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competiție sportivă a anului 1964

SPARTACHIADA REPUBLICANĂ
Succes (leiilin

In prima Zi a lunii care ves
tește venirea primăverii, mii de 
tineri și tinere de Ia orașe și 
sate iau startul în cea mai mare 
competiție sportivă internă a a- 
nului 1964 — SPARTACHIADA 
REPUBLICANĂ. Prin această 
mare întrecere, care își deschide 
mîine larg porțile, întreaga miș
care sportivă de la noi întîm- 
pină cea de a XX-a aniversare 
a eliberării patriei noastre.

Prima Spartachiadă republi
cană are menirea să cuprindă 
într-o activitate sportivă organi
zată mase largi de oameni ai 
muncii, întregul tineret Ea este 
deschisă atit celor care fac pri
mii pași în sport, cit și sporti
vilor cu o pregătire avansată, la 
nivel de performanță. Acest fapt 
va constitui pentru tinerii talen- 
tați un stimulent puternic, dîn- 
du-le posibilitatea să se afirme, 
să obțină rezultate valoroase, 
înmănunciierea activității de 
mase cu cea de performanță va 
contribui la atragerea în pasio
nantele întreceri ale Spartachia- 
dei a unui număr mare de iubi
tori ai sportului, precum și la ri
dicarea nivelului calitativ al 
concursurilor și deci al întregii 
activități sportive.

Marca competiție care începe 
mîine este întîmpinată cu mult 
entuziasm de tineretul nostru. 
E firesc, pentru că ea va oferi 
iubitorilor de sport prilejul de a 
participa la întreceri interesante 
în discipline deosebit de popu
lare, îndrăgite peste tot în țara 
noastră. Participanții la Sparta- 
cliiada republicană vor putea 
să-și măsoare forțele pe terenu
rile de fotbal, de volei sau de 
baschet, pe pistele de alergări, 
în sectoarele de aruncări și să
rituri ale atletismului, în fața 
porților de liandbal în sălile de 
gimnastică și pe culoarele de... 
apă ale bazinelor. Dar nici ama
torii altor sporturi, cum sînt bo
xul, luptele, motociclismul. hal
terele. ciclismul, tenisul de masă 
etc. nu au fost uitați. Chiar din 
prima etapă a competiției, cea 
pe asociații, toate aceste ramuri 
sportive figurează pe progra
mele concursurilor. Trebuie de 
reținut faptul că în etapele de 
nașe, asociațiile sportive pot or-

în întreceri!
Spartachiada republicană va 

oferi, însă, participanților și alte 
satisfacții: marea competiție a 
anului dă posibilitate conciiren- 
țîlor să îmbine în mod armonios 
întrecerile sportive cu manifes
tații cultural-artistice, cu jocuri 
distractive și recreative. Iată 
deci un minunat prilej de des
tindere și odihnă activă pentru 
oamenii muncii. De asemenea, 
să nu uităm că toți participanții 
pot, cu prilejul concnrsurilor, să 
obțină normele pentru cucerirea 
Insignei de polisportiv.

In perioada de trei luni cît 
durează etapa I a Spartachiadei 
republicane, asociațiile sportive 
din întreprinderi, instituții, de la 
sate, din școli și facultăți au po
sibilitatea de a mobiliza în ca
drul întrecerilor întreaga masă 
a tineretului. Succesul deplin a! 
acestei mari acțiuni de mase 
depinde în bună măsură de mo
dul cum consiliile asociațiilor 
sportive vor organiza concursu
rile la nivelul atelierelor și sec
țiilor de producție. în brigăzile 
din cadrul G.A.C., G.A.S. și 
S.M.T., in clasele și anii de stu
dii. Aceste concursuri trebuie să 
fie cît mai cuprinzătoare, astfel 
incit orice iubitor al sportului 
— fie tînăr sau vîrstnic — să 
nu rămînă în afara întrecerilor. 
Spartachiada republicană, toate 
etapele ei, să constituie un pri
lej de întrecere între asociațiile 
sportive, cluburi, intre raioane, 
regiuni, pentru obținerea unor 
rezultate cît mai valoroase. Sui 
conducerea organizațiilor de par
tid, consiliile asociațiilor spor
tive. comisiile de organizare ale 
Spartachiadei colaborînd strîns 
cu organizațiile U.T.M., sindi
cale, comisiile de femei, condu
cerile căminelor culturale și 
cele ale școlilor și facultăților 
pot îndeplini cu cinste aceste 
«arcin i.

Un rol important in buna 
desfășurare a marii competiții 
revine profesorilor de educa-

(Continuore în pag. a 2-a)
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ai sportului!

PARTICIPAȚI
CO TOTH
LA CONCURSURI!
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in întrecerile Spartachiadei puteți practica sportul preferat. Fotocompoziție : I. Mihăică

janîza, după preferința membri- 
or lor, întreceri șl la oină, po
lice, șah tir. turism etc., după 
radiția sportivă caracteristică 
octtlui. Iată ce gamă variată de 
amuri sportive îi îmbie pe par- 
icipanți la întreceri avîntate. La 
tapătul lor, cei mai buni vor cu- 
:eri titlurile de campioni ai 
spartachiadei republicane, iar la 
mele sporturi, în același timp, 
itlurile de campioni ai țării.

Turneul final al campionatului de hochei

Azi și mîine, jocuri decisive
Steaua, Voința și Știința București învingătoare joi

Spartachiada
de EUGEN BARBU

t
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! Citiți în pag. a 4-a:

Pregătiri 
în întreaga țară

i în vederea desfășură- 
! rii Spartachiadei re

publicane

Incontestabil, asistăm la unul 
din cele mai interesante turnee 
finale ale campionatului de 
hochei din ultimii ani. E- 
tapă de etapă, jocurile de 
pe patinoarul „23 August" vin 
să ne susțină afirmația. Spre 
deosebire de alte ediții, de data 
aceasta participă la turneu cu 
adevărat cele mai bune echipe, 
apropierea valorică dintre forma
ții se face și ea remarcată și 
nu mai înregistrăm în orice caz 
acele 15-0 sau 20-0 din meciu
rile programate „în matineu". 
Dimpotrivă, protagonistele cam
pionatului trebuie să aștepte, de

obicei, reprizele a doua și a treia 
pentru a se impune în fața unor 
adversari cărora calculul hîrtiei 
nu le acordă șanse.

Jocurile etapei a treia s-au si
tuat și ele pe această linie: 
Steaua și Voința au terminat la 
egalitate primele 20 de minute 
ale jocurilor lor cu Dinamo (care 
a și condus 18 minute cu 1—0!) 
și respectiv Steagul roșu Brașov, 
iar Știința București și Știința 
Cluj și-au încheiat întrecerea cu 
un scor care vorbește singur des
pre echilibrul meciului: 4-3. In 
atari condiții, ultimele partide ale

In atac al echipei Steaua la poarta dinamovistă (Fază din 
de Steaua cu 6—1)

jocul disputat joi seara și cîștigat

Foto; T. Roibu

turului, cele de azi și mîine, pre
zintă un interes major pentru o- 
bișnuiții patinoarului și chiar 
pentru cei care — fără a fi frec
ventatori ai meciurilor de hochei 
— sînt amatori de întreceri spor
tive dîrze, spectaculoase. Steaua- 
Voința (pînă acum neînvinse). 
Voința—Știința București, Dina
mo—Știința Cluj, iată cele mai 
atractive jocuri ale programului 
de azi și ir.îine.

Să vedem, acum, cum a fost 
etapa de joi.

Voința Miercurea Ciuc—Stea
gul roșu Brașov 13—3 (1—1, 
5—0, 7—2). Brașovenii au făcut 
față cu succes puternicului lor 
adversar timp de o repriză. Chiar 
dacă au pierdut, ei nu s-au lăsat 
pînă n-au înscris trei goluri cam
pionilor actuali. Echipa ciștigă 
în omogenitate, pe măsură ce 
joacă în campionat. In legătură 
cu Voința, remarcăm diferența 
netă de valoare dintre prima sa 
linie și celelalte. De altfel, linia 
Szabo II (3), Andrei (3), Tacaci 
II (2) a înscris opt din totalul 
de 13 goluri, celelalte fiind rea
lizate de Ciorbă (2), Kedves, 
Mihoe și Cazimir Hollo, ultimii 
doi fiind fundași. Pentru Steagul 
roșu au marcat Papp, Oswath și 
Manchen. Au arbitrat: W. Welt- 
her și F. Buta.

Steaua—Dinamo București 6— 
1 (1—1, 2—0. 3—0). Contrar 
așteptărilor, jocul dintre favori- 
ții campionatului și formația di-

(Continuare in pag. a 3-a)

In urmă cu 25 de ani un profesor foarte iubit de 
mine, care a crescut multe generații de sportivi, a avut 
ideea de a organiza un cros pentru elevii liceului la 
care învățam. Vestea concursului ne-a animat pe toți 
și in ziua fixată, era o simbătă, peste 60 de elevi s-au 
prezentat la start, in curtea colegiului. îmi amintesc și 
acum de aspectul bălțat al echipamentului celor din 
jurul meu: de maiourile, cămășile și tricourile de o sută 
de culori, de aspectul nostru jalnic.

Traseul avea cam 3000 de metri și trebuiau străbă
tute mai multe străzi din cartierul „C.F.R. Steaua". 
Pornirea compactă a adunat pe la porți o lume curioasă 
care nu mai văzuse încă .tineri in chiioți și incă trecind 
prin fața unor curți onorabile.

Crosul a avut succes — băieții s-au bucurat, un 
singur om a avut neplăceri: profesorul I O comisie de 
proprietari de case și-au exp-imat protestul față de o 
asemenea manifestație intr-un ziar influent, invinuindu-l 
pe educator de... stricarea moravurilor 11 ?

Am povestit toată întimplvea pentru a aminti tine
rilor din ziua de astăzi că nu prea de mult sportul era 
socotit o extravaganță. Și, prin contrast, deschiderea 
Spartachiadei îmi aduce aminte de maidanele de altă
dată, de condițiile mizerabile pe care le aveau sportivii 
în trecut.

O competiție de genul celei care se deschide mîine 
era de neconceput în anii burgheziei pentru amploarea 
ei, și mai ales pentru lipsa unei baze materiale. Corn- 
parați-o cu cea de astăzi a mișcării noastre sportive 1 
Stadioane, săli de gimnastică, bazine, echipament, com
petiții numeroase, iată doar in citeva linii tabloul ' mij
loacelor puse la dispoziție "‘tineretului de către statul 
nostru.

Sport la sate, volei în ultima comună, atletism în 
cătunul cel mai îndepărtat, arena lingă uzină, campioni 
recrutați dintre elevi, studeați sau ucenici. Cit visam 
ca vechi sportiv toate acestea în zilele tinereții mele!

De aceea: succes Spartachiadei 1
Succes tineretului nostru muncitor I
Sănătate și glorie /



lONtO NVIAVI9O

uiaia vsndau in ovipu mu is apunfna 
VS finuisp sp O/Sll} gpjipiiuiv V3 

>pj 'auvayqndaj apviqoppvds iatu 
1 pupvj vip jojyaoaipii vasapaa ui 
muqag 91 piuoivs uip iiag.iods ov'l 
aq ap.iiipdasd asdsop 'io.ro/oiy pyfr 

‘țzv ap aijiods }siai;x> pipsvizig 
is pqnsnua/[ jv jvq/ol ap soțvonl pi} 

I baqioa 11111 asm no vasijailnsig
•taivpdvg naipods : iisoavuiyd 

idvsa'.ii pidva/sv ist ojaunqy} is 
vțqva ‘lusijagv ap v'țsțd ‘ia]oa ‘}aqa 
>q ‘iqdns ‘piqioj ap aiymiosag ‘saqțj 
> lii yipiuozas ryapiipsap vosopaa 
‘„apdv" j-vs țndotiui is nv 10m op 
tpodsog -țyndz pisos is pqnuozvd 
psaa ad vau ap vpiuivp/ aqiuiqas 
os vpad a nipijaiaui/ pnioipots 
•z ayaav u[ —„vjnnii" o iovj vs 
? soo vi yunsv o-s ‘psvjd ajsad 
liiiiu laay ps "vjsțd ap sn} un yvl 
ijsaaiid ji iso apa ap iso aiqiui a} 

svasaui/ 'vusapoiu i-vnirj -asaaons 
iQsaiuriu v soy mu is a svui ap aai}

poai nip mpgasaui}
atazas asvo;dum ap iijgaduioa w ap uo a}sapipzv3 pipijasauțg jnuoțpDfS

Y3SOS

nnidwod "A

•sgjSojd sjds iiSed o[-nptiitu 
upuț ‘jo[ ea.ij)g3ajd gfțjS iSbmob 
> anuțțuoa gs BijojBp rie njouajjue 
; ‘țțjgjaBsuoa apjjod E[ safaris na 
eq eajnd joa ‘juaJOAasjad as-npuțț 
■Said iBtunu ga ță țuajBț ub ga țfp 
Aop ne AoâBjg uțp țațBiujy B[eg ui 
TgoAa ne a.iBa jojaJBOțunf b ajBțu 
ifBUI BOJBIU BSUț ‘vilii IU BAOțlO JBop 
iig ’(ajunyv ap țua[g^\ Bjuițj’g) nas 
.iigqxag ‘npeg ‘(țnjgjBoangj eapn[[ 
lapjfț ‘aoâBafq ‘(bJujoa) sB[3a,L 

‘P!lB0 ‘(z ’’a'S'S) ÎUIJOJ
q3joai|9 ‘uBțng ad țBțou iub ‘BațsaaB 
ițuțCI 'asBojo[BA aiBoțganf juaAap țod 
lațe ațițgSajd ii ațEiuiupui a.isa 'aA 
țaadsjad asBotunaj na ațuauiaja bao} 
a țeaJBtuai iub ‘fajjjd țsaas ng>

•apițJBd țaun țndtuțț ui jBiqa 
naujnț ui ațBSauț ugpodtuoa țnAB 

B ‘BțUHțS' Sa|B IBUI ‘gznea gțsBaaB 
rțq ’gaizij Ba.iițg3ajd ațăaAjjd aa Baaa 
>, aț|ntu țnagj ap ne ‘aunq ajsoțganr 
:>[ aijițB’.ujoj uț re ajB3 ‘ațunțv ap 
lajgA «țunțâ jâ AoăBjg [Ți.igțBaang 

•jouajțUB ap 
țcp ajijțBOipuj BunBapțoțui gțaadsaa 
5 nu ajBjgdB ap [naof ui jbi ‘sjaApB 
rnigdB ap [HAițizodsip ui a’ăajq bui 
ioj b ap [ndoos na aasj as nu jojaa 
’oțganf b jă ițSuiiu BițB[najia iioaun 
a țnzgA b-s z ‘ju ’g'S'S B1 ‘Bțseaa 
î ațsa gznBa bjuSuis ga Bjapțsuoa 
ib gasp țăajă uib ga jnSisaQ ’!n[naj 
3'4 Bțsasod ui Bjțui e ap aijjpduioa 
■jSBaau ui țBAud B-aț ‘ao[ uț țuBțsuoa 
Bțjod inun Bsdjț ‘jbq "ajBoțgzund 

>’a.ioa gaizij ajțigBatd iâ *(gunq oj 
BjgdB ‘JojițOAid BaiefeSuB ‘jojajBoț 
pnf b ii țn[nuo[Bq BjțB[najja) gațț 
>Bț ți gațuqaț a.nțg3ajd gțBSUBAB o

0)1130.ȚOljipO

joiiddns oiiiqoț I9Aț\[
ueoiunf e| „je|ndod inpodg edn3“

•auțuȚuiay Joțodțqoa țs 
ÎUIJ inaujnț fnțo bj adoouț pv •

•(•dsajoa 'm>o;nA 'I ȚS 
Bpnji ‘A) 'goțuțuinp ță gțBquijs enuțiuoa 
Ițjnaof 'Bneais Bt Z ub;o.t, 'z nuetr 
? pțuiqog 'o loureujct bi £ nueuinno'g 
5 S UBU1O3 ‘s nosauoi ‘I suosuț ne-aț 
m[o3 aținut țBui ațao 'BțBțțjaut ațsa 
onțâțAouteuțp BțjoțOȚA •ațZȚOajq țâ ați 
uaț® no ațBțioAzap țâ ațițgSajd OAțsuajo 
imțlOB no țS a.iBjgde ut eiuațe ‘țuopnad 
eonf ne a’diqoa ațaquiv ’aiețȚAțțjods 
noaj.iod ap ețou o-jțuj țejnSejsap 'aț 
eineo ap oor 'te—s) 6—ot ixSssnon.a 
'nvaxs — iiăssnoiis ohv.w 

-sods isaoajpn soyjv p> ooj țzv ‘vasos 
v/ ap yruoipvfs uivaayg vivp o jisdo 
mu uiv-au vpvod aids uinsp ig

—yovasym 'pps 'ynuasa? ‘aaif 
-sods ajvisaivut ajjizodsip vj puiav 'aj. 
-vyjva punq ap is soiunsj țuaiuvdiqoa 
in ' ijmp.iqiut ‘psmu ap lip/adiuoa ays 
-mu v/ i}uvdioi}.md ap so/iitu v vaa is 
sopiinasap v vaa : pivsauad vnop v 
pisofst apuisdna pg ‘spaapv-spij — 

•mj ajaiumt is' payjodoap vsnanq 
pa yipiysauig inpmoipvțg v izv ap 
vasvsiip/tn na p;vp o pa pasg —

'"Puip 
•psd pivsnvisas asvui tin minqy} lumv 
p][v as apun piaoj ad siqosap v ymu 
-asa ajaav nip soyndau un ‘pg -asij 
-pipunqtui 0 ions snpv mui v-s 1 nu 
pm ap vpysaav 'snuag is jninumiuog 
'9'V'b bsasniaaap apmijo ynuasa/ 
‘dull} w.i}ili tung pmoyafin ayodapaa 
ap sojadiqaa ajynool a}muvsdosd punj 

gpasod a[aauaț§ajnang ’țțâajnang z ’•IU 
’S'S'S gzeanțis as injnaujnț eaJBoț 
-gSițâia ap gțeidojdB 3jbojba o tfq

