secției res
pective nu trebuie să uite nici un mo
ment ce reprezintă echipa lor pentru 
handbalul romînesc.

TOATE ECHIPELE GAZDĂ 
ÎNVINSE !

să nu 
destul 
parti- 

oaspe! 
tinerei

Echipa Steaua (antrenor Gh. Mânăilescu) a clștigal din nou campionatul re
publican de haltere pe echipe. De la ști nga la dreapta, in ordinea categoriilor 
Ion Panait, (300 kg), Al. Toma (317,5 kg), Balaș Fiți (360 kg), Niță Pană 
(327,5 kg), D. Dolofan (347(3 kg), A. Angliei (345 kg) și S. Cazan (405 kg).

Prima etapă a returului campionatului 
feminin — categoria A a fost net defa
vorabilă echipelor-gazdă. Recitind rezul
tatele de duminică nu se poate 
remarci un fapt care se întîmplă 
de rar într-un campionat: toate 
dele au fost cîștigate de formațiile

0 mențiune specială se cuvine
și valoroasei echipe S.S.E. Ploiești, care a 
constituit o surpriză plăcută prin jocul 
său calm, organizat, disciplinat, prin pro
cedee tehnice bine însușite și prin evi
dente preocupări tactice. De altfel, com
portarea sa de duminică n-a făcut decît 
să confirme bunele aprecieri pe care și 
Ie-a atras atît în „Cupa Sportul popular* 
(pe care o deține), cit și în concursul 
școlilor sportive de elevi, recent desfă
șurat.

O altă constatare îmbucurătoare : pre
zența în formații a multor jucătoare 
tinere, cu posibilități care lasă să se 
întrevadă progrese. In această privință,

Franz (Tractorul Brașov) a pătruns la semicerc și va trage la poarta echipei CotH 
fecția, maretnd un gol.

preocupare mai mare se remarcă lao
Progresul care și-a remaniat foarte mult 
echipa (Zane, Popescu etc.) și 
din acest motiv — nu dă încă 
mentul dorit.

Arbitrajele la cele trei partide 
satisfăcut. In special cel de la 
Progresul—S.S.E. Ploiești. Gh. Stoicovici 
a făcut greșeli flagrante („pași", mingi 
ieșite în aut nesancționate etc.), 
au influențat jocul și într-un caz 
dus la marcarea unui gol.

CLASAMENTELE LA ZI
SERIA I

care— 
randa-

nu au 
meciul

care
au

Foto :
4.
5.
6.
7.
8.

1. 
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

S.S.E. Ploiești 
Știința București 
Faianța Sighișoara 
Confecția București 
S.S.E. Constanța

V. Bagcac
8 5
8 4
8 4
8 1
8 0

o 
o 
o 
o 
o

3
4
4
7
8

«
2
0

SERIA A

Sibiu
Timișoara

II-A
C.S.M.
Știința .____
Constructorul Timiș. 
Mureșul Tg. Mureș 
C.S.Ș. Banatul Timiș. 
S.S.E. Petroșeni 
Vestitorul București
Favorit Oradea

8
7
3
4
2
2
2
1

0 
0
2
0
2
1
0
1

0
1
3
4
4
5
6
6

96:55
106:58
78:69
62:57
60:67
55:75
37:71
56:98

îs
14
8

s
41
3

MASCULIN,
1. Dinamo București
2. Steaua București
3. C.S.M.S. Iași
■ Rafinăria Teleajen 

Rapid București 
Tractorul Brașov 
Dinamo Bacău

4.
5.
6.
7.

8
8
8
8
8
8
8

7
7
4
3
3
3
0

1 
0
1
1 
0 
o
4

0
1
3
4
5
5
4

93190:
179:118
139:177
114:120
133:145 
131:180 
127:143

15
14

9
7
6
6
4

REZULTATE. REZULTATE..;

8. Știința București 8116 106:143 3
SERIA A n-A

1. Dinam-o Brașov 7502 120: 89 10
2. Știința Timișoarr 8 5 0 3 153:158 10
3. C.S.JVI. Reșița 8503 176:161 10
4. Știința Petroșeni 8503 160:150 10
5. Voința Sibiu 8 4 0 4 113:133 8
6. Știința Tg. Mure? 8314 124:125 7
7. Tehnometal Timiș. 8314 156:157 7

FEMININ, SERIA I

1. Rapid București 8 6 1 1 «: 42 13
2. Progresul București 8 5 2 1 59: 35 12
3. Tractorul Brașov 3 5 1 2 60: 48 11

Duminică s-au disputat următoarele 
partide în :

• CAMPIONATUL DE CALIFICA
RE. — Masculin : Metalul Rădăuți — 
Politehnica Iași 15—15 și 18—25. Fe
minin : Voința Odorhei — S.S.E. Bu
zău 15—5 și 18—6.

CUM SE MUNCEȘTE CU JUNIORII?

• CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE JUNIORI (faza interregiuni). Ju
niori : S.S.E. Constanța — Știința Că- 1 
lărași 24—25 (după prelungiri) ; Lu-* 
ceafărul Brașov — Ind. Sirmei C.'1 
Turzii 28—18. Junioare : S.S.E. Plo-^ 
iești — Știința Galați 16—4 ; Știința* 
Cărei — Banatul Timișoara 5—13.

Spectatori la întrecerile de ve
lodrom, la jocurile de fotbal 
sau la derbiurile rugbistice, ii 

vedem deseori in „deschidere" sa-u 
la antrenamente: copii alergînd — 
niciodaiă obosiți — pe aleile parcu
lui, exersind „lobul", cornerul sau 
„11 metri” pină cînd — cu uimitoare 
intuiție — deslușesc mulțumirea 
trenorului. Alteori fi urmărim 
gazon dind (să nu se... supere 
■mari) lecții de 
disciplină.

Cunoștința cu 
sportiv Dinamo 
o discuție mai largă despre 
bul de mîine", la o subliniere. — cu 
intenția unui schimb de experiență — 
a principalelor aspecte ale muncii 
pe care o desfășoară activiștii și 
antrenorii acestui puternic club spor
tiv — care in curind 
15 ani de existen ță — 
lente, cu

Cite va însemnări Ia clubul Dinamo

pasi-une, voință

an- 
pe 
cei

Ș*

juniorii clubului 
ne-a îndemnat la 

„sthim-

juniorii.

★

va sărbători 
cu tinerele ta-

se desfășoară 
săptămîni de 

Se asigură, 
continuitate, stabilitate, o to

cii rec-

Munca 
îndeosebi 
primăvară și 
astfel, 
tală concentrare în această 
fie a tuturor cadrelor tehnice și, în 
plus, o largă bază de selecție. Este 
perioada în care membrii comisiei 
de juniori din cadrul clubului — o 
inițiativă care ar trebui extinsă — 
antrenorii Stoenescu, Benga, Dunga- 
ciu, Făgădău, Korcek, llie sau 
Giurculescu trebuie «să „exami
neze", așa cum a fost de exemplu 
anul trecut, 3.500—4.000 de copii, 
tineri dornici să activeze în echi- 

-pele de pitici sau de juniori ale 
clubului Dinamo. Ne-am oprit de 
multe ori în fața anunțurilor afi
șate la poarta stadionului: „Mîine, 
jocuri de selecție pentru micii fot
baliști !“ Poate că nici nu este ne
voie de o a doua... invitație!

de 
în

selecție i 
primele 
toamnă.

Amintind faptul că numai anul 
trecut juniorii de la Dinamo au cu
cerit 46 de titluri de campioni re
publicani (și este îmbucurătoare 
constatarea că atletismul deține ,.re
cordul"), aflăm desigur un răspuns 
convingător la întrebarea: „Cum 
sint pregătiți juniorii in cadrul clu
bului 7“ Să subliniem, totuși, cîteva 
probleme : a) in toate secțiile se 
pune accentul corespunzător pe 
dezvoltarea fizică generală mani- 
festindu-se grijă pentru însușirea 
temeinică a elementelor tehnice de 
bază, pe trecerea treptată la pre
gătirea fizică specială — pentru în
ceput insistindu-se pe dezvoltarea 
calităților de viteză; b) există multă 
preocupare pentru varietatea in lu
crul tehnic, condiție esențială in 
pregătirea tinerilor sportivi, dor
nici de a-și însuși mereu alte cu
noștințe ; c) tehnicienii privesc cu 
toată seriozitatea problema asis
tenței medicale a juniorilor și co
laborează permanent cu medicii de 
specialitate.

Trebuie, desigur, adăugat că la 
clubul Dinamo pregătirea tinerilor 
sportivi este încredințată unor an
trenori cu competență, cu multă 
dragoste și pasiune și că, în ge
neral, 
cese 
deosebit, 
juniorilor din secțiile de atletism, 
gimnastică; naitație, baschet și hand
bal unde eforturile tehnicienilor au 
dat rezultate îmbucurătoare. -bului Dinamo, mai sînt tnca multe 

lucruri die pus la punct în unde 
întocmind un „ clasament" al pri- . S0Cfu (tencs, lupte, etc.) rezuliatde 

inilor 6 juniori dinamoviști (după & substanțial îmbunătățite; în
performanțele și locurile ocupate în altdl® (ciclism de ex.) nu a fost încă 
diferite competiții), care ar arăta rezolvată, pe măsura ceirințdor, con-

astfel: 1. Cristina Balaban — i 
tație, 2. M. Calnicov — atletism, 3. 
M. Sodrescu — patinaj, 4. Rodica A- 
păteanu — gimnastică, 5. Elena 
Moiș — patinaj, 6. N. Bercă — 
gimnastică, ne-am amintit că în 
ultimii ani mulți juniori au promo
vat în primele echipe — adesea 
campioane — ale clubului Dinamo. 
Pe acest drum au mers rugbiștii 
Ctndea, Rahtopol, Pop și Călărașu, 
voleibaliștii Smerecinschi, Stoian, 
Lipan, Tirlici și Șerbănescu, bas- 
chetbaliștii Scorțeanu și Andreescu... 
Invitația adresată juniorilor de 
astăzi de a se pregăti cu toată 
conștiinciozitatea pentru a completa 
formațiile de seniori ale clubului 
Dinamo poate insă 6ă fie însoțită 
și de numeroase 
movările dintr-o 
se fac însă cu 
de aceea trebuie 
niorilor dinamoviști că trecerea la 
-„seniori" nu este condiționată nu
mai de vîrstă ci, în 
de valoarea ridicată 
buie s-o dobîndească 
de început.

