
ÎNTRECEREA CELOR MAI 
ICI SPORTIVI DIN CARTIER

Duminică, comitetul de stra
dă din circ. 97, raionul „16 Fe
bruarie" a organizat un intere
sant concurs sportiv rezervat 
copiilor din cartier. Au partici
pat 113 elevi și preșcolari. Iată 
cîștigătorîi : cicloeros (copii
12—14 ani) Marin Margalina, 
Vasile Constantin, Mihai Pun- 
deanu ; 25 m plat (fete 8—9 
ani) Teodora Gheorghe, Paras- 
ehiva Minzat, Cornelia Ristea; 
50 m plat (băieți 8—10 ani) Ro
meo Mihăilescu, Lucian Mircea, 
Alexandru Mărculeț; ștafetă 
100 m (copii 11—14 ani) a cîș- 
tigat echipa formată din Liviu 
Paraschiv, Ion Nemoianu, Flo
rin * _ - - .
cros 
«ian 
cros 
Viorel 
Scheaua, 
cros 100 
nana Bădălan și 
tantin.

Ionescu, Cornel Dobre; 
300 m (copii 8—10 ani) Lu- 
Mircea, Sandu Cristescu ;
600 m (copii 10—14 ani) 

Damaschin, Romică 
Paul Iordănescu; 

m (copii 6—7 ani) Ma- 
Costel Cons-

HANDBAL, 
$1 ȘAH

In întâmpinarea zilei de 1 Mai, 
clubul sportiv Gloria a organi
zat următoarele competiții :

Handbal în 7 băieți — în prima 
etapă interraională a 
Mai" __
toarele: 
1 Mai, 2.
3. raionul 
A ii-a :
2. raionul 
raionul Gri vița 
Miile, începînd 
sf vor continua 
^ei întrecerile 
lelor.

Fotbal : „Cupa 1 Mai“ 
raională se va desfășura în trei 
etape. Prima etapă (eliminatorie) 
se va disputa astăzi, a doua eta- 

I pă (semifinalele) la 3 mai, iar fi
nala la 8 mai.

COMPETIȚII DE 
FOTBAL, TIR

____ _ „Cupei 1 
clasamentele au fost urmă- 

SERIA I : 1. raionul
raionul „30 Decembrie", 
„16 Februarie" ; SERIA 
1. raionul V. I. Lenin, 

i „Nieolae Băl ©eseu", 3.
Roșie. La 28 a- 
de la ora 8,30, 
pe terenul 
din cadrul

I.T.B.
r ma

inter-

DIALOG
LA CASA

1

— Ce zici de Flamengo 
că i-a bătut Farul 7

— Zic ce zici și tu...
— Adică 7
— Stau la coadă.
— Și Constanța 7
— Nu mă interesează. 

Primul joc... Cred însă că 
de astă dată „ne iau la 
întrebări".

— Pesimist 7
— De loc. Aștept între

bările pentru că sint opti
mist. Eu merg pe mina 
lui Pircălab in disputa cu 
Wanderley.

— Crezi că batem 7
— Trebuie. Dar vreau 

să stau și eu o dată liniș
tit, ca o nevastă de regi
zor la repetiție. M-am să
turat de emoții. Vreau să 
văd cum stăm cu tehnica. 
Am adus in țară niște 
profesori de dans. Foarte 
bine. Wanderley ăsta a 
jucat Și contra lui Garrin- 
cha. Probabil că știe tot 
sau aproape tot. 
Dacă aș fi în locul lui 
Pircălab sau al lui Petru 
Emil, n-aș urmări decît 
un lucru. Să arăt tribunei ijl 
că pot să-l bag în tri- M 
unghi, la mijloc. Sau , 
dacă nu,... Fii cinstit o- Bl 
muie și spune: „AtitaR 
știu, atita pot!“ Pentru țn 
că în tribună o să fie ®| 
niște oameni care
buie să știe neapărat 
poți. Șj pentru 
R.D.G.-ul i-a bătut 

cehoslovaci...
— Asta e tot
— Crezi că-i 

cru ca un joc 
mină in amintire 7 Dacă' Jț 
te-ntreb acum, așa) pe f 
nepregătite : „Dă-mi un 
joc frumos, sută la sută, Jl 
in ultimii 10 ani") pun & 
prinsoare că ai să răs- 
punzi fără fente : „C.C.A. gj 
—Lutton Town". Fii cin- , 
stit... P

— Așa-i.
— Uite, cam asta vreau 

eu cu 
săturat 
puncte.., 
estetică.

tre- gj
c!l 
ca 3|
pe

ce vrei ? M 
puțin lu- » 
să-ți ră- 3

i"

IFlamengo. M-am g» 
de emoții pe

. Vreau puțină S

IOAN CHERILA

HMai
Tir : primele Întreceri vor avea 

Ioc săptămîna aceasta pe poli
gonul „Tineretului".

Șah : concursul interasoriațil 
programează finala la 30 aprilie.

155 DE PARTICIPANT! LA FI
NALA ASOCIAȚIEI SPARTAC

întrecerile tradiționalului 
de mase, „Să întîmpinăm 1 
au atras și în acest an un 
număr de tineri și tinere din gru
pele sportive ale asociației bucu- 
reștene Spartac. Pînă la 14 apri
lie s-au desfășurat concursuri pre
liminare în 15 grupe sportive. 
La aceste întreceri au participat 
1500 de iubitori ai probei de aler
gări pe teren variat. Cele mai 
reușite concursuri s-au organizat 
în grupele sportive I.C.R.M. (80 
de participanți), I.C.R.A. (60), 
Exportlemn (35) etc. O contribu
ție însemnată la buna organizare 
a întrecerilor au adus-o activiștii 
voluntari ai asociației, S. Nestor,

cros 
Mai" 
mare

A. Leinweber, Francisca Bruno și 
Gh. Domnișorii.

Recent, pe aleile parcului spor
tiv „23 August" s-au întrecut pen
tru desemnarea campionilor pe a- 
sociația Spartac primi; trei cla
sați în întrecerile pe grupe spor
tive. Cursele juniorilor și senio
rilor au fost deosebit de disputa
te, cîștigătorii fiind desemnați 
după mare luptă.

Iată campionii asociației Spar
tac la cros : juniori — 1. Țuțuia- 
nu (Alimentara T. V.) ; junioare 
—Sanda Serdan (Athenee Palace): 
seniori — D. Robea (I.C.R.M.).

Nu a fost neglijată nici proble
ma depistării elementelor talenta
te. Cu ocazia întrecerilor de cros 
o serie de tineri au dovedit cali
tăți deosebite și au fost propuși 
să intre în secția de atletism a 
clubului raional Olimpia. Printre 
aceștia sînt juniorii Sanda Ser
dan, Aurelia Cocoș, I. Țuțuianu 
și I. Gheorghiu.

Organ al Uniunii de Cultura Fizică și Sport din R.P.Romînă
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MIINE SEARA, PE STADIONUL REPUBLICII

R. P.ROMÎNĂ-ITALIA,
o întîlnire pugilistică de mare atracție

UN VALOROS SCHIMB DE EXPERIENȚA»

De cîtva timp, cadrele de edu
cație fizică din centrul univer
sitar București se pregătesc in
tens în vederea unei acțiuni deo
sebit de interesante. Este vorba 
de traducerea in viată a 
vei consiliului orășenesc 
ca profesorii de educație 
din tnvățămlntul superior 
Un schimb de experienfă 
larg cu colectivele de antrenori 
ai cluburilor sportive 
tală. 1

Intr-o primă eta
pă, profesorii de e- 
ducație fizică vor 
face cunoștință cu 
principalele proble
me ale muncii clu
burilor sportive bucureștene. Pri
mul 
luat , ___ ___
Profesorii de educație fizică vor 
urmări, printre altele, felul cum 
este organizată munca în secțiile 
pe ramură de sport, eficacitatea 
procesului de instruire-antrena- 
ment, măsurile privind îmbunătă
țirea activității într-o serie de 
sporturi rămase în urmă (atletism, 
natație, gimnastică, fotbal), se 
vor interesa de activitatea cabi
netelor metodice, dc. .felul cum de
curge munca politieo-educativă 
eu sportivii etc. In cadrul unor 
ședințe teoretice și practice, pro
fesorii de educație fizică vor îm
părtăși antrenorilor cluburilor 
bucureștene din experiența mun
cii lor cu studenții.

Despre importanța acestei ini
țiative am cerut părerea cîtorva 
cadre didactice.

Conferențiar universitar Dan

inițiali- 
UCFS, 
fizică 

să facă 
ctt mai

din Capi-

Inițiative

contact, pe teren va fi 
la începutul lunii mai.

Brăiloi, șeful catedrei de educație 
fizică de la Institutul Politehnic: 
„Inițiativa consiliului orășenesc 
UCFS va însemna un valoros 
schimb de experiență Intre colec
tivul catedrei noastre și antrenorii 
clubului Steaua, cu care vom 
lucra. Acțiunea ne va ajuta, de
sigur, să legăm mai mult munca 
noastră de practică, să dăm con
ținut principalelor probleme ale 
mișcării noastre sportive".

Lector universitar Dinu Grănes- 
cu, șeful catedrei de 
educație fizică de la 
Institutul de Cons
trucții : „Ținem să 
transmitem felicitări 
inițiatorilor acestei 

acțiuni destinate apropierii con
tinue a teoriei de practică. Spe
răm ca colaborarea noastră cu 
antrenorii clubului sportiv Uni
rea, cu care vom lucra, să fie 
fructuoasă, multilaterală".

Asistent universitar D. Httru 
(Institutul de Cultură Fizică) ; 
„Sînt convins că schimbul nostru de 
experiență cu antrenorii Clubului 
sportiv școlar va veni în spri
jinul activității organizației spor
tive școlare tn care cresc mlădl- 
țele sportului nostru de perfor. 
manță. Dar pentru aceasta tre
buie ca antrenorii să-și îmbunătă
țească conținutul muncii lor ți
nînd seama de ultimele cercetări 
științifice".

In ce ne privește, nu ne ră- 
mîne decît să așteptăm înfăptui
rea acestui schimb de experiență 
pe care îl dorim cît mai rodnic.

T. STAMA

NATALE REA și ARMANDO 
POGGI, antrenorii reprezentativei 
Italiei, ne-au prezentat luni sea
ra, la cîteva minute după ateri
zarea pe aeroportul Băneasa. nona 
lor formație: Pacea (21), Zurlo 
(22), Girgenti (20), Biscolti 
(22), Similli (25), Bertini (22), 
Golfarini (22), Peri (26), Pinto 
(20) și Cane (22). Intre paran
teze este trecută vîrsta fiecărui 
boxer. In echipa „albaștrilor" fi
gurează un campion european 
(Vacca) și trei campioni națio
nali 
Deși 
este, 
bine 
dere 
mult 
dintre oaspeții 
vom avea prilejul să-i vedem „Ia 
lucru" mîine seară, de la ora 18, 
pe stadionul Republicii, vor apăra 
culorile Italiei și la apropiatele 
campionate europene de la Mos
cova. €u același avion a sosit și 
dl. Amati Giovanni, în calitate de 
conducător al delegației și de ar- 
bitru-judecător.

