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regiunii 
organizat 

tir dotate 
Mai", la

Mîine, cuplaj

de fotbal
Mîine se dispută

Universidad" Santiago joacă
la 5 mai la București

(Citiți 
pag. a 5-a).

cele două 
din Capitală : 
București — Pro- 

și Rapid—Steaua.

inter-bucurestean

cea 
de-a 20-a etapă a cam
pionatului categoriei A 
La fotbal. Dintre jocurile 
programate se disting, 
prin interesul pe care-1 
stârnesc in rindurule iu
bitorilor jocului cu balo
nul rotund, 
întâlniri 
Dtmrnno 
greșul

In. țară au loc parti
dele : C.S.M.S.—Știința
Cluj, Crișana — Dimamo 
Bacă, Minerul Petrolul 
și Știința Timișoara 
U.T-A.

In raioanele 
București s-au 
concursuri de 
cu „Cupa 1
care au participat peste 
800 de tineri și tinere.

Cîștigătorii etapei ra
ionale își vor disputa 
întîietatea pe regiune în 
cadrul concursului oe se 
va desfășura în zilele de 
20 și 21 aprilie a.c. în 
București. Cu acest pri
lej se va selecționa e- 
chipa reprezentativă a 
regiunii București care 
va participa la etapa in
terregională organizată 
de federația de speciali
tate și dotată cu „Cupa 
1 Mai".

Zi însorită de primă
vară. Aleile din parcul 
Facultății de științe juri
dice din Capitală au cu
noscut o animație deo
sebită. Peste 150 de stu
dente și studenți, repre
zentanți ai facultăților 
din Universitatea Bucu
rești, au venit să-și dis
pute întîietatea în tradi
ționala competiție, crosul 
„Să întimpinăm 1 Mai".

Concurentele s-au ali
niat la start. Galeria for-

STUDENȚII, LA START I

(Contăncjara m pag. a 3-a)

Dc miinc, pc

Stan Cristea coresp.

ÎNTRECERILE COOPE-

RATORILOR

flk gong... 
discret 

(LoViTURAdePEDEAPSÂ)

EXTERNE

terenul Progresul,

Noi oaspeți 
tenismanii sovietici

tantin șutează din 
pe lingă portarul 

cu. (Fazâ din jocul 

ia—Rapid disputat tn 
actualului campionat)

Asociația sportivă Vo
ința din Oradea a orga
nizat o interesantă în
trecere dotată cu „Cupa 
1 Mai" la care partici
pă sportivii din secțiile 
de șah, tenis de masă, 
handbal în 7, turism, po
pice și fotbal, de la cele

Așteptată cu deosebit 
interes, dubla intilnire din
tre reprezentativele de tenis 
ale R. P. Romine și Uni
unii Sovietice începe dumi
nică în Capitală. Oaspeții 
noștri au sosit ieri diminea
ță cu avionul de Moscova,

Cunoscuta 
nă de fotbal 
Santiago va 
luna mai un

echipa chilia* 
„Universidad* 
întreprinde în 
turneu în Eu-

Fotbaliștii
în 
să 
la

chilieni 
tara 

întîl- 
Bucu-

ol im pică 
„Univer-

Cele trei lecții
lie unui antrenament •••

in-Antrenamentul 
nepuse... Pe primul 
plan — Petruța Dra
gomir, suptă și cu 
grație in mișcări, fi
nisa la sol exerci
țiul cu care urmează 
să evolueze la Cluj. 
.In altă parte a sălii 
— o veche cunoștință, 
\talentata Ana Moldo- 
veanu, evolua la pa
trulele. Elena Broască 
exersa 
Lina 
cînd 
cu

întrecere pe 
care începe 

la Cluj, pro- 
celor trei ore

marea 
echipe 
mîine 
gramul
din seara aceea a în
semnat o continuă 
încordare, din toate 
fibrele corpului, re
petarea de zeci de ori 
a
tenacitate, 
concentrare 
fi

ropa.
vor evolua și 
noastră, urmind 
nească Ia 5 mai, 
rești, selecționata 
a R. P. Romine,
sidad" Santiago este cota
tă printre cele mai bune 
formații de fotbal din A- 
merica de Sud. Anul acesta 
ea a cîștigat campionatul 
statului Chile și a învins 
în meciuri amicale cu 4—3 
pe F. C. Santos și cu 6—1 
pe Pcnarol Montevideo.

Tentative de record
la bazinul Floreasca

Capitală își încheie acti-

peste cîteva ore

I. TIRIAC 
(R.P.R.)

înotătorii fruntași din 
vitatea în piscina acoperită. Simțindu-se în formă 
ei vor încerca astăzi (de la ora 19,30) și mîine 
(de Ia ora 18) să doboare o serie de recorduri (în 
bazin de 33,33 m) care s-au „clătinat" cu prilejul 
ultimelor competiții. Avînd drept criteriu ultimele 
evoluții, apreciem că dinamovista CRISTINA BA- 
LABAN este capabilă să amelioreze 
bei 200 m liber, iar C. GEORGESCU, 
FR. FULOP și EM. VOICU pe cel al 
m liber. De asemenea, componentele 
m liber, C.
și V.
acestei probe.

fi timp de o săptămînă 
gazdele interesantei între
ceri. După cum se știe, 
întilnirea constituie o im
portantă verificare de forțe 
pentru ambele reprezentati
ve, înaintea apropiatului lor 
start în ediția 1963 a Cupei 
Davis, în care întîlnim în 
primul tur pe tenismanii 
elvețieni, iar sovieticii pe 
cei finlandezi.

In delegația U.R.S.S- 
întîlnim o veche cunoștin
ță, fostul campion unional 
Scrghei Andreev, care înso
țește acum echipa în cali
tate de conducător. Iată ce 
ne declară Andreev: „Cu 
cifiva^ ani in urmă, luptam 
pe aceleași terenuri cu prie
tenul meu Gogu Viziru tn 
memorabile meciuri. Acum 
sîntem amîndoi spectatori

la cal, iar 
Temo, fă- 

corp comun 
bima, își pro- J 

fila statura pe pe- | 
rețele din

. In cazul 
Moldoveana, 
paralele, i 
țiul 
voiau 
sugereze

| pile i-ar fi fost 
de prisos omului. 
Compoziția 
cutată de
Dragomir 
(n-am știut 
mir mai intii : 

' dul de
precizia 
culozitatea) nu era 
nici ea prea departe 
de această idee. Ele
mentele sale de ar
tistică, legate dinamic 
cu cele de acrobatică, 
demonstrau că forța 
de atracție a solului 
poate fi neglijată in 
fond. La bimă — pi
ruetele de 360 de gra
de, in cumpănă, ale 
lui Temo...

Pentru gimnastele 
clubului Farul Con
stanța, participante la

fund.
Ariei 

la 
exerci

ți aterizarea 
parcă 

că
să 

ari-

R

SNAGOVPRIMAVARA LA

iar
putut vedea antrenîndu-so 
ou spor pe terenurile de la 
Progresul, aceleași care vor(Agerpres)

sistemul 
Duminică 

primele

Pe marele „stadion* de apă de la Snagov, primele canoe și caiace au întregit decorul lacului tn acest început 
de primăvară. Tinerii canotori și-au început, entuziaști, pregătirile pentru apropiatul sezon competițional

recordul pro- 
C. MOCANU, 
ștafetei 4x100 
ștafetei 4x100 

BALABAN, M. ROTARU, I. UNGUR 
ROTARU pot îmbunătăți din nou recordul

ales, 
mare

exercițiului
o 
nervoasă 
sudoare, 

a fost, de

O
R
T
RN
JD
U5 
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R
U

exe-
Petruța 

la sol 
ce să ad- 

gra-
dificultate, 

sau specta- 
nu

multă... 
Aceasta 
fapt, prima lecție 
a acestui antrena
ment, o lecție des
pre ceea ce s-ar 
putea numi „ma
ratonul gimnaste
lor*.

Cea de a doua, 
predată de antre- 
noarea lor, Jeana 
Baltă, nu e mai 
puțin semnifica
tivă. Ea ne-a ară
tat pe 

semnează 
zltatea Și 
in munca 
re sportivă, 
rată modestia in tre
ning 
unde 
pentru 
despre 
poate, 
informația 
tn taină
Popa, paznicul silii: 
(„Rar antrenor ca to
varășa Baltă. Vine tot
deauna cu mult timp 
înainte de începerea 
pregătirii propriu- 
zise, pentru aranja
rea aparatelor");

S. LIHACIOV 
(U.R.S.S.) 

Văzuți de Neagu Ilădulescu

viu ce în- 
conștiinclo- 
seriozttatea 
de instrut- 

cum a-

și, mai ales, 
duce pasiunea 
sport. Vorbind 
ea 
să

ar trebui, 
încep cu 
furnizată 
de moș

GELU RUSCANU

(Continuare in pag. 2-a)

Foto: P. Romoșan

la această confruntare a ti
nerei genera fii de tenis- 
mani. Am adus pe cei mai 
buni 4 jucători ai noștri— 
I. Leius, S. Lihaciov, M. 
Mozer și I. Metreveli — 
aleși după mai multe con
cursuri de selecție. Aștep
tăm cu încredere exame
nul...*.

Se vor juca meciuri pa
ralele între reprezentativele 
A și B, după 
Cupei Davis, 
dimineața au loc
jocuri de simplu, luni după- 
amiază — dublurile, iar 
marți — ultimele simpluri. 
In prima echipă a R. P. 
Romîne vor evolua I. Ti
riac — campionul țării, G. 
Bosch, P. Mărmureanu.

programul primei 
întîlnirii:

Duminică, ora 10,30 — 
deschiderea oficială ;
11 Bosch — 
A), Bardan 
(meci B) ; în 
Țiriac—Mozer 
Mărmureanu 
(meci B).

ora
Leins (meci
— Lihaciov 
continuare— 
(meci A),

— Mctreveli

RD. V.



La Bradul Vișeu 
consili uun

Cum intri în orășelul Vișeul de Sus, 
venind de la gară sau pe șoseaua 
națională dinspre Sighet, te întîmpină 
un bloc modern cu trei etaje în con
strucție, în spatele căruia se întinde 
pînă la poalele unui munte cochetul 
stadion — cu gazon și cu o tribună 
mare de lemn tt al asociației sportive 
Bradul-Vișeu.

„Bradul”, organizat pe lingă între
prinderea forestieră Vișeu, este cea 
mai mare asociație sportivă din oraș. 
Are echipă de fotbal în campionatul 
interraional al regiunii Maramureș, 
numeroși schiori, șahiști și jucători 
de tenis de masă, echipe de popice. 
Cei peste 1000 de membri UCFS ac
tivează în 27 de grupe sportive răs- 
pîndițe in unitățile de muncă ale în
treprinderii din Vișeu, în comunele 
din apropiere și sus in munți, la gu
rile de exploatări forestiere.

Membrii asocia
ției sportive Bra
dul participă în 
număr mare la di
ferite competiții 
de mase, iar schi
orii, jucătorii de 
tenis, popicarii și 
șahiștii sînt nelipsiți de la fazele ra
ionale șj chiar regionale ale campio
natelor republicane.

Consiliul asociației sportive Bradul 
(președinte, tov. ing. Vasile Simon) 
folosește cele mai bune metode de 
muncă. Atît caietul de evidență al 
asociației cit și cele ale grupelor 
•ănt completate la zi, Iar ședințele 
consiliului se țin cu regularitate. în 
ultimele două luni, de exemplu, con
siliul asociației s-a întrunit de mai 
multe ori pentru a discuta și a rezol
va o serie de probleme importante, 
ca desfășurarea Spartachiadei de 
Iarnă, primirea de noi membri in gru
pele sportive, constituirea comisiei 
de turism, pregătirea echipei de fotbal 
în vederea reluării campionatului, 
analiza îndeplinirii unor sarcini de 
către membrii consiliului etc. Răs
foind caietul de procese-verbale de 
ședințe ale consiliului asociației ne-am 
oprit asupra datei de 15 martie a. c. 
în acea zi ședința consiliului a avut 
înscrisă pe ordinea de zi: primirea de 
noi membri UCFS pe baza adeziuni
lor predate consiliului asociației. Cu 
această ocazie au intrat in rîndurile 
■sociației Bradul 13# de salariați de 
la Centrala L F. Vișeu, Ocolul Silvic 
Ruscova, C. F. F. Leordina, întreprin
derea Iza Vișeu etc. ,

în acest fel consiliul asociației tra
duce în viață articolul 4 din Statu
tul . Uniunii de Cultură Fizică și
Sport, care prevede că: „Primirea in \ 
UCFS se face in mod individual pe 
baza unei adeziuni aprobată de con
siliul asociației sau clubului sportiv".

Una din greutățile pe care le în
tîmpină în activitatea sa consiliul aso
ciației Bradul este îndrumarea orga
nizațiilor de grupe sportive de la 
unitățile care se află la distanțe mari 
de orașul Vișeu. Totuși s-a găsit o 
•oluție. Organizatorii de grupe care 
vin cu diverse treburi la Vișeu trec 
și pe la secretarul consiliului asocia
ției sportive, Gavrilă Zahariaș, care îi 
instruiește în toate problemele ce stau 
In fața asociației în perioada respec
tivă. Un alt mod de a ține legătura 
cu grupele sportive, este acela al de
plasărilor pe teren a membrilor con
siliului asociației sau a tovarășilor 
din birourile secțiilor. Cind se de
plasează în interes de serviciu la uni
tățile aparținîrid de î. F. Vișeu, a- 
eești tovarăși trec și pe la organi
zatorii de grupe și cunoscînd sarcinile 
asociației și a grupelor respective dau 
un ajlitoț efectiv organizatorilor de 
grupe. t(- . ,

Dintre grupele sportive ale aso
ciației Bradul .care1' desfășoară o vie 
activitate vom remarca în primul, 
find pe aceea de la Atelierul meca
nic de la C. F. F. Vișeu (organiza- 
fdr. tov. Al. Șmill). Aci, zilnic peste 
BO de persoane participă la exercițiile 
de gimnastică în producție, iar în 
pauza de masă, 15—20 
Joacă volei pe terenul 
muncă voluntară.

Consiliul asociației
grijește și de activitatea sportivă de 
la gurile de exploatări. Toate caba-

HctalurgiMii bucurcșicHi in plină întrecere...

anului

calen-

I. BRATEANU — coînceput între-

I. kABȘAN

de la 
exem- 
lunar 
Unele

Ia 
a\

In
nume- 
atrași

cu ocazia acestei 
Gherghișan, secre- i 

U.T.M. al uzinelor

organizată de asociația Pris- 
din Borșa Sat, precum și la 

Valea Izei”, competiția aso- 
sportive Iza Dragomirești.
păcate, printre obiective nu

colaborare cu 
care vor lua 

in număr mult

la parchete sînt înzestrate 
de șah. La cabanele

Dănescu (38 ). doi 
concursului de azi 

mi ine
Foto: Șt. Ciotloș

Seiler (28) și M. 
dintre protagoniștii 

și

0. Stephani 
Brașov) și Gr. Bereni (Tuni- 
250 cmc și M. Dănescu, Gh 
Keresteș (Steaua) la 350 cmc

MXR5TICA J

SFARTACHIADA DE VARĂ A T^EF.ZT
activ

Iliroko Tsuji, intr-un exercițiu la

ale unui
(Vrmare din pag. l-a)

UN GONG.

prim aver-

I 
i

un minut, două, 
Cronometrorul, a-

spectatorii nu 
asta anemicul

puter-
Tabl 

cei do 
să bo

C. ALEXE 
V. TOFAN

și terminării 
minor pentru

scriu ? Aproape ta 
fost epuizate".
așa ? Și mi-am r 
„Nu !•

ca și 
de data

începerii 
un lucru 

timișoreni. Iată insă că

nele de 
cu jocuri
Făina, Coman și Noviciori, de 
piu, se organizează aproape 
adevărate campionate de șah.
sectoare de muncă, cum sint cele de 
la Leordina (organizator, tov. I. Tă- 
maș) șl Poeni de sub Munte (organi
zator, tov. I. Rohneanu) au fost dotate 
de către consiliul asociației cu mese 
de tenis, mingi, palete, garnituri de 
șah, plase și mingi de volei, 
aceste grupe se organizează 
roase competiții la care sint 
majoritatea membrilor UCFS.