na-

alte exemple. Pro- 
formație in alta 
toată exigența ?i 
să le spunem ju-

primul rind, 
pe 
in

care tre- 
acești ani

toate secțiile au obținut suc- 
în acest domeniu. In mod 

să evidențiem activitatea

★
clubului 

asigurarea
în cadrul tuturor

este

Preocuparea
Dinamo pentru 
bului de mîine” 
secțiilor pe ramură de sport 
evidentă.

Trebuie spus însă că față de ne
voi, și în raport cu posibilitățile

sportiv 
i.schim-

du-

I >41 L-k’. Ml

vreme.
ordine de idei considerăm 
analiza colaborării dintre 
de seniori și cei de ju-

C. TUDOSf (DINAMO) A CÎȘTIGAT 
CURSA DE FOND DE DUMINICĂ

ducerea tehnică a muncii de pregă
tire a juniorilor. Clubul Dinamo con
tinuă să nu fie reprezentat în între
cerile de sporturi nautice rezervate 
juniorilor și aplicarea măsurilor a- 
nunțate în această direcție intirzie 
de multă

In altă 
necesară 
antrenorii
niori, pentru a se înlătura practica 
muncii de „felii" care se observă 
încă în secțiile de handbal, rugbi, vo
lei feminin.

Este, de asemenea, necesară o 
preocupare mai intensă pentru crea
rea unei baze organizatorice cores
punzătoare a selecției, activizarea în 
mai mare măsură a comisiei de ju
niori din cadrul clubului care să 
coordoneze și să răspundă de această 
activitate, lărgindu-și sfera atribuții
lor sale.

Pe poarta stadionului, din nou 
anunțuri privind concursurile de se
lecție din acest an. O invitație pen
tru cei mai tdlentați atleți, gim- 
naști, fotbaliști... Așadar, începe 
munca cu alți tineri sportivi care 
aici, la clubul Dinamo, ca și în 
celelalte cluburi din țara noastră 
vor face primii pași pe 
măiestriei sportive. Rămîne
să muncească cu hărnicie în aceste 
zile de care iși vor aminti, firește, cu 
bucurie, atunci cînd — mulți din
tre ei — vor îmbrăca tricourile de cam
pioni ai țării.

drumul
ca ei

DAN GlRLEȘTEANU

fost 
pri- 

tine-
foet 
cro-

35:32,
35:38,

cele-
km):

Școala sportivă de elevi nr. 1 din 
Capital^ a organizat duminică dimi
neața, pe șos. București—Ploiești (va
rianta Buftea) o competiție de fond. 
Cea mai importantă cursă desfășu
rată de-a lungul a 60 km, a 
dominată de... pistarzi. Astfel, 
mele locuri la proba rezervată 
iilor rutieri și pistarzilor au 
ocupate de C. Tudose (Dinamo)
nometrat cu 1 h 35:27, urmat în or
dine de V. Vdoșin (Steaua) același 
timp, D. Penescu (Dinamo) 1 h 
Gh. Constantinescu (C.P.B.) 1 h 
V. Burlacu (Steaua) 1 h 43:58.

Și acum iată rezultatele in 
Lalte probe: juniori cat. I (36
1. Gh. Radu (Olimpia) 1 h 01:39; 2. 
Stan CSristea (Steaua); 3. M. Popescu 
(Dinamo) același timp cu învingăto
rul; juniori cat. a Il-a (26 km): Ul 
I. Jianu (S.S.E. nr. 1) 46:57; 2. Ii. 
Matacarian (Voința); 3. C. Constan
tinescu (C.P.B.) același timp cu L 
Jianu; biciclete de semicurse (16 km): 
1. N. Găgeanu (Olimpia) 31:07; 2. I. 
Niculescu (Steaua); 3. N. Diaconcscu 
(S.S.E. nr. 1) toți același timp; bi
ciclete de oraș (8 km): 1. Gh. Sta
nică (C.P.B.) 19:25; 2. D. Cavra (in
dividual) același timp; 3. I. Rădoi 
(Steaua) 19:32.

