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Recent, pe un traseu 
;uat în împrejurimile 
sei de cultură a tine- 
zului din raionul Tudor
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SPORTIV OLIMPIA

Primăvara... Foto : T. Roibu

finală pe 
luat parte ma- 

concurenților 
din faza pe a- 
la startul pro-

de o bună orga- 
și aceasta datori- 

special, colaborării 
consiliile aso-

Vladimirescu, s-a desfă
șurat etapa finală (raio
nală) a crosului „Să în- 
tîmpinăm 1 Mai". A-
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CROSUL „SA INTIMPINAM 1 MAI" 
FINALA CLUBULUI

'sa juniorilor tn finala crosului „Să tntimpinăm 1 Mai“ 
pe raionul Tudor Vladimirescu

Foto: T. Chioreanu

REPORTAJUL NOSTRU

Nocturnă ploieșteană
C eară de primăvară. Cu mireasma zambi- 

lelor și gingășia floriilor de cireș. Ceasuri 
de reverie ? Da, dar și de încordare a minții 
lingă mașini, deasupra planșei sau slovelor de 
tipar. Nu esie, încă, vremea cînd carnetul de 
însemnări își va ocupa, pe noptieră, obiș
nuituri loc de odihnă. Pentru că, peste tot, 
oamenii muncesc la această oră.

..Antract la „Stelele SeviHei", ale lui Lope 
de Vega. Mi s-a sugerat însă un alt spectacol. 
O întrecere pentru mai mult, pentru mai bine, 
în sportul ploieștean. Un gen de nocturnă — 
fără strălucirea reflectoarelor și aplauzele spec
tatorilor — care, modest, discret, ține afișul 
de ani de zile pe scena sportivă ploieșteană. 
Grăbesc să prind... prologul. Titlul nocturnei : 
„Oameni care iubesc sportul".

★
i s-a spus că unii au „roluri principale". 

■ " E meritul lor. Condiții de bază : munca și 
pasiunea. Merge bine ciclismul ? Merge. Ste- 
Han Popescu n-o să-fi spună însă niciodată 
că ei a pus pe roate comisia regională. Că 

știe să-i 
și zbate 
cum și-o 
Că, doar

aleargă de la o secție la alta, că 
„muștruluiască" pe antrenori, dar se 
ca nimeni altul ca să-i ajute. Cînd și 
face omul acesta timp pentru sport ? 
e director de întreprindere I Să te 
că la ciclism nu auzi : „n-am timp" 
fost ocupat" ?

Acum vreo doi ani, gimnastica era 
reasă" la Ploiești. Dar lucrurile s-au

„cenușa- 
_ schimbat 

mult de-alunci. Constantin Nica n.u este de loc 
străin de plusul de note realizat de sportul 
armoniei și grafiei.

Stau oamenii la sfat. La volei e de lucru cu 
returul campionatului (ce facem cu media de 
vîrstă de la Caraimanul-Bușfeni ?), la handbal 
oamenii recunosc că nu prea au dai de mult 
pe la Rîm-nic, nici pe la Teleajen, la box dis- 

mănuși despre nevoia de cadre 
un comentariu nu prea... entuziast 
de la Oradea, în comisia de fot- 
propunerile în legătură cu munca

cufii... fără 
tinere. După 
la acel 0—2 
ba! se reiau 
arbitrilor.

Alți oameni care iubesc sportul : Constantin 
Predescu, 
beanu și 
Avram.

Echipe 
handbal, 
continuare inerție la natație.

★
T. auză. în biroul președintelui se discută 

acum despre gimnastica în producție 
Bucurie generală. Exercițiile au deschis ușt 
atelierului în toate întreprinderile din regiune 
Practicanfi : 126 000 (anul trecut doar 23.000!) 
Forța activuhsi obștesc a învins și aici. Crec 
că acum nu mai ajung nici cei peste 2.700 de

ceastă întrecere sportivă 
s-a bucurat anul acesta 
de o largă participare, 
etapa pe asociație con
stituind un bun mijloc 
de mobilizare a tinere
tului în practicarea spor
tului.

întrecerile de cros s-au 
desfășurat în 48 de aso
ciații sportive din raio
nul Tudor Vladimirescu, 
cu participarea a aproa
pe 12.000 de concurenți. 
Cea mai mare parte a 
competițiilor organizate 
cu acest prilej s-au bu
curat 
nizare 
tă, în 
dintre
oiațiilor sportive și con
siliul clubului Olimpia. 
Dintre asociațiile sporti- 
ve din raionul Tudor 
Vladimirescu s-au remar
cat în buna organizare 
și în mobilizarea con
curenților la întrecerile

NOUL STADION
în cadrul noului com

plex sportiv ce se înal
ță în orașul Timișoara 
a fost terminată con
strucția stadionului. Pro
iectat de D.S.P.A.C. (Di
recția de studii, proiec
tări, arhitectură și con
strucții Banat) și con
struit de întreprinderea 
nr. 1 construcții Timi
șoara, noul stadion, con

(Centrul șc. 
3. I. Cardoș 
JUNIOARE : 

Oarfă (Șc. 
2. Angheli- 

3.

de cros asociațiile sporti
ve Flacăra roșie, Spar- 
tac, Recolta, Centrul șco
lar de construcții etc.

La etapa 
raion au 
joritatea 
calificați 
soeiație,
belor prezentindu-se 186 
de tineri și tinere. Iată 
cîștigătorii : JUNIORI:
1. I. Șoim (Timpuri Noi);
2. C. Iatan 
construcții); 
(Stăruința) ;
1. Teodora
Krețuleseu) ;
na Pascu (Spartac); 
Sanda Serdan (Spartac); 
SENIORI : 1. Gh. Glodea 
(Flacăra roșie) ; 2. C.
Gheoirghe (Aurora); 3.
N. Burghelea (Șc. Krețu- 
lescu); SENIOARE: 1.
Elena Ionescu (I.O.R.);
2. Maria Gheorghiu 
(I.P.L.); 3. Mirela Lău- 
taș (Flacăra roșie).

DIN TIMIȘOARA
ceput după cele mai mo
deme cerințe ale tehni. 
cii, cuprinde un teren 
de fotbal, piste pentru 
atletism, o tribună cen
trală prevăzută cu ca
bine radiofonice și alte 
instalații, iar în jurul 
terenului tribune cu o 
capacitate inițială de 30

(Continuare In pag. a 2-a)

Jî. P. Romînâ-Italia 5:5 la box
Douăsprezece mii de 

spectatori au luat loc a- 
seară In tribunele stadio
nul Republicii, dornici să 
urmărească revanșa întîlnl- 
rii dintre cei mai buni bo
xeri romîni și italieni și, 
firește, să aplaude victoria 
reprezentativei noastre. 
Deși au trecut aproape 4 
ani de la confruntarea din
tre cele două echipe, spec
tatorii noștri n-au uitat

Fotbaliștii noștri au jucat bine in repriza secundă

Selecționata Olimpică — 
Flamengo Rio de Janeiro 2-1 (1-1)

memorabilele meciuri de a- 
tunci fi firefte, acel 5—5 
pentru care au luptat din 
răsputeri boxerii ambelor 
formații. De data aceasta, 
cu mici excepții, partidele 
n-au satisfăcut, attt pugi- 
liftii noștri, cit și oaspe
ții puntnd mare preț pe 
combativitate. Rezultatul, 
după consumarea celor 10 
partide a rămas din nou 
nedecis: 5—5. Dar nu a- 
cest lucru este cel mai e- 
sențial. Cei 20 de pugiliști 
care au trecut corzile rin
gului, in dorința lor de a 
obține victoria au lăsat 
tehnica pe plan secund și 
firește, din acest punct de 
vedere, spectatorii au pă
răsit stadionul nemulțu
miți.

Ne așteptam, ca urmare 
a declarațiilor făcute de 
antrenorii noștri, ca echipa 
R. P. Romine să se pre
zinte intr-o formă bună, 
mai cu seamă că „europe
nele*  ...bat la ușă. Dar, să 
recunoaștem, lucrurile s-an 
prezentat altfel. Pugiliștii 
noștri au manifestat seri

oase lacune în ceea ce pri
vește pregătirea fizică, mal 
ales tn ultima repriză el 
prezentindu-se sub orice 
critică. Dimpotrivă, boxerii 
italieni, de la categoria 
muscă la grea au dovedit 
o vitalitate rar tnttlnită, 
necedlnd lupta nici un mo 
meni. Problema trebuie să 
dea de gtndit antrenorilor 
care răspund de pregătirea 
echipei noastre reprezenta
tive.

în primul meci, campio
nul european, Vacea a 
ținut decizia în fața 
Ciucă. După o primă 
priză, în care Ciucă a 
sat numeroase croșee 
stînga la figură, unul 
tre ele reușind chiar 
trimită pe italian la 
dea. reprezentantul 
face greșeala de a se lua 
„la bătaie" cu adversarul 
său, mai puternic, cu o 
mult mai bună pregătire 
fizică, și în cele din urmă

ob 
lui 
re- 

pla- 
de 

din- 
să-1 
po

nosiră

(Continuare In pag. a 8-a)

K. CALARAȘANU

Astăzi după-amiază

începe marele turneu

Ion lordache, Petre Tudoran, P. Bre- 
— la loc de cinste — „nea" Corvin

tari la ciclism, la box, la volei, la 
Din păcate, „soliști" la atletism și în

DAN GlKLEȘTEANU
(Continuare in pag. a 3-a,

Un nou atac al selecționatei olimpice la poarta lui Flamengo: Luiz Carlos, urmărit de 
la portar Foto: T. RoibuManolache, trimite balonul

Primii dintre sportivii 
noștri care vor înce
pe întrecerea sub alba 
flamură cu cinci 
cercuri olimpice sînt fot
baliștii. In iunie, se vor 
întrece la Copenhaga, cu 
„naționala” Danemarcei, 
in preliminariile turneu
lui olimpic. Mai înainte 
de aceasta, la 12 mai, a- 
ceiași jucători vor fi che
mați să poarte tricoul 
echipei reprezentative, 
în meciul cu echipa 
R.D. Germane, una din 
garniturile pe care recen
tele rezultate (și mai a- 
les eliminarea Cehoslova
ciei din Cupa Europei) o

din 
de

recomandă drept una 
cele mai în formă 
pe continent. Apoi, la 2 
iunie, echipa noastră va 
juca cu Polonia 
zow.

Pregătindu-se 
aceste jocuri, 
nata noastră a 
joi, pe stadionul „23 Au
gust", cea de-a treia în- 
tîlnire internațională de 
verificare în- interval de 
3 săptămîni. După com
portarea slabă din întâl
nirea cu Slovan Brati
slava, după progresul 
marcat într-o bună pe
rioadă a primei reprize 
în jocul cu Jelezniciar 
Sarajevo, selecționata o-

la Chor-

pentru 
selecțio- 
susținut

limpică a 
remarcabil 
ne-a oferit 
repriză — 
a obținut 
favorabil, 
meciul cu 
de

făcut joi un 
pas înainte : 

o foarte bună 
a doua — și 
un rezultat 

2-1 (1-1), in
Flamengo Rio

Janeiro, o echipă 
care se bucură de o bună 
reputație în fotbalul 
mondial și care a plă
cut și ieri prin nivelul 
tehnic ridicat al com- 
ponenților săi. Meciul 
cu Flamengo ne-a arătat, 
o dată 
ce sînt

în plus, pentru 
utile asemenea

KADU UKZICEANU

(Continuare tn pag. 5-a)

citeva zile, pe stră- 
Capitalei care duc 
parcul sportiv Dina

mo, spre magistrala Nord- 
Sud sau ta Cișmlgiu, bucu- 
reștenii s-au intîlnit mai 
la tot pasul cu tineri care 
parcă sfidau moda tun
sorii bărbătești. Aveau pă
rul tuns foarte scurt, semn 
că erau ori boxeri ori 
luptători. Și erau intr-ade
văr luptători. De citeva 
zile, prin București, spor
tivi din 10 țări au dat curs 
curiozității șl dorinței lor 
de a-Și îmbogăți cunoștin
țele despre capitala noas
tră. Vineri dimineața lup
tătorii sovietici erau prin
tre primii oaspeți ai Ciș- 
migiului.

Sportivii maghiari și cei 
din R.D. Germană admi
rau frumoasele construc
ții din Piața Palatului Re
publicii, alții au stat ore 
in șir prin sălile Muzeu
lui de Artă, iar cei mai 
grijulii s-au dus întins la 
sala Dinamo să facă puțin 
antrenament, sau la o... 
baie de aburi. Deh, cin- 
tarul nu permite nici un 
gram în plus ! Pe toți îi 
preocupă întrecerile de

astăzi, de la ora 17, cînd 
la fluierul arbitrului, pe 
cele două saltele, cei peste 
70 de participanți Ia cel 
de-al treilea concurs in
ternațional al tării noas
tre, își vor disputa cu ta- 
dîrjire șansele la fiecare 
categorie, de greutate.

Valoarea ridicată a spor
tului luptelor din țările 
participante la acest tur
neu ne îndreptățește să 
credem că vom asista la 
tatilniri spectaculoase, de 
un ridicat nivel tehnic. Iși 
măsoară forțele doar un 
număr însemnat de me- 
daliați olimpici și mon
diali, ca și o seric de lup
tători de certă valoare in
ternațională, campioni al 
țărilor respective.

întrecerile de 
iești constituie

Bum- 
o se- 
stadiu-

la
----- s*rioasă verificare a 
lui de pregătire în vede
rea campionatelor mon
diale de la Stockholm. 
Sportivii romîni s-au pre
gătit cu seriozitate pentru 
acest turneu, hotărîți să 
aibă o comportară cit mai 
bună.

Mîine, tatîlnirile vor în
cepe la ora 10 și de ta 
ora 17, în aceeași sală.



In întîmpinoiea zilei de 1 Moi După campionatelernondialedetenis de mas

NOUL STADION DIN TIMIȘOARA
gurat prin 16 scări exterioare și 32 
în interior. Stadionul, care poartă 
numele de „1 Mai", se înscrie ca o 
nouă realizare a regimului democrat- 
popular p.mtru dezvoltarea continuă 
a bazei materiale a sportului din 
țara noastră. Noul stadion din Ti
mișoara iși va deschide porțile în 
ziua de 1 Mai, printr-o grandioasă 
manifestare sportivă de masă, cu 
participarea a mii de tineri sportivi 
din fabrici «i uzine, facultăți și 
școli, după care va avea loc un cu
plaj internațional de fotbal.

ENTUZIASTE ÎNTRECERI SPORTIVE

Da atractiv cuplaj bucureșteao 
masculin:

Steaua-Stiința și Dinamo-Rapid
Etapa a 3-a din returul campiona

telor republicane programează — azi 
— primul cuplaj bucureștean al echi
pelor masculine : Stoaaa intilnește pe 

Bac ort «li. iar Dinamo pe Ra- 
p»d. Ambele partide sint așteptate cu 
nare interes, intrucit atit formația 
Mudențeaseă. cit șt cea feroviară au 
«are nevoie de puncte pentru evita
re- retrogradări:

Și etapa campionatului feminin a- 
■untâ in Capitală două meciuri atrac
tive. Rapid Batart are de hiat o 
revarsă in fața formației ploieștene 
8-S.l pentru infringerea dm tur (5-6). 
iar științs joacă cu Tiactoiol Brașov 
un meci decisiv pentru primele două 
locuri.

In țară, meciuri mai echilibrate vor 
avea loc la Timișoara. intre Tebno- 
metai ți Dinamo Brașov (m). la Si-

(m) și la Tg. Mureș, intre Mareșal și 
C-S.M. Sibia (t). Citiți programul com- 
pleș al jocurilor de azi și miine la 
rubrica

• PANCIU. La cinstea măreței săr
bători de la 1 Mai tinerii sportivi 
din raionul nostru sint angrenați in
tr-o bogată activitate competițională. 
Datorită unei rodnice colaborări intre 
organele U.T.M și UCFS s-a reușit 
ca la crosul „Să mlimpinâm 1 Mai" 
să fie angrenați un număr de 6 634 
participanți.

■Concomitent cu această activitate 
s-au organizat și o serie de întreceri 
sportive la fotbal, volei, popice și 
atletism, toate dotate cu „Cupa 1 Mai". 
La ele au participat sute de tineri 
din asociațiile sportive Șiretul Doa
ga, Viticultorul Panciu, Chimia Mă- 
râșești, Belșugul Panciu, Victoria 
Străoane ș a.

D. TEODORESCU — coresp.

• PLOIEȘTI. Comisia raională de 
tenis de masă din orașul nostru a 
organizat In cinstea zilei de 1 Mai 
o frumoasă întrecere (echipe și in
dividual) la care au participat jucă
tori din 8 asociații.

Cupa a fost ciștigată de formația 
Rapid, iac la individual pe primul 
loc s-a clasat Eremla Orislea de la 
aceeași asociație.

Comisia orășenească a organizat 
de asemenea o competiție rezervată 
iubitorilor tenisului de masă. Iată 
echipele ciștigătoare ; Locomotiva 
C.F.R. (băieți) și Voința (fete).

A. VLASCEANU — coresp.

Cauze ale unor victorii și ale unor iniringeri
Performanțele înregistrate de re

prezentanții R. P. Romîne la ultima 
ediție a campionatelor mondiale de 
tenis de masă pot fi considerate su
perioare celor de acum doi ani de 
la Pekin. La Praga, sportivii romîni 
au ocupat mai multe locuri fruntașe 
decit in ediția precedentă. O scurtă 
trecere in revistă va oferi un tablou 
edificator în această privință. De 
pildă, față de locul III în proba pe 
echipe femei la Pekin, acum, repre
zentativa noastră s-a clasat în 
la simplu femei, la 
Alexandru a ocupat 
Ella Constantinescu pe 
iela, iar Geta Pitică a 
mele 16, in timp ce in 1961, Maria

la antre- 
a reușit

mai 
ele 
pe 

do-

Le Bras (Franța), iar 
consolare, o decizie

Praga, 
locul 
cel de 
ajuns

finală;
Maria 

secund, 
al tre- 
in pri-

prezent. Foarte stăruitoare 
nament, Maria Alexandru 
să amelioreze executarea majorității 
procedeelor tehnice. Desigur că 
sint de adus unele corectări și 
vor fi fără îndoială efectuate 
parcurs. Campioana noastră a
vedit și calități deosebite morale și 
de voință. La Praga, în semifinala 
șl finala probei de simplu ea a ac
ționat cu calm, curajos și a aplicat 
bine tactica indicată. Ea a apărat 
serii nenumărate de mingi, a atacat 
în toate situațiile favorabile și chiar 
a forțat uneori ofensiva. Și dacă în 
setul decisiv al finalei cu Matsuzakl 
nu interveneau — în momente ex
trem de importante cele patru tu-

Maria Alexandru in acțiune

Alexandru șl Geta Pitică se califica
seră in primele 16 și respectiv 32. 
La Pekin nu am avut nici un băiat 
în primii 32, în schimb, la Praga, 
Giurgiucă, Negulescu și Rethi au 
reușit acest lucru. Și, ținînd seama 
că la cea de a 27-a ediție a parti
cipat un număr dublu de concurenți 
decit la Pekin, iar valoarea jucători
lor a crescut simțitor, performanțele 
sportivilor rom ini sint mai edifica
toare. Din nou, tenisul de masă ro- 
minesc a fost pe primul plan in 
lupta pentru întiietate în ierarhia 
mondială. Și in această privință, 
meritul principal revine celor două 
performere ale campionatelor înche
iate recent, maestrele emerite ale 
sportului Mărie Alexandru și Ella 
Cons tanline seu.

La cei 23 de ani ai săi, Maria 
Alexandru, invingind o serie dintre 
cele mai bune jucătoare din lume, 
iar cu altele luptind de la egal, ne 
dă speranța reeditării și a îmbună
tățirii rezultatelor obținute pină in

buclucașe, probabil că astăzi 
G. Geist, trofeul care este de- 

s-ar fi

și pină la sfîrșit și de aceea 
uneori pusă în dificultate, 
a însemnat prelungirea me- 
un plus de consum de ener-

Concursul dc selecție de la București

Pe astăzi, pe poligonul Tunari

»» CUPA STEAUA"
Astăzi, pe poligonul Tunari, începe 

importantul concurs de tir dotat cu 
„Cupa Steaua".