■A
Răsfoind planul de muncă și 

darul sportiv al asociației Bradul am 
notat citeva din obiectivele propuse:

— înființarea secției de atletism ;
— organizarea 

orientare turistică

Din viata organizației I 
noastre

unui concurs de 
. la care vor par

ticipa echipe din 
mai multe grupe 
sportive;

— mobilizarea a 
2000 de persoane 
la întrecerile cro
sului „Să întîmpi- 
năm 1 Mai” și 

vară a tineretului;Spartachiada de
— înzestrarea cu materiale sportive 

a unor cabane de la gurile de ex
ploatări și organizarea unor competiții 
adecvate locului respectiv ;

— mărirea numărului de membri 
UCFS pînă la 2000;

— participarea asociației Bradul 
la întrecerile de atletism „Cupa Pris
lopul” 
lopul 
..Cupa 
ciației

Din
figurează organizarea campionatului 
asociației sportive, deși există toate 
posibilitățile în această direcție. Cam
pionatul asociației Bradul Vișeu se 
poate desfășura in cele mai bune con- 
dițiuni, prima etapă pe grupe spor
tive și apoi finala pe asociație.

★
Folosind din plin posibilitățile exis

tente, asociația sportivă Bradul Vișeu 
poate desfășura o activitate și mai 
rodnică, îndeplinind cu succes sarcina 
ce-i revine — atragerea muncitorilor 
forestieri în practicarea organizată a 
exercițiilor fizice și a sportului.

Primul concurs de 
motocros al

E.

Miercuri după-amiază peste 800 de 
tineri muncitori au participat pe sta
dionul „23 August” din Capitală la 
deschiderea festivă a Spartachiadei 
de vară a tineretului în cadrul uzine
lor „23 August”.

Luînd cuvîntul 
festivități, tov. D. 
tarul comitetului
„23 August” a arătat că numărul ti
nerilor din întreprindere, care s-au 
înscris pentru a participa la întrece
rile Spartachiadei de vară a tinere- , 
tuhii a crescut considerabil, de la an 
la an. Dacă în ediția din 1962 au par
ticipat la întrecerile Spartachiadei 

10 000 de tineri, anul acesta, datorită 
măsurilor organizatorice luate de a- 
sociația sportivă, în 
comitetul U.T.M., cei 
startul vor fi desigur 
mai mare.

După festivitate au

cerile. Disputele sportive au 
țiat buna pregătire a multora 
concurenți ca și dorința tutur 
rilor participanți, vrednici
strungari, cazangii, lăcătuși sau 
tori să obțină un loc cit mai 
probele la care luau parte.

In cadrul concursurilor ina 
s-au inipus strungarul Ion 
cazangiul Ion Teodor și tehn 
Victor Petrescu, la atletism, 
rul Mareei Oancea, la popice, 
catorul Gheorghe Nicolae și 
cui Mihai Vasiliu, la volei etc

La fotbal, spectatorii au urm: 
mult interes primele meciuri al 
petiției in care sînt angajate 
prezentative de secții. Pînă acu 
dovedit mai bune echipele s 
Sculărie (2—1 cu Mecanică) ș 
toare (8—0 ! cu Vagoane).

Azi, de la ora 1.3,30, și mîine dimi 
neață, de la ora 9.30, pe traseul de inoto- 
cros de la stadionul Unirea din șoseaua 
Oltenița (fost Constructorul), se va des- 
fă șura etapa pregătitoare a campionatu
lui republican de motocros. Alergătorii 
din Capitală și din provincie s-au pre
gătit intens și așteaptă cu emoție între
cerea pentru titlurile de campioni repu
blicani pe anul 1963 care se vor disputa 
la clasele 125, 175, 250 și 350 cmc. Pa
ralel cu întrecerile campionatului, se va 
da startul și in competiția dotată cu 
„Cupa F.R.M.” care și-o vor disputa 
motocicliști din categoria tineret, în ca
drul claselor 175 și 350 cmc. Alergătorii 
din categoria începători (care practică 
motociclismul de performanță din acest 
an) se vor întrece la clasele 175 și 350 
cmc.

Dintre principalii competitori care vor 
lua startul, azi și mîine, amintim pe 
Tr. Macarie și losif Popa (Dinamo) și 
Al. lonescu (Voința) la 125 cmc, M. 
Popa (Dinamo), St. lancovici (Metalul) 
și Puiu Ovidiu (Șt. roșu Brașov) la 175 
cmc, E. Seiler (Metalul), 
(St. roșu 
șoara) Ia 
Ion și £.

Prima demonstrație a gimnaștilor japonezi la la
Știrea că un grup de gimnaști și 

gimnaste din Japonia vor evolua, in 
țara noastră a fost primită cu satis
facție de iubitorii sportului, care aș
teaptă cu interes să revadă măiestria 
sportivilor niponi, cotați printre cei 
mai buni din lume. După cum a de
venit cunoscut, sportivii japonezi și-au 
anunțat sosirea in Capitală pentru joi 
25 aprilie. Iată componența delegației, 
așa cum ea a fost comunicată de Fe
derația de• specialitate din Japonia: 
Takeshi Kato, Shuji Tsurumi, Shin- 
saku Tsukatvaki, Yukio Endo (mas
culin), Ginko Abukawa, Hiroko Tsuji. 
Yumiko Shirota, Akinori Nakayama, 
Toshiko Nasunuma și Yasuko Huru- 
yama (feminin). Lotul de gimnaști și 
gimnaste din Japonia va fi însoțit de 
cunoscuta arbitră internațională 
Natsu Yoshida.

Federația de specialitate din țara 
noastră a hotârlt ca prima demonstra
ție a gimnaștilor japonezi să aibă loc 
in orașul Iași, vineri 26 aprilie. Iu
bitorii sportului din București vor 
putea urmări pe oaspeți intr-o de

monstrație care va fi organizat 
29 aprilie. Atît la Iași cit și 
rești, oaspeții japonezi vor 
parteneri de întrecere pe 
buni gimnaști și gimnaste 
noastră, membri ai loturilor 
bliranp «f otimnice.

de minute se 
amenajat prin

Bradul se în-

Siritem la Timișoara și asistăm la 
prima etapă a campionatului repu
blican de box pe echipe... In coltul 
roșu: C. Pop (Vulturii — Timișoara). 
In colțul albastru: St Constantin 
(Voința — București). In mijlocul rin
gului : arbitrul C. Dulău...

După recomandările de rigoare, ar
bitrul trimite pe cei doi pugiliști la 
locul lor și așteaptă sunetul gongului. 
Cronometrorul ia ciocănelul in mină și 
lovește puternic! Pe ring, nici o 
mișcare. Lovește și a doua oară : 
pugiliștii, in colțurile ringului, con
tinuă insă să facă extensii și geno- 
flexiuni. înfuriat, cronometrorul apucă 
ciocănelul cu amindouă miinile și iz
bește cv putere in gong! Tabla se 
îndoaie și scoate doar un sunet ane
mic.

— A bătut! strigă cineva din tri
bună.

— N-a bătut nimeni — răspunde 
calm arbitrul. De altfel — continuă el 
— lupta nici n-a început.

— A bătut în gong! — explică mai 
multe voci.

Arbitrul de ring se uită întrebător 
la cronometror. Acesta dă aprobativ 
din cap... Și, ca împinși de un resort, 
cei doi pugiliști se aruncă în luptă. 
Trece un minut, apoi două, trei... 
Arbitrul oprește meciul.

— A bătut! — anunță el cu satis
facție.

— Lăsați-i să continue! — protes
tează galeria — n-a bătut nimeni. 
E meci nul I

— A bătut gongul I — precizează 
arbitrul.

Spectatorii se uită la masa juriului. 
Juriul, la cronometror. Cronometrorul, 
la tabla adusă de organizatori... Și

mai lovește o dată cu sete in „gong"! 
Tabla se îndoaie și scoate un sunet 
de cutie de conserve lovită cu picio
rul...

Acum s-au urcat pe ring Emil Gale 
(Timișoara) și bucureșteanul Marin 
Stingă. Boxerii sint tineri, bine fă- 
cuți și promit o intilnire interesantă. 
Galeria timișoreană isi încurajează 
puternic favoritul. Spre surprinderea 
lor insă, arbitru’ dă un 
tisment celor doi pugi
liști pentru lipsă d-e com
bativitate : nu Vor să în
ceapă lupta! Tribunele 
au amuțit. Crdnometro- 
rul profită de acest tu

rnai lovește o 
sfirșit, se aude 
și cei doi bo- 
impinși de un 

se aruncă in

K.O. Conducătorul luptei din ring, 
pus în dilemă, nu știe pe cine să de-, 
clare învingător: pe Stingă care lovi
se sau pe Gale care primise ?... Ro- 
xerii, arbitrul, 
auziseră nici 
„gong"...

Anunțarea 
luptei a fost 
organizatorii 
această improvizație le-a dat de furcă. 
Gongul a fost principalul adversar 
al întregii gale. Cel care a avut de 
luptai insă mai mult a fost arbitrul

cru și 
dată. In 
„gongul" 
xeri, ca 
resort 
luptă...

Trec 
trei...
pucă din nou ciocănelul 
în mină și cu precizie 
matematică (in a 180-a 
secundă) lovește 
nic în „gong”, 
țipă jalnic, dar 
sportivi continuă
xeze nestingheriți. După 
citeva secunde însă, ti
mișoreanul e „stingherit" 
de o directă la bărbie 
expediată „ca la carte" 
de Stingă și trimis la 
podea. Cronometrorul
„groghi": cind anunțase sfirșitul re
prizei, boxerul timișorean era încă 
in picioare... Gongul (și mai alea 
organizatorii), îl făcuseră pe Gale

de ring. Aceasta, deoarece trebuia sa 
urmărească în același timp ți lupta 
de pe ring și cea dintre cronometror 
și tinichea... '

poate ar trebui să mă limitez 
ceea ce am constatat personal, 
ar fi încă destule de spus: 
deosebită pentru respectarea p 
cularităților individuale ale gimna
lor în elaborarea exercițiilor, fa 
zia mereu activă în înnoirea 
sfatul și răbdarea in îndrumarea 
velor, caracterul științific și pi 
ficat dl ședințelor de antrena 
(scriptele stau oricînd mărturie) 
Curn aș putea însă omite să su 

junioare, 
formației F 
și chiar 5 
înregistrat 
dintre ele

Curn aș putea însă 
niez ’ că, deși toate 
șase componente ale 
au state de cite 4 
in care timp au Și 
moașe succese (trei 
fost sau sint membre ale diferit 
toturi republicane). Reținem a 
fapt intfucit el privește și pe an 
noare, ca una care și-a condus 
vele pas cu pas in acest sport 
pe cind aveau virsta de 12—13 
De prisos a mai vorbi despre 
siunea pentru gimnastică a ace 
antrenoare. O completare totuși 
portret, onorantă pentru Jeana Ba 
sub raportul calificării, ea e pr 
soară de lucru și nu de „gimnasti 
așa cum, firesc, s-ar putea crede

Mi-am 
vastelor 
minarea 
nament.

incheiat vizita făcută gi 
de la Farul o dată cu t 
programului lor de ant 
I-am mulțumit antrenoa

pentru cele citeva relații ce mi 
dat la sfirșit, urindu-le tuturor 
ces. Mă edificasem suficient, iar 
presiile își reclamau notarea.

Indreptîndu-mă spre casă, mi- 
amintit de vorbele unui amic: „D 
pre ce să mai 
subiectele au

Să fie care 
puns convins :

Aceasta era cea de a treia „lecți 
a antrenamentului pe care îl urm 
risem.



Dinu 
au

: 1. Stane iu Ro-
2. Stei ian a Cos- 

Ioana Mocanu

(Urmare din pag. 1)

Rezultatele întrecerilor
din Capitală

a în- 
„Hai 
„Hai

de 
ob- 
lui

Dri- 
M. 

mal 
de
V»

Tu
și 

Pa
ri nd

al competiției 
Electronica 67% P ; 
3. Unirea 65% P ; 
Știința 63% p; 6.
7. Banca de In-

C. POPESCU
T. NICOARA-coresp.

pe 
timp 
par- 
faza

101

de Electro- 
pe D.

M. Pavlov, Em. Reicher, 
Sanda Voicu etc.), cea

In întîmpinnren zilei de 1 Mm

i

In parcul sportiv Dinamo din Capitală au avut loc zilele acestea primele întreceri 
nr. 5 "de cros. In fotografie elevele $c medii

ată din colegii concurentelor 
put să-și încurajeze favoriții: 

himia !“, „Hai Matematica !“, 
storia încă de la început se in- 
talează în frunte o studentă mă

runțică. E Rodica Stanciu de la Fa- 
ultatea de matematică. Ea conduce 

de-a lungul întregului traseu, cîști- 
gînd detașat cursa.

în 
pentru primul loc 
brată. „Duelul*4 
dor Zamfi rescu
Gheorghe 
sionat. Ei 
majoritatea 
s-a produs 
din spatele 
(Chimie) care, cu un ultim efort, a 
trecut primul linia de sosire. Buna 
organizare asigurata de catedra de 
educație fizică a contribuit la suc
cesul competiției. Notăm participarea 
numeroasă a facultăților de Filologie 
și Chimie (fete), precum și Fizică 
Științe juridice, Istorie (băieți). Iată 
primii clasați: fete: 
dica (Matematică); 1 
tache (Chimie); 3.
(Chimie); 4. Rodica Romocea (Filozo
fie); 5. Ivona Bădoiu (Biologie); 6. 
Maria Scurta (Geografie); băieți: 1. 
Iulian Fulger (Chimie); Zamfi-

întrecerea masculină disputa 
a fost m-ai echili- 

s-a dat între 
(Matematica) 

(Istorie) și a 
condus pe 

traseului. Dar surpriza 
pe ultimii metri, cînd 

lor a țîșnit Iulian Fulger

In runda a treia a turneului 
selecție din Capitală, Drimer a 
ținut o frumoasă victorie in fața 
Ghițescu, conducind bine atacul 
supra rocadei negre. In aceeași run
dă, Ciocîltea și Pavlov au făcut re
miză la mutarea 30, după mari com
plicații.

In runda următoare, din nou după 
complicații, s-a încheiat cu remiză 
(mutarea 46) partida Ciocîltea—Dri
mer. Cu același rezultat s-a termi
nat și cealaltă partidă, Ghițescu— 
Pavlov.

Iată cum arată clasamentul după 
4 runde : Drimer și Pavlov 2V2, Ght- 
țescu și Ciocîltea IVt.

★

S-au încheiat sferturile de finală 
ale campionatului republican 
echipe, desfășurate în București 
de aproape șase săptămîni. Au 
ticipat 16 echipe calificate din 
raională, la care au concurat 
echipe de club sau asociații spor
tive. Numărul acestora depășește pe 
cel din edițiile precedente.

Lupta pentru calificare pe primele 
patru locuri, care dădeau dreptul de 
participare în semifinală, a fost foar
te dîrză. în ultima rundă s-a jucat 

Unirea și 
primei for-

un meci decisiv între 
Știința, victoria revenind 
mâții cu scorul de 5-1.

Turneul a fost cîștigat 
nica (avînd în formație 
mer, M. Pavlov, Em. 
Nacu, 
constanta dintre echipe, alături 
Progresul, întrecută numai la 
punct.

Clasamentul final 
este următorul: 1. 
2. Progresul 67 p ; 
4. Spar tac 65 p; 5. 
Statistica p;
vesttții 45l/t p; 8. Filmul 41 p; 9. Să
nătatea 321/2 p; 10. Unirea S.P.R.B. 
251/t p; 11. Poligrafia 25 p; 12. Vo
ința 23% p, etc.

M. Sadoveanu în timpul probei 
Foto : T. Koibu

(Matematică); 3. Gh. Dinu (Is-
4. I. Moldovean (Geografie); 

Mugur

rescu
torie);
5. I. JUavu (Chimie); 6. M. 
(Fizică).

A. Zamfiresou si Gh. Cioranu-coresp.

îTTTffM

ECHIPELE

A VEIVIT PRIMĂVARA
Excursiile pe jos în zonele pitorești 

djn apropierea localităților — în parcuri, 
păduri, pe malul Huriilor sau lacurilor 
— constituie un minunat prilej de re
creare și refacere a capacităților de 
muncă, după o săptămână de activitate 
profesională. Ele sînt larg accesibile 
oamenilor muncii din toate domeniile 
de activitate, elevilor și studenților, tu
turor iubitorilor naturii.