Partida dg mlîne seară este a 
treia din ciclul de întîlniri romî- 
no-italiene. Prima s-a disputat în 
1958 la Roma și a dat cîștig de 
cauză formaiției italiene, cu 6—4, 
Un an mai tîrziu, la București, 
s-a disputat revanșa, care s-a în
cheiat nedecis : 5—5. De data a- 
ceasta, ținînd seama de forma 
sportivă bună în care se găsesc 
majoritatea boxerilor noștri, avem 
prilejul să obținem o victorie de 
prestigiu în fața pugiliștilor ita
lieni. Pentru că, se știe, dubla 
confruntare dintre boxerii romîni 
și italieni este ultima verifi
care înainte de campionatele 
europene. Meciul furnizează nu
meroase puncte de atracție. Desi
gur, întîlnirile dintre greii Marin*  
(ian și Ganc și Giucă — Vacca se

(Zurlo, Golfarini și Cane), 
foarte tînără, echipa Italiei 
după spusele antrenorilor, 

pregătită din punct de ve- 
tehnic și fizic. Este mai 
ca sigur că o bună parte 

noștri, pe care
Echipa Italiei, împreună cu cei doi antrenori, Rea și Poggt9 

după antrenamentul de ieri dimineață
Foto: V. Bageae

anunță deosebit de spectaculoase 
și vor fi urmărite cu maximum de 
interes. Iată formația R. P. Ro- 
mîne pentru întîlnirea de la Bucu
rești ; Ciucă, Puiu, Olteanu, Pă- 
trașcu, Mihalic, Mîrza, Badea, 
Monea, Mentzel, Mariuțan.

Intîlnirile de la București vot 
fi conduse de arbitrii-judecă
tori Brill (Olanda), Amati (Ita
lia), Petre Epureanu și fon 
Boamfă, iar cele de la Craiova 
(care se dispută duminică seară) 
de Brill, Amuți, Epureanu și K. 
Popescu.

Bogat program de întreceri
sportive în zilele de 1 și 2 mai

în zilele de I și 2 mai în în
treaga țară se vor desfășura inte
resante manifestări cultural-arti- 
stice și sportive. In aceste zile iu
bitorii de sport din Capitală vor 
putea asista la nn bogat program 
de demonstrații și întreceri spor
tive. Pentru ei dăm în rîndurile

AZI, PE STADIONUL „25 AUGUST^,

EOIUl OLIMPIC întilncștc într-un meci
ii n n nnMîkiF deosebit de interesant 
AL K. P. IWilreL iormația braziliană

FLAMENGO
RIO DE JANEIRO

• La ora 14,30: Selecționata Bucureștiului — Dinamo Obor

Dorind Bă ee prezinte cit 
mai bine azi in fața specta
torilor 
de la

'nedro 
marți 
cerea '.
pe stadionul „23 August"} aco
lo unde vor juca azi, începînd 
de la ora 16,30 cu lotul olim
pic al R.P. Romine, sportivii 
din Rio au muncit mai mult 
de două ore, făcînd un antre
nament foarte intens. Ei au 
dovedit o adevărată virtuozi
tate în conducerea balonului} 
efectuarea stopului și a altor 
procedee tehnice. Miercuri} un 
alt antrenament a avut ca loc 
de desfășurare stadionul Re
publicii.

— După cum vedeți) ne-a 
(spus Flavio Costa} ne-am. 
pregătit cu multă atenție pen
tru că dorim să lăsăm o im
presie cit mai frumoasă publi
cului bucure ștean. Dorim să 
dovedim că fotbalul brazilian 
își merită locul ocupat actual
mente în ierarhia mondială. Și 
'mai ales, ața cum v-am mai 
«•spus și luni seara, nu vrem să.

• bucureșteni, fotbaliștii 
Flamengo Rio de Ja- 
6-au antrenat serios 
și miercuri sub condu- 
lui Flavio Costa. Marți,

plecăm cu două înfringeri din 
Rominia.

In formația anunțată 
Flamengo vor fi operate 
unele modificări. In locul

de 
trusă 
por-

miro. Echipa va apare pe teren 
în următoarea formație: Waldo- 
■miro — Murilo, Luiz Carlos, 
Jordan — Carlinhos, Wanderley 
— Espanhol, Nelsinho, Paulin- 

Dida, Oswaldo.tarului Mauro va juca Waldo-

După ce au jucat cu Jeles- 
niciar Sarajevo, sportivii din 
lotul olimpic al țării noastre 
și-au continuat antrenamentele 
în vederea jocului de azi cu 
Flamengo, o etapă importantă 
in planul lor de pregătire. An
trenorul federal Angelo Nicu- 
lescu, cel 
pregătirile 
fruntași a 
următoarei
Popa, 
Jenei, 
Petru, 
du.

Partida va fi condusă 
arbitrul Andrei Rădulescu 
București, ajutat la tușe 
I. Ritter — Timișoara șl 
Mataizer — Craiova.

în deschiderea meciului
tul olimpic al R.P.R.—Flamengo 
se vor întîlni, cu începere de 
la ora 14,30, selecționata Ca
pitalei (care se pregătește pen
tru un turneu in Danemarca) 
și Dinamo Obor.

care coordonează 
fotbaliștilor noștri 

anunțat folosirea 
echipe: Datcu —

Nunweiller III) Ivan — 
Koszka — Pircălab, 

Manolache, Crișan, Hai-

de

de
Șt.

U-

La antrenamentul de ieri al echipei Flamengo: duel pentru ba
lon intre Espanhol și Silas

Foto: T, Roibiț

care urmează o parte din acest 
interesant program :

Miercuri 1 mai (pe stadionul 
Republicii).

Intre orele 17 și 18 — demon
strații de călărie (participă echi
pele reprezentative ale cluburilor 
Steaua, Dinamo și Știința). De la 
orele 18 la 19,45 fotbal (Progre
sul București — selecționata cate
goriei B din țară, joe în cadrul 
„Cupei Tineretului"). în pansa 
meciului — demonstrații de dresaj 
olimpic eu participarea componen
telor lotului olimpic de dresai al 
R.P.R.

19,45—21,30 fotbal (Steagul 
toșu Brașov — selecționata ora
șului București). în pauză demon*  
strații de ciclism pe pistă

Joi 2 mai
Pe stadionul Republicii: între 

orele 17—18 — demonstrații de 
călărie (probe de obstacole). 18— 
19,45 joc de fotbal între echipele 
învinse în ziua precedentă, pentru 
desemnarea locurilor 3 și 4 ale 
„Cupei Tineretului", 19,45—21.30 
fotbal — finala „Gupei Tineretu
lui". în pauza meciului — demon
strații de gimnastică acrobatică și 
la aparate executate dc copii, ju
niori și componcnții lotului repre
zentativ de gimnastică al R.P.R.

In parcul Herăstrău: concurs de 
biciclete, triciclete și trotinete 
pentru copii și elevi, demonstrații 
de tenis de cîmp etc.

Vizitatorii amatori de volei tșî 
vor putea disputa întîietatea în 
meciurile organizate pentru vizi-’ 
tatori între orele 10 și 13 pe te» 
renurile populare dc volei ale par-» 
cului.

Iubitorii de baschet vor putea 
asista pe terenul bazei Progresul 
între orele 10 și 13 la meciurile 
amicale dintre școlile sportive de 
elevi nr. 1 și 2 (băieți și fete).

In dimineața și după-amraza 
zilei de 2 mai vor avea loc de ase
menea concursuri de canotaj, de
monstrații de navomodele precum 
și o demonstrație aviatică.
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Turned international de la Cluj
’ 6ala Armatei din Cluj găzduiește 
de mîine seară un important turneu 
internațional de baschet masculin la 
care participă echipele R.S. Ceho- 
riovace, R.P. Bulgar^ R.P. Polone și 
R.P, Romine. Acestea fac o verificare 
de amploare în vederea campionatu
lui european ce va fi găzduit în luna 
octombrie de orașul polonez Wroclaw.

Publicul clujean, care are pentru pri
ma dată prilejul să urmărească un ase
menea turneu, va putea vedea la 
lucru patru selecționate între care 
•sistă un evident echilibru de va
loare, fapt dovedit, de altfel, de di
ferențele minime cu care s-au în
cheiat întîlnirtle directe din ultima

■Treme.
Desigur, cu deosebit interes va fi 

■ftrmărită evoluția reprezentativei ță

rii noastre, în alcătuirea căreia s-au 
petrecut importante transformări. O 
serie de elemente noi au fost pro
movate în formație, iar altele au 
completat lotul, producînd o împros
pătare necesară. în acest important 
turneu, baschetbaliștii echipei repre
zentative vor trebui să joace cu mul
tă atenție, să lupte din toate pute
rile, să dovedească printr-o compor
tare cit mai bună încrederea acor
dată.

Prima confruntare a echipei R.P. 
Romine va avea loc vineri de la 
ora 19,30, cînd va îhtîlni selecționata 
R.P. Bulgaria. în deschidere, la ora 
18, are loc meciul R.S. Cehoslovacă 
— R4*.  Polonă.

AZI ÎNCEP finalele juniorilor și junioarelor
Cele mai bune echipe de juniori și 

^mioare își vor disputa de azi pînă du- 
■vnlcl titlurile de campioane republi
cane la baschet. Orașul Ploiești va găz
dui întrecerea echipelor feminine : S.S.E. 
Ploiești, Luceafărul Brașov, Știința Moi- 
oe-ti. S.S.E. Satu Mare. Harghita Tg. 
Mureș, S.S.E. Oradea, S.S.E. 2 și S.S.E. 
1 București; iar sala Ciulești din Capi
tală va primi (de la orele 10 și 16) for
mațiile masculine: S.S.E Piatra Neamț, 
Farul Constanța. S.S.E. Pitești, Clubul 
sportiv școlar Cluj, S.S.E. Alba lulia.

S.S.E. Arad, S.S.E. 2 București și Clu
bul sportiv școlar București. Echipele 
vor fi împărțite în două serii de cite 
patru, în cadrul cărora se Va disputa 
cîte un turneu. La sfîrșît, formațiile 
clasate pe locul 1 în serii își vor dispu
ta locurile 1—2 în clasamentul general, 
cele de pe locul 2 vor lupta pentru locu
rile 3—4 ș.a.m.d.

Amintim că anul trecut titlurile au 
fost cucerite de Clubul sportiv școlar 
Cluj la juniori și Clubul sportiv școlar 
București la junioare.

662 DE PARTICIP ANTI
LA UN CONCURS ȘCOLAR LA CLU

de vremea bună din ul- 
comisiile locale de atle-

Profitînd 
timele zile 
tism au organizat numeroase între
ceri.

BUCUREȘTI. în împrejurimile sta
dionului Tineretului a avut loc tra
diționala cursă de marș „Circuitul 
PTT". Au luat parte 36 de concu-
rențl. începători — 5 km: N. Brîn- 
zan (Met.) 26:42,0; M. Chiriță (Din.)
27:00,0; V. Farcaș
juniori — 5 km:
(Din.) 25:02,0; V.
T. Brătan (Din.) 25:39,0; seniori — 
20 km: I. Popa (Steaua) 1.36:26,0; I. 
Barbu (PTT) 1.40:25,0; I. 
(PTT) 1.41:11,0; N. Toader 
1.47:02,0; A. Valtăr (S-muți) 
La începători, pe echipe, a 
Metalul (31 p) iar la juniori, Dina
mo (10 p). Din cauză că la seniori 
n-au fost echipe complete, „Cupa 
PTT“ n-a pțstut fi decernată. (N. D. 
NICOLAE — coresp.).