Pe cluburi competiția a fost cîști— 
gată de S. S. E. nr. 1 cu 59 p, 
urmată de Steaua 71 p și Dinamo 
71 p.
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0 ACȚIUNE DISCRIMINATORIE A AUTORITĂȚILOR FRANCEZE 
ÎMPIEDICĂ DESFĂȘURAREA „CUPEI EUROPEI" LA GIMNASTICĂ

La 20 și 21 aprilie urma să se 
desfășoare la Paris „Cupa Europei" 
la gimnastică pentru femei. Uimind 
o politică de discriminare față de 
sportivii din R. D. Germană, autori
tățile franceze au refuzat să acorde 
viza de intrare în Franța reprezen
tantelor R. D. Germane. Pe de 
altă parte, Federația internațională 
de gimnastică, al cărei președinte 
este Charles Thoeni, nu a luat mă
surile necesare în vederea asigurării

condițiitor normale de desfășurare 
a competiției.

în consecință, federațiile de gim
nastică din U.R.S.S., R. P. Romină, 
R. P. Polonă și celelalte țări socia
liste au trimis scrisori Federației in
ternaționale de gimnastică prin care 
anunță că gimnastele din aceste țări 
refuză să vină la Paris pentru a lua 
parte la „Cupa Europei".

(Agerpres)

Medal Botvinnik—Petrosian
Aseară a avut loc la Moscova partida 

a X a a meciului Botvinnik—Petrosian. 
S-a jucat din nou gambitul damei accep
tat, deschidere folosită des în această 
intilnire pentru titlu, 
mutări (efectuate în 
3 minute), s-a văzut 
cu albele, va adopta 
Așa s-a și întîmplat. 
presat îndelung poziția adversarului său, 
căutînd mereu o breșă in apărarea tena
celui Petrosian. Acesta a fost nevoit 
să sacrifice un pion. Partida s-a între
rupt la mutarea a 43-a într un final de

După primele 11 
timpul record de 
clar că Botvinnik, 
o tactică ofensivă. 
Campionul lumii a

tumuri, in care Botvinnik păstrează a- 
vantajul material de un pion. Este pro
blematic, însă, dacă el se va dovedi 
suficient pentru o victorie care i-ar per
mite deținătorului titlului să egaleze sco
rul. Rezultatul este deocamdată 5—4 
în favoarea lui Petrosian. Astăzi se reia 
partida a X-a, iar mîine se joacă partida 
a Xl-a, în care Petrosian va avea albele.

Trud Moscova 
a ciștigat „C.C.E.* 
la handbal feminin

Aseară s-a disputat la Praga fi
nala „Cupei campionilor europeni" 
la handbal în 7 feminin între echi
pele Trud Moscova și Fredriksberg 
Copenhaga. Jucătoarele sovietice au 
reușit o excelentă performanță, cîș- 
tigînd meciul cu 11-8 (6-6) și o dată 
cu el și cupa.

Memorialul Ivan Poddubnîi

■altiHlIltilHtlIlliilI imiiiiFiiiiinii

CEHOSLOVACIA : Dukla a trecut 
în frunte

Etapa a 17-a s-a desfășurat în trei... 
etape. Vineri s-au disputat partidele : 

.K.D. Praga — Tatran Preșov 3—2 
și ZJS Brno — Slovnaft Bratislava 
■ :—0 ; simbătă : Spartak Sokolovo
Praga — Banik Ostrava 2—1 și Spar
tak Plzen — Spartak Hradec Kralove 
3—0 ; iar duminică : Jednota Trencin 
— SONP K Iad no 3—0, Slovan Nitra — 
Dukla Praga 1—2 și Slovan Bratis
lava — Dinamo Praga 1—0. în urma 
acestor rezultate, pe primul loc se 
află Dukla Praga, urmată de Banik 
Ostrava și Jednota Trencin.

Chester City — Bolton 2—1, Birming
ham — Nottingham 2—0, Sheffield 
United — Arsenal 3—3, Tottenham — 
Fulham 1—1, West Ham — Leicester 
2—0, Wolverhampton — Burnley 7—2, 
Blackburn — Bromvich 3—1. Intr-un 
meci restanță, disputat în cursul săp- 
tăminii : Liverpool — Tottenham 5—2. 
Astfel că Tottenham și Leicester se 
găsesc acum la egalitate de puncte : 
cite 48 din 35 de jocuri. Pe locurile 
următoare: 3. Everton 47 p. (34 jocuri);
4. Burnley 42 p. (33 jocuri) etc.

• In „Cupa campionilor Americii 
de Sud", în primul său meci Olimpia 
Assuncion (Paraguay) a dispus cu 1—0 
de Boca Juniors

greb și Partizan Belgrad, ambele în
vingătoare în meciurile susținute du
minică pe teren propriu. Dinamo con
duce cu 32 de puncte, urmat de Parti
zan cu 31 puncte. Pe locul 3 : Jelezni- 
ciar din Sarajevo cu 22 puncte. Iată 
rezultatele etapei de duminică: Di
namo Zagreb — Buducinost Titograd
2— 0 (0—0), Partizan Belgrad — Ri
jeka 2—0 (2—0), Jelezniciar Sarajevo 
— Sloboda Tuzla 4—2 
Split — Steaua roșie 
(0—0), Radnicki Niș —
3— 0 (2—0), Novisad — 
(1-—0) și Velej Mostar 
3—2 (0-0).