Iată programul întrecerilor: SÎM- 
BAtA 27 aprilie, de la ora 9 — 
armă liberă calibru mare 3*20  focuri 
seniori ; DUMINICA 28 aprilie, la 
aceeași oră - armă militară 3X20 
focuri : SÎMBĂTĂ 4 mai, pe același 
poligon, talere aruncate din șanț 
manșa I, armă liberă calibru redus 
60 focuri culcat, seniori, juniori și 
junioare, pistol precizie : DUMINICĂ 
5 mai — talere aruncate din șanț 
manșa a doua, pistol viteză manșa 
I. armă liberă calibru redus 3X30 
focuri senioare, juniori și junioare : 
LUNI 6 mai — skeet manșa 1, pistol 
viteză manșa a doua, armă liberă 
calibru redus 3X40 focuri seniori, ta- 

tăere Truncate din șanț manșa a treia: 
MARȚI 7 mai — pistol calibru mare, 
«teet manșa a doua.

Joi după-amiazâ a început, pe are
na Unirea in Capitală, ultimul con
curs de selecție in vederea dublei in- 
tilnin cu reprezentativele R P. Un
gare. Pruna parte a întrecerilor 
feminine s-a încheiat vinzri după- 
amiazâ cu victoria sportive; clujene 
Ileana Gyarfas. singura care a reușit 
să treacă de 400 p. d. Celelalte se- 
lectionabde au obținut rezultate nesa- 
tistăcătoare. Sub orice critică s-au 
prezentat cunoscutele sportive Ținea 
Balaban. Elena Predeanu și Maria 
Stanca, ultimele două fiind eliminate 
din concurs. Iată cele 12 jucătoare 
care s-au calificat in retur : 1. Ilea
na Gyarfas 424 p. d. : 2. Elena Tran
dafir (Buc.) 389 p. d. ; 3. El. Lupescu 
(Buc.) 389 p. d. ; 4. FI. Lăpușan
(Buc.) 389 p. d.
(Constanța) 386 p. d. : 
hardt (Buc.) 386 p. d. 
Moldoveanu (Buc.) 383 p. 
tăia Szoos (Buc.) 383 p. 
nriia Grecu (Buc.) 381 
Ileana Vonica (Roman) 
11. Cristina Iosifescu (Ploiești) 358 p. 
d. ; 12. Ținea Balaban (Buc.) 346 p.d.

La băieți, după trei perechi condu
ce Cristu Vinătoru (Ploiești) cu 887 p.

d., urmat de Gh. Andrei (Buc.)
p. d. ți C. Antonescu (Buc.) 811 p. 
d. Competiția continuă pe aceeași are
nă, azi de la ora 9 și miine de la 
ora 8.

864

șuri 
Cupa 
cernat campioanei mondiale, 
aflat la București și nu la Tokio.

în alte partide însă, cu Sun Mei-in 
la echipe, cu Lukacs și Iamanaka 
la simplu, Maria Alexandru nu a 
jucat în același ritm susținut de la 
început 
a fost 
ceea ce 
ciurilor,
gie fizică și mai ales nervoasă. Și 
economia de eforturi intr-o asemenea 
competiție maraton și cu un carac
ter atit de decisiv are o mare im
portanță.

Ella Constantinescu a evoluat la 
o valoare cu mult superioară ultime
lor sale apariții in concursuri. Spor
tiva noastră a acționat cu fermitate, 
indiferent de adversară și de evolu
ția scorul im. Așa a îdiutit ea să 
treacă pe rind de Ciu Ciun-hui, Sun 
Mei-in, Ti Ciuan-hua, Itoh și Li 
Ho-nan. Pentru a avea mai multă 
eficacitate în joc, Ella Constantines- 
cu trebuie să insiste mai mult pe 
loviturile „tăiate" in apărare și pe 
cele de atac din ambele părți. Sin- 
tem convinși că, aducind aceste îm
bunătățiri, cu buna sa orientare tac
tică și dîrzenia care o caracterizează, 
Ella Constantinescu va repurta 
pe mai

Geta 
dar mai 
tirii. Ea 
de 
t*i
crispată a 
la mingile 
folosi mai 
de. atac.

Intilnind
tr-o competiție internațională 
maghiara Heirits, Catrinel Folea a 
fost din nou învinsă și din această 
cauză, numai după aspectul unei sin
gure partide, este destul de greu de 
dat un calificativ.

Promițător a fost 
campionat mondial al 
nora Mihalca. Ea a

Și 
departe succese de răsunet. 
Pitică a jucat mulțumitor, 
slab decit în timpul pregă- 
ar 

valoare,
— ceea

putea înregistra 
dacă s-ar elibera 
ce duce la o 
loviturilor — ar
impinse și înalte și ar 
des loviturile puternice

un plus 
de emo- 
executie 
lenunța

4.
5. Ec. Antonovici

6. Ioana Got- 
7.

d. ;
d. ;
p-
360

Cornelia
8. Cris-
9. Cor-

d. ; 10.
p. d.;

Din nou in întrecere
Concursurile duminicale continuă. 

De data aceasta, cicliștii din Bucu
rești și Ploiești se vor întrece în 
cadrul „Criteriului Voința", organizat 
miine dimineață pe șoseaua Bucu
rești—Ploiești (varianta Buftea). In 
program figurează probe pentru toate 
categoriile de alergători : avansați — 
10» km ; juniori cat. I — 40 km ; ju
niori
curse
— 10

La
mai clasamente individuale. Adunarea 
concurenților are loc la ona 9, iar 
la 9,30 se va da primul start. Ple
cările și sosirile vor fi marcate în 
dreptul bornei kilometrului 8 (Aero
portul Băneasa).

cat. a II-a — 30 km ; semi- 
— 20 km ; biciclete de turism 
km.
toate probele se alcătuiesc nu-

De la I. E. B. S

pentru a cincea oară în- 
pe

debutul intr-un 
junioarei Eleo- 

fost învinsă la

limită de 
proba de 
flagrantă rea intenție a arbitrilor 
setul al doilea (după ce primul f 
sese cîștigat de Mihalca) al semifir 
lei cu Svarcova au împiedicat-o 
tînăra jucătoare să ajungă în fim 
și chiar să iasă

Dintre băieți, 
comportat Dorin 
tor foarte dotat, 
bit al mingii. Cu multă variație 
regularitate în acțiuni, Giurgiucă 
învins adversari cunoscuți pentru v 
loarea lor ca Berczik, Arndt, I 
Costa Biribe, Rozsas și el poate < 
pira la un loc fruntaș în clasame 
tul mondial, dacă va da mai mu 
ascultare antrenorului și va fi rr 
modest. încă o dată s-a văzut 
Radu Negulescu, cu o pregătire t 
meinică, ar avea posibilități rr 
mari. Și așa, el a făcut cîteva m 
ciuri bune, victoria Iui la englez 
Harrișon fiind viu aplaudată. Exc 
lent atacant, Rethi s-a arătat 
Este incă inegal. Cobîrzan 
bine două sau trei meciuri, 
îi ipsește rezistența fizică și 
voa^â. Mezinul formației masculi
— Ia prima competiție peste hota
— Sentivani are meritul de a se 
calificat în semifinala probei 
consolare, concurs unde au luat pa 
te jucători ca Pak Sin II, Rozsi 
Sandor, Barnes, Kim Iun Sa 
Arndt, Fahazi, Calinski.

Deși evoluția băieților a fost m 
bună ca în ultimele ediții, totu 
din partea lor se așteaptă mai mu 
Dar pentru aceasta este necesar 
pe lingă jocul eminamente de at 
ei să lucreze și pentru însușirea 
tor procedee. Așa, bunăoară, ar 
indicat ca toți să cunoască mai bi 
riposta la mingile „tăiate", să-și 
sușească la un grad mai mare ex 
cutarea și contracararea topspinu 
etc.

In sfîrșit, 
vește 
Și pe 
gătire 
Aici, 
buie neapărat sporit. Să 
că jucătorii japonezi aleargă zilr 
cite 15 km !

Indiscutabil că pierderea titlul 
mondial la dublu femei este un I 
cru neplăcut. Pregătirea cuplul 
Maria Aiexandru-Geta Pitică 
constituit o preocupare principală 
antrenorilor, totuși reeditarea pt 
formanței de la Pekin nu a mai f< 
posibilă. De teama de a se incer 
o formulă nouă, s-a mers numai 
o singură variantă, aceea a men 
nerii vechiului dublu. Este drept 
la aceasta a mai contribuit și fapt 
că Maria Alexandru și Geta Piti 
ciștigaseră majoritatea întîlftfril 
disputate în Europa. Dar fără._a 1 
entuziasma. Desigur că sarcina schir 
bării unei perechi deținătoare a un 
titlu suprem este foarte dificilă 
de mare răspundere. Greșeala es 
că nu s-a încercat din vreme, 
timpul pregătirilor, și o altă f< 
mulă, de exemplu Maria Alexandri 
ElLa Constantinescu, cunoscind fa 
tul că ambele jucătoare excelează 
la dublu. Nu este sigur că acest cup 
ar fi corespuns integral, dar anti 
narea lui paralelă cu perechea M 
ria Alexandru—Geta Pitică, cu mul 
luni înaintea „mondialelor” și vei 
ficarea în unele competiții intern 
țtonale ar fi deschis poate o per 
pectivă mai bună pentru Praga. 
orice caz, pe viitor este de doi 
mai multă hotărîre și discernâmî 
din partea tehnicienilor. In raun 
de 
să 
de 
Și

învingătoare.
cel mai bine s 
Giurgiucă, un ju< 
cu un simț deo:

■ ‘ i

joa 
Ap

o constatare care p 
în măsură egală pe fete 
băieți, este insuficienta pa 

fizică multilaterală și specifi 
volumul de muncă t 

nu uit

selecționare, determinante trebu 
fie valoarea și forma manifesta 
sportivi la o anumită perioai 

nu alte considerații.

CONSTANTIN COMARNISCI

In regiunile Banat și C

Numeroase concursuri în luna ma

— La casele obișnuite s-au pus în 
vinzare bilete pentru cuplajul de fotbal 
dintre DINAMO BUC. — U.T. ARAD și 
STEAUA — ȘTIINȚA TIMIȘOARA din 
28 IV a.c. de pe stadionul „23 August".

— Pentru concursul international de 
lupte clasice din 27 și 28 IV a.c. de la 
sala Dinamo, biletele s-au pus in vin
zare la casele stadionului Dinamo, str. 
Ion Vidu șl agenția Pronosport din cal. 
Victoriei nr. 2.

— Pentru campionatul republican de 
volei — masculin care se dispută în sala 
I’loreasca biletele se găsesc la oasele 
sălii în ziua jocurilor.

— Pentru demonstrația de gimnastică

R.P.R. — JAPONIA care se va desfășura 
luni 29 IV a.c. în sala Floreasca, biletele 
se găsesc la casele din str. Ion Vidu și 
agenția Pronosport din oal. Victoriei 
nr. 2.

Pentru demonstrația de gimnastică 
R.P.R. — JAPONIA sini valabile urmă
toarele legitimații eliberate de UCFS/CG.: 
roșii și maro in piele, albastre în der- 
matln, gri In dermatin cu ștampila 
„GIMNASTICA" și „VOLEI", gri în der
matin ale maeștrilor și antrenorilor eme- 
riți ai sportului, carnetele de antrenori 
și arbitri de gimnastică și volei, verzi de 
ziariști (la masa presei, numai cu dele
gații și în limita locurilor rezervate pen
tru fiecare ziar).

Echipele de oină vor avea și în 
actualul sezon o bogată activitate 
competițională. Astfel, pe lingă jocu
rile din cadrul campionatului repu
blican și „Cupa Agriculturii“, ele vor 
participa la o serie de concursuri 
organizate pe plan locaL
• In raionul Lugoj, de pildă, va 

avea loc în luna mai o interesantă 
competiție dotată cu trofeul „Cupa 
G.A.C.", deschisă echipelor de la sate. 
De asemenea, la Lugoj se va desfă
șura, în această perioadă, „Cupa în- 
vățâmîntului", pentru echipele școlare. 
In a doua parte a lunii mai se va 
disputa, la Arad, un concurs la care 
se vor întrece echipele școlare din lo
calitate. O altă competiție, dotată ou

trofeul „Cupa Eliberării", se va de 
fășura în raionul Arad, in zilele 
17 și 18 august.

Pentru popularizarea 
oină, la 19 și 26 mai 
la Jimbolia și Deta o 1 
ciuri demonstrative, la 
ticipa echipe fruntașe. 
Banat : A. S. Bega-Timișoara, Tim 
șul-Cebza. Ccramica-Jimbolia, Reco 
ta-Jimbolia.
• La Cluj este programată în 

doua parte a lunii mai tradiționa 
competiție „Cupa Victoriei". Iși v< 
disputa întîietatea formațiile frai 
tașe : Știința-Politehnica, Institut 
Pedagogic, precum și o serie de < 
chipe școlare.

jocului
vor avea 1 
serie de m 
care vor pa
din regiun



Astăzi, la Floreasca, in turneul final masculin

ROGRESUL BUCUREȘTI STIINTA CLUJ,_a '

Rînduri înaintea unei noi ediții 
(a XVI-a) a campionatului republican

„CAPUL DE AFIȘ"a AL ZILEI
întrecerea pentru locurile 1-4 începe mii re

Iași (3—1, 3—1), Dinaraa București — 
Dinamo Oraș Dr. P. Groza (3—1, 
2—3) și Progresul Bururești — Știința 
Cluj (2—3, 2—3).

MifNE DIMINEAȚA, la ora 19. se 
va juca meciul pentru locurile 7—« 
(intre echipele clasate pe locul 4 in 
serii), iar DUP.A-AMIAZ.A la ora 15, 
meciul pentru tocurile 5—6 (intre e- 
ehipeîe clasate pe locul 3 in serii). 
Meciul acesta va C urmat de primele 
două jocuri din cadrai turneului fi
nal pentru tocurile 1—4. SE VOR 
1NT1I.NI : prinsa clasată din seria I 
ca a doua daaalâ din scria a H-e 
și prâna clasată din eeria a II-a ew 
a dana clasată din seria L Care vor 
fi acestea ? Ne-o vor spune— clasa
mentele. aotă-seară. după intilnîrea 
Progresai ■merrști — Știința Oaj.

Miine începe o nouă ediție — a 
XVI-a — a campionatului republican 
de polo; o ediție de la care aștep
tăm o schimbare in bine dacă ne 
gindtm că ea urmează campionatelor 
europene .ediția 1962- și că precede, 
cu un an. Jocurile Olimpice... La 
Leipzig, poloul nostru n-a fost bine 
reprezentat, la Tokio va 
să o i

Ce 
torit 
celei 
țării ?

Să se convingă de UTILITATEA 
ÎNTRECERII și să o respecte ca ata
re, asigurindu-i CON 1INUITATEA și 
REGULARITATEA, elemente indis
pensabile unui proces eficient de in
struire-antrenament, unei comportări 
a echipelor la nivelul cerințelor.

Ce așteptăm de la antrenori ? Mai 
multă dăruire muncii pe care o pres
tează. o permanentă preocupare față 
de NOU. un plus de exigență față 
de sportivii din prima echipă, grijă 
ai emis fată de importanta acțiune 
de creștere a tinerelor cadre.CONSTAKTIX FAIR

Ia organiza
ție Natație)

impresie. 
așteptăm deci de 
(Federația Romină 
mai importante competiții a

trebui ștear-

Spectaculos și reușit atac al echipei 
său de ieri cu

tlift Oru**l br. l'rUu i» ducIm
Știința Timișoara.

Foto : V. Bageac

De doi ani regulamentul permite 
folosirea unui număr sporit de ju
cători (11 față de 7, cit prevedea ve
chiul regulament) și totuși marea 
majoritate a echipelor noastre se pre
zintă la jocuri cu loturi incomplete, 
insuficient pregătite. Numai împros- 
pătind formațiile cu elemente tinere, 
antrenorii iși pot aduce un aport mai 
substanțial la dezvoltarea armonioasă 
a acestei discipline 
pice).

Ce așteptăm de la 
gur, în primul rind.

sportive (olim-

jucători ? Desi- 
conștiinciozitate

Etapa I programează mîine ur
mătoarele jocuri : București
(ștrandul Tineretului, ora 12,30: 
Știința — știința Cluj; Tg Mu
reș : C. S. Mureșul — Rapid Buc.; 
Oradea : Crișana — I. C. Arad.

in timpul orelor afectate antrenamen
telor, conștiinciozitate care să se 
reflecte apoi in timpul meciurilor 
oficiale. Un jucător care activează în 
prima categorie trebuie să fie intii 

un bun înotător (rapid și re- 
pentru a contribui la dina- 
partidei), 
tehnice.

I Disputa pentru titlul de campioană 
Lpvblicană masculină de volei pe 
892/1963 a început. Deocamdată, prin 
Beciurile de calificare in turneul 
Inal 1—4, care s-au desfășurat joi, 
liiwri și care vor lua sfirșit astăzi, 
■fionanta luptă se duce... in tur- 
lanlă. Atacul in linie dreaptă la 
Itiul de campioană a țării il vor da, 
le mîine încolo, cele patru echipe 
Llifăate în turneul final pentru 
Lcurile 1—4.
I Primele întîlniri disputate s-au in- 
meiat cu scoruri elocvente:
I Tractorul Brașov — Din-imii Oraș 
Ir. I’etrss Graza 3—2 (12—lâ, 13—7, 
B—15, 15—8, 15—7). Cheia jocului in 
Icea-slă frumoasă partidă au consti- 
luit-o jocul avintat și precis in apă
rare al echipei din orașul Dr. P. Gru
ia — mai ales Ia blocaj — și pru- 
lonța cu care a acționat, inițial, in 
Itac Tractorul.
I Diname București — Stiinta Timt- 
para 3—2 (15—1, 15—6, 8—15. 14—16. 
5—13). Autoincrederea bucureștenilor 
p replica viguroasă dată de timișo- 
pni, îndeosebi la începutul setului
II treilea, — iată ce a determinat 
furata acestui meci.
l^Mința Cluj — C.S.M.S. Iași 3—» 
Bl, 7, 14). învingătoarea a avut mult 
bai puține probleme decit arată 
porul.

Rapid București — Progresul Beee- 
pșli 3—1 (15—11, 13—ia. 11—15. 15—7). 
Dispută de bună calitate, mulțumită 
rarietății jocului in ofensivă, pusă la 
bc de cinste de ambele • 
nai slabe la amindouă 1 
tublajele.

Progresul București — 
l—l (15—9, 15—S, 5—15, 
—0, Progresul a considerat partida

încheiată ți a început să imite, in parte, 
joaca” dmamoviștilor bucureș- 

teni din meciul cu Știința Timișoara.
știința Timișoara — Dinamo Ovațul 

Dr. Petru Groza 3-1 (15-4. 12-15.
15-S, 15-71. Au hotărft pasele ma; bune 
ți atacul mai rute.

Dinamo Baearești — Tracterart 
Brașov 3-2 (15-13. 13-4. U-15. «-15. 
15-8). Ca și in meciul cu Știința Ti
mișoara. diaamovtști: și-au luat din 
nou... porția de emoții, cedindu-le 
astfel brașovenilor întîietatea in două 
prețioase seturi. Cu acestea și măcar 
cu alte două in mtilnirea decisivă 
de astăzi, eu Știința Timișoara. Trac
torul iți asigură calificarea. Tracto
rul a jucat ieri foarte bine, prezen- 
tind un remarcabil echilibru intre 
atac și apărare.

știința Clnj — Rapid București 
3-2 (15-12, 15-1B, »-15, 19-15, 15-12).
Rapidul nu i-a folosit de loc pe Ni- 
colau. Drăgan, Plocon și Grigorovici, 
rodindu-si în schimb rezervele. Și. 
rezultatul neprimejdui»du-i califica
rea. foarte bine a făcut !