In cadrul unui concurs desfășurat 
duminică Al. Crăciunescu a aruncat 
sulița la 62,to iar juniorul T. Achi- 
ței 52.76.

TIMIȘOARA. Primul concurs în 
aer liber în orașul de pe malurile 
Begăi. JUNIORI : 100 m: Fl. Mari
nescu 11,5; 300 m: M. Mătăsăreanu 
40,8; 500 m: Gh. Both 1:19,6; 1000 
m: V. Moise 2:58.0; JUNIOARE: 100 
m: V. Sekeres 13,2; 200 m: F. Negru

(Met.) 27:20,0; 
L. Caraiosrfoglu 

Ilie (Met.) 25:25,0;

Baboie 
(Olimp.) 
1.47:58,0. 
cîștigat

Junioara Elena Neacșu (Școala sportivă UCFS C-lung Muscel) a obținut î 
acest sezon un rezultat de 40,82 m, cu 218 cm mai mult decît cea mai buni 

performanță a sa

ȘI ACUM BĂIEȚII!
li K(i redea, laptlnd

t)jpâ echipeie de

lestn titlsl te caapiwi ai țării, Incepind te astăzi in sala Flareasca

Rapid —Dinamo 3-1
in turneul feminin de la Constanța

face, ca și in intre- 
jocurile calificatori» 
pentru locurile 
primelor două 

in a cărui relatare 
elementele
prezentat

28,3; înălțiime: I. Lowy 1,35; lungime: 
El. Lazăr 4,78; SENIORI: 100 m: G. 
Tavie 11,2; 300 m: I. Marconi 37,5; 
înălțime: D. Paica 1,75; lungime: E. 
Jerger 6,92; W. Keller 6,75; greu
tate: G. Pikulski 12,48; disc: M. Plev 
43,56; SENIOARE: 300 m: Cr. Maksay- 
Mezsaroș 45,1; V. Filimon 46,6; gre
utate: Gr. Crișan 10,55. (EM. GRO- 
ZESCU și L. MICȘAN — coresp.).

CLUJ. C.S.S. din localitate în co
laborare cu secția orășenească de 
învățămînt au organizat un important 
concurs pentru elevii dm clasele 
V—VII de la școlile medii și de 8 
ani. întrecerile, care au avut Ioc în

ASTĂZI.

au adunat la start 662 d 
Mulți dintre acești cop] 
calități remarcabile 

Cîteva rezultate:

trei etape, 
concurenți. 
au dovedit 
tru atletism.
IEȚI (1949—51): 60 m: M. Czetz 8,f
D. Nicolaiu 8,7; 300 m: D. Ilieș 45,( 
D. NicoJau 47,4; înălțime: St. Mol 
dovan 1,40; mingea de oină: 
59,00; FETE (1949—51): 60 m: 
nașe 8,6; M. Toader 8,7 (49 
curente sub 10,0 sec. !); 300
Toader 48,6; G. Veteși 49,5; inălțimel 
Al. Tăniase 1,40 (!); M. Toader l,30| 
mingea de oină: V. Pali 41,00 m, A] 
Lujerdean 39,50 m. (P. NAGY — col 
resp.).

Ol. Pe
Al. TI 
de cor

m: 1

I

ee nu 
rapțdtst, 

_ .. retnar- 
dodu-se Alexandrina Berezecna, -Vo- 
•aoc Todonovtciti, Soma Coicrrm :Ra- 

Stlria Xâl-bitoru, 3Iurgcr«M 
(C.S.M.).

In a doua partidă de marți. Farul 
Va dezamăgit complet pe spectatorii 
eonstănțeni. pierzind meciul cu Di- 
rtamo Ia scorul de 3-0 (9, 7, 0). Me- 
cferl nu a satisfăcut deci*  parțial: 

primul set tind Forul a luptat 
ciava mai mult. Despre învingătoare 
* poate spune că au jucat bine, 
ta!ndu-și o meritată revanșă. Reve- 
tsnd însă la voleibalistele din Con- 
■tarrța, trebuie să Spunem că — ți- 

seama de faptul că Farul parti
cipă la turneul 1—4 — comportarea 
sa a fost ca aceea a unei echipe de 
înoepătoare. Credem insă, că o vină 
foarte mare o poartă și antrenorul 
C. Hincu, care nu le-a folosit în 
acest meci pe Maria Danielescu, Ma
na Pintea și Fevronia Vasile, jucă
toare de bază, păstrate probabil 
pentru... meciul de miercuri

Partida centrală din prima jumătate 
< turneului final, Rapid — Dinamo, 
s-a consumat miercuri și a luat sfîr
șît cu viotoria feroviarelor: 3—1
'15—8, 15—12, 12—15, 15—11). Antre
norul rapidist Meadu a prezentat o 
formație în care au evoluat la va
loarea lor maximă nu numai princi
palele trăgătoare (Golimaș, Todorov- 
»chi), ci și cele secunde (în special 
Berezeanu). Pregătirea fizică a cîti- 
tănt și ea în balanța victoriei, e- 
locventă fiind evoluția situației în 
timpul seturilor : I _ 6-0 pentru Di
namo, apoi 6-10, 8-15 ; II _  10-5
pentru Dinamo» și 12-15 ; IV — 10-5 
pentru Rapid, apoi 10-11 și 15-11.

E. PETRE-cores?. I

Debutul îl vor 
cerea frininină, 
în turneul final 
Iată programul 
de concurs 
concentrat 
interesului 
meciuri :

SALA FLOREASCA.
10: Tractorul Brașov—Dinamo Oraș 
Dr. P. Groza (1-3, 3-0); ora 15: Di
namo București — Știința Timișoara 
(3—2, A-l), Știința Cluj - C.S.M.S. 
Iași (3—0. 1—3), Rapid București — 
Progresul București (3—0, 3—0).

MÎINE, VINERI, ora 10: Progresul 
București - C.S.M.S. Iași (2-3, 3-0); 
om 15 : Dinamo Oraș Dr. P. Groza — 
Știința Timișoara (3—1, 2—3), Dinamo 
București - 
3—1), Rapid 
(2—3, 3-1).

Echipele 
favorite ale 
tre paranteze, 
anterioare r intii, cel din prima parte 
a campionatului, al doilea cel din re
tur. Rezultatele notate cu cifre 
cursive sint ale jocurilor susținute 
de favorite in deplasare.

Tractorul Brașov 
București — Știința

esențiale 
de cele

Marți, in comuna Lovrin, in- 
meci feminin de categorie A

(2—3, 
Cluj

sintmenționate primele 
mtilnirilor respective. In- 

rezultatele meciurilor

GIMIXiRSTICR

Un eveniment așteptat

Demonstrațiile gimnaștilor japonezi
Astăzi sosește în Capitală — ur- 

mir.d ca in rilele următoare să sus
țină cîteva demonstrații in țara noa
stră - un grup de gimnaști și gim
naste din Japonia, componenți ai lo
turilor olimpice. La Iași, unde oas
peții vor evolua vineri de la 
18,30 și sâmbătă de la ora 
aproape toate biletele pentru cete 
două demonstrații au fost epuizate, 
iubitorii sportului aștepîind cu mare 
interes să urmărească „la lucru" pe 
unii dintre cai mai buni gimnaști ai 
hunii. Din lotul japonez se detașează, 
desigur, Yukyo Endo, campion mon
dial la sol, vlcecampion mondial la 
individual campus și deținător al 
medaliilor de bronz la inele, sărituri 
și paralele. Și ceilalți membri ai de
legație» oaspe figurează printre cei 
mai buni gimnaști din lume.

Dintre gimnaștii noștri, la demon
strația de la Iași vor participa : So
nia Iovan, Emilia Liță, Elena Tutan, 
Iulia Podoreanu, Mariana 
ca Pleavă (feminin), Gh. 
Gh. Stanciu, P. Midăuș, 
mionescu, Marcel Simian

ora
11.00,

Ilae, Viori- 
Tohăneanu, 
Dragoș Si- 
.masculin).

Reamintim că 
naștii japonezi 
lor demonstrație 
luînd in fața publicului bucureștean.

lună 29 aprilie gim- 
vor susține ultima 
in țara noastră, evo-

tr-rm
Știința Timișoara a dispus de Vestito
rul București cu 13-1 (6—0), avînd 
tot timpul inițiativa. Au marcat : Ne- 
metz (4), Oprea (3), Oțoiu (3), Neurohr 
(2) și Gheorghiță, repectiv Kuțscher. 
(M. LUCA — coresp.).

Selecționata de tineret a orașu
lui București va participa — pentru a 
treia oară — la tradiționalul turneu 
de la Sarajevo, alături de Belgrad, 
Zagreb și Sarajevo. Turneul va avea 
loc la 1 și 2 mai. Echipa noastră este 
cîștigătoarea ultimei ediții. Lotul ju
cătorilor noștri se pregătește sub con
ducerea antrenorului E. Trofin.

® Cîteva rezultate : campionatul 
de calificare (f): Locomotiva Teiuș— 
Voința Craiova 9—3 și 12—3 ; Știința 
Babeș-Bolyai Cluj—Voința B. Mare 
24—3 și 32—0 ; campionatul republican 
de juniori: C.S.O. Brăila— Ș.S.E. 
Ploiești 11—36; Unirea Cehul Silva- 
niei—Ș.S.E. Timișoara 16—31 ; junioa
re : Ș.S.E. nr. 2 București—Voința O- 
dorhei 4—10.

La sfîrșitul săptămînii...
ÎN CAMPIONATUL DE CALIFI. 

CARE (27-28 aprilie), MASCULIN; 
Știința Galați—Politehnica Iași, Por
tul Constanța—Știința Călărași, Pro
iectantul Deva—Știința Cluj, Voința 
Tg.
rul 
Iul 
pid 
ța
NIN: Camp. reg. Bacău—Șc. peda-l 
gogică Suceava, Ancora Galați—Po-I 
litehnica Iași, Știința Curtea de Ar-I 
geș—Rulmentul Brașov, Spartac Con-I 
stanța—Industria Urziceni, TIPO O | 
radea—ILSA Timișoara.

ÎN CAMPIONATUL REPUBLICANI 
DE JUNIORI (28 aprilie): CSȘ BucuJ 
rești—CSMS Iași, Harghita Tg. Mu-I 
reș—Luceafărul Brașov, ȘSE Ploiești 
—ȘSE Constanța, ȘSE Timișoara—ȘSE 
Craiova ; JUNIOARE : Unirea Bîrlad- 
ȘSE Ploiești, Luceafărul Brașov- 
Știința Babeș-Bolyai Cluj, Banatul] 
Timișoara—Locomotiva Teiuș’sau ȘSE] 
Tg. Jiu, Voința Odorhei—Victoria Ol-| 
tenița.

Jiu—Petrolul Ploiești, L 
Pitești—Voința Sighișoara, 
București-camp. reg. Bacău, Ra. 
Oradea—Mecanica Timișoara, Voin- 
B. Mare—ASM Odorhei ; FEMI.

