
ț ,cyw —

La start
R 
E 
P
O 
R
T 
A 
J
U 
L

la zece mese 
este, bineințe- 
„Palatului" (la
Arnwtș (joacă

roșii" din diferite
b) ponderea cea mai 
întrecerilor a fost la
c) concursul a deve-

PROLETARI DIN TOATE TARILE. UNIȚI V ff

aruncarea 
în inălți- 

îi „prind"

pută întiietatea 
de joc. Favorit 
Ies, campionul 
ciclul I) Iulius
șah de la 3 ani). Acum are 7, 
dar aista nu4 împiedică să cîș- 
tige o partidă spectaculoasă
(intr-o variantă italiană) cu
pionierul ploieștean Ion Bobo
ceii.

Desigur, rezultatele acestei 
frumoase întreceri sportive pio
nierești, interesează. înainte 
insă de a le da pe cele indi
viduale, cîteva cuvinte despre 
cele... comune: a) după acest 
concurs, cercurile sportive au 
primit noi membri (naturaliști, 
chimiști, muzicieni... Numeroase

„cravate 
cercuri); 
mare a 
atletism;
nit tradițional și pe viitor se 
va mări numărul disciplinelor 
sportive (deci și al 
ților).

Și acum cei mai 
(cat. copii) greutate 
lentina Vișan (Ploiești) 7,78 m; 
înălțime: Corina Georgescu
(Buc.) 1,20 m; lungime: Maria 
Cristea (PI.) 4,33 m; 60 m: M. 
Crisitea 9,3; băieți: greutate (4 
kg): Radu Palanca (PI.) 9,37 m; 
înălțime: Gheorghe Cucu (Buc.) 

Stompff
TOFAN

participan-

buni: fete: 
(3 kg):Va-

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

Căpitanii echipelor 
schimbă tradiționalele fa
nioane: începe marea în
trecere dintre reprezen
tanții sportului pionieresc 
din orașul Ploiești și 
sportivii Palatului pionie
rilor din Cotroceni !...

Un pocnet de pistol și 
prima serie de alergători 
țîșnește din blocstarturi. 
Membrii cercului foto de 
la Palatul pionierilor i- 
mortalizează momentul. 
„Trag“ imagini după i- 
magini și sînt prezenți 

(J peste tot: la groapa de 
sărituri, la 

greutății, la săritura 
me. Pe cîștigători
cînd sînt felicitați, cînd 
îmbrățișați de colegii.
_ Acum, doi dintre ei s-au 
tat în spatele porților de
bal. Au lăsat „blițurile" grele 
pe iarbă și in așteptarea unei 
faze mai „spectaculoase", foto
grafiază sutele de „cravate ro
șii" -car» încurajează puternic: 
Hai, Pa-la-tul! Hai, Plo-ieș-tiul!...

Iată însă că in acest moment, 
Alecu Marian, talentatul centru 
atacant de la „Palat", inter
ceptează balonul și din colțul 
careului de 16 m trimite im
par abil în poartă: 1—0 pentru 
bucureșteni. Ploăeștenii se am
biționează și trec la contraatac. 
Pionierul Aurel Dobrin — Dri- 
dea — cum 
leria, șutează 
Primul meci 
tigă pionierii 
doilea (juniori), 
șii“ din București.

Departe de animația terenu
rilor de sport, șahiștii iși dis-

îi spune ga- 
sec și înscrie, 

(de copii) îl cîș- 
din Ploiești. Al 

„cravatele ro-

Tudor1,35; 60 m: 
(Buc.) 7,9.
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Duminică dimineață la Palatul pionierilor ...Una din aleile par
cului s-a transformat ad-hoc in pistă de atletism. Așezați în 
blocstarturi, concurenții în proba de 60 m așteaptă cu înfri

gurare comanda starterului
Foto: 1. Mihăică

Ultimele pregătiri înaintea întrecerii
de la

Prima etapă a campionatu
lui republican pe echipe a 
constituit in ultima vreme 
obiectivul principal in pregă
tirea gimnaștilor fruntași din 
țara noastră. întrecerea de la 
Cluj, la care vor participa cele 
mar bune echipe masculine și 
feminine, va trebui să arate 
în ce măsură au fost însușite 
exercițiile cu care loturile 
noastre republicane vor evolua 
la viitoarele intîlniri 
ționale oficiale.

Iată cite va relatări

interna-

___  _____ ______  despre 
gpltimele pregătiri ale echipe
lor participante la 
a campionatului:

STEAUA. După 
clara antrenorul 
echipa Steaua pornește hotă- 
rîtă să cucerească in acest an 
titlul de campioană. Gheorghe 
Stanciu, Dragoș Simionescu,
Marcel Simion, Ion Pătru,
Gheorghe Grigorescu și Ale
xandru Csapu se află într-o

prima etapa

cum ne de- 
formației,

Joi 18 aprilie 1963 4 pagini 25 bani

Azi, triplu examen
pentru fotbaliștii noștri fruntași

Trei echipe selecționate de 
fotbal susțin azi intîlniri de 
verificare, înaintea unor im
portante întreceri internațio
nale. Este vorba de lotul olim
pie, de cel de tineret și de re
prezentativa Bucureștiului.

Lotul olimpic s-a deplasat la 
Constanța unde primește azi 
replica uneia- din cele mai in 
formă echipe iugoslave, Jeles- 
niciar Sarajevo. Fotbaliștii oas
peți ocupă locul 3 în clasa
mentul cat. A. In lotul lor fi-

garează o serie de jucători va
loroși printre care doi din 
fruntașii clasamentului goigete- 
rilor iugoslavi, Gașioi și Smal- 
lovici, cu 9 și respectiv 12 go
luri.

In deschiderea acestui 
selecționata Buoureștiului. 
va întreprinde in primele 
ale Iui mai uu turneu in
nemarca, va susține o partidă 
de verificare 
stanța.

Echipa de 
noastre joacă
Fotbaliștii noștri vor intîlni la 
Ruse pe Dunav dîn localitate.

joc» 
e*re
zile 
Da-

cu Farul Uoa-

tineret a țării 
in R.P. Bulgaria.

OPTIMILE DE
ALE CUPEI

Aseară, la secfaji F.R.F., a avut

FINALA
R. P. R.

a 
meciurilor dm optimile de finală »le Cupei R.P.R. la fotbal, 
programate pentru data de miercuri 15 mai.

loc tragerea la sorfl

►

► Programul flc duminică

Se vor disputa meciurile :

Industria Sirmei Cimpia Turcii
realizată după o 
sirguincioasă pre-

oară la categoria 
Grigorescu concu- 
o absență de un 

de un accident.

Ileana 
Maria 
David, 
Buda,

namo București
Ploiețti

Siderurgistul Galați, Di
Dinamo Bacău, Rapid Steaua, Prahova

Petrolul Ploiești, Minerul Baia Mare Știința

► ► ► > ► ► ► ► ► ► >

din capitală ■
Stadionul« 

ora 14,30 : - 
PROGRESUL 

RAPID —; 
pauza prima- <

între cele două * 
vor avea loc de-*

formă bună, 
temeinică și 
gătire. Dintre sportivii amin
tiți Ion Pătru va evolua pen
tru prima 
maeștri, iar 
rează după 
an, cauzată

POLITEHNICA. Atu ul prin
cipal al echipei este tinerețea. 
Formația studențească s-a an
trenat cu multă atenție in ul
timele săptămîni, de 3 și une
ori de 4 ori pe săptămînă. 
Iată gimnaștil din care va fi 
alcătuită echipa Politehnica: 
Titu Guțu, Bogdan Alexandru, 
Carol Drechsler, Andrei Hor
vath, Nicolae Bîrliba, Francisc 
Drăghina și Ion Teodorescu.

ȘCOALA SPORTIVA 
ELEVI CONSTANȚA, 
pentru prima oară cind 
rele gimnaste ale acestei 
evoluează într-un concurs

Craiova, Știința Timișoara A.S. Cugir, Progresul București
— Gaz Metan Mediaș și C.S.M.S. lași — A.S.M.O. Satu Mare.

Anica Bigan.
Cele două echipe 
alcătuite astfel : 
Mircea Lisovschi.

Partidele se vor disputa pe tereo neutru, fixat de comun 
acord.
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Categoria A : 
„23 August" 
DINAMO — 
ora 16,30 : 
STEAUA. In 
Iui joc și 
meciuri 
monstrațîi de călărie. *

Categoria B : Stadionul< 
Dinamo, ora 11 : DINAMO; 
OBOR — ȘTIINJA BUCU-j 
REȘTI. <

DE 
Este 
tine- 
școli

re-

Cluj a gimnaștilor 
publican. Sp 
Grigorescu, Oii 
Dumitrașcu, 
Elena Cătălin.
Cecțilia Pamuc și Elisabeta Leu 
s-au pregătit sub conducerea 
profesoarei

ȘTIINȚA, 
au fost 
echipa I:
Petre Miclăuș, Gh. Condovici. 
Norbert Kuhn, Francisc Zcum- 
bir șl Gheorghe Simion; 
echipa a Il-a: Gagyi Levente, 
Ion Olah, Csabo Santho, Adrian 
Zota, Ion Tudusciuc, Mircea 
Solomon. Antrenorii celor două 
echipe sint: Hidi Iosif șl
Bodo Carol.

ACTIVITATEA IN CAPITALA

Cnm jucăm împotriva apărărilor aglomerate

săritura

Foto : V. Bageac

lat-o pe ttnăra gimnastă Mariana Ilie. executivă

0 importantă comuni (ic rezervată studenților

„CUPA INSTITUTULUI DE CONSTRUCȚII CI

Duminică dimineața, terenu
rile bazei sportive Știința (la
cul Tei) vor fi martorele unei 
importante competiții studen- 

-țești. Este vorba de „Cupa 
Institutului de Construcții".

Organizată la atletism, fot
bal, handbal, baschet și volei, 
competiția va aduce în între-

cere aproape 300 de studenți 
de la „Construcții", fruntași la 
învățătură și în sport. Ea re
prezintă un bun prilej de veri
ficare a stadiului de pregătire 
în vederea campionatelor repu
blicane universitare, un fel de 
...colocviu înaintea cetei mai 
importante competiții rezervată 
studenților noștri.

Etapa a IV-a a campiona
tului Capitalei pentru copii a 
consemnat următoarele rezul
tate: echipe : Unirea, Dinamo I, 
Dinamo III (feminin), Dinamo, 
S.S.E. II, Viitorul 
individual: Iulia
(Unirea), Sabina 
(Unirea), Silvia
namo) — feminin; 
trescu (S.S.E. II), 
Mezei (Dinamo) și N. Oprescu 
(Viitorul) — masculin.