Gh. Popovici, pe locul
MOSCOVA 15 (Agerpres). Desfășu

rat timp de 3 zile la Moscova, turneul 
internațional de lupte clasice „Memo
rialul Ivan Poddubnii" s-a încheiat 
cu succesul sportivilor sovietici, care 
au ocupat primul loc la toate cele 8 
categorii. Au ieșit învingători : Râbal- 
ko, Egadze, Koțiuba, Gvanțeladzc, 
Roots, Kirov, Anisimov, Rosotn. 
Dintre luptătorii romîni, cel mai bine

II la categoria mijlocie

FRANȚA : Bordeaux se menține 
in „plasa" lui Monaco

(Argentina).

(2—0), Haiduk
Belgrad 2—0 

OFK Beograd 
Sarajevo 1—0 
— Voivodina

„Criteriul mondial

s-a comportat GH. POPOVICI, care a 
obținut locul doi la cat. mijlocie, în- 
trecînd luptători cunoscuți ca Simici 
(Iugoslavia), Parhomenko (U.R.S.S.), 
Gurics (R. P. Ungară). I. Moca, la se- 
mimijlocie, a obținut locul al treilea, 
înaintea lui Lothar Metz (R.D.G.), I. 
Alionescu (cocoș) a ocupat locul 9, 
M. Bolocan (pană) locul 11 și N. Mar- 
cinescu (semigrea) locul 7. La concurs 
au participat peste 70 de luptători din 
8 țări.

ITALIA : Inter a pierdut un punct—

al tineretului" la scrimă
I. DRlMBA PE LOCUL 4 LA SABIE

Actualități internaționale

Jocurile de campionat de duminică 
s-au soldat cu următoarele rezultate : 
Slrassbourg — Racing Club Paris
2— 2, Nîmes — Nancy 4—0, Lyon — 
Reims 0—0, Rouen — Nice 4—2, Ren
nes — Grenoble 3—0. Lens — Marseille
3— 1, Bordeaux — Montpellier 2—0, 
Angers — Sedan 1—0, Monaco —Tou
louse -5—0, Valenciennes — St. Fran- 
țais 3—1.

Clasamentul : 1. Monaco 45 p. (din 
jocuri) ; 2. Bordeaux 41 (33 jocuri); 
Valenciennes 38 (32 jocuri) etc.

• Semifinalele 
naco — Reims și 
se vor disputa la 21 aprilie. Finala 
este programată pentru 12 mat

Cupei Franței (Mo- 
Lyon — Toulouse)

34 
3.

• Meciul Iugoslavia — Suedia pen
tru „Cupa Europei" a fost fixat la 19 
iunie în Iugoslavia (turul) și 18 sep
tembrie în Suedia (returul).
• Viitoarele meciuri internaționale 

ale Cehoslovaciei : 24 aprilie cu Aus
tria la Viena ; 28 aprilie cu Bulgaria 
la Sofia; 29 mai cu Anglia la 
lava șl 2 iunie cu Ungaria la

Bratis- 
Praga.

R. P. UNGARA : Ferencvaros pe pri
mul loc

dispută• Mîine. la Rotterdam, se 
partida Olanda — Franța. La Tou
louse, un meci de tineret: Franța — 
Grecia.

Duminică, jucind la Ferrara cu 
Spăl, liderul Intemazionale a lăsat 
un punct, in timp ce Juventus a cîști- 
gat, acasă, două în meciul cu Paler
mo. în clasament, Inter are acum 43 
de puncte, iar Juventus 40. Bologna 
ocupă locul 3 cu 38 puncte, Milan lo
cul 4 cu 36 puncte etc. Rezultatele de 
duminică : Atalanta — Modena 2—1, 
Catania — Bolgna 1—1, Fiorentina — 
Torino 1—0, Genova — Mantua 0—0, 
Juventus — Palermo 2—1, Roma — 
Milan 1—0, Sampdoria — Napoli 2—0, 
Spal — Inter 0—0 și Lanerossi — Ve
nezia 2—1.

BRUXELLES 15 (Agerpres). - 
Proba de spadă a competiției „Crite
riul mondial al tineretului", desfășu
rată la Gand a fos>t cîștigată de aus
triacul Roland Losert. La această 
probă nu au participat acrimerii ro- 
mini.

Criteriul mondial al tineretului la 
scrimă s-a încheiat aseară la Gând 
(Belgia), cu proba de sabie.

Sovieticul Guran Lordkipanidze s-a 
clasat pe primul loc cu 3 victorii. In 
continuare, clasamentul se prezintă 
astfel: 2. Brasseur (Belgia), 3. La Rag- 
gione (Italia), 4. I. Drîmbă (Romînia) 
toți cu cite o victorie, departajarea 
făcindu-se prin numărul de tușe.

la volei feminin—Semi- 
T.D.N.A. Sofia — T.S.K.A. 