On nou concurs de selecție

Yl/ÂYO ENDO

de o serie de sportivi 
ca Ecaterina Antonovid 

Cornelia Moldoveanu 
Maria Stanca (Reșița);

Arena Unirea din Capitală găz
duiește, începînd de azi, ultimul con
curs de selecție în vederea alcătu
irii loturilor republicane pentru dubla 
întîlnire cu reprezentativeis R. P. Un
gare. in acest concurs își vor disputa 
întîietatea 16 jucătoare și tot atiți 
jucători la probele clasice de 100 
bile mixte și respectiv 200 bile mix
te. Alături 
consacrați 
(Constanta), 
(București), 
Ivan Victor (Ploiești), Tiberiu Sze- 
many (Tg. Mureș), Petre Purje (Cîm- 
pina), vor evolua și tinerele Cristina 
Iosifescu (Ploiești), Magdalena Pa- 
velluc (Roman), Irina Sasz (Odorhei), 
C. Constantinescu (București), Dumi
tru C. Dumitru (Ploiești) ș. a. care- 
s-au remarcat în actualul campionat 
pe echipe. Competiția, dotată cu tro
feul „Cupa 1 Mal“, se va desfășura 
sistem tur-retur. întrecerile încep azi 
la ara 15 și continuă vineri de la 
ara 8.

z



Crișana Oradea a întrecut Petrolul Unele considerații asupra jocului extremelor
cu 2-0 (1-0)

tdefon). — In 
cadrul campio- 
desfășurată azi 

Crișana 
prezen- 
în par- 
Dinamo 
cu 2—0

ORADEA 24 (prin 
partida restanta, din 
natului categoriei A, 
după amiază pe stadionul 
din localitate, echipa gazdă, 
tindu-se mult mai bine decit 
tida susținută duminică cu 
Bacău, a câștigat întîlnirea 
(1-0).

în jocul de azi echipa orădeană 
și-a orientat mai bine acțiunile ofen
sive. a finalizat de două ori și a 
avut și alte numeroase ocazii, create 
prin jocul bun al extremelor și al 
mijlocașilor. Este demn de remarcat 
faptul că majoritatea acțiunilor ata- 
canților s-au terminat cu șuturi pu
ternice la poartă. Azi, antrenorul 
Voronkovski a găsit o formulă bună 
în alcătuirea atacului, care a cores
puns cerințelor jocului cu formația 
ploieșteană. Linia de atac a dat un 
randament superior, evidențiindu-se 
în mod deocsebit jucătorul Pugna, 
neobosit atît în acțiunile de atac cit 
și în cele de apărare. împreună cu 
cei doi mijlocași, Nașu și Vlad, el a 
asigurat controlul asupra mijlocului 
terenului.

Scorul ar fi putut fi mai mare, 
dacă în min. 7 Pugna ar fi trans
format lovitura de la 11 m, acordată 
de arbitru în urma hențului comis 
în careu de către D. Nicolae.

Oaspeții, așa cum ne-a declarat și 
antrenorul lor Hie Oană, au jucat 
lent, fără claritate în acțiunile ofen
sive iar în apărare au comis greșeli 
grave. In repriza a doua petroliștii 
au avut unele 9dipiri. Ne referim 
*a schimburile de balon la care au 
participat frații Munteanu și Vasile 
Anghel.

Victoria echipei gazde este meri 1. Dinamo Buc. 20 11 7 2 33:15 29
tată deoarece fotbaliștii orâdeni au 2. Steaua 20 10 6 4 45:30 26jucat mai bine, dovedind o capacita
te de luptă superioară, cîștigînd ma 3. Știința Cluj 20 9 5 6 30:24 23
joritatea duelurilor pentru balon cu 4. Rapid 20 8 6 6 35:30 22
jucătorii de la Petrolul. 5. Șt. Timișoama 20 8 6 6 30:26 22

Primul sfert de oră a aparținut in 6. Steagul roșu 19 10 2 7 30:32 22
tegral localnicilor. In afară de lovi 7. C-S.M.S. 20 6 8 6 33:40 20
tura de la 11 metri ratată, ei au mai 8. Petrolul 20 7 5 • 36:25 19
irosit și alte ocazii favorabile de a 9. Fa>rul 19 8 3 8 36:31 19
deschide scorul m min. 10, 13 și 15 10. Progresul 20 6 6 8 27:33 18
prin Pugna, Szakacs III și Vlad. 11. U. T. A. 20 6 4 10 32:36 16
Primul atac al ploieștenilor a avut 12. Crișana 20 5 4 11 18:36 14
loc de-abia în min. 18. După aceasta 13. Minerul 20 4 6 10 19:40 14
inițiativa trece din nou de partea 14. Din. Bacău 20 4 5 11 19:32 13

CURIERUL NOSTRU
• PRIMA ETAPA din returul campio- 

na*  Hui categoriei B a programat la Pi- 
derbîui seriei a n-a : Dinamo — 

Sibiu. Despre atmosfera priete- 
------ această 

scris corespondentul nos- 
,Gaz-

teștt
C.S.M. _ _ _ I
nească in care s-a desfășurat 
partidă ne-a "____
tru Mircea V’ădoianu din Sibiu : „< 
dele au primit foarte frumos pe cei 
4000 de sibie-ni veniți să asiste la meci. 
In dimineața jocului au fost deschise 

numai 
zis s-a 
n*c. in 
teibune ___ ___w______ _______ ____ _____
echipele fără a depăși limitele sportivi
tății. Cuvinte foarte frumoase la adresa 
ambelor echipe se puteau citi si în 
programul meciului". Toi’. Vlădoianu 
Încheie astfel : „Fiind plăcut impresionat 
de atitudinea pne^tenilor. am ținut să 
scriu aceste rînduri".
• DESPRE LUCRĂRILE plenarei eoml-

siei de fotbal din raionul Corabia, reg. Ol
tenia. ne-a scris tov. Kostas Vafiadis. După 
oe arată că din raportul 
tov. Mircea Demetrescu, . .
comisiei, a reieșit că în ultimul timp 
fotbalul a luat o mare amploare în ra
ionul Corabia (există 35 secții de fotbal, 
1900 de tineri practică acest sport, 4 
echipe din raion iau parte la campio
natul regional). Pentru echipele neafili- 
ate. în marea lor majoritate formații 
sătești, comisia raională a luat măsuri 
de organizare a unui campionat sătesc. 
In cadrul campionatului regional se re
marcă echipa Tractorul. La dezvoltarea 
fotbalului în raion o mare contribuție 
și-au adus cei 26 de instructori sportivi.
• IN CADRUL celei de a doua etape 

a returului campionatului republican de 
juniori, la Botoșani a fost programat 
pentru ora 14,30 meciul dintre echipa 
locală Unirea și Dinamo Suceava. Pen
tru a ajunge la ora programată, echipa 
suceveană urma să plece la Botoșani în 
ziua meciului, la ora 10. La această oră, 
toți jucătorii, împreună cu antrenorul 
G. Bentz, așteptau să vină mașina. A- 
ceasta, din vina asociației, care nu se 
preocupă de formația sa de juniori, nu 
a sosît însă decît după ora 13, și... com
plet nepregătită pentru un drum pînă la 
Botoșani. După multe peripeții, juniorii 
mi ajuns la stadionul din Botoșani la 
orele 14,45. Noroc că echipa gazdă a ac- 
-eptat ca meciul să înceapă ceva mai

Itfrziu. Și, echipați în grabă în mașină 
‘.nainte de a ajunge la Botoșani, juniorii 
ie la Dinamo au intrat imediat pe teren. 
Toate acestea ni le-a scris tov. Florin 
LDinulescu, jucător în echipa de juniori, 
hjînamo Suceava. „Ar fi cazul, mai scrie 
el. ca Dinamo Suceava să dea mai multă 
atenție echipei sale dc juniori, înlătu- 
rindu-s-e în acest fel „întîrzierile nepre
văzut e*‘ care se produc atunci cînd ju- 
jtiorii se deplasează în alt oraș". 
I • „DEȘI A DAT CIȘTIG DE CAUZA 
formației locale cu scorul de 2—1, în- 
tHniiea dintre Gaz Metan Medias și 
Steagul roșu Brașov disputată în cadrul 
„Cupei R.P.R.“ a prilejuit totodată și o 
^erle de nemulțumiri numeroșilor Iubi
tori de fotbal prezenți pe stadion", 
ne-a scris tov. Gh. Rusu din Mediaș. Ce

speciale unde s-au vîndut bilete 
pentru oaspeți. Meciul pro-priu- 
desTășurat la un înalt nivel teh- 
eiuda terenului desfundat, iar în 
cele două „galerii“ și-au susținut

prezentat de
președintele

min. 
mat 
plo- 
des-

gazdelor. Neșu, care a făcut o par
tidă foarte bună, fiind animatorul 
formației sale, a împins mereu jocul 
spre poarta fotbaliștilor din Ploiești. 
Dominarea gazdelor este concretizată 
în min. 33 de Szakacs III 
o învălmășeală în fața porții 
mingea în plasă.

După reluare acțiunile de 
succed cu repeziciune de la 
tă ia alta. O contribuție însemnată 
la aceasta au Sziics și Szakacs III, 
A. Munteanu (introdus în locul lui 
Tabarcea) și Vasile Anghel. In 
52 Vasile Anghel pierde cea 
mare ocazie pe care au avut-o 
ieștenii. El șutează de la 12 m 
tul de plasat dar insuficient de puter
nic și portarul Marin respinge prin- 
tr-un plonjon. Localnicii își măresc 
avantajul prin Sziics în min. 55 care 
dintr-un unghi dificil șutează puter
nic în colțul opus. In restul jocului 
remarcăm două ocazii ratate de 
Pugna (min. 65) și Vasile Anghel 
(min. 75).

Arbitrul O. Comșa (Craiova) p 
fluierat extrem de mult, a dat de- 

influențat

care la 
împinge

atac se 
o poar-

Solomon, 
— Sziics, 
Arnotzki

cizii inverse care n-au 
însă rezultatul.

Crișana : Marin —Bakos, 
Balogh — Neșu, Szakacs ■ II 
Pugna, Szakacs III, Vlad, 
(Dulgheru).

Petrolul : Sfetcu — Pahonțu, Marin 
Marcel, Pal — D. Nicolae, Ivan — 
Badea, D. Munteanu, Dridea, Tabar- 
cea (A. Munteanu), V. Anghel.

ILIE GHIȘA-coresp. reg.

CLASAMENT

l-a _ . ____________ _______ ____
Mediaș? In primul rînd faptul că meciul 
nu s-a ridicat la nivelul așteptat din 
cauza formației Steagul roșu. Prezentând 
o formație alcătuită în majoritate din 
rezerve, ea a practicat un joc care nu 
s-a ridicat nici măcar la nivelul unei 
echipe de categoria. B. bună drep
tate, scrie tov. Rusu, publicul a dez
aprobat felul cu care brașovenii au pri
vit acest joc de cupă, oonsiderind-o nu 
numai ca o subapreciere a competiției, 
Ci și ca o desconsiderare a publicului 
din Mediaș".

dezamăgit pe amatorii de fotbal din

99Pasăre călătoare*' SI
-> „campion"

al indisciplinei
Mai multi cititori ai 

ziarului nostru nean 
întrebat în ultima vre
me ce ? cm jucătorul 
Olaru lacob, care a 
jucat anul trecut la e- 
chipa Progresul Bucu
rești.