Clasamentele înaintea 
azi :

Spectatorii ieșeni au aplaudat peste două ore
să-și însușească pre
să se integreze în 
(modernă) a echipei, 
se comporte
de tip nou. să fie

ca un

SERIA

SERIA A

L Rapid Bucare^ti IC! 22:1» 14
2. Știința Cluj iC2 24:14 14
X Progresul București 8 2 4 13:13 14
4. C.S.M.S. InM 8 2 4 9:21 K

ure* ti

echipe. Ceva 
formațiile —

1. Oină
Z. Tract
X Stiinta T imteoara
S. Din. oraș Dr. P. Groza 13 5

Programul de azi cuprinde, 
10. intîlnirea Tractorul Brașov 
Știința Timișoara (in tur 1—3, în 
tur 3—1), iar incepind de la ora 
meciurile : Rapid București — C.S.M.S.

Bapidistele „în serie4* la Constanța
telefon de la 
sub impresia

I CONSTANȚA 26 (prin 
rimisul nostru). — încă 
lactidei de miercuri dintre Rapid și 
pinamo, amatorii de volei din acest 
L-.'V: privesc acum orice meci numai 
Iran prisma aceluia. Astfel, ei nu au 
pst mulțumiți de jocul prestat in 
Irima partidă a zilei de Dinamo 
București și C.S.M. Sibiu. Campioa- 
kâe, care nu se regăsesc in acest 
kmeu final, au obțmirt victoria cu 
kl (16-14, 15-7. 12—15, 15-7), dar
huit mai greu decit o arată sco
bi. Dinamovistele au întimpinat o 
kaastmță foarte dîrză dm partea si- 
kencelor, care au 
Iranul set, iar în 
u condus cu 8—0, 
kimo egalează la 
kicunestencelor. în 
ioa.r Lia X7anea, 
bile trei puncte pentru a ciștiga 
etui. în cel de al patrulea C.S.M. 
kmduce la un moment dat cu 7—4, 
iar nu mai poate continua în același 
ițm și pierde la 7, dinamovistele 
îștigînd numai datorită experienței. 
k>ar Elisabeta Nodea și Daniela 
remescu au muncit mai mult în 
ceasta partidă. De la C.S.M. Sibiu, 
©marcăm pe Viorica Mirion, Dicta 
lavei și
1 doilea 
e linia 
le pină

cedat foarte greu 
cel de al treilea 
9—2 și 11-4. Di-
12, dar atacul 

care a făcut față
nu a mai reușit și

Margareta Kiss. In cel de 
meci al programului, Rapid, 
frumoasei sale comportări 

acum, a întrecut Farul eu
—0 (5, 8, 7). Partida, ceva mai vie 
lecit prima, nu s-a ridicat totuși la

și intii 
zis tent 
mismul 
cedeele
concepția tactică 

în sfirșit, să 
adevărat sportiv 
disciplinat și modest. Fiecare sportiv
să fie convins că este necesar să da
toreze respee; coechipierului și parte
nerului de joc. publicului spectator 
și arbitrului

Ce așteptăm de Ia arbitri ? Ca și 
in anii trecuți. eolegiul de arbitri din 
cadrul federației de natație a între
prins o serie de acțiuni menite să 
contribuie la îmbunătățirea arbitraje
lor. In scopul interpretării uniforme 
a regulamentului de joc s-au irimis 
instructaje arbitrilor din provincie, 
«-au făcut reexaminări, sti: cu .,rtoi- 
trii mai experimentați cit și cu cei 
mai tineri.

Pentru a elimina cu deșăvirșire 
toate manifestările nesânătoa-e. arbi
trii noștri de primă categorie vor 
trebui să fie Bai exigenți fa'ă de 
jucători, să nu mai tolereze n-’ci cea 
mai mică abatere de la disciplina 
sportivă.

Numai printr-o colaborare perfectă 
a tuturor factorilor 
antrenori, sportivi și arbitri 
poate asigura succesul celei 

competiții interne a

«'A.

Să nu se uite nici 
că actualii jucători

organizatori, 
se 

mai im- 
pcîoului 
un mo- 
fruntași,

Szabo, Kroner, Grințescu. Cu
eto.. s-au ridicat cu ajutorul

jocurilor

Noctu rnâ

aser.-
Caâei

al treilea cind au oondus cu 
La acest scor, Maria Pintea 

de pe teren din proprie iniția- 
acuzind neintefegere cu celelalte

scor,

o valoare deoe»?b:tă. Constănțerxeie 
au avut avantaj o «ingură dată in 
setul 
3—0. 
iese 
tivă.
coechipiere. Ea este mlocnită cu Fe- 
vronta Vasile, dar Farul nu mai dă 
aceeași replică.

In urma acestor rezultate, clasa
mentul se prezintă astfel: Rapid 
8 p, Dine mo 7 p. Farul 3 p, C-S.M. 
Sibiu 4 p. Simbătă se intîlneec : Ra
pid cu C. S. M. Sibiu și Dinamo ca 
Farul, iar duminică : C.S.M. Sibiu cu 
Farul și, in partida finală a campio
natului, Rapid cu Din anv~>

MIRCEA TUDORAN

A APARUT REVISTA SPORT nr. 8
Citiți nr. 8 al revistei ilustrate 

SPORT. In acest număr de revistă 
veți găsi un bogat material ilustrat 
referitor la marile evenimente spor
tive din țară și de peste hotare.

Din cuprins :
• Acțiuni sportive de mase in 

cinstea zilei de 1 MAI.
• CICLISM — trei dintre sportivii 

caro întruchipează speranțele noas
tre în „Cursa Pă«ii“.

• Laurii așteaptă frunțile.
• FOTBAL — Dinamo și Steaua 

au lansat atacul final; Voinea, Seh-

roit și Popîuhar, Billy WrîrtU — lăs 
selecții in echipa Angliei ; însem
nările antrenorului Hrtenîo Her
rera.
• NATAȚIE — Zoe Reznicenco se 

pregătește pentru Tokio.
O Spiridon e supărat...
• Rominia din nou prima in Eu

ropa.
• Imagini de la competițiile de vo

lei, rugbi etc.
• MAGAZIN SPORTTV.

I as-să te reportajul prea .in- 
” cărcaf*  cu exemple. Poate, aHă 

dată, vom descrie mai pe larg cum 
unul din acești oameni care 

ubesc sported să numere ceasurile 
de muncă enhizîastă din serile cind 
nu se îndură să plece acasă pină nu 
vede el cu—ant.c:pate succesul con
cursului de care răspunde sau nu 
s-a rezolvai cutare problemă de „le- 
g • mare". Pînâ atunci să facem cîteva 
cunoștințe. N'co ae Avramescu, Ovi- 
d-u Rădu'escu, Petre Marinescu — 
care și la „12 din noapte” sini gafa 
să ajute 'a stabilirea iiinerarufui sau 
ia organizarea unei drumeții de pri
măvară. Ion Georgescu, Cornel Opres- 
cu, Viorica Stoica, N. Pîrvu, Gh. Co
rn an — instructori obștești care au 
făcut multe lucruri bune pentru spor-

Ram în in șed nță doar cei de le 
kPbel (ar putea ti altfel?), InrtL 

terea cu acești oameni, pentru care 
«ponte inseamnă natet mei mult deci! 
o oat -ane trecătoare, se apropie de 
siirșît. Aș spune că a fost un specta
col la iei de pasionant ca marea io- 
cleșfare de pe stadion dar, parcă, 
mai plai de învățăminte.

Mime, suie de muncitori vor pomi 
in excursie sexe mmunteele așezări 
ale podgorenilor, zeci de copii vor 
vertiica pe pista siad.onului dacă au 
mai făcut sau nu un pas pe drumul 
Ite Vameș sau Grecescu, cicliștii vor 
străbate șoseaua și poate că mezinul 
Dridea va aduce Petrolului golul vic
toriei. în toate, ceva din munca oa
menilor pe care i-am cunoscut a- 
seară.

★
...Afară, aer proaspăt, rece. Poartă, 

ca acum cîteva ceasuri, mireasma zam
bilelor și florilor de cireș. S-au stins 
multe Uimirii.

Unul din acești oameni care iubesc 
cu adevărat sportul (parcă era chiar 
„nea“ Corvin) spune simplu, la des
părțire :

— Vedem noi șt cu performantele 
attofilor. He întîinim mîine seară ’.

Nocturna ploieșteană continuă...

Găsiți acest număr la toate chioșcu- 
rile de difuzare a presei.

tul din Dărmănețli, Aricești, Valea 
Călugărească, Scăen'ț, Ploiești. Și cîți- 
va președinți de asociații : Gh. Cr're- 
loroveaou, N. Mărgării, N. Moroiarvu,
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Buni gospodari...
Ca în fiecare primăvară, harnicii gos

podari din asociațiile noastre sportive 
muncesc intens. Prin munca voluntară 
a sportivilor se amenajează noi tere
nuri sportive simple, se înfrumusețează 
și se aduc îmbunătățiri celor existente.

Zilele trecute, am stat de vorbă pe 
această temă deosebit de actuală, a a- 
tnenajărilor de terenuri sportive simple, 
ea activiștii consiliului raional UCFS 
-Satu Mare. Din cele relatate am aflat 
o serie de aspecte din preocupările con- 
-siliilor asociațiilor sportive din raionul 
Satu Mare pentru întărirea bazei mate
riale a activității sportive.

A ★

Timp de trei săptămîni, în după- 
aoniezele libere, zeci de tineri de Ia fa- 

r ferica de mobilă „Tudor Vladimirescu*  
Ms-au adunat pe stadionul „7 Noiembrie*,  
cea mai mare bază sportivă din Satu 
Mare, pentru a-i face toaleta de pri
măvară... In jurul gardului ce împrej- 
anuiește stadionul s-au plantat puieți 
He plopi, iar în spațiile libere din in
cinta bazei s-au amenajat ronduri cu 
flori. Totodată au fost recondiționate 
pista de atletism și sectoarele de arun
cări. In spatele terenului de fotbal s-au 
amenajat gropi de sărituri pentru pro
fesie de lungime și înălțime. La ame- 
najarea acestor sectoare au muncit at- 
feții asociației Spartac (zilele aceste*  
•e va înființa secția de atletism în ca 
Arul acestei asociații).

4 ★

Elevii de la Grupul școlar Unio — 
încadrați în asociația sportivă Oțelul 
roșu —• și-au amenajat în luna aprilie 
■n frumos teren de baschet iar în pre
zent, sub conducerea profesorului de 
educație fizică, D. Chirilă, ei con*  

jMruiesc un portic de gimnastică.

4 ★

Terenurile de baschet și volei, cela 
•nai frumoase din oraș, au fost refăcuta 
aproape complet de mîinile harnicilor 
6portivi de La Voința. Baschetbaliștii 
Voinței sub conducerea antrenorului St. 
Udvari. au depus peste 300 de ore de 
muncă voluntară în acest scop. Au fost 
reparate panourile, anexele bazei și s-a 
așternut un nou strat de zgură pe tere
nurile de baschet și volei.

★

Cel mai mare volum de muncă s-a 
depus de către elevii Școlii medii nr. 2 
din Satu Mare. La această școală, con
siliul asociației Olimpia cu sprijinul 
direcțiunii și al comitetului de părinți 
a construit o adevărată bază sportivă. 
In curtea mică a școlii atleții sub con
ducerea profesorului de educație fizică 
I. Lini, au amenajat o pistă de 100 m, 
gropi de sărituri pentru înălțime și lun
gime, toate acoperite cu zgură neagră. 
(Trebuia să menționăm că cei mai mulți 
•tleți din oraș fac parte din asociația 
Olimpia — în număr de 90 — și o 
parte dintre recordurile regionale. în 
special Ia fete, sînt deținute de ei). 
t Tot aici s-a amenajat recent un teren 
de fotbal și unul de volei. Un sprijin 
deosebit au dat în această acțiune profe
sorii de educație fizică Ecaterina Pop și 
I. Fel meri.

★

Nici asociațiile sportive din raion nu 
mi stat cu mîinile în sîn în această 
•Lină a amenajărilor de terenuri spor
tive simple". De exemplu, la asociația 
sportivă Recolta II al meu (președinte G. 
Mihalca), s-a amenajat prin muncă vo
luntară (peste 1000 de ore) un teren 
de fotbal, unul de volei și de handbal 
redus. Un aport însemnat au adus elevii 
școlii dc 8 ani din localitate care au 
ajutat la nivelarea terenului și au 
sădit în jurul bazei puieți de tei. 
Pentru sportivii din Halmeu munca dc 
amenajare a terenurilor sportive nu s-a 
terminat. Ei au prevăzut ca în luna mai 
să lărgească baza lor sportivă cu sec
toare dc aruncări și sărituri.

Io comuna Mărtinești sportivii asocia
ției 1 ractorul roșu au nivelat un loc 
viran pe care după campania agricolă de 
primăvară vor amenaja un teren de 
fotbal. Tot la această asociație sportivă 
(președinte L. Zidaru) în lunile urmă
toare se va construi prin muncă volun
tară o popicărie.

Dintre celelalte asociații care s-au 
Evidențiat pe acest tărîm amintim pe 
Someșul-Odoreu care a mobilizat tine- 

* retul din comună într-o duminică dimi
neața și au redat activității un teren 
dc fotbal care în trecut a fost inprac- 
ticabil.

★

Acțiunea de amenajare de noi tere
nuri sportive nu se va teranina o dată 
cu luna aprilie în raionul Satu Mare. 
Așa cum ne-a relatat președintele const- 
hulm raional UCFS, tov. Gh. Lupescu, 
asociațiile sportive vor mobiliza pe 
membrii săi ca și în lunile următoare să 
•e amenajeze noj terenuri sportive atît 
de necesare activității de mase mereu 
Im creștere.

(t- r)

INITIATIVE
Toț profesorii de educație fizică 
dn Galați se ocupă de atletism

Recent a avut loc la Sfatul popular al orașului Galați o 
ședință la care au fost prezenți tov. T. OPRI CĂ, vice
președinte al Sfatului popular orășenesc, tov. GII. ENĂ- 
GHESCU, șeful secției orășenești de învățămînt, tov. G. 
GALFAS, metodistul secției regionale de învățămînt, direc
torii tuturor școlilor din localitate, profesorii de educație 
fizică. Cu această ocazie tov. IONEL MUȘAT, secretar cu 
probleme tehnice la C.S.O. Galați, a prezentat o informare 
cu privire la activitatea de cultură fizică și sport în școlile 
de toate gradele din localitate. Nu ne vom opri însă asu
pra acestei informări, altfel foarte critică și pe problemă, 
ci ne vom mărgini să prezentăm riieva din obiectivele p*  
care și le-au propus să le îndeplinească participanții la 
această ședință :

• întocmirea Judicioasă a documentelor de planificare, 
pe baza indicațiilor Ministerului învățămintului privitoare 
la introducerea mijloacelor de atletism, cu » pondere de 
50%, in tot timpul anului școlar

• Probele și normele de control vor fi anunțate elevilor și 
afișate în fiecare clasă.

• începi nd din trimestrul III al acestui an școlar, fie
care profesor va răspunde și va pregăti elevii în cadrul 
orelor de colectiv la o ramură sportivă oarecare și la atle
tism (tetratlon) in școlile de 0 ani, «w, cei de la școlile 
medii și profesionale, la o ramuri sportivă și o grupă de 
atletism.

9 Grupele de atletism vor fi formate din elevii tuturor 
claselor, verificarea pregătirii și a cunoștințelor lor tehnice 
făcîndu-se în cadrul competițiilor planificate în calendarul 
sportiv orășenesc.

• Profesorii de educație fizică, scutiți de alte activități 
complimentare, conform ordinului 49 al M.I. vor avea acum 
posibilitatea să se ocupe mai bine de activitatea obștească 
în domeniul sportului. Ei sînt îndrumați să conducă acțiu
nea de amena iare a terenurilor simple în curțile școlilor; 
să pregătească elevii in cadrul secțiilor pe ramură de sport, 
in afara orelor prevăzute în planul de învățămînt ; să orga
nizeze campionate pe școală la diferite discipline sportive, 
dar în mod obligatoriu la atletism etc.
• Conducerea școlilor va analiza în fiecare trimestru, în 

consiliile pedagogice, activitatea profesorilor de educație 
fizică și vor urmări îndeplinirea obiectivelor propuse în 
cadrul acestei ședințe.

Sînt, fără nici un fel de discuție, obiective frumoase, 
perfect realizabile, care dovedesc limpede că profesorii de 
educație fizică gălățeni și organele locale vor să puni 
umărul să urnească din inerție activitatea de atletism din 
orașul lor. Ii felicităm pentru acest plan de lucru, dar îi 
și... avertizăm că vom veni să le vedem realizările. Vrem 
să ne bucurăm, alături de ei, de tot ceea ce vor înfăptui 
pentru atletism...

Un centru de antrenament la Timișoara
Comisia regională de atletism Banat, una din cele mai 

vrednice comisii din întreaga țară, întîmpină noul sezon al 
competițiilor în aer liber cu un plan de muncă concret, 
avînd în vedere îmbunătățirea substanțială a activit*' ?i atle
tismului.

Din acest plan de muncă, un punct reține în mod special 
atenția: ORGANIZAREA UNUI CENTRU ORĂȘENESC DE 
ANTRENAMENT. Scopul urmărit prin organizarea unui ase
menea centru este : continua împrospătare a lotului de atleți 
al regiunii Banat cu elemente noi și de perspectivă ; îmbună
tățirea substanțială a procesului de instruire și educație; 
asigurarea unei pregătiri timpurii.

în acțiunea de depistare și de selecționare a elementelor 
talentate vor fi angrenați toți profesorii de educație fizică 
din orașul Timișoara. Cu ajutorul acestora vor fi organi
zate o serie dc concursuri pentru elevii claselor VII—VIII 
de la școlile medii și de 8 ani. De asemenea, fiecare mem
bru al comisiei regionale are sarcina să ajute la depistarea 
talentelor din școli. După ce va fi încheiată această „etapă*  
de depistare, elementele cele mai dotate vor fi repartizate 
pe antrenori, urmînd ca o perioadă de timp să primească 
o pregătire fizică multilaterală și apoi să fie îndrumate să 
se specializeze, potrivit cu calitățile fiecăruia.

în cadrul centrului de antrenament vor funcționa o serie 
dintre cei mai valoroși specialiști timișoreni : Eugen Lupșa 
— alergările de viteză, ștafete și prăjină; Ion Deheleanu și 
Emil Grozescu — alergările de semi-fond și fond; Ion Wit
tman — alergările peste garduri; Matei Schmitz — sărituri; 
Geza Robicek — aruncări; Martin Relba — suliță etc.

Iată dar o acțiune care, dacă va fi dusă pînă la capăt cu 
toată seriozitatea, va cunoaște un succes deplin. Pînă atunci 
nu ne rămîne decît să le urăm bănățenilor: spor la treabă!

Și în încheiere, o întrebare : pe cînd și la alte comisii 
dc atletism asemenea inițiative ?

ROMEO VIL.ARA

Trebuie să se facă mai m 
pentru dezvoltarea 

atletismului in regiunea I:

CONCURSURI... REZULTATE...
MEDIAȘ. La primul concurs din 

acest an medieșenii i-aiu avut ca oas
peți pe atleții din Sibiu și din Copșa 
Mică. Rezultate : BĂRBAȚI : IM m : 
B. Hugel (V' 11,8 ; M. Babă (S) 113 !