Pregătirea unei astfel de excursii — 
sarcină a comisiilor de turism și alpinism 
din cluburile și asociațiile sportive — 
cuprinde:

— FIXAREA DATEI ȘI ALEGEREA 
LOCURILOR ȘI A OBIECTIVELOR TU
RISTICE. Excursiile pe jos, de o zi, în 
împrejurimile localităților, pot fi orga
nizate săptămânal — în fiecare dumini
că. La început se va merge la locuri mai 
apropiate, la 1,5—2 km, apoi la altele 
mai îndepărtate, ajungîndu-se ca în ca
drul unei excursii partverpanții să par
curgă pe jos 5—8 km și chiar mai mult. 
Pentru a nu obosi pe participanți este 
necesar să se asigure o gradare a dis
tanțelor parcurse pe jos.

Dintre locurile pitorești unde pot fi 
organizate excursii pe jos, menționăm: 
parcul Mogoșoaia, pădurea Băneasa, pă
durea Pustnicul, malul Argeșului pen
tru bucureșteni, pădurea Verde pentru 
cei din Timișoara, Dealul Feleaciriui șl 
pădurea Făget pentru clujeni, dealul 
Repedea pentru cei de la Iași, Poiana 
Brașov și pădurile din apropierea Bra
șovului pentru cei de Ia poalele Tîmpei, 
malurile Mureșului pentru cei din Deva 
și Arad, parcul Dumbrava pentru si-

bieni, malurile Crișuilui pentru cei din 
Oradea etc.

Pentru cunoașterea temeinică a locu
rilor este indicat ca organizartorii să facă 
o recunoaștere practică pe teren.

— STABILIREA ITINERARULUI ȘI IN- 
TOGVIJLREA PROGRAMULUI EXCURSIEI. 
Itinerarul trebuie să poarte pe turiști 
prin locuri pitorești, pe drumuri ac
cesibile, binecunoscute. La stabilirea iti
nerarului este indicat să se întocmească 
și o schiță, înscriindu-se în ea puncbuil 
de plecare al grupului, locurile de po
pas, obiectivele naturale și economice 
pe lingă care se va trece, punctul de 
destinație al excursiei etc.

Programul excursiei va cuprinde : lo
cul și ora de adunare a participanțUor, 
ora plecării, unde și când fac popa
suri, ora la care se atinge punctul de 
destinație al excursiei, activitățile cul
tural-sportive, durata lor, orele de masă 
și odihnă, ora plecării spre casă.

— Alegerea conducătorului excursiei 
se face dintre turiștii mai vechi, cu ex
periență, stimați de cei cu care lucrea-

' *............. care
ac
ea 
să 
A- 

din 
ple-

ză,
pot asigura 
ț lunii 
pentru 
existe 
legerea . ____ __ __ ___
timp, cel puțin cu 3—4 zile înaintea 
«Arii, pentru ca el să se poată docu
menta cit mai bine asupra programu-

IERI LA CONSTANTA

FEMININE FRUNTAȘE ÂU
LUPTA PENTRU TITLU

CONSTANȚA, 19 
Vineri au început la 
rile din cadrul turneului final pentru 
desemnarea echipelor ocupante ale locu
rilor I—8 în ediția 1962/1963 a campio
natului republican feminin de volei.

Desfășurate în fața unui entuziast pu
blic, care a umplut sala de la Palatul 
Sporturilor din localitate, primele me
ciuri au dat loc la dispute interesante, 
de bună calitate și satisfăcind în genere 
exigențele spectatorilor.

Rezultatele întâlnirilor de vineri — 
susținute de echipele care fac parte din 
aceleași serii și contînd pentru califi
cările în turneul final 1—4 — au cons
fințit victoriile mai mult sau mai puțin 
categorice ale formațiilor favorite.

Victorii mai comode au înregistrat 
capii de serii : Dinamo București 3—0 
(5, 3, 3) cu Combinatul Poligrafic Bucu
rești și Rapid București 3—0 (4, 2, 3) 
în meciul cu C.S M. Cluj. Ambele partide 
au durat cîte 40 de minute.

C.S.M. Sibiu — Știința București 3—1 
<75—6, 15—13, 8—15, 15—8). Sibien- 
cele 
atac 
rica
Ileana Lâzăruț. De la Știința, care le-a 
opus învingătoarelor un blocaj peuetra- 
bil, s-au remarcat Ileana Enculescu și 
Aurelia Schaffer.

Farul Constanța — Știința Cluj 3—l 
(15—10, 9—15, 15—3. 15—11). A fost 
un meci de o rară frumusețe, în care

(prin telefon). — 
Constanta întrece-

au ob(inut victoria mulțumită unui 
mai matur, în care a excelat Vio- 
Miri on, în apărare evidențiindu-se

cu autoritate și inițiativă, 
buna desfășurare a 

inițiate. Este recomandabil 
fiecare 30—40 parthÂpanți 

un conducător de grup, 
lui trebuie să se facă

Ajunși la locul de destinație, drwpA 
o scurtă odihnă se va lua o gustare a- 
poi se poate trece la desfășurarea pro
gramului cultural-sportiv dinainte sta
bilit. Dintre 
sportiv care nu 
programul unei 
amintim ;

— concurs de 
mingea de oină

— jocuri de volei ;
— jocuri de fotbal și handbal ;
— concursuri simple de orientare tu

ristică ;
— sărituri peste obstacole naturale ;
— sărituri în lungime, cu prăjini con

fecționate ad-hoc ;
— meciuri de șah și multe altele.
Se pot institui chiar și titluri, ca, de 

pildă, cel mai bun țintaș al excursiei, 
sau cel mai bun săritor în lungisne do 
pe loc etc.

O sarcină a conducătorului excursiei 
este aceea de a veghea ca programul 
ce se desfășoară să nu fie obositor, să 
fie cît mai judicios dozat, ținându-se 
seama că ziua următoare începe o nouă 
săptămină de muncă.

Trebuie să se respecte eu stricteț e ora 
fixată pentru întoarcere din excursie. 
La plecare turiștii vor lăsa în perfectă 
stare de curățenie locurile unde

activitățile cu caracter 
trebuie să lipseas-că diin 
excursii pe jos <ie o zi»

aruncare la țintă ca 
sau handbal ;

(3)
(4)

20: 6 
14:11 
13:13

7
7
7

Sibiu în cealaltă 
victoria datorită 

unde în spe-

1. (1)
2. (2)
3. ‘
4.

Dinamo
Știința
Farul Constanța 
C.P. București

Clasamentele 
vineri :

1
3
3

în urma

SERIA

SERIA A

7

Buc. 
Cluj

Farul, ca și C.S.M. 
partidă, și-a apropiat 
superiorității în ofensivă, 
cial Elisobe ta Goloșie și Ada fonaș nu 
au putut fi stăvilite. De la Farul, foarte 
bine a jucat, de asemenea Maria Pinlea, 
în apărare însă. Dintre învinse: 
Mocanu și Mihaela Bârbulcscu.

E. PETRE-coresp.

jocurilor

4
4

in Rapid Buc.
C5.M. Sibiu

1.
2. (2)
3. (3)Știința Buc.
4. (4)C.S.M. Cluj

l
7
l

4
2
2

1
3
5
5

20: 6
16:15
12:18
10:19

11
9
9

itinerarelor, a activităților 
pe care va trebui să

AZI:
Cluj

Farul,

Rapid — 
— Știința 
Dinamo —

DUMINICĂ: Di-

PROGRAMUL DE
C.S.M. Sibiu, C.S.M.
București, C.P.B. —
Știința Cluj.

PROGRAMUL DE
namo — Farul, Rapid — Știința Bucu
rești, Știința Cluj — C.P.B., C.S.M. 
Cluj — C.S.M. Sibiu.

lui, asupra 
cultural-sportive 
le coordoneze etc.

Să amintim pe scurt cum s-ar des
fășura o astfel de excursie.

— Dacă locui de adunare pentru un 
grup de bucureșteni s-a stabilit, de pil
dă. la capătul liniei de troleibuz 82 — 
adică in fața aeroportului Băneasa, pen
tru duminică dimineața ora 7,30, parti- 
cipanții trebuie să respecte neapărat a- 
ceastă oră. După adunarea tuturor par- 
ticipanților conducătorul excursiei va 
verifica dacă s-au prezentat toți cei în
scriși, dacă s-au luat materialele spor
tive (mingi de volei, fotbal, handbal, 
oină, tenis, rachete de tenis, apa
ratele foto, instrumentele muzicale etc.), 
stabilite de organizatori.

De la bun început conducătorul 
excursiei va trebui să imprime o notă 
de vioiciune, de tinerețe și bună dis
poziție întregului grup.

Plimbări cu vaporașul pe lacul Herăstrău
recreat. Numai formal excursia trebuie 
încheiată duminică seara. Trebuie conti
nuată prin reportajele sorise și ilus
trate la gazetele de perete sau colțu
rile turistice, prin schițele și caricatu
rile de la gazeta satirică, prin informă
rile făcute la stația de amplificare a 
fabricai sau uzinei ' ș.a.m.d.

Organizarea temeinică a unor astfel 
de acțiuni poate atrage sute și mii de 
oameni ai muncii la practicarea siste
matică a turismului. Dăm cuvântul co
misiilor de turism și alpinism.

prof. MIHAI CIONTO5
★

Comisia centrală de turism-alirnism 
anunță închiderea sezonului alpin de 
Iarnă pentru traseele necesare obținerii 
titlului de maestru al sportului și cate
goria I la data de 22 aprilie 19SS pentru 
ascensiuni.

Finalele campionatelor republicane

PROTAGONIȘTII PRIMEI
Cei mai buni scrimeri ai țării inau

gurează astăzi, in sala Dinamo, fina
lele campionatelor republicane. Pro
tagoniștii primei zile vor fi specia
liștii in floretă. Printre ei, Tănase 
Mureșanu, Ionel Drimbă, Ion Zilahi, 
Mihai Țiu și Atila Csipler. Mîine, în 
ziua a doua a finalelor, pe planșă 
vor urca floretistele avind ca favorită 
pe Olga Szabo, laureată a ultimei e- 
diții a mondialelor. Alături de ea vor 
mai concura — printre altele — Ana 
Ene, câștigătoarea Criteriului mondial 
al tineretului de la Gand, Maria Vi- 
col și Ileana Gyulai.

In ultima zi a finalelor, luni, se vor 
desfășura două probe : spada (candi
dați la titlul de campion, Constantin 
Stelian și Ștefan Haukler) și sabia (cu 
Dumitru Mustață, Octavian Vintilă și 
Ladislau Rohoni printre cei care vor 
da asalt către locul 1).

Finalele de floretă se vor desfă
șura după următorul program : 8—14 
— preliminarii și semifinale; de la 
ora 17.30 — finalele.

ZILE - FLORETISTII

Floretista Olga Szabo, care se anunță 
principala candidată la titlul de campioa
nă a țării și la ediția din acest an a 

„republicanelor*

Campionatul republican pe echipe
• ULTIMA ETAPA DIN TUR • RAPID A CIȘTIGAT „CUPA 

1 MAI"
Cred că intilnirea cu boxerii din 

Tg. Mureș va fi foarte disputată — 
ne-a spus antrenorul clubului Voința. 
Sandu Ion. Pentru aceasta, ne.am 
pregătit cu atenție și am alcătuit o 
formație destul de puternică, care 
cuprinde pe următorii boxeri: Șt. 
Constantin, D. Miron. N. Aliuță, T. 
Lucian, I. Militaru, D. Ionescu, Ch. 
Gherasim, Șt. Mustață, I. Votintiru 
și N. Motoc.“ Intilnirea se va disputa 
mîine dimineață, de la ora 10, pe 
stadionul Voința.

In seria a V-a a campionatului 
republican pe echipe principalele for
mații care luptă pentru calificare in 
turneul final sint Unirea București 
și C.S.M. Cluj. Aceste echipe se În
tâlnesc astâ-seară, de la ora 19, în 
sala Floreasca, într-o partidă care se 
anunță foarte interesantă. Unirea de
ține locul I în serie, cu 6 puncte, 
iar formația clujeană, locul secund, 
tot cu 6 p dar cu un punctaveraj 
inferior.

Etapa a treia (ultima din tur) mai 
programează următoarele partide;

Constructorul Galați—Progresul Bucu
rești ; A.S.A. Bacău—Muscelul Cimpu- 
lung ; Petrolul Ploiești—C.S.M.S. Iași ; 
Constructorul Hunedoara — V ulturii
U. M. Timișoara; C.S.M. Reșița— 
C.S.M. Sibiu; Casa Ofițerilor Bra
șov—A.S.A. Crișul Oradea; Metalul 
Bocșa—C.S.O. Baia Mare.

• Joi seara s-a disputat la Casa 
de Cultură a tineretului din raionul 
Qrivița Roșie finala competiției do
tată cu „Cupa 1 Mai“. Iată cîștigâ- 
torii: Walter Spilberg (C.S.S.), Gheor
ghe Cristea (Metalul), Constantin 
Alexandru (Olimpia), Radu Constan
tin (Metalul), M. Dumitrescu fC.P.B.b
V. Stancu (Metalul), N. Costișor (Ra
pid), Gh. Ghiță (Rapid), Gh. Simio- 
nescu (C.P.B.), V. 
„Cupa 1 Mai“ a 
boxerii clubului 
Gheorghe Lungu

Petrescu (Dinamo), 
fost cîștigatâ de 
Rapid (antrenori 

și Luca Romano).
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INIȚIATIVE PUNCTE BE VEDERE

9 La Ploiești a fost analizată re
cent situația atletismului din locali
tate și printre măsurile luate a fost 
și aceea a întăririi organizatorice a 
secțiilor de la asociațiile Prahova 
1 Mai, Locomotiva, SSE, Construc
torul, Voința și clubul Petrolul.

Pentru desfășurarea unei munci 
mai bine organizate a fost înființat, 
pe lingă clubul Petrolul, un centru 
de antrenament orășenesc, sub con
ducerea unui colectiv de antrenori și 
profesori de educație fizică. (Gh. 
Alexandrescu și C. Negulescu-co- 
resp.).

• Comisia de atletism din Tg. Mu
reș și-a trecut în planul său de 
muncă organizarea de mici con
cursuri înaintea și în pauzele meciu
rilor de fotbal, la care să participe 
cei mai valoroși atleți din localitate. 
Cu prilejul unui recent concurs de 
acest fel, spectatorii au urmărit cu 
mult interes evoluția unor tineri 
sportivi ea : Maria Took (12,7 sec pe 
100 m), Szekeres (11,7 sec pe 100 m), 
Magy orosi (6:05,0 pe 2 000 m) etc. 
(I. Vulcan-coresp.).

• Consiliul regional Oltenia al 
UCFS, in colaborare cu Secția re
gională de învățămînt, a organizat 
o consfătuire cu profesorii de educa
ție fizică din regiune. In urma refe
ratului prezentat de tov. Titu Merfu 
(inspector metodist) și a discuțiilor 
purtate, s-au stabilit o serie de ac-

Litia Orosz (S.S.E; llrașot) a .,i, mu: 
recent un rezultai promițător. u.mu ii.l 

greulalea la 13,10 m

Un obiectiv important: 
doborirea recordurilor regionale

Unul din aspectele cele mai carac
teristice ale muncii desfășurate in 
«tomeniul atletismului il coastituie, 
fără îndoială, RECORDURILE. Cifrele 
acestor performanțe-record exprimă 
activitatea complexă a atletului res
pectiv, munca dusă de antrenorii și 
de profesorii de educație fizică, cola
borarea lor cu medicul sportiv, preo
cuparea secțiilor de atletism din clu
buri și asociații, ca și a comisiilor 
locale și a consiliilor UCFS. Ele ex
primă, in fond, valoarea atinsă in 

țiuni concrete care să ducă în mod 
nemijlocit la dezvoltarea atletismu
lui, în special în rîndurile zecilor 
de mii de elevi din toate școlile 
regiunii.

Comisia regională de atletism, are 
următoarea componență: Titu Merfu 
— președinte, C-tin Bobei — vicepre
ședinte, Virg. Butaliu — secretar, M. 
Stahie, M. Nistor, I. Rinderiu, Elisab. 
Rinderiu, N. Manta, I. Șerbănescu, 
I. Rădulescu și A. Buză — membri. 
(V. Andronescu-coresp.).

• Asociația Locomotiva din Plo
iești (secretar D. Teodorescu), cu 
sprijinul direcțiunii școlii de 8 ani, 
nr. 9 (prof. Florentina Anghelache), 
a organizat recent un campionat pe 
școală, în două etape, pentru elevii 
din clasele 5-7. Prima etapă, pe cla
se, a angrenat în întrecere peste 150 
de copii. In etapa a Il-a, inter-cla- 
se, au participat 137 de concurenți. 
Fiecare clasă a prezentat echipe de 
băieți și fete (cite 6 concurenți). În
trecerile s-au bucurat de un frumos 
succes, iar cei mai buni dintre micii 
atleți au fost promovați în secția a- 
sociației Locomotiva.