(masculin); 
Csepreghi 

Șerbănescu 
Coșaru (Di- 

C. Pe- 
Valentln

In lupta pentru victorie antre
norii imprimă echipelor lor di
ferite tactici determinate de va
loarea jucătorilor proprii, de va
loarea adversarului (ca echipă 
sau individualități), de timp sau 
de starea terenului și, tn special, 
de locul unde se desfășoară jo
cul (acasă sau în deplasare).

In această ultimă situație se 
desprind două aspecte caracteris
tice echipelor de valoare medio
cră. Acasă acestea " *’
țuit. exerciți nd o 
continuă presiune 
adverse (neglijînd 
rile elementare de 
tru ca in deplasare să recurgă 
la apărarea aglomerată, mai mult 
ori mai puțin organizată, renun- 
țînd în mare parte la ideea de 
ofensivă.

Nefiind în intenția noastră de 
a combate in mod absolut apli
carea apărării aglomerate (care, 
folosită temporar, este admisibi
lă), vrem doar să ne exprimăm 
părerea că imprimarea unui joc 
larg, deschis și constructiv (cu 
măsuri firești de siguranță în a- 
părare) exprimă unele trăsături

ION BĂLANESCU
antrenor federal

tru antrenorii și jucătorii noștri,- 
nefolosirea lor- ne obligă să 10 
amintim

de

joacă dezlăn- 
putemică și 
asupra porții 
uneori măsu- 
apărare). pen-

caracter ale antrenorului (op
timism, încredere in capacitatea 
proprie și a colectivului său, spi
rit de creație), după cum folosi
rea continuă a jocului Închis, 
exagerat de prudent în apărare 
(prin aplicarea continuă a apă-

O GREȘITA ÎNȚELEGERE A 
„SUPERIORITĂȚII TACTICE"

PE TEME 
ACTU ALE

rării aglomerate) este specifică 
antrenorului pesimist, închistat și 
cu prea puține preocupări pen
tru progres, trăsături care se 
transmit din nefericire jucători
lor și echipei.

Trecînd La tratarea temei oare 
face obiectul materialului 
față, vom încerca 
unele mijloaoe de 
apărării aglomerate 
dacă nu constituie

de
să expunem 
combatere a 

care, chiar 
noutăți pen-

In arum spre titlu!
Cele mai bune opt echipe feminine ale voleiului romînesc se întrec, 

începind de mîine, în Palatul sporturilor din Constanta, pentru cucerirea 
titlului de campioană republicană pe 1962/1963, titlu deținut fără întreru
pere din 1959 de voleibalistele clubului Dinamo București. Se aliniază la 
„start**  : Dinamo București, Știința Cluj, Farul Constanța, Combinatul Po
ligrafic București (primele 4 din seria I), Rapid București, C.S.M. Sibiu, 
Știința București și C.S.M. Cluj (primele 4 din seria a II-a). Cu excepția 
Științei București (care, la primul său an de activitate în „A*,  izbutește 
performanta de a se înscrie cu o redutabilă prezență în plutonul fruntașe
lor) și mareînd absenta de această dală a Metalului București, lista parti
cipantelor la întrecerea finală cuprinde aceleași nume de la turneul pentru 
locurile 1—8 de acum un an. Și vă reamintim cu acest prilej clasamentul 
disputei finale din 1962 : I Di
namo București ; 2 Rapid Bucu
rești : 3. Știința Cluj: 4 Meta
lul București ; 5. Combinatul Po
ligrafic București; 6. C.S.M Cluj: 
7 Farul Constanța ; 8. C.S.M 
Sibiu

Principala candidată la titlu în 
actuala ediție a campionatului re
publican : Dinamo București, se
cundată însă de aproape de Ra
pid, București și urmărită apoi — 
la o distantă destul de scurtă 
pentru a asigura finalelor atrac- 
tivitate maximă — de Știința

Cluj, C.S.M. Sibiu, Farul 
stanța și Știința București.

Competiția începe prin...

Con-

pre
lungirea cn un tur a luptei dintre 
concurentele care vin din aceeași 
serie. Acest tur urinează să de
termine, în etapele de vineri, sim
bătă și duminică, echipele ce se 
vor întrece de luni încolo in tur
neul final pentru locurile 1—4. 
Iată programul primei din cele 
trei zile de jocuri calificatorii:

C'OOQOOC

Turneul finul 1-8

al compionatulul
3

kminin dc volei 5

MT1NE, VINERI 19 APRILIE i 
Dinamo București-C. P. București 
(3—1, 3—1), $tiința Cluj-Farul 
Constanța (3—0, 1—3) în seri» 
I; Rapid București-C.S.M. Cluj 
(3—0, 3—1), C.S.M. Sibiu-Știința 
București (1—-3, 3—2) în seria a 
I l-a. Intre paranteze: rezul
tatele meciurilor din tur șl retur 
la care se vor adiționa tn clasa
ment scorurile de acum de la Con
stanța.

Analizînd psihologia echipelor 
care îșl bazează jocul pe aporfr- 
rea aglomerată, ajungem la conr- 
cluzia că acestea se situează de 
la inoeput pe o poziție de infe
rioritate. uneori ne justificată, in 
final atribuind eventualul rezul
tat favorabil obținut (joc egal sau 
victorie la limită) unei presupu
se superiorități tactice.

Dacă, datorită unui complex da 
inferioritate, ori chiar din calcul 
îngust, unii antrenori aplică per
manent apărarea aglomerată, a- 
ceasta trebuie totuși acceptată ca 
făcînd parte din joc, temporar. 
Mai greu putem accepta incapa
citatea echipei care atacă, de a 
găsi mijloacele corespunzătoare 
împotriva acestui gen de apăra
re, recurgînd fază de fază și joo 
de joc la aceleași încercări : 
condusul mingii cu forțarea pă
trunderii pe axa longitudinală*  
pregătirea prelungită a atacului 
prin pase laterale, mingi cu boi
tă etc.

Cu aceste mijloace limitate; o- 
chipa care atacă nu face altcevn 
decît să ușureze sarcina echipai 
care se apără, acordîndu-1 în fr
eest fel timpul necesar de orgfr- 
nizare și micșorare a spațiilor 
dintre apărători prin care s-ar 
putea ajunge la poartă.

(Continuare tn pag. a 3-a)

republicane de scrimă (seniori)
De stmbatâ și pinâ luni in

clusiv, sala Dinamo din Capi
tală va fi gazda finalelor re
publicane de scrimă (seniori^ 
ediția 1963.

La întrecerile acestei ultime 
etape a competiției participă, 
aproape 150 de sportivi (cit» 
36 de fiecare probă).

Programul a fost alcătui*  
astfel:

• sîmbătă 20 aprilie: floretă 
băieți

• duminică 21 aprilie: floreta 
fete

© luni 22 aprilie: spadă și 
sabie.



■ ---^ ggrmmmrci . . . Poloiștio de la Dinamo București—
Turneul de la Cluj, prima verificare din acest an a lotului masculin
Doer o aăptemină ne 

mai desparte de începe
rea turneului internațio
nal de baschet de la Cluj, 
la care vor participa se
lecționatele masculine ale 
H_P. Bulgaria, R.S. Ce- 
horfovace. R P. Polone și 
R.P. Romine. Fără îndo
ială, acest turneu repre
zintă un important eve
niment pentru iubitorii 
baschetului din Cluj, care 
•vor avea prilejul să ur- 
mărearcâ evoiuția unor 
echipe cu o frumoasă re
putație. E suficient să 
amaniim. de pildă, fap
tul că beechetbaliștii bul
gari și cehoslovaci au 
cucerit cu regularitate 
medaliile de argint și de 

i bronz la campionatele eu- 
rropene și că la Jocurile 
’ Olimpice de la Rcvna 
-echipa RS. Cehcelc-vace 
•s-a clasat pe locul V, iar 
-cea a R-P. Polone pe lo-

VIL
Turneul de la Cluj re-

-preerintă. de fapt, prima 
■verificare a reprezenta ti-
veăor participante, in vederea sezonu- 

’ RM international al anului 1963. care 
va culmina in toamnă prin desfășu
rarea campionatului european, ee va 
fi găzduit de orașul polonez Wro
claw. Desigur, din acest punct de 
vedere ne interesează în primul rind 

> echipa țării noastre, prezentă în tur
neul de la Cluj cu nume noi. îm
prospătarea echipei este o măsură

Fază dintr-unul din meciurile R. P. Romină—R. P. 
Polonă disputate in țara noastră

diului de antrenament. Actualmente, 
lotul antrenat de Vasile Popescu și 
Efemer Sarosi este alcătuit dini Ni- 
culescu, Albu, Nosievici, Demian, Spi
ridon, Giurgiu, Kiss, Visner, Valeriu, 
dmpeanu, Viciu, Alin Savu, Dicai 
și Birsan.

•ir
Reprezentativa noastră feminină 

susține in zaua de 23 aprilie, la 
Cracovia, o partidă dificilă cu pu
ternica reprezentativă a țării gazdă. 
Antrenorul Gh. Roșu pregătește ur
mătorul lot: Eva Ferencz, Anca Ra- 
coviță, Viorica Niculescu, Haitelore 
Knauss-Spiridon, Elena Ivanovici, 
Cornelia Gheorghe, Dorina Marian, 
Ecaterina Cherciov, Margareta Simon, 
Irina VasUescu și Elisabeta Nagy.

pe locui II în turneul de la Magdeburg

binevenită, ea fiind însoțită de alcă
tuirea unui program de pregătire în 
perspectivă, obiective principale fi
ind turneul de calificare pentru 
Jocurile Olimpice de la Tokio și 
campionatul european din 1965. Bi
neînțeles, însă, că pînă atunci lotul 
va participa la alte competiții inter
naționale, fiecare dintre ele consti
tuind un mijloc de verificare a sta-

LA ZI...
• Thimmiri m dispuți jocurile eta

pei a doua a returului categoriei A 
(masculin <i feminin) Ia handbal m 7. 
Partidrie programate în București se 
▼or jura astfel:

Slmbâfn. pe terenul din l»
tempi multul feminin !

Ora 16.15: Confec
ția București.