•țunițaB BauatuasB uip ațaund aței 
-etunuau suasui e bJuioa ‘ațunțy ap 
!* l'sl?A Blu!!lă n:) [lUBjBaanq na 
‘apițiBd apuijjd uj 'jnaBțBB.ițuoa saa 
-an's ț|ntu na gasBasopj gs aiță Bditpa 
ga jtițclej utaiujiqns gs ainqaiț jBțv 
■ajjasui b ap ajnSțs njizod ujp ibiu 
-nu gț.iBod B] țBaunjB iib iă ajBpqgi 
na ibziubSio iib-o[ BAisuajo ajiutnțaB 
jbi ‘aJBJgdB ui ui[Ba na țBuoipB tie 
jaqjopo uip apjBoțganf ‘uo gnop ap 
âsnpuoa țsoj ns lâaQ 'ițâajnang g uu 
'3'S'S 113 BpițJBd UI JB[3 IBUI

țațdna un țDuțqoui ujd ptujn uțp oțs 
-DaoD uj *„|D(|Dasap țnuoțogțț is opod 
-pi oa pqp bajd nțq" oț țs’ „onop 
oauoq uțp |nțniog" oț laag —

•■•asaid 
•Ap ațauiiițn d| uiaojDoțui au pg —

i pțdDy ■o| 
ap țiDțuțouț joun Dațoțțaoaijauț oț is 
țsDp’unj joun |D jnp țnaol oț a|iiznjo 
țnAD no-| saaans ajDtu țoiu țaa pa 
osounaaj țg ‘țnțjods tupțțn nu ps 'joț 
-ijțnpD pțbp pțso ap țouiqaui '[oaDț 
-aads țsaaD uț do sndojd uJD-ațq —

l aAțpods a|iiz 
-nțD țțsdi| nD-u „înțnțuiLuod țnțotiQ" 
pțsțAaj ap |n|oaopads îii ig —

•pțuauouijad ui țodnaoajd 
D-tu ajoa pwațqojd o auțtupj joțițdoa 
D pods uțjd oajț|p9 -paiuițțj paițsou 
-tuțS ap psDiu ap puaas o ha adaauț 
„uinq|D un-jțuip jjpțduiițuj" țsndpd njț 
"uad psațd Dț|D q -qniaOdS : 9wa[q 
-ojd pțsDaaD i4 zapjoqo ps oaaaD 
ap iDUjaoj sndojd wD-țyy ■p(uațațja 
ajouj'o na Ațțoanpa Ids’ouj un ațțiu 
-sudjj ațDod as ț 'niA 'p|D0 joțopads 
mțsaoD Daaao ap '■ puJDpD 'pzntuo 
ji puaas ad aaajțad as aa oaaa puța 
lăunțo Jdq -eiawDJDa pauiuptu nos 
aipujjoui 'ațSasțțațțd as puța ajooțațd 
uip ațpdoj£ qjajjiod țaifq -ațuaa 
-i’țaj ajD-țq -jojDpads Âțțdaaaj iduj 
ți [iqisuas țDui [aa pțDț'— |n|țdo9 
:jo[ajaiq apuiDj paui țojjiasap 
no-u ajoa 'j6[țjD]oaiajd ațDsajpD 
țuțs ațatu ajasaid axțuțp aqnuj țoui 
a|®9 '2P!|OS 2ZI3q ’"° ®JV 'oțuja’țnd 
ap Jidijo' 'nasoja un nDS '6uțMS un 
pdnp’ paipțJ as axoa 'jaxoq un '„pațțiyy 
— Ddo[q"’a a[DJjuaa ațalDuosjad uip 
[nupț -țidoa D[ pațzij Dțjț’puoa njțuad 
'ajDJOiAUț ap Dațjsbiiiuț6 hjjuad „ujop 
-a|d" '„oinuiiDui o ii pjDiDd o 'țaiațpq 
Ufj" uj ppjld BQ ‘pțțțUDJUț -ajDțs 
o-jțuț Dja ța’ paDp JDțqo 'pods ap 
țțțjpd’sap ujd-ui nu a|aw a|asațd uip 
Dun țaiu uț -țsndpd ap |njțD3ț D| 'țjojs 
sd — paipo 'djdojs ad o-sdjj tuo 
țndaauț"b[ ajoa ad pujațqojd 03 —

g țidoa njțuad 'Ap a|eseid 
is pods Ojțui oisțxa pjnțpGoț 33 —

•țoațqns uj țaajțp tupjțuj

țnzgA b-s BțsBaay ’„UBț" jo[ijnțaa:u 
Bțuauadxa ne ‘gaipBț’ jâ gaizij *gaiu 
-qaț aJițgSaJd gunq o hb apieoțgahr 
‘uaSotuo ațsa ințo-j •asnoiunjj unjonj 
ajfniu țBțgJB b ‘gsuiAUiau |naujnț 
țBuiuuaț b ajBa ‘pqjopo bJujoa 

gsBoiaipnf jbiu 
aijaajas o aaej as ga Biznpuoa laap 
aSsjț ațBod ag -aunq aaizij ițgțțiBa 
HB JojaiBOIUllf B ațBțlJOfBLU BOJBIU 
‘BauatuasB oq 'agoajip gțsBaas ui joj 
-țiouajțuB BajBdnaoaid bjbjb aa Baaa 
‘ajBoțgagjsițBS ațsa — [BjauaS uț 
— ajBa ’ jopjBoțganr b ațpaui BițBț 
8[ giațai as gsBoțjajd ajețBțsuoa gț[B 
q " 'iJOjaBj !l|B[iaa gsui azafițSau as 
gs gJgJ ‘gațuqaț BjnțBf ad snd țsoj 
b jo[ " BajjțgSajd uț jnțuaaaB ga ajțțț 
-Btujoj ațBoț B[ țBAiasqo B-g -joijad 
-ns țsoj b ța ga ațjaBjsițBs na uigț 
-Bțsuoa ‘țațuapaaajd [b pa na njțpa 
țațsaoB [B ațuqaț țnpAțu puiJBduibj 
•£ uț [BqpuEq ap aJBOiunf ap adiqaa 
aunq 101x1 apa axțuțp nxțcd ațuazaxd 
țsoj ns AoâBjg b[ țBJnâgjsap „xBțndod 
jnțjodg țadn9“ [B |buij țnaujnț uj

( M Sx s) £ Sbojba ’I țs ( X’S) t SțAtpjBH 
țâ » lazțuațs : țjoțBzțiBax niedioupid 
aOBOȚja ți JBțo țbui ‘unq țeut jeqpueq 

un țBațțoBjd ne ja iBțBțȚjaui ațsa jopuaj 
-oâțuiȚț BțjoțoțA ■ț.tgțdaț'SB qns țenioĂa b 
— lajlis ap — ajBO ‘apzeS țadțqoa eai 
-jed uțp sate țbui ‘ițgțțjnp aținui no țex 
-țsajd ‘znjuoo oor <S—£) 01—St ăHiiniM 
•ax viNiixâ — vavoâimx vlmixă

: aiațBținzax 
?ței '„'H S'Xt Țadno" țb (jjoiuos) leuțj 
tnauxnț uțp țjnțoaui aiauipd țBțndsțp 
hb-s ‘sooautnu ațjBoj oqqnd țnun Bțej iij 
‘țZBțsv ‘(uofaiai uțid) sz ăHHIlW: 'OI

iom ' „aifosapaj" ap vasnumtap p>}
-pdpa v njțsou jnuvpmiu '0P6I 1dJd

■isayodns “ fdasp 
ajignuvl îs asvq nspiad vsvav ad ap 
ijrnij idpjs ‘(agsvou ajynsnp) țjappd 
na ajagsvo uyd ap vaiununp urna 
-a>d tuna apiruv anpo nuj yvuoidiuva 
ap apyaaaspn vi ymu pgofpanl imunu 
ir.saoav nvaav asva ad îs liunyj, ap 
pusy pdinj ap /aa ap ptsvdas ‘ajmo

gațgqțW I :oPd. jwzw
îs layqvj ‘țioas vip isaug isosaumu izv pimdsvj ppuviuoo pisvaav vg gsvțg

-i[o isniaaiu vani uivapid apun „iiasai" 
un tunau 1011 îs umaay 'țvsna țpnu 
ivui îs pap v-ati 'nia p.ivd un m ‘vaaav 
pdnp ‘pipiuaso} vasippidig '[jod aavol 
ps ițvaa im aspa ijnyioos aițiajip 
V] ad ap iinvjfs ajsiu ap pivsnqpi} 
isoj v-au asiațuțaiapiii pgsvov vpiapjd 
‘diui} vn-jpg ‘inpijvqiol jnsvpaaaqv 
vip aaoy aia.uisd )vda]zap tuv "g j'g 
‘snpiaanf 'smia^ v} ad yofpanf niz.ii} 
ivui sunlv nv asva ițdoo ij/v 110 puhasd 
■iui 'iai\/ ‘inpipdog piasvg izv ‘vpis

vi aa anhioiavis țze ifc |49I
yillllllIlllIIIIIIIUilllIlIIIIIIIllIllIIIIIllIlIlllIIIIUIIIlllllllllIlllllllllIIIIIHIllilIIIIIllIllllllllIlIlllllllIIIIIIIIIIIIIIIJJ

= ‘aAnJods. auqțj ap bjbS
= o Bțuazajd ba as ‘injnqnja b
= ițgțțAițsaj ap b[bs uț gp'gț bjo
= B[ ‘„aAțțjods țajuțiunp** țațsaa
= -B Baxațaqaui uț ‘ața jațfi ‘ia£
H uba[E9 jBjoaâ [ndnx9 ‘Bațtuvj
= -o ‘'l'I'W'V ‘B[9țs ‘BOțuoJțaaia
= aAțpods jojțițBiaosB jo[țțuvț
= -uazajdaj BțuBduioa uț BnjoAa
= joa ițsȚAOtuBUțp țiAțțJods aațdod
= lâ ațdnj ‘ajațjeq eq ’ața aaidod
= ‘ațdn[ ‘ajaț[Bq ap jițBjțsuomap
= ‘iojoa ță [BqpuBq ap a[BajtUB

I „ouiBuiQ" ad Aiyods
.. .....................................................................

vaaoi iVHiw
j [nxnțaj lupțdațso ••■oSo ț§ ’„țSai" 

d| ad i$ osdu as axoa uoiunl ap 
ațajpDa' oț is pjajax as înțnxoațuoja 
a|aqjOA pa ațood ’,J țuauiDO DAop 
-|oyy ui ii asDu" : snds d axoa 'uțțso9 
uojiy/ ' jDaiuoja in|nuțjțpq oțnțDțs 
d|jd as isoț Dț pa jo|țjouajțuo țs 
j"o|uoțpan'l asațuțwo aț înțn-g ws'9 
a|u‘nioâiu ’ pdnp ’ țuasai „țțțsoj" țou 
tupțj’o uo aqniu Daj'd oq op og —

aițoajip pisnaan ui piuuajajd 
O piu liSAD-U " IDUOSJSd Ap 1$ —

•pods ap ațsoBDjp puițnd na 
lațtu țaa nxțuad ațatu sțasaid asațațd 
-uiț oaaao ap țoț țs |npods na apa6 
-DJj apDOj ațSJțA oț ap pauț țțdoa ad 
uiapuudap i-ps ainqejț oaaao ag 

j a[ațuawDuaj( 
-uo iS ațțțțțojaxa ‘qy j (u>| 001 "'®P 
sojo un pdnp oa noțțjiS țoaoțaads ap 
djo o pdnQ -iqSnj Dț ppotupjB o aaDj 
nDațng" j ajoaaij 6>| 001 06 ®J4U1
[ ițnasouna apDO-ț -„țujțjd-țunl" iaxț 
nbja puaas uj -gsajnang uțp 
[Djjuaa njțoaț un oț țoaDțaads țuaaa.i 
un-jțuț ! lapauotu jnsjaAej is țnzpA 
una jdq •izp|ojțoaț oiqjojai" uț ațunjj 
ap aoț o[” izo (iqujy -pBoipdp^ țs 
ppqBog : țuoțduiDO țțsoj țop njțoaț 
uț' luaAO 'pa' auiq apooj ijițg —

j pods IS nj|D9£ —

•ațjas is ps auiq ij jd pa ațoog ’njț 
-oaț ap pzDasajațuț as nasajjțujng -g 
'aoiji£ 'nADajg '|| aug i$ pa uqzno 
ps 'pods ap pdnao as 'ața nț[saQ udq 
'uopojiyy 'nqjog uaBng uina oso 'doja 
sy ’afapD na pjnțpBa| psupțs țoiu 
o i£ '„ițțdaauoa" țs „auiațsțs" aqo 
ajțuud apuDtuoaaj' ps ețnqa'jț iijou 
-ajțuy ’Ațioațoa ui puiBjaui țțuțițuj

-vjng vdvotd v; vuid oapuijtn as asm 
'uvpmui tin }pap vsa mi vaaoD vans 
-asa ui ynx>i ațsaov ad 'fc/vj ag -

-¥■

—țuv ap toaznsțvd ap 
ainq mu ag ‘pjvin nu-vydojd ad va 
uoipvfs înțsaav „vjvia" asouna ‘iasă 
ag ‘voi ui asasdo pui aiyțptnuv psui

■pjvp asvaaij ag 'asaoasj ui svog — 
i, tom ad isnqas} aa ng 'oosog —

‘Pivyd 
-vg uip pi/viay ininqnp lyoipanpuoa 
u.p jiiun ‘i6so}oțy jaqdiiy jnspsva 
-0} — pipuid nu-npuiaiqd vasvd — ps 
-aspv as iiu ‘adaoui va suav ‘snay — 

■iisiivqțof 
nvs i}si}vq}aiiasvq ‘i}siqdn.i ‘iisțivqia/oa 
'iisgvqpuvi} ‘ija]}v ap a pis ap psnpv 
visoioa nou uip apunsjvd va m}n}as 
-auig pipruoipvjs apjsod ad ‘pining

unaoț ‘(nț [ntiaxaț ad 06*01
bjo b( ap ajodaauț na — ‘l'l'd =
—xoqo ouiBuțQ ‘Bațuo.ițaa[g =
—I oiUBUțo) [sqțoj ap țjnța =
-atu apuțxdna [nuiBjSdJd ’3NV9 =
-nandâa inavunviavds =
ițjapțqasap Bizeao na bijo[9 țâ =
otuBuțQ a[țjnqn[a. ap ațBzțuBS H
-jo aAțpods țțțvțsajțuBiu - ap' ap E
-as o țnpzgS joa ‘ajBțy [aa ubj =
-aț<5 'sos ad ap ‘otuBuțQ Aipods =
țnajsd uțp ațpnuajaț țs a[ț[gs E
0£‘6 bjo Bț ap puțdaoui ‘aunțtf =

lueifioid |efioq ‘aun^ |
iuD-1 pjDpoațj^ ‘aioaDțaads o| axoiu 
iduj jpxunu un-jțuț duia ps țnqajț jd 
uAțpods ț$ pa țDiun|q qaaiu Dț nps 
ipț'oț ap ’țnpjaț’d a •■■[’țdoa un ajoa 
ui Boțojd un na adaaui ajoa 'aijțțDS 
[oaoțaads un ia țs spas’ nD pjoisnyy 
•| țs țsțxnp pg 'jnqțoj pipj pațuțui 
-n(j" : ațpatuoa onou o jouțiujaț
d uțjoțg țajny 'țțsa|nț0 o| pțad 
-aj as ajoa 'asDup£ pjnoifq înț DajDja 
-n[ ap pjojo uj 'pods uțp ațojțdsuț 
asaid oAația ajDdo iduj joa 'pup 
-na’ui 'pa asațuiwo ps țnzDa ațsg

i aBuitu —ad soțoj na apo^ ț țoq 
-țoj •••D| jDpod a Diunao ț$ țDuajțuo 
D-g j aa oq -apoa puța aBuițd iduj nu 
juiwpțdps ețdos "iajț 'pnop 'Dun" 

pdnp iS Dauinț do dBjdouj ps Dțnp 
-pjțs as nu pa njțuad sol ad naj’aiu 
apoa țidoa U9 y-soțidoa aiiu un pțDpo 
țsoj d" " țninoațuia Dtuaj ad a is 'soa 
■!H3 D!AI!S aunds țț 'țnțnpods țDțaads

LOW- 'JN D-z o ’6dj
avindod înmods

•putu lem 
țoț asaaans na laijțed țijgjoqițo B âJes 
-joaiub BSBojjoț.a auțduițțuț BS f,gțțj 