• Asociația sportivă a Școlii medii 
„I. L. Caragiale" din București, în 
colaborare cu organizația U.T.M., 
organizează un interesant concurs 
pentru elevii și elevele școlii. între
cerile au loc la următoarele probe : 
biatlon (clasele V-VI), triatlon (cla
sele VII-VIII) și tetratlon (clasele 
IX-XI). Se fac clasamente individuale 
și pe echipe. Aceste întreceri consti
tuie un bun prilej de pregătire pen
tru viitorii participanți la campiona
tele republicane școlare din acest 
an.

De ce, „cenușăreasă"?
De necrezut și totuși adevărat /... La 

doi pași de Capitală, nici măcar un sin
gur atlet din regiunea -București n-a 
luat parte la întrecerile recentului con
curs de primăvară al 
juniorilor. Care să 
fie oare motivul a- 
cestei absențe, și al 
aii ora asemănătoare, a atleților din re
giunea București, de la multe concursuri 
oficiale ?

Despre aceasta ne scrie coresponden
tul nostru din Giurgiu, tov. Traian 
Rarbălată :

Iu școlile medii și profesionale din 
orașul Giurgiu, unul dintre cele mai im
portante centre ale regiunii, învață peste 
4 000 de elevi și eleve. Tul în aceste

NOTE CSIITBCE

dezvoltarea sa de atletismul dintr-o 
secție, raion, regiune etc.

In numărul de astăzi al ziarului 
nostru publicăm recordurile regionale 
masculine de seniori. Lista lor trebuie 
citită cu toată atenția și pe baza con
cluziilor, să se treacă de indală la o 
acțiune susținută de doborire a aces
tor recorduri, dintre care foarte multe 
au încă o valoare extrem de scăzută.

Cifrele scrise eu aldine reprezintă 
recordurile republicane.

RÎNDURI DESPRE O GAZDĂ 
A ATLEȚILOR

m scris de mai multe ori in 
ultimele zile despre concursul 
de primăvară al juniorilor 

noștri, despre constatările făcute la 
acest început de sezon al competi
țiilor in aer liber. Dar și astăzi 
ne-am propus să aducem din nou 
vorba despre acest concurs, discu- 
tind puțin despre gazda întrecerilor 
sale: stadionul Republicii.

Datorită eforturilor susținute ale 
administrației stadionului, pista și 
instalațiile pentru atletism s-au pre
zentat in condițiuni bune, făcindu-nt 
să uităm că pină nu de mult vre
mea a fost foarte rea și că zăpada 
și ploile au muiat serios această 
pistă. Nu este pentru prima oară 

I cind tovarășii de la acest stadion 
iși dovedesc prin fapte dragostea lor 
pentru munca pe care o desfășoară.

Și totuși stadionul Republicii, prin
cipala bază de atletism a țării, nu 

I are in dotarea sa toate materialele 
trebuincioase organizării unui con
curs de amploare. De pildă, dumi
nică, la stadion n-au existat greu
tăți de 6 ki'ograme pentru juniori. 
Pentru ca proba să poată avea loc, 
a fost nevoie să se dea o fugă la 
stadionul vecin, la Progresul, de unde 
să se împrumute aceste greutăți. O 
asemenea intimplare apare nefirească 
pentru orice stadion și mai ales pen
tru stadionul Republicii.

încheiem aceste rinduri printr-o 
propunere: să se confecționeze alte 
tabele de afișaj pentru rezultatele 
la sărituri și aruncări, in locul celor 
actuale, care nu sint de loc practice 
și sint prea puțin vizibile din tri
bune.

MAI MULTĂ GRIJĂ PENTRU UN 
ECHIPAMENT UNIFORM

Întreprinderile noastre de mate
riale și echipamente sportive pro
duc anual cantități însemnate și 

sortimente variate, pe care le pun 
la dispoziția maselor de tineri și ti
nere, cluburilor și asociațiilor noas- 

școli își duc munca un număr de 25 de 
profesori de educație fizică, dintre care 
8 sint absolvenți ai 1CF. Dar din aceas
tă masă de tineri dacă au fost 2—3 care, 

în ultimii ani, să se 
fi remarcat cu oca
zia diferitelor între
ceri de atletism din 

cadrul campionatelor școlare, de juniori 
sau de seniori. Trebuie să recunoaștem 
că este prea puțin pentru a justifica ac
tivitatea celor 25 de profesori. Ce au 
făcut acești profesori pentru promovarea 
și continua dezvoltare a atletismului în 
școlile orașului ? Să punem această în
trebare tovarășilor profesori Emilia Oan- 
cea, Iulian Glnlmez, Apostol Buzatu. 
Dumitru Manolescu, Patrița Sișu și al
tora. Poate că vor fi în măsură să ne 
dea un răspuns, dacă nu cumva, ca și 
pină acum, tor ridica din umeri...

Dar vina nu este numai a profesorilor 
de educație fizică. Dacă la Ciurgin atle
tismul continuă să joace rolul „cenușă- 
resei**, aceasta se dalorește Japlitlui că 
consiliul raional al UCFS și comisia sa 
de specialitate nau făcut absolut ni
mic In direcția traducerii in viață a im
portantelor sarcini care au reieșit din 
documentele Conferinței pe țară a UCFS, 
iar consiliul regional al UCFS n-a tras 
incă pe nimeni la răspundere pentru ne- 
îndeplinirea sarcinilor. Ar fi timpul 
s-o facă! 

tre. In această situație este de-a 
dreptul de neînțeles faptul că la 
întrecerile de atletism se oferă spec
tatorilor din tribună un aspect ne
plăcut. Prea puține sînt cluburile ai 
căror reprezentanți au avut echipa
mente uniforme. Și dacă nimeni nu 
le poate pretinde să aibă treninguri 
la fel, măcar maiourile și chiloții 
să fie de aceeași culoare. Este o 
chestiune care trebuie să dea de gîn- 
dit și să fie rezolvată la viitoarele 
concursuri, cu atît mai mult cu cit 
in magazia fiecărui club sau aso
ciație există suficiente asemenea 
echipamente uniforme,

O COMPETIȚIE INTERESANTĂ

onsiliui orășenesc București al 
UCFS, prin comisia sa de atle
tism, organizează o competi

ție foarte interesantă : campionatul 
Capitalei pe echipe de raioane. La 
întrecere vor participa reprezentati
vele celor 8 raioane, împărțite în

Amenajarea simplă 
a sectoarelor de aruncări

Pentru a veni în ajutorul asociațiilor 
sportive care doresc să amenajeze, în 
modul cel mai simplu, sectoare de arun
cări, dăm mai jos cîteva date tehnice 
privind alegerea terenului și marcarea 
acestor sectoare.

SECTORUL PENTRU ARUNCAREA 
GREUTĂȚII

Terenul ales trebuie să fie pe cît po
sibil fără denivelări, din pămînt bătut, 
iarbă sau zgură (dacă există acest ma
terial în localitate). Spațiul de elan este 
un cerc cu diametrul interior de 2,135 m 
și se marchează cu praf de cretă sau var, 
banda avînd 5 cm lățime. In direcția 
aruncării, pe marcajul cercului se mon
tează o opritoare din lemn cu dimensiu
nile 1,22x11,4x10 cm, care se vop
sește în alb. Zona de aterizare a greutății 
este un sector de cerc cu razâ de 
14—16 m, care pornește din centrul cer
cului de aruncare sub un unghi de 65°. 
Pe acest spațiu se trasează arce de cerc 
din metru în metru, de la distanța de 
6—8 m de cercul de aruncare. Acolo unde 
există posibilități cercul de aruncare va 
fi confecționat din metal iar spațiul de 
elan va fi betonat.

SECTORUL PENTRU ARUNCAREA 
DISCULUI

Alegerea terenului se face ca și la a- 
runcarea greutății. Spațiul de elan este 
tot un cerc cu diametrul interior de 

două grupe .* I — Grivița Roșie, 1 Mal 
Nicolae Bălcescu, 16 Februarie! 
II —V. I. Lenin, Tudor Vladimirescul 
30 Decembrie, 23 August. In pro grai 
mul concursului figurează majorita! 
tea probelor așa-zise clasice. Fiecarl 
reprezentativă de raion cuprinde citi 
2 seniori și juniori cat. I ți 3 jul 
niori cat. a Il-a. Se vor întocmi clflj 
samente pentru aceste trei categorii 
de vîrstă.

Concursurile vor începe mîine, cu 
întrecerea echipelor din prima grupai 
fiecare etapă fiind programată in 
două duminici consecutive.

După cum se vede, bucureștenii 
și-au și început pregătirile pentru 
campionatul republican pe echipe re
prezentative de regiuni. Pe cind ase
menea acțiuni și in celelalte regiuni 
ale țării 1 Să nu așteptăm ziua în
trecerilor pentru începerea pregăti
rilor și selecționarea echipelor regiu
nilor respective !...

ROMEO VILARA

2,50 m. Zona de aterizare a discului este 
un sector de cerc cu raza de 45—50 m, 
măsurat din centrul cercului de arunca
re sub un unghi de 60°. Intre 25—50 m 
se trasează arce de cerc din 5 în 5 metri.

SECTORUL PENTRU ARUNCAREA
SULIȚEI

La alegerea terenului se va ține seama 
de indicațiile date mai sus. Pista de elan 
poate fi din pămînt bătut, iarbă sau 
zgură. Lungimea pistei este de 30—35 m 
iar lățimea de 4 m. Pe direcția aruncării 
se trasează zona de aterizare a suliței 
care este un sector de cerc cu raza de 
60—65 in, măsurat ca în figura alătu
rată. Unghiul sectorului de cerc este de 
29°. Intre 25—60 m se trasează arce de 
ccrc din 5 în 5 m. In figurile care înso
țesc textul se dau marcajele pentru cele 
trei sectoare descrise mai sus. Toate 
liniile de marcaj au lățimea de 5 cm.

Acolo unde există posibilități se poate 
amenaja și sector pentru aruncarea cio
canului. Spațiul de clan este identic cu 
cel de aruncare a greutății.

Aceste amenajări se pot face cu ușu
rință atît în cadrul bazelor sportive exis
tente, cît și separat, acolo unde terenul 
permite. Pentru a evita accidentele este 
indicat ca sectoarele respective și, în 
special, zonele de aterizare să fie deli
mitate și supravegheate.

ing. C. VIRLAN
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In jocurile de verificare de la Constanta

Selecfionabilii n-au obiinut „notă de trecere
Joi, la Constanța... Ziua splendidă 

care ne-a întîmpinat șî pe care și-ar do- 
ri-o orice vilegiaturist chiar și în luna 
iulie, ne-a amintit alte sosiri la Cons
tanța, cînd — în locul blocnotesului 
reportericesc — ne însoțea bagajul de 
vacanță...

Cîteva clipe, așadar, am sărit peste 
lunile care ne mai despart de sezonul de 
plajă și ne-am simțit în concediu. Numai 
cîteva clipe I Din păcate însă, fotbaliștii 
noștri fruntași, pe care venisem să-i ve
dem în meciurile de verificare progra
mate, s-au simțit parcă în concediu... o 
după-ainiază întreagă ! Ei au jucat în 
așa fel îneît celor aproape 20.000 de 
spectatori veniți pe stadionul „1 Mai*, 
atrași de promisiunile firești ale unui 
spectacol fotbalistic în care evoluau cei 
mai buni 25—30 de fotbaliști ai țării, 
nu le-a rămas — pînă la urmă — decît 
satisfacția unei bune comportări a echi
pei locale și a constatării că ea știe să 
marcheze și goluri.

Așa îneît, atîr selecționata Bucureș- 
țiului, învinsă de Farul Constanța eu

In aceste meciuri au fost folosite 
formațiile :

Lotul olimpic : Datcu—POPA (min. 
80 Georgescu), Motroc, Greavu—je
nei. Koszka—PÎRCALAB, Varga, Ma
nolache, Georgescu (min. 78 Seredai), 
Mițaru.

Jelesniciar Sarajevo : Radovici — 
Staka, Krajnc, Kapidzic — Kulovic, 
Matic—Azabagic, Gasic, SMAJLOVIC, 
OSIM. Kokot (Duspara).

București; Niculescu — ȘTEFAN, 
Cojocaru, Staicu—Crișan, Langa — 
Cacoveanu, Balint (CONSTANTIN), 
Ionescu (Ene II), Raksi (min. 12, Ene 
H, min. 45 Balint), Tătaru (min. 12 
Raksi).

Farul : Martciu (min. 60 Ghibănes- 
cu)—Florescu (Buzea), Danciu (Tîl- 
vescu), Gref — STANCU, NEACȘU 
(min. 60 Bibere) — Ologu, Biikosi, 
Ciosescu (Dinulescu), VLAD, Vasi
lescu (Mo roia nu).

Jocul din 
dus de z. _ 
doilea de Sta vru 
Constanța.

Repriza a doua a fost și mai slabă 
calitativ. Lotul nostru a păstrat o oare
care superioritate teritorială dar... numai 
atît. La poartă s-a tras foarte puțin. De 
altfel, în tot meciul nici zece șuturi ale 
echipei noastre n-au solicitat intervenții 
luj Radovici. In min. 74, în schimb, 
oaspeții au întreprins un contraatac vigu
ros și au egalat prin Duspara.

Meciul de la Constanța ridică în mod 
serios problema pregătirii lotului nostru 
olimpic. Opinia publică a primit cu sa
tisfacție aducerea unor puternice echip*. 
străine care să servească drept partener 
de verificare lotului olimpic. Aducerea 
□nor asemenea echipe se face cu destule 
eforturi materiale și cu greutate, deoa
rece este vorba de formații mult solicita
te pe arena internațională. După Slovan 
Bratislava și Jelesniciar Sarajevo, săp- 
tămina viitoare „olimpicii** vor juca la 
București cu Flamengo. Avem impresia 
însă că există pericolul ca aceste întîl- 
niri să nu dea rezultatele dorite. Aștep
tam să vedem un lot bine conturat. în
chegat, cu o activitate permanentă, care 
în aceste jocuri se călește, se omogeni
zează și căruia i se aduc unele retușuri. 
Constatăm însă că în alcătuirea forma
ției se bîjbîie. Intre „unsprezeccle** cara 
a jucat cu Slovan și cel de la Constan
ta au existat mari deosebiri. Pe bună 
dreptate se pune întrebarea : cum se 
ocupă antrenorii iotului de această sar
cină ? Fac ei totul pentru ca echipa noas
tră să se prezinte cît mai bine posibil la 
meciurile preliminare și — In continuare, 
pentru că este posibilă calificarea — la 
turneul final de la Tokio ? Este nevoie 
ca Federația de fotbal să intervină cu

energie, pe de o parte pentru a face 
ca centrul de greutate al preocupărilor 
antrenorilor și — mai ales — ale jucă
torilor selecționabili să cadă asupra pre
gătirii lotului reprezentativ, iar pe de 
alta pentru a se pune capăt unor acte de 
indisciplină de genul celor care au dus 
la absența nejustificată de la meciul cu 
Jelesniciar a unor jucători ca Ilaidu 
și Petru Emil. Cel de-al doilea meci 
de verificare nereușit al lotului nostru 
olimpic trebuie să constituie un serios 
semnal de alarmă. Este adevărat că lotul 
are și unele indisponibilități, dar a- 
cestea nu pot constitui o explicație satis
făcătoare pentru slabul joc de ansam
blu prestat joi.

FARUL CONSTANȚA-
BUCUREȘTI 3-0 (1-0)

deschidere a fost con- 
Drăghicl. iar cel <te-al 

Nicolau, ambii din

un 3—0 care exclude orice cale de apel 
cit și Lotul olimpic — notat nesatisfă
cător după meciul egal (2—2) cu Je- 
lesniciar Sarajevo — au părăsit terenul 
de joc lăsînd in urma lor nemulțumiri 
ti nedumeriri...