Ora 17.20: Bor Progresai
Bucuroșii.

h FOST STABILIT AL TREILEA TUR 
AL ECHIPELOR FEMININE

Ieri a avut loc la sediul F.R. Bas
chet tragerea la sorți pentru stabi
lirea programului celui de al treilea 
tur al primelor patru echipe din 
seriile campionatului republican fe
minin. în urma acestui fapt, a fost 
alcătuit următorul program : SE
RIA I, ziua I: Știința București — 
Unirea București, Voința Brașov — 
Rapid București; ziua a Il-a: Unirea
— Voința, Știința — Rapid; ziua a 
IlI-a: Rapid — Unirea, Știința — 
Voința; SERIA A Il-a, ziua I: Mu
reșul Tg. Mureș — Voința București, 
Voința Oradea — Voința Tg. Mureș; 
ziua a Il-a: Voința București — Vo
ința Tg. Mureș, Mureșul — Voința 
Oradea; ziua a Hl-a: Voința Oradea
— Voința București, Voința Tg. Mureș
— Mureșul Tg. Mureș.

Amintim că întrecerile finale ale 
campionatului republican feminin se 
vor desfășura la Tg. Mureș, între 
2—12 mai.

BERLIN (prin telefon). Zilele tre
cute s-a încheiat la Magdeburg un 
turneu internațional de polo pe apă 
la care au participat 6 echipe (4 
din R.D. Germană, Dinamo Bucu
rești și Jadran Split). Formația di- 
namovistă din București a avut o 
comportare meritorie, clasîndu-se pe 
locul II, la egalitate de puncte cu 
prima clasată, dar cu un golaveraj 
mai slab decît Dynamo Magdeburg. 
Iată rezultatele echipei Dinamo Bucu
rești: cu Aufbau Magdeburg 9—4 
(1—0, 3—1, 1—2, 4—1), cu Dynamo 
Berlin 3—1 (1—0, 1—1, 1—0, 0—0), cu 
Jadran Split 7—3 (1—0, 3—2, 0—1,
3— 0), cu A.S.K. Wunsdorf 4—3 (2—1, 
1—0, 0—1, 1—1) și cu Dynamo Mag
deburg 4—4 (3—1, 0—1, 0—1, 1—1). Iată 
lotul folosit de Dinamo în acest tur
neu: Frățilă, Fleșeriu, Zahan, Grin- 
țescu, Kroner, Alex. Popescu, Len- 
ghel, Gruia Novac, Rusu, B. Mihăi- 
lescu.

Alte rezultate: Dynamo Berlin — 
A.S.K. Wunsdorf 5—2, Dynamo Mag
deburg — Jadran Split 9—4, Dyna
mo Magdeburg — Aufbau Magde
burg 5—2, Jadran Split — A.S.K. 
Wunsdorf 5—1, Dynamo Berlin — 
Aufbau Magdeburg 3—2, Dynamo 
Berlin — Dynamo Magdeburg 3—7, 
Aufbau Magdeburg — Jadran Split
4— 3, A.S.K. Wunsdorf — Aufbau 
Magdeburg 3—2, Dynamo Berlin — 
Jadran Split 4—4. In urma acestor 
rezultate clasamentul se prezintă ast
fel: Dynamo Magdeburg 9 p. (gol
averaj 32—14), Dinamo București 9 p. 
(27:15), Dynamo Berlin 5 p. (10:18), 
Jadran Split 3 p. (19:25), Aufbau Mag
deburg 2 p. (14:23), A.S.K. Wunsdorf 
2 p. (4—22).

blocstarturile piscinei acoperite voi 
fi prezenți, printre alții, Dumitru Ca- 
minschi, Cornel Georgescu, Emil Voi- 
cu, Francisc FiiMop, Alex. Schmalt- 

Bota, Sanda Iordan-Grințes- 
Reznicenco, 

Balaban, 
Rotaru,

zer, Al. 
cu, Zoe 
Cristina 
Vasdlica 
Anca Trohani.

Zilele acestea, 
reșteni au început antrenamentele d( 
acomodare la bazinul de 50 de m dir 
incinta ștrandului Tineretului. Dupi 
o perioadă de pregătire, înotătorii 
fruntași vor lua parte la o serie d< 
concursuri cu caracter de verificare 
Cei mai buni dintre ei vor face de 
plasarea la Moscova, unde în zilele 
de 8—9 mad vor participa la un mari 
concurs ca invitați.

Ingrid
Măriuea 

Nicoleta

înotătorii

Campionatul de calificare 
pe echipe

In prima etapă a campionatului 
de ea&ficare. ia lupte clasice și li
bere pe echipe. intîinirile au fost 
dirze ti spectaculoase. Iată rezulta
tele : nrpte ciamee: Metale] Bocșa 
Domină—Hal Peta.ta !•«. Metalul 
-Hrgmute—Dtnamo PlteșO 2-12, Pro- 
gre-uil Brir-e—C.mentui Breaz 10-4. 
I.MAL Mripăa-CSMS Iași 11-5, 
Voința Eșia Mare-—Sană ta’ea Sighet 
12 4 Coantruetorji Baia Mare— Topi- 
toreî Baia Mare 12-2 Viitorul Bucu
rești—Unirea București 12-4; libere: 
Mețatai Bacga Jtommâ—Jiul Petrila 
61» 1.M.U Medsădta-C.3.M.S. lași
V-7. Metaati Tirgovigre—Dinam» Pî- 
testi M®, Progresul Brăila—Chnetl- 
ta; Bteaa 16-6. Vi.teiul București— 
Unirea București 6-6. Constructorul 
Bto» Mare—Tbpttornl Baia Mare 4-8, 
Vrem. Bata Mare—Sănătatea Sighct

Duminici. pe terenul din Cinleșfi, tn 
campionatul masculin :

Ora 16.66: Stcaua-Rafinăria Tcleajen. 
Ora 11.15; Rapid-Traclornl Brașov.

• Inîrlnirea dintre echipele feminine 
Știința Timișaâra-Veștitorul Bwiirești r» 
area țoc, în urma unui acord intervenit, 
la 23 aprilie la Timișoara.

• In campionatul republican de juni- 
•n. iaaa HMerregiani, dxminira se vor 
dișptrta doar două jocuri feminine:

S.S.E. Ar. 2 București-V oința O doritei 
(teren Gitrleșlr. ora 12.30).

Locomotiva Teiaț-IP.S.E. Tg. Jiu.
Etapa a doua este programată la 28 

aprilie. De notat că echipele C.S.tf.8. 
lași, C.S.S. București și Harghita Tg. 
țfureț la juniori, Unirea Birlad, Lucea- 
Urni Brașov și Știința Babeș-Bolyai Cluj 
Ia junioare s-au ealifieat fără joc pentru 
etapa din 28 aprilie, deoarece comisiile 
regionale Bacău, Argeș și Crișana nu 
și-au anunțat echipele campioane, atît 
la juniori, cît și la junioare.

• Vritoarele întUniri din cadrul cam
pionatului de calificare la handbal în 7 
se ror desfășura la 27 și 28 aprilie.

• Zilele acestea, în vitrinele librăriilor
și-a făcut apariția o nouă lucrare, în 
editura UCFS. E ste vorba de un 
..ClrRS bE HANDBAL9 (autor: 1.
Kiirrl-Ghermănescu, antrenorul echi
pei Steaua), în care sînt tratate tehni
ca. taettfa și metodica învățării handba- 
Inlui m 7 și în 11. Cursul, cu core se

, ii»bopă|ește literatura noastră sportivă 
tehnică este de un real ajutor cadrelor 

' tehnice din handbal.

ÎNOTĂTORII FRUNTAȘI, DIN NOU 
LA START

înotătorii fruntași din Capitală se 
vor întrece din nou, la sfîrșitul a- 
cestei săptămîni, la bazinul Floreas- 
ca, cu prilejul unei competiții orga
nizate în cinstea zilei de 1 Mai. Pe

CONCURSURI...
Ca fiecare dată la început de 

sezon, in caietul de performanțe al 
anului 1963 arh lăsat citeva file albe. 
Pe ele vom nota recordurile — și 
le dorim a fi cit mai multe — ce 
vor fi stabilite de atleții noștri in 
concursurile acestui an.

începutul, pe 1963, l-a făcut dumi
nică, in Capitală, pionierul TUDOR 
STOMPFF (născut in anul 1949) care 
a parcurs distanța de 60 m plat în 
7,1 sec., stabilind un nou record re
publican pentru copii. In cadrul ace
luiași concurs — intîlnirea pionie
rească București—Ploi, ști — Stompff 
a eîștigat și săritura în lungime cu 
5,35 m, dovedindu-se un element eu 
frumoase posibilități.

Așadar, primul record republican 
în aer liber, al anului 1963, a fost 
„marcat". Ne-am ascuțit creionul și 
sîntem gata să le notăm și pe cele
lalte...

• In cadruj unui concurs care a 
avut loc duminică pe stadionul „23 
August" din București s-a desfășurat 
și o cursă de 200 m : A. Stamatescu 
22,3; V. Jurca 22,4 ; Gh. Zamfirescu 
22,5 ; M. Zahajchievici 22,6 ; St. Nițu 
22,7 ; AI. Tudorașcu 22.9.

• Duminică S-a desfășurat pe sta
dionul Tineretului din Capitală prima

fi _s_ w H

Cîociltea—învins în prima rundă
a turneului de selecție

Tn sala Progresul continuă turneul 
to- selecție a sahișidor fruntași. In 
pn.na rundă s-ău inregteexat urmă
toarele rezultate : Drimer—-Cîociltea 
1—•- Pavlov—Ghițescu 12—1-2. Jntr o 

Tnă veche in care negrul egalase 
Jreiti Ciociltea a comis o greșeală 
i tarea a 16-a, pierzind un pion, 
•»*-- încă unul. El a trebuit să ee- 
to» ja mutarea a 36-a.

l^ .- jada a doua, Pavlov a eîștigat 
o bună partidă pozițională, 

;*>oi și Ciociltea au terminat 
- - după o întîlnire framoa-

•» — de complicații tactice.
- larMir-eT -d, după două runde :

Pavlov l’.j, Drimer și Ghițeseu 1, 
Ciociltea Va. (T, Nicoară coresp.)

♦
Paralei eu întrecerea maeștrilor, 

are loc in Capitală și un turneu de 
antrenament rezervat șahiatelor din 
lotw republican. Participă 11 jucă
toare, împărțite in două grupe (în 
ordinea tragerii ta sorți): grupa A 
— Alexandra Nieolau, Elisabeta Poli- 
hroniade, Miaria Pogorevici, Marga
reta Teodorescu, Margareta Perevoz- 
nic; grupa B — Rodica Redcher, 
Rodiea Manoteseu, EPena Rădtieanu, 
Tereza Urzică, Elena Rădăcină, Maria 
Desmireanu.