BUCUREȘTI. Pe baza sportivă 
Știința Tei a avut Ioc. un concurs al 
studenților Institutului de Construcții. 
Cîteva rezultate : FETE : 80 m : M. 
Palade 113; lungime : G. Uinca 4,02; 
BĂIEȚI : 100 m : S. Altenliu 11,4 ; 
M. Izbășescu 11,5 ; C. Lazăr 11,5;

LA SFIRȘIT DE SAPTĂMINĂ
Dintre competițiile programate 

pentru sftrșitul acestei săptămâni, 
două rețin in mod deosebit a- 
tenția. Pe stadionul Republicii, du
minică, de la ora 8,30, studenții 
bucure șteni vor participa la între
cerile ultimei etape a campiona
tului universitar pe echipe, var
iat duminică, de la ora 8 — pe 
stadionul Tineretului va avea loc 
campionatul Capitalei pe echipe 
de raioane cu participarea sporti
vilor din raioanele V. I. Lenin, 
23 August, Tudor Vladimirescu ți 
30 Decembrie.

1 000 m : N. Mira 2:45,2 ; lungime : 
V. Răuț 6,19 ; T. Cătănescu 6,10 ; 
greutate : L. Stănișteanu 12,21. (Gh. 
Cioranu-coresp.).

BRAȘOV. La sfîrșitul săptămânii 
trecute au fost obținute cîteva re

zultate interesante : FETE : 60 m : 
El. Vitalios (1948) 8,1 ; 60 mg : An. 
Vitalîos (1944) 9.6; JUNIOARE : 500 m: 
V. Gabor 1:17,9; greutate (3 kg) : M. 
Ciurea (1947) 13,00; greutate (4 kg) : 
El. Micu (1946) 9,26; SENIOARE :
greutate : A. Sălăgean 15,24; E. Sche
rer 13,22; JUNIORI : 100 m : D. Io- 
nescu 11,6; disc (1,5 kg): L Samoșca 
47,75 ; SENIORI : 1 000 m : I. Moraru 
2:37,0; V. Chicuruș 2:37,5; disc : V. 
Sălăgean 49,23. (C Gruia-coresp. reg.

C.-LUNG MUSCEL. Pe stadionul 
din localitate a avut loc recent pri
mul concurs în aer liber din 1963. 
Au participat peste 70 de atleți ju
niori din asociațiile sportive școlă
rești. Dintre rezultatele înregistrate, 
cel mai valoros este desigur cel al 
Elenei Neacșu. Ea a aruncat sulița 
la 41,92 m — record personal. Alte 
rezultate: JUNIOARE II : 300 m : L. 
Onciul 44,6; lungime : L. Onclul 5,11; 
El. Moiceanu 4,88; înălțime : M. Pul- 
pea 1,30; JUNIOARE I: 400 m : M. 
Cocean 66,6. (G. Dumitrescu-eoresp.).

GIURGIU. In cadrul unei demons
trații, organizată în pauza unui meci 
de fotbal, au fost înregistrate rezul
tatele: 60 m fete: I. Ene 8,5; V. Va- 
siliu 8,7 ; 80 m băieți : V. Dinulescu j 
9,5. (S. Stoicesou-eoresp.).

• In cursul anului 1962, activita 
atletică din regjiunea Iași a înregis 
unele rezultate bune. Sportivul Vl< 
Suciu a ocupat locul I la „republica 
le4* de juniori, iar alți atleți ca Gh. 
trinescu, Maria S-tănescu, Virginia I 
nic au ocupat locuiri fruntașe. A g 
cut numărul secțiilor afiliate la F.R 
de la 48 cîte erau la începutul anii 
la 59 în prezent. A existat o mai u 
preocupare pentru amenajarea de I 
sportive simple, pentru pregătirea 
nerilor atleți ca și, în general, pe*t  
impulsionarea activității de atieti 
S-au evidențiat o serie de antrenor 
instructori inimoși, ca de pildă, p 
Gh. Teșu—lași, C. Țapu-Pașcani, E. 
ghină—Huși, I. Vasiliu—-Bîrlad etc. 
calendarul competițional al regiunii 
fost înscrise H competiții, cu im 
măr sporit de participant! față de 
preced enți.

• Aceste rezultate menționate in 
rea de seamă prezentată in ședința 
misiei regionale de atletism care a a 
loc de curind, nu reprezintă însă d 
o palidă oglindă a posibilităților e< 
oferă regiunea Iași. Numărul secți 
afiliate la F.R.A. este încă mult j 
mic și, fapt mai grav, o serie de sk 
strălucesc prin... inactivitate. Raio 
Pașcani, de pildă, figurează in evid 
ța comisiei regionale cu 9 secții afili 
fără să aibă măcar un sportiv leț 
mat(!?); raionul iași are 1« secții 
numai 8 sportivi legitimați ; raM 
Hîriău — nici o secție afiliată. In < 
șui Iași, ca și in alte orașe cu asoci 
sportive mari ca Țesătura, 
Atelierele C.F.R. Pașcani, 
Bîrlad nu s-au înființat nici 
secții de atletism...
• O situație de-a dreptul r_____

se prezintă în școli și în facultăți, ur 
atletismul continuă să bată pasul pe 
Faptul se explică și prin lipsa de 
teres a cadrelor didactice. Din cei p< 
50 de profesori de educație fizică 
iași, spre exemplu, doar cițiva (I. Pu 
Gh. Teșu, Al. Merică) se ocupă efe< 
de atragerea elevilor și studenților 
atletism. Ceilalți profesori, în schii 
nu fac mai nimic, motivînd că nu si
de specialitate. Realitatea este că fio 
absolvent I.C.F. a urmat in faculc 
cursuri speciale de atletism și a de- 
ștrrat ca student, o activitate bogi 
După absolvire însă, subit, marea i 
joritate a profesorilor de educație 1 
că din Iași au „uitat" cele învățate 
facultate și acum sub pretextul „ 
specializării4* nu mai fac nimic. Ești 
poziție total greșită, izvorîtă cel i 
adesea din comoditate,

• Comisiile raionale de specialii 
au raportat — mulțumite ! — îndepl 
rea calendarului competițional în p 
porție de 70—90°/«. Preocuparea pen 
o bună organizare a competițiilor, p 
tru atragerea unui număr cit mai m 
de sportivi în întreceri, ca și pen 
rezultate superioare a lăsat insă de 
rit. Raionul Hirlău, spre exemplu, a 
mis la faza regională a „republicanei 
de seniori doar... 4 atleți, la fel ca 
raioanele Pașcani și Negrești.

In orașul iași, majoritatea concur 
rilor au fost organizate cu sportivi 
secțiile de performanță, ceilalți at 
din asociații nefiind antrenați înt 
activitate competițională organizată. ! 
existat suficientă preocupare nici p 
tru creșterea numărului de sportivi < 
sificati (în total pe regiune — d 
329 atleți dintre care numai 2 sînt 
cat. I !), pentru formarea de instru* 1 
sportivi, pentru organizarea unor ci^ 
de arbitri, pentru amenajarea corffl 
a numărului de baze sportive simț 
Așadar, formalism, muncă fără persp 
tivă.

• Planul de măsuri prezentat în 
dința comisiei regionale cuprinde obi 
tive importante (lărgirea caracterulw 
mase. îmbunătățirea procesului instr 
tiv-educativ, a selecției, a stilului 
metodelor de muncă ale comisiilor e< 
Pentru realizarea lor se cere insă tu 
ror activiștilor și profesorilor de edu 
ție fizică să dovedească mult mai m 
interes în muncă, mai multă pasiune 
mai mult entuziasm. De asemenea, o 
siliul regional Iași al UCFS treb 
să controleze — în mod concret — 
Iul în care sînt traduse în viață sa« 
ml© conferinței pe țară a UCFS, să 
jute zi de zi ca secțiile de atletism 
devină organisme vii și, mai ales, 
tragă la 
vinovați 
așa cum

răspundere 
ca lucriM-iie 
ar trebui...

Pen tort

p<înă
para-doi

pe cei ce se 
nu merg de

T.

Amenajări simple pentru sărituri

Iile Popa (Steaua) a înregistrat un re
zultat excelent in proba de 20 km marș 
— 1.36:26,0 la 1:52,0 de recordul tării.

400 m: A. Vlădoianu (S) 54,1; 800 m: 
A. Vlădoianu 2:03,9 ; N. Babă (S) 
2:07,2 ; lungime : H. Schenker (M) 
6,30; triplu: Schenker 13,31; înăl
țime : w. Aleși (M) 1,77 ; greutate : 
Fr. Amels (M) 11,79; ciocan : Amels 
51,43 ; FEMEI : 100 m : R. Gabel (S) 
12,9; D. Sasu (S) 13,0 ; 400 m : Sasu 
65,2 ; lungime : U. Popescu (M) 5,42 ; 
înălțime : Popescu 1,52 ; (P. Popescu- 
coresp.l.

FĂGĂRAȘ. Consiliul raional Fă
găraș al UCFS va organiza lunar 
cîte un concurs de atletism dotat cu 
„Cupa transmisibilă". La primul con
curs au luat parte 258 de sportivi de 
la asociațiile Negoiul, Carpați, Chimia, 
Recolta S.M.T., Cetatea și Șoimii. 
Pe primul loc s-au clasat la băieți, 
atleții de la Negoiul cu 236 p, iar la 
fete, Carpați cu 134 p. Un aport în
semnat în buna desfășurare a între
cerilor aiu adus tov. Mihai Bujor — 
tehnician la UCFS și profesorii 
I. Cazachieviei, St. Nioa și Gabriela 
Gabor. (Tr. Lancea-coresp.j.

Terenurile pentru sărituri pot fi a- 
menajate cu ușurință în cadrul unei baze 
sportive existente sau în imediata apro
piere a locului de muncă.

Vom arăta mai jos modul de realizare 
al acestora.

SECTORUL DE SĂRITURĂ 
IN LUNGIME ȘI TRIPLUSALT

Cuprinde pista de elan și groapa de 
aterizare. Pista de elan are lungimea de

35—40 m iar lățimea va depinde de 
numărul culoarelor. In mod curent se 
amenajează piste <u 1-2 culoare a 1,25 
in fiecare. Pista se execută din pămînt 
bătut sau din zgură. Groapa de ateri
zare are dimensiunile de 7,00x4,00 m 
și adîncimea de 0.40—0,50 m de la ni
velul terenului. Groapa se umple cu ni
sip iar pereții laterali se căptușesc, acolo 
unde există posibilități, cu seînduri sau

dulapi. Trasarea culoarelor pistei și 
pragurilor de bătaie se face cu praf 
var sau cretă. Pragul poate fi și i 
lemn, îngropat la nivelul pistei și se 
șează la 2,00 m de marginea gropii, p< 
tru săritura în lungime, și la 8,00 
pentru triplusalt.

SECTORUL DE SĂRITURĂ
CU PRĂJINĂ

Amenajarea se face în condițiuni id« 
tice cu sectorul de lungime și triplusa 
Groapa are dimensiunile de 7,00x4,00 
iar nisipul va depăși nivelul terenu1
cu 0,50—0.60 m. Pentru a nu se împr! 
tia, nisipul se taluzează sau margin 
gropii va fi încadrată cu saci umpli 
tot cu nisip. Pe pistă, în fața gropii, 
montează o cutie din lemn pentru 
figerea prăjinii.

SECTORUL DE SĂRITURĂ 
ÎN ÎNĂLȚIME

, Cuprinde pista de elan și groapa 
aterizare. Pista de elan este un se< 
de cerc cu raza de 15.00x18.00
și se execută din pămînt bătut sau
zgură. Groapa de aterizare 
nile de 5,00 x 4,00 m iar 
păși nivelul terenului cu

are
nisipul va
0 20 in

ing. C. NOANA



Mîine, în categoria A Selecționata Olimpică—Flamengo Rio de Janeiro 2-1 (1-1)
Cu cît ne apropiem de sfîrșitul ac

tualului campionat al categoriei A, cu 
atît etapele devin mai interesante. 
Lupta pentru titlu și eforturile pe 
oare le fac echipele din coada cla
samentului pentru a scăpa de zona 
periculoasă a „lanternei roșii“, mă
resc miza jocurilor, le dau acel plus 
de atracție care îndeamnă pe supor
terii echipelor la discuții, înainte și 
după flecare etapă.

Mîine, competitoarele la titlu — 
Dinamo și Steaua — joacă acasă cu 
bele două formații bănățene — U.T.A. 
și Știința, în cuplaj pe stadionul 
„23 August", începînd de la ora 14.30. 
Militarii au un meci mai dificil, stu
denții — exeeptînd ultima lor apariție 
tn Capitală — reușind la București 
Jocuri valoroase. Calculul hîrtiel a- 

Selecționata București—
Selecționata București a făcut, joi 

după-amiază, ultimul său joc de ve
rificare, în compania echipei Dinamo 
Obor. Ca de obicei, selecționabilii au 
„lăsat-o mai moale", iar partenerii 
de antrenament s-au ambiționat și 
pe parcursul celor 90 de minute am 
asistat la un joc echilibrat.

Cîteva observații cu privire la jo
cul selecționatei : prezența lui Con-
stantin în linia de atac „impresio
nează" prea mult pe colegii săi de 
linie care-1 caută tot timpul și prin 
aceasta se creează o uniformizare a 
acțiunilor, ușor de contracarat. Extre
ma dreaptă Kraus aleargă mult dar 
de puține ori cu folos. Dintre cei doi 
centri întrebuințați, Ene II a colo
rat mai mult jocul înaintării, acope
rind o zonă mâi mare de teren. Bun 
jocul apărării, cu excepția unor in
tervenții precipitate ale stoperului 
Motroc.

Eliminînd unele lipsuri, selecțio
nata București poate alcătui o for
mație care să reprezinte onorabil 
fotbalul din capitala noastră în tur
neul pe care îl va susține in Dane
marca.

Reprobabil gestul lui Tătara, din 
min. 65, care a dovedit lipsă de res
pect atît față de adversarul direct 
cît și față de public. El a fost elimi
nat de pe teren de arbitrul T. Burtan.

In sfîrșit, cîteva cuvinte bune pen- 
fcu dinamoviștii oboreni, care au a- 
ratat multe lucruri frumoase. Golu
rile au fost înscrise de Ion Ionescu 
și Constantin.

- Pe urmele unor scrisori despre fotbalul 
din regiunea Oltenia

Oltenii sînt mari iubitori ai jocu
lui cu balonul rotund. Visul lor de 
totdeauna a fost să aibă o echipă 
în prima categorie a țării, cu jucători 
de-ai lor, descoperiți pe meleagurile 
cuprinse între Olt, Dunăre, Cerna și 
ramura apuseană a Carpaților Meri
dionali. Intr-un timp, ei au avut trei 
echipe în „B“ (două din Craiova 
Și una din Tr Severin), dar cînd toată 
lumea spera la „ceva" au retrogradat 
toate trei în campionatul categoriei C. 
Cu vreo doi ani în urmă, formația 
Știința Craiova a „zgîndărit" din nou 
pasiunea oltenilor: a condus o ju
mătate de campionat plutonul echi
pelor de categorie secundă (în seria 
a Il-a), dar la finiș n-a rezistat...
N-avem elemente capabile, au con

chis sentențios tehnicienii din re
giune, acesta-i adevărul..."

ic
Zilele trecute, dînd curs unor se

sizări ale iubitorilor de fotbal din Tg. 
Jiu și Caracal, am intrat ceva mai 
adine in realitățile fotbalului din re
giunea Oltenia. Am făcut deplasarea 
în scopul de a verifica, la fața locu
lui, informările primite de la cititori, 
privind unele „scăpări din vedere" 
ale comisiei regionale de specialitate 
și fără să vrem am pătruns in esența 
lucrurilor.

„Scăpările din vedere" erau: pro
gramarea defectuoasă (se pare inten
ționat) a meciului Unirea Caracal — 
Pandurii Tg. Jiu, transferarea nere
gulamentară a jucătorului loan Rizu. 
Si una și alta creaseră animozități 
■și suspiciuni (după cum s-a văzut 
întemeiate) intre echipele care as
piră la promovarea în categoria C. 
„O jumătate de competiție — turul 
—lucrurile au mers cum au mers în 
campionatul regiunii Oltenia. Apoi, 
cînd s-a aflat, cu precizie, cine are 
dreptul să promoveze în categoria C 

vantajează pe dinamoviști, dar echipa 
lui Petschovski nu poate fi conside
rată dinainte învinșă așa că și aceas
tă întîlnire intră în categoria celor 
atractive.

La Bacău, Oradea și Iași, Rapid, 
Progresul și Minerul vor avea de 
suportat asalturile echipelor gazdă, 
dornice să se prezinte cît mai bine 
în fața spectatorilor proprii. în sfîrșit, 
la Cluj (Știința—Steagul roșu) și Plo
iești (Petrolul-Farul), două meciuri 
între echipe „liniștite", premisă — 
sperăm — pentru fotbal de calitate.

De altfel, am fi bucuroși să con
semnăm luni dimineața că pe toate 
stadioanele amintite s-a jucat un 
fotbal curat, s-au marcat goluri mul
te, arbitrajele au fost fără cusur, iar 
suporterii... mulțumiți.

Dinamo Obor 2-0 (1-0)
Selecționata București : Eremia — 

Zavoda, Motroc, Cojocaru — Ștefan, 
Langa — Kraus, Constantin, Ionescu 
(Ene II), Georgescu (Floruț), Tătara.

Dinamo OKor: Florea — Zamfi- 
rescu, Szekely, Petrescu — Borcău, 
Stoenescu — Stanciu, Feodot, Geor
gescu, Nuțu, Panaitescu.

V. PAUNESCU

In meciul București— mamo Obor (2—0): Ene II pătrunde tn careul dinamo- 
viștilor

Foto : T. Roibu

(n.n.: primele două clasate) „încurcă
turile" s-au ținut lanț, în scopul de a 
sălta formația craioveană, Electropu- 
tere, măcar pe locul secund" — se 
spune in cele două scrisori.

„Dacă se continuă cu asemenea 
practici — suna alt pasaj — tovarășii 
care conduc treburile fotbalului în 
regiunea Oltenia nu mai merită în
crederea ce le-a fost acordată .. .“

Cind am sosit in Craiova, tovară
șul Smarandache Trotea care condu
cea . .. singur și treburile fotbalului 
in regiunea Oltenia, nu mai era. Fu
sese desărcinat din funcția de pre
ședinte al consiliului regional. După 
cum am aflat mai tîrziu „cazul Ioan 
Rizu" (jucător transferat împotriva 
regulamentului in perioada dintre 
tur și retur, la aceeași categorie și 
in pofida faptului că el fusese sus
pendat pe 6 luni de comisia regio
nală) ajunsese ... un „caz", numai 
din vina biroului consiliului regional 
UCFS, care se confunda atunci cu 
persoana tov. Trotea.

Dar să lăsăm la o parte „cazul 
Rizu", ca și celelalte iregularități 
„neînsemnate" și să pătrundem ceva 
mai adine in realitățile fotbalului 
din regiunea Oltenia. Vom constata 
că același tov. Trotea, alfa și omega 
în „rezolvarea" tuturor problemelor, 
a aprobat unor echipe sătești, aflate 
la distanță mare de orașul Craiova, 
să folosească o serie de jucători, 
studenți, la cursurile de zi ale Insti
tutului de agronomie. Urmările aces
tei măsuri ? a) s-au adus prejudicii 
procesului de instruire a viitoarelor 
cadre de ingineri agronomi ; b) o 
parte din tineretul sătesc, dornic să 
practice fotbalul, a fost îndepărtat de 
la activitatea competiționalâc) s-au 
cheltuit importante sume de bani 
pentru transportul, casa și masa fot
baliștilor.