Echipa 
finala 
Rapid

• C.C.E.
finală: 
Moscova (meci-retur) 2—3. 
sovietică s-a calificat pentru 
cu învingătoarea din partida 
București — Legia Varșovia.
• Intr-un meci motociclist pe 

pistă, reprezentativa R. P. Bulgaria 
a întrecut selecționata de tineret a 
U.R.S.S. cu 28 la 23 p. La indivi
dual : 1. Peikov (RPB) 12 p.; 2. Macev 
(RPB)9p; 3. Kurilenko (U.R.S.S.) 8 
p. Echipa sovietică va susține in 
R. P. Bulgaria încă două întîlniri.
• Meciuri internaționale de rugbi. 

La Grenoble, Franța (cu o formație 
lipsită de cîțiva titulari) a 
Italia cu 14—12 (6—3). Cu 
înainte de sfîrșit, italienii 
cu 12—11 !... La Frankfurt
R.F.G. — Franța B 9-16 (6-8).

dispus de 
un minut 
conduceau 
pe Main :

In campionatul maghiar s-au jucat 
doar 5 meciuri. (Ujpesti Dozsa, Fe- 
rencvaros și M.T.K. au jucat la Viena). 
Cea mai interesantă partidă de dumi
nică s-a disputat între Vasas și Hon- 
-.ed (2—1). Alte rezultate : Komlo — 
Gyor 1—0, Szombathely — Salgotarjan 
2—0, Talabanya — Peesi Dozsa 3—1, 
Szeged — Debrețin 2—0. Clasament: 
Ferencvaros 21 p„ M.T.K. 21 p. (cu 
cite un joc mai puțin), Honved, Uj
pesti Dozsa (un joc mai puțin), Gyor 
cite 20 p., Szeged 19 p. etc.

BULGARIA : Luptă strînsă pentru pri
mul loc Turneul de juniori U. E. F. A

XXI-a : Levski — Botev
1—2, Lokomotiv

ANGLIA : Tottenham și Leicester 
la egalitate

Sîmbătă s-au jucat partidele: 
Sheffield Wednesday — Aston Villa 
2—0, Everton — Blackpool 2—1, 
Ipswich Town — Leyton 1—1, Liver
pool — Manchester United 1—0, Man-

Etapa a
Plovdiv 1—2, Lokomotiv Sofia — 
Spartak Sofia 0—0, Beroe — Ț.D.N.A. 
0—2, Lokomotiv Plovdiv — Slavia 
Sofia 1—1, Marek — Dunav 3—1, 
Rakovski — Spartak Varna 2—3. 
Spartak Pleven — Spartak Plovdiv 
1—2. Clasamentul : 1, Spartak Plov
div 29 p. ; 2. Lokomotiv Sofia 27 p. ; 
3. Botev 26 p. (această echipă a intrat 
în luptă directă pentru titlu, deoarece 
— în comparație cu primele clasate — 
în viitoarele etape are jocuri cu ad
versari
Plovdiv 
Spartak 
etc.

(Urmare din pag. 1)

Cursa ciclistă
de la Budapesta

Neeunoscind bine 
fotbaliștii noștri au 
morați. Ei s-au angajat intr-un joc 
steril, cu pase cind laterale, cînd 
înalte, multe la întâmplare. Cînd în 
minutul 6 englezii au marcat dintr-o 
serioasă greșeală a apărării romîne, 
echipa noastră s-a descurajat, mul- 
țumindu-se în continuare să respingă 
mingile la întâmplare, ca și cum nu
mai atit ar fi trebuit să facă. Unii 
jucători, și în special Pavlovici, iși 
pierdeau vremea cu observații și cri
tici la adresa colegilor lui de echipă, 
în această repriză nu s-a organizat 
jocul, nu s-a dat drumul mingii, 
nu s-a șutat de loc la poarta lui 
Cowen. Englezii, conduși excelent de 
centrul lor înaintaș Jones, au sesizat 
ezitările echipei noastre și au atacat 
continuu, punind în valoare cele 
____ _________ , Pleat și Whittaker, 

continuă să se întreacă Dinamo Za- I jucători extrem de rapizi, cu șut la

echipa engleză, 
început jocul ti-

poartă. în ajutorul înaintării engleze 
au venit halfii și fundașii, supunind 
echipa noastră la o presiune conti
nuă. Jocul în trombă al englezilor a 
fost însoțit de faulturi grosolane, pe 
care arbitrul de centru 
R. Kredtlen le-a trecut 
cu o indulgență peste

In min. 31 Popa iese 
în urma unei lovituri
partea lui Smith. Din acest moment 
noi jucăm numai în 10 oameni. Iată 
și cîteva momente semnificative : min. 
5: extrema stingă Whittaker șutează 
periculos, dar Haidu reține spectacu
los. In min. 6 Haidu vrea să degajeze, 
este însă atacat 
mingea în mîini 
arbitrul acordă 
Jones lovește
dreaptă spre poartă. In loc să o lase 
să treacă în poartă, pentru că nu s-ar 
fi acordat în felul acesta gol, Haidu 
respinge mingea din nou în picioarele 
lui Jones, care înscrie în învălmă-

vest-german 
cu vederea 

orice limită, 
de pe teren 
primite din

mai slabi) ; 
25 p. ;