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

zare bilete pentru cuplajul de fotbal 
interbucureștean DINAMO — PROGRE
SUL și RAPID —STEAUA din 21 apri
lie de pe stadionul „23 August”. In 
pauzele meciurilor, demonstrații de 
călărie.

Incepînd de azi, aceleași case vînd 
și bilete pentru întllnifea internațio
nală de fotbal dintre LOTUL OLIM
PIC R.P.R. — FLAMENGO (Brazilia) 
de miercuri 24 aprilie de pe stadionul 
„23 August". Pentru ă se evita aglo
merațiile, cluburile $i asociațiile spor
tive pot depune, la sediul I.E.B.S. str. 
Vasile Conta nr. 16, adrese pentru 
cereri de bilete, pînă sîmbătă 20
aprilie ora 13.

★
Casele de bilete din str. Ion Vldu 

și agenția Pronosport, calea Victoriei 
nr. 2, vind și bilete pentru intîlnirea 
internațională de volei RAPID — LEGIA 
VARȘOVIA („Cupa câmp, europeni”) de 
duminică 21 aprilie de la sala Flo- 
reaaca.

La această întîlnire sint valabile ur
mătoarele legitimații eliberate de Con
siliul General UCFS :

Roșii și maro în piele, albastre în 
dermatin, gri în dermatin cu ștampila 
„VOLEI", gri în dermatin ale maeștri- | 
Tor și antrenorilor emeriți al sportu- I 
lui precum și verzt în dermatin înso- ' 
țite de delegații în tor.it» locurilor j 
rezervate fiecărui ziar la masa presei. *

Ungur 
Rotaru 
Gordin

„CUPA 1 MAI“
• Astă-seară de la ora 19 se va dîs 

pută în sala Casei de (îtdtură a tineretu
lui din raionul Gfivita Roșie cea de 2 
doua gală organizată de clubul Rapid și 
dotată cu „Cupa 1 Măi“.

• Jn etapa a IlI-a a campionatului st 
vor disputa următoarele partide : Con
structorul Galați-Progfesul București. 
A.S.A. Bacău-Muscelul Cîmpulung, Pe
trolul Ploiești-C.S.M.S. Iași, Construc
torul Ilunedoara-Vultuiii U.M. Timișoa
ra, Voința Buc.-Mureșul Tg. Mureș (du
minică ora 10, la stadionul Voința flir
șos. Pipera), C.S.M. Reșița-C.S.M. Si
biu, Unirea Buc.-C.S.M. Cluj (sîmbătă
de la ora 19 în Sala Florea’sca), Casa
Ofițerilor Brașov-A.S. Crișul Oradea și
Metalul Bocșa-C.S.O. Baia Mare. Intîlni-
rile dintre echipele Steaua și Progres 
Brăila, Metalul Buc.-Di na mo Craiova
Dinamo Buc.-Farul au fost animate deoa
rece din aceste formații lipsesc
boxeri selecționați în lotul reprezentativ.

REZULTATE
etapă a campionatului universitar pe 
echipe. Citeva rezultate: BĂIEȚI: 
800 m: N. Mirea (In. Constr.) 2:02,5 ; 
V. Apostolescu (Poli.) 2:06,3; 3 000 m : 
V. Jirjea (Univ.) 9:18,3 ; C. Puiu 
(Agron.) 9:38,2; greutate: Em. Vel- 
citi (Poli.) 12,89; I. Georgescu 
(Agron.) 12,65; disc: C. Staneu 
(Poli.) 37,10 ; I. Georgescu 35,82 ; 
sulifă: I. Georgescu 51,22 ; N. Iri- 
mescu (Poli.) 50,21 ; FETE : 800 tn : 
R. Stanciu (Univ.) 2:39,8; greutate : 
FI. Fătu (Univ.) 9,02; disc : I. Carp 
(Univ.) 24.68 ; suliță: N. Cornescu 
(Univ.) 31,05 ; J. Carp 29,21.

Clasamentul pe echipe: băieți:
1. Politehnica 115 p; 2. Universita

tea 105 p; 3, Inst. Construcții 104 ; 
etc. ; fete : 1. Universitatea 83 p
2. I.S.E. 52 p; 3, Agronomia 37 ]
etc.

Etapa a Il-a este programată pen
tru duminică dimineață. (N. D. NI- 
COLAE-coresp.).

• Activitatea competițională în aet 
liber a fost inaugurată la Ploiești 
prin concursul organizat de asociația 
Locomotiva. Citeva rezultate : BĂ
IEȚI: 100 m: M. Erdoiu 12,7: 400 m: 
C. Ștefânescu 53,8 ; 3000 in: V. PuiU- 
leț 9:37,6 ; înălțime : X. Boboc 1.90, 
FI. Hofman (juniori) 1,82 ; greutate: 
P. Enescu 11,50; ciocan: S. Dumi
trescu 43,40.

Aspect din concursul de primăvară al juniorilor: Ton Nae cî.știgător la 400 m și
Picior Raica învingător la 100 m s-au fntîlnit in finala cursei de 200 m. I'ictoria—■ 

la limită — a revenit lui Raica
Foto : P. Romoșan

INIRLMHNDLREA INDUSTRIALĂ LOCALĂ
„LAZĂR ODON“ TO. MIIRTȘ

♦
v-

♦
♦
♦4»

Produce și livrează:
fire de masă plastică pentru tapițerie (KEDER] 

și diferite profile și tuburi pentru 
in culori și dimensiuni variate.

precum 
împletituri

Comeazi și «formații - Tg Mureș, str. Bolyai 29 telefon 3077 - 3211.



Cum jucăm împotriva apărărilor aglomerate
(Urmare din pag. 1)

■ Analizînd succesiunea fazelor în ca- 
■irul jocului ne putem da seama că ori- 
■,‘t de defensiv ar juca, o echipă nu 
■xxate evita total situațiile de trecere 
Hn atac (în ofensivă), întrucit deprinde- 
Be-a formată a jucătorului este de a 
■nerge înainte, de a juca ofensiv și ast- 
H'el, chiar dacă din maximă prudență 
Bînt menținuți în apărare un număr 
Rporit de jucători (6—7) prin deplasa- 
Bea acestora înainte, în sprijinul vîrfu- 
Bîlor de atac, distanțele dintre ei se 
■răresc. Prin urmare, un prim mijloc 
■ie combatere a jocului defensiv ar fi 
■teordarea conștientă și temporară a 
linei superiorități teritoriale adversaru
lui.
I In aceste condițiuni și pentru a nu 
■da adversarului posibilitatea revenirii 
■n apărare aglomerată, acțiunea de a- 
■ac trebuie să se declanșeze cu o mare 
■viteză inițială, folosind din plin trans- 
■niterea directă a mingii, spre unul din 
■spațiile mărite dintre apărătorii cen- 
|raU și cel de margine (lansări din te- 
■ren propriu).
■ In aceeași situație, considerînd însă 
■ratat momentul de declanșare a atacu
lui, apărarea adversă găsindu-se totuși 
■desfășurată în teren dar cu vădită in- 
■enție de regrupare pentru aglomerare, 
■conducerea mingii și chiar multiplul 
fcehimb de pase laterale, nu au ca re- 
■z uitat decit punerea apărătorilor în si- 
Bfavntia de a cîștiga timpul necesar re- 
Iducerii spațiilor dintre ei și de a trece 
■n apărare aglomerată.
I In asemenea situații, apreciind că ad
versarul a fost prevenit asupra lnten- 
Bțiej noastre de declanșare a atacului, 
Iconsiderăm necesar, pentru a-1 liniști 
Li a-l opri din mișcarea de închidere 
la spațiilor, să schimbăm direcția de a- 
Itae printr-o pasă către lateral, urmată 
Ide o pasă in diagonală spre partea în 
■care distanța dintre apărători este mai 
■mare și in care un atacant (susținut) a 
■pătruns, cunoseînd anticipat manevră.
I Cunoscînd că apărările aglomerate 
Isînt alcătuite din 6—7 și chiar 8 jucă- 
|to>ri în două eșaloane (în afară de por- 
Itar) și că din aceștia peste 60* *A  ocupă 
Izona centrală la o distantă euprinsă de 
[regulă între 16 și 25 m de poartă, eon- 
[siderăm că infiltrarea unuia, a două și 
[chiar a trei virfuri în această zonă nu 
|ar face decit să mărească aglomerarea 
Iși Să ușureze sarcina jucătorilor in a- 
[părare.

• REI’ERINDU-SE LA UN ASPECT 
scos în evidență de cuplajul care a avut 
loc duminică în Capitală, tovarășul ION 
COtESNIC din București scrie: „Aș 
vrea să atrag atenția forurilor in drept 
asupra jocului practicat de ci fi va por
tari. Astfel, mul fi dintre ei, în inter
vențiile in careul de 16 metri, la mingile 
înalte, ies cu genunchiul sau cu piciorul 
întins înainte pentru a se proteja. Con
sider £ă această formă de protejare con
stituie — în spiritul regulamentului de 
fotbal — joc periculos. Lucrul a fost 
confirmat duminică la meciul Rapid-Pa
rul crnd înaintașul Kraits de la Rapid 
a părăsit terenul, fără să mai poată relua 
jocul, m urma unei ciocniri cu portarul 
constănțean Ghibănescu, ieșit cu piciorul 
înainte. De altfel, Ghibănesen nu este 
singurul portar care joacă în acest fel. 
Un ,.stila asemănător am observat și la 
Cosma, Dfiteu, Todor, Ere mia. S fetea și 
alții, portari talenlați de altfel, care pot 
rezolva situațiile dificile din careu fără
*iă pună in pericol pe colegii lor de sport. 
Și mai curios este faptul că arbitrii nu 
sîrtf atenți /« asemenea neregukfirități și 
nu le sancționează. Ptmt'ra a se evita 
tmele ăccitlentc grffrff, trebuie să se a- 
cOrde mai multă atenție și acestui ds- 
pecta.

• „O DUMINICA FRUMOASA PE 
STADION" îș-i intitulează scrisoarea co
respondentul nostru lotm Vnfran rfm 
Tg. Mure?. El serie: „Opt rtrii d« oH- 
men-i au p^lrpcnt flnminică 7 aprilie ctte- 
ba »re plârute in trîbnnale ttitdSpnnlui 
„23 .<»«««*“ din ofațUrl no.sirii. dvra 
lor deschiderea sezonului fotbalistic: 
primul meci al Mureșului acasă cu Re-

SĂ JUCĂM PE ARIPI
I Deci avind ca primă preocupare des
Icon gestionarea zonei centrale de fina
lizare, echipa in atac trebuie să recurgă 
la variate mijloace tebnieo-tactiee, atît 
Ipentru Eliberarea jueătorîlor proprii din 
încorsetarea apărătorilor aglomerați, cît 
[și pentru dislocam acestora din zona 
centrală.