(Urmare din pag. 1) 

întîlniri. Ele permit verificarea ju
cătorilor, stadiul lor de pregătire, îm
bogățirea bagajului lor de cunoștințe, 
mai ales că-i pun pe selecționabili 
față în față cu echipe cu stiluri de 
joc diferite, care le ridică mereu 
alte și alte probleme. în plus, pentru 
că nimeni nu poate „ghici" din capul 
locului acea „formulă ideală" de echi
pă, o asemenea suită de meciuri in
ternaționale — ca cea în care s-a anga
jat reprezentativa noastră — contribuie 
efectiv la descoperirea punctelor în 
care trebuie făcute retușuri, la crista
lizarea „unsprezecelui" de bază. Pri
vind astfel meciul ou Flamengo, so
cotim că el a dat bune rezultate, mai 
ales pentru că ne-a edificat asupra 
șanselor de reușită (în speță, de ne
reușită !) ale formulei cu Petru Emil 
și Crișan interi, punîndu-ne în față 
— în același timp — și întrebarea 
dacă Manolache, care părea fără 
contracandidat, este un îndreptățit se
nator de drept— Credem, în schimb, 
că verificarea în compania fotbaliști
lor brazilieni, i-a putut convinge pe 
selecționeri că acum, cînd a mai ră
mas destul de puțin pînă la jocurile 
cu R.D.G., Polonia și Danemarca, nu 
mai este cazul să se mai „umble" 
pe la compartimentul apărării și că 
aripa dreaptă Varga-Pîrcălab este sin-

Așa s-a ajuns, de pildă, ca asociația 
sportivă Progresul din Filiași să chel
tuiască ilegal, peste 40 000 lei, chi
purile pentru__ cauza fotbalului. Tot
din lipsa de control a biroului consi
liului regional UCFS și a comisiei 
regionale de fotbal s-a ignorat com
plet activitatea formațiilor de juniori. 
Prin ne sancționarea echipelor care nu 
au prezentat și garniturile de juniori 
(Progresul Băilești, Progresul Filiași, 
Dunărea Tr. Severin) s-a încălcat re
gulamentul de desfășurare a campio
natului regional. Și, această condam
nabilă nepăsare față de importanta 
problemă a creșterii tinerelor elemen
te, a angrenării lor intr-o activitate 
competiționalâ organizată, se reflectă 
cit se poate de bine in activitatea 
asociației sportive Metalul Tr. Seve
rin. Promovată anul trecut in cam
pionatul categoriei B. echipa severi- 
neană, lipsită de o pepinieră puter
nică de juniori, a făcut apel la o serie 
de jucători din afară’ (foarte mulți 
lipsiți de valoare) ceea ce n-o îm
piedică să ocupe ... ultimul loc.

★
Iată dar suficiente exemple care 

arată că în activitatea fotbalistică 
din regiunea Oltenia lucrurile n-au 
mers cum trebuia. Am avut, firește, 
de-a face cu o imixtiune a fostului 
președinte în treburile comisiei regio
nale, dar aceasta nu scuză toate lip
surile manifestate în fotbalul din re
giunea Oltenia. De curind, consiliul 
regional UCFS Oltenia are un nou 
președinte, tov. Brândușe Augustin. 
Sperăm că în activitatea comisiei re
gionale de fotbal se va produce coti
tura atît de dorită, ale cărei roade 
să împlinească, în timp, și visul 
iubitorilor de fotbal din regiunea Ol
tenia : o echipă în campionatul cate
goriei A.

G. NiCOLAESCU 

gura și cea mai bună pe care o pu
tem prezenta Ia ora actuală într-o 
confruntare internațională.

Să intrăm puțin în detalii. Datcu 
n-a fost prea mult solicitat de atacan- 
ții lui Flamengo dar a avut cîteva 
intervenții care i-au dovedit capacita
tea de a îmbrăca tricoul echipei re
prezentative, mai ales că atît la club 
cît și în jocul cu Jelezniciar a apărat 
bine. Popa a jucat la nivelul bun pe 
care l-a atins în acest sezon, ca și 
Nunweiller III care este pilonul apă
rării. Ivan a făcut față celui mai 
bun jucător al lui Flamengo, rapidul 
și excelentul tehnician Espanhol. Cei 
doi halfi, Jenei și Koszka, s-au înca
drat foarte bine în repriza a doua 
în jocul recomandat. Jenei a partici
pat cu succes la acțiunile ofensive 
(întîrzie însă uneori jocul, făcînd 
prea multe mișcări pentru a intra în 
posesia și a stăpini balonul) iar Kosz
ka a făcut un joc complet (de subli
niat excelenta colaborare a lui cu 
Nunweiller) pentru care a întrunit 
bune aprecieri. El a scăzut insă în 
ultima parte a jocului. Atacul nostru 
a fost, în prima repriză, punctul ne
vralgic al echipei. Și aceasta pentru 
că „motoarele" sale, interii, erau ali
mentate cu... benzină de mijlocași! 
Nici Petru, nici Crișan, ou toate ca
litățile lor de necontestat, n-au putut 
coordona acțiunile compartimentului 
ofensiv, n-au putut da jocului echi
pei consistența, cursivitatea, spectacu
lozitatea pe care au imprimat-o cei 
doi interi „de meserie" Varga și Rak
si. Foarte bine a jucat joi mai ales 
Varga care și-a ciștigat meritate 
aplauze din partea publicului și admi
rația tuturor conducătorilor echipei 
braziliene, pentru finețea execuțiilor 
sale tehnice, ingeniozitate și joc 
creator. Aripa Varga—Pîrcălab a fă
cut, în repriza a doua, tot jocul 
înaintării. Ce lucruri bune pot face 
acești doi băieți, atît de înzestrați, 
atunci cînd joacă serios, cînd mun
cesc pe teren, cînd vor să joace 
pentru echipă!... Manolache a luptat 
mult dar nu totdeauna cu folos, Raksi 
— fără să strălucească — a adus to
tuși înaintării un substanțial aport 
în repriza a doua iar Haidu și-a con
firmat calitățile, pe care și le-ar etala 
mai mult dacă ar avea un plus de 
curaj și n-ar aștepta doar să fie 
lansat.

Prima repriză, așa cum spuneam 
și mai sus, nu ne-a încîntat. Forma
ția noastră a început slab și Flamen
go a avut cîtva timp inițiativa. Deși 
nu leagă jocul, atacul nostru are o- 
cazia să înscrie dar Petru (min. 8) și 
Manolache (min. 22) ratează. Brazilie
nii înscriu în min. 33, prin Espanhol,

DISCUȚII PE TEMA

„Cum jucăm împotriva apărărilor
aglomerate44

Articolul „Cum jucăm împotriva apărărilor supraaglomerate" a stîrnit u*  
firesc interes în rindul antrenorilor noștri de fotbal.

Dăm mai jos cîteva scurte păreri în această problemă ale antrenorilor 
V. Mărdărescu și G. Voroncovschi :

V. MARDARESCU 
(DINAMO BACĂU)

Un joc bazat pe o apărare exage
rată nu servește cu nimic la îmbună
tățirea fotbalului nostru. Cu un astfel 
de joc — din cind in cind — echipele 
realizează cite un meci nul in de
plasare, foarte rar victorie.

In general, este un lucru cunoscut 
că pentru a dezaglomera cît de cit 
zona din fața porții este nevoie de 
un joc accentuat pe aripi și de mu
tarea acțiunilor de finalizare pe par
tea opusă fazei de atac. Dar din lip
să de cunoștințe tehnice și tactice ale 
multor înaintași (și in special ale ju
cătorilor care îndeplinesc rolul de 
coordonator) aceste acțiuni de atac se 
desfășoară cu întârziere sau de loc.

Pentru ca jucătorii să aibă cunoș
tințe tehnice și tactice corespunză
toare acestui mod de a juca trebuie 
multă muncă din partea sportivilor 
și... mai multă înțelegere din partea 
unor conducători de cluburi pentru 
care cele două puncte reprezintă 
totul.

C. VORONCOVSCHI
(CRIȘANA ORADEA)

Experiența de pînă acum ne arată 
că in deplasare marea majoritate a 
echipelor noastre pun un accent exa
gerat pe jocul de apărare. Chiar și 
formații fruntașe ale fotbalului nos
tru ca Dinamo București, Steaua, Ra
pid etc. recurg la joc „economic", ba
zat mai mult pe contraatacuri. Echi
pele care aplică această tactică, sub
ordonată rezultatului favorabil în de
trimentul calității, nu a/u nici o 

care a pătruns pînă în „careul mic*  
și a șutat puternic „la păianjen". 
Introducerea lui Varga (min. 39) își 
arată roadele la numai trei minute 
mai tîrziu. Interul dreapta al echipei 
noastre trimite o pasă precisă în 
adâncime lui Manolache și acesta 
înscrie. Oaspeții reclamă ofsaid dar 
arbitrai rămîne la decizia sa. Repriza 
secundă aparține echipei romîne. Dat
cu, care pînă acum nu fusese pus la 
încercare, intervine salvator la un 
șut bombă al lui Paulinho (min. 53). 
In min. 60 Raksi trage peste poarta 
părăsită de Waldomiro ! în min. 65 
asistăm la o fază de o rară specta
culozitate : Varga și Pîrcălab joacă 
abil balonul pe partea dreaptă, atră
gând spre ei mai mulți apărători ad- 
verși; mingea rămîne pînă la urmă 
la Varga și atunci cînd se părea că 
îl va lansa totuși pe Pîrcălab, el 
„întoarce jocul" pe aripa stingă, tri- 
mițînd mingea lui Haidu ; un șut din 
voleu sub bară și... 2—1 ! După '3 mi
nute, o fază la fel de spectaculoasă: 
combinație Varga-Pîrcălab, centram 
și „cap” din plonjon al lui Raksi*  
puțin pe lingă bară. Păcat că n-a 
fost gol... în minutele : 71 (cînd nu 
intervine nimeni la o centrare a lui 
Pîrcălab), 78 (cînd Pîrcălab ratează 
la o centrare a lui Haidu), 85 (cînd 
Varga reia din voleu, în cădere, a 
centrare a lui Haidu și mingea trece 
razant cu bara transversală) și 88 
(Pîrcălab șutează de aproape dar 
Waldomiro respinge), selecționat*  
noastră olimpică pierde bune posibili
tăți de a realiza un scor mai mare, 
pe care — după aspectul reprizei se
cunde și mai ales al ultimelor 20—25 
de minute — l-ar fi meritat.

Jocul bun al echipei noastre în re
priza a doua i-a bucurat pe iubitorii 
fotbalului. El a dovedit că jucătorii 
noștri au posibilități reale, a căror 
punere în valoare depinde numai de 
ei, de seriozitatea și perseverența lor. 
Mulți spectatori spuneau ieri, mai 
în glumă, mai în serios, că : „avem 
și noi brazilienii noștri!“... Să spe
răm că fotbaliștii noștri vor face ca 
fazele atît de frumoase realizate de 
ei in repriza a doua a meciului cu 
Flamengo să nu rămînă doar niște 
frumoase amintiri...

Arbitrul Andrei Rădulescu a con
dus formațiile :

LOTUL OLIMPIC : Datcu - Popa, 
Nunweiller III, Ivan — Jenei, Koszka 
— Pîrcălab, Petru (min. 39 Varga). 
Manolache, Crișan (Raksi), Haidu.

FLAMENGO : Waldomiro — Mu filo*  
Luiz Carlos, Raul — Carlinhos (Nel
son, Wanderley), Jordan — Espanhol 
(Joel), Nelsinho, Paulinho, Foguete 
(Espanhol), Osvaldo.

justificare. Altele ca Crișama, Mine
rul, U.T.A. etc. au oarecare circum
stanțe atenuante deoarece nu au ju
cători valoroși și de frica ultimelor 
locuri din clasament li se creează o 
psihoză greșită, se apără cu orice 
preț.

Pentru echipe cu un potențial teh
nic scăzut jocul împotriva apărărilor 
aglomerate prezintă multe greutăți. 
Să luăm de exemplu Crișana. Echipa 
noastră nu s-a obișnuit încă cu jocul 
pe aripi, nu are jucători cu un bogat 
bagaj tehnic care să știe să dribleze 
cînd trebuie, să atragă asupra lor 
2—3 adversari în timpul atacului.

Echipa noastră a pierdut puncte 
prețioase fiindcă nu a găsit cele mai 
bune mijloace de a străpunge apără
rile „beton". De exemplu în meciul 
cu C.S.M.S. Iași (0—0) disputat la Ora
dea nu am reușit să găsim modali
tatea de a încheia cu șut nici măcar 
în proporție de 20% numeroasele 
atacuri, datorită superiorității nume
rice a arpărării echipei oaspe.

Am ajuns la concluzia că pentru 
a juca cu efect pozitiv împotriva 
echipelor care se apără supranume- 
ric este nevoie in primul rind de 
formarea unor jucători cu un bun 
joc individual, subordonat insă inte
resului colectiv. Aceștia trebuie să fie 
pregătiți ireproșabil din punct de 
vedere tehnic (dribling, precizie in 
pase și șuturi, preluări în mișcare 
etc. etc.), să aibă o orientare tactică 
corespunzătoare situației de joc.
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Unele probleme ale pregătirii 
în perioada competițională a jocurilor sportive 

DE PROF UNIV. LEON TEODORESCU, ȘEFUL CAT. DE JOCURI SPORTIVE A LC.F.

Mii ne, un important concurs de călărie 
pe stadionul Dinamo

Una dintre caracteristicile principale 
winter sportive este prezența și 

solee'ftarea in joc și pregătire a tuturor 
celor 5 faeton ai antrenamentului (chiar 
C. â* *ica  abaugăm pregătirea psihologică

norul pornește de la realități, de Ia con
cret in vederea realizării um»j obiectiv 
apropiat — tot concret — respectiv acela 
ca echipa să Lie in formă la meciul ur
mător și să obțină victoria sau cel pu
țin o foarte bună comportare. Caracte
rul concret al realităților de la care 
pornește antrenorul in raționamentul 
sân metodic este furnizat de aprecierea 
«Mecttv* a ftwti manifestată de jucă
tor. ș< ech.pâ in meciul precedent. A- 
precierea se face pe factorii antrena- 
mer.twțtri. in baza analizei observațiilor 
înregistrate cu ocazia meciului din eta
pa anterioară a campionatului, corobo
rate cu determinârSe medico-sportive 
făcote ulterior meet ului. Acestor apre
cieri u se adaugă cerir.țeie speciale de
terminate de tactica pe care antrenorul 
preecr.izeară s-o aplice la echipa sa in 
ttW'J următor, in raport de particula- 
rMăstle acversaruiui si — bineînțeles — 
a> echipei proprii. Toate acestea se con 
rret.zeazâ K sarcini metodice (perfec- 
-jcnare. menținere. învățare, dezvoltare) 
pe fiecare factor al antrenamentului 
cu implicații atit pentru jucătorii con- 
sxterar-, pe posturile ior din echipă, cit
* pe ©cmpartimeme și pe echipă in an
samblu. Aceste cerințe se materializează 
sab forma unei sare de teme precise 
care tre^u-e să fie «r.cjuse in ciclul de 
terții săp*ăBknal. rrustrăm eu ctteva e- 
xe^pLe cocținutnl zemaue la care ne-am 
referit.

A. Teme «ă sarrini datei mi naae de
comportarea echipei in meciul precedent.

1. Fostei : P -rfccxiorarea centrărilor 
dm viaeză. a preluărilor cu natul exte
rior șî a protecției mingii în dribling, 
a precizie» irasului la poartă din vo- 
teu. a preciziei șa forței în trasul la 
poartă de la distanțe mari, etc ; menți
nerea rezistenței mijlocașilor și funda
șilor intr-un recim de viteză ridicat, a 
.'nezij de reacție in pionjoane și la ie
șirile din poartă ale portarului, a pre
ciziei in pasele la intilnire intre inter 
șa exuemă. etc.

2. Handbal t Perfecționarea angajării 
pivotului, a . Tncărilor la poartă prin 
evitare, a foi ^i șt preciziei în arun
cările de la distanță etc ; menținerea 
vitezei in contraatac și în pasarea mingii 
din circulația continuă a jucătorilor etc.

3. Rugbi : Perfecționarea placajului. în 
special pentru jucătorii din linia de trei 
sferturi, a loviturilor de picior căzute, a 
talonajului, a combinației tactice in a- 
runcanea de la margine etc ; menținerea 
vitezii liniei de treisferturi, a forței pa
chetului de înaintași, a preciziei pase
lor etc.

B. Teme si sarcini determinate de tac
tica specială preconizată pentru meciul 
următor.

1. Fotbal : Perfecționarea atacului pe 
extreme împotriva apărării supranume- 
rice. a lansării extremelor de către mij
locașul de aceeași parte, a loviturilor la 
poartă cu capul și a apărării împotriva 
contraatacului. Instruirea specială a mij
locașului X în marcajul agresiv al co
ordonatorului de joc al adversarului.

2. Handbal : Perfecționarea atacului 
cu doi pivoți și cu interii departe de se
micerc. a replierii rapide in apărare și 
a opririi lansării contraatacului. Instru
irea jucătorului X în efectuarea marca-

— in curs de afirmare ca factor de sine 
stăiâtoi). Conexiunea organică in pro
porție relativ asemănătoare a tuturor 
f>c:« r.Șor amintiți asigură mult .laterali- 
tatea. marea valoare educații ă șt popu
laritatea de care jocurile sportive se 
bucură în rândurile tineretului, eduea- 
vonjor <1 spectatorilor. Dar tocmai com- 
piextii lormat de prezența tuturor facto
rii*  r antrenamentului — și proportiona
lity tea lor — creează eele mai mari 
dtficuMâti in pregătirea -t:t a jucăto- 
nlor Cit șa a ectiipea ; aceasta spre deo
sebire de majoritatea celorlalte discipli
ne «Drrtive in care predomină masiv 
■n meur factor al antrena men’ ului, că
rata . se adaugă — in proporție redusă
— unele elemente din rindul celorlalți 
fac*vr.  Numărul mare de concursuri 
cei p iun un meci pe sâptămină). rrt- 
nâicitatea acestora și diversitatea parti- 
cuIantâtiJcyr adversarilor se adaugă com- 
plexnâtii de faeton rare determină ca- 
vac eruî pr«^ăurn echipelor și jucătorilor.

Suita de materiale metodice pe care 
ne propuitem s-o prezentăm se va referi 
la unele prebieme specifice precătirii in 
per. ada rcanprt poniif ; aceasta de
oarece sezonul sportiv actual coincide 
per. tm majoritatea jocurilor sportive 
eu meepuTUl sau ca primo parte a a- 
cesie; perioade de mare răspundere. 
det< - minantă fn ierarhizarea valorică a 
ech.’pefor. coru letita<ă prin c’asamen- 
tui compeuya®r.

Azi la Pitești

Start in campwtnl republican
de mctocîK

Azi, iacepukJ de !a ora 14.W ci m iinc 
dt- la ora 9. pe traseu! din Pitești se ; 
▼e desfășura prhna etapă a campion a- j 
tu! n i rput» frean de nwtocros pe anul '

La startul acestei populare competiții 
▼•r fi prczm|i maeștri ai sportului și 
•pârliți 4e categoria 1, care se vor în
trece pentru titlurile de campioni repu- 
Wtrani la clasele 1 *•>,  250 și 350 
cbh- Paralel cu campionatul se va 
de*,  făcură și in trecerea pentru cucerirea 
«.Cnprî F R M * in care sint angajați 
tinerii mo tocirii 5 ti reprezentanți ai clu- 
bur.lor și asociațiilor sportive din Ca
pitală și din țară. Competiția rezervată 
tineretului se va disputa la clasele 
175 și 350 cmc. categorii de capacitate 
la care vor concura — în curse sepa
rate pe același traseu — și motocieliș- 
lii începători.

= «Wi 1 dh I Mț--------

ror factorilor antrenamentului conside
rați atit individual, cit și în conexiunea 
lor inseparabilă, indiferent de indicele 
de proporți°notate acordat de antrenor 
fiecărui factor.

Prin prisma tezelor de mai sus. vom 
face succesiv unele precizări privitoare 
la principalele probleme pe care Ie ri
dică antrenorilor munca de pregătire 
sportivă in perioada competițională.

I. Dozarea antrenamentului. începem cu 
această problemă deoarece erorile comise 
sub acest aspect constituie una dintre 
cauzele principale ale fluctuațiilor de 
formă manifestate de la meci la meci 
la majoritatea echipelor și a jucătorilor 
care s-au bucurat de avantajele unei 
pregătiri corecte in perioadele anterioa
re. Această dozare se extinde nu numai 
asupra intensității efortului (așa cum 
se interpretează in mod frecvent), ci si 
asupra volumului, duratei, conținutului 
(mijloacelor, exererțiilor) și metodelor 
folosite. Pentru stabilirea dozării, antre-

Coltul specialistului 

jului împotriva celui mai bun reali
zator al adversarului, care este stîn- 
gaci.