Sofia 24

4. Lokomotiv
5. Levski 24 p. ; 6. 
p. ; 7. Ț.D.N.A. 23 p.

IUGOSLAVIA :
continuă întrecerea

Dinamo fi Partizan

de Jones, Haidu ține 
nepermis de mult și 

lovitură indirectă, 
mingea care se în-

Etapa a 19-a n-a adus nici o schim- | 
bare esențială în clasament. în frunte, I două extreme,

șeală : 1—0 pentru Anglia. A fost o 
greșeală nepermisă pentru un jucător 
selecționat în reprezentativa de ju
niori a țării. In min. 23 Haidu plon
jează și salvează in extremis. In min. 
26 corner, bate Whittaker. Haidu res
pinge, scapă balonul, și Pleat de la 
circa 6 m, înscrie: 2—0 pentru Anglia. 
Din acest moment întreaga înaintare 
engleză bombardează poarta lui Haidu. 
Intre min. 27 și min. 30 au fost trase 
la poarta noastră nu mai puțin de 10 
șuturi, remareîndu-se în mod deosebit 
Sissons. Această perioadă de dominare 
se încheie cu un șut sub bară expe
diat de Sissons : 3—0 în min. 30. Spre 
sfîrșitul reprizei dominăm dar steril, 
fără șuturi pe poartă.

După pauză, deși intrăm în 10 oa
meni, evoluția echipei noastre este 
totul alta. Se joacă mai organizat, 
această repriză ai noștri reușesc 
multe ori să se apropie de poarta
Cowen și să șuteze periculos, iar bara 
lui Dumitriu II din min. 53 stîrnește 
emoții în tribune. In această repriză 

_ englezii joacă mai lent, combină mult 
și întîrzie degajarea balonului.

ROMÎNIA : Haida — Lupescu, Grăj- 
deanu. Mihăilescu — Mihăilă, Pleșa 
— Sorin Avram, Dumitriu II. Pavlo
vici. Popa, Mănescu.

ANGLIA : Cowen — Badger, Shaw, 
Smith — Chatterley, Harris — Pleat. 
Semmels, Jones, Sissons, Whittaker.

★
în nocturnă, forma- 
întîlnește echipa O- 
va disputa în loca-

cu
In 
de 
lui

BUDAPESTA 14 (prin telefon). Du
minica s-a desfășurat pe ruta Budapes
ta—Dunaiijvaios-1—Budapesta (135 km) 
competiția internațională de ciclism do
tată cu „Cupa căpitan Ostapenko*. La 
întreceri au luat parte alergători 
11. P. Romină, R. D. Germană și R. P. 
Ungară. Timpul rece, ploaia torențială 
și viatul puternic au făcut ca alergătorii 
să nu-și poată pune în valoare posibili
tățile reale. Așa se face eă deși s-a ple-' 
cat foarte tare, plutonul rupîndu-se in 
două grupuri, cursa și-a pierdut pe 
parcurs din dinamism. Cele două plutoa
ne au făcut joncțiunea și multi dintre 
cei 72 de parlicipanți au sosit la sprin
tul final în grupul masiv.

Dintre cicliștii noștri Ion Cosma n a 
luat startul — pe motivul că nu se sim
te prea bine, GA. Radulescu a abandonat 
după 40 km — pretexting că ploaia și 
vîntul rece îi vor agrava răceala pe care 
a contractat-o în timpul antrenamente
lor. iar C. Dumitrescu și Ion Ardeleana 
au pierdut contactul cu plutonul fruntaș 
și au sosit cu o întîrziere de mai bine 
de 6 minute. Iată clasamentul întrecerii: 
I. A. Megyerdi (R.P.U.) a parcurs 135 
km îu 3 h. 17:56 (medie orară 41.850 
km), 2. Meszaros (R.P.U.), 3. Lang
(R.P.U.), ...9. Ion Stoica, ...14 Grigore 
Nicolae, 15. FI. Cristescu, 16. Walter 
Ziegler, 17. Si mion Ariton. ...23. Gh. 
Neagoe -—- toți în același timp cu învin
gătorul. Pc echipe : 1. Dozsa Budapesta,

Dynamo Berlin, 3. Dinamo Bucu
rești.

din (Urmare din pag. 1)

această tactică nu are sorți de izbindă 
contra jucătorilor chinezi și japonezi. 
Așa că vom proceda ji noi la schim
bările corespunzătoare. Cit privește 
finala de simplu femei, ea a consti
tuit o mare surpriză pentru mine. 
In primul rind pentru că Matsuzaki, 
cu mai multă 
mare favorită, 
scorul de 
meni nu 
a Măriei 
că ea nu 
pronosticuri și a arătat ceea ce este 
in stare. După 2—2, șansele romin- 
cei au crescut mult. Ambele jucă
toare aveau emoții mari, mai ales 
Matsuzaki, care a greșit o serie de 
mingi sigure. Ea a fost pusă in difi
cultate serioasă și puțin a lipsit ca 
să piardă. Incontestabil, locul doi 
ocupat de echipa feminină romină și 
de Maria Alexandru sint pe deplin 
meritate. De asemenea, m-a bucurat 
forma excelentă a Ellei Constanti
nescu, care este una din cele mai 
bune jucătoare din lume, clasată a 
treia in această competiție*.