Folosind în acest scop intensiv și va
riat jocul pe aripi, unde vom asigura

ȘTIRI... ȘTIRI...
I * 9

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE 
JUNIORI.

REZULTAT®

I Seria I: Foresta Fălticeni — Rul
mentul Birlad 3—4 (1—3), Ceahlăul P, 
Neamț — Dinamo Bacău 2-1 (1—1). 
Seric a Jl-a: Rapid Focșani — Si- 
kierwgistul Galați 0—0. Seria a IV-a: 
Farul Constanța — I.M.U. Medgidia 
8—1 (3-1), Voința București — Cen
trul 23 August București 0—5 (0—1), 
Știința București — C.S.Ș. București 
1—1 (1—0), Metalul București — Ș.S.E.
1 București 5—1 (4—1). Seria a V-a: 
Unirea Rm. Vîlcea — Metalul Tîr- 
goviște 0—2 (0—1), Steaua București
— Eleetroptutere Craiova 1—0 (0—0),
Progresul Alexandria — Rapid Bucu
rești 1-9 (1-1). Seria a Vf-a: U.T. 
Arad — Vagonul Arad 1—1 (0—1),
C.F.R. I.R.T.A. Arad - C.S.M. Re
șița 3—0 (3—0), Metalul Tr. Severin
— Banatul Timișoara 2-2 (1—2). Se- 
ria a VIIl-a: Progresul Reghin — 
Minerul Vulcan 3—8 (2—0).

PROGRAMUL DE DUMINICA 
DIN CAPITALA

Teren C.P.B.. ora 11 : Ș.S.E. 1 — 
C.S.Ș.; stadionul Ciulești, teren I, 
ora 11: Rapid — Știința Craiova; sta
dionul Dinamo, teren I, ora 9,15: 
Dinamo București — Laminorul Brăila; 
stadionul Dinamo, teren II, ora 11,30: 
Dinamo Obor — Port-ul Constanța; 
«talonul „23 August", teren II, era ' 
18,15-, iWrfaloI Bucirreeti — Voința \ 
București; stadionul „23 August", teren 
IV, ora 10.45: Centrul „23 August- — 
Electrica Constanța. 

și o superioritate numerică locală, a- 
părătorii vor fi puși între alternativa 
de a menține aglomerarea în zona cen
trală (unde în acele momente nu au pe 
cine marca) și a asista la pătrunderea 
spre poartă prin învăluire, sau de a in
terveni la fază părăsind această zonă.

In ipoteza că jucătorul pătruns pe a- 
ripă pînă la linia de fund nu poate e- 
fectua pasa clasică înapoi, centrarea 
lui trebuie să fie șutată pe jos (ori cel 
mult la semiînălțime) pentru a nu pu
tea fi interceptată cu ușurință de apă
rători și a da posibilitatea unuia din 
coechipieri, pătruns în dispozitivul a- 
părării, ca printr-o Schimbare de direc
ție să trimită mingea în poartă.

Apărarea aglomerată permanentă, care 
reprezintă (prin rezolvarea destructivă 
a majorității acțiunilor, reducînd la mi
nimum spectaculozitatea) aspectul ne
gativ, retrograd al jocului de fotbal, an
gajează echipa care atacă, într-o încor
dată luptă psihică, solicitîndu-i rezis
tența nervoasă în cel mai înalt grad.

Din acest punct de vedere, conside
răm că succesele la limită repurtate 
uneori de echipele care se apără aglo
merat, nu se datoresc superiorității lor 
tactice (neputînd vorbi la acestea de 
superioritatea fizică-tehnieă) ci faptu
lui că echipa care atacă și a cărei su
perioritate este evidentă, nu are capa
citatea psihică de a-și coordona acțiu
nile la nivelul posibilităților manifes
tate.

Aceasta pentru că, pe de o parte nu 
își alege mijloacele în concordanță cu 
calitățile jucătorilor, iar pe de altă par
te nu perseverează pe toată durata jo
cului la aplicarea variată a acestor mij
loace în funcție de modul cum reacțio
nează adversarul, ci se încadrează cu 
ușurință în jocul acestuia.

Exemple concludente din acest retur 
se pot da jocurile: Dinamo Bacău—Știin
ța Cluj, în care deși dinamoviștii au 
exercitat o puternică și continuă pre
siune asupra porții clujene, mijloacele 
folosite în fazele de finalizare nu au 
fost cele corespunzătoare posibilităților 
jucătorilor (atît Publik cît și Harșani 
centrau cu boltă în fața porții, unde 
Gram, Mureș an și Eftimie erau total 
depășiți de Peiru Emil, Georgescu și 
Mureșan ca talie și detentă).

In jocul Știința Timișoara—Dinamo 
Buc. (restanță din tur) studenții nu au 
sesizat tot meciul că jucătorii dinamo- 
viști se închideau su pro nu meric și cu 
mare rapiditate in apărare după fiecare 
atac ratat și că ei înșiși le facilitează 
organizarea în apărare, prin opriri, con
trol, conducere a balonului și driblin
guri inutile în cîmp. Exemple asemă
nătoare sînt și jocurile Farul—Di name 
Buc., Petrolul Ploiești—Știința Cluj ș. a.

CITEVĂ PRIMCrPn generale
Intrînd în fondul problemei, conside

răm că pentru a ne pregăti să jucăm 
contra apărărilor agloirterate, trebuie 
să ținem seama de următoarele :

• Oricît de aglomerat s-ar apăra ad
versarul, acesta nu poate renunța defi
nitiv Ia atac.
• Grija că ideea tactică pentru jocu

rile contra apărărilor aglomerate să fie 
ăxată pe îmbinarea calităților de bază 
ale jucătorilor ce-i avem, in cadrul a- 
cestei idei este necesar să pregătim și 
Cîteva variante în care să alternăm fo
losirea acestor calități.

CURIERUL NOSTRU

o In încleștarea dintre un atac insis
tent și o apărare aglomerată, primul 
își mărește sau își micșorează posibi
litățile de finalizare nu numai în func
ție de forța pe care o aruncă în luptă, 
ci în primul rînd de nivelul gîndirii 
tactice în folosirea mijloacelor tehnice 
și de capacitatea sa.

Pornind de la faptul cunoscut că 
pentru a opri un atac fazele se succed 
de regulă într-o anumită ordine (re
pliere cu tatonare-închidere-eșalonare- 
dublare și apoi atac decisiv, succesiv 
pentru deposedare) avem în mare răs
punsul la întrebarea : cum trebuie să 
jucăm contra unei apărări aglomerate ? 
Expuse detaliat, mijloacele pe care tre
buie să le folosim împotriva apărărilor 
aglomerate sînt :

1. Rapiditate în transmiterea și re
transmiterea utilă a mingii, pentru a 
cărei realizare este necesar să înarmăm 
jucătorii cu :

— viteză și precizie în pase la dife
rite distanțe ;

— deprinderea de mișcare permanentă, 
în ritm variat, cu schimbări bruște de 
direcție pe spațiile libere de către ata- 
canții fără minge.

2. Schimbarea bruscă a direcției de 
atac, folosind toată lățimea terenului, 
realizabilă în afara celor de mai sus 
prin :

— canalizarea prelungită a jocului pe 
una din aripi, cu participarea promptă 
și eficace a unul jucător din aripa o- 
pusă în momentul schimbării direcției 
de atac ;

— folosirea îmbinată și variată a pa- 
sei scurte laterală cu pasa lungă pe 
diagonală.

3. Alternarea acțiunilor pe centru cu 
cele pe aripi, realizatorii infiltrîndu^se 
pe spațiile cele mai puțin aglomerate 
(în condițiile înțelegerii prealabile cu 
jucătorul ce participă direct la acțiune). 
Pentru aceasta este necesară o perfectă 
colaborare între cele două vîrfurî cen
trale și intre fiecare dintre aceștia cu 
extrema sa.

4. Organizarea acțiunilor finale în 
funcție de calitățile de bază ale jucă
torilor ce-i avem, pe care este bine să 
grefăm și alte calități ajutătoare. Dacă, 
de pildă, jucătorul Ion Ionescu (Rapid) 
ar adăuga Ia calitățile de bază pe care 
le posedă (forța de pătrundere și fina
lizare prin dribling) și o superioară 
clarviziune asupra momentului trans
miterii mingii (cînd a atras asupra lui 
2—3 adversari) și-ar ridica mult valoa
rea ca vîrf de atac.

5. Deprinderea jucătorilor atacanți de 
a folosi cît mai freevent și variat sin
gurul mijloc tehnic prin care se reali
zează scopul jocului : trasul la poartă, 
cu piciorul și cu capul.

In fața unei apărări aglomerate, care 
pe toată durata jocului urmărește ca 
singur scop distrugerea atacurilor ad
verse, o echipă care-și organizează ac
țiunile de atac folosind mijloacele ară
tate mai sus în mod corespunzător, dar 
neglijează terminarea acestora cu lovi
turi la poartă (in special de la semi- 
distanță și distanță) nu face decît să-și 
irosească forțele zadarnic și să contri- ! 
buie la scăderea calității jocului.

Accentuăm că simpla cunoaștere teo
retică a mijloacelor de combatere a a- 
părărilor aglomerate este cu totul in
suficientă fără o continuă și intensă 
muncă de perfecționare a acestora in 
antrenamente și aplicare rațională în 
jocuri.

col ta Cărei. Organizatorii au pregătit a- 
cest eveniment așa cum se cuvine. Spec
tatorii a ti găsit stadionul întinerit, pavoa
zat, tribunele reamenajate. Un spectator 
vecin nu s-a putut slăpîni: Frumos ! 
Totul e frumos aziu... Iar noi completăm: 
și rezultatul a fost frumos : echipa din 
Tg. Mureș a obținut primele două puncte 
din retur !

Un nou concurs special Pronoexpres
• De ieri a început depunerea bu

letinelor la concursul special Prono
expres din 24 aprilie a. c., la care 
participanții beneficiază de importante 
premii în bani și obiecte atribuite gra
tuit din fond special, precum și de 
o formulă de tragere care oferă mul
tiple șanse de cîștig.