Sintem fn măsură 
să-i informăm că ac
tualmente Olaru nu mat 
face parte din lotul 
vreunei echipe fruntașe. 
De altfel, profilul său 
moral este destul de bi
necunoscut și asemenea 
elemente nu-șî mai gă
sesc azi locul în echi
pele noastre de fotbal 
fruntașe. Se cunosc 
„peregrinările* * lui Ola
ru pe la diverse echipe, 
plimbările lui de la un 
club la altul, în goană 
după avantaje materia
le. după „căpătuială*.  
Sub acest aspect, Olaru 
este prototipul „păsă
rii călătoare*  în fotbal. 
Cit de serios privește 
el legitimarea într-un 
club sau altul se poate 
vedea și din faptul că 
atît timp ctt a fost la 
Farul Constanța nici 
n-a vrut să-și facă mu-

l&ț nb pe buletin p^nt m 
orașul respectiv, ceea 
ce dovedește că — tot 
timpul cit a stat aco
lo — el era cu gîndul 
la plecarea fn altă par
te... ~
cest gen de .jieastim- 
părf 
pe Olaru. Pe unde a 
fost, el s-a „remarcat*  
prin beții, prin lipsă 
de disciplină In cadrul

Dar nu numai

fl

INSECTAR
antrenamentelor, prin 
tot felul de scandaluri 
pe care le-a provocat în 
restaurante sau prin 
oraș. Pentru faptul că 
este un înrăit recidivist, 
pentru abaterile de tot 
felul pe care le-a săvtr- 
ȘÎt, Olaru a fost de mai 
multe ori avertizat sau 
sancționat, fie de fe
derație fie de cluburile 
respective.

Cu atlt mai surprin
zătoare apare poziția 
unor echipe de catego
rie B care, nevrînd să 
învețe din trista expe
riență a altora și ne-

că în fotbalul de azi jucătorilor li 
cer calități fizice, tehnice, tactice 
psihice mult mai dezvoltate decît 
trecut, iar pregătirea lor trebuie să 
desfășoare respectîndu-se principiile

cu

In cadrul campionatului categoriei A 
activează cel puțin 28 de extreme. Jocul 
lor diferă însă de la o extremă la alta 
și de la echipă la echipă. Se poate 
spune că, în general, acești jucători 
nu se pregătesc în mod corespunzător, 
fapt care se reflectă și in jocul pe care 
îl practică. Ei trebuie să fie conștienți - --- — - .« se 

Și 
in 
se 

____ . . _ _ Și 
cerințele fotbalului modern în care sar
cinile extremelor s-au mărit conside
rabil. Pentru aceasta, fiecare jucător 
care poartă tricoul cu numărul 7 sau 
11 trebuie să acorde pregătirii o mai 
mare atenție ca pînă acum.

Una din calitățile fizice de bază care 
determină alegerea jucătorului pentru 
postul de extremă este viteza, avînd în 
vedere faptul că adversarii direcți — 
fundașii — sînt jucători rapizi și că 
spațiile pe care acționează extremele sînt 
mai libere și — deci — aici se poate 
acționa cu toată viteza. Calitatea aceas
ta nu trebuie înțeleasă în sensul vitezii 
de sprinter, pentru că în fotbal intere
sează viteza de deplasare pe distanțe 
scurte, viteza de execuție, viteza cu 
care se conduce balonul, pentru a fi 
depășit adversarul.

Extrema trebuie să se deplaseze atît 
mingea cit și fără ea. Aceste de

plasări rapide cer extremei rezistență 
in regim de viteză și o mare îndeminare.

Pe lingă toate aceste calități, extrema 
trebuie să aibă un start (viteză de reac
ție) puternic, o mare mobilitate și su
plețe, calități care ajută la întoarceri, 
răsuciri, sărituri, pentru a intra în po
sesia mingii. Din punct de vedere al 
conformației corporale, acest post nu 
pretinde neapărat jucători înalți, cu 
masă musculară mare. Sînt indicați 
chiar jucători cu talie ceva mai mica, 
dar rapizi, mobili și rezistenți.

Este cunoscut că însușirile fizice nu 
pot fi valorificate fără o pregătire teh
nică desăvârșită. Extremele, jucînd la 
marginea terenului, trebuie să posede 
un bun control al balonului pentru a 
depăși fundașul. Jocul pretinde din par
tea extremelor o execuție precisă a pa
selor și lovirea corectă cu capul, iar 
driblingul și fenta vor constitui pro
cedeele cele mai folosite pentru a se 
infiltra printre apărători și a ajunge cit 
mai aproape de poartă.

O extremă valoroasă trebuie nu numai 
să creeze situații, ci să le și concreti
zeze. Pentru aceasta trebuie să aibă un 
șut puternic și precis Ia poartă. Mai 
mult decît ceilalți jucători de fotbal, 
extremele trebuie să folosească preluă
rile. cu toate că această mișcare este 
mult îngreuiată atit de faptul că fun
dașii advers i marchează foarte strîns 
extremele, cît și din cauza spațiului li
mitat de care dispun.

O extremă trebuie să știe să joace 
bine cu ambele picioare. Altfel nu va 
putea face față în multe situații din 
joc. „Aripile44 sînt jucătorii care aleargă 
cel mai mult cu mingea. De aceea, pen
tru a corespunde rolului, aceștia trebuie 
să știe cum să alerge și cum să lo
vească balonul. Nu trebuie să fugă cu 
ochii la minge pentru că nu pot vedea 
terenul, adversarii și coechipierii. Ba
lonul nu trebuie îndepărtat de picior 
pentru că adversarul poate profita, pre
lua mingea și iniția un contraatac. 
Sînt cazuri cînd extrema poate înde
părta mingea de la picior, dar aceasta 
numai atunci cînd are câmp liber în 
față și nu este atacată. (Deci, pentru a 
ciștiga timp și teren).

Una din execuțiile tehnice specifice 
extremelor este centrarea balonului, o 
centrare corectă trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții :

a) Să fie executată cît mai mult din 
mișcare.

b) Să fie executată atunci cînd atît 
adversarii cît și partenerii sînt în plină 
mișcare, în așa fel ineît pe adversari 
să-i surprindă nepregătiți iar pe coechi
pieri cu fața Ia poarta adversă.

c) Balonul să fie trimis în față înain
tașilor (pe jos sau pe sus, după cum 
cere faza) și nu în spatele lor.

d) Centrarea să fie executată la timp, 
să nu frineze și să nu intîrzie jocul, 
dind posibilitate adversarilor sâ se or-

a-

indirect 
Trebuie

In-

i^țelesind necesitatea de 
a lupta pentru instau
rarea anei disci pl ine
ferme a ■n/’t at
mosfere de dcpLînă se
riozitate în echipele
noastre de fotbal, îl 
solicita acum pe Olaru, 
socotindu-l, fn mott en 
totul ne justificat, ca 
pe un „salvator*  al e- 
chipei. In realitate, un 
asemenea element na 
numai că nu întărește 
o echipă, dar contri
buie direct și 
la slăbirea ei.
să luptăm pentru 
tărirea disciplinei, pen
tru continua îmbunătă
țire a atmosferei de 
muncă și seriozitate m 
rindul formațiilor noas
tre. Or, un element ca 
Olaru numai lucruri 
bune nu-i poate învăța 
pe fotbaliștii mai ti
neri... La asemenea 
„păsări ccdăioare* . la a- 
semenca „campioni*  ai 
indisciplinei și abate
rilor de la conduita mo 
rolă a sportivilor de 
tip nou, fotbalul nos
tru reuuță fără nici o 

ezitare...

★
NICOLAE GORGORIN

antrenor
★ ★

înganizeze și să primească centrarea 
condițiuni favorabile Kw. înainte de a 
centră, extrema trebuie să vadă care 
dintre coechipieri este mai bine plasat, 
pentru ea centrarea să fie fructificată.

Pentru a-și completa jocul și pentru 
a-și mări randamentul pe post, extre
mele trebuie să cunoască toate fazele 
fundamentale ale tacticii moderne de 
joc, pentru că numai astfel se poate dez
organiza apărarea adversă. O extremă 
bună trebuie să știe să joace în func
ție de teren, timp, adversar, adaptîn- 
du-și execuțiile tehnice La situația con
cretă. Jocul extremei trebuie să fie va
riat și eficace.

Pregătirea tactică a extremei se îm
parte în pregătire teoretică și practică. 
Cu cît extrema are mai multe cunoștințe 
teoretice, cu atît orizontul ei se mă
rește, o dată cu randamentul jocului său 
propriu și al echipei.

Pregătirea teoretică se face de obicei 
în sală, folosindu-se în acest scop o 
tablă, o machetă, pe care antrenorii, 
împreună cu jucătorii, să analizeze toate 
aspectele jocului. Aici se va explica 
rolul pe care îl are extrema în fotbalul 
modem, atît în jocul de atac cit și în 
dezorganizarea apărării adverse. Pe lingă 
aceasta, extremele trebuie să cunoască 
și celelalte faze ale tacticii fundamentale 
ale jocului de fotbal.

In plasamentul extremelor distingem 
următoarele situații:

I. In atac :
a) fără minge, căutind să urmărească 

evoluția jocului de la distanța corespun
zătoare, fiind gata în orice situație de 
a interveni.

b) cn mingea, avînd preocuparea de 
a colabora ț?u jucătorii cei mai bine pla
sați pentru finalizare.

II. in apărare :
a) cînd mingea se găsește la adver

sarul direct, va căuta să Intervină spre 
a-1 deposeda.

b) cînd balonul se află Ia un alt ad
versar. extrema va lua poziție de apă
rător în zona proprie, marcindu-și fun
dașul direct..

In atac fără minge, extrema are o po
ziție inițială care poate fi descrisă ast
fel : stă cu un picior pe tușă, la înăl-

REZULTATE... ȘTIRI...
ALTE REZULTATE DIN CAMPIONA

TUL DE JUNIORI

Seria I : Unirea Botoșani — Textila 
Buhușl 0-0 : Seria a n-a : Dinamo Bucu
rești—Laminorul Brăila 8-1 (2-0), Side-
rurgistul Galați—Flamura roșie Tecuci 
2-2 (1-1), Progresul Brăila—Știința Ga
lați 3-2 (1-2), Ancora Galați—Progresul 
București 0-8 (0-4); Seria a IH-a î Texti
la Sf. Gheorghe—Gaz Metan Mediaș 1-5 
(0-3), Flacăra Moreni—Luceafărul Bra
șov 6-0 (3-0) ; Seria a IV-a : I.M.U. Med
gidia—Știința București 0-3 (0-1), Farul
Constanța—Ș.S.E. 2 București 3-0 (ne- 
prezentare), Ș.S.E. 1 București—C.S.Ș. 
București 0-1 (0-0), Centrul 23 August— 
Electrica Constanța 6-2 (3-1), Metalul
București—Voința ’ București 11-1 (2-1) ; 
Seria a V-a : Rapid București—Știința 
Craiova 1-0 (1-0), Dinamo Pitești—Uni
rea Rm. Vîlcea 5-2 (4-0), Electro putere
Craiova—Progresul Alexandria 5-1 (3-1), 
Oltul Slatina—Steaua București 0-5 (0-1); 
Seria a V1-2-. Jiul Petrila—C.F.R. I.R.T.A. 
Arad 0-5 (0-2), C.S.M. Reșița—U.T. Arad 
0—1 (0—0).