1 !nInu® |njuB|iq uț jjezgeoj țou auasuț 
bs ‘ojopundsBj ap Buțțd ‘boiujbii joț 

I Bauntu upd Ba țnțuaiuB.'BSuB obi i<i 

SdOri IțJquMUi ijoț ijțsou iiAțțjod» 
— Buțtuog BjBțiidog Baqqiidafl — 
jlfBjp ajțsBou lațjțBd Bajțjoțjui njțuod 
joț Bțdnț uț osooafis oțuepodun ‘ța 
op iz — țnțnpțțjBd eajoanpuoa qns — 
uițqo ojBa — 'iiaunui iiuoujbo ițoț ap 
țJiițBțy -uqdop soaans un auBa’qqndoj 
țopBțițoBpBds piiunSțsB joț Bțuoijodxa 
BțBO| ‘aițjnjjojo OJBOJ Bundap gs' bjbS 
țuțs OAIțJflds OțțțjBZIUBSjO is o|oubJ8 
-jo ‘oțsițBiaos joțjanjțsuoa ijjjsjiABSop 
0[B oțojgui ațțuțajBs gasBau'i'țdapui' bs 
gțiqBdBa ‘oSBojnSiA uțBjouoS pun' eoj 
-BOJa Bț ‘țnțnjodod țțjgțBugs Bajțjgțuț 
Bț ojBiu ibiu îs oțjnquțuoa o oanpe 
țs-B njțuod ‘înțnțjods țs aaizij joțijj 
-jOJOXO U B|BZIUB§JO BOJBOlțOBjd UI ‘|0J 
-ouiț jn|nSoj|uț b ‘țiauniu ib juoiubo 
op țSjBț joțosBUi BojopuțJdna’ njțuoj 
„JOțpnpods IIZBJBd" B is BJB) od OțBU 
-ij joțpnsjnauoa BOJBjnsgjsap upd — 
țsnSny gg op Bniz — njțsou țnțiuod 
-od B OțBUOIțBU țjoțpqjgs IțJBUI țn(0| 
-ijd na Bțoițauț ba os ojbo ‘ojBoțdiuB 
op poaojțui loun ațOAțțaodsjod opțqa 
-sop BUBaițqndoJ BpBiqaBțJBds EUI!Jd 

joț Bjuoțjodxo uțp 
Bjoțsoas BasBoigțjgdiui oț bs ‘lopsiip 
-BțJBdS B OSBIU op BdBța UI OojțUI 09 
ojsa joțijouiț inooțfțiu uț ‘ojbui jbui 
-nu uț ‘io is țjuozojd oiț gs ițBuioqa 
țuțs isBț’unjț UAțpods ‘oațuițaț oțojp 
-Ba na Bunojdiuț țojBoijodns oțețțnzoj 
op Bojouțjqo njțuod joțțiuojnauoo io ap 
țod nu osBoțțojd pnțBțs oția ‘oțpnsjnj 
-uoa oțțuațB na puijguun ța podoasop 
țod nu oțuoțBț oțțj •jopBnțaBțjBds ața 
jJOOOJțUl JOț.lAțțOBJțB IS JOțOSBOUinjj 
[njpsa uț soțpnțs jojouțț țnțnSojțuț boj 
-oSBJțB Bț joțpgțoiț țoj un boab țod 
•țxods op oțțjnuojoț oxds țjuopnțs is țAop 
op ițiu op Joțoțns liSBd iz op iz gtunjp 
-uț ojbo țoa ‘gaizij oijBanpo op țposaj 
-oid ‘iqosoopuț ’joițjoaojțui b gĂițBț.ț 
-sa BojBaipij ur ‘pnsjnauoa Bț joțițuBd 
-laițjBd b ojțțgSojd op Bauntu uț țjod 
-B țnSajțuț ganpB țsgs oțBtuoip 
țuțs ojbo ‘OAțțjods ipgaițui ațe 
opfapgu op ojpsa ‘iJBțunțoA joțțjoț 
-anjțsuț ți joțpouojțuB 'bjizij oij

([ Sod uțp amuhft)

NI
Nnaaa ssodqs

ijoiuas B| „ h H J pdng" |B ibuij inaujnj jndaoin y
1VSUNVH I

"IldOD "IdOdS
ojdsap iDiAOdOd Q333V "3

—ndivdd

io.ro/oiy


»\\\\\\\\\\\\^^

r
re publi

ca dr ill

clasamentul se prezintă astfel: 1. Voin
ța Odorhei 1107,1 p; 2. Tractorul Bra
șov 1055,4 p; 3. Dinamo Brașov 1035,7 
p; 4. Tînărul dinamovist Rîșnov 822,4 
p; 5. Steagul roșu Brașov 361,1 p.

® La Predeal, cei mai buni fondiști 
juniori își dispută titlurile de campioni 
republicani.

Unirea;
— Rapid; ora

Azi și mîine se dispută „Cupa RAR." la probe alpine si la sărituri, 
campionatele republicana ale fondîștitor juniori și „Cupa drumarilor"

Ca în fiecare an, luna martie cu
prinde cele mai importante concursuri 
cu caracter republican ale sezonului 
de schi. Primele competiții se desfă
șoară azi și mîine la Poiana Brașov 
și la Predeal.

• La Poiana Brașov are loc prima 
etapă a „Cupei R.P.R.** la probele al
pine, concurs care va reuni schiori 
de la Dinamo, A.S. Armata, Steagul 
roșu, selecționata Luceafărul—Politeh
nica din Brașov, Carpați Sinaia, Ca- 
rai mânui Bușteni și selecționata aso
ciațiilor Voința.

în
s-a

acest sezon schiorul Mihai Miron 
afirmat ca cel mai valoros repre

zentant al orașului Vatra Dornei. El 
s-a calificat pentru finalele campiona

telor republicane la probe alpine

• Tot la Poiana Brașcv se dispută 
a doua 
sărituri
reia va
toare a

etapă a „Cupei R.P.R.* la 
de la trambulină, în urma că-
fi desemnată echipa eîștigă- 
trofeului. După prima etapă

• Pîrtiile din Bucesți găzduiesc azi 
și mîine întrecerile celei de a Xfl-a 
ediții a „Cupei drumarilor", concurs 
organizat de asociația sportivă Proiec
tantul. La această competiție, deschisă 
tnluror schiorilor din Capitală, și-aia 
anunțat participarea circa 200 de tineri 
și tinere din 15 asociații sportive.

MANIFESTAȚIILOR SPORTIVE 
0IN CAPITALA'

BASCHET. Sala Giulești, de la 
ora 17: Olimpia M.I. — Progresul 
(m. II), Progresul — I.C.F. (f. II), 
Olimpia — S.S.E. (f. II), meciuri 
în cadrul campionatelor 
cane.

HOCHEI. Patinoarul „23 August", 
ora 10: Steaua — Steagul 
șov; ora 17: Știința Cluj —

VOLEI. Sala C.P.B., de la ora 9: 
Voința — Voința M. Cine (f), 
C.P.B. — Dinamo (f), Olimpia — 
Industria Sîrmei Câmpia Turzii (m), 
meciuri în cadru! „Cupei R.P.R.“.

RUGBI. Stadionul Un irea, ora 10: 
Steaua — Precizia Săcele; ora 11,15: 
Gloria 
mo

® Săptămîna. viitoare, mai precis de 
joi piuă duminică, va avea loc la Po
iana Brașov cea mai importantă com
petiție a seniorilor: finalele campiona
telor republicane la probele alpine, 
fond și sărituri de la trambulină.

® Biatloniștii își vor disputa prima 
ediție a campionatului republican în 
ziua de 14 martie (la Poiana Brașov).

roșu Bra- 
„ - Dinamo

București; ora 19: Voința M. Cine— 
Știința București, meciuri în 
campionatului republican.

VOLEI. Sala Dinamo, de
16: Progresul — Rapid (f). Ra
pid — Progresul (m), Dinamo — 
Steaua (m), meciuri în cadrul „Cu
pei FRV“.

TENIS DE MASĂ. Sala de la sta
dionul Republicii, de la ora 16,30: 
ca m p i on a t a 1 C a p i ta lei.

SCRIMĂ. Sala „Ju ridice", de la 
ora 16,30: campionatul 
(spadă).

BOX. Sala Floreasca, 
19: finala turneului de

ATLETISM Stadionul 
ora 16,30: cros organizat de clubul 
Dinamo.

Capitalei

ora 14,30: Dina-
15.45: Progresul

Competiția care a reunit în jurul 
ringului din sala Floreasca peste. 50 
de boxeri, de la categoriile care s-aiu 
dovedit a fi deficitare în anii prece- 
denți, se apropie de sfîrșit.

Competiția și-a dovedit însă utilita
tea, scoțând la iveală o serie de ele
mente de perspectivă ca I. Grăjdeanu, 
V. Trandafir, V. Marinescu, S. Bucurei, 
A. Murg etc. boxeri care, bine pregătiți 
în continuare, pot deveni elemente de 
valoare. Din păcate, arbitrajele, în ciu
da măsurilor luate de federația de 
specialitate, au fost, în special Ia pri
ma reuniune, necorespunzătoare. M. 
Băloi-u, C. Rotaru și chiar I. Olteanu 
au fost victime ale unor erori de arbi
traj. Referindu-ne la Băloiu, greșeala 
apare cu atît mai gravă cu cît decizia 
a fost dată în... unanimitate, într-un 
meci în care victoria era de partea sa. 
Asemenea arbitraje nu pot contribui 
în nici un fel la ridicarea calitativă a 
boxul ui nostru. Dimpotrivă ele influen
țează negativ asupra calităților morale 
«i de voință ale boxerilor. Munca fie
cărui boxer este răsplătită prin rezul
tatele obținute în concursuri. Să le res
pectăm deci munca, tovarăși arbitri !

Și acnm, cîteva secvențe din fil
mul celor 25 de întîlniri.

Cel mai frumos meci l-au realizat 
semimijlocii V. Dobre (Buc.) și I. Mar- 
?u (C.L. Muscel). Meciul a fost de o 
>ensibilă egalitate, juriul l-a preferat 
învingător pe Marcu.

Surpriza reuniunii de miercuri seara 
s furnizat-o „s-emigreul" I. Grăjdeanu 
[Brașov) care l-a învins la puncte pe 
fs. Ianovici (Buc.). Surprins de atacu- 
ile dezlănțuite ale adversarului, Iano- 

’ici a răspuns... ascunzîndu-se după 
năuciși și refuzînd lupta, motiv pen- 
ru care a și fost numărat de două 
>ri, în primele reprize.

în reuniunea de joi prea puține au 
■ost întâlnirile care s-au ridicat la iun 
îivel corespunzător. Un meci foarte 
Iisputat a fost cel dintre V, Marines
'll (Oradea) și Gh. Picior (Timiș.), în

® O săptămînă mai tîrziu, pîrtiile 
Poienii vor găzdui finalele campiona
telor republicane școlărești. Datele con
cursului: 22—24 martie.

MÎINE

un 
tri
ce. 

GL

cadrul categoriei semimijlocie. Supe
rior în primele reprize, Marinescu a 
fost dominat în ultima parte a meciu
lui dar nu în măsura să fie declarat 
învins. în repriza secundă, la 
Schimb de lovituri, Picior a fost 
mis la podea. Totuși, nu știm de 
juriul l-a preferat învingător pe 
Picior.

Dacă în partida 1. Juhasz (Timiș.) 
—- 7. Safciu (Hunedoara), arbitrul din 
ring Babețin s-a grăbit descalificîndu-1 
pe boxerul timișorean, arbitrul B. Ro
bert, în ciuda protestelor publicului, 
a procedat just descalificîndu-1 pe M. 
Pandit (Bocșa) în meciul cu D. Șandru 
(Cluj).

Inexplicabil de slab s-a comportat 
D. Gheorghiu (București) în fața tînă- 
rhlui P. Curunczi (Bocșa), nu însă în 
mă^iîră ca să fie declarat învins. Ce
lelalte rezultate: cat. semiușoară : I. 
MărCuleț (Mediaș) b.p. Gh. Tărfăloagă 
(Tinxrș.), Șt. Sipoș (Brașov) b.p. P. 
Pruriea fCluj), S. Pop (Bocșa) b.p. L. 
Gored (Reghin), D. Todoca (Ciudano- 
vița) b.p. C. Szabo (Brad), T. Mesman 
(Mediaș) b. dese. r. a IlI-a T. Popescu 
(Hunedoara) ; cat. semimijlocie : Gh. 
Po.pcț (Mediaș) b.p. M. Rusu (Oradea), 
Gh. Palangă (Buc.) b.p. P. Păcuraru 
(Oțelul roșu) ; eat. mijlocie mică : N. 
Picior (Timiș.) b.p. V. Perianu (Brăi- 
L)- ■•

® Asta-seară, de la ora 19, în sala 
Floreasca, are loc finala turneului pe 
categorii. în program figurează o se
rie de întîlniri atractive, între pugi- 
liștii învingători în primele două reu
niuni. Deosebit de interesantă se a- 
nunță a fi disputa dintre cei doi „se
migrei" V. Trandafir și I. Grăjdeanu 
(învingătorul Ini Ianovici). Din pro- 
gram^njai fac parte întâlnirile : I. Ivan 
— ;|>.J Curunczi (învingătorul lui
Gke&|gtiu), S. Bucurei — C. Rusu, 
A.:,.M^trsg^ț— T. Voicu, Gh. Vlad — I. 
Mdrcfy, P. Mircescu — Gh. Ionel, I. As- 
talpș

• în zilele de 30 și 31 martie se va 
încheia activitatea la Poiana Brașov 
prin desfășurarea „Cupei Postăvarul" 
la probe alpine. De la această dată 
cele mai importante competiții se vor 
disputa în Bncegi.

® Tot în luna martie sînt progra
mate o serie de concursuri cu caracter 
regional și raional la Vatra Dornei, 
Semenic, Mogoșa, Cluj, Petroșeni etc.

HOCHEI. Patinoarul „23 August", 
ora 10: Steagul roșu Brașov „ — 
Știința Cluj; ora 17: Dinamo — 
Știința București; ora 19: Steaua — 
Voința M. Cioc, meciuri în cadrul 
campionatului republican.

BASCHET. Sala Floreasca, de la 
ora 8: Voința — Crișul Oradea 
ff. I), Rapid — Siderurgistul Ga
lați (m. I), Unirea — Știința Cluj 
(f. I), Steaua — Știința Timișoara 
(m. I), meciuri în cadrul campio
natelor republicane.

TENIS DE MASĂ. Sala de la sta
dionul Republicii, de la ora 9: cam
pionatul Capitalei.

— Grivița Roșie, jocuri în cadrul 
etapei a IlI-a a „Capei 6 Martie".

FOTBAL. Stadionul Giulești, ora 
15: Dinamo Victoria — Știința Ti
mișoara; teren 
Flacăra roșie 
rești, meciuri 
R.P.R."; teren

Timpuri noi, ora 15: 
— Progresul Bcicn- 
în cadrul „Cupei 
Politehnica (fost 

C.A.M.) , ora 9: Știința București— 
Viitorul Electronica (juniori); ora 
11: Știința București — Viitorul 
Electronica (seniori).

ATLETISM. Sala Floreasca, de Ia 
ora 8,30: etapa a Il-a a concursului 
juniorilor: parcul „23 August", Ora 
10: cros feminin organizat de clubul 
Metalul.

SCRIMĂ. Sala „Juridice", de la 
ora 8,30: campionatul Capitalei 
(sabie).

DE LA START LA SOSIRE

talOș C. *Concsag (învingătorul lui 
Olteanif), ^V. Picior — D. Șandru etc.

• în -urina desfășurării probelor 
din cadru! concursului republican de 
sală al seniorilor au fost stabilite ur
mătoarele clasamente generale (probe 
de bază 4~ probele de control): FEMEI: 
1. Rapid Bue. 30 p, 2. Unirea Buc. 
19 p, 3. Voința Buc. 13 p, 4. CSS Bac. 
13 p, 5. Știința Buc. 10 p, 6. Lucea
fărul Brașov 7 p, 7. Progresul Buc. 5. p, 
8. CSO Timișoara 3 p, 9. Steaua Buc. 
3 p, 10. SSE Brașov 2 p; BĂRBAT! : 
1. Steaua Buc. 44 p, 2. Știința Buc. 
26 p, 3. Dinamo Bac. 24 p, 4. Metalul 
Buc. 10 p, 5. CSO Timișoara 10 p, 
6 Farul C-ța 8 p, 7. Rapid Buc. 7 p, 
8. SSE C-ța 7 p, 9. CSS Buc. 7 p, 10. 
Unirea Buc. 5. p. 11. Steagul roșu Bra
șov 5 p, 12. CȘMS lași 5 p; GENERAL: 
1. Steaua 47 p, 2. Rapid 37 p, 3. Știin
ța Buc. 36 p, 4. Dinamo Buc. 25 p, 5. 
Unirea Buc. 24 p, 6. CSS Buc. 20 p, 
7—8. Voința Buc. și CSO Timișoara 
13 p, 9. Metalul Buc. 10 p, 10. Farul 
C-ța 8 p, 11 —1,2. Luceafărul Brașov

&EE5!
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Petre Astajei trece peste ștacheta înălțată la 4,05 m
Foto I. Mihăică

Azi și mîine, jocuri decisive
(Urmare din pag. 1)

samoviștilor, debutantă în categoria 
l, n-a fost prea ușor pentru Steaua. 
)inamo a deschis scorul prin Bașa 
min. 10) și Steaua a egalat cu două 
linirte înainte de încheierea primei 
ărți a jocului (Szabo I). In repriza 
scundă, Steaua reușește să se dota- 
sze, Biro și Calamar încheind cu gol 
ouă atacuri. în ultima parte, Steaua 
>aca cu toată hotărîrea, domină mai 
mit și mai marchează prin Biro (2)

și Varga. în tot acest interval, Di
namo. răspuns prin contra-atacuri, 
unele 2r.Mate de puțin. Cu toate efor
turile luj Barbu și Corduban, apărarea 
ramîne compartimentul mai slab al 
lui Dinamo. Au condus arbitrii FI. 
A\arinescu și C. Bănica.

Știința București—Știința Cluj 4—3 
(2—0, 1—1, 1—2). în minutele 
4 și 6 ale partidei, Florescu a mar
cat de doua ori pentru bucureșteni și 
se părea că echipa gazdă va cîștiga 
ușor. Clujenii însă, își revin repede

Unirea București campioană la juniori
ori și scorul devine 7—0 pentru Unirea. 
Apoi, fn> interval de 4 minute (între 
minutele v 52, și 56) Steaua marchează 
de cinei . ori : Trăușan (2), Petrescu, 
Gheor^hâ,^,.'Cristescu.

în urn^- acestui
tui finit. astfel :

Aseară s-a disputat meciul restanță 
in cadrul turneului final al campiona- 
ilui de juniori dintre echipele bucu- 
îștene Unirea și Steaua. Unirea a cîș- 
gat cu 7—5 (2—0, 3—0, 2—5). Prima
?priză a fost echilibrată, campionii 
’’șind să înscrie de-abia în ultimele 

Duă minute ale reprizei, prin Moiș 
Ruxandariu. în a doua parte, scorul 
fost majorat de Patraulea, Mihăilescu 
din nou Mihăilescu. în ultima re- 

riză, Mihăilescu mai înscrie de două

rezultat, clasamen-

din „uluială", închid mai bine jocul 
in propria treime și contra-atacă e- 
nergic. In min. 22. Ferencz majorează 
însă scorul, pentrii ca în min. 37 Co- 
zan I să obțină primul punct al cluje
nilor. Cînd, după a doua pauză, Flo
rescu urcă scorui la 4—1 pentru Știin
ța București se părea că meciul este, 
practic, încheiat. Clujenii găsesc însă 
resurse noi, înscriu prin Cozan 1 și 
— cu cinci minute înainte de sfîrșit, 
timp suficient pentru orice răsturnare, 
la hochei — Dibernardo reduce sco
rul la 4—31 Finalul este pasionant, 
jocul decurge în nota de dominare a 
clujenilor, pe care-i favorizează și fap
tul că Știința București rămîne două 
minute în inferioritate numerică, dar 
portarul Crihan (excelent în această 
partidă) respinge șuturi dificile și e- 
chipa sa termină cu acest minim a- 
vantaj. In ansamblu, clujenii n-au fost 
inferiori colegilor lor din Capitală. Au 
arbitrat I. Florescu și M. Hușan.