Dintre cîștigurile suplimentare care 
vor fi atribuite cu acest prilej amin
tim în primul rînd cele DOUĂ AUTO
TURISME „MOSKVICI”, apoi motoci
clete. scutere, frigidere, aragazuri cu 
butelie, televizoare, magnetofoane ete.

La concursul spedîai PRONOEXPRES 
din 24 aprilie se vor efectua trei est- 
trageri însurhînd numere.

Gone arsurile Pronoexpres acoTdă
premii importante. La concursul dirt 
Iff aprilie a. c. an fost cîștigate două 
premii de cîte 50 000 lei de paftiei- 
panții Ion Lica din Timișoara cu 6 
din 8 și Ion Pîrcălăbeseu din Bucu
rești cu 5 din 6.
• A fost cîștigat al 14-lea autoturism 

la Loz în plic. Participantul Nieolae 
Moraru drn comuna Toaca, raion 
Reghin, regiunea Mureș-Autonomă Ma
ghiară, jucind la oficiul P.T.T.R. din lo
calitate a găsit și biletul cu marele pre
miu la senile sneeiale Loz plie = UN 
AUTOTURISM „MOSKVfCI".

Astfel, în ultimele zile numărul ma- 
șintlor acordate de Loto-Pronosport 
s-a înmulțit cu două : una eîștigată

Feste cîteva zile își începe turneul în țara noastră echipa braziliană de fotbal 
Flamcngo din Rio de Janeiro. Oaspeții vor susține două jocuri, primul dintre 
ele duminică, la Constanta în compania Farului, iar cel de al doilea miercuri 24 
aprilie la București, cu lotul nostru olimpic.

Flamengo s-a clasat pe locul al ILlea în campionatul din Rio de Janeiro, ia 
nn punct diferență de Botafogo, ocnpanta locului I.

Iată. în fotografie, apărarea echipei braziliene : De la stingă la dreapta, su»i 
Luis Carlos, portarul Ary, Deciov ; jos : Wanderley, Curlinltos și Jordon.

Atitudini

Cum au privit unele echipe 
participarea la Cupa R P. R.

Etapa „^aisprozeci:nMlor“ de finală 
ale Cupei R.P.R.. desfășurată săptă- 
mîna trecută, ne-a adus, ca de obicei, 
surprize. Numai că, de data aceasta, 
proporțiile surprizelor au depășit k- 
mitele eu care ne „obișnuisem": a» 
ieșit din competiție, din primul tur 
la care au participat, nu maâ puțin 
de șase echipe de categoria A. Iar 
celelalte formații din „A" s-au pre
zentat în general slab, calificindu-se 
cu greutate.

Rezultatele etapei respective, feltd 
cum au jucat echipele de prima ca
tegorie, dovedește că de n-au privit 
cu seriozitatea cuvenită această com
petiție. Cel mai grăitor exemplu hi-I 
oferă echipa brașoveană Steagul roșu 
care, prin formația pe care a pre
zentat-o la Mediaș, a dovedit că sub
estimează Cupa R.P.R., că socotește 
pârtieiparea la această întrecere drept 
o formalitate de care caută să scape 
cit mai repede.

Inadmisibil este și felul cum a 
pierdut Știința Cluj la Satu Mare, 
unde a cedat cu 2—0 lui A.S.M.D. 
La Craiova, jucătorii de la U.T.A.

la Loz în plic și una obținută de 
participanta Evdoehia Bădih din Galați 
str. Războieni nr. 95, la primul con
curs Sportexpres al anului.

Lista marilor cîștigători răihîne des
chisă. In curînd, eu ajutorul perse
verenței, vom înscrie în ea și nu
mele dv.

• Iată cum arată o vaTiantă cu
12+1 rezultate exacte la concursul sn-
pllmentar U.E.F.A.

1. R. P. Romînă — AhgTU 0-3: 2
2. R.P. Bulgaria — R.P. Ungară 1-1 ; x
& U.R.S.S. — Olanda 1-3; 2
4. R.S. Cehoslovacă — Irlanda de

Nord M; 2
5. Grecia — Elveția M; *
6. R.F.G. — Scoția 2-1; 1
1. Italia — Franța «; >
8. Suedia — Belgia f-2; 2
9. U.R.S.S. — Anglia 0-2; i

10. R. P. Bulgaria — Italia n; 1
M. Franța — R.P. Ungarâ 3-1; i
12. Belgia — R.S. Cehoslovacă 2-0; f
Sp . Olanda — R. P. Romînă 0-2 ; 2

Biletele cî'-tigătoare se pot depune 
pînă marți 23 aprilie a. c., ora 13. 

au dovedit prin comportarea lor p« 
teren că minimalizează joetul cu ști
ința.. Atitudinea lor de desconside
rare a competiției a culminat eu 
gestul total nesportiv al lui Kosdm, 
unul din componenții lotului repre
zentativ, care a mers pînă aroto 
încât în ultimele minute, s-a îndrep
tat spre propria poartă și a manca*  
imparabil. Acest auto-gol a stimat pe 
bună dreptate dezaprobarea publicu
lui spectator, față de care jucătorul 
arădean a dovedit astfel o «rasă 
lipsă de respect. Alte echipe (Mine
rul, Crișana, Farul) nu și-au apăra*  
serios șansele și au pierdut cu ne
păsare...

Față de aceste lucruri, Biroul F.R.F. 
a luat atitudine în una din recentele 
sade ședințe, dind avertismente «in
ducerilor de secție și antrenorilor *-  
celor echipe de categoria A care 
n-au luat în serios o competiție at**  
de importantă cum este Cupa R.P.R.

Așteptăm ca și conducerile clubu
rilor respective, birourile de secție 
să discute comportarea echipelor lor 
și să ia măsuri.

PRONOEXPRES

La tragerea Pronoexpres din rtw dc 
17 aprilie a.e. au fost extrase dirt ufhl 
următoarele numere :

47 2& 6 15 4 30
Numere de rezervă : 7 14
Fond de premii : 402.624 lei.
Tragerea următoare va avea loc 

miercuri 24 aprilie a.c. la OYâdeă, fiind 
tragerea concursului Special.

PREMIILE ÎNTREGI SFFFTUM
LOTO CENTRAL TRAG/lREA 

DIN 12 APRTLIE 1963

Speria) A : t X 30 774 lei și 1 X 7.693 
le:: Special B : 1 premiu întreg d« 25.645 
lei : Soecia) C : 2 X 4 562 lei și 3 X 1165 
lei : Categoria I : 2 premii sfert a cite 
>7.631 lei : Categoria a 17-a : 11 X 4.949 
lei Șl 13 X 1.237 le*;  Categoria a m-a : 
21 X 2.967 lei și 19 X 741 lei ; Categoria 
a rv-a : 39 X 1-M3 lei șl 37 X 395 lei; 
Categoria a V-a : 49 X 1.270 lei și 43 X 
319 lei; Categorie a Vl-a : 31 X 743 ia 
și 87 X 185 lei; Categoria a Vn-a : JOB 
X 602 lei și 83 X 158 lei; Categoria a 
Vm-a : 123 X 479 lei și 148 X 119 leL

Rubrică redactată de Lolo-Prvuo- 
sport.



I enismanii sovietici—
la București

In săptămîna viitoare vom putea ur
mări în Capitală pe cei mai buni jucători 
sovietici de tenis, în cadrul întîlnirii 
bilaterale R. P. Romînă—U.R.S.S. Prin
tre oaspeții noștri, locul de frunte re
vine multiplului campion al Uniunii So
vietice, tînărul Tomas Leius. 0 auten
tică speranță a tenisului sovietic, el a 
confirmat frumoasele sale posibilități, 
obținînd rezultate meritorii în fața unor 
rachete reputate. Leius a cîștigat proba 
de simplu la ultimul turneu pe teren a- 
coperit de la Moscova, întrecînd în finală 
pe danezul Lesley.

In fotografie : Torn^s Letur in acțiune

Foto: „NOVOSTl“-Moscova

FOTBAL PE GLOB
O NOUA ETAPA IN CAMPIO

NATUL U.R.S.S.

Cea de a treia etapă a campiona
tului unional de fotbal a consemnat 
prima înfrîngere a liderului, Spar
tak Moscova. Intr-adevăr, campionii 
au fost nevoiți să cedeze cu 2—1 
fostei campioane a U.R.S.S., Dinamo 
Kiev. Partida a avut loc In capi
tala R.S.S. Ucrainene. Dinamo Tbi
lisi, învingătoare ou 1—0 in partida 
cu Torpedo Moscova, este singura 
echipă care a acumulat punctajul 
maxim după trei etape. Dinamo Mos
cova, cîștigînd cu 2—0 în fața echi
pei Neftianik Baku, a înregistrat 
prima sa victorie în această ediție 
a campionatului. Alte rezultate : 
S.K A. Rostov — Dinamo Leningrad 
Î4-0. Kairat — Pahtakor 1—0, Tor- 
jpedo Kutaisi — Zenit 0—0, Ararat

Aripile Sovietelor 2—1, Moldova 
•— Dinamo Minsk 0—0, Avangard — 
'Lokomotiv 0—0, Șahtior — Ț.S.K.A. 
0—3. în fruntea clasamentului se 
află Dinamo Tbilisi cu 6 puncte, ur
mată de Ț.S.K.A. și Dinamo Kiev 
— cite 5 p., Spartak Moscova, Tor
pedo Kutaisi, Kairat. Dinamo Mos
cova și S.K.A. Rostov — toate cu 
cite 4 p.

vervă a marcat 3 goluri!) și a cucerit 
„Cupa Rocca* la care au participat 
cele mai bune echipe sud-americane.

★
Aseară la Rotterdam: Olanda — 

Franța 1—0 (0-0). A marcat Groot.

SELECȚIONATA R.P. BULGARIA 
ÎNVINSA LA SOFIA

În vederea viitoarelor partide in
ternaționale, selecționata A a RP 

seară 
stadionul 
în com- 
de club 
iugoslavi 
îndeosebi 
la pauză

In ultimul joc din grupa C a Turneului de juniori U.E.F.A

R. P. ROMÎNĂ-OLANDA 2-0 (0-0)
Prin telefon de Ia trimisul nostru special, V. Grădinaru —

stadionul din orașul Guilford, 
Londra, s-a 

meci 
Turneului

aproape 3000 de

jocului, fotbaliștii 
terenul dar n-au

parte a 
stăpinit 
finalizeze acțiunile. Spre

BRAZILIA A CÎȘTIGAT TOTUȘI 
„CUPA ROCCA"

După ce echipa Braziliei a fost în- 
țVinsă pe teren propriu la Sao Paolo 
leu 3—2 de reprezentativa Argentinei, 
marji îa Buenos Aires, campionii mon
diali și-au luat o strălucită revanșă. 
(Brazilia a învins cu 4—1 (Pele în mare 
L------------------------------------------------------

selecționata A 
Bulgaria a susținut miercuri 
un meci de verificare pe 
_ Vasil Levski* 
pania formației 
O.F.K. Beograd, 
au practicat un 
în prima repriză, 
cu 2—0. Abia în 
jocului Asparuhov a reușit să re
ducă din handicap: scor final 2—1 
pentru O.F.K. Beograd.