3. Rugbi • Perfecționarea grămezii 
spontane, a pătrunderilor pe partea în
chisă .etc. Instruirea jucătorului X pen
tru marcarea strictă a mijlocașului la 
deschidere advers și a pachetului de 
înaintași pentru efectuarea driblingu
lui etc.

In afara acestor teme, care constituie 
specificul pentru săptămina în curs și 
cărora antrenorul le va acorda timp și 
exerciții mai multe in cadrul lecțiilor, 
antrenorul trebuie să prevadă și exerciții 
pentru celelalte procedee tehnice și ac
țiuni tactice care stau la baza jocului 
echipei. Așa cum reiese numai din cele 
citeva exemple prezentate, temele și sar
cinile sint totuși foarte numeroase față 
de numărul de lecții din cadrul ciclu
lui săptăminal (de regulă 4—5 lecții), 
dintre cane o lecție este destinată jocu
lui de verificare. Unii antrenori, din 
comoditate după părerea noastră, organi
zează două meciuri de verificare, pro
pun in du-și ca sarcină metodică ..omo
geni za rea-* echipei. Aceste meciuri — 
dacă se joacă in ritm normal — nu 
realizează aducerea echipei in formă 
bună pentru meciul următor ; aceasta 
deoarece e’e presupun un consum de 
energie fizică și psihică foarte mare și 
implicit timp și mijloace de refacere a 
acestei energii așa cum se procedează 
după meciul oficial, timp de care an
trenorul practic nu dispune. In plus, te
mele propuse sînt realizate la indici in
feriori — lipsindu-le repetarea suficien
tă prin exerciții — iar dispoziția de joc. 
atit de necesară pentru meciul oficial 
următor, a fost diminuată, uneori foarte 
mult, in aceste două meciuri. Concluzia? 
Dozarea intensității, a conținutului și a 
metodelor a fost ne corespunzătoare ; s-a 
realizat consum și uzură și nicidecum 
acumulări (in afara experienței de joc 
— și aceasta relativă). In consecință 
considerăm că echipa trebuie sâ susțină 
săptăminal numai un singur meci de 
verificare, iar pentru perfecționarea în 
condiții de joc a celor instruite spe
cial in săpțămina respectivă, să repar
tizeze la sfirșitul a două dintre lecțiile 
de antrenament cite 20—30 minute de 
joc cu temă (joc de școală). Pentru a- 
plicarea temelor și sarcinilor specifice 
ciclului, antrenorul va folosi repetări in 
condiții cit mai apropiate de joc. organiza
te individual sau pe compartimente. Pen
tru sarcinile individuale, se recomandă 
a se lucra suplimentar, in afara lec
țiilor colective, iar pentru pregătirea 
fizică, in special pentru forță și suplețe, 
jucătorii vor executa programe de in- 
\-iorare ..întărite", care să includă și 
exerciții pentru aceste calități. In pre
gătirea individuală, un auxiliar prețios 
îl constitute folosirea aparatelor ajută
toare de pregătire tehnică și fizică. Du
rata lecțiilor nu va crește, in schimb 
se va lucra foarte intens ; pe măsură 
ce se avansează în perioada competițio
nală, vor interveni pauze mai lungi in
tre aceste exerciții de lucru intens, dar 
nu se va scădea intensitatea, in pri
vința dozării intensității efortului pe săp- 
tămina respectivă, preconizăm două 
«virfuri**  (dintre care unul jocul de 
verificare) pentru cazurile in care me
dul se dispută in localitatea de reșe
dință a echipei și un „vîrf“ pentru ca
zul meciurilor in deplasare în localități 
care depășesc 200 km. Jocul de verifi
care este bine să fie stabilit într-o 
zi fixă (de regulă joia) ; aceasta va 
asigura timp de refacere. în special 
pentru energia psihică și va favo
riza instalarea și menținerea ,,dis
poziției de joc“, uneori determinantă în 
forma sportivă a jucătorilor. Pregătirea 
tactică specială se va face in zilele de 
marți (cca 50%) și miercuri (cea 30 o/J 
și in orișice caz nu în ultima zi de an
trenament.

In încheierea acestor recomandări par
țiale, reamintim necesitatea lucrului in
dividual pe posturi în care să se perfec
ționeze pînă la virtuozitate șl acțiunile 
specifice care au consacrat măiestria 
sportivă a jucătorului respectiv, precum 
și indicația că în perioada competiționa
lă predomină totuși ansamblu! și speci
ficul colectiv. De asemenea, că pentru 
a realiza în meciul următor ,,forma 
sportivă" — respectiv plenitudinea ca
lităților fizice, a pregătirii tehnico-tacti- 
oe și a dispoziției de joc, exprimate toa
te printr-un raport cel mai convenabil 
pentru jucători și echipă — trebuie să 
se asigure jucătorilor, la finele ciclului 
de antrenament, condiții (regim) de re
facere similare acelora asigurate după 
desfășurarea meciurilor în care ei au 
avut o comportare foarte bună.

★
Intr-un număr viitor : despre utiliza

rea sporturilor complimentare (gimnasti
că. atletism etc) în perioada competițio
nală și despre acomodare și aclimatizare.

După frumosul succes al primului 
concurs în aer liber din acest sezon, 
călăreții bucureșteni se reîntîlnesc 
mîine — de la ora 10 — pe stadionul 
Dinamo la startul unor noi între
ceri. Spectatorii vor putea să urmă
rească evoluția călăreților fruntași de 
la cluburile Steaua, Știința și Dinamo

Aii, în Capitală
ITANDR4L IN 7: Teren Dinamo, de 

la ora 15,15: Metalul-Tex1 ila Bulmși 
(camp, calificare); ora 16.30: Sleaua- 
Șliinîa Bnc. (m); ora 17,45: Dinamo- 
Rapitl (in) ; teren Giulești, de la ora 
16.30: Rapid-S.S.E. Ploiești (f)

FOT It ÎL: Teren Gloria, de la ora 
16.30: Met a Iul-Uni rea Rm. Vîlcea (ca- 
trg. B)

VOLEI: Sala Floreasea, de la ora 
10: Tractorul Brașov-Știința Timișoara; 
de la ora 15: Rapid Bucureșli-G.S.M.S. 
lași; Dinamo Bururești-Dinamo Oraș 
Dr. P. Groza; Progresul Bncerești- 

Știinfa Cluj (meciuri în cadrul turne
ului final al campionatului republican 
masculin).

POPICE: Arena Unirea, de la ora 
9, concurs de selecție.

Mime, în Capitală
HANDBAL IN 7: Stadionul Tinere

tului, de la ora 9,30: Metalul-Textila 
Buhuși (m); Vestitorul-Favorit Oradea 
(f); ȘiHS(a-Tract«rul Brașov (f); C.S. 
Școlar-C.S. M.S. lași (câmp, republican 
de juniori).

VOLEI : Sala Floreasea. de la ora 
10 și de la era 15: meciuri pentru 
locurile 1-4, 5-6 și 7-8 în turneu! final 
al campionatului republican

CALĂRI E: Stadionul Dinamo, de la 
ora 10: Concars de obstacole

RUGBI: Teren Gloria, de la ora 
9.30: Gloria-Farul Constanța; Teren
Progresul, de la ora 15,30: Sleaua- 
Știința Cluj și Progresul-Gri vița Roșie

SAPTAM1NA aceasta pe ecrane 
noul film romînesc

A FOST PRIETENUL MEU

O producție a studioului cinematografic „București"

Scenariul ; DUMITRU CAKABAT 
MIRCEA MOHOR 

Regia : ANDREI BEAIER 

In rolurile principale : NICOLAE SIRETEANU. ȘTEFAN CIUBOTA. 
RAȘU, FLAVIA BUREF, VICTOR REBENGIUC, ȘTEFAN M1HAI- 
LESCU-BRAILA, MARIEEA PETRESCU, SILVIU S'i’ANCULESCU ț» 

copiii ; SILVIAN SIMION și CALINA PÂNDELE

care își vor disputa întîietatea în 
patru probe de obstacole .

* Echipa de obstacole a țării 
noastre a plecat joi spre Nisa. Au 
făcut deplasarea călăreții fruntași 
Vasile Pinciu, Gh. Langa. C. Vlad și 
A Costea. Ei vor participa la CHIO 
de <a Nisa, care ineepe astăzi in sala 
Pa >tului expoziției orașului.

E R G IE M ?
FOTBAL: Stadionul ,.23 August**  dc 

la ora 14,30: Dinamo București-U.T.A. 
(categ. A); ora 16.30*.  Sleaua-Știința 
Ti m i șoa ra ( Categ. A ). Cumpi<niutid re
publicau de juniori: Teren Steaua, de 
la ora 11: Steaua-Minerul CăNfwitmg 
Argeș; Teren „23 August*  111, de la 
ora 9: S.S.E. Nr. 2 Bur.-I.M.U. 
Medgidia ; de la ora 11 : S.S.E. Nr. 1 
Buc.-Farul Constanța; Teren L.P.B. I, 
de la ora 9.30; C.S.Ș. Buc -Dinamo 
Obor: Teren Știința-Tei. de la ora 10,30: 
Știința Buc.-Centrnl „23 Angirsf*,  teren 
Progresul I, de la ora 11,30: Progre
sul Buc.-S.S.E. Ploiești (meciuri în 
cadrul campionatului repuWican de ju
niori).

NATAȚ1E: Ștrandul Tineret ulm, de 
la ora 10,30: Coivurs cu partM-ipjuca 
înotătorilor fruntaș»; de la ora 12,30: 
Știința Băeureșfi-Știinta Cluj (meci în 
campionatul republican de polo)

ATLETISM: stadionul Bepiddicii, de 
la ora 9: campionatul Universității

POPICE: Arena Unirea, de h em 
8, concurs de selecție

In fari
HANDBAL IN 7: BRASOV: Tractoml-

C.S.M.S.  Iași (m); TELEA.IEN: Ba- 
finăria-Dinamo Bacău (ni); SIBIU: Vo- 
ința-Știința Petroșeni (m); TG MU
REȘ: Ștîința-C.S.M. Reșița (»‘)i ^ti- 
reșul-C.S.M. Sibiu (f); TIMI'ȘOAHA: 
Telinometal-Dinamo Brașov (ni) ; fi.S.S. 
Banatul-Consiructorul (f); CONSTAN
ȚA: S.S.E.-Confecția Buc. (f); SIGHI
ȘOARA. Faianța-Progresul Buc. (f); 
PETROȘENI: S.S.E.-Știința Timișoara (f)

Imaginea: AU. INTORSUREANU 
Muzica : RADU ȘERBAN 
Decoruri ; C. SIMIONESCU
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• M line, ultima etapă din prima parte 

• campionatului categoriei A (întrerupe
rea este justificată de pregătirile pentru

Păcii*)  programează trei jocuri 
Capitală și trei în țară, l^i București, 

în cuplaj pe stadionul Progresul : Steaua- 
Știința Cluj și Progresul-Griiița Roșie— 
două partide care nu mai comportă co
mentarii, dată fiind valoarea echipelor. 
Dimineața, pe terenul Gloria, formația 
■ncialurgiștilor bucureșteni întâlnește 
»»XV*-lc  constănțean. Celelalte jocuri: 
Știința Petro yeni-Dinamo, Constructorul 
Birlad-U nirea, Știința Timișoara-CSMS 
lași.

• In cadrul pregătirilor pentru cea de 
a V-a ediție a „Cupei Păcii*,  lotul de 
seniori a susținut două utile jocuri de 
antrenament. Echipa de tineret va avea 
joi o ultimă verificare (ora 9, stadion 
Progresul), în compania formației de 
categoria A, Gloria.

• Deoarece, de Ia sfîr.șitul primei 
ediții a „Cupei campionilor europeni*  
la noi s-au încheiat două campionate 
republicane, echipa care ne va repre- 
xenta la ediția actuală a acestei impor
tante competiții internaționale va fi de
semnată după două jocuri care se vot 
disputa între Steaua (campioană în
1961) și Gririța Roșie (campioană în
1962) Prnna partidă va avea loc joi 
(la ora 10,30 pc. stadionul Progresul), 

iar cea de a doua dimiuică (ora 14.30, 
stadion .,23 August*).

• Mîine, în campionatul de calificare 
sînt programate următoarele partide : 
CSO Brăila-Petrol ui Pitești, Precizia 
Săcele-l’rogresul R. Sărat, Cimentul 
Medgidia-Metal ul Buzău, Constructorul 
l’loiești-USAS Năvodari, Ancora Galați- 
A. S. Tecuci, Constructorul T.R.C. Su
cea va-V-ii torul Săvinești, Progresul Ba- 
cău-Conslructorul I.U.T. Iași, Mi nărui 
Vrulcan-CSO Timișoara, Chimita Tîmă- 
veni-Siderurgistul Hunedoara.

• Anaîizînd desfășurarea meciurilor 
Minerul Lupeni-Electroputere Craiova și 
Chimica Tîrnăveni-CSM Sibiu, din cam
pionatul de calificare, federația de spe
cialitate a hotărît următoarele măsuri: 
pentru atitudine nedisciplinată (s-a re
tras de ț>e teren în miri. 60), echipa 
Electroputere a fost suspendată pe o 
etapă, cu neatribuirea punctului acordat 
pentru jocuri pierdute. De asemenea, 
jucătorii C. Dakler și Mihai Popa au 
fost suspendați pe cinci etape. Pentru 
același motiv (părăsirea terenului de 
joc în min. 30) a fost suspendată pe 
o etapă (cu neatribuirea punctelor res
pective) și echipa CSM Sib'u, iar arbi
trul Gh. Bențea, cure nu s-a prezentat 
la acest joc, a fost suspendat pe trei 
etape. Ambele echipe tui primit și 
ate un ultim avertisnumt.

Vreți să plecați într-o excursie în 
străinătate ? Nimic mai plăcut și mai 
simplu : mergeți la O.N.T., rețineți 
un loc, achitați contravaloarea și a- 
poi așteptați cu nerăbdare să sosească 
ziua plecării.

Nu mai există. însă, o altă moda
litate ? Ba da ! S-o ciștigați la una 
din tcageiiie ««u concursurile organi

zate de LOTO-PRONOSPORT !
într-adevăr, pe lingă importantele 

premii în bani și obiecte, la trage
rile și concursurile speciale se atri
buie de obicei și numeroase excursii 
în străinătate.

Și acum, probabil că fotografia 
noastră nu mai are nevoie de prea 
multă explicație. Da, exact ! Este 

un aspect de la plecarea din Gara 
de Nord a unui grup de cîștigători 
de premii în excursii. Mai precis, 
este vorba de ciștigătorii excursiilor 
în U.R.S.S. (pe ruta Kiev—Lenin
grad—Moscova) oferite la tragerea 
specială LOTO-CENTRAL din 31 de
cembrie.

LOTO-CENTRAL
La tragerea Loto-central din ziMa d® 

26 aprilie 1963 au fost extrase din urnă 
următoarele numere :

mai a. c. în orașul Sibiu.

78 73 69 14 22 54 71 45 24 51

'Premiul special A : 22 78 71
Premiul special B : 45 51 24
Premiul special C : 14 69 73
Fond, de premii : 657.281 lei
Tragerea următoare va avea loc

Premii concursul Pronosport nr. 16 din 
21.IV.1963 :

Categoria a n-a 15,60 variante x 5317 
lei ; Categoria a HI-a 174,«0 variante X 
778 lei.

Premii concursul special Pionosport
U.E.F.A. :

Categoria a Il-a 2 variante x 12.136 lei; 
Categoria a IJI-a 21.14) variante x >>.725 
lei.

Rubrică redactată de Loto Pronosport.



IN VIZITA LA FAMILIA TODOROF

Tarnesl echipei
de fotbal a Braziliei

ia tarapa

mu-

Fctograju de ttcjibu
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Pe 
at-

• „Ah I Cind mă gindesc la finala din 1950!...“ • Este 1—1—2—4 așezarea 
ideală ! • „4“ = „6—7“ • Si totuși, fotbalul nu se învață pe plajă

• Concurență pentru fiecare post

Flavio Costa are cuvintul...

nV| AGAZIN
SPORTIV

Printre marii antrenori de fotbal ai 
lumii cu cane am făcut cunoștință în 
ultimii ani la București se numără și 
Flavio Rodriguez da Costa, directorul 
tehnic al echipei Flamengo din Rio de 
Janeiro. El s-a făcut cunoscut cu cîteva 
decenii în urmă ca mijlocaș centru la 
Portuguesa. Santos și Flamengo și apoi 
ca antrenor al formațiilor Flamengo și 
Vasco da Gama (Brazilia). F.C. Porto 
(Portugalia). Colo-Colo (Chile) și, în sfîr- 
șit. al naționalei braziliene. Cu acest 
prilej Flavio Costa a trăit ..marea tra- 
gedie;< de la Rio cînd, în finala campio
natului mondial din 1950. echipa Brazi
liei antrenată de el a fost învinsă 
2—1 de Uruguay, în fața a 200 000 
spectatori consternați.

— Nici nu vreau să mă gindesc 
acele clipe dramatice, ne spunea el 
cîteva zite in urmă. De a- 
tuftei, fotbalul mi-a adus 
nun satisfacții incit a- 
proape că am uitat amă- 
r&eăuaea infringerij de a- 
tuoci. Sub ochii mei Fla- 
fn-eng-o a cistigat de trei 
ori îa rind, în 195?, 1951 și 
1955 campionatul orașului 
Rio. (n.r. O asemenea per
formanță nu e la indemî- 
na oricărei echipe, mai a- 
les că în aceeași grupă 
candidează la titlu forma
ții ca Fluminense. Vasco 
da Gama. Botafogo, Ban- 
gu, America ș-a.)_

Experiența. rezultatele 
sale. i-au adus unanime a- 
precieri și Flavio CoSta 
este în clipa de față unui 
dintre cei mal cunoacuți antrenori 
fotbal ai lumii. De aceea, am socotit ne- 
oeajr să-i cerem părerea in unele pro
bleme ale acestui sport.

— IN LUME SE DISCUTA FOARTE 
MULT IN PREZENT DESPRE AȘEZA
REA 1—4—2—4. CARE ESTE PAREREA 
DV. ?

— Intr-adevăr, discuțiile sînt foarte 
aprinse și de multe ori contradictorii. 
Eu am o părere personală. Deși sint a- 
depfcul acestui sistem, nu recomand apii- 
rarda iui in mod șablon. 1—4—2—4 repre
zinți o așezare ideala, dar pentru a fi 
ap4iea4â fără cusur trebuie să avem la 
dispoziție jucători cu o mobilitate foarte 
maure, cu o pregătire fizică ireprosabdă 
pentru ca intre cede trei linii să existe 
o legătură constantă și permanentă. In 
Ptaw, jucătorii trebuie să fie si foarte 
buni tehnicieni, să știe să joace in a- 
părare sau în atac in funcție de situa
ția creată pe teren. Desigur, in anume 
te condiții de joc, așezarea 1-4-2—1 nu 
reprezintă o literă de lege. De pildă, 
atuoei cind echipa este în apărare pri- 
mui ,,4 trebuie să devină „6—7“, iar 
cind echipa este in atac, al doilea „4“ 
trebuie să devină tot „6—T*.  Un rol 
foarte important îl au cei doi mijlo
cași. Ei sint primii care trebuie Să asi
gure legătura dintre atac și apărare.

— TOATE ECHIPELE DIN BRAZILIA 
FOLOSESC ' ACEASTA AȘEZARE?