OTUL OLIMPIC - JELESNICIAR 
SARAJEVO 2-2 (2-1)

Mhpcul selecționabililor noștri a lăsat 
mult de dorit. Echipa n-a corespuns de- 
ht în primele 20—25 de minute, cînd 
b lăsat să se vadă că are posibilități 
Be a practica un fotbal la nivelul cerin- 
elor. Ca urmare, formația romină a și 
ion dus cu 2—0. In minutul 5, Pîrcălab
I făcut o cursă spectaculoasă pc aripă, 
| centrat, Varga a scos abil balonul din 
Livălmășeala produsă în fața porții, l-a 
rimis paralel cu linia de poartă lui Mițaru 
li acesta, de la cîțiva pași, l-a împins
II plasă. Echipa noastră combină fra- i 
hos și Varga îi pune pe Manolache și Mi- 
laru în situații bune de șut în minutele : 
17 și 19. Dominarea echipei romîne este 
loncrctizată din nou de către Varga care, 
li min. 22, transformă impecabil o lovi
tură liberă de la 20 m. La 2—0, selec- 
fonabilii noștri uită parcă subit să mai 
Io a ce. Riposta fotbaliștilor iugoslavi ii 
lluiește, jocul se dezorganizează, în rîn 
lurile formației îșî face Ioc delăsarea 
| neînțelegerea. Și dacă în min. 24 
■ateu reușește — printr-un plonjon „in 
Ixtremis" — să evite golul pe care-l ve- 
lea un stadion întreg, el nu mai poate 
mec același lucru în minutul următor, 
■ud Smajlovici reia fulgerător, din 
|t>lcn de la 6 metri, o centrare la semi- 
nălțime de pe aripa dreaptă. Lotul nos- 
■u continuă să domine teritorial, dar 
•cep să apară multe lacune în jocul 
klti. Pe teren, echipa apare ruptă în 
■ouă : o linie de fund de 4—5 oameni 
I o linie de atac în care jocul eom- 
■nativ este înlocuit prin mingi lungi
■ iuiise lui Manolache, dar pe care cen- 
lul nostru atacant deși „se zbate* con- 
Innu nu le poate fructifica : toate pa- 
Ble îi vin pe sus și — mai ales — a- 
■nci cînd masivul stoper advers îl
■ ine aproape*. Varga nu joacă îndea- 
|ns cu Pîrcălab, preferind rolul de 
Brf de atac, Georgescu nu-1 folosește 
B Mițaru, din apărare se iese cu mingi 
Bnibuite* la întîmplare. N-avem nimic 
■•potriva jocului în adîncime, al pase- 
Br lungi, prin care se poate cîștiga te- 
Bn și adversarul poate fi surprins des- 
Bperit. A juca însă în mod schematic cu 
Bingi trimise lung înainte, în orice îm- 
Bejurarc, înseamnă a risca permanent 
Btcrceptarea balonului de către adver- 
Br, a-i da acestuia posibilitatea să re- • 
Bnă cu un nou atac.

Fază dintr-un meci Dinamo București—Progresul: atac dinamovist 
la poarta lui Mîndru

Cuplajul interhacureștean
După un început bun, selecționata 

Capitalei, o veritabilă „națională B*. a 
intrat într-o apatie al cărei rezultat a 
fost o înfrîngere netă în fața const in- 
țenilor. Jucătorii bucureșteni au jucat 
„cu încetinitorul“, fără convingere, n-au 
colaborat între ei. In repriza secundă ini
țiativa a fost aproape complet de partea 
gazdelor care au jucat mult mai bine 
decît în partida de la București cu Ra
pid. Selecționata a 
poartă.

Golurile au fost 
(min. 29), 
lescu (min.

tras foarte puțin la

Ologu
76).

marcate de Vasilescu 
(min. 75) «i Dine-

RADU URZICEANU

SELECȚIONATA DE TINERET A
ÎNVINGĂTOARE LA SCOR LA RUSSE: 6-2 CU DUNAV

R. P. ROMINE

Citcva impresii ale antrenorului B. Marian asupra acestui joc
Joi, în orașul Russe din R.P. Bul

garia, echipa noastră de tineret a 
întîlnit formația locală Dunav, care 
activează în prima categorie a cam
pionatului bulgar. După cum se știe, 
meciul s-a încheiat cu o frumoasă 
victorie a fotbaliștilor romîni 1 
rul de 6—2 (1—0).

Amănunte asupra acestei ] 
ne-a furnizat Basil Marian, 
dintre antrenorii selecționatei :

„Meciul, earaeterizat printr-o fac
tură tehnică bună, a fost disputat 
într-un ritm susținut. Tinerii noștri 
fotbaliști au practicat un joc bun. 
Dunav n-a opus o rezistență mai 
vie decît în prima parte a întîlnirii. 
In repriza secundă echipa noastră a 
combinat foarte frumos, ceea oe a 
atras aplauzele celor 10 900 de spec
tatori. S-a simțit, cu prilejul acestui 
meci, că tinerii noștri fotbaliști au 
știut să se mobilizeze. Partida a

la sco-

partide 
unul

constituit o ultimă verificare a lotu
lui în vederea partidelor internațio
nale care se vor disputa luna vii
toare cu echipele de tineret ale Sue
diei (5 mai Ia Cluj) și R.D. Germane 
(12 mai în R.D.G.). Din acest punct 
de vedere, meciul de la Russe a fost 
deosebit de util, verifieîndu-se cu 
acest prilej omogenitatea echipei, 
potențialul ei de luptă și capacitatea 
tehnică a jucătorilor.

Din formația Urziceanu — Hălmă- 
geanu, Petescu, Răcelescu — Ștefă- 
nescu, Dan Coe — Creiniceanu (Năf- 
tănăilă), Frățilă, Adam, Neșu (Pes- 
caru), Harșani (Creiniceanu) s-au e- 
vidențiat: Dan Coe, Răcelescu, Ște- 
fănescu, Pescaru, Frățilă, 
Creiniceanu.

Cele șase goluri au fost 
de Creiniceanu (3), Adam (2) 
țilă*.

Adam,

marcate 
și Fră-

i

f

domină etapa a XX-a a categoriei A
Etapa de mîine, cea de-a XX-a 
categoriei A, are o importanță carea

nu scapă celor ce urmăresc înde
aproape desfășurarea acestei pasio
nante întreceri. Și aceasta, nu nu
mai pentru că programează unul din 
tradiționalele cuplaje interbucurește- 
ne ci și pentru că echipele provin
ciale susțin jocuri de rezultatul că
rora depinde in mare măsură pozi
ția lor în clasament și perspectivele 
lor în lupta pentru titlu sau pentru 
evitarea retrogradării.

Să vedem ce e nou în legătură 
cu fiecare din cele șase partide 
gramate (meciul Farul—Steagul 
a fost amînat).

• C.S.M.S. — ȘTIINȚA CLUJ 
(Arbitru: Gavrila Pop— Brașov). Ieșe
nii s-au antrenat joi sub conducerea 
noului lor antrenor, Șerban Justin. 
In 45 de minute ei au întrecut cu 
4-1 echipa de juniori iar în două 
reprize a cite 40 de minute au mar
cat de trei ori, fără 
gol, lui Dinamo Iași 
tul regional. Clujenii 
di fi cari în apărare.

a primi vreun 
din campiona- 
vor opera mo-

pro- 
roșu

Isf-
R.P. Ungară). Majori-

• RAPID—STEAUA (Arbitru: 
van Far caș 
tatea jucătorilor acestor două echipe 
s-au pregătit în cursul săptămînii 
la lotul ol'mpic sau la cel al selec
ționatei București. In legătură cu 
formațiile, la Steaua este incertă fo
losirea lui Tătaru, accidentat la Con
stanța. Locul lui va fi ocupat, pro
babil, de Creiniceanu. Feroviarii vor 
prezenta garnitura obișnuită, urmînd 
ca Năsturescu și Kraus să-și facă re
intrarea, 
folosirea 
a jucat 
nu este

• MINERUL — PETROLUL (Arbi
tru : N. Mihâilescu—București). Plo- 
ieștenii au jucat joi la Sinaia cu 
Carpați, cîștigînd cu 3-0 prin golu
rile marcate de Badea, Dridea I și 
Moldoveanu. Deși au cîștigat, petro
liștii au avut aceleași lipsuri în ceea 
ce privește eficacitatea atacului. In 
revenire de formă, Dridea I.

• Celelalte două partide vor fi 
conduse de arbitrii : V. Pădureanu- 
București (Crișana—Dinamo Bacău) și 
llie Drâphici-București 
șoara—UTA).

(Știința Timi-

cele mai im- 
programate la

Nu este, în schimb, sigură 
lui Ion Ionescu care — deși 
o repriză la Constanța — 
în plenitudinea forțelor.

• DINAMO BUCUREȘTI - PRO
GRESUL. (Arbitru : Atanas Dinev — 
R.P. Bulgaria). Dinamoviștii și-au 
axat și ei pregătirea în această săp- 
tămînă pe participarea la 
mentele loturilor. Ei 
trarea lui Nunweiller 
In ceea ce privește 
că va fi menținută 
Ploiești.
stingă. Progresul menține formația 
din meciul cu Știința Timișoara.

antrena- 
în rein- 
apărare, 
se pare

speră
III în
atacul 
formula de la

Incert postul de extrem

100 046 lei report la PRONOSPORT pentru concursul de duminică 21 aprilie 1963
100000 lei a obținut participantul Ivan I. Ioan din București, str. Eroului nr. 9, 

la concursul Pronosport nr. 15 din 14 aprilie 1963
DOUA AUTOTURISME „MOSKVIC1" 

LA CONCURSUL SPECIAL 
PRONOEXPRES

Se apropie perioada concediilor. Prin
tre multe posibilități de a petrece con
cediul este și aceea de a face turul țârii 
în

Această posibilitate v-o oferă și CON
CURSUL SPECIAL PRONOEXPRES din 
24 aprilie, la care în afară de două au
toturisme „Moskvici* se mai atribuie 
gratuit, din fond special, motociclete, 
scutere, frigidere, aragazuri cu butelie, 
televizoare, magnetofoane și alte nume
roase premiimașina dv. proprie. în bani și obiecte.

Formula de tragere vă oferă multiple 
șanse de cîștig. Se efectuează 3 EXTRA
GERI însumînd 20 NUMERE.

Nu uitați că șansa dv. de cîștig în
cepe abia după ce ați depus buletinele 
fi că această șansă crește cu numărul de 
variante depuse.

Schemele reduse nr. 2, nr. 5 și nr. 7 
vă asigură, cu taxe de participare mai 
mici, posibilitatea de a face combinații 
mai mari cu numere mai multe.

• Participantul Nicolae Morarii 
corn. Toaca, raion Reghin, regiunea 
reș-Autonomă Maghiară a obținut
de al 14-lea autoturism la Loz în plic— 
scrii speciale.

PREMII PRONOSPORT

din 
Mu- 
ce’

lei.
824

Categoria I : 1 variantă a 50.000 
Categoria a n-a : 99,90 variante a 
lei fiecare. Categoria a III-a : 1.450,70 
variante a 85 lei fiecare. Premiul special 
12+1 in valoare de 50.000 lei a fost ob- 
țit de participantul Ivan I. Ioan, care a 
mai obținut și premiul de categoria I in 
valoare' de 50.000 lei, deci in total 
100.000 lei.

LOTO-CENTRAL

La tragerea Loto-Central din ziua de
19 aprilie 1963, au fost extrase din urnă 
următoarele numere : 38 82 51 61 6 64 68
20 75 40. Premiul special A : 40 6 61. Pre
miul special B : 82 51 64. Premiul special 
C : 38 20 68. Fond de premii : 650.686 lei.

Tragerea următoare va avea loc la 
26. IV. a.c., în Orașul Dr. Petru Groza.

Rubrică redactată de Lot o-Pronosport

• In categoria B, 
portante jocuri sînt
Reșița (C.S.M.—Dinamo Pitești), Arad 
(C.F.R. I.R.T.A.—Crișul Oradea), Tur
da (Arieșul—C.S.M. Cluj), Tecuci 
(Flamura roșie—Siderurgistul Galați).

ȘTIRI
MECIUL DINAMO OBOR — ȘTIINȚA 

BUCUREȘTI ARE LOC AZI
Anunțat inițial pentru duminică dimi

neața pe stadionul Dinamo, meciul de 
categoria B Dinamo Obor — Știința 
București se va desfășura azi după- 
amiază începînd de la ora 16,30 tot pe 
stadionul Dinamo

ARBITRUL IOCULUI CRIȘANA — 
PETROLUL

Restanța din etapa a XVlII-a. meciul 
Crișana Oradea — Petrolul Ploiești va 
avea loc miercuri 24 aprilie la Oradea și 
va fi condus de arbitrul Octavian Com- 
șa — Craiova

CLASAMENT INTERBUCURESTEAN

înaintea meciurilor 
tul — neoficial — 
echipele bucureștene
1. Rapid
2. Steaua
3. Dinamo
4. Progresul

Cuplajul de mîine, 
August", programează începînd de la ora 
14,30 partidele : Dinamo — Progresul și 
Rapid — Steaua.

A

de mîine, clasamen- 
al jocurilor 
se prezintă

4
4
4
4

de pe stadionul

2
1 
o 
o

2
3
3
2

0 
O
1
2

dintre 
astfel:

6
5
3
2

<23

ÎNCEPUT „CUPA R.P.R.*
EDIȚIA 1963—1964

s-au încheiat șaisprezecimile 
R.P.R.* ediția 1962—1963 și 
echipele de fotbal din țara noa- 
aliniază la startul ediției 1963— 
acestei mari competiții.

disputat primele 
această etapă, U 

școlara

Abia 
«Cupei 
iată că 
stră se 
1964 a

La 15 aprilie s-au 
jocuri, urmînd ca 
care participă echipele sătești, 
și militare neafiliate, să se încheie la 
15 septembrie. Aceste formații pot par
ticipa pe baza unui tabel nominal vizat 
de consiliul raional UCFS și a carne
tului de membru al UCFS. Este de 
datoria comisiilor locale de fotbal de 
a se ocupa de programarea și disputarea 
meciurilor din 
octombrie 
regională, urmînd ca la 17 noiembrie 
să intre 
categoria
B vor lua startul în două etape, la 1 
și la 15 decembrie.

această etapă. La 13 
are loc faza a 11-a. inter-

în joc viitoarele echipe din 
C. Formațiile din categoria



COLȚUL SPECIALISTULUI

SCHIMBUL DE LOCURI
iTiinc, pc stadionul Tineretului (ora 9),

Deschiderea festivă a activității sportive
Partidele de campionat disputate în 

acest an au dovedit — ca și în anii 
trecuți — că jocul înaintașilor noștri 
atinge un nivel tehnico-tactic ridicat. Nu 
același lucru îl putem spune insă des
pre jocul liniilor dinapoi, care deși cu
prind jucători de valoare se descurcă cu 
multă * greutate in fa’-a echipelor care 
adoptă o apărare strinsă. Ce trebuie

o pasă foarte bună 
grămadă, o prindere 
centrului interior și 

a jucătorilor care își

&

l
Fie. A

asemenea situații : cum se poaxe 
eficacitatea liniilor de treisfer-

făcut >n 
asigura 
tun '

Schimbul de locuri, este răspunsul cel 
mai potrivit dat apărărilor „ermetice*.

Avind in față adversari de forțe egale, 
treisferturile proprii vor căuta să im
prime un ritm constant de alergare și 
transmitere a balonului pentru a crea 
adversarului impresia că posibilitățile 
de pătrundere sînt minime. Atunci 
trebuie să înceapă insă diferitele acțiuni, 
tactice, secer tui pun:ndu-se pe schimbul 
de locuri. E2 se poate efectua intre 
mijlocașul la deschidere și centrul exte
rior. centrul interior și aripă, precum 
și prin ieșirea centrului exterior spre 
marginea terenului pe poziție de aripă 
etc.

Schimbul de locuri intre mijlocașul ta 
desch.dere și centrul exterior este cel 
mai greu de realizat, dar ei prezintă 
avantajul ursei maxime eficacități. Acest 
schimb de locuri trebuie învățat ultimul

deoarece necesită 
a mijlocașului la 
sigură din partea 
deplasarea rapidă _ _ ___
schimbă plasamentul din momentele fixe.

In fig. 1 se observă așezarea și mișca
rea jucătorilor in teren. Pentru reușita 
schimbului, întreaga linie trebuie să cu
noască intenția mijlocașului la deschi
dere. In momentul cînd mijlocașul la 
deschidere se găsește puțin înapoi sau 
pe linie cu centrul interior (1), pasa mij
locașului la grămadă trebuie să se facă 
lung la primul centru. Acesta va trebui 
să alerge drept, iar înainte de efectua
rea pasei să „blocheze* printr-o ușoară 
alergare laterală centrul și mijloca

șul la deschidere advers, oprindu-le ast
fel acestora posibilitatea replierii. O 
dată cu prinderea balonului de către 
centrul interior, urmează schimbul de 
locuri între ceilalți jucători : aripa și 
centrul exterior ies mult lateral pentru 
a oferi spațiu de acțiune mijlocașului 
la deschidere care urmează să ocupe 
poziția centrului 2). Dacă adversarul 
adoptă o apărare om la om pe liniile 
dinapoi, atunci cu siguranță că se va 
crea o breșă între adversari, astfel că 
aripa râmine complet liberă și se poate 
îndrepta spre steagul de colț complet 
nestingherit.