• întilniri amicale; Portugalia — 
Grecia (tineret) 2—1 (2—0) la Lisa
bona.
sa 2—0 și 
varos 3—3 
cîștigat de 
na — M.T.K. 1—0.

• La Berna, în prezența a peste 
40 000 de spectatori, s-a disputat fi
nala «Cupei Elveției* la fotbal, în 
care s-au intîlnit echipele F.C. Bale 
și Grasshoppers Zurich. F. C. Bale 
a obținut victoria cu scorul de 2—0 
(0—0).

• In finala turneului internațional 
de fotbal pentru juniori de la Dona- 
witz, echipa austriacă W.S.G. a în
vins cu 4—0 (2—0) pe Vasutas Bu
dapesta.

din Sofia, 
iugoslave 
Fotbaliștii 
joc bun, 
conducind 
ultimele minute ale

F. C. Austria — Ujpesti Doz- 
Rapid Viena — Ferene- 
in turneul internațional 
F.C. Austria. F.C. Vien-

Pe 
situat la 60 de km de 
desfășurat astă-seară ultimul 
din cadrul grupei C a
U.E.F.A. Echipa R- P. Romine, jucînd 
mai aproape de valoarea sa reală, a 
întrecut cu scorul de 2—0 (0—0) echipa 
de juniori a Olandei, după un joc bun, 
care a plăcut celor 
spectatori.

In prima 
romîni au 
reușit să-și
sfirșitul primei reprize ei au început 
să joace mai ofensiv, asaltind poarta 
olandeză. Repriza secundă s-a desfă
șurat in nota de superioritate a echi
pei noastre care a avut numeroase 
ocazii de gol, reușind să fructifice 
două dintre ele.

La fluierul arbitrului cehoslovac, 
Karel Galba, au intrat pe teren urmă
toarele formații :

R. P. ROMINA : Haidu — Lupescu, 
Grăjdeanu, Mihâilescu — Mihăiiă, 
Pieșa — Dumitriu TI, Donciu, Sorin 
Avram, Pavlovici, Codreanu.

OLANDA : Boomgard — Poulus, 
Van Hal, De Han — Van Roy, Van 
Loenen — Van Jertel Nieuwenhuys, 
Giesen, Van der Val. Verdonck.

Citeva momente mai importante din 
meci:

In min. 8 Grăjdeanu respinge un șut 
periculos al Iui Giesen. Apoi Mihăiiă 
execută o lovitură liberă dar portarul 
advers reține greu. In min. 30, Pieșa 
il pune din nou la încercare pe Boom
gard. In această repriză echipa noas
tră a tras de 11 ori pe spațiul porții.

Olandezii au făcut un joc prudent, de 
apărare, atacînd prin două virfuri, 
Giesen și Van der Val. Repriza se
cundă ne aparține net. Superioritatea 
juniorilor romîni este concretizată în 
min. 50 cîr.d Sorin Avram îi pasează 
„printre" lui Pavlovici, acesta șuteazâ 
ia poartă, mingea lovește bara și rico
șează în plasă : 1—0. Cel de-al doilea 
gol e marcat tot de Pavlovici, în min. 
73, în urma unei lovituri libere execu
tate de Codreanu. In această repriză, 
au mai avut ocazii bune de gol : So
rin Avram (min. 47), Donciu (min. 54), 
Sorin Avram (bară în min. 62). Dumi- 
triu II (min. 63). Olandezii au avut și 
ei posibilitatea de a marca dar în min. 
65 Lupescu a respins de pe linia porții 
iar în min. 71 o fază critică la poarta 
lui Haidu a fost lămurită de Grăj- 
deanu.

Din echipa noastră cei mai buni au 
fost : Sorin Avram, Pieșa. Grăjdeanu, 
Pavlovici iar de Ia olandezi s-au re
marcat Boomgard, Poulus. Van Hal 
Giesen.

VINERI SEMIFINALELE : BULGARIA 
IRLANDA DE NORD $1 SCOTIA 
ANGLIA

Iată rezultatele și clasamentele la 
celelalte grupe :

Grupa A: Grecia — Scoția 0-4 
(0-2); R.F.G. - Elveția 2-1 (1-0).
Clasament : 1. Scoția 4 p. (golaveraj 
8-3); 2. R.F.G. 4 p. (6-9); 3. Grecia.
3 p.: 4. Elveția 1 p.

Grupa B : Italia — Bulgaria 1—2 
(1—0)! Franța — Ungaria 3—1 (1—0). 
Clasament : 1. Bulgaria 5 p.; 2. Italia
4 p.; 3. Franța 2 p.; 4. Ungaria 1 p.

Grupa C; R. P. Romînă — Olanda 
2-0 (0-0), Anglia - U.R.S.S. 2-0 (0-0). 
Clasament : I. Anglia 
minia 4 p. 3. Olanda 2 
0 P-

Grupa D: Irlanda de
dia 3—3 (1—1), Cehoslovacia — Belgia 
0—2 (0—1). Clasament : 1. Irlanda de 
Nord 5 p.; 2. Belgia 4 p.; 3. Ceho
slovacia 2 p.; 4. Suedia 1 p.

La puncte egale a decis diferența 
intre golurile marcate și cele primite 
și nu coeficientul. In semifinale se 
întîlnesc vineri: Bulgaria — Irlanda 
de Nord și Anglia — Scoția.

6 p.; 2. Ro-
p.; 4. U.R.S.S.

Nord — Sue-

Meciul Botvinnik-Petrosian
• REMIZA IN PARTIDA A 10-A 

PARTIDA

Marți după-amiază, Botvinnik și 
Petrosian au convenit să dea remiză 
fără joc partida a 10-a din meci, în
treruptă cu o seară înainte.

Ieri s-a jucat partida a 11-a în care 
Petrosian a avut albele. Dar, spre 
surpriza tuturor, inițiativa a preluat-o 
campionul lumii. Intr-o apărare Tar-

Lotul boxerilor italieni
pentru intilnirile din țara noastră

• BOTVINNIK ARE AVANTAJ 
A 11-A

rasch, Botvinnik și-a plasat piesele în 
poziții active, a sacrificat un pion, 
pătrunzînd cu turnurile pe orizontala 
a doua. Deși în criză de timp, Petro
sian a găsit bune mutări de apărare, 
reușind să păstreze într-o oarecare 
măsură echilibrul. Totuși, 
negrului s-a menținut 
la întrerupere, 
tarea a 4l-a în

Iată poziția 
Rg2, Tdl, Td5, 
g5, h4. NEGRU
Tc2, Cd2, pp. a7, f7, g7, h7.

Comentatorii apreciază 
păstrează șanse serioase 
Scorul este acum de 5‘/î—4'/s în 
voarea lui Petrosian.

Botvinnik 
pilc.
: ALB
Ce2, pp.
(Botvinnik)

avantajul 
evident pînă 

a dat mu-

(Petrosian) 
d4, e3, f2, 

Rg8. Tb2,

Boxerii noștri 
pregătirile in 
echipa Italiei, care va avea loc Ia 25 
aprilie la București. Din lotul selec- 
ționabililor tac parte C. Ciucă, N. 
Puiu, A. Olteanu, L Dinu, L Mihaiik,

fruntași iși continuă 
vederea meciului cu

fluviului Amur, în a- 
„V. I. Lenin" din

PE MALURILE 
propierea stadionului .. . 
Habarovsk, se construiește în prezent 
complexul unul nou institut de cultură 
fizică. In vara anului 1964 aid urmea
ză să se antreneze sportivii sovietici se
lecționați în lotul pentru Jocurile Olim- 
pioe de la Tokio.

UEFA a aprobat cererea federației da
neze de fotbal de a organiza anul vii
tor un meci între selecționatele Scandi
navici și a restului Europei. Intîlnirea 
urmează să aibă Ioc la 20 mai 1964 la 
Copenhaga, in cadrul manifestărilor pri
lejuite de aniversarea a 75 de ani de 
la înființarea federației daneze de fot
bal.

FINLANDEZUL Pentti Nikuia. campion 
al Europei la săritura cu prăjina și de
ținătorul celei mai bune performanțe 
mondiale în sală cu 5,10 m, a fost in
vitat să participe in viitorul sezon la 
un mare număr de concursuri interna
ționale. El a primit invitații din U.R.S.S., 
R.P. Polonă, Spania, Franța, Suedia, 
Italia etc.

UN RECORD mondial de un fel ne
obișnuit deține halterofilul Tommy 
Kono, originar din Insulele Hawai. Kono 
a cucerit in cariera lui sportivă, care 
a inoeput in urmă cu 12 ani, două me
dalii de aur la Jocurile Olimpice și alte 
șase Ia campionatele mondiale, la trei 
categorii diferite de greutate. In afară 
de aceasta, el a stabilit 26 de recorduri 
mondiale la categoriile ușoară, mijlocie 
și semimijlocie.

POTRIVIT unui sondaj efectuat de re
vista ..Track and Field" antrenorii șl 
ziariștii sportivi din California prevăd 
că în anul 1963 vor fi ameliorate 22 de 
recorduri mondiale la atletism. Printre 
acestea ei au menționat: 2.31 m la să
ritura în înălțime — Valeri Brumei 
(U.R.S.S.) — record actual 2,27 m ; 8,43 
m la lungime — Ralph Boston (S.U.A.) 
— record actual 8,31 m. Igor Ter-Ovane- 
slan (U.R.S.S.); 8:28.0 la 3 000 m obsta
cole prin Gaston Roelants (Belgia). Ei 
consideră de asemenea că francezul Mi
chel Jazy va întrece anul acesta patru 
recorduri ale lumii pe distanțele de 3 
mile. 1 000 m, 2 0«0 m șl 5 000 m.

peste citeva zile urmează să încea
pă un turneu în Europa echipa de fot
bal Universidad de Chile, campioana 
Republicii Chile. Fotbaliștii chilieni vor 
ISUSfine intre 23 aprilie și 20 mai un nu
măr de nouă meciuri in compania unor 
formații de club din Belgia, Franța,

R.S. Cehoslovacă. R.P. Polonă și SF. 
Germană.