După 3 etape,- clasamentul 
lui final

și SSE C-ța 7 p, 13—16. Progresul 
Buc., Steagul roșu Brașov, înfrățirea 
Oradea și CSMS Iași 5 p, 17—19. Si
derurgistul Hunedoara, Siderurgistul 
Galați și Olimpia Buc. 4 p, 20—>21. 
Știința Timișoara 
22—23. Muscelul 
diaș 1 p.

La întreceri au 
(dintre care 58 
tînd 36 de cluburi și asociații sportive.

• Clubul sportiv Dinamo organizea-

și SSE Brașov 2 p, 
C-lung și CSO Me-

este următorul :
turneu-

luat parte 
de atlete)

1. Unirea
2. Avîntul
3. Steaua
4. Știința Sigh.
5. Met. 'Rădăuți

4 4
4 3
4 2
4 1
too

0 
0
0
0

o
1
2
3
t

52: 7
34: 6
30:15
3:56
1:36

8
6
4
2
0

1. Voința
2. Steaua
3. Știința
4. Dinamo
5. Știința
6. Steagul

Miercurea Ciuc
București
București
Cluj v ■' 
roșu Brașov.

3 3.0
3, 3 0
3 2 0
'3 1 0
3 O '.O 

o o
■M

0 27-7 6
0 17-5 6
1 15-9 4
2 11-17 2
3 6-16 0 
,3 7.-2$, Q

ză astăzi după-amiază, de la ora 16,30^ 
concurs de cros. întrecerile care se 
vor desfășura în împrejurimile Sta
dionului! Tineretului (juniori —3000 m 
și seniori — 6000 ni) constituie un bun 
prilej de verificare în vederea apropia
telor campionate republicane de cros, 
de la Călimănești.

• în sala Floreasca II, de la ora 
3,30, se vor desfășura mîine întrecerile 
etapei a Il-a a concursului rezervat, 
juniorilor de cat. a Il-a.

Primul concurs al anului
In sala cinematografului „Negoiul" 

din Făgăraș, in fata unui numeros 
public, a avut loc primul concurs de 
lupte al anului. Cu acest prilej lotul 
olimpfc a întîlnit lotul de tineret, care 
se pregătește în vederea tradiționalu
lui turneu al speranțelor olimpice pro
gramat în acest an la Budapesta.

, Iată rpzultațgle: cat. 52 kg Gh. 
S’toiciu , (Iotul olimpic) învinge la 
puncte pe Șt. Ștefan (lotul de tine
ret), iar C. Turturea învinge la punc
te pe Gh.' Szabad; cat. 57 kg I. Alio- 
nescu cîștigă la puncte întîlnirea cu 
I. Baciu, iar M. Cristea învinge prin 
tuș pe (J .Manea; cat, 63 kg Ș. Po-

la puncte pe 1. 
kg V. Bularca 
Kondratov,

4

Ciomîr-* 
învingi 
Fischer

pescu întrece 
tan; cat. 70 
prin tu? pe 
termină la egalitate cu 
78 kg I. Țăranu cîștigă 
tîlnirea cu I. Berceanu; 
C. Bușoiu învinge prin 
Iosif; cat. 87 kg N. Martinescu își 
adjudecă victoria, la puncte în întîL 
nirea cu G. Mezinca.

La lupte libere s-a întîlnit C. Tur
turea cu Gh. Stoiciu .
du-se la egalitate, iar I. Gabor 1-3 
întrecut la puncte pe M. Bolocan.

B. STOICIU și 
GABRIELA STILA — coresp<

iar
Bucha; cat- 
prin tuș în
cât. 87 kg 
tuș pe G.

meciul termiriîiH
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In regiunea Hunedoara | Vine vine.

Instructorii voluntari vor sprijini din plin concursurile

SPARTACHIADA ■
â/7 *■ - REPUBLICANA

■ 1964 • ■*

Organizarea primei ediții a Sparta- 
fchîadei republicane constituie pentru 
activitatea sportivă din regiunea Hu
nedoara un eveniment de o deosebită 
importanță. Organele și organizațiile 
UCFS au luat din timp măsuri în ve
derea organizării și desfășurării în 
cele mai bune condițiuni a acestei mari 
întreceri sportive Astfel, s-au amena
jat și reamenajat peste 500 terenuri 
sportive simple și complexe, din care 
1119 de fotbal, 176 de volei. 49 de hand
bal, 15 de baschet, 18 săli de gimnas
tică, 6 bazine ete.

Organele UCFS au muncit intens 
pentru popularizarea competiției care 
începe la 1 martie, confecționînd pe 
scară locală 1 500 de afișe și alte ma
teriale de propagandă. Asemenea acți
uni au fost inițiate și de o serie de 
asociații sportive mai mari cum sînt 
Siderurgistul și Constructorul Hune
doara, Jiul Petrila și altele.

Pregătirea sportivilor hunedoreni în 
(Vederea obținerii unor rezultate supe
rioare în întrecerile Spaitachiadei re
publicane a constituit o altă acțiune 
importantă a organelor UCFS din re

In prima zi, întreceri

și’ în asociațiile sportive din satele 
orașele regiunii Suceava s-au făcut 
pregătiri intense în vederea începerii 
cu succes a întrecerilor Spartachia
dei republicane. Activiștii sportivi sa- 
lariați și obștești, antrenorii, profe
sorii de educație fizică, sportivii frun
tași ca și începătorii n-au cunoscut 
nici o clipă de răgaz. La Textila Bo
toșani, Chimia Suceava, Avîntul Fra
sin, Foresta Fălticeni, Avîntul Mili- 
șăuți și Drum nou Marginea (raionul 
Rădăuți), Recolta Forăști ca și în 
alte asociații din regiune, toate lucru
rile sînt puse la punct.

Un aspect demn de remarcat este 
acela că întrecerile primei ediții a 
Spartachiadei republicane vor începe 
simultan în toate cele 552 de asociații 
din regiune. In programul primei zile 
sînt cuprinse atit concursuri sportve 
cît și atractive festivaluri cultural- 
artistice. Această inițiativă a comisiei 
regionale de organizare a tos» îmbră
țișată cu interes de către toate aso
ciațiile sportive d u Suceava, ea con
stituind o premisă sigură pentru atra
gerea la startul grandioasei compe
tiții, a unui mare număr de oameni 
ai muncii, a întregului tineret.

Prima zi a întrecerilor Spartachia
dei republicane se va transforma, ast
fel, în toate satele și orașele regiunii, 
Intr-o mare sărbătoare sportivă.

C. ALEXA
activist al Consiliului regional UCFS 

Suceava

«1- ><vx
ION BREAZU

președintele asociației sportive 
Timpuri noi—București

Mîine. zeci și zeci de mii de tineri vor păși spre startul așteptatelor 
întreceri ' ale SPARTACHIADEI REPUBLICANE, organizată în 

cinstea celei de a XX-a aniversări a eliberării. Interesul major cu care 
a fost primită vestea organizării acestei importante competiții, pregă
tirile deosebite care s-au făcut în ultimul timp ne îndrituiesc să credem 
că întrecerile se vor bucura de un succes deplin chiar din primele zile, 
lată, de altfel, încă o serie de știri, 
toate despre același lucru: pregătiri.

giunea Hunedoara. Antrenamentele se 
desfășoară în cadrul celor 92 centre 
de inițiere înființate în toate raioanele 
regiunii. Afluența tinerilor spre cen
trele de atletism este foarte mare. De 
altfel, în regiunea noastră există 17 
centre la această ramură sportivă, 15 
de fotbal, 14 de handbal, 12 de volei 
și altele.

La pregătirea, organizarea și des
fășurarea Spartachiadei republicane un 
ajutor substanțial îl dau și cei peste 
2 800 de instructori voluntari, 97 pro
fesori de educate fizică și 16 antrenori. 
Aceștia au fost îndrumați să ajute din 
toate punctele de vedete munca aso
ciațiilor sportive. îndeosebi în etapa 
de mase a Spartachiadei republicane. 
Bineînțeles și centrele de inițiere care 
au fost înființate în regiunea noastră 
se bucură de sprijinul prețios al . aces
tor cadre tehnice. De asemenea, am 
mobilizat peste 140 de sportivi frun
tași care vor face demonstrații cu pri
lejul deschiderii Spartachiadei republi
cane și vor participa efectiv, alături 
de celelalte cadre tehnice din regiune, 
la pregătirea sportivilor.

AURELIU BUCUR 
președintele Consiliului regional UCFS

Hunedoara

SÎNTEM GATA SĂ LUĂM STARTUL
Dornici ca activitatea sportivă din 

cadrul uzinei noastre să se dezvolte 
continuu am început, de mai multă 
vreme, popularizarea în rîndul munci
torilor a marii competiții de mase 
și' de performanță — Spartachiada 
republicană.

Noi ne-am propus ca în apropia
tele. concursuri să atragem peste 
5000 de tineri și vîrstnici. De aceea, 
am îmbogățit magazia cu noi sorti
mente de echipament și materiale 
sportive, iar cele vechi au fost re
parate, spălate și călcate. Pentru ca

Vom mobiliza la concursuri
întregul tineret din uzină

mare număr de 
în condiții bune

în ultimul timp, datorită sprijinului 
primit din partea comitetului de par
tid al uzinei noastre precum și a rod
nicei colaborări cu organizația U.T.M. 
și sindicat, activitatea sportivă s-a îm
bunătățit simțitor la Timpuri noi. La 
Spartachiada de iarnă, de pildă, ne-am 
numărat printre asociațiile fruntașe pe 
raion, mobilizând un 
tineri și organizînd 
întrecerile.

De cîtva timp am 
rea celei mai mari : 
live a anului — Spartachiada repu
blicană. Ce ne-am propus noi să rea
lizăm cu prilejul acestei importante 
competiții ? în primul rînd, să atra- 

trecut la pregăti- 
manifestații spor-

primite la redacție, care vorbesc 
pregătiri... pregătiri...

Spartachiada!
Tinerilor care se pre

gătesc pentru Sparta
chiada republicană

Primăvara se gătește 
Pentru startul ei. firește...
Și ca să-și mențină-antrenul, 
Ea verifică... „terenul", 
Aducînd schimbări de climă 
Prin ștafeta-i anonimă...
Dar trecând prin munți și văi 
Iată : fete și flăcăi
Cintă (risipind zăpada): 
„Vine, vine... Spartachiada!“ 
Și mereu, mereu, răsare 
Ca un ghiocel, o „floare" 
...de teren sportiv, ce-așteaptă 
Noi atleți pornind la faptă 1 
Pe la școli, acum cind trece 
Ea ar pune mulți de „10“ 
Celor care dau azi „teze" 
Despre ...cum să arbitreze 
Colindind apoi prin sate, 
Va-ntilni mîini minunate, 
Ce-or culege-n colective 
Roade noi, dar și... sportive, 
Prin antrenamente, care 
In curînd or da în floare...
Și cum astăzi primăvara 
Intilnește-n toată țara 
Tinerii pornind grămadă 
Pe căi noi de Spartachiadă, 
Ii urmează, zîmbitoare, 
Spre terenurile-n care 
Ea, ca nouă concurentă 
Printre ei, va fi prezentă, 
Ca s-aducă tinereții 
Performanța... frumuseții!

Sig. HOROVEANU

set se desfășoare în cele 
condițiuni am început lu- 
amenajare a trei sectoare 
și de aruncări, o pistă de

întrecerile 
mai bune 
crările de 
de sărituri 
atletism, două terenuri de handbal, o 
pistă de popice în aer liber și trei 
terenuri de volei.

Am luat aceste măsuri pentru că 
vrem să avem o comportare cît mai 
bună în această măre competiție. 
Punem mari speranțe în special în 
tinerii noștri boxeri ca Nicolae Lică 
și Constantin Voinescu. Dorim să mă
rim numărul sportivilor clasificați cu

activitatea sportivă organizată 
tineret din uzină și să întă- 

asociația noastră sportivă (prin 
numărului membrilor UCFS,

noi

aso-
de-

gem în 
întregul 
rim 
mărirea 
încasarea la timp a cotizației, activiza
rea tuturor grupelor sportive, încadra
rea în secțiile de performanță a 
elemente tinere talentate etc.).

Dintre acțiunile întreprinse de 
ciația noastră în vederea reușitei 
pline a Spartachiadei amintesc doar 
unele: instruirea organizatorilor de 
grupe sportive, popularizarea competi
ției, amenajarea prin muncă voluntară 
a unei piste de alergări de 100 m. și 
a unor sectoare pentru probele de a- 
r lineari și sărituri, procurări de noi 
materiale și echipament sportiv etc.

Primele concursuri le vom organiza 
pe grupe sportive, începînd de azi 
după-amiază. Pentru început, sporti
vii noștri se vor întrece la fotbal, atle- 

box, volei și popice.

lor li prezente in prima etapă...
Tinerele gimnaste ale asociației 

sportive de pe lingă Grupul școlar 
profesional de energie electrică și elec
trotehnică din Capitală, campioane ale 
Spartachiadei de iarnă (ediția 1963—1964) 
pe raionul Nicolae Bălcescu, s-au 
pregătit asiduu pentru competiția care 
începe mîine. Iată acest frumos an
samblu de gimnastică artistică în timpul 
unei reușite demonstrații în sala Casei 
raionale de cultură a tineretului.

i’oLo T. Chioreanu

în citeva rînduri
PLOIEȘTI. Comisia raională de or

ganizare a Spartachiadei republicane, 
în colaborare cu Comitetul raional 
U.T.M., a ținut o ședință de lucru la 
care au participat președinți de asocia
ții sportive, secretari ai organizațiilor 
de bază U.T.M. și profesori de educa
ție fizică. In ședință s-a analizat sta
diul pregătirilor în asociații pentru în
ceperea competiției și s-au luat unele 
măsuri de îmbunătățire a muticii.

Printre asociațiile raionului Ploiești 
care s-au pregătit intens pentru între
ceri se numără Știința Urlați (preșe
dinte prof. 1. Atanasiu). Rapid Ploiești 
(președinte I. Moroianu), Avîntul 

30 la fotbal, 15 la atletism; 27 la
10 la handbal, 14 la lupte, 20 
' , 20 la volei etc. Ne vom

încă 
box, 
la șah, 
strădui ca și pe cei 400 de dalariați 
care nu sînt încă membri ai UCFS 
să-i atragem pe terenurile de sport 
Văzînd cum lucrează instructorul 
Viorel Seitan cu elevii lui, sînt con
vins că toate recordurile de atletism 
ale asociației și multe din cele ale orașu
lui și chiar ale raionului vor fi corec
tate. Multă încredere ne inspiră și 
luptătorii noștri 
obține 
rioare 

și sperăm că vor 
rezultate bune în fazele supe- 
ale competiției,.

GHEORGHE RADU 
asociației Progresul de pepreședintele

lingă uzina de utilaj gțeu din
Brăila

la 1 martie - manifestații cultural-sportive
în toate

Organele UCFS din regiunea Do- 
brogea au luat din timp măsuri pen
tru organizarea in cele mai bune con- 
dițiuni a primei etape a marii com
petiții. Astfel, activul consiliului regio
nal al UCFS, inclusiv membrii birou
lui, s»au deplasat în toate raioanele 
și, împreună cu activiștii ț consiliilor 
r.fonale și ai comisiilor pe ramură de 
sport, au pus la punct to^te proble
mele organizatorice privind deschide
rea întrecerilor.

Printre raioanele care au efectuat 
pregătiri temeinice se află Tulcea, 
Medgidia și Istria. In aceste. raioane, 
in numeroase asociații sportive, în
trecerile se vor deschide chiar din 
prima zi a Spartachiadei republicane. 
Asociațiile sportive din comunele și 
satele care și-au fixat pentru ziua de 
I martie data organizării concursuri
lor inaugurale ale Spartachiadei au 
prevăzut in programul lor manifes
tații cultural-artistice, meciuri de fot
bal, crosuri, jocuri de volei, handbal. 
Concomitent în sălile căminelor cul
turale din comune vor avea loc între
ceri de haltere, trîntă, gimnastică, 
tenis de masă și șah.

G.A.C. Pleașa (președinte I. Stanciu 
Progresul G.A.C. Pucheni (președin 
G. Apostol) și altele.

A. VLASCEANU, profes

sala C.SJ 
loc un rc 
în prcajn 
republicar 
denionstr

CRAIOVA. Sîmbătă seara, un ma 
număr de spectatori, printre care jir 
ședinți de asociații sportive, activi; 
obștești și sportivi din asociațiile cr 
iovene, au fost prezenți în • ■
din localitate, unde a avut 
șit simpozion, organizat 
deschiderii Spartachiadei 
S-au făcut, printre altele, 
ții de gimnastică, lupte, haltere, du 
care au urmat 
etapei regionale 
publican de box

întrecerile finale i 
a campionatului t 

pentru juniori.
ROMICA ȘULȚ 

activist sportiv

FILIAȘI. Asociațiile sportive c. 
raion s-au pregătit din timp pentru a. 
chiderea Spartachiadei republicane, 
deosebită atenție acordă acestui eve. 
ment asociațiile Știința Filiași, Știir 
Melinești, Avîntul Răcari. In ace. 
asociații s-a prelucrat regtilamen 
competiției și au avut loc întilniri 
selecție pentru a se alcătui 
bune echipe.

N. CÎRSTOCEA,

cele nînvăță
sportPITEȘTI. In asociațiile 

piteștene au fost luate măsuri efic< 
In vederea asigurării bazei matern 
Cotizațiile sportive sînt încasate la 
se colectează importante cantități 
fier vechi din valorificarea căruia 
vor procura material și echipam 
sportiv. Fruntașe In aceste acțiuni : 
asociațiile Textilistul și Scînteia.