O altă posibilitate de depășire a ad
versarului prin schimbul de locuri este 
cea între centrul interior și aripă. Așe
zarea se face în linie pentru cei doi 
centri iar pasa se face direct centrului 
exterior de către mijlocașul la deschi
dere (fig. 2).

Nici unul din jucători nu trebuie să-și 
părăsească locul de „așezare“ decît după 
ce adversarul a plecat hotărit în apărare 
și cu vădită intenție de a-și opri omul 
direct. Contrar, atacul nu reușește.

După prindere, centrul exterior tre
buie să-și continue alergarea în linie 
dreaptă, în plină viteză de deplasare iar

îndelungată și perseverentă. Reușita lor 
depinde de buna colaborare ce trebuie 
să existe între antrenor și jucător.

Cerințele de bază pentru reușita schim
burilor de care trebuie să se’ țină cont 
in pregătire, sînt următoarele :

mare adîn-

ce
de

— așezare corectă, nu în 
cime,

— execuție tn plină viteză de depla
sare,

— pasare și prindere precisă,
— așezare în funcție de schimbul 

urmează să se efectueze,
— alergare perpendiculară pe linia

țintă (numai astfel se pot crea breșe șl 
„blocarea" adversarului în apărare),

— oprirea jucătorului din apărare prin 
luarea contactului cu umărul interior și 
oprirea lui la centrul terenului, nu spre 
margine unde-i facilităm replierea.

Schimbul de locuri lasă să se între
vadă mari perspective de viitor în rugbi 
unde — ca și în celelalte sporturi — 
pentru realizarea lui trebuie să participe 
toți jucătorii, dar in mod special ' "
lorii din linia a 3-a.

jucă-

în aer liber a elevilor biicureșteni
pregă- 
eveni-

Stadionul Tineretului se 
tește pentru un important 
ment prilejuit de deschiderea »es- 
tivă a aotivității sportive in aer 
liber a elevilor din Capitală.

Cu această ocazie vor fi orga
nizate o serie de acțiuni intere-

sânte legate de aniversarea a cinci 
ani de la înființarea Clubului 
sportiv școlar, ca de pildă, con
cursuri de atletism, întreceri de 
handbal, baschet, rugbi, faza pe 
club a crosului „1 Mai** (circa 500 
parti cipanți) etc.

Mâine, pe stadionul Dinamo,

Derbiul GRIVIȚA ROȘIE-STEAUA
Au existat, desigur, și pînă acum 

multe momente importante în desfă
șurarea campionatului republican de 
rugbi, multe partide care au reținut 
în mod deosebit atenția spectatori
lor, prilejuind jocuri de factură teh
nică superioară și o întrecere viu 
disputată. Etapa de miine ne oferă 
însă ca punct de atracție un derbi 
așteptat cu nerăbdare de multă vre
me de iubitorii rugbiului: meciul

prof. AUREL BARBU
maestru al sportului

Programul turneului internațional de la Cluj
Fig. 2

s-oMiine vi avea loc cea de a doua etapă 
a returului campionatelor republicane de 
handbal în 7. In întrecerea masculină 
(seria 1) sini programate două meciuri 
extrem de importante pentru evitarea 
retrogradării: Dinam» Bacău-Știinfa
Răcorești și Rapid Bucurefti-Trectorul 
ftrufor, in timp ce în seria a H-a. cele 
mai echilibrate intilairi sînt $fimfa Pe- 
trofeni-Știutfa Timișoara ți l'«np> Sibiu- 
Tehaometal Timișoara.

In campionatul feminin, partida cen
trală se va disputa între Rapid și Pro
gresul București. In tur cele două echipe 
au terminat la egalitate (4—4).

continuare transmiterea balonului 
facă centrului interior care a ocupat 
locul aripei ieșită mult în apropierea 
liniei de margine. Astfel, se îngreuiază 
apărarea liniei a 3-a, care are un drum 
mai lung de parcurs decît cel normal.

La schimbul de mai sus, o altă va
riantă se poate realiza prin rămînerea 
aripii in locul inițial și trecerea cen
trului interior aproape de marginea te
renului. Aceasta cere un efort în plus 
centrului, care are de parcurs o distanță 
mai mare, astfel că schimbul se poate 
aplica numai în cazul unui jucător cu 
calități fizice deosebite.

Un schimb de locuri ce pare la început 
simplu este cel al centrului exterior, 
care printr-o alergare oblică se așază 
în apropierea marginii realizîndu-se in 
acest fel un atac supranumeric (fig. 3).

Metodica învățării și perfecționării 
schimburilor de locuri necesită o muncă

F.R. Baschet a întocmit programul 
de desfășurare a turneului interna
țional de baschet de la Cluj. Vineri 
26 aprilie vor avea loc meciurile 
R.S. Cehoslovacă—R.P. Polonă și R.P. 
Romină—R.P. Bulgaria, sîmbătă 27: 
R.P. Romină—R.P. Polonă și R.S. Ce-

Mîine, un nou concurs

hoslovacă—R.P. Bulgaria, duminică 28 : 
R.P. Bulgaria—R.P. Polonă și R.P. Ro- 
mînă—R.S. Cehoslovacă. Ca arbitri au 
fost invitați R. Beloșevici (R.S.F. Iu
goslavia) și I. Szabo (R.P. Ungară). 
Aceștia vor conduce alături de arbi
trii care vor veni cu fiecare delega
ție și de arbitrii clujeni G. Rusu, 
I. Bodoni și dr. I. Știrbu. Comisia 
de baschet a regiunii Cluj se pre
ocupă în momentul de față de asigu
rarea celor mai bune condiții de des
fășurare a Întrecerilor.

GRIVIȚA ROȘIE-STEAUA. Cele 
două formații fruntașe au furnizat în- 
totdeauna partide „mari", aplaudate 
la „scenă deschisă" și sintem con
vinși că mîine ele se vor strădui 
să reediteze acele frumoase specta
cole sportive care pun în evidență 
valoarea și spectaculozitatea jocului 
de rugbi.

De apreciat inițiativa federației de 
specialitate de a prpgrama acest im
portant joc în cadrul unui „cuplaj” 
a cărui deschidere se anunță, de 
asemenea, deosebit de interesantă: 
Știința Cluj—Dinamo. Clujenii, după 
reoenta victorie asupra campionilor, 
sînt dornici să probeze în fața pui 
blicului bucureștean progresul înre
gistrat. La rîndul lor, dinamoviștii 
vor lupta pentru a-și consolida po
ziția în clasament și, llrește, pentru 
a obține „acasă" victoria.

Programul bucureștean este com
pletat de jocul Unirea—Știința Pe- 
troșeni, care se va disputa astăzi, 
pe terenul Unirea.

In țară vor avea loc meciurile : 
C.S.M.S. Iași—Constructorul Birlad ; 
Farul Constanța—Progresul Bucu
rești ; Știința Timișoara—Gloria.

UNDE MERGEM?
SlMBĂIĂ

RUGBI : teren Unire*, ore 16,30 : 
Unirea — Știința Petroșenî.

HANDBAL ÎN 7 : campionatul cu
leg. A: teren Giulești. ora 16.15: 
Știința —- Confecția Buc. (f); ora 
17.20: Raped — Progresul Buc. (f).

SCRIMA : sala Dinamo, de la ora 
8.00 și de la ora 1730 : campionatul 
republican de floretă bărbați.

BOX : sala Floreasca. de la ora 
19, campionatul republican pe echi
pe : Unirea — C.S.M. Cluj.

MOTO: stadionul Unirea, de 
ora 15.30 : concurs de motocros.

NATAȚIE : bazinul Floreasca, ora 
19,30: concurs cu participarea înotă
torilor fruntași.

HALTERE : sala Floreasca II
17 „Cupa 1 Mai" (juniori).

Dinamo, ora 
ora 11:

la ora 
echipe:

la

ora

DUMINICĂ

ea-
10 : 

(m);

HANDBAL ÎN 7 : campionatul 
teg. A: teren Giulești, ora 
Steaua — Rafinăria Teleajen 
ora 11,15: Rapid — Tractorul Brașov
(m); campionatul de junioare: teren 
Giulești, ora 12,30: SSE 2 — Voința 
Odorhei.

CICLISM: șos. București — Plo
iești (km. 8), ora 9,30 : concurs cu 
participarea sportivilor din București 
și Ploiești.

ATLETISM : stadionul Republicii, 
ora 8 : campionatul Capitalei pe e- 
chipe de raioane; stadionul Tinere
tului, ora 9: etapa a II-a a campio
natului universitar pe echipe; ora 
9,30: circuitul de marș PTT; Casa 
de cultură a raionului 23 August, 
ora 9: competiție de cros 
de clubul Metalul.

VOLEI: sala Floreasca, 
Rapid — Legia Varșovia, 
„C.CE.“. In deschidere, 
meciul amical Dinamo — 
(m).

RUGBI: stadionul
9,30: Dinamo — Știința Cluj; 
Grivița Roșie — Steaua.

BOX : stadionul Voința, de 
10: campionatul republican pe
Voința — Mureșul Tg. Mureș.

FOTBAL : stadionul „23 August", 
ora 14.30: Dinamo — Progresul; ora 
16,30: Rapid — Steaua. In pauze vor 
avea loc demonstrații de călărie. 
Campionatul republican de juniori : 
teren C.P.B., ora 11: SSE 1 — CSS; 
stadionul Ciulești, ora 11: Rapid — 
Știința Craiova; stadionul Dinamo — 
teren II, ora 9,15: Dinamo — Lami
norul Brăila; ora 11: Dinamo Obor 
— Portul Constanța; stadionul „23 
August" — teren II, ora 11: Meta
lul — Voința Buc.; teren IV, ora 13: 
Centrul „23 August" — Electrica 
Constanța.

SCRIMĂ : sala Dinamo, de la ora 
8,00 și de la ora 17,30: campionatul 
republican la floretă fete.

MOTO : stadionul Unirea, ora 9,30: 
concurs de motocros.

NATAȚIE : bazinul Floreasca, de 
la ora 10.30: jocuri de polo (juniori) 
în campionatul Capitalei; ora 18: în
treceri de înot (juniori) în campio
natul Capitalei și ziua a Il-a a con
cursului fruntașilor.

HALTERE : sala Floreasca II, 
9 „Cupa 1 Mai" (seniori cat. II).

LUPTE : sala Floreasca,
campionatele Capitalei, judo pe echi
pe și individuale de lupte clasice.

Duminică dimineața se va desfășura 
pe șoseaua București-Ploiești, în orga
nizarea comisiei de specialitate din Ca
pitală, un nou concurs deschis tuturor 
categoriilor de alergători. In program 
figurează următoarele probe: seniori— 
100 km ; juniori cat. I—40 km ; juni
ori cat. a 11-a—~ 
semicurse—20 
10 km.

Plecările și 
petiție vor fi 
kilometrului 8 , .
Adunarea concurenților are loc la ora 9 
iar o jumătate de oră mai tîrziu se va 
da primul start. își vor disputa întîie- 
tatea cicliști din București și Ploiești.

30 km; biciclete de 
km ; biciclete de oraș—

sosirile în această com- 
marcate în dreptul bornei 

(Aeroportul Băneasa).

ora

ora

10 :

Cîcloturîștii din nou la drum
Duminica in Capitală, se inaugurează 

sezonul de cicloturism. Se vor întilni 
din nou iubitorii excursiilor pe biciclete. 
Organizator: Clubul sportiv școlar In 
colaborare cu Secția de învățămînt a 
Sfatului popular al Capitalei și Comitetul 
orășenesc București al U.T.M. Pentru 
început, firește, un traseu mai scurt. 
Numai 15 kilometri, dar foarte atractiv : 
pădurea Băneasa, Mogoșoaia (cu vizita 
Muzeului de artă brîncovenească), cu nu
meroase jocuri distractive și, bineînțe- 
ies, întreceri sportive.

Elevii și elevele din București, profe
sorii de educație fizică, oa și cicloturîș- 
tii avansați (care au un bun prilej 
de a deveni prețioși îndrumători) nu mai 
au firește nevoie de o altă invitație. 
Adunarea, la ora 9, la stadionul Tinere
tului.

SAPTAMlNA VIITOARE PE ECRANE 
noul film românesc

A FOST PRIETENUL MEU

O producție a studioului cinematografic „București"

Scenariul ; DUMITRU CARABAT 
MIRCEA MOHOR 

Regia: ANDREI BLAIER

Imaginea : AL. INTORSUREANU 
Muzica ; RADU ȘERBAN 
Decoruri : C. SIMIONESCU

SIBETEANU, ȘTEFAN CIOBOTĂ- 
ȘTEFAN MIHĂI-

In rolurile principale ; NICOLAE 
RAȘU, FLAVIA BUREF, VICTOR REBENGIUC, , 
LESCU-BRAILA, MAR1ELA PETRESCU, SILVIU STANCULESCU și 

oopiii : SILVIAN SIMION și CALINA PÂNDELE.

organizată

ora 19,30 : 
semifinala 

ora 17,30 : 
Progresul

SPORTUL POPULAR
Pag. a 6-a N-. 4224

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

zare bilete pentru cuplajul de fotbal 
in terbu cures Lean DINAMO—PROGRESUL 
și RAPID—STEAUA din 21 aprilie de 
pe stadionul „23 August**. In pauzele 
meciurilor, demonstrații de călărie.

Aceleași case vînd și bilete pentru în
tâlnirea internațională de fotbal dintre 
LOTUL OLIMPIC R.P.R. — FLAMENGO 
(Brazilia) de miercuri 24 aprilie de pe 
stadionul „23 August**.

★
Casele de bilete din str. ion Vidu și 

agenția Pronosport din cal. victoriei nr.

2, vînd și bilete pentru întâlnirea inter
națională de volei RAPID—LEGIA VAR
ȘOVIA (C.C.E.) de duminică ZI aprilie 
de la sala floreasca.

★
Pentru gala de box R.P.R.—ITALIA 

din ZS.IV de pe stadionul Republicii, bi
letele se găsesc la casele de 
nul Republicii (str. Izvor) șl 
La aceasta din urmă, găsiți 
pentru gala UNIREA—C.S.M. 
astăzi de la sala Floreasca.

la stadio- 
Ion Vidu. 
și bilete
CLUJ de

U

CELE MAI PLĂCUTE Șl INTERESANTE EXCURSII 
ÎN LUNILE MAI Șl IUNIE PE DUNĂRE 

cu elegantele motonave fluviale „OLTENIȚA" și „CARPAȚI"

Itinerarul : Giurgiu—Turnu Severin-Porțile de fier—Caza- 
ne-Giurgiu. Popasuri pe insula Ada Kaleh și la Tr. Severin. 
Condiții foarte bune de cazare și de masă pe bordul 

motonavelor.

TREI ZILE DE NEUITAT!
Informații și înscrieri la toate agențiile și filialele O.N.T. „Carpațî".



ranidisf

campionatele mondiale
de tenis de masa

meciul pe echipe

De sezon
RECORD

163,265 KM/H PE SCHIURI,
UN RECORD CARE NU VA REZISTA Ia margi-

Adversarii
n-au avui
pe teren..

iulie va începe 
echipa Suediei.

a învățat 
unele din- 

pe care

ce la începerea 
stabilind astfel 

un record italian. 
Mazzola

1

5,20 m la prăjină ?

• Jucătorul
scurt nume a 
ghesul Lo De 
fnst și învins 
scurt timp de
cui Miko cu scorul 
21—12; 21—18.

In școlile medii din 
Brașov și Focșani nu 
s-a introdus recreația 
organizată.

pe Jos căta-n tot locul
ii scăpase din mtini... 

jocul.

ale Franței la cobo- 
pe schiuri, sînt o 
încercare de a oficia- 

cursele pentru recor- 
de viteză absolută.

lor primul 
de mingi a durat 
și 5 minute Z.—

în urmă de un 
romîn, Dincă

dintre selecționatele R. S. 
Cehosloiace și Suediei, In 
sală domnea o atmosferă de 
parcă s-ar fi desfășurat 
meciul de hochei pe ghea-

• Im campionatele mon
diale au fost prezenți 270 
de ziariști. Finalele au fost 
transmise de 11 societăți 
de televiziune.

Foto: P. Romoșan
se-
jo- 
eel 
De

egalase o 
stabilită ca

Epigrame
Arbitrul C. Denghel a 

condus eu multe scă
pări partida Rapid—Fa
rul.