De aceeași părere este 
multiplu campion mondial, 
Barna. „în distanța, care

experiență, pornea ca 
Apoi, pentru că la 
pentru japoneză ni- 
prevedea o revenire 

Dar se pare

2—0
mai
Alexandru.

a fost de acord cu aceste

și fostul 
Victor 

se mă-

rește continuu dintre jucătorii asia
tici și cei europeni, singura posibi
litate de recuperare o constituie ro- 
mincele Maria Alexandru și Ella 
Constantinescu. Ele se află in pro
gres și sint convins că stăpinind cu 
mai multă siguranță loviturile de 
atac, pe care să le folosească in mo
mentele oportune. Maria Alexandru 
și Ella Constantinescu vor putea să 
obțină și pe viitor succese răsună
toare, nu numai spre satisfacția 
dumneavoastră dar și a noastră, cei 
care trăim pe același continent*.

Fără îndoială că aceste aprecieri, 
venite din partea unor oameni de 
specialitate, nu fac decit să arate și 
mai mult prestigiul de care se 
bucură tenisul de 
Comportarea bună a 
noastre în această 
competiție care a luat sfirșit dumi
nică in capitala R. S. Cehoslovace 
sint desigur premisele unor succese 
și mai mari pe viitor. Reprezentan
ții R. P. Romine au inregistrat re
zultate frumoase la Praga, dar ei 
sint in stare de lucruri și mai mari.

în ultima zi a campionatelor, au 
fost date publicității clasamentele pe 
echipe :

FEMEI : categoria 1: 1. Japonia, 
2. R. P. ROMINÂ, 3. R. P. Chineză,

4. R. P. Ungară, 5—6. Anglia 
R. F. Germană, 7. R. P. Polonă, 
8—9. R. S. Cehoslovacă și R. D.
Germană ; categoria a II-a: a) Aus
tralia, R. P. Bulgaria, Coreea de
sud, Suedia, U.R.S.S., 
b) Franța, R. P. D. 
Zeelandă, Portugalia;

Ș>

X

de care 
masă rominesc. 

jucătoarelor 
atit de grea

Iugoslavia ; 
Coreeană, N. 
categoria a 

Ill-a: a) Austria, Belgia, Indonezia, 
Olanda, Elveția ; b) Brazilia, Canada, 
Danemarca, S.U.A„ R. D. Vietnam, 
Tara Galilor.

BĂRBAȚI: categoria 1: 1. R. P. 
Chineză, 2. Japonia, 3—4. R. F. Ger
mană și Suedia, 5. Iugoslavia, 6. 
R. P. D. Coreeană, 7. R. P. Ungară, 
8. R. S. Cehoslovacă, 9. R. P. ROMI- 
NA, 10. S.U.A., 11. R. D. Germană; 
categoria a II-a: a) Anglia, Iran, 
Coreea de sud, U.R.S.S. ; b) Austria, 
India, R. P. Polonă, Portugalia ; c) 
Australia, Brazilia, R. P. Bulgaria, 
Danemarca, Franța, Olanda, R.A.U.i 

cuâcporăi a 111-a: a) Finlanda, Izrael, 
Elveția; b) Belgia, Grecia, Indone
zia, Filipine, Țara Galilor.

★
Reprezentativele de tenis de masă 

ale R. P. Romine s-au întors în 
țară ieri după-amiază.

Miercuri seara, 
ția R. P. Romîne 
landei. Meciul se 
litatea Guildford.

Iată rezultatele
• GRUPA A:

1-1 (1-0), R.F.G. — Scoția 2-1 
Clasamentul :

Scoția 2 p.;
ția 1 p.

• GRUPA B : Italia — Franța 4-1 
(3-0), Ungaria — Bulgaria 1-1 (1-0).

Clasamentul : 1. Italia 4 p.; 2. Bul
garia 3 p.; 3. Ungaria 1 p.; 4. Franța 
0 p.

• GRUPA C : Anglia — Romînia 
3-0 (3-0), Olanda — U.R.S.S. 3-1 (0-1).

Clasamentul: 1. Anglia 4 p.; 2. Ro
mînia 2 p.; 3. Olanda 2 p.; 4.
U.R.S.S. 0 p.

Programul de mîine : Romînia — 
Olanda și U.R.S.S. — Anglia.

o GRUPA D : Irlanda de Nord — 
Cehoslovacia 1-0 (0-0), Belgia — Sue
dia 2-1 (2-0).

Clasamentul : 1. Irlanda de Nord
4 p.; 2. Cehoslovacia 2 p.; 3. Belgia 
2 p.; 4. Suedia 0 p.

de ieri :
Elveția — Grecia

(0-0). 
p-; 2.

3. R.F.G. 2 p.; 4. Elve-
1. Grecia 3
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