— Nicidecum. De pildă, Botafogo, în 
finala braziliană cu Santos, a folosit 
1—•—3—3. în timp ce echipa lui Fe+e 
este credincioasă acestui 1—4—2—4 cu 
care naționala Braziliei a cucerit ulti
mele două campionate mondiale. A fost 
foarte interesant de urmărit in finala 
amintită „ciocnirea" dintre cele două 
sisteme, a triumfat 1—I—?—4 și Santos 
și-a ciștigat dreptul de a reprezenta Bra
zilia ia „Cupa campionilor Americii de 
Sud* 4. O altă formație cu renume, Flu- 
mtnense, folosește apărarea în zonă. 
Deci, 1—4—2—4 nu este încă sistemul 
preferat al tuturor echipelor. El repre
zintă insă viitorul in fotbalul modern 
prin spectaculozitatea pe care o poate 
rmpcima atunci cînd este aplicat așa 
cum trebuie. Repet, însă, acest sistem

cere calități deosebite din partea jucă- 
torrtor : o înaltă tehnicitate și o pre
gătire atletică multilaterală.

— CUM JOACA FLAMENGO ÎMPOTRI
VA UNEI APARARI SUPRANUMERICE?

— Totul e să scoți din dispozitiv apă
rarea adversă. Dar cum ? Iată punctul 
nevralgic care supune la un examen di
ficil axit tactica recomandată de antre
nor, cât si capacitatea jucătorilor de a 
o aplica. Marile echipe folosesc două 
metode pentru învingerea apărărilor sn- 
pranumertce : 1. Acțiunile purtate in
mare viteză, in care se include si dri
blingul (Garrincha folosește excelent a- 
cest procedeu, iar de la Flamengo ași 
în materie sint Gerson și Dida) ; 2.
schimbul de locurî al jucătorilor in 
atac prin folosirea paselor nu in careu, 
în apropierea porth, ci pe laturile te
renului. Jucătorul demarcat trebuie să

folosească prilejul șt să 
înscrie... Acestea sint indi
cațiile date de mixte jucă
torilor de la Flamengo.

— CE NE PUTETI SPU
NE DESPRE FELUL IN 
C.VRE DECURG ANTRE
NAMENTELE FOTBALIȘ
TILOR BRAZILIENI ?

— Mai inui. aș vrea să 
fac o precizare : la nm 
fotbalul se învață de nuc 
copii nu pe plaja Arimn- 
cului sau pe cea de La Co
pacabana așa cum se spune 
deseori in Europa, ci pe 
terenurile virane chntre 
oare cei mai mare se in
unde în cartierul Flamen- 
go din Rio. Este imposibil 
să ai un bun contrei ai 
nisipui moaie de pe pUjă.

Pe maidane, copiii joacă din plăcere 
ptnă la ivirea inserării. După mii de 
ore de joacă, iată-i băund la ușile ma
rilor cluburi — fotbaliști aproape for
mați. Apos, începe adevărata manei. 
Pentru ei antrenamentele sint și acum 
tot un fel de joacă dar ea se face in 
mod rațional, în funcție de calități sau 
deficiențe. Noi, de pildă, nu ne antrenăm 
nicăcind lunea. Dar de marți și pină 
duminică sintem in fiecare ai re sta
dion : intr-o zâ se *ace  antrenament 
fără balon (pregătire . ^ică) iar in cele
lalte zile se exersează de nw de ori 
scheme tactice și in special diferite 
procedee de lovire a balonului. Este o 
muncă per sever entâ care cere un mare 
efort și o răspundere deosebită. Fiecare 
jucător știe că pentru un post in ectupă 
sint mai mulți pretendeoți...

Și. parcă pentru a ne dovedi ce-le spuse, 
ni i-a arătat pe jucătorii săi care se 
îndreptau spre autobuzul cu care plecau 
La antrenament.

Numeroase federații 
s-au „bătut” să perfecte
ze un meci cu echipa de 
fotbal a Braziliei, de 
două or. campioană mon
dială, cu prilejul turneu
lui pe care aceasta il 
anunțase in Europa. S a 
ajuns astfel la cea mai 
mare sumă care s-a plă
tit vreodată unei echipe 
pentru un meci de fot
bal : 35.000 de dolari.

...Ceea ce înseamnă câ 
brazilienii primesc in jur 
de 400 de dolari 
fiecare minut de

Brazilienii pot 
„mulțumesc*.  Iar
față de felul cum au ju
cat pină acum sudameri- 
canii. nu greșesc, răs
punzând : „pentru... pu
țin !“

cunoscute, 
vedeți mereu 
noastre de 
iar Stavru, chiar 
încetat, de la o 
să se bată cu 

îi

nici Stavru
nu stă degeaba, 
ștergi nd de praf 
cucerite în diver-

pentru 
joc.

spune 
ceilalți.

FLORIN ALDEA, BUCU
REȘTI. — i) Cel mai mare 
stadion din lume ? „Ma- 
racana* 4 — Rio de Janeiro. 
Are 200.C00 de locuri. Cam 
puțin totuși față de cei 
70.900.000 de brazilieni care 

vint după fot- 
Elena 
soția

se dau in
bal ! 2) Floretista
Tără n goiu-Mateia nu,

fotbalistului de la Progre
sul, care n-a mai activat 
o bucată de vreme, și-a 
reluat antrenamentele. Este

de canotaj a clu- 
Dlnamo București, 
iată și cîteva ai>- 
din activitatea... .

dorof 
Iată-1 
cupele 
se competiții de atletism
și de canotaj. Ale cui 
sint mai multe ? N-are 
rost să dăm motiv de... 
discuții. De altfel, potri- 
vit Codului familiei, 
nurile dobindite in 
pul căsătoriei sînt...
mune.

...Și acum, puțină 
zică. Cu adevărat puțină. 
La 5 e antrenament...

Performanțele sportive 
ale soților Elisabeta și 
Stavru Todorof vă sînt, 
desigur, 
ea o 
pistele 
letism, 
dacă a 
vreme,
...valurile Snagovului, 
învață în schimb pe al
ții cum să conducă am
barcațiunile. in noua lui 
postură de antrenor al 
secției 
bului

Dar 
pecie
casnică a celor doi soți. 
Responsabilitățile, după 
cum vedeți, s-au împăr
țit. Elena Todorof are 
in grija el alcătuirea și 
pregătirea meniului. Și, 
ca nu cumva să audă... 
o critică la adresa bu
catelor pe care le pregă
tește, gustă mereu din 
fiecare mincare.

Om sau mașină ?
• Cine va fi campion 

mondial la șah in anul 
2 000 — omul sau ma
șina ? Disputa pe aceas
tă temă a avut loc la 
12 martie in fata ecra
nelor televiziunii
Moscova intre trei mari 
maeștri sovietici — Va- 
sili Smislov, fost 
pion mondial,
Bronstein și Iuri Aver- 
bah.

dm

VARIETATI
cam-

David

UN „START”
CU SURPRIZE

I. OCHSENFELD 
M. TLDORAN

nr. 1 
plat, 
unui

Romero, favoritul 
al cursei de 100 m 
disputată ia cadrul
concurs organizat recent 
la Caracas (Venezuela) a 
pășit calm spre locul de 
start. Cine îl putea în
trece ?

Și iată câ a răsunat 
pistolul starterului. Spre 
surprinderea tuturor. Ro- 
mere s-a desprins greu 
din blocstartul său, ast
fel că nu i-a mai 
ajunge pe ceilalți 
curenți.

Intorcindu-se ta
de start, el a făcut o 
descoperire interesantă.

putut
con-

locul

BRUMEL SE NUMĂRUL 13...
Dacă binecunoscutul atlet sovietic Valeri Brumei ar fi fost 

superstițios atunci nu ezistă nici o indoialâ că ar fi consi- 
drept aducătoare de... noroc.
sportiv al anului 1962 avea virsta de 13 ani 

pentru prima oară in viața lui un record (de 
august 1960 el a obținut primul lui record al 
m. La JocurUe Olimpice din I960 a invms pe

de rut cifra ,.13“
Cel mai bun 

cind a stabilii 
juniori). La 13 
Europei cu 2,17
americanul John Thomas care era cu 13 centimetri mai trudi 
și cu 13 luni -mai in virstă decit el. La 13 februarie 1962 el 
a început primul lui turneu in S.U.A^ in cursul căru»a a 
întrecut de mai multe ori pe Thomas. Și, in sfirșit, Brumei 
ocupă o locuință care se găsește la numărul 13!

postr Mwcnzm*  poșta magazin *posth mhcrzin
cazul să spunem deci tră
gătoarelor noastre... „en 
garde" *

NICOLAE BUBULENDRA, 
MEDGIDIA. — 1) Singurul 
fotbalist care deține titlul 
de maestru emerit al spor
tului este Petschovschi. 2) 
Gane, de la Știința Cluj, 
este accidentat. Acesta e 
motivul pentru care nu 
i-ați întilnit numele, în ul
tima vreme, în formațiile 
Științei.

P. NU CU, BUCUREȘTI.— 
1) In sporturile pe echipe 
este imposibil de stabilit 
astfel de clasificări. Pu
tem spune, de exemplu, că 
este mai bun Voinesou de
cit... Pîrcălab, cînd unul 
e portar, iar celălalt aripă 
dreapta ? 2) Pibeștiul a a- 
vut o singură dată echipă 
de fotbal în ,,A“. In cam
pionatul trecut, Dar, ui- 
tîndu-ne la clasamentul 
categoriei B, se pane că 
va mai trebui să tragem 
o linie !

GREORGHE DC-TOBAN- 
ȚU, TG. OCNA. — In răs
punsul dat cititorului Gh. 
Manolache, din Ploiești, 
glumeam, firește, spunînd 
că ar rămîne neatins un 
registru de evidență a ju
cătorilor de fotbal care au

aotivat tot timpul la o 
singură echipă. Fostul fot
balist al Științei Cluj, doc
torul Mircea ' Luca, și-ar 
avea locul, desigur, într-un 
astfel de registru. Așa cum 
arăta ți și dv., echipa și-a 
schimbat în cîteva rînduri 
numele, dar Mircea Luca 
nu și-a schimbat echipa. 
De altfel și astăzi conti
nuă, practic, să apere cu
lorile ’ * ’ “ J
unul 
ției de fotbal, 
te că mai sînt 
mănătoare. In 
n-ar fi nevoie 
gistru cu prea

ION PATRU, SF. GHEOR- 
GHE și GRIGORE BRE- 
ZOI, FĂGĂRAȘ. — 1) Cen
trul atacant al echipei 
Steagul roșu, Dorin Necu- 
la, este originar din co
muna Codlea. A debutat 
în echipa de pitici a lui 
Dinamo Brașov, în 195B. 
2) Popa, care a participat 
la actuala ediție a Tur-

clu bu lui său,
din consilierii

Și,cazuri ase- 
orice caz, 
de un re- 

multe file ’

fiind 
sec- 
poa-

Blocstartul fusese aco
perit cu o pastă lipicioasă 
care s-a prins de panto
fii sâi. Atletul a înaintat 
contestație și cursa s-a 
realergat. De data aceas
ta Romero a plecat .ca 
din pușcă" și a trecut 
primul linia de sosire.

AVERBAH 
că 
de 
de 
să 
tul

cortsideră 
peste ceva mai mult 
trei decenii oamenii 
știință vor fi in stare 
creeze o mașină des- 

de
e va putea juca șah 

numai cu maeștri, 
și cu mari maeștri.

perfecționata,

HERRERA — PREȘEDINTE

înaintea meciului cu 
Genoa, președintele clu
bului italian de fotbal 
Intemazianale, Moratti, 
s-a supărat pe antreno
rul Herrera pentru mo
tivul că acesta nu intro
dusese in echipă pe fot
balistul Maschi. Antre
norul s-a supărat și eL 
Pină la urmă formația 
pentru meciul cu Genoa 
a fost alcătuită de pre
ședintele clubului și ea 
a cișligat cu 6—0. .Pe 
fază”, presa italiană a 
reacționat prompt la a- 
ceastâ intimplare : ea a 
propus ca cele două per
sonalități să schimbe ro
lurile — Moratti să de
vină antrenor, iar Herre
ra președinte.

nu 
dar
După părerea lui, aceas
tă mașină 
anumite 
om. Ba 
dispune 
colosală 
aprecia 
va alege M atit de ra- I 
pid variantele necesare, j

va prezenta 
avantaje față de 
nu
de

rapid rxxaUa și

va obosi, va 
o memorie
Ireș», va

SMfSLOV este cu to
tul de altă părere. Pină 
în prezent, spune el, nu 
a fost rezolvată pro- 
biema ce este șahul — 
știința, joc sau 
Smislov 
hui este 
cum din

susține 
o arta, 
numărul

artă ? 
ca șa- 
L»a fel 
cel mai

umor Replica lui Patterson
De cînd a repurtat acea 

fulgerătoare victorie în 
prima repriză asupra lui 
Floyd Patterson, Sonny 
Liston face declarații după 
declarații, toate sfidătoare

1
An- 

la

CO

la adresa fostului și vi
itorului său adversar. Re- 
ferindu-se la meciul revan
șă, Sonny Liston și-a în
cheiat o recentă „conferin
ță de presa*.  spunînd 
următoarele: ..Cred cl Pat
terson și-a ales, de pe a- 
cum. spitalul 
să fie internat

Deocamdată 
cum se știe,

neului U.E.F.A. din 
glia. este legitimat 
Știința Timișoara.

C. BOTOROAGA, 
MUNA BOBOCU-ZILIȘTEA.
— Steaua a cucerit de 6 
ori campionatul țării la 
fotbal și tot de atîtea ori 
și Cupă R.P.R. N-a vrut, 
se pare, ' “
restanță _
cele două competiții.

I. ARAMESCU, ‘ BUCU
REȘTI. — Maria Alexan
dru s-a numit înainte Ma
ria Golopența. Este origi
nară din comuna Plugoca. 
regiunea Banat. Ce virstă 
are ? Mai degrabă 23 de
cit 24, ținînd seama că 
este născuta la 23 decem
brie 1939.

C. NICU. CORABIA. — 
Rapid n-a cîștigat nici
odată campionatul țării la 
fotbal. In ,,cupăM a fost, 
cîndva, specialistă. A cîști- 
gat-o de 6 ori consecutiv, 
în bre anii 1936—1942. Dar 
de-atunci au trecut ceva 
ani... Reiau sau nu reiau 
tradiția ?

ION POSTAȘU
IiMsbrații 

de N. CLAUDIU

să rămină 
la vreuna

în... 
din

unde vrea 
după meci“. 
însă, după 
meciul re

vanșă a trebuit să fie a- 
mînat. Motivul? La 
șitul unei partide de 
un reporter a ținut 
pozeze cu o crosă de 
Sonny Liston a făcut 
o*  mișcare greșită, a căzut 
la pămînt și. surprinzător, 
s-a lovit atît de tare la 
genunchi cu crosa, incit 
e probabil că va trebui să 
fie operat. în orice caz-, 
cîteva luni el nu va putea 
boxa.

Aflînd Cele întîm plate, 
Patterson a găsit prilejul 
să facă și el o declarație:

— „Dacă o biată crosă 
a reușit să-l pună la pă
mînt, atunci... E un semn 
bun pentru meciul revan
șă.

s fir
golf, 
să-l 

golf, 
ins 3

mare de sunete, compozi
torii creează nenumărate 
melodii, tot așa și in jo
cul de șah se ivesc mii 
și mii de combinații. La 
fel cum mașina-com- 
pozitor nu este în stare 
să concureze cu fantezia 
omului, nici mașina-șa- 
hist nu va juca nici o 
dată mai bine decit fău
ritorul ei. După părerea 
lui Smislov, ultimul cu- 
vint va aparține întot
deauna omului.

BRONSTEIN a remar
cat in glumă, combătirid 
pe antevorbitori, că ar 
dori să vadă în anul 
2000 campion mondial pe 
Mihail Botvinnik sau pe 
Tigran Petrosian. ST însă 
și-a exprimat presupu
nerea că s-ar putea ca 
după 37 de ani să aibă 
Ioc meciuri pentru cam
pionatul mondial sepa
rat între mașini și in
tre oameni.

Voleibaliștii de la Ra
pid s-au calificat in 
finala C.C.E.

Nu Încape îndoială 
Și
F.
El

o spun cu mulțumire 
Rapid, și spre finală 
a mers... fără oprire.

Minerul a egalat în 
partida cu Petrolul prin 
hențul în careu comis 
de Tabarcea.

Văzind că in zadar pre
sează 
mar

chează, 
Tabarcea, îndatoritor
Le-a dat o... mină de-ajutor.

Minerul și tot nu

Cuplajul rugbistic din 
Capitală 
doar pe

a corespuns 
trei sferturi.

cuplajul o 
mulțime, 

rost discuții și 
nici certuri. 

CNnn o să corespundă-n 
întregime 

Cind rugbiul sc joacă... pe 
treisferturi ?

Nemulțumi

RADU POP

Excelenta antrenoare 
a gimnastelor formației 
„FARUL- C-ța“, Jeana 
Baltă, este de fapt pro
fesoară de lucru, nu 
de gimnastică.

Cu
De

toate că e profesoară 
lucru, nu de sport, e 

dar 
nici o importanță n-are, 

exem
plar !

Câ
Fiindcă „lucrează4

Unui trăgător la spa
dă, care s-a prezentat 
slab.

N-a mai tras de mult Ia 
spadă,

Cum erau cerințele
Și acum, plasat in coadă, 
Trage... eons^cințele.

VICTOR Htl.MV



DUBLA iMTlLNIRE AMICALĂ DE TENIS Echipa de baschet a R. P. Romine a debutat victorioasă
IA SFÎRȘIT astăzi

A doua confruntare dintre reprezen
tativele de tenis ale R. P. Romîne și 
Uniunii Sovietice .a început joi după- 
emlază. De data aceasta jucătorii noș
tri au acționat mai relaxat, s-au con
centrat mai atent, reușind să pună în 
dificultate pe adversari ta primele 
partide de simplu Țiriac l-a învins 
pe Metreveli, in întîlnirea echipelor A, 
iar în cea a formațiilor secunde, Bar
dan a înscris o prețioasă victorie, în- 
trecindu-1 pe fostul campion unional 
Mozer.

Cu fiecare partidă, se poate observa 
că aceste întreceri amicale ajută în 
mod efectiv pregătirii jucătorilor, adu- 
ctodu-le un plus de experiență, nece
sară viitoarelor întîlniri oficiale din 
„Cupa Davis", care încep chiar de 
săptămîna viitoare. Meciurile de joi, 
in care tenismanii romîni au arătat 
un anumit progres, sînt o dovadă că

I

DUPĂ 14 RUNDE

în meciul
Botvinnik-Petrosian: 7-7

MOSCOVA 10 (Agerpres). — Cea 
de-a 14-a partidă a meciului de șah 
pentru titlul mondial dintre M. Bot
vinnik și T. Petrosian, întreruptă 
miercuri, a fost continuată joi la 
Moscova. în poziție considerată la în
trerupere ca egală, campionul mondial 
e găsit resurse neașteptate, reușind 
să ducă la victorie finalul partidei. 
Acum scorul a devenit egal : 7—7. 
Pînă la sfîrșitul întîlnirii mai sînt 
de disputat 10 partide. Cea de-a 15-a 
partidă are loc simbâtă, cu albele 
jucînd Petrosian.

asemenea întîlniri amicale și antrena
mente comune sînt de un real folos, 

întrecerea primelor formații a de
butat cu partida Leius-Mărmureanu. 
Tînărul nostru jucător a acționat cu
rajos, a avut chiar situație clară de a 
cîștiga setul doi (5-4, și 40-30) cedînd 
în prelungiri. Foarte disputat a fost 
jocul dintre Țiriac și Metreveli. Cam
pionul nostru a început sigur (condu
cted cu 5-1 în primul set) ca apoi, slă
bind alura, să fie el condus de către 
talentatul jucător sovietic, te următoa
rele două seturi. Decizia a fost obți
nută la luptă, după faze de mare spec- 
taeoL

Revelația acestei zile a fost desigur 
A. Bardan. Jucind holărit, cu dese ac
țiuni la fileu, el a respins toate încer
cările lui Mozer de a lua inițiativa. 
O victorie meritată, un adevărat sti
mulent și pentru ceilalți echipieri ai 
noștri.