Un arbitru... neoficial

Cișmigiul s-a întilnit din 
nou cu vizitatorii săi mi<-i 
și-„ mari. Baza de verdea 
ță din inima Bucureștiului 
a redevenit împărăția cas
telelor de nisip și... scena 
primelor izbtnzi sportive 
(Trotinetele și tricicletele au 
acceș liber pe alei).

S'- sĂ-SS?

■ ■

o

Cu 27 de ani în urma, 
la ediția desfășurată tot 
la Pruga, fn proba de sim
plu bărbați s-au iniilml 
actualul antrenor al echi
pei R.P R Paneth și Er 
lich, care atunci reprezenta 
Polonia

In meciul
schimb
2 ore

tă de la campionatele mon
diale. Suedezii au fost pri
miți cu strigătele de: „Heia, 
heia, Sverige* de către 
grupul de turiști suedezi 
Im aceasta, spectatorii pre
zenți și-au încurajat echi
pa gazdă cu cunoscutele 
cuvinte; „Do toho*. Victo
ria a revenit echipei Sue
diei. După meci, suporterii 
suedezi au declarat că vic
toria lor este revanșa pen
tru înfrângerea suferită la 
Stockholm.

sâ antreneze

cu cel mai 
fost portr
ait fel, el a 
in cei mai 

cehoslova

Dar, in fotografia noas
tră, nu poale fi vorba de
sigur de o întrecere. Cate
goriile de greutate nu o 
permit. • Tatăl și fiul pun 
la cale tactica primelor con
cursuri..^

COMPLETARE LA UN
FOTBALISTIC

In! run număr trecut, 
con-emnam la ..Magazin* 
isprava unui fotbalist ita
lian. Mazzola de la Milan, 
în materie de... viteză în 
înscrierea unui gol : 13 
runde 
cuini, 
puțin 
fa pt.
performantă

Performanțele înregis
trate de francezii Georges 
Duvillard (142 km/h). 
Rene Collet (159 kmzh) și 
Eliane Brenaud (126.400 
km/h), reprezentînd recor
duri 
rîre 
nouă 
liza 
duri 
Prima întrecere de acest 
gen s-a desfășurat la 14 
ianuarie 1930. la St. Mo- 
ritz.

Primele recorduri an fost 
de 97,149 km/h (pe schiuri * 
de sărituri) și 105.673 
km/h (pe schiuri speciale), 
ultimul aparținînd austria
cului G. Lantschner. In . 
anii următori, kilometrul 
lansat a continuat să a- 
tragă atenția, uimind prin 
cifrele din ce în ce mai 
impresionante. Interesant e, 
însă, faptul că diferențele 
de viteză realizată pe 
schiuri speciale (cu greu
tate sporită pînă la 60 km 
datorită armăturii de plumb 
adăugată la vîrf și la coa
dă, prevăzute în fată cu 
un mîner de care schiorul 
se ține stînd în poziție 
aerodinamică) și pe schiuri 

X f°l°site de săritorii de la
/ trambulină au fost foarte
l mici. Așa, de pildă, tot la
x St. Moritz au fost stabi-

lite următoarele recorduri 
X absolute: 135,644 km/b
A pentru schiuri de Ia tram-
( bulină (Sigmund Ruud —

( Norvegia și Marcel Rav-
X mond — Elveția); 136,66
X km/h pe schiuri speciale,
\ iar schiorul (Leo Gasperl
f — Austria) avînd un e-
\ cliipament special.
S 0 vreme, recordul abso* 
J lut de viteză pe schiuri nu
V a mai interesat, dar în
/ 1952, italianul Zeno Colo,
1 campion mondial în 1950
X și campion olimpic în
\ 1952 la proba de coborîre.
C concurînd în întregime ca-

renat. realizează pe 100 m 
excepționala medie orară 
de 159,290 km. Recordul 
a fost stabilit în localita- 
tea italiană Breuil-Cervi- 
nia. Recordul lui Zeno 
Colo este doborît în 1960 
de elvețianul Vilii Forrer 
(159,445 km li). iar în 
1961 italianul Luigi di 
Marco stabilește Ia Cervi- 

; nia un record care nu a 
ipai fost doborît: 163.265 

. km/h.
' Cît va rezista acest re

cord ? Desigur, nu prea 
mult.

De ce acolo-i aminată 
„Recreația organizată**?
Cej vinovați de situație 
Sim și acum... in recreație.

V. D. POPA

POSTII MIlGnZIN»

mulți ani 
fotbalist 
Schileru. actualul antrenor 
al echipei Siderurgistul din 
Galați. Intr-un meci cu Po
lonia, disputat în 1935 la 
București și cîștigat de e- 
chipa romîn ă cu 4—1, Schi
leru a deschis scorul la 
capătul unei aefiuni Sepi- 
Bindea, care n a durat de- 
cît 13 secunde de la înce
perea partidei.
aproape că nici 
timp să se așeze

Atletul american Mike 
Flanagan, săritor cu pră
jina. și-a exprimat părerea 
d, în acest sezon, maî 
mulți sportivi vor reuși să 
sară 5.20 m, dacă nu și 
mai mult. „Printre cei care 
au folosit pînă acum pră
jina de sticlă nu a existat 
un adevărat săritor cu

• Fostul campion mon
dial la simplu, japonezul 
Ogimura (Londra 1954 și 
Tokio 1956) nu se va odih
ni prea mult după termina
rea C. M. de la Praga. Din

• Intîlnirea dintre echi
pele» masculine ale Angliei 
și Olandei a durat 4 ore 
și 30 min., iar înlîlnirea 
Italia—Argentina 5 ore și 
5t) min.

Arbitrul brazilian de 
baschet Eugenio Manha are 
un papagal la care ține 
foarte mult. Atît de mult, 
îneît nu se îndura să-l lase 
singur acasă cînd trebuia 
să conducă cîte un joc, ci 
îl lua cu el la fiecare meci, 
așezînd colivia 
nea terenului.

Că papagalul 
in scurtă vreme
tre cuvintele „tari' 
și le adresau jucătorii în 
timpul meciului. aceasta

prăjina. In momentul cînd 
aceste încercări vor fi fă
cute de sportivi de talent, 
se vor realiza minuni la a- 
ceastă probă. Dacă. de 
exemplu, Valeri Brumei ar 
sări la prăjină, el ar reali
za fără dificultate 5,20 m“ 
— a spus Mike Flanagan.

n-ar fi reprezentat chiar o 
catastrofă. Dacă își permi
teau să vorbească așa oa
menii, de ce n-ar fi fă
cut-o și papagalul ?... Un 
fapt mai grav este însă a- 
cela că el a ajuns să imite 
atît de bine fluierul arbitru
lui, îneît la partida de cam
pionat dintre Virtus Rio 
de Janeiro și Botafogo 
Ceszo. a oprit pur și sim
plu o acțiune a jucătorilor 
de la Botafogo. 
ceastă echipă a 
ciul, a făcut...

Federația a 
carea meciului 
în vedere lui Manha să re
nunțe fie la arbitraj fie l< 
papagal. A fost... sacrifi
cat papagalul.

Și, cnm a- 
pierdut me- 
contestație 
decis reju 
și i-a pus

„ Descoperirea 
revistei „Life

a magazin «POSTiajmcnziN
ȘTEFAN 

BUCUREȘTI, 
și Rapid s-au_____
acum în campionat de 25 
de ori. De 10 ori a învins 
Steaua, de 9 ori a cîștigat 
Rapid, iar celelalte 6 par
tide s-au terminat la ega
litate. Cel mai mare scor 
s-a înregistrat în ediția 
1958 — 1959 : 4-0 pentru
Steaua. 2) Dinamo Bucu
rești și Progresul S-au în
tîlnit numai de 15 ori, Pro
gresul Jucînd pentru pri
ma oară în categoria A 
in- anul 1955. Bilanțul ? C 
victorii de partea lui Di
namo, 5 meciuri în care a 
învins Progresul și 4 jocuri 
încheiate la egalitate. Sco
rurile cele mai mari : Pro
gresul—Dinamo 5-3 (1957—
1958) și Dinamo—Progresul 
4-1 (1961—1962).

CONSTANTIN ALEXAN
DRU, COȚOFENE — Floyd 
Patterson a împlinit în ia
nuarie 28 de ani. Cînd a 
cucerit titlul de campion 
olimpic la categoria mij
locie, învingîndu-1 în fina
lă pe Vasile Tiță — și a- 
cest lucru s-a întîmplat în 
vara anului 1952 — Patter
son avea 17 ani și jumă
tate. La 21 de ani el a de
venit campion al lumii la 
toate categoriile în boxul 
profesionist. Sînt eveni
mente de care Patterson 
își aduce aminte, desigur, 
cu plăcere, pe cele mai 
noi preferă să le uite !

ZAHARIA, 
— i) Steaua 
întîlnit pînă

M. SAVEANU, SIGHI
ȘOARA. — 1) La campio
natul mondial de fotbal 
din 1930 : Romînia—Peru 
3-1 și Romînia — Uruguay 
0-4. 2) Firește că sînt di
ferențe între condițiile de 
concurs în aer liber și cele 
din sală. ~ _
spus însă unde este mai 
ușor de 
manțe bune, 
caz și intr-altul,_________
vantâje și dezavantaje.

ION POPOVICI, STNNI- 
COLAUL MARE. — 1) Nici 
un fotbalist romîn n-a luat 
parte la meciurile dintre 
selecționata Europei și e- 
chipa Angliei. 2) Viorel Pe
tes su și-a făcut debutul in 
categoria A la U.T.A. 3) 
Să vă spunem dacă exis
tă vreun fotbalist din ca
tegoria A, originar din ra
ionul Sinnicolaul Mare ? 
Poate că există. Dar cînd 
e vorba de fotbaliști, e 
mai bine să nu spunem 
de unde sînt. In definitiv, 
raionul sau orașul respec
tiv n-are nici o vină !

ION SAVULESCU, BRĂI
LA, — 1) Fotbalistul Ba-
lint, de la Rapid, a jucat 
hochei pe gheață într-o e- 
chipă de categoria A: Tîr- 
nava—-Odorhes. 2) Boxerul 
Vasile Mariuțan nu este 
originar din Brăila, El s-a 
născut la Timișoara și a 
stat multă vreme la Reși
ța. Nu trebuie însă să vă 
decepționeze răspunsul nos-

Este greu de

obținut perfor- 
Și într-un 

există a-

tru. Dv., brâilenii, aveți 
totuși un boxer cu care 
vâ puteți lăuda : Mircea 
Dobrescu.

I. MOLDOVAN, TURDA. 
— Din scrisoarea dv. nu 
reiese clar cum s-a petre
cut faza cu pricina. Deci, 
nu ne putem pronunța 
dacă arbitrul a greșit sau

caz, o preci-oricenu. in 
zare : un coechipier n-are 
voie să la mingea, cu 
mina, din brațele porta
rului echipei sale căzut la 
pămînt într-o ciocnire, a- 
tîta vreme cît arbitrul n-a 
fluierat și jocul nu este 
deci oprit. Dacă face a- 
cest lucru are toate mot> 
vele să se ia apoi cu mii
nile de păr î arbitrul va 
acorda lovitură de la 11

metri. O asemenea fază s-a 
petrecut în urmă cu 8—10 
ani, la un meci important: 
la finala pe țară a cam
pionatului de juniori, dis
putată între „puștii* de la 
Petrolul și cei de la Știin
ța Cluj. Un apărător al 
Petrolului a luat mingea 
in brațe, în timp ce por
tarul era la pămînt și s-a 
ales cu un „11 metri", și 
așa a pierdut finala. Stu
pid, dar... regulamentar !

A. GRIGORE, DEJ. — 
Un singur jucător de fot
bal a primit titlul de 
maestru emerit al sportu
lui : Petschovschi; Vă asi
gur însă 
resort ar vrea să-1 
de... tuturor 
noștri j Totul 
rite...

NAPOLEON 
NU, CRAIOVA, 
lexandrescu a 
centrul liniei ________ ___
trei echipe : Petrolul (cînd 
echipa își avea sediul în 
București), Steaua și C.A. 
C. Lung Moldovenesc.

O. GUTU, ȘIMLEUL SIL- 
V AN IEI. — Aripa dreaptă 
a echipei Progresul, Nico
la e Oaidă, a împlinit Ia 9 
aprilie 30 de ani. El joa
că la Progresul din pri
măvara anului 1957. Inain- 

jucase, tot în categoria 
la Dinamo Bacău.

te 
A,

că forurile de 
acor- 

fotbaliștilor 
e sâ-1 me-

DELOREA- 
— Ion A- 
activat în 

de atac a

ION POSTAȘU
Desen de N. CLAUD IU

la sari- 
sportivul 
Brumei 

cu toată

Revista americană „Life11 
a descoperit, în sfîrșit, 
cheia succeselor obținute fn 
cadrul recentului turneu 
întreprins în S.U.A. de re
cordmanul lumii 
tura în înălțime, 
sovietic Valeri 
După cum afirmă
seriozitatea redactorul spor
tiv al acestei reviste, R'li
niei nu își datorează vic
toriile calităților sale fizi
ce și pregătirii deosebite 
ci... magiei. Este vorba, 
arată „Life", de faptul că 
„înaintea începerii con
cursului Brumei stringe cu 
putere mina adversarilor 
săi și prin aceasta obține 
asupra lor un knock-out 
psihologic !*

La numai două zile dună 
apariția acestor „conside
rații* Brumei l-a învins din 
nou pe rivalul său John 
Thomas. De dala aceasta 
cei doi săritori nu și-au 
putut stringe munile Intru- 
cît recordmanul lumii a 
concurat la New York, în 
timp ce Thomas a partici
pat la un concurs desfășu
rat la... San Francisco.

Jteciui it-41 .uceput mea. 
Dar... discuțiile, da 1 Și 
iată-l pe acest înflăcărat 
suporter rapidist susținînd 
că echipa sa favorită este 
cea mai bună din... lume 
și că în orice caz „are In 
buzunar* pe Farul Con
stanța (fig. 1). Așa să fie 
oare ? Se pare că nu, jude
cind după chipul posomo
rit al suporterului (fig. 
2). Dar iată că acum do
mină Rapidul. Tristețea a 
dispărut. In picioare^ su
porterul, „Petrică-Rapid*, 
cum i se spune, își In 
curajează din toate puterile 
„băieții* .(fig 3) Și a- 
cum, sfaturi „tehnice* : 
„Înapoi. Greavu !u, ,;Mal 
spre stingă. Balint ! „Șu- 

. teazâ^ Georgescttle !* Ehei, 
dacă ar fi fost e.l antrenor... 
() Victorie ! Suporte
rul este acum cel mai fe
ricit om de pe pCmlnl 
(fi&- 5)

Este, greu de spus dacă 
această ultimă imagine o 
vom putea „prinde* șl 
niîine, după meciul cu 
Steaua, sau dacă va fi ne
voie ca foto-re por Ierul nos
tru să facă una., nouă. 
Dar parcă și-ar pierde mult 
din farmecul lor meciurile 
de fotbal, dacă s-ar des
fășura fără participarea ac
tivă și adesea pitoreas
că a suporterilor, a adevă- 
raților suporteri.

Foto: T. Roibu



RAPID-LEGIA VARȘOVIA IN SEMIFINALELE „C. C. E.“ LA VOLEI
A CEA DE A TREIA EDIȚIE A CONCURSULUI

INTERNATIONAL DE LUPTE AL R. P. R,

: C.A.F.—Varșovia

rinduri,
consemnăm 

sportivă romînească. 
din sala Floreasca începe la ora 

deschidere, la oria 17,30, un
ami-cal, între echipele masculine din

Floreasca, formația campioană a R.P. 
Varșovia. Meciul va fi condus de arbi- 
L. Ormay, se va desfășura în cadrul 

competiției și constituie după cum se

care considerăm deschisă 
recomandăm 
Dar n>u ne

în cel de al șaselea joc al său din aotuiala ediție a 
„Cupei campionilor europeni", prima noastră echipă 
masoulină de volei, Rapid București, întîlnește mîine 
seară în sala 
Polone, Legia 
trul maghiar 
semifinalelor
știe returul întîlnirii.