CUPLAJUL DE DUMINICA
Jocurile de duminică din cadrul cate

goriei A, programate in Capitală, se dis
pută în cuplaj pe stadionul ,.23 August44, 
după cum urmează : ora 14,30 : Dinamo 
Buc.—U.T.A., ora 16.30 : Steaua—Știința 
Timișoara. Biletele pentru acest cuplaj 
se pun in vinzare de miine, la casele 
obișnuite.

LOTUL SELECȚIONATEI * 
CAPITALEI

Selecționata Capitalei, care joacă azi 
în deschidere pe stadionul ..23 August" 
cu Dinamo Obor va prezenta formația: 
Eremia—Za vodă n. Mo troc, Greavu—

IP IRI <0> N <0> S P O R T
Programul concursului Pronosport din 

aoeastA săptămină cuprinde două inte
resante mecturî internaționale, cele șap
te partide de cat. A din campionatul 
nostru și 3 întilniri din categoria B.

Iată acum o scurtă prezentare a ce
lor 13 partide :

1) R.P. Bulgaria—R.S. Cehoslovacă. O
Tnt Unire deschisă oricărui rezultat ! 
Pronostic 1, 2.

2) Franța—Brazilia. Echipa Braziliei 
nu are nevoie de prezentare. Primele 
verificări nu au fost, insă, prea con
cludente pentru campioana mondială. 
Pronostic : 2, 1-

3) Steaua—Știința Timișoara. De re
gulă S:eaua a învins la București în 
partidele cu studenții timișoreni. Pro
nostic 1.

4) Știm ta Cluj—Steagul roșu. Forma
ția din Brașov se comportă slab in de
plasare. dar nici Știința Cluj nu este 
prea constantă, pronostic 1. x.

5) Dinamo București—U.T.A. Pronos
tic 1.

6) Crisana—Progresul. Progresul se a- 
flă oarecum „la adăpost- așa că s-ar 
mulțumi și cu un rezultat de egalitate. 
Pronostic 1, x.

7) Petrolul—Fanți. Farul este acum o 
echipă mult mai ușor de învins decit în 
tur așa că pronosticul nostru este ,.1“.

8) C.S.M.S. Iași—Minerul. Pronostic 
1, x.

9) Știința Gaiați—Siderurgistul Galați. 
Ca orice derbi. întUnirea se poate ter
mina la egalitate. Noi acordăm X, 2.

10) Chimia Făgăraș—C.S.M. Reșița. 
Pînă acum nici o echipă n-a reușit să 
obțină măcar un punct la Făgăraș. Re- 
șițenilor ie putem acorda, însă această 
șansă. Pronostic 1, X.

11) C.F.R. Timișoara—C.S.M. Cluj. Pro
nostic 1, x. 

țimea ultimului apărător, deci la limita 
poziției de ofsaid, exceptînd cazul cînd 
vine la primirea muigii. Kăminerea ex
tremei pe linia de margine, face ca 
echipa sa să poată utiliza întreaga su
prafață a terenului de joc, îngreuind 
sarcinile apărării adverse. Prin plasa
mentul realizat pe tușă, extrema obligă 
pe fundașul advers să se depărteze de 
stoper și astfel contribuie la anihilarea 
jocului colectiv al ^.părătorilor, determi
nați astfel să-și individualizeze acțiunile.

O bună extremă este permanent în joc 
și niciodată nu trebuie sa alerge după 
minge din interior spre marginea tere
nului, ci numai din afară spre înăuntru. 
Ci nd mingea este condusă de aripa o- 
pusă, extrema trebuie să se planeze mai 
înăuntrul terenului pentru a primi fie 
centrarea, fie o minge respinsă greșit 
de apărare.

In atac cu mingea, extrema trebuie să 
părăsească linia de margine, să înainteze 
spre poartă și de La 16—20 m să șuteze. 
In căzui cînd nu poate pătrunde spre 
poartă, iși va crea un culoar ne lingă 
linia de margine de unde va centra. Dar 
cum nu totdeauna este recomandabil 
ca o aripă să-și dribleze adversarul, ea 
va putea trece de acesta prin procedeul 
mai eficace „un-dori.

Pentru reușita acțiunilor tehnioo-tae- 
tice. o extremă trebuie să posede mult 
calm. Calmul este o armă a extremei și 
o ajută să judece mai repede situațiile, 
să ducă la bun sfîrșit acțiunile, o ex
tremă nu trebuie să se enerveze do 
marcajul direct și permanent al apără
torilor. Jucătorul aripă trebuie să urmă
rească , toate mingile respinse de portar, 
ce revin din bară sau iraversează careul 
de 16 m, și să nu cedeze lupta dacă 
adversarul l-a deposedat de balon. Do 
multe ori s-au văzut goluri marcate dia 
mingile recîștigate.

O extremă trebuie să fie decisă și ho- 
tărîtă în acțiunile finale să intervină 
fără frică, pentru că numai așa se pot 
exploata situațiile de gol. De asemenea, 
să aibă un spirit colectiv dezvoltat, să 
joace pentru echipă.

După cum se vede, r ____
punde fotbalului modern, o _____ ___
trebuie să fie dotată cu foarte multe ca
lități. Degeaba ar avea însă aceste ca
lități jucătorul respectiv, dacă el nu 
oste pregătit multilateral pentru a 
pune în aplicare cunoștințele și resur
sele sale. Pentru îmbunătățirea randa
mentului jocului extremelor este nevoia 
ca in procesul de instruire să se exer
seze procedeele specifice postului, mal 
ales în condiții de joc.

pentru a cores- 
exttremâ

condiții de joc.

Ștefan, Langa—Kraus, Constantin, I. Io- 
nescu (Ene II), Georgescu, Tătara. Din 
lot mai fac parte : Niculescu, Cojocarii, 
Floruț.

De la /. E. B. S.
Pentru gala de box R.P.R.—ITALIA 

din 26.IV a. c. de pe stadionul Republi
cii, biletele se găsesc la casele stadio
nului Republicii (str. Izvor), ion Vida 
și agenția Pronosport din eal. Victoriei 
nr. 2.

Pentru gala de box R.P.R.—ITALIA 
sînt valabile următoarele legitimații eli
berate de UCFS/C.G. : roșii și maro 
în piele, albastre în dermatin, gri in 
dermatin cu ștampila „BOX", gri în 
dermatin ale maeștrilor și antrenorilor 
emeriți ai sportului, carnetele de antre
nori și arbitri de box (eliberate prin 
F.R. Box), verzi de ziariști (Ia masa 
presei, numai cu delegații și în limita 
locurilor rezervate pentru fiecare ziar>.

Mîine, vineri, la casele din str. Ion j 
Vidu și agenția Pronosport din cal. Vio- ț 
toriei nr. 2. se pun in vinzare bilete I 
pentru demonstrația de gimnastică ' 
R.P.R.—JAPONIA care se va desfășura 
luni 29.IV a. c. în sala Floreasca.

Pentru concursul internațional de lup
te clasice din 27 și 28 IV a. c. de la 
sala Dinamo, biletele se pun în vinza
re incepind de mîine, la casele stadio
nului Dinamo, str. Ion Vidu și agenția 
Pronosport din cal. Victoriei nr. 2.

Pentru campionatul republican de vo- i 
lei — masculin care se va disputa cu 
începere de la 25 IV a.c. în sala Flo
reasca biletele se găsesc la casele sălii 
în ziua jocurilor.

12) Jiul—Crișul. Fiindcă Jiul joacă an I 
casă, dar în compania ,,liderului", in
dicăm 1, 2.

Sp. Dinamo Bacău—Rapid. Pronostio i

PRONOEXPRES

La tragerea specială Pronoexpres dta 1 
ziua de 24 aprilie 1963 au fost extrasa 
din urnă următoarele numere :

La premiile obișnuite în bani.
5 23 6 17 14 20

Numere de rezervă : 35 37
La premiile suplimentare. 

Extragerea I : 7 24 28 3 3fi M 
Extragerea a n-a : 28 22 26 14 43 8 

Fond de premii : 941.036.
Traererea următoare va avea loc Ml 

Brașov.

PREMIILE ÎNTREGI ȘT SFERTURI 
DE LA TRAGEREA LOTO CENTRAL 

DIN 19 APRILIE 1963.

Premiul Snecial A. 1 premiu de 39.066 
lei, premiul Special B. 1 premiu de 
26.044 lei, categoria I 5 premii x 13.022 
lei și 2 premii x 3.255 lei, categoria a Il-a 
12 premii x 5.203 lei și 7 premii x 1.302, 
lei. categoria IH-a 10 premii x 5.787 lei și 11 
premii x 1446 lei, categoria IV-a 28 premii x 
2154 lei și 25 premii x 538 lei. categoria 
V-a 35 premii x 1.360 lei șl 77 premii 
x 340 lei, categoria Vl-a 46 premii x 
1135 lei și 76 premii x 283 lei, categoria 
vn-a 106 premii x 554 lei și 108 premii 
x 133 lei, categoria VIII-a a 156 premii x 
301 lei și 124 premii x 08 lei.

Premiul special A în valoare de lei 
39.066 lei a lost obținut de participantul 
BujenPă ionlță din comuna Vlădeni 
raionul Fetești regiunea București.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.



Un adevărat campionat european 
de lupte clasice la București

REPREZENTATIVELE DE TENIS ALE UNIUNII SOVIETICE
ÎNVINGĂTOARE ÎN DUBLA iNTlLNIRE CU ECHIPELE R. P. ROMÎNE

în semn de protest
față de asasinarea

Luptătorii din zece țări (U.R.S.S.. R.P. 
Ungară, R. S. F. Iugoslavia, R. P. Po
lonă, R. P. Bulgaria, Grecia, Iran, Nor
vegia, R. D. Germană și R. P. Ro- 
mînă) și-au dat întîlnire sîmhătă și du
minica în sala sporturilor Dinamo din 
Capitală, în cea mai mare confruntare 
internațională organizată în acest sezon 
în Europa. Amploarea concursului reiese 
ți din faptul că la întreceri și-au anun
țat participarea o serie de personalități 
sportive printre care R. Coulon (Franța), 
președintele Federației internaționale de 
lupte, M. Ercegan (Iugoslavia), preșe
dintei®- comisiei tehnice a F.I.L.A. și 
B. Fikioris, secretarul comisiei balca
nice de lupte.

I:

Maestrul emerit al sportului D. Pirvu lescu și-a dus adversarul la parter. Deo
camdată are un punct. Ce va urma...

C. Dumitrescu pe locul III in ultima etapă 
a concursului din R. S. Cehoslovacă

BRATISLAVA 24 (prin telefon). 
Ultima etapa a concursului interna
țional de 4 zile din R. S. Ceho
slovaca — înconjurul Bratislavei — a 
măsurat 132 km și s-a caracterizat 
tot prin viteza. Media orară înre
gistrată a fost de 42,5 km. Princi
palii animatori ai etapei au fost aler
gătorii romîni, care merg din ce în 
©e mai bine. După 60 km au eva
dat din pluton C. Dumitrescu, Gh. 
Radulescu și W. Ziegler. La km 75 
ei aveau de acum un avans de peste 
două mi nule. Plutonul condus de 
alergătorii cehoslovaci și polonezi a 
reușit însă să-i ajungă la km 108. 
Cîțiva kilometri mai încolo, la un 
viraj, a căzut N. Grigore. W. Ziegler, 
care era în spate, s-a accidentat și

fi

ACTUALITĂȚI
• Un nou turneu de polo la Magde
burg • Prima etapă in campionatul 
republican • Concurs la ștrandul Ti

nerelului.