M. ȘERBANOIU, radiotelegra

In regiunea Dobrogt

raioanele
Cele aproape 1C0 de asociații s] 

tive din orașul Constanța sint și 
gata de start. Pentru duminică, 
bul Farul preconizează organiz; 
unor frumoase manifestații sportive 
cadrul festivităților de deschidere 
Spartachiadei republicane. Pe 
dioanele 1 Mai din Constanța, 
Techirghiol, la Eforie Sud, la V 
galia, precum și în alte localități 
vor desfășura, cu acest prilej, par 
de fotbal, probe de atletism, jocuri 
handbal și de volei, întreceri de 
tere și de ciclism.

Comisia regională de organizar 
Spartachiadei și-a propus ca, pini 
10 martie, în toate asociațiile spot 
d'n regiunea Dobrogea să înceapă 
trecerile Spartachiadei, la care să 
atras întregul tineret.

C. OPRIȚESCU
activist al Consiliului General 

al UCFS



0 restanță atractivă: 
Dinamo Pitești-Steaua

Primul 
este... o 
partida 
STEAUA 
avea loc 
resc — stîrnește un interes deosebit.

In cele două tabere pregătirile au 
fost încheiate. Jucătorii sînt dornici 
să ofere suporteriior primele satis
facții. Cei mai emotivi în asemenea 
ocazii sînt... antrenorii. „Joc foarte 
dificili" declară ei la unison înain
te ca arbitrul să fluiere începutul 
acestui meci. In plus:

GH. OLA: „Adversarul (n.n. Di
namo Pitești) este bine pregătit si 
a făcut în ultimul timp un salt va
loric substanțial. Sper ca Steaua să 
se comporte bine în această partidă. 
Ne-am pregătit cu multă atenție

V. MARDARESCU, antrenorul pi- 
teșteniior: „Mzr^zz majoritate a ju
cătorilor este în vervă de joc și 
așteaptă întîlnirea cu optimism. Ei 
s-au pregătit cu grijă finind seama 
că Steaua este una dintre cele mai 
bune echipe ale campionatului nos
tru...."

Iată formațiile anunțate: STEAUA: 
Suciu (Eremia)—M. Georgescu, Pe- 
tescu, Koszka, Cojocaru—Jenei, 
Constantin — Bejan, Pavlovicî, 
FI. Voinea, Creiniceanu; DINAMO 
PITEȘTI: AîatacJie—Badea, I. Ste- 
lian, Radu, Barbu—Comeanu, Ca- 
coveanu—Constantinescu, C. Io- 
n'escu, Stoenescti, David.

înaintea acestui joc clasamentul 
campionatului categoriei 
astfel:

joc de campionat din 1964 
restantă a anului 1963: 
DiNAMO PITEȘTI — 
BUCUREȘTI. Meciul va 

mîine la Pitești și — fi-

A arată

1. Dinamo București 12 7 2 3 28:132. Progresul 12 6 4 2 24:203. Farul 13 8 0 5 18:16Petrolul 13 5 4 4 16: 85. Steagul roșu 13 6 2 5 20:166 Rapid București 12 5 3 4 22:237. Crișul 18 5 3 5 13:208. U.T.A. 12 5 2 5 15:169. Dinamo Pitești 12 5 2 5 13:1410. Steaua 10 5 1 4 30:2111. C.S.M.S. 13 5 1 7 19:2212. Știința Timișoara 13 4 1 8 16:2113. Știința Cluj 13 4 1 8 13:2214. Siderurgistul Galați 13 3 2 8 11:26

MIINE, ȘAISPBEZECIMILE „CUPEI B. P. B
Paisprezece terenuri din diferite 

orașe din țară și Capitală găzduiesc 
mîine meciurile din cadrul șaispreze- 
cimilor „Cupei R.P. Romine". După 
cum se știe, în această etapă a „Cu
pei" iau startul și echipele din cate
goria A. La ora cînd citiți aceste rîn- 
duri protagoniștii întrecerilor de mîine 
și-au încheiat pregătirile, iar jucă
torii au pornit în primele lor călătorii 
„oficiale" din acest an. C.S.M.S. lași 
zboară cu avionul spre Timișoara pentru 
a întîlni pe Electromotor ; Rapid se 
află în trenul de Cărei, Siderurgistul 
în cel de Baia Mare... Gazdele, echi
pe din categoriile B, C, campionate re
gionale și raionale, s-au pregătit pen
tru primirea oaspeților și sînt hotărîte 
ca in asemenea companii să ofere pu-

blicului localnic jocuri spectaculoase 
și... eventuale surprize (plăcute) deși 
calculul hîrtiei nu le indică favorite.

Iată acum meciurile:
București: Flacăra roșie — Progre

sul (terenul „Timpuri noi*' din calea 
Dudești) și Dinamo Victoria — Ști
ința Timișoara (stadionul Giulești) ;

Aiud : A. S. Aiud—Știința Galați.
Baia Mare: Minerul — Siderurgis

tul Galați.
Giurgiu : Victoria—Dinamo Bucu

rești.
Blaj: C.I.L.—Petrolul Ploiești.
Caracal : Răsărite,?—Farul Con

stanța.

Cu accent 
pe viteză

MECIURI AMICALE
RAPID—METALUL 5-1 (2-0)

Antrenamentul de joi după-amiază 
al rapidiștilor bucureșteni a avut loc 
în compania echipei de categoria B, 
Metalul.

Pe un teren cu băltoace, Rapid a 
cîștigat întîlnirea cu 5—1 (2—0) da
torită golurilor lui Ozon (3), Dumi- 
triu 11 și Năsturescu — respectiv 
Nic. Anton.

Arbitrul C. Petrea a condus bine 
formațiile:

RAPID: Andrei (Ojoc)—Lupescu, 
Motroc, Dinu, Greavu (Macri)—Geor
gescu, C. Dan—Năsturescu, Dumitriu 
II, Ozon, Codreanu.

METALUL: Petre (Șerban)-Szabo 
(Ștefănescu), Malschi, Tudor, Stere 
(Szabo)—Nic. Anton, Paul Popescu 
—Buzatu, Roman, Protopopescu (Ion 
Constantin), Tirtău (Al. Lazăr).

T. Mihai

stadionul „23 August" la 
echipei studențești, însă nu 
un joc de calitate din cauza 
desfundat. Știința s-a mișcat 
decît duminică la Arad, dar 
lectiv încă mai lasă de dorit.

C.S.M. Reșița arc o pregătire fizi
că bună și a constituit un adversar 
egal pentru Știința. Atacanții oaspeți 
au șutat însă foarte rar 
iar atunci cînd au făcutțO 
eficacitate.

Au marcat: M'țaru (min. 
ter (min. 40), Manolache

Formația Științei: Curcan (Urzicea- 
nu)—Surdan, Bitlan, Turcan, Botes- 
cu—Tănase, Lereter—Matei, Lazăr, 
Manolache, Mițaru (Răcelescu).

Al. Gross — coresp. reg.

evoluția 
au văzut 
terenului 
mai bine 
jocul co

la poartă, 
n-au avut

10), Lere- 
(min. 48).

GAZ METAN MEDIAS— 
SIDERURG1STUL GALATI 0—1 

(0-1)

ST11NTA TIMISOARA— C.S.M.
REȘIȚA 3—0 (2—0)

T1MIȘOARA (prin telefon). Știin
ța a susținut miercuri primul său 
meci din acest an 
3000 de spectatori

la Timișoara. Peste 
au fost prezenți pe

Cupele campionatului de fotbal 
categoria A 1963/1964

MEDIAȘ 28 (prin telefon). — In 
ciuda terenului acoperit cu un strat 
gros de zăpadă, cele două echipe au 
reușit în general un joc bun. Local
nicii au dominat în partea a doua a 
meciului, dar nu au putut egala. 
Unicul gol al partidei a fost înscris 
de Banu (min. 43). S-au evidențiat: 
Banu, David, Dragomir (S), Anton, 
Țintea, Pascal, Zanca (G.M.).

Dan Vintilă — coresp.

Cărei: Recolta— Rapid București. 
Galați : Ancora—Crișul Oradea.
Sf. Gheorghe : Texti,a—Steagui 

Brașov.
Sibiu : C.S.M.—U.T. Arad.
Sinaia : Carpați—Știința Cluj.
Timișoara : Electromotor—C.S.M.S. 

Iași.
Turnu Severin : Metalul—C.S.M.

Cluj.
Toate jocurile vor începe la ora 15. 

In caz de egalitate la sfîrșitul celor 
90 de minute, partidele vor fi prelun
gite cu două reprize a 15 minute. 
Dacă rezultatul se menține egal și 
după 120 de minute de joc, meciul va 
fi programat a doua zi în aceeași 
localitate. Dacă și al doilea meci se 
termină la egalitate, se califică echipa 
din categoria inferioară.

Progresul a sosit 
in Capitală

roșu

Echipa de fotbal Progresul s-a îna
poiat din turneul întreprins în R.A.U. 
și Grecia. Jucătorii bucureșteni sus
țin mîine după-amiază jocul lor din I 
cadrul „Cupei R.P.R." cu formația 
Flacăra roșie, pe terenul „Timpuri noi" 
din calea Dudești.

LA ANTRENAMENT CU PIOLA
Înainte de a pleca din Capitală, Sil

vio Piola a apărut marți după-amiază 
pe unul din terenurile de la Dinamo, 
în trening și bocanci, pentru a conduce 
un antrenament cu un lot de jucători 
bucureșteni.

Printre sutele de spectatori prezenți 
în tribunele improvizate pe marginea 
terenului, se aflau antrenorii echipelor 
din categoriile A. B și juniori, precum 
și uiți antrenori din București. Silvio 
Piola a avut ca „secund" pe fostul in
ternațional Ionică Bogdan.

S-a lucrat pentru pregătire fizică, 
cu accent pe viteză, mobilitate articu
lară, s-au exersat o serie de tenie tac
tice pentru desfășurarea atacurilor și 
dezorganizarea dispozitivelor de apă
rare, căutîndu-se cuprinderea treptată 
a organismului jucătorilor în efort. 
Exercițiile au avut o înlănțuire logică, 
în care efortul și pauzele s-au îmbinat.

Spre sfîrșit au fost demonstrate o se
rie de scheme tactice de atac. Ele s-au 
desfășurat în viteză, cu participarea 
mijlocașilor și înaintașilor. Pentru fie
care post în parte s-a demonstrat o 
temă tactică. Antrenorul italian a insis
tat asupra repetării acestor teme și9 
îndeosebi, pentru desfășurarea lor în 
viteză.

Intr-un cuvînt, a fost o lecție de an
trenament utilă, atît pentru jucători 
cit și pentru antrenori.

ANGELO NICULESCU 
antrenor federal

O comportare nesatisfâcatoare

I’- .scopul ridicării calității fotbalului 
nostru și a stimulării celor mai valo
roase performanțe și comportări ale 
echipelor, antrenorilor. jucătorilor și 
arbitrilor din campionatul categoriei A. 
ediția 1963'1964. Federația romînă de 
fotbal — în colaborare cu redacțiile u- 
nor publicații — acordă următoarele 
cupe care vor fi decernate la termina
rea actualei întreceri de fotbal de pri
ma categorie.

„Cupa F.R.F." secției de fotbal de 
categoria A cu cele mai bune rezul
tate, sub toate aspectele (organizato
ric, instruire, educație, administrativ 
etc.) în sezonul 19631964.

„Cupa ziarului „Scînteia tineretului" 
antrenorului care a promovat cu suc
ces cei mai mulți tineri jucători în e- 
chipa de categoria A în ediția 1963^ 
1964

„Cupa ziarului „Sportul popular" e- 
cliipei de categoria A cu cea mai va
loroasă comportare în. ediția 1963/1964.

„Cupa „Radioteleviziunii" antrenoru
lui echipei care a dat cei mai mulți ti
tulari reprezentativelor R. P. Romînă 
în perioada campionatului categoriei A 
1963'1964.

„Cupa ziarului 
celui mai bun atac 
ediția 1963'1964.

„Romînia liberă" 
din categoria A în

„Cupa săptămînalului „Magazin" ju
cătorului de categoria A cu cei mai 
mulți ani de activitate la aceeași e- 
chipă.

„Cupa ziarului „Munca" echipei de 
categoria A cu cea mai disciplinată 
comportare pe teren și în afara lui.

„Cupa ziarului „Steagul roșu" celui 
mai valoros arbitru de categoria A, în 
ediția 1963'1964. -

„Cupa revistei „Flacăra" echipei de 
categoria A cu cele mai bune rezultate 
tehnice și comportări în jocurile dispu
tate în deplasare în ediția 1963 1964.

„Cupa ziarului „Informația Bucureș- 
tiului" golgeterului campionatului ca
tegoriei A, ediția 1963'1964.

„Cupa revistei „Sport" celui mai bun 
portar ai campionatului categoriei A 
1963'1964.

„Cupa „Loto-Pronosport" echipei de 
categoria A cu cel mai bun golaveraj 
(prin scădere) în ediția lDeS/lGâd.

Decernarea cupelor de mai sus va 
fi efectuată la terminarea campionatu
lui categoriei A, ediția 1963'1964. In 
stabilirea definitivă contează și rezul
tatele înregistrate în turul campionatu
lui categoriei A 1963'1964.

Situația în clasamentele cupelor va 
fi anunțată periodic! de către o comisie 
special constituită. ■i

un > ---------
tî iii ZI

CRIȘUL ORADEA—MINERUL
LUPENI 4—3 (3—0)

ORADEA 28 (prin telefon). — Cu 
toate că terenul din incinta stadionu
lui Tineretului a fost foarte noroios, 
ambele echipe au desfășurat un joc 
bun, dinamic. In prima repriză, mai 
decise în acțiunile de atac, gazdele 
fructifică trei din numeroasele ocazii 
avute (Pojoni — min. 2, Bacoș — 
min. 20, lacob — min. 24). In min. 
48 scorul devine 4—0 (autorul golu
lui: Pojoni). Crișul slăbește alura 
permițind oaspeților să joace mai des
chis in atac și să reducă handicapul 
prin Sacaci II (autogol în min. 72), 
Turcan (min. 80) și Solomon (auto
gol în min. 89).

CRIȘUL: Wexlielt (Duca)—Geor
gescu, Solomon, Sacaci II, Balogh 
(Mihai Mihai)—Vlad (Cuncuti), Don- 
ciu—Fandli (Sandu), Bacoș (Mănes- 
cu), Pojoni (Sacaci III), lacob.

MINERUL: Mihalache—Stanciu,
Dan, Seneș, Staudt—Cărare, Cotroază 
—Comșa (Aruncuteanu), Țurcan, Dră- 
goi, Șeptăreanu.

Ilie Ghișa — coresp. reg.

ALTE REZULTATE: C.S.M.S. Iași 
—Constructorul lași
U.T. Arad—C.F.R. Arad 1—0 (1—0); 
Poiana Cîmpina—Viitorul Electronica 
București 2—1 (2—0); Știința Cluj— 
Soda Ocna Mureș 3—1 (2—1); Fruet- 
export Rapid Focșani—Oituz Tg. 
Ocna 7—0 (4—0).

8—0 (4—0);

...Lucescu, Popa, Lang, Nunweiller 
VI, Mareș, Deleanu, Alecu și ceilalți 
componenți ai lotului de juniori care 
au fost în turneu de pregătire în Tur
cia, Grecia și Bulgaria s-au înapoiat, 
cum se spune... cu capul în jos. Patru 
meciuri, patru infringed. Scorul final 
al turneului: 10—3 pentru adversari. 
Să recunoaștem că cu o asemenea... is
pravă, cu un asemenea bilanț și după 
cîte am aflat, cu o asemenea compor
tare nesatisfăcătoare, nu s-au întors 
niciodată echipele noastre de juniori.

Redacția noastră nu a primit relatări 
mai ample asupra jocurilor disputate în 
Turcia sau Grecia. Am aflat însă că 
drumul a fost extrem de obositor, că s-a 
călătorit cu trenul în condițiuni grele, 
că în primele două meciuri și în al 
patrulea, adversarii noștri ne-au opus 
formații de juniori depășite ca vîrstă. 
Mai trebuie spus de asemenea că în 
primele trei jocuri fotbaliștii noștri au 
intîlnit echipe în plin program com- 
petițional, dintre care și o formație de 
seniori (A.E.K.), în compania căreia au 
jucat de la egal la egal, pierzînd, după 
cum se știe, la limită. Cu toate acestea, 
era de așteptat ca echipa să se pre
zinte de la o întîlnire la alta din ce 
în ce mai bine, ca urmare a pregătirii 
treptate acumulate.

Or, acest lucru nu s-a petrecut. Dim
potrivă, în ultima intîlnire juniorii 
noștri an avut cea mai slabă compor
tare. Iată ce ne scrie Toma I Iristov, 
corespondentul nostru din Sofia, care 
a asistat la jocul dintre juniorii ro- 
mîni și bulgari: „Jucătorii romîni s-au 
prezentat în acest meci sub așteptări, 
pierzînd la scor : 4—0. In timpul parti
dei, echipa romînă a fost dominată 
autoritar și rareori a avut sclipiri și 
acțiuni de' fotbal modern. Apărarea a 
fost nesigură, comițînd numeroase 
greșeli caie au dus la înscrierea pri
melor două goluri. Mijlocașii nu au 
menținut legătura cu linia de atac 
care, la rîndul ei, n-a pus niciodată în 
pericol poarta juniorilor bulgari...".

Hotărît lucru, comportarea juniori
lor în acest turneu nemulțumește pe 
iubitorii fotbalului. „Speranțele" noa
stre ar trebui să reflecteze serios asu
pra acestei slabe evoluții, știind bine

se pare 
pe care 
echipei

că alți juniori au reușit prin compor
tarea și rezultatele obținute acasă și 
peste hotare să ridice prestigiul tine
rilor fotbaliști romîni. Lucescu, Popa, 
Lang, Nunweiller VI și toți ceilalți 
n-au făcut aceasta. Mai mult, 
că ei n-au înțeles răspunderea 
o au cînd îmbracă tricourile 
naționale.