Cîștigînd dublurile, ieri după-amia- 
ză, tenismanii sovietici au luat con
ducerea cu 2-1 te ambele întîlniri.

Rezultate tehnice : Leius — Mărmu- 
reanu 6—2, 7—5. 6—1; Țiriac — Metre
veli 6—4. 3—6. 4—6, 6—2, 7—5; Bar
dan — Mozer 6—3, 4—6, 4—6, 6—4, 
6—4; Lihaciov — Bosch 3—6, 1—6,
13—11, 6—1, 6—4; Leius, Lihaciov — 
Tiriac, Mărmureanu 6—4, 8—6, 6—2 ; 
Mozer, Metreveli — Bardan, Serester 
3—6, 6—2,

Azi, de 
terenurile 
pluri.

6—3, 6—2.
la ora 15, se dispută pe 
Progresul ultimele sim-

Ț.S.K.A.—pentru a 10-a oară 
campioană a U.R.S.S. la hochei 

pe gheață

In turneul de la Cluj: 82-73 (45-34) cu R. P. Bulgaria
CLUJ 26 (prin telefon de la trimi

sul nostru). Astă-seară s-au desfășu
rat ta sala Armatei întîlnirile inau
gurale ale turneului internațional de 
baschet masculin, la care participă 
reprezentativele R. S. Cehoslovace, 
R. P. Polone, R. P. Bulgaria și R. P. 
Romine.

Meciul dintre echipele R. P. Polone 
și R. S. Cehoslovace ă purtat de Ia 
început pînă la sfîrșit amprenta unui 
joc-școală, în care ambele formații 
au încercat diferite formule de echipă 
cu scopul de a verifica, atît pe jucă
torii 
mai 
mai 
deși
tut urmări cîteva faze „curate' 
punct de vedere tactic. Baschet baliștii 
cehoslovaci au dominat jocul și au 
condus, cu excepția min. 18 (28—29), 
ta permanență. în repriza secundă 
însă, apărarea cehoslovacilor (o com
binație de „zonă" cu „om la om“) slă
bește vizibil, ceea ce permite sporti
vilor polonezi să egaleze și să preia 
conducerea, pe care 
ceda pînă la sfîrșit. 
a realizat, astfel, o 
surprinzătoare, dar 
tată. „Presingul" 
tuat de jucătorii
putut împiedica marcarea unor co
șuri din acțiuni variate (aruncări de 
la distanță, combinații între pivoți, 
pătrunderi) ale echipei poloneze, care 
a ciștigat cu scorul de 71—63 (29—33).

Arbitrii I. Popovici (R. P. Bulgaria) 
și dr. I. Știrbu (R.P.R.) au condus 
următoarele formații: R. P. POLONA: 
Wlchowski 10, Pstrokowski 6, Arendt 
6, Blants 4, Olejniciak 4, Likszo 
Lopatka 8, Frelkiewicz 8, Dregier 
R. S. CEHOSLOVACĂ: Tetiva 
Lukacs 14, Rylich 15, Konvicka 
Komecny 3, Pistelak 6, Tomasek 
Ruzacka 4.

In partida cu formația R. P. Bul
garia, reprezentantiva țării noastre 
a jucat excelent ta atac timp de 30 
de minute și a obținut o frumoasă 
victorie cu scorul de 82—73 (45-34). 
Baschetbaliștii romîni au condus ta 
min. 30 cu 64—42 (!). Scăderea rit
mului în atac însă, a scos ta evi
dență slăbiciunile manifestate de la 
început ta apărare, fapt care a per-

mis sportivilor bulgari să se apropie 
la o diferență de 5 puncte. In final, 
cu un plus de atenție ta apărare și 
cîteva acțiuni reușite în atac, echipa 
R. P. Romine a reușit o victorie de 
prestigiu ta fața unei formații frun
tașe în baschetul european.

Arbitrii I. Beloșevici (R.S.F.I.) și 
I. Szabo (R.P.U.) au 
următoarele formații:
MÎNĂ : Niculescu 12, Detmian 19, 
22, Noeievici 15, Spiridon 12, 
peanu 2; R. P. BULGARIA: Dimov 
9, Cînev 16, Firidov 4, Tonev 2, Sa- 
vov 11, Panov 8, Zladev 4, Atanasov 
16, Stonkov 1, Gheorghiev 2.

Azi au loc partidele 
slovacă
Romînă — R. P. 
se încheie mîine 
Polonă — R. P.
Romînă — R. S.

64-58 (33-30)
la baschet feminin

(prin telefon). Joi 
localitatea Rzeszow 

dintre reprezentati- 
baschet ale R.P. Po-

condus
R. P.

bine
RO-

Albu
Cîm-

A luat sfîrșit concursul 
modernde

de la Erevan
EREVAN 26 (prin telefon). Joi, o 

dată cu desfășurarea probei de cros, 
a luat sfîrșit concursul internațional 
de pentatlon modern desfășurat în 
această localitate timp de cinci zile. 
La individual, victoria a revenit 
sportivului Viktor Mineev (Azerbai
djan). iar pe echipe selecționatei Ar
meniei. Proba de cros a fost cîști- 
gată de Saharenko (Armenia I) 13:19,0
— 1123 p, urmat de Piciujkin 
(Ucraina) ; 13:40,0 — 1060 p. O cursă 
excepțională a făcut sportivul romîn 
Gheorghe Tomtuc, clasat pe locul 3 cu 
13:41,5 — 1057 p. Pe echipe proba a 
fost cîștigată de selecționata Ucrai
nei cu 3048 p urmată de Armenia I
— 2997 p și R.P, Romînă — 2778 p. 
In clasamentul final al concursului 
victoria a revenit sportivului Mineev 
cu 4980, urmat de Saharenko — 
4912 p., Novikov (Armenia I) — 4746 
p., Deriughin (Ucraina) — 4709 p„ 
Kravcenko (Gruzia) — 4679 p. Dintre 
sportivii romîni primul clasat este 
Dumitru Țintea cu 4218 p, pe locul 
15. 11 urmează Tomiuc (16) 4203 p, 
Marinescu (20) 4045 p și Ionescu (25) 
3907 p Pe echipe, concursul a fost 
cîștigat de Armenia I cu 14.066 p, 
urmată de Ucraina 13.870 p, Gruzia 
13.526 p, U.R.S.S, 13.390 p, Azerbaidjan 
12.789 p, R.P.R. 12.466 p, R.D.G., 
Armenia II, Armenia III și R.P. Bul
garia.

S-a încheiat campionatul de 
hochei pe gheață al U.R.S.S. Pe pri
mele locuri s-au clasat în ordine e- 
chipele: Ț.S.K.A., Spartak și Dina
mo Moscova. In ultimul meci al tur
neului final Ț.S.K.A. (pentru a 10-a 
oară campioană) a învins pe Spartak 
cu 4—3 (2—3; 1—0; 1—0). Cele mai 
multe goluri în acest campionat au 
fost înscrise de Veniamin Alexandrov 
(53). Cei mai buni jucători ai cam
pionatului, potrivit clasamentului fă
cut de federația unională de hochei 
pe gheață sint următorii : portar: 
Viktor Konovalenko (Torpedo Gorki); 
fundași : Alexandr Ragulin (Ț.S.K.A.); 
înaintași: Alexandr Almetov (Ț.S.K.A.), 
Viaceslav Starșinov (Spartak), Vladi
mir lurzinc (Dinamo). Toți aceștia 
au făcut pare din echipa U.R.S.S., 
campioană mondială și europeană.

experimentați, cit și pe cei 
tineri. Acest lucru a fost evident 
ales în prima repriză, in care, 
s-a jucat destul de lent, am pu- 

din
R. P.

R. S. Ceho- 
Bulgaria și R. P. 

Polonă, iar turneul 
cu meciurile R.
Bulgaria și R. 
Cehoslovacă.

p. 
p.

D. STANCULESCU

VARȘOVIA 26 
s-a desfășurat în 
meciul revanșă 
vele feminine de 
lone și R.P. Romine. De data aceasta,
jucătoarele romine s-au comportat 
mai bine, terminînd învingătoare cu 
scorul de 64—58 (33-30). Echipa țării 
noastre a avut inițiativa in perma
nență, conducînd cu 11—1 (min. 6), 
25—20 (min. 14), 33-30 (min. 20) și. 
52—42 (min. 30). Victoria baschetba
listelor romîne, care au jucat destifl 
de bine în atac (în special Ivanoviei, 
Niculescu și Racoviță), 
meritată.

Au înscris : Ivanoviei 
14, Racoviță 8, Spiridon 
Simon 2, C. Gheorghe 
1 pentru echipa R.P. Romine și Ur- 
baniak 29, Sidlowska 6, Bogdanowicz 
6, Twardos 3, Jaworska 3, Sosztak 2, 
Wojdal 2, Ostanicka 2, Dalewska 2, 
Maide 2, Krija 1.

este perfect

27, Niculescu
6, Ferencz 4,

2, D. Marian

nu o vor mai
Echipa poloneză 
victorie oarecum 
pe deplin

neconvingător 
cehoslovaci

meri- 
efec- 
nu a

15, 
10;

6,
8,
9,

La Timișoara,

începe întîlnirea feminină de șah
R. P. Romînă — R. S. F. Iugoslavia

Azi începe la Timișoara tatîlnirea 
internațională de șah dintre repre
zentativele feminine ale R. P. Ro
mine și R.. S. F. Iugoslavia. întîlni
rea se dispută la 8 mese, tur și re
tur. în echipa țării noastre figu
rează, la primele mese, maestra spor
tului Margareta Perevoznic — cam- 
piona țârii — maestrele internaționale 
Alexandra Nicolau, Elisabeta Polihro- 
niade și Maria Pogorevid. Din echipa 
oaspe se remarcă prezența cunoscu-

teloir jucătoare Vera Nedelkovici, Mi
tenka Lazarevici, Katia Iovanovici.

Partidele au loc în sala festivă a 
Casei de Cultură a Studenților din 
Timișoara.

i
pele n-a jucat LA BRUXELLES

lazăr Baroda și Balaș Fiți au stabilit,
in Franța, două recorduri

La invitația organizației sportive 
muncitorești din Franța (F.S.G.T.) un 
grup de halterofili romîni a partici
pat la o demonstrație care a avut 
loc — zilele trecute — în localitatea 
Hames Pas de Calais. Demonstrația 
făcută în fața unui public numeros, 
majoritatea mineri, s-a bucurat de 
un deosebit succes. Recordmanul 
mondial de juniori Balaș Fiți a sta
bilit cu acest prilej un nou record 
republican la categoria ușoară, proba 
împins : 115 kg. realizînd un rezultat 
general de 355 kg (115, 100, 140). Un

nou record republican a stabilit șl 
Lazăr Baroga, cu 167,5 kg, la cate
goria grea, proba aruncat. El a tota
lizat 422,5 kg. Toma Alexandru a 
realizat cu acest prilej 300 kg, la 
semiușoară (90, 90, 120), iar Lisiae 
Ionescu, la semîmijlocie, a totalizat 
355 kg. (110, 110, 135). Despre vizita 
halterofililor romîni în Franța, Lazăr 
Baroga ne-a declarat: „Concursul a 
fost foarte bine organizat și mica 
noastră delegație s-a bucurat de o a- 
tenție deosebită din partea minerilor 
francezi șî a conducătorilor F.S.G.T."*

PE SCURT
oficial
euro-

26 DE ȚĂRI și-au anunțat 
participarea la campionatele 
pene de box care se vot desfășura 
între 27 mai și 2 iunie pe ringul 
Palatului Sporturilor din 
Vor concura pentru cele 
de campioni europeni 
Austria, Belgia, R. P. Bulgaria, An
glia, R. S. Cehoslovacă, Franța, Nor
vegia, R. D. Germană, R. P. ROMÎ- 
NA, Italia, R. P. Polonă. Suedia, 
U.R.S.S. etc.

FEDERAȚIA poloneză de ciclism 
a desemnat echipa pentru cea de-a 
16-a ediție a „Cursei Păcii" Praga- 
Varșovia-Berlin. Cei 6 rutieri polonezi 
care vor lua startul în marea între
cere ciclistă stat : B. Fornalczyk, I. 
Beker, I. Havliczek, R. Chtiej, I. 
Kudra, R. Zelinski. Din echipă lip
sește, după cum se vede, cunoscutul 
rutier polonez Stanislaw Gazda, cla
sat anul trecut pe locul trei în „Cursa 
Păcii". Gazda s-a antrenat pînă acum 
o săptămină cu lotul, dar accidentîn- 
du-se la picior el nu va mai putea 
concura.

TITLURILE de campioni de box 
ai R. D. Germane au fost cîștigate

Moscova. 
10 titluri 

pugiliștii din

ta ordinea categoriilor de următorii 
sportivi : Babiasch, 
Hirsk, Hillmman, 
Anders, Witkowski, 
campionatele europene, Schultz 
înlocui pe Radnick și Ruhl pe 
mman.

ECHIPA de lupte libere a 
șului Budapesta, aflată ta turneu în 
U.R.S.S., a susținut o întîlnlre prie
tenească cu selecționata orașului 
Leningrad. Victoria a revenit, cu sco
rul de 5—3, sportivilor sovietici.

„CUPA EUROPEI" la gimnastică 
pentru bărbați se va desfășura în zî*  
lele de 6 și 7 iunie la Belgrad. Și-au 
confirmat participarea gimnaști din 
Austria, Belgia, R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovacă, Finlanda, Franța. Olan
da, Italia, Iugoslavia, Luxemburg, 
R. P. Ungară, R. D. Germană, R. P. 
ROMÎNĂ, Norvegia, Portugalia, R. P. 
Polonă, Elveția, Suedia, Anglia și 
U.R.S.S. întrecerile vor fi urmărite 
de 10 specialiști japonezi care fac 
parte din comitetul de organizare a 
competiției de gimnastică din cadrul 
J.O. de la Tokio.

Poser, Radnickj 
Guse, S. OlechSf 

Degenhardt. La 
îl va 
HfU-

o-ra-

R. P. ROMÎNĂ-ITALIA 5:5 LA BOX
(Urmare din pag. 7)

pierde partida. Puiu a realizat o victorie 
pentru care a trebuit să depună mari 
eforturi El a atacat mai mult, a cău
tat insistent ficatul adversarului, dar a 
neglijat apărarea și firește, a primit cî
teva lovituri dure Ia fată. Zurlo. adver
sarul său, a atacat de repetate ori cu ca
pul. Un meci confuz, despre care ou se 

.pot spune prea multe lucruri, au furni
zat Olteanu și Girgenti. Reprezentantul 
nostru a atacat mai mult, a 
facă mai mult box dar n-a 
lucru datorită obstrucțiilor 
boxerului italian. A cîștigat 
2—1.

In schimb, Pătrașcu, 
( eflm o comportare lot 
meritul de a fi realizat 
prin abandon în repriza 
lui Biscotti. După ce-și
rul la podea, fără ca acesta să fie însă 
numărat. Pătrașcu execută o serie de 
lovituri rapide la fată, care-1 aruncă pe 
Biscotti în corzi. Din clinciul care ur-

italian se 
este oprit 
Și Mihalic 
meritată, la puncte,
ca urmare a seriilor 
le-,a folosit. Meciul din-

alege cu 
de medic 
a obținut

ar
ms

o 
in 

ex

de belgieni a- 
mondiali (5—1)

încercat să 
reușit acest 
repetate ale
Olteanu cu

care remar-
are

la
mai bună.

o victorie clară, 
secundă. în fața 
trimite adversa-

mează, boxerul 
cada spartă și 
continue lupta, 
victorie clară, 
fata lui Similli, 
celente pe care
tre Mîrza și Bertini n-a avuL istoric A 
fost o luptă încîlcită. anostă, iar deci 
zia a revenit boxerului italian Badea 
și Golfarîni s*au  angajat in schimburi 
dure, pugilistul italian avînd meritul 
de a fi lucrat foarte mult în lupta de 
aproape, lucru care, după cum s-a văzut, 
a impresionat pe arbitri. învingător Gol- 
farini.

Arbitrii l-au dat învins pe Monea în 
meciul cu Murro. dar după părerea noa 
stra, (inînd seama de faptul că italia
nul a punctat rle nenumărate ori în blo
cajul adversarului și a împins exaspe
rant. decizia i s-ar fi cuvenit lui Monea. 
Pinto |-a învins pe Mentzel (ambii pu- 
gihști au boxat insă foarte slab) iar ta 
ultimul meci. Mariutan l-a depășit încă 
o dată pe Cane, după ce acesta a fost, 
în repriza a doua, la un pas de groggț.

Victoria repurtată 
supra campionilor 
constituie o mare surpriză. Este cea 
mai mare infrîngere suferită în ul
timii 15 ani de echipa Braziliei I 
Dar iată cîteva amănunte de la acest 
meci. Echipa Belgiei a început jocul 
într-un ritm 
mele 40 de 
mann (3) și 
brazilienilor 
fiind surprinsă deseori pe picior gre
șit. Singurul gol al brazilienilor a 
fost marcat în min.
tinho. După pauză jocul s-a echili
brat. dar brazilienii
de .masiva apărare a gazdelor. în 
această parte a meciului belgienii au 
mai înscris un gol prin Van Himst.

Comentatorii apreciază că formația 
sud-americană a jucat sub orice cri
tică. Pele nu a jucat și lipsa sa a 
fost bineînțeles resimțită. Presa bra
ziliană critică Federația de speciali
tate care nu l-a selecționat pe Gar- 
rincha de la Botafogo, și, 
cauză colegul său de 
Santos a refuzat să facă 
în formația braziliană au jucat o

uimitor, înscriind în pri- 
minute 4 goluri (Stock- 
Van der Berg). Apărarea 
a făcut multe greșeli,

41 de Quaren-

n-au putut trece

i, din această 
club Nilton

i deplasarea 1

serie de 
camdată
11-le de 
Santiago 
Zitto, D.

deo- 
dat satisfacție. Din 
care a triumfat la 
jucat decît Gilmar, 
Amarildo și Zaga.Ro.

fotbaliști tineri care 
nu au 
„aur*  

nu au 
Santos,

COMPETIȚIILE EUROPENE 
IN FAZA FINALĂ

de miercuri seara 
competițiilor europene

din

Brazilia; LA SOFIA : Bulgaria — 
Cehoslovacia și la CASABLANCA» 
Maroc — Franța B.

• La Basel, echipa locală a dispus 
cu 2—1 de fosta campioană a R. F. 
Germane, S. V. Hamburg.

Meciurile 
semifinalele 
(C.C.E., Cupa cupelor și Cupa ora
șelor tîrguri) au clarificat în mare 
parte finaliștii acestor întreceri. !n 
„Cupa campionilor Europeni", Milan 
(victorioasă cu 5—1 cu Dundee) poate 
fi considerată calificată in finală, 
unde va întîlni probabil pe Benfica 
(care pe teren propriu are mari șan
se de victorie în returul cu Feje- 
noord). în „Cupa cupelor". Atletico 
Madrid este prima finalistă și a 
va fi probabil Tottenham, care 
victoria repurtată cu 2—1 la 
grad cu O.F.K. Beograd nu va
prea muTte dificultăți in meciul 
vanșă.

• Selecționata olimpică de fotbal a 
R. P. Ungare a susținut la Szeged 
un meci de antrenament cu formația 
iugoslavă Vojvodina pe care a în
vins-o cu scorul de 2—1.

contînd pentru 
Americii de Sud 
Alliance-Lima a

ȘTIRI, REZULTATE

• într-un meci 
„Cupa campionilor" 
la fotbal, echipa 
terminat la egalitate 2—2 cu Millio-
narios-Bogota, campioana Columbiei.doua 

prin 
Bel- 
avea 

re

Mîine se dispută trei meciuri 
ternaționale : LA PARIS : Franța

in-

O Echipa de fotbal Real 
nu a putut învinge formația 
City, care activează în liga 
a campionatului englez. Jocul
cheiat cu un rezultat de egalitate: 
2—2. Real a egalat în urma unei 10- 
vituri de 11 m.

Madrid 
Stocke 

a doua 
s-a in-
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