VLADIMIR TIMOFEEV este o nouă 
speranță a natației sovietice. De curind 
ei a realizat un nou record al R.S.S. 
Ucrainene la proba de 100 m fluture cu 
timpul de 1:02.2. Timofeev și-a început 
cariera ca jucător de polo și face parte 
din echipa reprezentativă de juniori a 
U.R.S.S. Primul an de specializare la 
stilul „fluture- l-a absolvit cu succes. 
Timofeev este în vîrstă de 17 ani.

„CAMPEONATO MUNDIAL LATINO** 
de fotbal, se va desfășura pentru pri
ma oară in ianuarie 1954 in Chile. La 
acest campionat și-au trimis adeziunile 
federațiile de specialitate din : Franța, 
Italia, Spania, Portugalia, Brazilia, Uru
guay, Argentina șî Chile.

PRĂJINA metalică suportă cu greu 
temperatura joasă. De lucrul acesta s-au 
convins săritorii americani care au par
ticipat la un concurs in orașul Van
couver din Canada. Prăjinile au fost 
lăsate cîteva ore într-o hală unde tem
peratura a fost de numai +5 grade și 
ele au devenit atit de rigide îneît atle- 
tii Rose și Martin, care săreau de obi
cei 4,60—4,70 m, au trebuit să se mul
țumească cu rezultatele de 4,20 m și, 
respectiv. 4.10 m.

LA CEA DE A IV-a ediție a Jocurilor 
sportive din R.D. Germană va participa 
la proba de natație pe distanța de 50 
m și L. Schdnherr, In vîrstă de 78 ani, 
fostă înotătoare fruntașă. De 50 de ani 
ea este membră a duhului de natație 
din Dresda și zilnic participă la 
name n te. Ea a declarat că proba 
m nu-i va face greutăți și o va 
cu ușurință.

VALERI BRUMEL, recordmanul 
dial la săritura în înălțime, a declarat 
că pe viitor el va participa în mod or
ganizat la concursuri de decatlon. Pri
mul concurs oficial la care va concura 
va avea loc în luna mai, la Leningrad. 
Brumei speră că va obține 8 000 de 
puncte.

PRĂJINĂ de sticlă americană are a- 
cum o rivală. Și în Finlanda a început 
fabricarea unor astfel de prăjini și s-a 
constatat că ele corespund cerințelor. 
Sînt chiar mai rezistente decît cele a- 
inericane și... mai eftine cu 25 la sută.

RECENT s-a întrunit la Roma Comi
sia Europeană de atletism din cadrul 
I.A.A.F. Cu acest prilej, au fost luate 
în discuție și unele probleme legate de 
organizarea campionatelor europene din

antre- 
de 50 
trece
mon-

1966 de la Budapesta. S-a hotărît ca du
rata acestora sâ fie de 6 zile, intre 3Q 
august—4 septembrie.

SUB TITLUL „De ce nu s-ar putea 
introduce in fotbal sancțiunile care se 
aplică la jocul de hochei pe gheață T*, 
ziarul „Sport** din Zurich preconizează 
ca pentru joc periculos, fotbalistul să 
stea cel puțin 18 minute pe tușă. O a- 
semenea pedeapsă — scrie n'aml 
„Sport** — ar fi mai utilă decît chiar 
suspendarea pe trei duminici.

VIENEZH au ajuns cu amărăciune la 
concluzia că „nu fiecare brazilian e 
Pele-. in echipa din Linz a jucat bra
zilianul Chico. Deși a fost realizatorul 
a doua goluri pentru echipa Austria, 
sărbătoritul nu a fost el. ci un aus
triac. Konderto. din Linz. Deși în vîrstă 
de numai 17 ani. acesta e candidatul nr. 
1 pentru selecționata 
de reorganizare.

LA EDIȚIA a IV-a 
americane ce va avea__ ______
lie—5 mai la Sao Paulo, sportivii___
Cuba vor lua parte la 7 discipline spor
tive.

NILSON SANTOS nu a fost inclus în 
lotul Braziliei pentru turneul in Euro
pa. „Ofensată*, conducerea clubului 
Botafogo a adresat un ultimatum fede
rației : dacă Santos nu va fi luat în 
turneu, atunci nu vor face deplasarea 
nici cei 5 jucători selecționați din clu
bul lor: Garrincha, Amarildo, Zagallo, 
Manga, Rildo. „Răspunsul" la acest ulti
matum îl vom afla la 21 aprilie, cind 
brazilienii vor susține primul lor joc, 
la Lisabona.

PlNA IN IUNIE, Tamara Press — re
cordmana mondială la greutate și disc 
— nu va participa la nici o competiție. 
Ea iși va continua antrenamentele (pen
tru a putea să depășească 19 m la greu
tate), dar cea mai mare parte din timp 
și-o consacră în prezent studiilor. Ta
mara și-a luat ultimele examene la 
Institutul de construcții din Leningrad 
și se pregătește pentru examenul de 
stat, din iunie. După ce va avea titlul 
de inginer în buzunar, Tamara Press 
va relua și activitatea sportivă de per
formanță.

ECHIPA OLIMPICA de fotbal a S.U.A. 
se pregătește pentru preliminariile tur
neului de la Tokio : ea a susținut un 
al treilea joc cu formația clubului da
nez Aarhus. Rezultatul : 11-1 (5-0) pen
tru Aarhus...

V. Mirza, I. Monea, Șt. Cojan, V. Ma- 
riuțan.

In cursul zilei de miercuri, Fede
rația italiană a anunțat că va deplasa 
la București 14 pugiliști : Vacca (Mas
sa), Zurlo (Chiloiro), Girenti, Biscotti 
(Fanalli), Simili, Bertini, Golfarini, 
Peri (Murro), Pinto, Cane.

Vacca este campionul european la 
categoria muscă. El a cucerit acest 
titlu în 1961 la Belgrad, cînd l-a în
vins la puncte pe Stolnikov. La cat. 
grea va evolua din nou in Capitală 
colosul Dante Cane, care se va întilni 
pentru a patra oară cu campionul 
nostru V. Mariuțan. La București, 
Mariuțan a ciștigat la puncte. La Bo
logna, meciul s-a terminat la egali
tate, iar la Pesara a cîștigat Cane 
prin descalificare.

După meciul de la București, care 
se va desfășura pe stadionul Repu
blicii, echipa italiană va evolua două 
zile mai tirziu, la Craiova sau Cons
tanța.

că negrul 
de cîștig. 

fa-

UN GRUP DE PENTATLONISTI ROMiNI
EVOLUEAZĂ LA EREVAN

Austriei, in

* Jocurilor 
loc intre SO

curs

Pan- 
apei

din

(Agerpres)

Pentatloniștii noștri fruntași debu
tează în activitatea competițională 
internațională din acest an, cu pri
lejul concursului care începe la sfir- 
șitul acestei săptămîni Ia Erevan, 
capitala R.S.S. Armene. La întrece
rea internațională de lâ Erevan și-au 
anunțat participarea Uniunea Sovie
tică, cu mai multe echipe, precum 
și reprezentativele R. P. Polone, R. P. 
Bulgaria etc.

Selecționata R. P. Romine, alcă
tuită din sportivii Dan Ionescu, D. 
Țintea, Nic. Marinescu și Gh. To- 
miuc, însoțită de antrenorul coordo
nator al lotului olimpic, Ion Mu- 
reșanu și antrenorul Gh. Corbescu, 
părăsește Capitala în cursul zilei ds 
astăzi, îndreptîndu-se spre Moscova.

PE SCURT
• Halterofilul sovietic Eduard 

Brovko a stabilit un nou record al 
U.R.S.S. la categoria semigrea „stilul 
aruncat*, cu o performanță de 184 kg. 
Vechiul record, deținut de același 
sportiv, era de 183,5 kg.

• Echipa masculină de baschet a 
Elveției s-a calificat pentru turneul 
final al campionatului european. Bas- 
chetbaliștii elvețieni au cîștigat cu 
71-64 (48-38) cel de-al doilea meci cu 
echipa R.F. Germane desfășurat la 
Gross Gerau (R.F.G.). Primul meci, 
disputat la Bale, revenise 
nea elvețienilor (63-48).

de aseme-

de tenis de 
ciștigat de 
care în fl-

• Turneul internațional 
la Monte Carlo a fost 
francezul Pierre Darmon, 
nală l-a învins cu 6-2; 2-6; 6-1; 5-7;
6-4 pe suedezul Jan Erik Lundquist.

• In preliminariile competiției de 
tenis „Cupa Davis*, la Beirut repre
zentativa R-A.U.
chipa 
R.A.U. 
le. La 
cu 3-2 
pentru

a învins cu 5-0 e- 
In turul următor, 

la Cairo echipa Chi- 
Portugalia a dispus

Li banului, 
va întilni 
Lisabona, 
de Luxemburg, calificîndu-se
turul doi al zonei europene.

• Federația de ciclism din R.D. 
Germană a alcătuit echipa reprezen
tativă a țării care va lua startul în 
cea de a 16-a ediție a „Cursei Păcii". 
Din echipă fac parte Gustav Adolf 
Scbur (căpitanul formației), Klaus 
Ampler, Lothar Appier, Manfred Bru
ning, Gunther Lux și Manfred Weiss- 
leder. Rezerva 
Ekstein.

• La
aruncat 
zultate : 
Silvester 18,20 m, 
La Nashville 
m (a depășit de puțin la 
8.38 m). La Los Angeles
Stuart 81,45 m.

• Iată noii campioni de 
Cehoslovaciei : Nesleha, Slajs, 
bulka, Tore, Heoey, Nemecek, Stas- 
tien, Sejk, Polaoek și Nemec.

• La Berlin s-au întîlnit echipele 
feminine de gimnastică ale R. D. 
Germane și Bulgariei. Victoria a re
venit gazdelor cu 190,85 — 188.50. 
Pe primele locuri Ia individual com
pus s-au clasat Fost, Radochla, Man- 
newitz (toate R.D.G.).

echipei este Bernard

Santa 
discul 
greutate :

Barbara, S.ilvester a 
la 59,16 rri. Alte re- 

D. Davis 18,57 m, 
O’Brien 17,85 m. 

lungime : Boston 8,07 
8.43 și 
suliță :

box ai
Oi-
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