Apreciind evoluția poloiștilor dinamo- 
viști în turneul recent desfășurat in 
R.D. Germană, federația de specialitate 
din tara prietenă a invitat pe jucătorii 
romîni la o nouă competiție, progra
mată la sfîrșhul acestei săptăminl. Fiind 
vorba de o întrecere la un „nivel mal 
Înalt’* — care reunește reprezentativa 
R.D. Germane (clasată pe locul IV la 
eampionatele europene de la Leipzig), 
Partizan Belgrad, Dinamo Magdeburg 
etc — federația noastră a hotărît să 
trimită la Magdeburg — locul de desfă
șurare a turneului — selecționata ora
șului București.

* Redacția ji administrația: str. Vasile Goma nr. 16, telefon 11.10.05, interurban 72, nr. 1—2. Întreprinderea Poligratică filr. 2, ștr. fîrezqianu 23—25

Iată lotul celor 11 jucători, antrenați 
de V. Daroczi. care fac, azi, deplasarea: 
ștefănescu, Cheța (portari), Flroiu, za- 
han, Szabo, Kroner, Grințescu, Măreu- 

riescu. Culineac, Țăranu și Danciu.

După cum am mai anunțat, duminică 
începe o nouă ediție a campionatului 
republican de polo. In prima etapă au 
fost programate doar trei jocuri, me
ciurile echipelor Steaua șl Dinamo 
Bueurești (care furnizează foarte multi 
jucători selecționatei BUcureștiului) 
fiind amînate. Se dispută, așadar, doar 
jocurile : Știința București—Știința Cluj 
(arbitru Th. Angeleseu), Crișana Ora
dea—I.C. Arad (arbitru Ervin Beniamin), 
C.S. Mureșul Tg. Mureș—Rapid Bucu
rești (arbitru Arcadie Sarkadi).

De cîteva zile, înotătorii bucureșteni 
și-au început pregătirile în bazinul de 
50 m din incinta ștrandului Tineretului. 
După o scurtă acomodare cu noile con
diții (altă dimensiune a bazinului, alte 
condiții atmosferice) comisia orășeneas
că de natație a și programat primul 
concurs în aer liber : campionatul Ca
pitalei. rezervat seniorilor. Vor fi pre
zenți la startul probelor, printre alții. 
Al. Popescu, Dumitru CamîKschi, Emil 
Voieu, Cornel Georgescu, Francisc Fii- 
lop, Al. Schmaltzer, Al. Bota, V. Me
dianii, Ingrid Ungur. Măriuca Rotarii, 
Vasilica Rotaru. Cristina Baiaban, Zoe 
Reznicenco, Anca Trohani etc.

Spectatorii bucureșteni vor putea ur
mări cu acest prilej evoluția unor luptă
tori recunoscuți pe plan mondial prin
tre care campionul mondial 1. Poliak 
(R. P. Ungară), Azirai (Iran), medaliat 
olimpic, Trosianski, Korvat și Bogda
nas, campioni ai U.R.S.S., Ioanidis (Gre
cia) etc. De asemenea, în reprezentativa 
noastră se găsesc sportivi eunoscuți pes
te hotare. Ne referim la D. Pîrvulescu, 
I. Cernea, M. Bolocan, V. Bularca. I. Tă- 
ranu, Gh. Popovici și N. Martinescu. 
Dacă ținem seama și de valoarea spor
tului luptelor din țările participante la 
turneul de la București, acest concurs 
poate fi numit un adevărat campionat 
european.

1.

va fi nevoit să întrerupă pregătirea 
2—3 zile. Iată clasamentul etapei : 

R. Zielinski (RPP) 3 h. 06:31; 2.
J. Gawlicek (RPP) 3 h. 06:31;
DUMITRESCU 3 h. 06:34; 
Cosma 3 ■ h.
23. I. Stoica;
Rădulescu —
Grigore 3 h.
câștigată de ciclistul cehoslovac 
Hasman.

3. C. 
...13 I. 

07:45; 19. I. Ardeleanu; 
24. Gh. Neagoe; 30. Gh. 
același timp; 40.

15:20. întrecerea a
N. 

fost 
Z.

Anglia a ciștigat Turneul U.E.F.A.
LONDRA (prin telefon de la trimi

sul nostru special, V. Grădinaru).
Marți seara, la lumina reflectoare

lor, pe marele stadion londonez Wem
bley, s-a disputat finala ediției a 16-a 
a Turneului de juniori UEFA. Aproa
pe 50.000 de spectatori au aplaudat 
victoria repurtată de echipa Angliei, 
în fața celei a Irlandei de Nord, la un 
scor concludent: 4—0 (1—0). Partida 
s-a ridicat la un bun nivel tehnic și 
a avut multă spectaculozitate, în ciu
da faptului că pe alocuri jucătorii 
celor două echipe au jucat prea în 
forță.

Prima repriză a fost mai interesan
tă, deoarece irlandezii au opus o 
rezistență mai dîrză. A doua parte 
a întrecerii a fost mai puțin animată,
x\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^

LIGA ITALIANA de fotbal a hotărît 
sancționarea clubului F. C. Palermo cu 
o amendă de 850.000 lire pentru că la 
un meci de campionat spectatorii ora
șului sicilian au aruncat în teren diver
se obiecte..^ -„nesportive".

UN PREMIU neobișnuit — o crosă 
de hochei cu semnătura tuturor compo- 
nențilocr echipei campioane mondiale și 
europene de hochei — va obține câști
gătorul concursului organizat de secția 
ziariștilor sportivi din Moscova în co
laborare cu redacția săptămânalului 
„Săptămâna sportivă a Moscovei". Tema 
concursului : cel mai bun reportaj al 
unuia din meciurile de hochei: Dinamo— 
Torpedo, T.S.K.A. — Himik, Spartak— 
Torpedo, Aripile Sovietelor — Dinamo, 
Spartak— Lokomotiv sau T.S.K.A. — Di
namo.

CÎTEVA CIFRE despre dezvoltarea 
mișcării sportive în R.P. Ungară : nu
mărul asociațiilor sportive este de 4.119 
cu 872.996 membri, dintre care 210.369 
femei. Numărul terenurilor sportive ți
nute în evidentă a crescut la 10.083.

ECHIPA DE hochei a Canadei, care 
va participa la Jocurile Olimpice de la 
Innsbruck din 1961, va susține în preaj
ma J.O. de iarnă mai multe întilniri cu 
echipele naționale ale unor țări europe
ne : U.R.S.S., R.D.G., R.F.G. și Elveția. 
Forurile sportive canadiene au comuni
cat că „nu va fi vorba de o echipă uni
versitară, ci se va alcătui o echipă care 
se va putea numi pe drept cuvînt o a- 
devăratl reprezentativă a țării !“

INTR-UN interviu acordat ziarului

azi începe a doua manșă a intilnirii

Mozer (6-3, 6-1,

Spectatorii prezenți marți după-a- 
miază pe terenurile Progresul au plecat 
nemulțumiți de rezultatele obținute 
de tenismanii noștri. Nici un meci 
ciștigat, unul singur prelungit pe 
distanța a cinci seturi de dîrzenia 
lui A. Bardan. Celelalte partide au 
prilejuit de fiecare dată oaspeților 
victorii în trei seturi. O singură sa
tisfacție : au fost meciuri frumoase, 
mai ales, datorită valorii ridicate a 
jucătorilor sovietici, dintre care Leius, 
a fost prima vioară.

Reeditarea partidei Mozer—Bosch 
de acum doi ani a demonstrat pro
gresul evident al primului jucător. De 
data aceasta, rezultatul a fost exact 
invers : 3—0 pentru 
7-5). - -

Tiriac n-a jucat la 
în meciul cu Leius. 
în loviturile în diagonală și de tre
cere. Scor final: 8—6, 6—4, 6—2 pen
tru Leius. Astfel, meciul dintre pri
mele reprezentative a revenit echipei 
U.R.S.S. cu 4-1.

Ultimele două partide ale întrece
rii „secunzilor", au fost spectaculoase 
și dîrz disputate. Bardan a luat pri
mul set, jucind la valoare maximă, 
a pierdut pe al doilea, în prelungiri 
(după ce ratase un setbo] la 6—5) șj 
a ciștigat pe al treilea, 
egalat Și, cu toate că a 
cu 2—0 în setul decisiv,

valoarea lui nid 
Leius a excelat

Metreveli a 
fost condus 
a avut mal

De cîteva zile, tinerii jucători de 
tenis, componenți ai lotului republi
can, care se pregătesc în vederea 
participării la competiția europeană 
„Cupa Galîa", se întrec în cadrul 
unui concurs de verificare. Jocurile 
au loc pe terenurile Centrului de an
trenament nr. 2 din Calea Plevnei, 
în fiecare după amiază.

Pînă luni, neînvinși în concurs erau 
S. Dron, Gh. Boaghe și Dan Dimache. 
Iată cîteva rezultate tehnice: Dimache- 
Tereanu 6—1, 6-2; Boaghe-I. Năs- 
tase 6-0. 6—2; Dron-R. Niculescu 
6—1, 7—5 ; Popovici-Burciu 6—3, 6—4 ; 
Boaghe — Burciu 6—1, 6—2; Dron
— Popovici 6—4, 6—3; Năstase — 
Niculescu 6—2, 6—2; Năstase — Te- 
reanu 6—3, 6—3 ; Dimache — Nicu
lescu 6—1, 5—7, 6—1.

Anglia a înscris 
a fost deschis

al 
de

mai ales după, ce 
doilea gol. Scorul
Sisson în min. 5. După pauză, în mi
nutul 42, Samels urcă scorul la 2-0. 
Din acest moment, englezii domină 
autoritar. Irlandezii contraatacă dar 
sînt derutați de tactica jocului la of- 
said prestat de apărătorii englezi. In 
minutele 55 și 57 Whittacker și Sa
mels înscriu din nou.

întîlnirea a fost arbitrată de Keit- 
lein (R.F.G.).

Anglia a prezentat următoarea for
mație : Cowen — Badger, Shaw, 
Smith — Chatterlay, Harris — French, 
Samels, Jones, Sisson, Whittacker.

Clasamentul primelor 4 locuri ale 
Turneului UEFA este următorul : 
1. Anglia; 2. Irlanda de Nord ; 3. 
Scoția; 4. Bulgaria.

Detroit Free Press", secretarul execu
tiv ai Comitetului Internațional Olim
pic, Otto Mayer, a declarat că; 
după toate probabilitățile, orașul fran
cez Lyon are cele mai mari șanse de 
a obține organizarea ediției din anul 
1968 a Jocurilor Olimpice de vară. El 
a explicat că întrucît Olimpiada de anul 
viitor se va desfășura la Tokio, europe
nilor le va veni greu să suporte o nouă 
deplasare (în S.U.A.), care costă foarte 
scump.