Să ne mire atunci că s-au întors 
acasă întrecuți de toți adversarii ? 
Poate pentru actualii componenți ai lo
tului să nu constituie încă un titlu de 
mîndrie faptul că au fost selecționați 
pentru Turneul U.E.F.A.? Atunci? An
trenorii ar trebui să fie mai exigenți, 
să selecționeze în lot numai acele ele
mente talentate care sînt capabile de 
dăruire totală în oricare meci, jucători 
care să ne reprezinte cu cinste in în- 
tilnirile internaționale.

Comportarea juniorilor în acest tur
neu a fost supusă unei discuții în ca
drul federației. A fost analizată tot
odată și activitatea pe care o depun 
antrenorii acestor juniori, deoarece 
după cum se vede, în munca de in
struire și antrenament a lotului s-au 
manifestat serioase lipsuri. In același 
timp este de datoria federației și a an
trenorilor lotului să acționeze cu mai 
mult simț de răspundere in ceea ce 
privește întărirea muncii educative.

C. MANTU

Rezervarea de bilete
la jocurile de fotbal

întreprinderea de Exploatare a 
Bazelor Sportive (IEBS) a pre
lungit pînă la 15 martie a.c. — 
data începerii returului campiona
tului republican de fotbal categ. A 
— termenul pînă la care asociațiile 
sportive pot încheia contracte pen
tru rezervarea de bilete la jocurile 
de fotbal de categ. A și interna
ționale ce se vor disputa în acest 
an pe stadioanele „23 August" și 
„Republicii".

PORTARILOR APĂRĂTORILOR - IN TERILOR - -ARBITRILOR - ANTRENORILOR-APEQTATOMLCfE

GHETE CU - OCHELARI _ UN
ARIPI PUTERN/C! CALMANT

PORT! CULACAT- UN MATURATOR - MOTORIZARE - BALOANE . 
“ COMPLETĂ CU ADRESA

BUN răbdare
S/--. TUTUN

Desene de Neagu Radulescu
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Steaua—Știința Timișoara
Va reuși echipa Steaua sâ se revanșeze 

în fața studenților timișoreni ? Acest lucru 
tl vom afla mîine în sala Floreasca unde 
este programată întilnirea Steaua — Știința 
Timișoara din cadrul primei etape a retu
rului campionatului republican masculin. 
Meciul so anunță deosebit de interesant, 
atît prin faptul câ militarii vor sâ șteargă 
impresia proastă lăsată în tur. cînd au 
pierdut la 17 puncte, cit și prin impor
tanța pe care o prezintă rezultatul pentru 
clasamentul competiției.

Iată programul complet al jocurilor de 
azi și mîine : MASCULIN, SERIA I : Steaua 
— Știința Timișoara, Dinamo Oradea — Di
namo București, Rapid — Sideruxgistul Ga
lați, Politehnica Cluj — Știința Cluj, Stea
gul roșu — Știința Tg. Mureș, Știința Cra
iova — Știința București; SERIA A II-A : 
Voința Satu Mare — A.S.A. Bacău, Chimia 
Suceava —- Farul Constanța, Olimpia M. I. 
București — Progresul București, Voința Tg. 
Mureș — Aurul Brad, Voința Iași — Cons
tructorul Iași; FEMININ, SERIA I : Unirea —- 
Știința Cluj, Voința București — Ciîșul Ora
dea. Voința Oradea — Mureșul Tg. Mureș, 
Voința Tg. Mureș — Știința București, Vo
ința Brașov — Rapid București; SERIA A 
II-A 5 Progresul — I.C.F., Olimpia — S.S.E. 
Constanța, C.S.M.S. Iași — Știința Timi
șoara, A.S.A. Cluj — Mătasea Dudești.

I
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La antrenamentele olimpicilor

curind va apare 
al revistei ilustrate

Din cuprins :

„Cupa R.P.R/*

Rapid 
finala
După 25 de ani Piola și David 
— din nou fata în față, la 
București...

București în drum spre 
C.C.E. la handbal feminin

ETAPA DERBIURÎLORcaracterizează buna atmosferă de lu
cru sportiv a antrenamentelor conduse 
de ei. Și, cu atît mai mult cu cit am 
văzut cu propriii noștri ochi, n-avem 
nici un motiv să nu-i credem.

Cu toate acestea, n-am vrea să ne 
pripim, lăsîndu-ne năpădiți de prema
ture satisfacții. Vom mai avea deci 
răbdare pînă a ne fixa asupra evidenție
rilor. Stadiul este totuși puțin avansat 
pentru a face caracterizări detaliate, 
pentru a ne fi îngăduite observații su
ficient de concludente și pronosticuri. 
Perioada pregătitoare a planului de îm
plinit pînă la J. O. de-abia a început. 
Accentul cade încă pe dezvoltarea ca
lităților fizice, de bază și specifice, 
deși grija pentru acestea e îmbinată ar
monios cu aceea pentru elementele teh
nicii, care ciștigă treptat teren.

Vom folosi așadar rîndurile de față 
doar ca pe un stimulent și pentru a 
menționa startul satisfăcător care a 
fost luat în privința respectului gene
ralizat pentru pregătire.. Cu rezerva o- 
bligatorie pînă la primele rezultate 
concrete, de la care cerem, cum e fi
resc, să dea soliditate declarațiilor ex
primate de cei doi antrenori. Desigur 
însă, aceasta cu mult înaintea întrece
rii. olimpice de la Tokio I

Primul prilej de a transforma impre
siile bune în convingeri prin faptul 
valoric al unor cifre precise îl au bă
ieții. Chiar astăzi la Floreasca, unde, 
atacînd normele în probele de control, 
vor avea posibilitatea să adauge notei 
acesteia, barem o parte din cuvintele 
confirmării, iar voleibalistele fruntașe— 
peste vreo săptămînă. Așteptăm...

CONSTANTIN FAUR

BUCUREȘTENE
Azi și mîine continuă întrecerile în 

cadrul „Cupei R.P.R.", cu desfășurarea 
meciurilor etapei a treia. Vor avea loo 
cîteva partide interesante, din care se 
remarcă derbiurile bucureștene. Opt 
dintre formațiile din Capitală (patru 
la fete și patru la băieți) vor juca In
tre ele și cu siguranță că vom asista 
la partide disputate și de bună valoare.

lată programul etapei: MASCULIN: 
Rapid — Progresul, Dinamo — Steaua, 
C.S.M.S. lași — Știința Galați, Mine
rul Bihor — Știința Timișoara, Petro
lul Ploiești — Tractorul Brașov, Farul 
Constanța — Știința Cluj; FEMININ: 
C P.B. — Dinamo, Progresul — Ra
pid, Voința Craiova — Știința Bucu
rești, C.S.M. Cluj — Știința Cluj și 
C.S.M. Sibiu — Farul Constanța.
ARBITRI ROM1NI . PESTE HOTARE

Datorită bunei lor pregătiri, arbitrii 
de volei din țara noastră se bucură de 
bune aprecieri peste hotare. Tot mai 
des ei sînt delegați să conducă meciuri 
importante. ’

De curînd, la Sofia, a avut loc prima 
întîlnire din cadrul semifinalelor 
„C.C.E.", masculin Minior(R.P. Bul
garia) — S. K. Leipzig (R.D.G.). Par
tida a fost condusă cu competență de 
Nicolae Mateescu.

Tot în cadru] unor competiții oficiale 
au mai condus jocuri și arbitrii Mircea 
Albuț, Costin Mușat și C. Armășescu, 
ale căror arbitraje au fost aprcGale de 
forurile de specialitate din țările res
pective.

Atenție îmbunătățirii plonjonului, inclusiv celui înainte, executat în fotografia 
noastră de Elisabeta Goloșie

Foto: V. Bageao
Le-am făcut recent, jucătorilor și ju

cătoarelor din loturile noastre olimpice 
de volei, o vizită la cite unul din an
trenamentele lor. Am luat loc pe bancă 
și am privit Constatările, în general, 
ne-au mulțumit. Se 
tate, cu sîrguință și 
inciozitate. Însușirile 
cum afirmă cu tărie 
trenorul principal al 
și Nicolae Murafa, antrenorul lotului 
feminin, cu care am stat de vorbă)

• La început de sezon fotbalistic.

• Surorile Goîtschel la Poiana 
Brașov.

PRONOEXPRES1X2X1X21
Așa cum am mai anunțat, programul con

cursului Pronosport nr. 9. etapa de mîine, 
duminică 1 martie, cuprinde meciul res
tanță de categoria A Dinamo Pitești — 
Steaua, cinci întîlniri din cadrul 16-iinilor 
Cupei R.P.R. și șase întîlniri din cadrul di
viziei A a campionatului italian.

In privința meciurilor de Cupă, atragem 
atenția participanților asupra “ faptului că 
echipele de categoria A incluse în program 
se deplasează pentru a întîlni echipe care 
activează în categoria B, categoria C și 
campionatul raional.

Subliniem că în meciurile de Cupă este 
posibilă apariția rezultatelor de egalitate, 
deci a semnului „X*. Este vorba de ca
zurile în care egalitatea se menține și după 
desfășurarea prelungirilor (2 reprize a 15 
minute) în situația cînd scorul este egal 
după cele 90 de minute de joc. Deci în 
rezultatele oficiale ale concursului Prono
sport „X"-ul apare atunci cînd scorul egal 
se înregistrează după 120 de minute de joc.

Dăm mai jos programul de 
pronosticurile care ne-au fost 
la meciurile italiene de către 
rea „Totocalcio* din Roma :

I. Dinamo Pitești — Steaua
II. Minerul B.M. —- Siderurgistul Gl.

III. Recolta Cărei — Rapid
IV. C.S.M. Sibiu — U.T.A
V. Carpați Sinaia — Știința Cluj 

VI, Textila Sf. Gh. — Steagul roșu 
VII. Bari — Messina (1) 

VIII. Lanercssi — Lazio (1)
IX. Milan — Bologna (1, 2) 

X. Roma — Juventus (1, 2)
XI. Sampdoria — Internazionale (x_ 2) 

XII. Spal — Fiorentina (x, 2)

Programul concursului Pronosport nr. 
etapa din 8 martie este următorul :

I. Rapid — Dinamo Buc. (cat. A) 
” Steaua — Progiesu-l (cat. A) 

B-ologna — Sampdoria (camp, italian A) 
Catania — Milan (camp, italian A) 
Fiorentina — Lanerossi (camp. ital. A) 
Inter — Bari (camp, italian A); ; : . - . -)

Atalanta (camp, italian A)

DOUA AUTOTURISME — deci în total — 
tragerea Mărțișorului beneficiază de mini
mum șapte autoturisme.

Excursiile sîn.t acordate în număr nelimi
tat și ele vor avea loc pe itinerariul Kiev — 
Leningrad — Moscovă în organizarea 
O.N.T. Carpăți. Dintre premii v.nu lipsesc 
motocicletele,, combinele muzicale, televi
zoarele, frigiderele, aparatele de radio-etc.

Se vor extrage în total 58 de numere : 
13 numere pentru cîștigtirile obișnuite în 
bani pe opt categorii: și .cîștiguri suplimen
tare I și II; 45 de numere pentru cîștigu- 
rile suplimentare în- obiecte (11 extrageri).

La această tragere se pot folosi toate 
metodele de participare : pe bilete întregi, 
pe bilete sferturi și pe bilete-abonament. 
Reamintim că biletele-sferturi participă 
ele ia atribuirea autoturismelor. Și

concurs cu 
comunicate 
întreprinde-

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT Nr. 8

lucra cu seriozi- 
evidentă conști- 
acestea (după 

Nicole Sotir, an- 
lotului masculin.

■J
a â — •» “ ■- - -

Primele etape ale „Cupei R.P.R." 
ne-au oferit unele partide de un bun 
nivel, disputate cu multă dîrzenie. în 
această privința s-au remarcat cîteva 
echipe ca Rapid, C.S.M. Sibiu, Știința 
Cluj (fete), Tractorul Brașov, Rapid 
(băieți). Dary mai sînt și alte aspecte.

Promovarea tineretului în rîndurile 
echipelor noastre fruntașe a început 
fără îndoială să dea roade. Tineri 
ca Florica Tudora, Costinescu (Rapid), 
Tîrlici, St oi an, Lucia Variea (Dinamo), 
Porumb (Steaua), Wessman și Baraboi 
(C.S.M.Si Iași) joacă de la un meci la 
altul tot mai bine. Comportarea aces
tor tineri este însă în funcție nu nu
mai de pregătirea și talentul lor, ci 
și de modul cum sînt ajutați de colegii 
de echipă, de cei care joacă în forma
țiile respective de mai multă vreme.

E firesc ca tinerii jucători, din lip
să de experiență, să nu arate tot ce 
pot, să mai manifeste unele rețineri 
în executarea unor procedee tehnice 
mai pretențioase, de teama de a nu 
greși. Și de' multe ori se întîmplă ca ei 
să greșească. In aceste momente este 
necesar ajutorul colegilor lor de echipă. 
Am văzut în asemenea situații jucă
tori valoroși ca Nicolau, Drăgan, Che- 
rebețiu, Fieraru, Sonia Colceriu, Ana 
Mocanu, care — fără să se supere de

punctul pierdut •— încurajau pe colegii 
lor mai tineri țrriptr.nin sfat, printr-o 
vorbă bună. In meciul de duminica tre
cută le-am auzit de Nenumărate ori pe 
Sonia Colceriu, Doina Popescu și Cor
nelia Moraru, de la. Rapid, spunînd: 
„Bravo, Florica !“, s-au „Nu-i nimic, 
Florica!“, atunci dud colega lor mai 
tînără Florica Tudora juca bine sau 
uneori greșea.

Am văzut și am auzit însă, și jucă
tori sau jucătoare care își apostrofau 
partenerii mai tineri. Așa au procedat 
Livia Fleșeriu, Grette Kiss f C.S.M. Si
biu), N. Tarlev (C.SjM.S. lași). Aceștia 
se luau pur și simplu cu mîinile de

cap cînd unul mai tînăr greșea. Așa 
înțelegeau să-și ajute colegii, pe lingă 
faptul că ei nici nu constituiau exemple 
chiar strălucite de joc fără greșeli. 
Livia Fleșeriu, de pildă, în meciul de 
duminică a făcut doar figurație pe te
ren și totuși...

Pe viitor va trebui ca și antrenorii 
să se străduiască să creeze o atmosferă 
de întrajutorare, să le arate jucăto
rilor cu mai multă experiență că nu
mai acest mod de încurajare ș oate 
contribui la creșterea cadrelor tinere 
și la îmbunătățirea jocului și perfor
manțelor echipelor.

C.

Săptămînă viitoare pe ecranele Capitalei:
februarie 196423
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>, t Q producție a studiourilor italo-spaniole

Categoria
16.420 lei.

Categoria
1 735 lei.

Report categoria I 
concursul

lei 62.945 pentru
1 martie 1964.

io,

u. 
iii. 
IV.
v.

vi. __ __________ ,
VII. Genoa — Torino (camp, italian A) 

VIII. Juventus — J" ’. '__ _r. __
IX. Lazio — Modena (camp, italian A) 

X. Mantova — Spal (camp, italian A) 
Messina — Roma (camp, i'taliaw A) 
Catanzaro — Brescia (camp, italian B) 

început vînzarea la tradiționala tra- 
spe-cială Loto Central a Mărțișorului 
va avea loc la 6 martie. Această tra- 
specială acordă importante premii în 

mărci : 
,Skoda Octavia' și „Trabant', 

voi atribui minimum 5 autoturisme.

XI.
XII

A
gere
care
gere ..._____  ______ ___ F______  r....... .........
obiecte și bani. In fruntea listei de obiecte 
se afla autoturismele de diferite 
„Moskvici',

Se vi: ______ ________  _ ________ _
Iar printr-o extragere de DOUA NUMERE 
se vor acorda în mod excepțional, alte

De la I. E. B. S
• Pentru gala de box din cadrul Tur

neului pe categorii de astăzi de Ia- sala 
Floreasca, precum și pentru meciurile de 
hochei pe gheață din campionatul republi
can (seniori) de astăzi și mîine de la pa
tinoarul artificial, biletele se găsesc la 
casa din str. Ion Vidu și după-amiază la 
casele bazelor sportive respective.

® Patinoarul artificial este deschis pen
tru patinaj public mîine între orele 10—13.

® La bazinul acoperit Floreasca conti
nuă cursul de inițiere la înot pentru copii, 
înscrieri și informații la complexul Fio- 
reasca, telefon 11,64.06..

SPORTUL POPULAR
Pag a 6-a Nr.. 4401

Produsâ în sortimente variate, se găsește de vînzare în Cofetării 
Unitățile Comerciale cu raioane de specialitate.

Pentru consum la domiciliu sevviibde în ambalaje speciale.



De 1 Martie
Sprlnterelor care de mulți 
ani bat pasul pe loc.

Le-oferim ca mărțișor 
(Orice-ar zice 1)... un tractor; 
Opintindu-se 
Poate le-o...

cu foc 
urni din loc.

Multiplel 
oane de 
cloș.

noastre campi- 
schi Ilona Mi-

Mărțișoru-I o 
Să muncești 
Ca sâ urci fâră-ncetare 
Podiumul la... coborîre 1

urare : 
cu hotărîxe

Campioanei la aruncarea 
discului Lia Manoliu.

Nu-ți știu gustul, totuși risc 
Să-ți ofer în dar un disc. 
Sper să-I faci prin perfor

manță 
Ca să aibă... rezonanță.

Un „mărțișor' comun pen
tru baschetbaliștii și bas
chetbalistele noastre care 
nu s-au prea remarcat 
în jocurile internaționale.

Am să vă ofer în dar 
Cum se știe, un coșar 
Poate se indura moșul 
Și vă mai... desfundă coșul.

I. ClIIVU

Baschetbalistul secund 
Și-a spus privind micul 

coșar 
înfipt cu-n ac pe plușul 

roș : 
— Cînd ai și-o scară, este 

clar 
ușor... 

COȘ !
Că poți s-ajungi

LÂ

Rugbistul 
— Drept

Nevestei 
De n-o

vi Pfeă 
lt

mărțlșor 
un 

c-a dorit 
să-i

îi iau 
ceas 
enorm 

placă nu 
mă las 

la urmă...
TRANSFORM !