învingători în tur (cu 3—2) la 7 aprilie la Varșo
via, rapidiștii pornesc desigur favoriți în partida de 
mîine Nu trebuie uitat că meciul nu poate fi apre
ciat însă ca o simplă formalitate. Voleibaliștii din 
Varșovia, numărind în rîndurile lor patru dintre titu
larii reprezentativei Poloniei (Rutkowski, Sperling, 
Schlief și Sierszulski), alcătuiesc o garnitură deosebit 
de redutabilă, motiv pentru < 
întrecerea de duminică și le 
bucureșteni cuvenita atenție, 
bogatele resurse tehnice și 
precum și ridicata lor putere 
subliniat-o în atîtea 
capătul întîlnirii să 
și prețioasă biruință

întîlnirea de mîine 
19,30, avînd programat, în 
interesant meci 
cat. A Dinamo și Progresul.

In zilele de 27 și 28 aprilie, 
tala găzduiește cea de a treia 
a concursului internațional la 
clasice. Marea confruntare interna
țională la care și-au anunțat parti
ciparea sportivi din nouă țări — 
U.R.S.S., R.P. Ungară, R.P. Polonă, 
R.D. Germană, R.P. Bulgaria, R.S.F. 
Iugoslavia, Grecia, Iran și Norvegia —

Prin telefon de

Capi- 
ediție 
lupte

constituie cea mai serioasă verifi
care în vederea apropiatelor campio
nate mondiale. Iubitorii sportului 
luptelor vor putea urmări în cele 
două zile de concurs evoluția unor 
sportivi de certă valoare, medaliați 
la campionatele mondiale și la Jocu
rile Olimpice.

Flamengo joacă mîine la Constanța cu Farul
feroviarilor 
îndoim că 

tactice ale rapidiștilor, 
de luptă, pe care am 
ne vor prilejui ca la 

aplaudînd o nouă

După Canto do Rio, Metropol și Gre- 
mio Porto Alegrense, iată că o nouă 
formație braziliană întreprinde un turneu 
în țara noastră. Este vorba de cunoscu
ta echipă Flamengo din Rio de Ja
neiro.

Brazilienii vor întîlni mîine, în primul 
lor meci, formația constănțeană Farul. 
In vederea acestei partide, fotbaliștii de 
pe malul mării s-au pregătit cu aten-

ție și — judecind după rezultatul reali
zat joi în compania selecționatei Capita
lei — se parc că sint în revenire de for
mă. Antrenorul A. Botescu și-a îndreptat 
atenția în special spre pregătirea liniei 
de atac, compartimentul care acum, în 
retur, nu a dat satisfacție.

Flamengo a sosit ieri după-amiază Ia 
Constanța și va face azi un ușor antre-

Confruntare directă la fileu, în meciul din tur de la Var
șovia : atacă Sierszulski (Legia) și blochează Grigorovici 

(Rapid). La dublaj, în terenul polonez: Markuszewski

la trimisul nostru special, V. Grădinarii
ziarului nos-Informăm pe cititorii 

tra că anul viitor competiția rezervată 
juniorilor nu se va mai disputa sistem 
turneu, cu semifinale și finală. Pen
tru anul 1964 s-a stabilit că această 
competiție să se termine o dată cu 
disputarea meciurilor din grupe. 
Anul viitor. Turneul U-E.F-A. va 

avea loc in Olanda și la el va parti
cipa un r.umăr nelimitat de țâri, fără 
nici un fel de restricții. Conducătorii 
federației internaționale de speciali
tate au luat această hotărire motivind 
că actualul sistem de desfășurare nu 
contribuie la educarea tinerilor fot
baliști. ci mai degrabă la crearea unei 
atmosfere propice dezvoltării tendin
țelor către profesionism și duce ia di
verse acțiuni din partea unor fede
rații naționale pe linia întăririi echi
pelor cu jucători consacrat; in vederea 
asigurării unui nivel înalt al partide
lor și a sporirii încasărilor. Cit de 
viabilă va fi această hotărire se va 
vedea o dată cu desfășurarea edițiilor 
următoare ale acestei competiții, che
mată să dezvolte spiritul prieteniei 
Intre tinerii fotbaliști din toate col
turile Europei, dragostea față de jocul 
cu balonul rotund.

In legătură cu participarea echipei 
romine la această ediție consider că 
lucrurile se prezintă destul de clar. 
În pofida frumoaselor noastre suc
cese de anul trecut, in acest an echi
pa n-a atins nivelul așteptat deși a 
avut bune condiții de pregătire și în 
alcătuirea ei au intrat jucători va-

loroși, echipa noastră de juniori s-a 
prezentat in acest turneu cu defi
ciențe în pregătire.

Abia in partida cu Olanda juniorii 
noștri și-au arătat adevărata valoare. 
Iată, de altfel, ce scria după meci co
mentatorul sportiv al ziarului Obser
ver : -Dacă rom inii ar fi jucat cu 
englezii așa cum au jucat cu olan
dezii, echipa noastră (n.r. Anglia) n-ar 
fi ajuns in semifinale-.

Turneul actual nu s-a ridicat la 
nivelul tehnic și

Echipa romină 
cursul zilei de 
Aici va asista la
3—4 și la partida finală.

spectacular așteptat, 
de juniori va sosi în 
simbătă Ia 
jocul pentru

Londra. 
locurile

ANGLIA ȘI IRLANDA DE 
IN FINALA TURNEULUI

NORD

Semifinalele desfășurate ieri au 
prilejuit două meciuri extrem de dis
putate. Echipa Angliei a întrecut for
mația Scoției eu 1—0 (1—0), calificîn- 
du-se pentru finală.

A doua semifinală a opus echipele 
R. P. Bulgaria și Irlanda de Nord. In- 
tilnirea s-a încheiat cu un 
egal 3—3 (la 
conduceau cu 
rea finalistei 
gerii la sorț.
Irlanda de Nord să joace in finală.

Luni este programat meciul R. P. 
Bulgaria — Scoția (pentru locurile 
3—4) iar marți va avea loc finala între 
Anglia și Irlanda de Nord.

rezultat 
pauză, juniorii bulgari 
2—1) astfel că desemna- 
s-a făcut in urma tra- 
Aceasta a „stabilit" ca

FOTBAL PE GLOB
O NOUA ETAPA

IN CAMPIONATUL CEHOSLOVAC
• Meciul Spania — Irlanda de 

Nord din optimile de finală ale „Cu
pei Europei" va avea loc la 30 mai la 
Bilbao. Revanșa este prevăzută în 
luna octombrie.

Halterofili romîni
in franța

Un lot de halterofili romîni (Lazăr 
Baroga. Balaș Fiți, Lisias Ionescu și 
Alexandru Toma) participă astăzi și 
mîine la un concurs care se desfășoară 
în orașul Pas de Calais (FranțaJ. Este 
vorba dc campionatele de haltere orga
nizate de F.S.G.T.

Se apropie meciul
I A 

mină
Italiei. Meciul, cum este și firesc, stîr- 
nește un mare interes, boxul italian ju
cînd un rol de frunte în ierarhia euro
peană.

Oaspeții vor susține în țara noastră 
două întîlniri : joi, la București și sîm- 
bătă, la Craiova. Echipele țării noastre, 

-A și B vor avea, probabil, următoarea în- 
fățișare : ECIIIPA A: Ciucă, Puiu, Ol
teanu, Pălrașcu, Mihalic, Mirza, Leov,

mai rămas mai puțin de o săptă- 
pină la meciul cu reprezentativa

de box cu Italia
ECHIPA B: 
Dinu, Mihai 

(Badea), Ni-

Monea, Mentzel, Mariuțan. 
Davidescu, Crudu, Goanfă, 
Cornel, Anton, I. Olteanu 
cotau, Ivan, Gheorghioni.

După cum se vede, din 
semigreul Șt. Cojan care, 
selecționat, a refuzat să se prezinte la 
lot invocînd motive neîntemeiate. Cum 
Cojan nu este la primul act de indisci
plină, socotim că forul de specialitate 
va trebui să ia măsurile corespunzătoare.

Ca arbitru neutru la cele două întîlniri 
a fost invitat olandezul Brill.

nament. Meciul va fi condus de arbitrul 
Gh. Olteanu—București.

Iată în fotografie pe fotbaliștii de la 
Flamengo. De la stînga la dreapta, sus : 
B'andeley, Ary, Luis Carlos, Declo. Car- 
linhos, Jordan ; jos : Esranhol, Gerson, 
llenrique, Dida, Joel.

Miercuri, Flamengo joacă în Capitală 
cu lotul olimpic al țării noastre.

lot lipsește 
deși a fost

Cicliștii romîni concurează astăzi
la Praga

ACTUALITĂȚI INTERNAȚIONALE/
BASCHETBALISTELE SOVIETICE

învingătoare in franța

PARIS 19 (Agerpres). — Selecțio
nata feminină de baschet a U.R.S.S. 
a susținut la 18 aprilie la Paris o 
întîlnire amicală cu reprezentativa 
Franței pe care a învins-o cu 97-50 
(46-21). Echipa masculină a U.R.S.S. 
aflată, de asemenea, în Franța, ur
mează să susțină 3 meciuri, primul 
fiind programat la Lyon.

LUCRĂRILE FEDERAȚIEI INTERNA
ȚIONALE DE CANOTAJ ACADEMIC

lor mondiale din 1966 și-au depus 
..candidatura Iugoslavia și R. F. Ger
mană.
Ț.S.K.A., CAMPIOANĂ UNIONALĂ 

LA HOCHEI PE GHEAȚA
MOSCOVA, 18 (Agerpres). — Cam

pionatul de hochei pe gheață al 
U.R.S.S. pe anul 1963 a fost cîștigat 
— pentru a 10-a oară — de echipa 
Ț.S.K.A. Moscova. Hocheiștii militari 
au învins cu 5—1 (1—0; 2—1; 2—0) 
pe Lokomotiv și, totalizînd 29 
puncte, nu mai pot fi ajunși de nici 
o

primei categorii s-a 
Iată rezultatele în- 
Praga — Spartak 
Ostrava — Slovan 
ȘONP Kladno —

• La Toulouse, meci de tineret : 
Franța — Grecia 3—1 (1—0).

• Echipa olimpică a R. P. Ungare 
a dispus cu 3—1 (3—0) de formația 
austriacă Schwechat Viena.

(Agerpres). — La 
loc lucrările congre- 
internaționale de ca- 
Au fost discutate o

Pentru a se face loc pregătirilor 
echipei reprezentative in vederea me
ciurilor cu Austria (24 aprilie) și 
Bulgaria (28 aprilie), etapa a 18-a a 
campionatului
disputat miercuri, 
registrate : Duk'a 
Plzen 3—0, Banik 
Bratislava 3—0,
C.K.D. Praga 2—1, Spartak Sokolovo
— Tatran Preșov 1—2, Dinamo Praga
— Spartak ZJS Brno 3—1, Spartak 
Hradec Kralove — Jednota Trencin 
0—0, Slovnaft Bratislava — Slovan 
Nitra 1—0. În clasament continuă să 
conducă Dukla Praga, cu 27 
urmată de Banik Ostrava, Jednota 
Trencin și Slovnaft Braț.
• Echipa braziliană F. C. 

iș: va începe turneul în Europa la 25 
mai. la Strasbourg. Brazilienii vor 
susține 12 meciuri pe continent
• Selecționatele de fotbal ale R. P. 
•sare se pregătesc în vederea me
trilor internaționale din luna mai.

Selecționata olimpică va întîlni la 5 
mai echipa olimpică a Suediei, iar 
“• ‘ A va juca cu Danemarca și 
Austria.

• Ediția de anul acesta a turneu
lui internațional de la New York va 
incepe la 29 mai, in două serii a cite 
7 echipe.

ZURICH, 19 
Ziirich au avut 
sulul 
notaj 
serie 
zarea 
cest an, care vor avea loc între 15 și 
18 august la Copenhaga (probele mas
culine) și 6-8 septembrie la Moscova 
(probele feminine). Federația olan
deză și-a depus candidatura pentru 
organizarea campionatelor europene 
din 1964. La organizarea campionate-

Federației 
academic.

de probleme legate de organi- 
campionatelor europene din a- lungime 7,91 m. 

cu 16 cm cea mai 
a sa. Alte rezultate 
m : Gamoudi (Tu- 

prăjină : Balastre

U:

puncte,

Santos

PE SCURT
HALTEROFILUL japonez Myake a 

obținut un nou record mondial la 
categoria pană, proba aruncat, reali- 
zînd 150,5 kg (vechiul record i-a 
aparținut cu 150 kg).

LA RUGBI : Italia — Franța 0—24 
(0—14), meci de juniori, disputat joi 
la Padova. Anterior, juniorii Franței 
terminaseră Ia egalitate (5—5) cu cei 
din Tara Galilor.

LA EDIȚIA din acest an a „Cursei 
Păcii" s-au înscris 21 de echipe. 
U.R.S.S. va fi reprezentată de Kapi
tonov, Cerepovici, Olizarenko, Via- 
lavas, Pavlov și Tomak.

ORAȘUL Milano 
rea campionatelor 
tere din acest an.

ÎN ÎNTÎLNIREA 
cu echipa orașului
nata Moscovei a învins cu 6—2.

a cerut organiza- 
mondiale de hal-

de lupte clasice 
Belgrad, selecțio-

echipă.
JOCURILE SPORTIVE DE LA 

DAKAR
DAKAR, 19 (Agerpres). — Atletul 

algerian Aii Brakchi a realizat cea 
mai bună performanță din cadrul 
concursului Jocurilor sportive de la 
Dakar, sărind lâ 
El și-a corectat 
bună performantă 
înregistrate : 5 000 
nis) 14’36” 8/10;
(Franța) 4,20 m ; disc : Husson (Fran
ța) 49,70 m ; înălțime femei : OkoF 
(Nigeria) 1,64 m.

STUART : 81,46 M. LA SULIȚA
NEW YORK, 19 (Agerpres). — Cu 

prilejul unul concurs de atletism des. 
fășurat la Los Angeles, studentul 
Larry Stuart a aruncat sulița la 
81,46 m (cea mai bună performanță 
americană a sezonului).
JAPONIA — R. P. UNGARĂ 9—2 

LA TENIS DE MASĂ
BUDAPESTA, 19 (Agerpres). — In 

Palatul Sporturilor din Budapesta s-a 
desfășurat întîlnirea dintre selecțio
natele mixte de tenis de 
R. P. Ungare și Japoniei, 
japonezi au obținut victoria cu scorul 
de 9—2.

PRAGA 19 (prin telefon). — Sîm- 
bătă (n. r. astăzi) începe la Praga 
un important concurs internațional 
cu participarea alergătorilor din lo
turile naționale ale R.P. Romine, 
R.P. Polone și R.S. Cehoslovace care 
se pregătesc pentru cea de a XV-a 
ediție a „Cursei Păcii", 
mini au sosit la Praga 
lei de 18 aprilie. Lotul 
din Ion Ardeleana, Ion 
rian Cristescu, 
trescu, N. Grigore, 
Ariton Simion, Ion 
goe, Gh. Radulescu, 
goți.

Cicliștii polonezi 
In lotul R.P. Polone se află j 
alții, Domanski, Fornalczky, 
linski. Lotul de ciclism al R.S. Ceho
slovace este același care a evoluat 
la Oradea. Antrenorul Menhart pune 
bază îndeosebi pe cicliștii Kavpil, 
Smolik, Volf și Heller.

La Praga timpul este 
Joi a plouat, iar vineri 
înourat. Traseul primei 
se desfășoară simbătă, 
km. Este vorba de un 
mănător cu cel din prima etapă a 
„Cursei Păcii”. Startul se dă la ora 
14,45 (ora R.S. Cehoslovace). Apoi, 
duminică, alergătorii vor parcurge 
etapa Praga—Bmo. Antrenorii celor 
trei echipe folosesc această întrecere 
pentru a definitiva componența echi
pelor care se vor prezenta 
la startul „Cursei Păcii", 
celor trei loturi naționale, 
cere vor mai participa și 
cei mai buni cicliști din R.S. 
slovacă.

Cicliștii ro- 
în seara zi- 
este compus 
Cosma, Flo- 

Constantin Dumi- 
Gh. Radulescu, 

Stoica, Gh. Nea- 
Antrenor E. Gol-

au sosit vineri, 
printre 

, Zie-

relativ rece, 
cerul a 
etape, 

măsoară 
circuit

fost 
care

117 
ase-

PETROSIAN

masă ale 
Sportivii

la 
In 
la 
30

9 mai 
afara 
între- 
dintre 
Ceho-

Fără să se mai reia jocul, cea de-a 
meciului pentru titlul 

i a fost dată remiză la 
Botvinnik.
6—5 în 
de-a 12-a 

cu albele

11-a partidă a 
mondial de șah 
propunerea lui 
scorul este de 
Petrosian. Cea 
loc simbătă, i 

vinnik.

în prezent, 
favoarea lui 
partidă are 

jucînd Bnt-
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