FEDERAȚIA internațională de tenis de 
masă a anunțat că viitoarele campiona
te mondiale vor avea loc după următo
rul „itinerar" : 1965 in Iugoslavia ; 1967 
în Australia; 1969 în R.F. Germană și 
1971 în Japonia.

PENTRU COLECȚIONARII de etichete 
sportive din R.S.S. Lituaniană au fost 
emise numeroase serii de etichete cu 
motive din diferite ramuri sportive. Un 
număr de 21 de etichete prezintă disci
pline sportive care au fost incluse la 
cea de a IH-a Spartachiadă a popoare
lor U.R.S.S.

MINISTRUL muncii din Nigeria, John
son, a făcut cunoscut că guvernul nige
rian a alocat anul acesta 125.009 lire pen
tru dezvoltarea activității sportive. Din 
această sumă 80.000 de lire vor fi chel
tuite pentru construcții și echipament 
sportiv, iar restul de 45.000 pentru pre
gătirea sportivilor nigerieni.

CUNOSCUTUL arbitru de fotbal so
vietic Nikolai Latîșev, membru in Co
misia de arbitri a F.I.F.A., se bucură 
de multă popularitate în Austria. Re- 

bune resurse fizice pentru a termina 
învingător : 3—6, 12—10, 1—6, 6—4, 6—2.

Acționînd în forță, Lihaciov a dis
pus de Mărmureanu cu 6—3, 6—4, 6—4. 
învinsul a opus mai multă rezistență 
în setul al treilea, cînd i-au reușit 
cîteva mingi frumoase. U.R.S.S. (B) 
a ciștigat cu 5-0

Astăzi, dubla întîlnire va fi reluată 
de la ora 15. Iată programul primei 
zile : Mărmureanu—Leius și Tiriac— 
Metreveli (meciul A); Bardan—Mozer 
și Bosch—Lihaciov (meciul B). Mîine 
(ora 16) au loc partidele de dublu.

Concursul de pentatlon
EREVAN 24 (prin telefon). Marți 

și miercuri a continuat în localitate 
concursul internațional de pentatlon 
modem. Proba de tir, desfășurată pe 
poligonul orașului, s-a încheiat cu 
victoria sportivului gruzin Kravcen- 
ko : 194 p — 980 p. El a fost urmat 
de Sintarenko (Ucraina) 193 — 960, 
Kormușkin (U.R.S.S.) 193—960. Spor
tivii romîni au ocupat următoarele 
locuri : 22. Țintea 184—780 ; 25. Iones- 
cu 181—720 ; 28. Marinescu 179—680 ; 
33. Tomiuc 176—620. Pe echipe, proba 
de tir a fost cîștigată de formația 
Gruziei cu 2800 p, urmată de Ucraina — 
2760 p, Azerbaidjan 2680 p. Selecțio
nata R.P.R. a obținut 2180 p. Miercuri, 
Saharenko (Armenia I) a ciștigat pro
ba de înot cu 3:42,0—1090 p. Pe locu
rile următoare : Lednev (Ucraina)

FOTBAL
UNIVERSIDAD ÎNVINGATO,. IE 

LA LIEGE

Cunoscuta formație chiliană Uni- 
versidad din Santiago de Chile — 
care va evolua în curînd și în țara 
noastră — și-a început turneul in 
Europa. Jucind marți seara la Liege, 
fotbaliștii chilieni au ciștigat meciul 
cu Standard din localitate cu 3-2.

• Echipa braziliană Vasco da Gama 
va susține la 8 și 13 mai două me
ciuri în Ghana cu echipa reprezen
tativă.

LOTUL OLIMPIC AL U.R.S.S.
In vederea meciurilor din prelimi

narii cu Finlanda (la 22 iulie la Mos
cova și 1 august la Helsinki) echipa 
olimpică a U.R.S.S. și-a început pre
gătirile. Din lot fac parte jucătorii 
Kotrikadze, Bauja (portari), Semigla- 
zov, Șesternev, Turiancik, Șcegolkov, 
Danilov (fundași), Szabo, Biba (mij
locași), Korolenkov, Bazilevici, Pa- 
deev, Sevidov, Lobanovski, Serebria- 
nikov (înaintași). Din lotul primei e- 
chipe a U.R.S.S., care se pregătește 
în vederea meciului cu Italia în „Cupa 
Europei", fac parte Iașin, Krutikov, 
Netto, Ponedelnik, Mamikin, Meshi, 
Metreveli. Zavidonov etc.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
Aseară la lumina reflectoarelor s-au 

desfășurat mai multe meciuri inter
naționale, amicale și de cupă.

La Bruxelles, joc internațional a- 
mical: BELGIA — BRAZILIA 5—1 
(4—1) 11

cent, federația austriacă de fotbal l-a 
invitat pe Latîșev în Austria pentru a 
preda cîteva lecții de arbitraj în cele 
mai importante orașe. Arbitrul sovietic 
și-a început vizita în Austria prezentind 
cîteva interesante expuneri la Eisen- 
stadt, Graz, Leoben, Vlena, Linz, Salz
burg și Sankt Polten. Duminică, Latî
șev a condus meciul dintre Viena și Ad
mira șl a fost aplaudat de spectatorii 
Vienezi.

FOSTUL campion mondial de ciclism, 
Ryk van Looy. s-a rănit grav în tim
pul unul antrenament în cursul căruia 
a fost lovit de automobilul antrenorului 
său. Van Looy a suferit o fractură du
blă a claviculei drepte și numeroase 
oontuzli. Ea nu va mai putea participa 
la Turul Belgiei, la cursa Paris—Bruxel
les și nid la Turul Italiei.

FEDERAȚIA de fotbal a R.P. Bulga
ria a hotărît ca de acum înainte meciu
rile din cadrul „Cupei R.P. Bulgaria" 
să se desfășoare tur și retur. Această 
hotărîre a fost motivată prin dorința de 
a nu mai exista un avantaj al terenu
lui.

DUPĂ STATISTICA autorilor de cata
loage filatelice, cele mai multe timbre 
poștale reprezentînd faze de fotbal, au 
fost emise în prlndpatul Lichtenstein. 
Este interesant, însă, că in această țară 
nu există nici măcar o echipă de fot
bal ț

LOUISON BOBET, unul dintre cei mai 
buni clclișți profesioniști francezi, a 
fost numit antrenor al echipei olimpice 
de ciclism a Franței.

lui Julian Grimau
COPENHAGA 24 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția „France 
Presse", în semn de protest față de 
asasinarea patriotului spaniol Julian 
Grimau de către autoritățile fran- 
chiste, jucătorii echipei daneze de 
fotbal „Staevnet" au informat amba
sada Spaniei că refuză să mai sus
țină meciul cu echipa Real Madrid, 
proiectat pentru data de 15 mai la 
Copenhaga.

modern de la Erevan
3:43,0 —1085 p, Deriughin (Ucraina) 
3:46,0 —1070 p. Sportivii romîni s-au 
clasat astfel : 10. Ionescu 3.57,0—1015 
p ; 12. Marinescu 4:05,0—975 : 18. To
miuc 4:12,0—940 ; 22. Țintea 4:14,0—930. 
Pe echipe : Ucraina 3130 ț>, Armenia I 
3055 p, R.P. Romînă 3030 p.

înaintea ultimei probe, crosul, care 
se desfășoară joi dimineață, în clasa
mentul general individual conduce 
Mineev (Azerbaidjan) — 4025 p, urmat 
de Kravcenko — 3826, și Saharenko 
— 3789 p., iar pe echipe / Armenia I 
cu 11 069, urmată de Ucraina — 10 822, 
Gruzia 10 820. La individual primul 
sportiv romîn în clasament este Țin
tea 3380 p (locul 13), apoi Ionescu 
3333 (16), Marinescu 3162 (21) Și To
miuc 3146 (24). Echipa R.P.R. are 9875 
p și ocupă locul 6.

PE GLOB k.

La Viena, meci amical : AUSTRIA 
— R.S. CEHOSLOVACA 3—1 (0—0). 
Au marcat Nemec (3) și respectiv 
Mașek.

în semifinalele „Cupei campionilor 
europeni" :

La Milano, Milan — Dundee (Sco
ția) 5-1 (1-1).

Returul la 3 mai,
La Belgrad, în semifinalele „Cupei 

cupelor" : O.F.K. BEOGRAD — 
TOTTENHAM 1—2 (1—1). Au marcat ț 
MacCoe (din 11 m) și Greaves, respec
tiv Samercici. Returul la 30 aprilie 
la Londra.

La Madrid, în meci retur: Atletico 
Madrid — F. C. Niimberg 2—0 (1—0). 
Echipa spaniolă s-a calificat în finală.

In semifinala „Cupei orașelor tir- 
guri" (primul joc).

La Budapesta : FERENCVARO^ 
DINAMO ZAGREB 0-1 (0-0). A mar
cat : Lamza. Revanșa la 5 Iunie.

Actualitatea internațională
MECIUL BOTVINNIK - PETRO

SIAN. Cea de a 13-a partidă a fost 
remiză la mutarea a 54-a. Partida a 
14-a desfășurată aseară s-a întrerupt 
într-o poziție aproximativ egală. Cu 
albele a jucat Botvinnik.

ATLETISM. Concurs la Yalta: 
triplusalt: Lazarenko 16,29 m, Aliab 
16,22 m ; prăjină: Bliznerov 4,60 m.

BASCHET. Marți, la Cracovia, re
prezentativa feminină a R. P. Polone 
a întrecut echipa R.- P. Romîne cu 
56-48 (32-26). La Evreux: U.R.S.S.— 
Franța 60—49 (meci feminin), Franța— 
U.R.S.S. 70—67 (al treilea meci mas
culin).

BOX. Selecționata cluburilor mun
citorești din Danemarca a fost în
vinsă la Leningrad, de Spartak cu 
7—3, A.I.B.A. a alcătuit lista arbitri
lor pentru „europenele" de la Mos
cova. Printre arbitri figurează Zibalov 
(U.R.S.S.), Brill (Olanda), Wolf (RDG), 
Popescu (R.P.R,), Nic o lie (Elveția), 
Nussgen (R.F.G.), Stoicev (R.P. Bul
garia) etc.

SCRIMA. în concursul de la Padova, 
Horvath (R.P.U.) a cucerit „Cupa Lu- 
xardo" la spadă. Pe locurile următoa
re, Kovacs (R.P.U.) și Galarese (Ita
lia). Horvath a terminat neînvins tur
neul.

TENIS DE MASĂ. Turneul de la 
Lyon (finale) : Alser (Suedia)—Cher- 
gui (Franța) 21—10, 21—6, 21-12 - 
masculin ; Gomola (R.F.G.) — Alber 
(Franța) 14-21, 13-21, 21-16, 22-20, 
21—8 — feminin.

TENIS. „Cupa Davis" : Grecia— Ir
landa 3—2 (la Dublin).

JOCURILE PANAMERICANE : fot
bal : Argentina—S.U. A. 8—1 ; scrimă : 
(floretă bărbați) Saucedo (Argentina)" 
cîștigă în meci de baraj cu Axelrod 
(S.U.A.) ; volei : Argentina—Mexic 
3—1, S.U.A.—Uruguay 3—0 ; baschet 
(feminin): Brazilia—Canada 98—59.