Trăgătorul
Privind la fluturi ți 

albine,
Riscă o întrebare bruscă: 
— N-aveți pe-aicea pen

tru mine
Din întîmplar.e și

o... MUSCĂ 7

V. D. POPA

DE TOATE • • •

din- 
So-

Meciul de baschet 
tre echipele franceze 
cliaux și Charleville a tre
buit să 
minute 
întrucît 
.ievilie' 
în... 2
Lalți fiind eliminați I

fie întrerupt cu 3 
înainte de sîîrșît, 
echipa din Char- 
rămasese numai 
jucători, toți cei-

★

fotbalul 
Chorton, 

a cîștigat 
la rînd,

Senzație în 
scoțian. Echipa 
nou promovată, 
23 de meciuri 
realizînd golaverajul de 
100:23.

c>-
"5^-

Acum o jumdtate de veac
O veritabilă piesă de primei reviste romînești 

muzeu ! Primul număr al dedicată exclusiv șahului.
A apărut la 25 februarie 
1914, din inițiativa și 
sub îndrumarea lui ION 
GUDJU, un animator al 
mișcării șahiste din țara 
noastră, actualmente pro
fesor universitar emerit, 
vicepreședinte al F.R.Ș.

Am găsit acest exem
plar în biblioteca profeso
rului Gudju și-l prezen
tăm cu multă plăcere ci
titorilor noștri. Pe co
pertă, un desen original: 
Cei doi regi de șah își 
string mîna: remiză.

Cu florin Dorian despre cîntecul sportiv
— Aceea care joacă cel 

mai bine. Deocamdată 
n-am nici una, dar sînt 
convins că în retur voi 
avea prilejul să fiu su
porterul înflăcărat al... tu
turora.

(Iată o dorință pe care 
o împărtășesc, desigur, 
toți iubitorii fotbalului).

— Dar personal ce spo • 
turi practicați ?

— Mai corect ar fi fost 
să mă întrebați, pe care 
le-am practicat. Atunci 
puteam să vă răspund: 

volei în tinerețe, puțin 
înot, tenis de masă, vîs- 
lit. Acum sînt adeptul 
gimnasticii la domiciliu. 
Vă asigur că este un ve
ritabil elixir al tinereții. 
Iar eu vreau să rămîn cît 
mai 
viața

Iubitorilor cântecului de 
sport le este familiară vo
cea caldă, plăcută, a lui 
FLORIN DORIAN. Am 
auzit-o de alîtea ori în 
tribunele stadioanelor, 
sub cupolele sălilor de 
sport sau răsunînd deasu
pra bazinelor de înot în 
timp ce sportivii defilau 
prin fața publicului îna
inte să înceapă întrecerea. 
„înflorește sportu-n țara 
mea", „Zboară 
peste plasă" și 
tece au cucerit 
tatea nu numai 
musețea melodiei dar 
datorită interpretării 
care 
cîntărețul.

Și iată că acum reper
toriul lui Florin Dorian 
și al altor cîntăreți 
este pe punctul de a se 
îmbogăți la acest capitol.

în
concurs 
UCFS în 
Uniunea 
de sub 
compozitori consacrați de 
muzică ușoară au ieșit noi 
portative... sportive. H. 
Malineanu, George Grigo- 
riu, Emanoil Ioncscu, Elly 
Roman, Aurel Giroveanu, 
Temistocle Popa, Anatol 
Albin, Gelu Solomonescu, 
Mișu lanrrj, 
Delmar și alții, 
ratori fideli ai 
cerii sportive, au dedicat 
stadionului și eroilor săi 
noi cîntece inspirate.

Cîteva titluri sînt edi
ficatoare: „Sportivi ai ță
rii mele înainte !", „Spor
tul înseamnă tinerețe", 
„Primii în muncă, primii 
în sport", „Șapte nunți 
și șapte văi", „Cîn
tecul noii tinereți", 
„Mai sus ștacheta", „Ve- 
niți sportivi", „Pe locuri, 
fiți gata „Pentru cei

if

DEFINIȚII

Luft = scurt circuit al 
bocancului

Clasament = contorul... 
formei

Penalti = upercut... fot
balistic

Upercut — penalti... pu
gilistic

Arbitru — C.T.C.... spor-
tiv

Forfait

TIT1

3—0 în... li-

GHEORGHIU- 
VASLUI

mingea 
alte cîn- 
populari- 
prin fru-

Pe 
a știut să le-o ilea

urma unui reușit 
organizat de 
colaborare cu 
compozitorilor, 
penița cîtorva noile

Florentin 
admi- 
între-

„Dopingul" lui Peter Snell
Atletul neozeelandez 

Peter Snell, care la Jocu
rile Olimpice de la Roma 
a cucerit o medalie de 
aur în proba de 800 m 
plat a stîruit o mică sen
zație în rîndurile unor 
ziariști atunci cînd Ie-a 
mărturisit, fără nici un 
fel de ocolițuri, că în 
cursul antrenamentelor 
sale obișnuiește să se 
„dopeze". Dopingul folo
sit nu este însă nici un 
preparat farmaceutic sau 
chimic ci o... simplă ban
dă de magnetofon 1 Po
trivit spuselor lui Snell, 
în cursul antrenamente
lor, cînd simte că îi slă
besc puterile, cere antre
norului să dea drumul 
benzii de magnetofon pe 
care se află imprimat ra- 
dioreportajul finalei
cursei de 800 m de la

Jocurile Olimpice de la 
Roma. „Cînd aud această 
relatare și mă gîndesc că 
in ziua aceea am reușit 
să ies dintr-o situație care 
părea fără speranțe — a 
declarat Snell — nu mai 
simt nici un fel de greu
tate și parcă aș căpăta 
aripi. Banda de magneto
fon de la Roma, acesta 

este cel mai bun doping 

al meu

mai buni sportivi*1 și alte 
cîntece își vor lua în cu
rînd, zborul spre inimile 
ascultătorilor.

Cîntărețul era foarte 
mulțumit de această „re
coltă" și a ținut să pre
cizeze în „interviul ful
ger" pe care i l-am luat :

— Este normal să in
terpretez cu plăcere cîn- 
tecele de sport. în primul 
rînd pentru că sînt pri
mite cu multă simpatie 
de public, în al doilea fi
indcă mă număr și eu 
printre pasionații stadio
nului. Nici n-ar putea să 
fie altfel. în zilele noastre 
cred că a întreba pe ci
neva „dacă iubește spor
tul" este un lucru inutil. 
Tot atît de inutil ca a- 
tunci cînd chemînd un 
prieten la telefon și recu- 
noseîndu-i vocea în recep
tor l-ai întreba dacă... 
este acasă.

-— O indiscreție, din mo
ment ce v-ați... trădat ©a 
iubitor al sportului: ce 
eebipă de fotbal simpali-

mult tînăr, fiindcă 
e foarte frumoasă. 
Pe cînd vom auzi 
melodii ?
Cit de curîml, pro- 
încă în acest... se-babU

zon sportiv. Cîntecul de 
sport are menirea să-și a- 
ducă contribuția la mobi
lizarea a cit mai mulți 
oameni, a întregului tine
ret pe stadioane. Și pen
tru aceasta nici un efort 
nu este prea mare. în în
cheiere voi adăuga ca, în 
calitatea de profesor la 
școala populară de artă, 
îmi voi învăța elevii cîn- 
tece de sport, astfel ca 
ele să fie cît mai larg 
difuzate.

Cum interviul nostru 
era „fulger" n-a mai fost 
loc pentru o alta între
bare...

VALER1U SANDU

Varietăți
UN SUPORTER CARE 
SE ȚINE DE CUVINT

POSTA MA GAZIN
PETRE MANEA, București. 

— Iată, în ordine, care au 
fost campionii mondiali de 
box la toate categoriile : 
1889 — I- Sulivan; 1892 — 
J. Corbett, 1897 — Bob Fit- 
zimons. 1899 — J. Jeffries; 
1905 — M. Hart; 1906 — T. 
Burns; 1908 — G. Johnson; 
1915 — J. Willard; 
I. Dempsey;

„mărțișoarele’ pe 
le-ați...
echipele noastre

Tunney; 1929 — I. Shaikey;
► 1930 — Max Schmelling; 1932

— J. Sharkey; 1933 — Primo 
Camera; 1934 — Max Bayer; 
193S — Jimmy Braddock;'
1937 — Joe Louis; 1949 — E.

1 Charles; 1951 — J. Walcott; 
1952 — Rocky Marciano; 1956

. — Floyd Patterson;
" Ingemar Johanson;
, Floyd — Patterson;

Sonny Liston; 1964
I sius Clay. După 

vede. Joe Louis este boxerul
I care a deținut cel mai mult 

timp titlul suprem : 12 ani.

EMIL ABRUDAN, Timișoara, 
i — Am reținut cîteva dintre

care 
confecționat pentru 

de fotbal 
înaintea returului : Progresul 
București : păstrarea orbitei; 
Crișul Oradea : calculul pro
babilităților; C.S.M.S. Iași : 
sesiune deschisă; U.T.A. 
mustrare în scris cu... ultim 
avertisment; Dinamo Pitești : 
măsuri de precauție împo
triva radiațiilor... lanternei; 
Știința Timișoara și Știința 
Cluj : cerere de... reexami
nare.

P. CARAMATROC, Fetești. 
— O dată ajuns pe ultima 
linie, pionul devine automat 
regină sau oiice altă piesă 
allătoare 
în afară 
se poate 
d® a se 
regine de
De la teorie la practică este 
o mare distanță, 
multe ori 1

NELU COLȚATU, T. Seve
rin. — 1) Vasile Tiță a cîș
tigat de 
campion 
anii 1951 
tras din 
tițională

tria) șl Oliveri (Italia). în 
anii noștri, majoritatea si
tuațiilor le întrunește, după 
cum știți, portarul reprezen-

trimite mingea 
afara careului 
plasa fărâ ca 

■ " se
acest

1959 — 
1960 —
1962 — 

— Cas- 
cum se

sau nu pe tablă, 
de rege. Teoretic, 
ajunge la situația 
juca cu cîte nouă 
o parte și de alta.
• •

însă, de

șapte ori titlul de 
al țării la box între 
și 1957. El s-a re
activitatea 
și a devenit 

trenor. Va activa ca 
probabil, la Giurgiu, 
trei boxeri cu numele 
țev, care au apărut 
prezentativa Bulgariei 
centul meci cu echipa 
Germane, sînt frați, 
împărțit și victoriile... 
țește : au cîștigat 1

MIRCEA TASCU, 
ra. — In urmă cu 
mai renumiți portari 
Zamora (Spania), 
(Cehoslovacia), Hiden (Aus-

compe- 
I an- 
atare, 

2) Cei 
de Mi- 
în re- 

în re- 
R. D. 
Și-au 

fră- 
fiecaie 1
Timișoa- 
anl, cei 

i au fost: 
Planicka

tctțivei U.R.S.S., Lev Iașin. 
Dintre portarii noștri, cei mai 
buni cred că au fost Mircea 
David, Pavlovici și Voinescu. 
Dar cum nu există elemente 
precise de... măsurătoare — 
secunde, metri sau kilogra
me — ceilalți portari care 
au evoluat de-a lungul ani
lor în fotbalul nostru au 
dreptul să facă... contestație 
îihpotriva preferințelor noa
stre.

CATI BARASCU, comuna 
Brănești. — 1) Meciul Jack 
Dempsey — Geirges Carpan
tier a avut Ioc la 2 iulie 
1921 și s-a încheiat cu vic
toria lui Dempsey în repriza 
a IV-a. Dempsey are astăzi 
69 de ani. El a susținut 71 
de meciuri. cîștigînd 60 din
tre ele, cele mai multe prin 
K.O. De 5 oii a terminat la 
egalitate cu adversarii săi, 
iar de 6 ori a fost învins. 
2) Steaua a cîștigat de 6 
ori campionatul țării și tot 
de atîtea oii și Cupa.

L. REMON, Bifhuși. — în
trebarea dv. nu este clară :

„Un fotbalist 
„acasă" din 
și ea intră în . 
portarul s-o atingă. Ce 
acordă ?" Dacă face c 
lucru în timpul unei faze o- 
bișnuite de joc, 
afla în
că se afla în interiorul lui, 
este auto-gol. Dacă însă pro
cedează așa la executarea 
unei lovituri libere, îl sal
vează... regulamentul, care 
spune că dintr-o astfel de 
lovitură nu se poate înscrie 
un gol direct decît în POAR
TA ADVERSA. Dacă mingea 
intră în propria poartă fără 
a fi fost 
corner.

Un pasionat suporter al 
echipei italiene Juventus, 
Gianni Menguzzi, el în
suși jucător de fotbal, a 
jurat că în cazul în care 
echipa sa favorită va cîș- 
,^a întîlnirea cu Interna- 
zionale, el va trece lacul 
Magiore 1

După cum se știe, Ju
ventus a cîștigat acest 
meci și încă la scorul 
neașteptat de 4—1. Ceea 
ce nu se știe este că în- 
flăcăratul suporter ai a- 
cestei echipe s-a ținut de 
cuvînt, deși temperatura 
era atit de scăzută îneît 
în unele locuri lacul că
pătase o crustă de gheață.

Desene

fie că se 
afara careului, fie

atinsă de portar, e

tînără foto- 
avut inge- 

de a-și prin
de

ION POȘTAȘU 
de N. CLAUDIU

Fără cuvinte...
Desen de Marin Paul

Iată o fotografie făcută 
pe un teren de tenis din 
America. O tânără foto
reporteră a 
nioasa idee 
de în păr un jeton 
metal cu inscripția foarte 
citeață; „fotograf oficiaT1. 
Cu aparatul în mină, cu 
brelocul agățat de codiță 
ți, bineînțeles, împărțind 
în dreapta ți în stingă 
zâmbete șăgalnice, istea
ța ziaristă n-a întâmpi
nat, probabil, greutăți din 
partea organizatorilor 
pentru a-ți putea face 
meseria.

ENGLEZII
ȘI RUGB1UL

La meciul de rugbi 
Noua Zeelandă—Anglia, 
care a avu! loc pe terenul 
Twikenham din Londra, 
au as'stat 70 000 de spec
tatori. Cu regret, organi
zatorii s-au văzut nevoiți 
să înapoieze circa 30 000 
de lire sterline, reprezen- 
tînd costul a 46 500 de bile
te rezervate, cu mult înain
te, dar rămase fără „aco
perire", întrucît nu mai 
exista nici un loc.

Aceasta a fost prima 
d ’.cepție a unor specta
tori care voiau să vadă 
cu orice preț — la pro
priu și la figurat! — a- 
eest meci. A doua avea 
să fie rezultatul partidei: 
14—0 pentru Noua Zee
landă.



Impresii după primul joc de Ia Lyon Buletinul campionatului mondial de handbal în 1

ECHIPA ALL-BLACKS Șl ȘCOALA RUGBIULUI NEOZEELANDEZ
Recentul turneu întreprins de selec

ționata Noii-Zeelande în Europa a. lă
sat o puternică impresie în rindul 
iubitorilor sportului cu balonul oval. 
In mai puțin de 4 luni, ea a susținut 
34 de meciuri, dintre care a cîștigat

32, a făcut unul egal și a pierdut 
limită (0—3) cu Newport.

La Lyon, am fost martor ocular 
jocului disputat de Neo-Zeelanda

la

al 
cu

DATE DESPRE JUCĂTORII 
NEOZEELANDEZI

Clarcke (30 ani) — 1,88 m — 104 
kg: Caulton (26) — 1,82 — 77; Da
vis (20) — 1,80 — 75; Dick (22) — 
1,75 — 80; T. Smith (22) — 1,80 — 
84; Little (29) — 1,80 — 78; Mac 
Rae (20) — 1,85 — 87 ; Arnold (22)
— 1,72 — 77: Walsh (27) — 1,75 — 
83; Herewini (24) — 1,68 
Watt (24) — 1,'Z
— 1,75 — f ~ ’
— 80; Laidlaw (19) — 1.75 — 78: 
Nelcon (24) — 1,89 — 95; Locho-e 
(23) - 1,90 - 96; Nathan (23) — 
1,81 — 92; Graham (28) — 1,80 — 
84; Barry (27) — 1,88 — 98; Tre- 
main (25) — 1.88 — 96; Meads I 
(25) — 1,92 — 95; Meads II (27)
— 1,93 — 98; Stewart (22) — 1,93
— 97 ; Horsley (31) — 1,93 — 98; 
Whineray (28) — 1,83 
(25) — 1,88 — 96; ' 
1,83 - 95; Clarcke 
95; Young (33) — 
jor (13) - 1,77 -

voit după obținerea balonului,. însă 
răsuceau grămada pe partea unde 
urma să se deschidă. La introduce
rea balonului în grămadă, mijlocașul 
se apleca mult, uitîndti-se să vadă bine 
culoarul pînă la capăt. Balonul era 
ținut orizontal de cele două capete și 
aruncat în grămadă din aceeași po
ziție. El era scos foarte repede și pa
sat liniilor dinapoi, care se așezau 
în mare adîncime, ocupind cît mai pu
țin teren (fig. 1).

Linia a 3-a pleca foarte rar în apă
rare ; așezarea liniilor dinapoi acope
rea o zonă greu de trecut. Aripa 
părții închise ocupă locul fundașului, 
iar acesta se așeza in spatele centru
lui 2. Mijlocașul la grămadă, după 
pierderea balonului și deschiderea lui, 
ajungea în fața stîlpilor de țintă ca al 
3-lea fundaș (fig. 2). Un jucător din 
linia a 2-a era scos din margine și 
controla întregul joc al înaintării ad
verse sau proprii, intervenind cu re
peziciune acolo unde era nevoie.

Toți înaintașii împingeau în gră
madă în momentul introducerii balo
nului și numai cînd mijlocașul solicita 
un jucător, acesta se ridica pentru a 
iniția an atac.

DE MENȚIONAT
TUL CA ÎNAINTAȘII 
ELANDEZI NU ÎNTORCEAU NI
CIODATĂ SPATELE IN MARGINE 
SAU IN CÎMP PENTRU A PASA 
SAU OFERI BALONUL. Ei in-

fășuraa în jurul purtătorului de balon, 
lăsîndu-l pe acesta ajutat de cel mult 
3 înaintași (in fig 3: desfășurarea 
înaintașilor după un atac „grupat".)

La repunerile de la margine, aripile 
țineau balonul cu ambele mlini dea
supra capului, pentru a-l vedea toți 
înaintașii. Din aceeași poziție el era 
repus in joc printr-o extensie din arti
culația cotului, urmată de împingerea 
prelungită a articulației pumnului.

Am reținut faptul că jucătorii Atl- 
Blacks folosesc așa-zisul „volei", des
tul de des și nu deschid invariabil 
liniile dinapoi după executarea lui, ci 
— din contră — aduc adversarii spre 
mijlocași, se repliază, apoi pornesc în 
atac pe una din părți.

La loviturile de picior de pedeapsă, 
care nu erau așezate pentru transfor-

• Reprezentativa Japoniei, care face 
parte din grupa noastră (la Pardu
bice), susține mîine la Paris, în com
pania Franței, ultimul său joc de veri
ficare, după care va pleca în Ceho
slovacia.

• Ziarul „SPORT" din Belgrad a- 
nunță că la congresul federației inter
naționale de handbal, care se va ține 
în septembrie la Budapesta, federația 
franceză va solicita organizarea cam
pionatului mondial de handbal în 7 
din 1966, iar forul iugoslav pe aceea 
din 1968 (campionatul se va disputa 
de acum înainte din doi în doi ani).

• în cadrul pregătirilor pentru tur
neul final, echipa R.D. Germane 
jucat zilele acestea la Magdeburg 
Austria. Handbaliștii din R.D.G. 
cîștigat net, cri 30—13 (17—7).

® După turneul întreprins recent
Cehoslovacia și Franța, lotul reprezen
tativ al Iugoslaviei și-a continuat pre
gătirile, de la 21 februarie, 
cantonament la Koșutnjak. Aici, cei 16 
jucători se 
martie, cînd vor pleca în Cehoslovacia.

• Vorbind desp-re pregătirea hand- 
baliștilor suedezi, antrenorul acestora 
Kurt Wadmark a spus printre altele : 
„Nai am pus accent pe întîlnirile in
ternaționale. Acestea n-au constituit

a 
cu 
au

în

771
- 1,72 — 76; Kirton (23)
80; Briscoe (27) — 1,70

95: Gray 
Lelievre (28) — 
(32) — 1,80 — 

1,75 — 86; Ma- 
SS.

Franța Sud-Est, meci în care All- 
Dlacks a învins cu 3—5.

Ce am reținut îndeosebi din jocul 
neozeelandez ?

Au fost foarte puține grămezi or
donate. tocmai în urma făptuim că 
s-au scăpat destul de rar baloanele 
în înainte. Grămada ordonată se lega 
atit de bine incit nu tălăzuia lateral 
niciodată / în cel mai rău caz jucă
torii erau împinși și cedau in med

ESTE FAP-
NEO-ZE-

fly J

în-tr-un

vor antrena pînă la 3

numai o bună pregătire a echipei, dar 
ne-au dat și posibilitatea de a încerca 
jucători tineri. Niciodată în istori 
handbalului suedez nu s-au disputai 
intr-un singur sezon atîtea jocuri ca 
înaintea acestui campionat mondial. în 
ce privește alcătuirea echipei, în Ceho
slovacia vom prezenta o formație mult 
mai puternică decît în 1961. în anii 
trecuți am fost obligați să rezolvăm o 
problemă generală a echipei și anume 
aceea a cadrelor. A fost greu, pentru 
că jucătorii tineri talentați sînt, în- 
tr-adevăr, destui, dar cei mai mulți 
încetează să mai joace în competiții 
foarte devreme ; la vîrstă de 18 ani. 
în ultimul timp însă, situația s-a îm
bunătățit, astfel că spectatorii campio
natului mondial vor avea prilejul să 
urmărească în echipa Suediei jucători 
tineri alături de vîrstnici. .Cine va cîș- 
tiga campionatul ? E foarte greu de 
spus. După mine au șanse nu mai puțin 
de 8 reprezentative. Cred că și Suedia 
are șanse la titlu11.

® Cel mai eficace jucător din echipa 
U.R.S.S., care a jucat recent în Suedia, 
a fost Usenko, oare a marcat în două 
meciuri 13 goluri. în echipa Suediei 
cele mai multe puncte au fost înscrise 
de Almquist: 12.

cu umărul înainte 
coechi- 
acesta 

un ad- 
pritnea

trau în adversar 
și pasau în dreptul „centurii' 
pierului înaintaș, chiar dacă 
era secondat în apropiere de 
versar. în acest caz, cel care 
balonul pasa în continuare unui co
echipier pînă cînd mingea ajungea la 
cel mai liber jucător. De aici se poate 
reține și faptul că ei obțineau teren 
și pătrundeau zeci de metri spre ținta 
adversă, tocmai pentru că balonul era 
scos la .xter". cum spunem noi.

înaintașii jucau pachet, grupat, nu
mai 2 sau 3 pase, după care se des-

mare, toți 8 înaintașii — grupați foar
te strîns — se găseau în spatele celui 
care executa lovitura.

înaintașii, cînd pătrund pe un cu
loar, clau dovadă de mare decizie și 
în special viteză deosebită, și pentru 
că mai adaugă și greutatea corpului, 
oprirea lor în momentul lansării de
vine foarte dificilă.

în apărare toate mingile erau tri
mise la fundași pentru a le degaja în 
margine, l-ucru ce-l făceau cu succes.

Disciplina jucătorilor pe teren — ire
proșabilă.

Consider că TUȘA ȘI 
sînt armele esențiale ale 
dezilor,

prof. AUREL
maestru al

GRĂMADA 
neo-zeelan-

BARBU
sportului

Campionatele internaționale 
de tenis de masă ale Angliei

LONDRA 28 (Agerpres). — Campio
natele internaționale de tenis de masă 
ale -Angliei au început în localitatea 
Brighton cu desfășurarea probelor pe 
echipe. în finala competiției feminine 
s-au întîlnit reprezentativele R.P. Un
gare și R.P. Romine. Meciul a durat 
peste 3 ore și — s-a terminat cu sco
rul de 3—2 în favoarea jucătoarelor 
maghiare. Iată rezultatele tehnice : 
Foeldi — Constantinescu 2—1 (21—13, 
15—21, 21—13); Alexandru — Lukacs 
2—0 (21—18. 21—18); Foeldi, Lukacs 
— Alexandru, Constantinescu 2—1 
(21—11, 11—12, 21—15) ; Alexandru — 
Foeldi 2—0 (21—7, 21—12); Lukacs—

Constantinescu 2—1 (15—21, 21—14,
21—15).

La masculin a cîștigat reprezentativa 
Iugoslaviei care a întrecut în finală 
cu 3—1 selecționata R Cehoslovace: 
Korpa — Miko 2—0 (21—12, 21—91 
Markovici — Stanek 2 0 (21—16,
21—18); Miko, Stanek —■ Korpa, Mar- 
kovitei 2—0 (21—18, 21—9); Marko- 
viei—Miko 2—1 (21—19, 13—21,
21—18).

Echipa R.P. Romîne, alcătuită din 
Negulescu și Giurgiueă, a întrecut cu 
3—1 o selecționată engleză, dar a fost 
eliminată în turul doi de echipa Sue
diei.

ÎN CUPELE EUROPENE

® Meciul de baraj pentru titlul u- 
nional feminin de șah dintre Maia 
Rannik și Tatiana Zatulovskaia a luat 
sfîrșit cu scorul de 4—2 în favoarea 
primei șahiste.

Maia Rannik, noua campioană de șah 
a U.R.S.S., în vîrstă de 22 ani, este 
muncitoare la o fabrică de textile din 
orașul Tallin. In urma acestei victorii, 
ea a obținut dreptul de a participa la 
turneul candidatelor pentru titlul mon
dial de șah.

puncte, fiind urmat de Allain Calmat 
(Franța) — 2 180 puncte, Karol Divin 
(R. S. Cehoslovacă) 2151,8 puncte, 
Allan (S.U.A.) 2147,9
puncte.

situația în „Cupa
■« . -. —

Pînă în prezent
Campionilor Europeni" se prezintă 
astfel: prima echipă calificată în se
mifinale este Real Madrid (4—1 și 
0—2 cu Milan) ; Internazionale a dis
pus în primul joc cu 2—0 de Partizan, 
ia Belgrad, ușurîndu-și calificarea în 
semifinale. Returul acestui joc va avea 
loc miercuri la Milano. Celelalte semî- 
finaliste vor fi cunoscute după des
fășurarea partidelor : Dukla .Praga — 
Borussia Dortmund la 4 și 18 martie, 
mai întîi la Praga și apoi la Dortmund, 
Eindhoven — F.C. Zurich la 4 și 11 
martie.

In „Cupa Cupelor" s-au desfășurat 
miercuri primele jocuri din sferturile 
de finală : Manchester United — Spor
ting Lisabona 4—1 (2—0) și Celtik 
Glasgow — Slovan Bratislava 1—0. 
Joi, M.T.K. a dispus la Budapesta, cu 
2—0 de Fenerbahce prin golurile 
marcate de Vasas, din 11 m și Bodor. 
Revanșele acestor partide vor avea loc 
după cum urmează : M.T.K. — Fener
bahce la 6 martie, la Istanbul, Spor
ting — Manchester United, la 4 martie, 
la Lisabona și tot la 4 martie la Bra
tislava, Slovan va inttlni pe Celtik. 
Tot în sferturi urmează să se dispute 
cele două meciuri dintre S V. Hamburg 
și Olympiqtte Marseille.

UNDE SE VOR DESFĂȘURA 
FINALELE ?

Comitetul executiv al UlEiF.A. s-a 
întrunit recent la Frankfurt pe Main 
și a stabilit locurile de desfășurare ale 
finalelor „Cupei Europei" interțări, a 
„Cupei Campionilor Europeni"’ și a 
„Cupei Cupelor". Potrivit hotăririlor 
adoptate, finala „Cupei Europei" va 
avea loc la Madrid. Semifinalele acestei 
întreceri vor avea loc, la 17 iunie, la 
Madrid și Barcelona. Echipele învinse 
se vor întrece la 20 iunie Ia Madrid 
pentru locurile 3—4, iar învingătoarele

zi mai tîrziu tot la Madrid, pen
tru locurile 1—2.

Finala „Cupei Campionilor Europeni" 
se va desfășura la Viena, iar finala 
„Cupei Cupelor" la Bruxelles. Aceste 
partide vor avea loc în luna mai, 
datele exacte nu au fost încă stabilite.

ANTRENORII CEHOSLOVACI 
VYTLACIL SI JIRA DESPRE 

SERIILE C. M.
După ce au fost cunoscute seriile 

turneului preliminar de fotbal pentru 
campionatul . mondial, antrenorul fede
ral Rudolf Vytlacîl și antrenorul re
prezentativei cehoslovace, Dr. Vaclav 
Jira, au făcut următoarele declarații 
presei cehoslovace:

Rudolf Vytlacîl: „Cred că este o 
tragere la sorți mai favorabilă decît 
acea care a precedat campionatul mon
dial din Chile. Păcat că n-am avut 
contacte mai dese cu fotbalul din ță
rile cu care sintem în serie. Ar fi 
bine să invităm echipe de club din a- 
ceste țări chiar de acum și să ne în- 
tîinim cît mai des în jocurile amicale. 
In ceea , ' ' __
cred că o serie ușoară au Spania și 
U.R.S.S. Serii deosebit de grele au: 
Ungaria, Austria și R.D.G. Sorții sînt 
sorți și — după părerea mea — ci- 
teva echipe foarte bune nu vor fi pre
zente la turneul final".

Dr. Vaclav Jira : „Facem parte din- 
tr-o serie cu echipe de forțe egale, cu 
adversari pe care în mod practic nu-i 
prea cunoaștem, deoarece în ultimii ani 
nu ne-am întîlnit nici cu echipele repre
zentative și nici cu echipele de club 
din aceste țări. In marea lor majori
tate, favoriții sînt cunoscuti".

SURPRIZĂ LA ACCRA
Continuîndu-și turneul în tarile Africii, 

echipa olimpică de fotbal a R.D. Ger
mane a jucat la Accra cu selecționata 
Ghanei. Fotbaliștii africani au obținut 
o neașteptată victorie cu scorul de 
3—0 (2—0).

• După o zi de repaus, turneul zo
nal de șah de la Moscova a fost re
luat cu disputarea partidelor din run
da a 7-a. Marele maestru Holmov a 
suferit prima întrîngere de la începu
tul concursului, cedind în 41 de mu
tări la maestrul Suetin. Bronstein l-a 
învins pe Korcinoi și Gheller pe 
Stein. în clasament conduce acum 
Bronstein cu 3,5 puncte și o partidă 
întreruptă, urmat de Holmov —3,5 
puncte, Suetin — 3 puncte, Gheller 
2,5 puncte și o partidă întreruptă, Kor
cinoi, Spasski, Stein cîte 2,5 puncte.

ce privește celelalte serii,

• Proba de perechi din cadrul cam
pionatelor mondiale de patinaj artistic, 
care se desfășoară Ia Dortmund, a fost 
cîștigată de cuplul Marika Kilius — 
Hans Baumler (R.F.G.) 314,5 puncte. 
Pe locurile următoare s-au clasat Lud
mila Belousova — Oleg Protopopov 
(U.R.S.S.) 313,7 puncte; Debbi Wil
kes — Guy Ravel (Canada) 301,5 
puncte.

Proba , masculină a fost cîștigată de 
Manfred Schnelldorfer (R.F.G.) care 
cucerise recent și medalia de aur la 
Jocurile Olimpice de la Innsbruck. 
Cîștigătorul probei a totalizat 2222,1

Atletul Tom D’O hora, care a stabilit 
un nou record mondial la Madison 
Square Garden din New York. El a 
parcurs distanța de o milă in 3:56,6

• Cu prilejul unui concurs de hal
tere desfășurat la Riga, sportivul so
vietic Vladimir Berlizov a depășit re
cordul mondial la categoria semigrea 
(stilul smuls) cu o performanță de 
149 kg. Vechiul record era de 147 
kg-

0 anchetă în jurul meciului de box liston-Clay
WASHINGTON, 28 (Agerpres). — 

Senatorul democrat Philip Hart, statul 
Michigan, a anunțat că subcomisia 
senatorială pentru problemele trusturi
lor a hotărît să desehidă o anchetă cu 
privire la condițiunîle în care s-a des
fășurat meciul pentru campionatul mon
dial de box profesionist între Sonny 
Liston și Cassius Clay. Senatorul a 
arătat că și procurorul general al sta
tului Florida a deschis o anchetă pa
ralelă pentru a stabili dacă a avut loc 
o escrocherie.

Subcomisia senatorială, a precizat 
Hart, nu se va ocupa de modul în care

s-a desfășurat meciul însuși, ci va an
cheta numai asupra informațiilor apă
rute în ziare, potrivit cărora societatea 
organizatoare a meciului de box, în 
care Sonny Liston deține mari interese, 
a- încheiat un acord înainte de victoria 
neașteptată a lui Cassius Clay, în ve
derea pregătirii viitoarelor meciuri ale 
noului campion mondial. Comisia va 
căuta să stabilească dacă în legătură 
cu aceasta a avut loc un aranjament 
căzînd sub prevederile codului penal.

Senatorul Hart a adăugat că nu știe 
cînd vor începe audierile în legătură 
cu acest caz.

e Proba masculină de slalom special 
din cadrul concursului internațional 
de schi de la Davos a fost cîștigată de 
Georg Grunenfelder (Elveția) în 75,0E 
urmat de Leo Lacroix (Franța) — 
75,19 și Jumeng Giovanoli (Elveția) 
— 75,32. La feminin, vtctSrra a reve
nit campioanei americane Joan Sau- 
bert cu 82,33. Au urmat în clasament 
Therese Obrecht (Elveția) — 84,98 și 
Grete Digruber (Austria) — 86,99. >

In U.R.S.S. vor fi introduse 
noi reguli in box

MOSCOVA (Agerpres). — îri 
U.R.S.S. vor fi introduse noi reguli 
pentru practicarea boxului. Aceste re
guli, adoptate la recomandarea me
dicilor specialiști și antrenorilor, au 
ca principal scop ocrotirea sănătății 
sportivilor și asigurarea unei mai mari 
securități în timpul meciurilor de box’ 

Pentru a evita accidentele, boxerii 
juniori din categoria 15—16 ani nil 
vor avea dreptul să se întîlnească ct 
juniori de 17—18 ani și aceștia, la 
rîndul lor, cu pugiliștii mai vîrstnie:. 
Se va înființa o categorie de tinere 
care va cuprinde boxerii în vîrstă d« 
19—20 de ani. Aceștia din urmă voi 
putea susține întîlniri cu seniorii nu
mai în urma aprobării federației. Ju
niorii și tineretul nu au voie să 
schimbe greutatea. Stabilirea; meciu
rilor și tragerea la sorți va trebui 
făcută , cu o zi înaintea fiecărei gab 
și nu în ziua galei, cum se precede 
pînă acum. Schimbări importante st 
referă la knoedaun și knocâut. Victo
ria prin K.O. va fi considerată '■nu
mai în meciurile dintre boxerii ; de 
prima categorie și din clasa maeștri
lor. La boxerii din celelate categorf 
lupta se întrerupe după primul lțnoc- 
daun. Un boxer care a pierdut iprir 
KO nu mai are dreptul să se antre 
neze timp de 3 luni și să particip! 
la întîlniri timp de un an. Pentri 
boxerii de categoria grea vor fi in 
traduse mănușile de 360 gr.

Potrivit noilor reguli, un sportiv 
poate să participe la întîlniri oficial! 
după un an de antrenament, în cam 
pionatele orășenești și unionale du pi 
doi ani, în competiții internațional! 
după 3 ani. După fiecare turneu, ba. 
xerul trebuie să se odihnească cel p-i 
țin o lună. La acest punct din regu
lament se poate face excepție în ca. 
zul că un pugilist este solicitat pentri 
o competiție internațională.
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